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 .أّما بعدُ  .الدين

 ال يسعين إال أن أتقّدم جبزيل الشكر ،الذي أسأل اهلل له القبولتواضع يف بداية هذا العمل امل        
تفّضلها باإلشراف ؛ ل جودة علىأمل حممود والعرفان إىل أستاذيت الفاضلة األستاذ املشارك الدكتور / 

ولكّل ما  ،ودعمي ومساعديت بكّل ما هو مفيدواليت مل تأُل جهًدا يف توجيهي  ،على هذا البحث
 فجزاها اهلل خري اجلزاء  ،ل وجهإلخراج هذا البحث على أكم ملحوظات وإرشادات قّيمةبدته من أ

ىل األستاذ إو   إميان حممد قطب، كما أتقّدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان إىل األستاذ الدكتور         
شة هذا بقبول مناق لهمعلى تفضّ  إميان عبدالوارثاألستاذ الدكتور  إىلو  ،مصطفي عبدالرمحنالدكتور 
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 واهلل ويّل التوفيق
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 الملخص
يف تدريس مادة علم نفس النمو  اإللكرتوينالتعليم معرفة أثر استخدام  إىلة اليهدفت الدراسة احل

 ة الدراسة وحتقيقاً اليوحلل إشك ،واجتاههم حنوه التحصيل الدراسي لطالب الصف الثالث ثانوى  على
( 17) عددهدراسة بلغ جمتمع  علىوطبق الباحث جتربته  ،إلهدافها استخدم الباحث املنهج التجرييب

حيث بلغ عدد طالب  ،اليزياوهم مجيع طالب الصف الثالث ثانوي باملدارس الليبية مب ،وطالبة اً طالب
بينما كان عدد طالب اجملموعة التجريبية  ،ملدرسة الليبية كواالملبور( طالب من ا8اجملموعة الضابطة )

م الدراسي وطبقت هذه الدراسة يف الفصل الثاين من العا ،( طالب وهم من املدرسة الليبية داماي9)
ي إلكرتوين يف وحدة تعليموقام الباحث بتصميم نظام  ،م(2015/2016ه )1435/1436

الدراسة لالختبار وقد اخضع جمتمع  ،النمو للصف الثالث ثانوياملراهقة من منهج علم النفس 
 ،املعد من قبل الباحث أيضاً  اإللكرتوينالتعليم ومقياس االجتاه حنو  ،عده الباحثأالتحصيلي الذي 

ختبار صحة الفروض قام الباحث مبعاجلة وال ،كد من صدقها وثباهتاأوبعد الت ،وبعدياً  بقا قبلياً وقد طُ 
مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  إىلسفرت نتائج الدراسة قد أو  ،ائياالبيانات إحص

يلي يف القياسني ختبار التحصاإل على( بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية 0.001)
داللة  وذات داللة إحصائية عند مستوى ،وجود فروق جوهرية إىلكما أشارت  ،القبلي والبعدي

يف  اإللكرتوينالتعليم االجتاه حنو ( بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية على مقياس 0.05)
جود فروق جوهرية، وذات داللة إحصائية عند مستوى و  إىلكما أشارت  ،البعديالقياسني القبلي و 

يف ختبار التحصيلي اإلالضابطة على تب درجات اجملموعتني التجريبية و ( بني متوسطي ر 0.05)
( 0.05وذات داللة إحصائية عند مستوى ) جود فروق جوهريةو  إىلتوصلت  أيضاً  ،القياس البعدي
 اإللكرتوينالتعليم الضابطة على مقياس االجتاه حنو تب درجات اجملموعتني التجريبية و بني متوسطي ر 

 التعليميةيف خمتلف الراحل  اإللكرتوينالتعليم تطبيق برامج  إىلويوصي الباحث  ،يف القياس البعدي
يف العملية  اإللكرتوينالتعليم حنو استعمال  إجيابي هناك اجتاه ؛ ف وتوفري معداته وتقنياته الالزمة

 .اليزياداخل املدارس الليبية مب التعليمية
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ABSTRACT 
 

The aim of the present study was to investigate the impact of the use of e-learning in teaching 

developmental psychology on the achievement of the third grade students and their attitudes 

towards it in the Libyan schools in Malaysia. To solve the research problem and achieve its 

objectives, the researcher conducted an experimental study among all the students in the third 

grade secondary schools in Libya in Malaysia (N=17). The control group consisted of (8) 

students joining the Libyan school in Kuala Lumpur, Malaysia, whereas the experimental 

group consisted of (9) students from joining the Libyan Damai School. The study was carried 

out during the second semester of the academic year of 2015-2016. The researcher designed 

an electronic educational system for the unit of adolescence in the developmental psychology 

curriculum for the third grade secondary school students. The participants were subjected to 

the pre-and post-achievement test and measurement of attitudes towards e-learning prepared 

by the researcher. After confirming its reliability and validity and to test the researcher 

hypotheses, the researcher performed a statistical analysis of the data. The results of the study 

showed that there were statistically significant differences at the significance level of (0.001) 

between the mean scores of the experimental group in the pre-and post-achievement test. The 

results also indicated that there were significant differences at the significance level of (0.05) 

between the mean scores of the experimental group’ pre-and post-attitudes towards e-

learning. There were also significant differences at the significance level of (0.05) between 

the experimental and control groups in the mean scores of the post-achievement test. 

Moreover, the results indicated that there were significant differences at the significance level 

of (0.05) between the experimental and control groups in the mean scores of the post-attitudes 

towards e-learning.  
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 : مقدمهالفصل األول

 يأمل الباحثواألسئلة اليت  ،مقدمة البحث ومشكلته يهدف هذا الفصل إىل تسليط الضوء على
األمهية النظرية والتطبيقة وكذلك توضيح  ،حتقيقها األهداف اليت يسعي إىل أيضاو  ،عليهااإلجابة 
 .مبصطلحات البحث تعريفالو  للدراسة،

 البحثمقدمة  
مل تعرفه وسرعة االتصاالت وما ارتبط به من تقدم ملحوظ  التقنية والتكنولوجياوحنن نعيش يف عصر 

حتسني طرق  يف هذه التقنية استغاللعلينا  اً لزامأصبح ؛  هأساليبو التعليم البشرية من قبل يف جمال 
اليت  يميةالتعليف املناهج  اً ازدحام الذي أنتج حيت أن االنفجار املعريف املتسارع ،مواسرتاتيجيات التعلّ 

أن  مقبوالً  مل يعدلذا  ؛ عنها من تغريات متالحقة ومتسارعةوما نشأ  ،فرضتها ظروف احلياة احلديثة
بل البد من إعداد ، وتنفيذها للعشوائية واالرجتال التعليميةوالتخطيط للعملية م ترتك عمليات التعلّ 

 التعليميةالعملية اليت تسعي  املنشودةهداف ية واضحة تنبثق منها األفلسف وفق رؤيةهلا  مسبق  
جملتمع املستهدف بكل خصائصه النفسية اليت تناسب االتعليم سرتاتيجيات اكذلك ،  هاإلىللوصول 

   .وحمددة م ذات طبيعة خاصةيف بيئة ثقافية معينة وظروف تعلّ  هوقدراته ومتطلبات منوّ 
 العامل، هذا يف التعايش يستطيعأن  أجل من اإلنسان بإعداد احلديثةالتعليم  أساليب هتتم" 

 ؛ التعليمية العملية ىعل العصر ناسبتُ  اليت التغريات املطلوبة إلدخال ضرورة هناك أصبحت فقد لذا
 ي أنالضرور  من فأصبح األخرى، ساليبباأل باملقارنة قليلة تهاعلىفا أصبحت التقليدية ساليباأل ألنَّ 

 :وهو أال ؛ متاًما مغاير نوع إىل، املتعلم من السليب والتلقي، والتلقني احلفظ دجمرّ  منالتعليم  ليتحوّ 
 خالل من التعليمية العملية تكامل أجل من ماملتعلّ  جانب من الفعَّالة املشاركة حيث ،اإلجيابالتعليم 
 أكثر خرىأُ  بيئات إىل التقليديةالتعليم  بيئة منالتعليم  تنقل اليت السائدةالتعليم  تكنولوجيا أساليب

 .(1) "ةعلىفا
الرئيسى لتنمية البشرية اليت تعترب املدخل اساس األ هوالتعليم  للجميع أن كما هو معلومي 

واقع و أمهية بواالهتمام يف اآلونة األخرية عن  ر احلديثقد كثُ ف ،واحلقيقي لتنمية وتطوير أي جمتمع

                                                            

 92-90ص، رسالة دكتوراه ،التعليم اإللكترونى وإمكانية تطبيقه بالجامعات المصرية ،( أمحد1)
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 ،بشكل عام التعليميةبشكل خاص والعملية  يف تطوير العملية التدريسية اإللكرتوينالتعليم استخدام 
  مقارنة بالطريقة التقليدية. كثرية ومتنوعة  ملا خيفيه هذا االستخدام من مزايا

 ،تعليمر اهلائل حدثت تغريات كبرية يف الأنه نتيجة للتطوّ ) :( (Sultan2001:165أوردقد و 
وقد بدأ الرتبويون  ،اإللكرتوينالتعليم واليت من بينها  ،فيهجديدة  أساليبحيث ظهرت أمناط و 

ويرجع ذلك ملا  ؛العامل ىمستو  على واسعاً  بعد انتشاره انتشاراً  وخصوصاً  ،هبذا األسلوبيهتمون 
تطوير تقنيات املعلومات  علىفهو يساعد املعلمني واملتعلمني  ،حيمله هذا النمط من مميزات وفوائد

إزاحة حواجز  سهولة استخدام االنرتنت إىل تحيث أدّ  ،والتعلمالتعليم واالتصاالت يف عملييت 
م والتدريب فاق جديدة للتعلّ آمبا يفتح  اإللكرتوينالدراسي وجدرانه ليشمل الفضاء الفصل 
      (1)(واالتصال
رتقاء الستغالهلا يف ااعلينا ها التقنيات احلديثة تفرض ن القدرات اهلائلة اليت تقدمأعتبار باو )

 فال بد من إعداده التعليميةالعملية الرتبوية و  ثل أهم ركائزاملعلم مي أنّ  ومبا ،التعليميةمبستوى املنظومة 
إىل الرتكيز على  عليهالتعليم ل من متركز والتحوّ  ،تعليمالتقدم احلادث يف الحبيث يواكب التطور و 

ى مرحلة حشو ذهن الطالب باملعلومات وشرحها فيتعدّ  ،مع ذلك يتماشي أنْ املعلم  علىو  ،املتعلم
الال  و بنوعيه التزامىن اإللكرتوينالتعليم بالطرق التقليدية إىل متابعة تعلم طالبه وإثرائهم من خالل 

م هبذه األدوار اجلديدة فمن الواجب أْن تتوافر له العديد من الكفايات تشمل  وحىت يقوم املعلّ  ،تزامين
يف  توظيف التكنولوجياباإلضافة إىل كفايات  ،التخطيطية والتنفيذية والتقويمية :كفايات التدريس

مبا يتضمن من حوار ونقاش ومتابعة أعمال الطالب  اإللكرتوينالتعليم ، والتواصل عرب تعليمال
 .(2)(واألعمال املساندة

يف التعليم ر ليشمل تالقي كافة أدوات وقد تطوّ  ،نسبياً  اً جديد مفهوماً  اإللكرتوينالتعليم عد يُ )
نيت فكرة وقد بُ  ،تعليمم التكنولوجيا كقاعدة لوالدة هذا النوع اجلديد من الكل اجملاالت اليت تستخدِ 

ل واليت تعين أن املتعلم ميكن أن حيصّ  ،يف أي مكان وأي زمانالتعليم حول فلسفة  اإللكرتوينالتعليم 
أنه تقدمي معلومات عرب كل الوسائط  اإللكرتوينالتعلم  إىلعض وقد نظر الب ،مىت يشاء وأين يشاء

                                                            

مدارس وكالة الغوث بغزة لدي معلمي التعليم التفاعلي المحوسب في اإللكتروني درجة توافر كفايات التعليم  ،كالب  (1)
 5ص ،رسالة ماجستري ،وعالقاتها باتجاهاتهم نحوه

 23ص ،طرائق و أساليب التدريس المعاصرة ،الربيعي  (2)
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وأقراص الليزر  وأشرطة التسجيل والفيديو، عرب اإلنرتنت واألقمار الصناعية، ،ةاإللكرتوني
 .(1)(والتلفزيون
التأثري يف دور املعلم  علىقد عمل  اإللكرتوينالتعليم ن إف"( 2003وحبسب القضاة )         

بشكل واضح يف حل مشكالت  سهمألنه يُ  ؛مم والتعلّ يعلحتسني عملييت الت إىلي حبيث يؤدّ  ،واملتعلم
مواجهة النقص يف بعض التخصصات يف كذلك  ،ازدحام الصفوف الدراسية وقاعات احملاضرات

 .(2)"وإثارة الدافعية والتشويق للطلبة وإجراء عمليات التقييم الذايت ،ومراعاة الفروق الفردية ،العلمية
مون كيف يؤدي الحظ املعلّ "( 1995)ويلز،: ( نقال عن2008وتقول )مشاعل عبد الكرمي،

 ،بث الطاقة يف نفوس الطالب إىلم والشبكة العاملية للمعلومات يف التعلّ  ىلاستخدام احلاسب اآل
العمل   علىع الطالب وتشجّ  ،من التفاعل عايل ىمية تتميز مبستو يعلوجعل غرفة الصف بيئة ت

حل املشكالت إضافة  علىد ي مهارات التفكري من خالل التعلم املعتمِ وتنمّ  ،يف فريق واحد   كأعضاء  
 .(3)" تبادل املعرفة إىل

من حيث  بأسره بشكل ملحوظ خالل القرن املاضي وذلك م يف العامل يعلالتنظام  تطورقد و 
لذا  ،واملعرفةر سريع للتقنية عن ذلك تطوّ نتج و  ،املضمونكذلك يف احملتوي و و  ،سلوب والطريقةاألُ 

يف العصر التعليم جديدة ومتطورة توجه مسار  سرتاتيجيات وأمناطا إىلة ضرورية أصبحت احلاج
ا دول اجلزء الكبري من ميزانياهتصت عدة  ومن هذا املنطلق فقد خصّ  ،احلديث ملواكبة هذه التقنية

ن : ع( نقاًل 2: 2007)مها عبد العزيز، :تقول ويف هذا الصدد ،وحتسني طرقهالتعليم لتطوير 
ترتكز  مليار دوالر سنوياً  (11يف العامل ) اإللكرتوينر حجم سوق التعلم يقدّ "أنه  :(2005)حسون،

ا يف العامل العرب فقد أصبحت هناك أمّ  ،%( يف الواليات املتحدة األمريكية70-60) :نسبته ما
( مليون دوالر 15) :حجم اإلنفاق العرب فيه ويقدر ،حكومات ووزارات عديدة مهتمة هبذا القطاع

                                                            

منظومة البحث العلمي  يف مصر  ،جامعة قناة السويس ،ورقة حبثية مقدمة إيل املؤمتر العلمي الثاين لكلية الرتبية النوعية (1)
في المدارس اإلعدادية المصرية علي التحصيل اإللكتروني أثر تجربة التعليم الرويء املستقبلية "–املعايري  –)التحديات 

 2ص ،الدراسي للطالب واتجاهاتهم نحوها" 
العاشر في التحصيل والتفكير  لطالب الصفاإللكتروني أثر استخدام معلمي التربية اإلسالمية للتعلم  ،املطريي  (2)

 2رسالة ماجستري، ص ،االبداعي  بدولة الكويت
 2ص،رسالة ماجستري،في مدارس المملكة األهلية بمدينة الرياضاإللكتروني واقع استخدام التعليم  ،العبد الكرمي (3)
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النمو السنوي لإلنفاق يف  خالل عامني،كما أن مليوناً  (60-50) :إىلرتفع يسنويا ومن املتوقع أن 
 (1)".%( سنويا25) إىليف العامل العرب يصل  اإللكرتوينالتعلم 

أن اجلمعية األمريكية لعمداء القبول والتسجيل نظمت أول " :(2002:3)وقد ذكر احمليسن 
شهر ( األمريكية يف Coloradoدو )( بوالية كلوراDenverيف مدينة دنفر ) اإللكرتوين للتعليممؤمتر دويل 

وكان من أهم توصيات هذا املؤمتر ضرورة إكساب املتعلمني املهارات  ،1997/ آب  أغسطس
                    .(2)"للمستقبل جديدة وأماالً  ألنه يفتح أفاقاً  ،اإللكرتوينعليم التالالزمة للمستقبل عن طريق 

ملا يتميز به من مميزات وفوائد كثرية  نظراً  كبرياً   يف العامل انتشاراً  اإللكرتوينالتعليم وقد انتشر )
أظهرت نتائج البحث يف  :(ويف هذا تقول اجلرف )د، ت ،التعليمومتنوعة وهلا األثر الكبري يف تطور 

G00gle  جامعة وكلية إنرتنتية   (400)وجود أكثر منUniversity Online   ّالتعليم ح لبوابات واملتصف
 )  و ،معلم (35.000(جيد أن أكثر من    Blackboard  Online Learningمثل اإللكرتوين

العام واجلامعات والكليات والشركات واملنظمات يف مجيع التعليم طالب يف مدارس  (250.000
وبلغ عدد امللتحقني ببوابة  ، Blackboardبوابة  علىأحناء العامل يستخدمون مقررات الكرتونية 

Online Learning منطقة يف الواليات املتحدة  (80)و  ،طالب يف مخسني والية (20.000) :حنو
                                                              .(3) (االنرتنت علىمقرر  (1700(األمريكية طرحت أكثر من 

 ،مية انتشرت بشكل ملفت للنظريعلأن املساقات الت) :(2006:26ده سالمة )كّ وهذا ما أ
نوع  برامج علمية من يلاالعالتعليم ففي الواليات املتحدة تقدم أكثر من ألفي مؤسسة من مؤسسات 

قدم معهد وجستري التكنولوجي عشر شهادات جامعية معتمدة يف خمتلف وكما  ،اإللكرتوينالتعليم 
عشر شهادات جامعية  األمريكيةنوي يإلجامعة  تقدموكذلك  ،اإللكرتوينالتعليم العلوم باستخدام 

ال يتخرج الطالب من  Michigan ويف والية ميتجيشني  ،عرب االنرتنت يف خمتلف التخصصات العلمية
شبكة االنرتنت من نوع  علىاألقل  على واحداً  دراسياً  املرحلة الثانوية إال إذا أكمل بنجا  مساقاً 

مثانية   University Michigan Virtualفرتاضية كما تقدم جامعة ميتجيشني اإل  ،اإللكرتوينالتعليم 
                                                            

 2ص ،رسالة ماجستري ،للبنات بجدة بمدارس البيان النموذجيةاإللكتروني دراسة تقويمية لتجربة التعلم  ،العبد الكرمي (1)
 ،من وجهة نظر المشرفين التربويين بمحافظة جدةللتعليم اإللكتروني أهمية ومعوقات استخدام المعلمين  ،الشمرى  (2)

 3رسالة ماجستري، ص
 ،بية السعوديةفي تعليم اللغة االنجليزية بالمرحلة الجامعية بالمملكة العر اإللكتروني فاعلية التعليم مدى  ،اجلرف  (3)

 3ص
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يف االجتماع الثاين عشر للشبكة ويف املنطقة العربية  ،اإللكرتوينالتعليم من نوع  مياً يعلت الف مساقاً آ
 (2004/ 13-12-11عقد يف مسقط بسلطنة عمان )العربية إلدارة املوارد البشرية وتنميتها الذي 

كما أن   ،ودوره اإللكرتوينالتعليم جاء يف إحدى التوصيات ضرورة نشر الوعي يف الوطن العرب بأمهية 
والتدريب يزيد من كفاءة إعداد التعليم يف عمليات التعلم و  اإللكرتوينعليم التو  ،م عن بعدتطبيق التعلّ 

كما أوضحت أوراق العمل املقدمة يف الندوة   ،تهم وتأهيلهميعلوفا اإللكرتوينالتعليم مطوري برامج 
يستدعي اهتمام املسئولني  واملختصني باإلدارات  اإللكرتوينالتعليم أن تطبيق تكنولوجيا التعلم و 

 .(1)(اإللكرتوينالتعليم لتنفيذ برامج العربية لتوفري التجهيزات الالزمة 
 بالبيئة باملقارنة تهايعلوفا اإللكرتوينالتعليم  بيئة هبا تتميز اليت العديدة رغم أنَّ املميزات)
 أصبحت اإللكرتوينالتعليم  لبيئة والبشرية والفنية املادية املتطلبات توفري أنَّ ضعف إال للتعليم التقليدية

 ،الفنية اخلربة يف املتطلبات وتتمثل ،التعليمية العملية يف استخدامها تواجه اليت املشكالت من
 جانب إىل اإلنرتنت وإتاحة ،الطالب تدعيم وخدمات ة،واجلود ،جتماعيوالتفاعل اإل ،والتقومي
بعض  حاولت لذا ؛ واملتعلم املعلم من كل لدى التكنولوجية املستحدثات مع التعامل مهارات

التعليم و  اإللكرتوينالتعليم  ومعوقات مشكالتى عل للتغلب وسيطة تعليم بيئات إجياد الدراسات
 بينهما للمزج حماولة يف التقليديةالتعليم  وبيئة اإللكرتوينالتعليم  بيئات مميزات من وتستفيد ،التقليدي
 .(2) )املدمجالتعليم  بيئة عليها أُطلق خرىأُ  ببيئة واخلروج

ملا له من  التعليمية األنظمةيف  اإللكرتوينالتعليم أوصت العديد من الدراسات باستخدام )و 
التعليم أنه بإمكان  :(472 :2013 ،لولغفقد أشارت دراسة )ز  ،ثار واضحة يف التحصيل العلميآ

  ،وزيادة قيمتهالتعليم  يف مواصلة وإمكانيته ،والتدريبالتعليم أن يساهم يف حتسني نوعية  اإللكرتوين
الرفع من مستوى  علىيعمل  اإللكرتوينالتعليم أن ب :(293: 2012،ت دراسة )العمركما أوص
 أيضاوهذا ما أوصت به  ،نتساب بشكل خاصإلنظام ا علىو  ،بشكل عام التعليميةالعملية 

اجلامعي باململكة التعليم ة يف اإللكرتونيدراسته بضرورة إدخال املقررات ( يف 2010:262،السلوم)
حيث أنه من شأهنا حتسني أداء  ،تعليمالعربية السعودية ملواكبة التطورات احلديثة يف تكنولوجيا ال

                                                            

فاعلية استخدام التقنيات التعليمية الحديثة في مختبرات العلوم علي تحصيل طالب المرحلة المتوسطة  ،ردنه  (1)
 6-5ص ،رسالة دكتوراه ،واتجاهاتهم نحو المعرفة 

 111،  ص1ط ،واألسس والتطبيقاتاإللكتروني التعليم  ،واملبارك ،(  املوسى2)



7 
 

ة كمقررات مساندة اإللكرتونيالتعليمية إذا استخدمت هذه املقررات ب وزيادة دافعيتهم الطالّ 
ويستطيع األساتذة والطالب استعمال أجهزهتم و  ،للمقررات التقليدية داخل الفصل الدراسي

كل هذا ال يتطلب منهم أي ،االتصال باالنرتنت من بيوهتم يف أي وقت يناسبهم ودون أي قيود
ترتيبات خاصة أو بنية حتتية  إىلحيتاج  وال ،جتهيزات مكلفة سواء يف داخل الفصل أو الكلية

                 (1)(.ضخمة
ومن مث  ،يف البلدان العربيةالتعليم التحصيل املعريف من أحد أهم مسات نواتج  ويعد ضعف) 

أسفرت عنه إعادة الصفوف الدراسية و االنقطاع عن والذي  ،فإن ظاهرة قصور التحصيل الدراسي
العرب كما ورد التعليم اليت يعاين منها  التعليميةهي من أكثر املشكالت  ،والتسرب املدرسيالتعليم 

ي يف عام حيث بلغ عدد التالميذ املعيدين للصف الدراس ،ونسيفيلاملنظمة  اإلحصائييف التقرير 
التدهور  علىيدل  افإمنعلى شيء   وهذا إن دلّ  ،1.036.110: م يف عشر دول عربية1995

ن هذا التدهور إىل ألب الدراسات اليت أجريت باخلصوص حيث تشري أغ ،تعليموالتدين يف نوعية ال
واليت مل  ،جتماعيةعدد من العوامل اإل إىلاملتعلم يرجع مستوى  علىالتحصيل الدراسي مستوى يف 

  (2).(تعط حقها يف دراستنا الرتبوية
من العلم واملعرفة يف كل مراحل مستوى  علىأأن حيقق الفرد لنفسه ) :هو إن معين التحصيل

 إىلنتقال يستطيع اإل حىتو يف كل مرحلة من مراحل حياته  ،حياته أي من الطفولة حىت أواخر عمره
فرياد التحصيل مستوى وأما  ،والدراسةالتعليم ادة ما يرتبط بلذلك فإن التحصيل ع ؛ تليها اليتاملرحلة 

أو أي  ،إليهيف أي امتحان مقنن يتقدم  (ب)الطالالفرد  عليهابه العالمة الكاملة اليت يتحصل 
مدى معرفة  علىاحلصول  يتمولكي  ،مادة قد تعلمها مع املعلم من قبلامتحان مدرس يف أي 

قياس قدرة الفرد  إىلواليت هتدف  ،ختبارات التحصيليةعلينا أن نستخدم اإلالتحصيل العلمي واملعريف 
من  عليهااليت حتصل  التعليميةستفادة من العملية إلامدى و  ،بأداء أي عمل يطلب منهالقيام  على

                                                            

 مصر–رؤي وتوجهات –املؤمتر العلمي الثالث والعشرون للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس بعنوان تطوير املناهج  (1)
 ،والهواتف الذكية في تحصيل طالبات اإلنتساب بكلية التربية وتنمية االتجاه نحوهما"اإللكتروني "فاعلية استخدام التعليم 

  177-176ص
  167، ص18ع ،جملة الرتبية ،المؤثرة في التحصيل العلمي لدي الطالبالعوامل  ،سليم (2)
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ختبارات التحصيلية كل هذه اإلو  ،من زمالئه يف الصف عليهااخلربات اليت حتصل غرفة الدرس و 
 (1)(.جنازستعدادات الطالب لألداء واإلهدفها قياس ا

ثانوي القسم تعد مادة علم النفس النمو أحد املقررات الدراسية لطالب الصف الثالث و         
فهم أمهية دراسة علم النفس النمو وعالقته  إىلواليت هتدف  ،الليبيةالتعليم األدب يف وزارة الرتبية و 

بعها يف دراسته للظواهر ومعرفة املناهج العلمية اليت يتّ  ،بالعوامل البيئية والوراثية يف حياة اإلنسان
لعملية مراحل النمو ومطالبه يف كل مرحلة البحث يف مجع البيانات  أساليبو  ،النفسية والسلوكية

 ،ستمرار عملية النمو اإلنساينا علىمعرفة املسارات الصحيحة اليت تساعد  إىلف كما هتدِ   ،عمرية
معرفة أهم احلاجات النفسية للطفل و  ،وفهم أمهية دراسة مرحليت الطفولة واملراهقة بكل مطالبها

وكيفية  ،فهم أمهية دراسة مرحليت الرشد والشيخوخة أيضاً  ،به واملراهق وكيفية تفاعله مع البيئة احمليطة
 .ط حلياة أفضل بالنسبة لكبار السنالتخطي

 علىوإن كانت  ،اإللكرتوينم يمشاريع التعليف  وتنوعاً  تعدداً  العربيةقطار تشهد بعض األو 
بينما  ،من خرباهتان تستفيد أوحتاول جاهدة  ،مستويات بسيطة مقارنة بالدول املتقدمة يف هذا اجملال

اليت  هذه الدول أن حنذو حذو إىليف ليبيا نسعى  وحنن ،يف بدايته األويل خر منهاالبعض األالزال 
مكانيات تؤهلها خلوض هذا إمبا متلكه من قدرات وطاقات و وذلك  ،تستفيد من جتارب اآلخرين

العديد من ضوء ذلك أقيمت  علىو  ،الي وفعّ بشكل جدّ  والتعاطي مع هذه التقنية احلديثة ،الغمار
التعليم مشروع نطلق ا وقد ،عديد من املتدربنيلوكذلك ورش العمل ل ،الندوات واملؤمترات العلمية

األحداث اليت شهدهتا خطوات قبل أن يتوقف أثناء  ىوخط ،(2009يف ليبيا منذ سنة ) اإللكرتوين
بعض الصعوبات اليت حتول دون  مع وجود (2013) عاود نشاطه سنةمث  ،2011البالد سنة 

 حتقيقه.
 ،يتعليماملوقف ال وقدرة كفاءةمن   رفعالودوره الكبري يف  اإللكرتوينم ألمهية التعلّ  ونظراً  

رض املادة وطريقة ع منطاملتمثلة يف و اجلديدة  واكتشافاهتا ،احلديثة التكنولوجيا وإسهامه يف متكني
الباحث أن يبحث  ىفقد رأ ،التعليميةالنظرة احلديثة للعملية  تلك مبا يتناسب معوذلك  ،التعليمية

 حتصيل طلبة الصف الثالث علىالنمو يف تدريس مادة علم النفس  اإللكرتوينالتعليم يف أثر استخدام 
 ه.واجتاههم حنو  ماليزيا وجودة يف ثانوي باملدارس الليبية امل

                                                            

 15ص،1ط ،اسبابه وعالجه ،التحصيل واالنجاز المدرسيمستوى تدني  ،نصر (1)
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 :اإلحساس بمشكلة البحث
ات عديدة ومتنوعة حبكم حتديّ  ،وجه اخلصوص علىالثانوي التعليم و  ،بشكل عامالتعليم يواجه 

مع هؤالء  ن قبل العاملني يف احلقل الرتبويوما تتطلبه من تعامل خاص م ،املرحلة العمرية للطالب
علم ملادة الرتبية و  الحظ الباحث كونه معلماً وكنتيجة حتمية للثورة التقنية والتكنولوجية  ،الطالب

باإلضافة لشغله   ،الليبيةالتعليم بوزارة الرتبية و  2008-2003املرحلة الثانوية من سنة النفس يف 
امعة املرقب وجامعة مصراتة من سنة جبر يف مركز تدريب وتطوير املعلمني وكلية الرتبية كمحاض
والتواصل املباشر مع  ،ومن خالل خربة الباحث الشخصية يف اجملال الرتبوي ،2007-2014
تقنياته من جانب املعلم والطالب أن استخدام الكمبيوتر و  ،علمني واملفتشني الرتبويني للمادةزمالئه امل

 .كاد تكون معدومةت
أثر  على اليت درست وسلطت الضوء ،نه توجد العديد من الدراسات والبحوثأوبالرغم من 

 عليهاطلع ايت إال أن معظم هذه الدراسات ال ،يف التحصيل الدراسي اإللكرتوين التعليماستخدام 
 :يل الدراسي يف عدة مواد منهايف التحص اإللكرتوينالتعليم أثر استخدام  على تركزّ  الباحث

 ،و األدب واللغة االجنليزية وقواعدها ،الرياضيات والعلوم و اللغة العربية والدراسات اإلسالمية)
مثل دراسة هايل  ،( واإلقتصاد املنزيل ،الفنية واملوسيقي واحلاسوب والتاريخ واجلغرافيا والرتبية

ودراسة حكيم  ،(2012دومي )و ودراسة الزعيب  ،(2007ودراسة احلذيفي ) ،(2003)
 ،(2011)مدى ودراسة الغا ،(2012ودراسة عسريي ) ،)د.ت( ودراسة إدريس ،(2009)

دراسة عبد و  ،(2009الشواديف )ودراسة  ،(2011ودراسة احلرب ) ،(2007ودراسة احلصري )
تدريس  إىل ومل تتطّرق(  2012ودراسة الفهمي ) ،(2009)مدى ودراسة جغ ،(2011السميع )

الصف  وعلم النفس النمو خاصة عن طريق االنرتنت يف املرحلة الثانوية وحتديداً  ،علم النفس عامة
 البحث.هذا إجراء على ع الباحث مما شجّ  ،الثالث ثانوي القسم األدب

عينة من طلبة املدارس الليبية يف  علىد من ذلك كله قام الباحث بدراسة استطالعية وللتأكّ 
  مها:نيلاوكانت عبارة عن سؤ  ،ماليزيا 

 ؟النمو علم النفسيف تدريس مادة  اإللكرتوينالتعليم سلوب ما درجة استخدم املعلم إل -1
 استخدام الكمبيوتر يف التعلم؟ علىاملعلم  ما درجة تشجيع -2
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%( من جمتمع 50) ىلاعينة عشوائية متثل حو  على( استمارة 15) حيث قام الباحث بتوزيع عدد 
 ،وعدم صالحيتها للتحليل ،( استمارات لقصورها3وعند جتميع االستمارات مت استبعاد ) ،البحث

 للباحث أن معلمي مادة ومن خالله تبني ،ستخدم الباحث طريقة التحليل الكيفي لتحليل نتائجهوا
قد تبني من خالل التحليل ف ،إال نادراً  التعليميةيستخدمون التقنية يف العملية  ال ،النمو علم النفس

مثل عرض فيلم  ،يستخدم الكمبيوتر إال يف بعض احلاالت %( أكدوا أن املعلم ال83ن )أالكيفي 
يف حل  مح هلم باستخدام اإلنرتنت واالستعانة به%( أكدوا أن املعلم يس34) ىلاوحو  ،توضيحي

 .وتقدمي الواجبات املنزلية

 مشكلة البحث
 إىل هدفع ما ؛ةاليمن دوافع وأسباب جعلت الباحث يالمس وجود هذه اإلشك يجة ملاسبق ذكرهُ تن

علم النفس تدريس مادة  على اإللكرتوينالتعليم دراسة هذا املوضوع والبحث فيه ملعرفة أثر استخدام 
القول بأن  و ميكن  ،ثانوي واجتاههم حنوه لتحصيل الدراسي لطالب الصف الثالثا علىالنمو 

وجود قصور يف استخدام التعليم اإللكرتوين يف تدريس مادة علم النفس  يف تتحدد مشكلة البحث
القصور يف  النمو لطالب الصف الثالث ثانوي باملدارس الليبية املوجودة يف ماليزيا، ويتمثل هذا

ضعف إعداد املعلم تقنيا وعدم إهتمامه بالتقنية نوعا ما، وتركيزه علي الطرق التقليدية وعدم جديته 
يف اكتشاف أساليب جديدة تعمل علي حتسني التحصيل الدراسي لدي املتعلمني، أيضا طبيعة 

 بالشكل املطلوب فيجد املنهج واملادة العلمية املوجوة فيه قد تعيق تطبيق طريقة التعليم اإللكرتوين
املعلم صعوبة يف تطوير طريقة تعليم جديدة، أيضا املعلم مقيد خبطة تدريسية من قبل الوزارة  حمددة 
بوقت معني اليستطيع أن خيالفه، كذلك عدم تركيز املدارس علي تطبيق هذه اإلسرتاتيجية وذلك 

طبيقها علما بإن مجيع اإلمكانيات متاحة للنظرة التقليدية السائدة يف نظم التعليم وعدم جديتها يف ت
يف بلد الدراسة من حيث توفر أدوات ومتطلبات تنفيذ هذه الطريقة من أجهزة كبيوتر، وأجهزة 

 :ةاليالت العبارة التقريريةالعرض وسرعة اإلنرتنت، ويكمن صياغة مشكلة البحث يف 
النمو لطالب النفس  تدريس مادة علميف  اإللكرتوينالتعليم اسرتاتيجية وجود قصور يف استخدام 

 .زيايلاثانوي باملدارس الليبية املوجودة يف م الصف الثالث

 :أسئلة البحث
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 :الرئيس األيت اإلجابة عن السؤال ميكن صياغة مشكلة البحث يف
 علىالنمو النفس علم  يف تدريس مادة اإللكرتوينالتعليم اسرتاتيجية ما أثر استخدام  -س

زيا واجتاههم حنو اليثانوي باملدارس الليبية املوجودة يف م الدراسي لطالب الصف الثالثلتحصيل ا
 ؟  اإللكرتوينالتعليم 

 :نبثق عن هذا التساؤل األسئلة الفرعية اآلتيةاو 
النمو  النفسيف تدريس مادة علم  اإللكرتوينالتعليم اسرتاتيجية استخدام  سس وإجراءاتما أُ  -1

 ؟ماليزيا ثانوي باملدارس الليبية املوجودة يف  لطلبة الصف الثالث
 علىالنمو علم النفس يف تدريس مادة  اإللكرتوينالتعليم  اسرتاتيجيةما أثر استخدام  -2

 ؟ ماليزياثانوي باملدارس الليبية املوجودة يف  لتحصيل الدراسي لطالب الصف الثالثا
جتاه  اإل علىالنمو علم النفس س مادة يف تدري اإللكرتوينالتعليم  اسرتاتيجيةما أثر استخدام  -3

 ؟ماليزيا ثانوي باملدارس الليبية املوجودة يف  لدى طالب الصف الثالث اإللكرتوينالتعليم حنو 

 :أهداف البحث
علم النفس يف تدريس مادة  اإللكرتوينالتعليم  اسرتاتيجيةاستخدام  سس وإجراءاتحتديد أُ  -1

 .ماليزياثانوي باملدارس الليبية املوجودة يف  النمو لطلبة الصف الثالث
 على النمو علم النفسيف تدريس مادة  اإللكرتوينالتعليم  اسرتاتيجيةمعرفة أثر استخدام  -2

 .اماليزيثانوي باملدارس الليبية املوجودة يف  ب الصف الثالثلتحصيل الدراسي لطالّ ا
 علىالنمو علم النفس تدريس مادة  يف اإللكرتوينالتعليم  اسرتاتيجيةمعرفة أثر استخدام  -3

ثانوي باملدارس الليبية املوجودة يف  لدى طالب الصف الثالث  اإللكرتوينالتعليم االجتاه حنو 
 .ماليزيا

 أهمية البحث:
 :نظرية أمهية
 .التعليميةيف حتقيق أفضل األهداف  اإللكرتوينالتعليم  تبني أمهية استخدام -1
 .يف ليبيا مبا يواكب العصر احلديث التعليميةتقدم يد العون واملساعدة يف تطوير العملية  -2
 .يف ليبيا نظرا حلداثته نسبياً  اإللكرتوينالتعليم  علىندرة الدراسات التجريبية  -3
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 .اإللكرتوينالتعليم معرفة اجتاهات الطالب حنو  -4
البحث، وكذلك مقرتحات إلجراء  ض عنتمخّ تالنتائج اليت  على قرتا  توصيات بناءً ا -5

 .خريأُ  دراسات

 :أهمية تطبيقية
 .اإللكرتوينالتعليم  استخدام اسرتاتيجي ه حنومعرفة أمهية التوجّ  علىالوقوف  -1
 .اسرتاجيية التعليم اإللكرتوين ق تنفيذالصعوبات اليت قد تعي على لتعرفا  -2
استخدامها بالشكل السليم علميا يسهم يف كشف قدرات الطالب التقنية وتنمية قدراهتم يف  -3

 داخل املدرسة وخارجها.
تبصري مسؤويل الرتبية والتعليم وأصحاب القرار بالوزارة بأمهية تطبيق التعليم اإللكرتوين ووضعه  -4

 ضمن أساليب التدريس احلديثة.
تقنية  علىب يمن خالل التدر  يف تطوير معلمي مادة الرتبية وعلم النفس مهنياً  اإلسهام -5

 .اإللكرتوينالتعليم ام وتوظيف أدوات استخد
إنشاء وحدات دراسية قائمة بالتعليم من بدولة ليبيا املناهج التعليمية  خمططي ومطوريتفيد  -6

 .وضع تصور يف كيفية تقدمي مادة علمية بنظام إلكرتويناإللكرتوين، و 
ستفادة من فتح اجملال أمام الباحثني وطالب الدراسات العليا يف التعمق بشكل أكرب واإل -7

 تطبيق التعليم اإللكرتوين 
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 :مصطلحات البحث
 تعريف األثر:

 .(1)"ر الشيء ترك فيه أثراً األثر بقية الشيء وأثّ "  بأنه: بن منظورثر يف لسان العرب الجاء تعريف األ
 :جرائيالتعريف اإل

التعليم سي باستعمال التحصيل الدرامستوى  على احلاصل قصد به يف هذه الدراسة التغرّي يُ و 
  .اإللكرتوين

 :لغويا   اإللكترونيالتعليم تعريف 
لة وآ :يف كل املكاتب اإللكرتوينبدأ ينتشر العقل وقد ( اإللكرتون إىل)املنسوب "هو التعليم 

ويسمي أيضا   ،وقت  ممكن اإللكرتون إلجراء أدق العمليات احلسابية وبأسرع علىاحلاسوب تعتمد 
  ."كمبيوتر

 :اصطالحا   تعريفه
ات االتصال احلديثة يف احلاسوب وشبكاته ووسائله آليّ باستخدام  للتعليمطريقة " :بأنهيعرفه املوسى 

وكذلك بوابات اإلنرتنت  ،لكرتونيةإات حبث ومكتبات آاليورسومات و  ،املتعددة من صوت وصورة
                .(2)كان عن بعد أو يف الفصل الدراسي"  سواء

طالب الصف الثاين ثانوي يف مادة الرتبية وعلم النفس باستخدام  تعليمبأنه "عّرف : إجرائيا  تعريفه 
احلاسوب واإلنرتنت واألقراص املدجمة والتقنيات املتطورة كما تقيسه األداة املعدة لذلك يف عرض 

 ."الدروس داخل الفصل الدراسي

 :ل الدراسي لغويا  تعريف التحصي
  ."من اكتساب متكن من حتصيل ربح عظيم  أي: ،مصدر حًصل :التحصيل"
 ف عبدإلىت ،)معجم املغين ."أيام حبث ودرس وعلم :ام دراسيةالدراسة ( أي إىل)منسوب  :دراسي"

 (الغين أبو العزم
  

                                                            

 75ص ،لسان العرب  ،ابن منظور (1)
 4ص ،عوائقه ،مفهومه وخصائصه فوائدهاإللكتروني التعليم ورقة مقدمة إيل ندوة مدرسة املستقبل الرياض، " (2)
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 :تعريفه اصطالحا  
التلميذ نتيجة التدريب واملرور خبربات  عليهامقدار املعرفة أو املهارة اليت حصل " :بأنه فه العيسويعرّ 

أو حتصيل العامل  ،التعليمأو  ،التحصيل الدراسي إىلشارة لإل وتستخدم كلمة حتصيل غالباً  ،سابقة
 (1) .دراسات التجريبية اليت يلتحق هبا"من ال

ختبار اإل علىالصف الثاين ثانوي طالب  عليهاجمموع الدرجات اليت حيصل "هو  :تعريفه إجرائيا  
 ."لتحصيلي ملادة الرتبية وعلم النفس الذي صمم لغايات هذا البحثا

 :تجاه اصطالحا  إلتعريف ا
ومتارس  ،عبارة عن حالة االستعداد أو التهيؤ النفسي بتنظيم خربات الشخص" :نهأبفه أبو جادو عرّ 

  (2) .استجابة الفرد ككل املواضيع واملواقف املرتبطة هلذه االستجابة" على وديناميكياً  توجيهياً  تأثرياً 
لدي طالب الصف  )التأييد أو المعارضة(جمموع استجابات القبول أو الرفض "هو  :تعريفه إجرائيا  

 عليهامقاس مبجموع الدرجات اليت حتصل  ،التعليمالثاين ثانوي حنو استخدام الكمبيوتر واإلنرتنت يف 
 ."الذي سوف يعده الباحث هلذا الغرضفقرات املقياس  لىالطالب من اإلجابة ع

راحل األحساس مبشكلة البحث بعد أن عرض الباحث يف الفصل األول مقدمة حبثه وم      
وتعريف  ،حتقيقها إىل داف النظرية والتطبيقية اليت يسعيوأهم األه ،وأمهية القيام هبذا البحث ،وأسئلته

النظري  طارالفصل الثاين وهو األ إىلسوف ينطلق  ،كما وردت يف عنوان البحثاملصطلحات  
وحياول الباحث جاهدًا تقدمي  ،عليهاق عليوالدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع البحث والت

 .ن حبثه بشي من التفصيل و التوضيحعرض يليق باملصطلحات الواردة يف عنوا
 
 

 
 
 
 

                                                            

 .166ص ،ط .ط: د ، دراسة في التعلم وعادات االستذكار ومعوقاته ،علم النفس التربوي ،العيسوي (1)
 10ص،6ط  ، سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،أبوجادو (2)
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 النظري والدراسات السابقةاإلطار  :الفصل الثاني
 اإلطار النظري  :أوال  

 اإللكترونيالتعليم  :المحور األول
 تجاهاتاإل :المحور الثاني

 التحصيل الدراسي :المحور الثالث
 طبيعة المرحلة الثانوية  :المحور الرابع

 الدراسات السابقة  :ثانيا  
 بشكل عام  اإللكترونيالتعليم الدراسات التي تناولت  :أوال  
 التحصيل الدراسي علىثره وأ اإللكترونيالتعليم الدراسات التي تناولت  :ثانيا  
  الدراسات السابقة علىالتعقيب 

 

 

 

 

  



16 
 

 مقدمة
اإلطار النظري للبحث مبا حيتويه من حماور رئيسية لبحثه  علىإلقاء الضوء  إىليهدف هذا الفصل 

واحملور  ،واحملور الثالث التحصيل الدراسي ،واحملور الثاين اإلجتاهات ،اإللكرتوينالتعليم فاحملور األول 
 إىلكما يقدم الباحث أيضا الدراسات السابقة اليت هلا صلة بالبحث احل  .الرابع طبيعة املرحلة الثانوية

بشكل  اإللكرتوينالتعليم الدراسات اليت تناولت  :القسم األول ،قسمني علىواليت سوف يطرحها 
أيضا  ،التحصيل الدراسي علىوأثره  اإللكرتوينالتعليم الدراسات اليت تناولت  :قسم الثاينال ،عام

 .هذه الدراسات وأوجه اإلستفادة منها يف حبثه هذا علىالتعقيب 

  اإللكترونيالتعليم  :المحور األول
 ،تتعلق بهواملفاهيم واملصطلحات اليت  اإللكرتوينالتعليم يستعرض الباحث يف هذا احملور تعريف 

 اإللكرتوين تعليمواملبادئ النظرية ل ،سسه النظرية وأمهيتهوأُ  ،هإلياحلاجة مدى نتشاره و ونشأته وعوامل ا
 ،عن بعدالتعليم و  ،اإلفرتاضىالتعليم و  ،اإللكرتوينالتعليم  وفوائد ،ومستوياته وأهدافه ،وخصائصه

التعليم وفلسفة  ،اإللكرتوينالتعليم وأقسام  ،التقليديالتعليم و  اإللكرتوينالتعليم قارنة بني املو 
ومعايري  ،ستخدامهوأشكال ا ،ومعوقاته ومميزاته وسلبياته ،ستخدامهوحقائقه ومربرات ا اإللكرتوين
ونظام  اإللكرتوينالتعليم يف  التعليميةوالبيئة  ،والعوامل املؤثرة يف جودته اإللكرتوينالتعليم اجلودة يف 

وخصائص املدرسة  ،اإللكرتويني تعليموأهداف الفصل ال ،ة ومكوناهتااإللكرتونيواملدرسة  ،إدارته
ومتطلباته  ،اإللكرتوينالتعليم والتقنيات املستخدمة يف  ،اإللكرتوينالتعليم وأنواع بيئات  ،ةاإللكرتوني

ودور  ،وعناصرهومعايريه وتكلفته  اإللكرتوينالتعليم نظام التقييم يف  أيضاً و  ،هإلىوخطوات التحول 
وكيفية  ،وبعض القيم األخالقية والسلوكية اليت تتوفر يف العاملني فيه ،ولياء األمور فيهوأاملعلم واملتعلم 

  .يف ليبيا اإللكرتوينالتعليم وجتربة  ،اإللكرتوينالتعليم ونظريات  ،تطوير الذات فيه
يف كل مناحي احلياة  ،متسارعةسريعة و شهد العامل تغريات  منتصف القرن املاضي يف          

ويقاس تقدم  ،لثورة العلمية يف تكنولوجيا املعلوماتلنتيجة  ،خاصة يف جمال االتصاالت واملعلومات
العملية الرتبوية  علىما أجرب القائمني  ،الدول واجملتمعات مبدى قوة وجودة نظام االتصال املوجود فيها

ح أصببذلك و  ،بشكل واسع ملواكبة اجملتمعات وتطورها تكنولوجيا احلاسوب استعمال على التعليميةو 
الرتبويني  علىفرض ما هذا و  ،نرتنتاإلبسرعة هائلة وذلك بفضل  حواجز الزمان واملكانجيتاز التعليم 
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  كاهلهم  علىألقي بل  ،احلديثة التعليميةالوسائل تطبيق  التعليميةالعملية  علىعلمني والقائمني املو 
ضرورة أن تسارع املؤسسات  إىلذلك أدي  كذلك  ،تعليميف ال تطوير واكتشاف أمناط جديدة  

 بسبب ،والتدريب التدريس يف اإللكرتوينم واستخدام تكنولوجيا التعلإدخال  إىلوالرتبوية  التعليمية
 ،بكل مكوناهتا التعليميةتتطلب إمداد عناصر العملية  ،يواجه عدة حتدياتالتعليم ك كله أصبح ذل

وجتهيز املؤسسات بكل  ،وتوفري املعدات اخلاصة ،من تدريب املعلمنيالالزمة  واالمكانيات باملهارات
 .عليهاوالتغلب  ملواجهة هذه التحديات اإللكرتوينيتطلبه التعلم  ما

زادت احلاجة  ،أنه مع ظهور الثورة التكنولوجية يف تقنية املعلومات" :(واملبارك ويري )املوسى
 ،بيئات متعددة املصادر للبحث والتطوير الذايت إىلوحاجة الطالب  ،اآلخرينتبادل اخلربات مع  إىل

 ،يف إيصال املعلومة للمتعلمالتعليم ب اليوالذي هو أسلوب من أس اإللكرتوينالتعليم فظهر مفهوم 
 (1)."التقنيات احلديثة علىويعتمد 

ونالمس وجوده يف حياتنا نعيشه  و واقعه اإللكرتوينالتعليم ومن احلقائق امللموسة أن 
هذا  علىية تعليمعتماد عدة مؤسسات امن حيث  ،من خالل التعامل املباشر معهوذلك  ،التعليمية

 ،وملحةماسة إليه ن احلاجة أو  ،يتعليمالستوى امل علىوالسلس يف التعامل  النظام الراقي والغري معقد
فهو  ،بشكل يقدم اإلضافة املنشودةالتعليم يف اسرتاتيجيات وتوظيفه دجمه  حنسنو هنتم به  أنعلينا و 

ة التواصل وكيفيمهارات  ،العاملني يف هذه املنظومة الطالب واملدرسني ومجيع كسابا  إىل يهدف
تغيري منطه وأسلوبه نتمكن من ومن مث  ،التقنية املتجددة واملتطورة املستحدثاتالتعامل مع هذه 

أنفسهم  وبني الطالب ،املرجو بني املعلمني والطالبالتفاعل حقق تي عن طريقهف ،املطلوببالشكل 
سواء للمعلم أو  ،حتضري الدروسة تقدمي املساعدة يف كيفي علىكما يعمل  ،داخل الفصل الدراسي

 . وذلك باستخدام الشبكة العنكبوتية ،كل جد وحيويةب املتعلم واستعدادهم الستقبال احلصة الدراسية
 ؛ وملحقاته ىلاآلوأجهزة احلاسب  ،يتم عن طريق استخدام اإلنرتنت اإللكرتوينالتعليم  إن)

ة اإللكرتونيالذي يعتمد على استخدام الوسائط التعليم وهو ذلك النوع من  ،وذلك لنقل املهارات
وال يستلزم هذا النوع وجود  ،التعليميةواملؤسسة  واملتعلم املتعددة يف االتصال بني عضو هيئة التدريس

 ،التعليميةبل إنَّه يهتم بوجود مجيع املكونات الربجمية وجتهيزاهتا  ،يةتعليممباين دراسية أو صفوف 
؛ ليتم توصيل املقررات واملناهج إىل  نرتنتاال اً االرتباط بشبكات املعلومات وخصوصويؤكِّد على 

                                                            

 .27، ص1ط،واألسس والتطبيقاتاإللكتروني التعليم  ، واملبارك ،املوسى (1)
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 واألقمار ،علىالتفا والفيديو ،اإلنترنتمثل:  ،ةاإللكرتونيالطالب عن طريق وسائل االتصال 
الطريقة اليت واختيار بنفسه يشجِّع املتعلم على إدارة تعلمه  ذاوه ،الليزر أقراصوكذلك  ،الصناعية

 ،واالستكشاف ،والفحص ،والمراقبة ،القراءةمتنوعة، مثل:  تعليمب اليحيث يعرض أس ،تناسبه
كما يتحكَّم املتعلم يف عمليات   ،إلكترونيا  وتنفيذ التجارب ، والمناقشة ،واالتصال ،والبحث
كما يتولد  ،تعليمللتأكيد على كفاءة ممارسة عمليات ال ،مع استالمه تغذية راجعة أواًل بأولالتعليم 

من خالل تقييمه ملختلف الربامج التعليم لديه دافعية كامنة لتحسني كفاءة اسرتاتيجيات وإجراءات 
 (1)(.واختياره املناسب هلا اليت يتم تعلمها

 اإللكترونيالتعليم مفهوم 
 حيث ،تعليمواملتطورة بتطور تقنياته خاصة يف  الرتبية وال ،من املفاهيم احلديثة اإللكرتوينالتعليم يعد 

بني  والتعامل أو التفاعل ،التواصل بني املعلم واملتعلمأسلوب  علىومبنية قائمة  التعليميةأن العمليات 
 أو بريداً  ،لكرتونيةإأو مكتبة  ،إلكرتونياً  اً كتابكان  أسواء  ،خرىة األُ اإللكرتونيم وسائل التعلّ و  املتعلم

 .إلكرتونياً 
مهتم بذلك العلم تعريف  أوالحظ أن لكل باحث يُ  ،علمتعريف ألي  أيعند تقدمي و 

تناسب  من الزاوية اليت إليه م ينظر منه ن كالً أل ؛تفاق تام حول تعريف واحدايوجد  خاص به و ال
حيث تزخر األدبيات السابقة  ،اإللكرتوين للتعليمكذلك احلال بالنسبة   ،ميوله وختصصههتمامه و ا

 ومنها:ورد جمموعة من التعريفات املختلفة اليت تعكس هذه الزوايا الباحث هنا يُ و  ،بتعريفات عديدة
استخدام الوسائط  علىالذي يعتمد التعليم ذلك النوع من " :بأنه تعريف المحيسن وهاشم

 (2)."هايإلعلمني واملؤسسة اليت ينتمي ة يف االتصال بني املعلمني و املتاإللكرتوني
أو  ،االنرتنت عرب شبكة )المقررات الدراسية(نظام تقدمي املناهج بأنه " تعريف الشهري

 إىلللوصول  علىالتفاو التلفزيون أ ،و عرب االسطواناتأ ،ار الصناعيةقمأو األ ،شبكة حملية
                                        (1).املستفيدين"

                                                            

 26ص  ،ط: د.ط والتربوي و الخالقي ألخصائي المكتبات المدرسية والمكتبات الالعامةاإلعداد المهني  ،فهيم (1)
 ،التعليم العالي عن بعد بإستخدام شبكة المعلومات الدولية"ورقة مقدمة للمؤمتر الثالث إلعداد املعلم " ،وهاشم ،احمليسن (2)

 32صمكة املكرمة، جامعة ام القري، 
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وتفاعل ومتابعة  ي مع ما يتضمنه من شروحات ومتارينتعليمتقدمي احملتوي ال" :بأنه تعريف العريفى
أو عرب  ىلاآلاحلاسب  علىو شاملة يف الفصل أو عن بعد بواسطة برامج متقدمة خمزنة بصورة جزئية أ

 (2)".نرتنتشبكة اإل
يف  ىلي يستخدم تقنيات املعلومات وشبكات احلاسوب اآلتعليم"نظام  :بأنه تعريف غلوم

 ،ىل: أجهزة احلاسب اآلمن خالل جمموعة من العوامل منها التعليميةتدعيم وتوسيع نطاق العملية 
تصني يف الوزارة أو إما من قبل املخ ،ة املعدةاإللكرتونيوالربامج  ،الشبكة العاملية للمعلومات

                          (3).الشركات"
الفصول التقليدية  لتجاوز حدودالتعليم م و "توسيع مفهوم عملية التعلّ  :بأنه تعريف الراشد

فيها حبيث  أساسياً  عن بعد دوراً  علىم التفايكون لتقنيات التعلّ  ،واالنطالق لبيئة غنية متعددة املصادر
   (4)."م واملتعلملّ تعاد صياغة دور كل من املع

ة غنية بالتطبيقات يعلإجياد بيئة تفا إىلالذي يهدف التعليم " :بأنه وحامد تعريف العويد
 إىلن الطالب من الوصول ومتكّ  ،والشبكة العاملية للمعلومات ىلاآلتقنيات احلاسب  علىاملعتمدة 

  (5).مكان" أيم يف أي وقت ومن مصادر التعلّ 
شبكة  علىسواء  ،وبرجمياهتا املختلفة اآلليةم باستخدام احلاسبات التعلّ " :بأنه تعريف الغراب
                                                              (6)."كة أو الشبكة العاملية للمعلوماتمغلقة أو شبكات مشرت 

                                                                                                                                                                                          

 ،91اع  ،جملة املعرفة ،هل وضعنا القضبان ،في المدارس السعودية قبل أن ننشيء  القطاراإللكتروني  لتعليما ،الشهري (1)
 98ص

 22"،صتقنية واعدة وطريقة رائدةاإللكتروني  التعليمالسعودية " ،يف مدارس امللك فيصلاإللكرتوين ندوة التعليم  (2)
في مدارس وزارة التربية بدولة اإللكتروني التعليم امللك فيصل السعودية "يف مدارس للتعليم اإللكرتوين الندوة األويل  ،غلوم(3) 

 3"،صالكويت
 2ص ،واقع وطموح"اإللكتروني "التعليم السعودية  ،مدارس امللك فيصلاإللكرتوين ندوة التعليم  ،الراشد (4)
في كلية االتصاالت اإللكتروني التعليم السعودية " ،مدارس امللك فيصلاإللكرتوين ندوة التعليم  ،حامد  ،العويد (5)

 3ص ،"دراسة حاله ،والمعلومات بالرياض
 5ص.املنظمة للتنمية االدارية ، مدخل إلي التدريب غير التقليدي ،التعليم االلكتروني ،الغراب (6)



20 
 

 علىم يف إيصال املعلومة للمتعلم يعتمد ب التعلّ اليسلوب من أسهو أُ "بأنه:  تعريف المبارك
 ،املدجمة األقراصوسائطها املتعددة مثل معلومات و التقنيات احلديثة للحاسب والشبكة العاملية لل

 (1)."وساحات احلوار والنقاش ،اإللكرتوينوالربيد  ،التعليميةوالربجميات 
املعرفة والعلوم ملرتبطة بنقل وتوصيل خمتلف أنواع "جمموعة من املعمليات ا :بأنه تعريف التركي

                                          (2)."للتعلم عن بعد يي علوهو تطبيق ف ،الدارسني يف خمتلف أحناء العامل باستخدام تقنية املعلومات إىل
أو التدريبية للمتعلمني  التعليميةية لتقدمي الربامج تعليمهو منظومة "بأنه:  تعريف أحمد سالم

)  :ة مثليعلأو املتدربني يف أي وقت ويف أي مكان باستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت التفا
 ؛خل (إ...الحاسوب أجهزة ،الممغنطة األقراص ،اإللكتروني البريد ،المحلية القنوات ،نترنتاإل

أو غري متزامنة عن  ،تزامنية يف الفصل الدراسية متعددة املصادر بطريقة يعلية تفاتعليملتوفري بيئة 
            (3)."مني املتعلم واملعلّ م الذايت والتفاعل بالتعلّ  على مبكان حمدد اعتماداً دون االلتزام و  ،بعد

 إىلالكمبيوتر  علىي إلكرتوين عرب الوسائط املتعددة تعليم ىتقدمي حمتو " :نهبأ تعريف زيتون
ومع املعلم ومع أقرانه سواء أكان  ،املتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا احملتوي

وكذلك إمكانية إمتام هذا التعلم يف الوقت واملكان وبالسرعة اليت  ،بصورة متزامنة أو غري متزامنة
                             (4) ."ك الوسائطمن خالل تل م أيضاً عن إمكانية إدارة هذا التعلّ  فضالً  ،تناسب ظروفه وقدراته

ة احلديثة  اإللكرتونياستخدام الوسائط  علىيعتمد التعليم نوع من " :بأنه تعريف الحلفاوى
وإيصال احملتوي  التعليميةهداف كاحلاسوب وأجهزة االستقبال من األقمار الصناعية يف حتقيق األ

                                                  (5) ."لزمانية واملكانيةللحواجز ا الطلبة دون اعتبار   إىلي تعليمال
االتصال  آلياتيتم فيه استخدام التعليم ب اليأسلوب من أس" :بأنه منارو  عرفته سهامو 

 ،حبث وآلياتورسومات  ،متعددة من صوت وصورة وسائطديثة من حاسب وشبكات و احل

                                                            

 5ص.املنظمة للتنمية االدارية ، مدخل إلي التدريب غير التقليدي ،التعليم االلكتروني ،الغراب (1)
 ،"أهميته وفوائده اإللكتروني:التعليم " ،مدارس امللك فيصل بالرياضللتعليم اإللكرتوين الندوة العاملية االويل  ،الرتكي  (2)

 30ص
 289ص ،ط: د.ط ،تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروني،سامل (3)
 56ص ،ط: د.ط ،التخطيط، التطبيق، التقييم ،القضايا ،المفهوم،التعليم االلكتروني ،زيتون (4)
 1ص،ط:د.ط ، مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية ،احللفاوي  (5)
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أي  ،كان عن بعد أو يف الفصل الدراسيأسواء  ،نرتنتوكذلك بوابات اإل ،لكرتونيةإمكتبات و 
  (1)."واعها يف إيصال املعلومة للمتعلماستخدام التقنية جبميع أن

على املهارات الالزمة  اً ديثة اليت تعتمد أساس: "استخدام التكنولوجيا احلأنَّهب عرَّفه عامروقد 
قيد حبدود تدون ال ،إلكرتونياً ل بني الطالب واألساتذة للتعامل مع شبكة املعلومات الدولية للتفاع

 (2)."الزمان أو املكان
االتصال  آلياتباستخدام  للتعليم: "طريقة بأنَّه اإللكرتوين للتعليم  الحي تعريف عبد

 ،حبث وآليات املتعددة من صوت وصورة، ورسوماتشبكاته، ووسائله و  آيلاحلديثة من حاسب 
 إذكان عن بعد أو يف القاعة الدراسية، أسواء  ،نرتنتوكذلك بوابات اال ،ومكتبات إلكرتونية

أقل و  ،م بأقصر زمناملقصود هو استخدام التقنية جبميع أنواعها وأشكاهلا يف توصيل املعلومة للمتعلّ 
 (3)."كلفة  وأخفضجمهود، 

ويعتمد على  ،للطلب اً عن بعد يقدم للمتعلم وفق للتعليم يي عل"نظام تفا :بأنه تعريف عزمي
رشاد واإل ،ةاإللكرتونيبواسطة الشبكة تستهدف بناء املقررات وتوصيلها  ،لكرتونية رقمية متكاملةإبيئة 

              (4).والتوجيه وتنظيم االختبارات"
ي تعليمال ىتقدمي احملتو  علىيعمل التعليم  باليأسمن  سلوبي أُ " :بأنه وقد عرفه السلوم

بإمكانية  نرتنت بشكل يسمح لذلك املتعلموشبكة اإل ،ىلاآلللمتعلم عرب التقنيات احلديثة للحاسب 
 ذلك بصورة متزامنة أو غري متزامنة  يفسواء أكان  ،أقرانه ومعومع املعلم  ى،التفاعل مع ذلك احملتو 

       (5)."الفصل أو عن بعد
الذي يتم يف التعليم "أحد أمناط  :بأنه اإللكترونيمن حالل ما ذُكر يُعّرف الباحث التعليم 

نرتنت والوسائط استعمال احلاسوب وملحقاته واإل علىرة وحديثة تعتمد لكرتونية متطوّ إية تعليمبيئة 
                                                            

"معتقدات أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة اإلمام محمد بن يف الوطن العرب للتعليم اإللكرتوين املؤمتر الدويل   (1)
 37ص ،اإللكتروني"سعود اإلسالمية نحو التعليم 

 175ص،ط: د.ط،التعليم والمدرسة اإللكترونيةعامر،  (2)
 74ص ،ط: د.ط،نحو مجتمع إلكتروني ،عبداحلي (3)
 45ص  ،ط: د.ط،تكنولوجيا التعليم االلكتروني  ،عزمي (4)
 6ع  ،جملة إعلم ، اتجاهات طالب كلية إدارةاألعمال بجامعة الملك سعود نحو استخدام نظام جسور  ،السلوم (5)
 .242ص،
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مني وبني املعلّ  التعليميةويف التواصل بني املؤسسة  ،املتعددة والربجميات املختلفة داخل الفصل الدراسي
   .واملتعلمني"

يستخدم تقنيات و  اإللكرتوينالتعليم أن  ،للباحثالسابقة يتضح  ريفاتمن خالل التع
م من نشر الدروس يتمكن من خالهلا املعلّ  ،نترنت()اإل الشبكة الدولية علىقدم أدوات و برجميات تُ 

 ،مكان مراجعتها يف أي وقتباإل ىلاوبالت ،املدرسيةوالواجبات وأوراق العمل واملهمات  ،واحملاضرات
التعليم أن  لباحث لنيكذلك يتب  ،التقنية تلك عن طريقاالتصال بطالبه من  متكينهوهذا من شأنه 

املضمون و بني املتعلم  وأيضاً  ،التفاعل بني املعلم واملتعلم علىساسي أبشكل يعتمد  اإللكرتوين
 لكي ؛فقط تقدمي حمتواهاوليس  ،يتعليمعناصر املنهج ال أساسيات ومكونات علىوأنه يركز  ،العلمي

 إىل وإرساهلاأعمال واجبات و  وما يكلف به من ،املطلوبة منه باألنشطةيتمكن الطالب من القيام 
تقدمه له تكنولوجيا املعلومات ا ستفادة مماإل على املعلم دائماً  يعمل، كما املعلم بكل سالسة ويسر

 أيضاً و  ،بالشكل املناسب التعليميةتوظيفها يف العملية  وحماولة مناط حديثهأو  من طرق واالتصاالت
 ،وخمطط هلا مسبقاً  ،ومنضبطهي يقدم بطريقة منظمة تعليمهو نظام  اإللكرتوينالتعليم أن  يتضح

نا من صورة الفصل وينقل ،يتعليممن قبل خرباء ومهتمني باجملال الرتبوي وال جيداً  اً ومعدة إعداد
 إىل ،من املتعلم واالسرتجاعواحلفظ  ،واإللقاءالشر  عملية يف  املعلم علىالدراسي التقليدي املعتمد 

دأ تكافؤ الفرص مب له يتيحو  ،وبشكل أساسي ،التعلم الذايت بالنسبة للمتعلم علىتعتمد ة يعلبيئة تفا
التعليم وذلك باستخدام مصادر  ،يشاءكان أن يتعلم يف أي وقت وأي م كما يسمح له،تعليميف ال

  .املتعددة واملناسبة اإللكرتوين

  اإللكترونيالتعليم مصطلحات تتعلق بمفاهيم و 
ومنها  اإللكرتوينالتعليم خر مبفهوم آو بأمصطلحات ومفاهيم هلا عالقة بشكل هناك عدة 

 مايلي:
( CD) املدجمة األقراصيقصد هبا وسائط ختزين البيانات الرقمية من  :الوسائط املتعددة .1
( و B( وأجهزة الالسلكي مثل البلوثوث)H.D( والقرص الصلب )DVDسطوانات الفيديو )أو 

 .( WiFiالوايرلس ) 
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مما يسمح  ،البعض بعضهابوهي عبارة عن ربط جمموعة من أجهزة الكمبيوتر  :الشبكات .2
 :وهلا ثالث أنواع هي ،لصوت والصورةأو با ،بالتواصل فيما بينهم كتابياً  عليهاللعاملني 

 علىميل تقريبا وتستخدم  ةحاوهي شبكة داخلية خاصة مبس :(LAN)الشبكات احمللية  - أ
 .جامعة ( –كلية   –معهد  –)مدرسة  نطاق

عدد نطاق ) علىوهي تغطي مساحة مدينة كاملة وتستخدم  :(MAN) اإلقليميةالشبكات  - ب
 . (التعليميةمن اجلامعات يف مدينة ما أو عدد من املناطق 

ومنها  األرضوهي اليت تغطي مساحات شاسعة من  :(WANشبكات النطاق الواسع ) - ت
 .شبكة االنرتنت

اهلاتف ) :تصال واملعلومات احلديثة مثلوهي مجيع وسائل اإل :تصال واملعلوماتتكنولوجيا اإل .3
 .الصناعية( األقمار –القنوات الفضائية  –اجلوال 

م تتعلق بعملييت التعلّ  مهام   ألداء اإللكرتوينالتعليم املقصود هبا الربامج املوظفة يف و  :الربجميات .4
صورة رسوم ثابتة  -فيديو -صوتيات -)نصوص :حيث تعد منظومة كاملة تشمل ،تعليموال

متكن املتعلم من التحكم فيها والتفاعل معها من خالل  وتعمل كوحدة وظيفية واحدة   ،(ومتحركة
 (1)(.ية حمددةتعليموتر لتحقيق أهداف جهاز الكمبي

 :اإللكترونيالتعليم نشأة 
نصف  ىلاحو  إىلأن هذا النظام يعود  اإللكرتوينالتعليم غلب الباحثني واملهتمني بتاريخ ونشأة أيتفق "

حيث  ،(programmed learning): املربمجالتعليم كتابه عن   skinner)ف سكنر )لّ وذلك عندما أ ،قرن
م املتعلم يف تقدّ مدى هيئة برنامج حيوي اختبارات تقيس  على املواضيع الدراسية تسلسلياً مت ترتيب 

التعليم وهذه كانت بداية ظهور مفهوم  ،دراتهمكانياته وقُ حبيث ينتقل منها حسب إ ،تلك املواضيع
كثر ليكون أر هذا املفهوم نرتنت تطوّ إلمث ظهور شبكة ا ،الشخصي ىلومع اخرتاع احلاسب اآل ،الذايت

                                            (2)."اإللكرتوينالتعليم  يمشولية ومسُ 

                                                            

 29ص ،ط: د.ط،التعليم االلكتروني :رؤية جديدة في التعليم ،زيتون (1)
 25-24،ص  91ع  ،جملة املعرفة ،من التعليم المبرمج إلي التعليم االلكتروني ،العريين (2)
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 األمور علىيف املؤسسات الرتبوية بداية قتصر ااستخدام التقنية ) :وسعادة فيقوالن السرطاوىأما 
ومنها  ،ومن مث استخدم يف املشروعات البحثية ،الكبرية األمريكيةة يف اجلامعات اليوامل اإلدارية

بداية  حىتاجلامعات  علىستخدامات قتصرت هذه اإلا ولكن ،التعليميةبرجمة املواد استخدم يف 
نتشار ام زاد 1977ويف عام  ،املدارسمستوى  علىفقد بدأ استعماله  ،السبعينات من القرن املاضي

 األجهزةر احلواسيب وإدخال التحسينات الالزمة هلذه نتيجة لتطوّ  ،تعليميف ال ىلاآلاستعمال احلاسب 
  (1)."األجهزةتكلفة هذه  أسعاريف  خنفاض مستمر  امع 

التعليم ر والذي حدد مراحل تطوّ  عن تايلور  ( نقالً 2004،118وذكر عبد احلميد وحممد )
 :ةاليالت األجياليف  اإللكرتوين

 .املتعلمني إىلنقل املعلومات املطبوعة  علىوالذي يعتمد  ،جيل املراسلة :اجليل األول .1
والذي يستخدم املواد املطبوعة واملسموعة وبرجميات  ،جيل الوسائط املتعددة :اجليل الثاين .2

 .علىوالفيديو التفا ىلاآلاحلاسب 
كاملؤثرات ،تكنولوجيا املعلومات علىوالذي يعتمد  ،م عن بعدجيل التعلّ  :اجليل الثالث .3

 .تصال والبث اإلذاعي والتلفزيوينالسمعية واملرئية وأنظمة اال
 .نرتنتشبكة اإل علىعتماد جيل اإل :اجليل الرابع .4
 (2).جيل اجلامعات االفرتاضية :اجليل اخلامس .5

عه كثري من الرتبويني رجِ غرست منذ زمن بعيد يُ  اإللكرتوينالتعليم أن ركائز "  :ويقول النملة
يتيح الكتب املربجمة ويستخدمها جنوده دون أي  كان اجليش األمريكيم عندما  1930 عام إىل

  (3)."معلم
 :هي اإللكرتوينالتعليم أن هناك أربعة مراحل لتاريخ ونشأة  ()ساملوذكر 
 :(1983)قبل عام  وىلاملرحلة األ) -1

                                                            

 27ص ،ط:د.ط ،استخدام الحاسوب واالنترنت في ميادين التربية والتعليم ،والسرطاوي ،سعادة (1)
 ،في تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العالي من وجهة نظر المختصيناإللكتروني مطالب استخدام التعليم الشهراين،  (2)

 27-26ص  ،رسالة دكتوراة 
كيف يمكن   ،"مفهوم التعليم االلكترونيالرياض  ،مدارس امللك فيصل اإللكرتوين ،ورقة عمل مقدمة إيل ندوة التعليم  (3)

 4ص ،"االستفادة من التعليم االلكتروني
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بالرغم من  سوبنتشار أجهزة احلااقبل  اً يتقليدالتعليم حيث كان  :م التقليديوهي عصر املعلّ 
وكان االتصال بني املعلم والطالب يف قاعة الدرس حسب جدول  ،البعض ىوجودها لد
 . ددراسي حمد

 :( 1993عام  إىل 1984املرحلة الثانية )من عام  -2
قراص املاكنتوش واأل 1،3ندوز تخدام الو زت هذه الفرتة الزمنية باسمتيّ  :عصر الوسائط املتعددة  

 .التعليماملمغنطة كأدوات رئيسية لتطوير 
 :( 2000 إىل 1993املرحلة الثالثة )من عام  -3

لكرتونية أكثر إوبرامج  اإللكرتوينمث بدأ ظهور الربيد  ،نرتنت(إلاور الشبكة العاملية للمعلومات )ظه
 .لبيئة الوسائط املتعددة واعداً و  هائالً  راً تطوّ  ىمما أضف ،نسيابية لعرض أفالم الفيديوإ

 :(وما بعدها 2001رحلة الرابعة )من امل -4
الشبكة أكثر  علىحيث أصبح تصميم املواقع  :اجليل الثاين للشبكة العاملية للمعلومات  

                                                     .(1)(ىمن ناحية السرعة وكثافة احملتو  ىأقو  هوخصائص ،تقدماً 
ره بثالثة أجيال منذ أثناء ظهوره وتطوّ  مرّ  اإللكرتوينالتعليم أن ) :يقولفإنه  (آلل)أما 

 ايل:الثمانينيات حىت وصل إىل الشكل احل
على يقتصر  اإللكرتوينحيث كان احملتوى  ،ظهر هذا اجليل يف أوائل الثمانينيات :الجيل األول

 م مع الرتكيز على دور الطالب.وكان التفاعل من خالهلا فردياً بني الطالب واملعلّ  ،دجمةاملقراص األ
رت طريقة إيصال احملتوى إىل حيث تطوّ  ،ظهر هذا اجليل مع بداية استعمال اإلنرتنت :الجيل الثاني

فردية رت عملية التفاعل والتواصل من كوهنا وتطوّ  ،معني ر معها احملتوى إىل حد  طريقة شبكية وتطوّ 
 ليشرتك فيها عدد من الطالب مع معلمني حمددين. ،إىل كوهنا مجاعية

يف أواخر التسعينيات من  اإللكرتوينة واألمن اإللكرتونيظهر مع بداية مفهوم التجارة  :الجيل الثالث
فرتاضي ط املتعددة وتكنولوجيا الواقع اإلوتزامن ذلك مع تطور سريع يف تقنيات الوسائ ،القرن املاضي

 ،اإللكرتوينالتعليم ر اجليل الثالث من مما أتا  تطوّ  ،وتكنولوجيا االتصاالت عرب األقمار الصناعية

                                                            

 242-241ص ،ط: د.ط،تكنولوجيا التعليم والتعلم االلكتروني ،سامل (1)
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ستقبال اة يف إيصال و اإللكرتونيائط الذي يعتمد على استخدام الوس ايلحىت وصل إىل املفهوم احل
            (1)(.واملعلموبني املدرسة  ،واكتساب املهارات والتفاعل بني الطالب واملدرسة ،املعلومات

 اإللكرتوينالتعليم املهتمني ببني العلماء والباحثني و  اً ختالفاالباحث أن هناك  ىمما سبق ير 
ة  تطبيقه التأثري يف كيفي إىلختالفات أدت هذه اإلفإن  تايلوبال ،حول بداية نشأته وجذوره التارخيية

وهنا  ا،من عدمه ومالءمته جودتهمدى  علىتقييمه واحلكم  القيام بعملية ومن مث ،واستخدامه
 ،أكثر ال  يةتعليمما هو إال فلسفة تربوية  اإللكرتوينالتعليم من هؤالء يرون يف نالحظ أن البعض 

يف  خرجت علميةمعملية وتطبيقات  عبارة عن استخدامات اإللكرتوينالتعليم يرى أن  اآلخروالبعض 
لكرتونية يف إء إدارات إنشا من خالهلا متو  ،مؤمترات علميةشكل ندوات وحوارات ونقاشات و 

  .املختلفةوالرتبوية  التعليميةاملؤسسات 

 اإللكترونيالتعليم عوامل انتشار 
مت بشكل كبري يف اآلونة أحد األنواع اليت استخد اإللكرتوينالتعليم يعد ) :عبد الرازقنقال عن 
بصفة التعليم وختطيط وتدريس مناهج تكنولوجيا  ،يف جمال تدريس املناهج بصفة عامةاألخرية 

 املختلفة.التعليم ته بني أنواع يلابعد أن حقق فع ،بصورة كبرية يف هذا الزمانوذلك النتشاره  ،خاصة
ومن مث فإن  ،تهاليثبات فعإل جيب نشرهأصبح ضرورة ملحة  اإللكرتوينالتعليم من هنا فإن و  

وأهم هذه العوامل كما يراها  ،ى انتشاره عامليًا وحملياً هناك جمموعة من العوامل قد ساعدت عل
 ( ما يلي:Morti،2007) وموريت ،م(2005عبداحلي )

 ،التعليميةللتطبيقات  املالئمةتسامها باملرونة و اتصاالت و كنولوجيا املعلومات واإلزيادة قدرة ت -1
 .تصالاإل هزة والربجميات ووسائلمع التوفري املستمر يف تكلفة تسهيالهتا من األج

اليت كانت تقدمها مؤسسات  التعليميةقدرة التكنولوجيات املتقدمة يف تغيري أمناط الوظائف  -2
 .فردياً وتقليدياً التعليم 

وهو ما أوجد حاجة  ،مهمنو املعرفة املستمر وما ترتب على ذلك من تقادم ما سبق تعلّ  -3
 .السائد يف كثري من دول العاملالتعليم شديدة لتطوير مناذج 

                                                            

 5ص  ،لدي معلمي ومعلمات المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمةاإللكتروني االتجاه نحو التعليم ،آلل (1)
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املعززة من تطبيقات تكنولوجيات املعلومات التعليم عرتاف املتزايد جبودة خربات اإل -4
 .واالتصاالت املتقدمة يف داخل املدرسة وخارجها

 ،ستفادة من جتارب اآلخرين فيما يتعلق بتطبيقات برامج املقررات الدراسية وحمتوياهتاإلا -5
ة اليوالتعاوين الذي يقلل انعز  يعلاالتفالتعليم من خالل التعليم لتحسني عملية التدريس و 

 .املتعلم
ويف أي وقت عن طريق توفري الفرص  ،م وحق املواطن أينما وجدحتقيق دميقراطية املتعلّ  -6

 .املتساوية والعادلة للمتعلم
 تطبيقالقائمة بأن  التعليميةواملنظمات  من املؤسسات العديداإلدراك املتزايد من قبل  -7

كما يؤدي إىل زيادة مشاركتها  ،عليهاصاالت سوف يعود بالنفع تجيا املعلومات واإلتكنولو 
 .اليت تتسم بالتنافس على املستوى العلميالتعليم يف سوق 

ف وزيادة اليسهم يف تقليل التكسوف يُ  اإللكرتوينالتعليم التوقع بأن تطوير جتارب ومناذج  -8
 (1).(واإلبداع لدى املواطننيبتكار إلطلبات اكما يسهم أيضاً يف تنمية وشحن مت  ،اإلنتاجية

  اإللكترونيالتعليم  إلىالحاجة مدى 
حيث  ؛ اإللكرتوينالتعليم  تطبيق نظامعلينا تفرض  وملحةنا يف حاجة ضرورية شك أنّ  يوجد أدىنال

اجتماعية أو  أمسياسية  ،خارجية أمكانت هذه التحديات داخلية أواء نواجه حتديات كبرية س
التعليم بشكل عام و التعليم أن هنتم بعلى وهذه التحديات جتربنا  ،وبيئيةية تعليم  ،اقتصادية

 علىاحمللي أو ستوى امل علىمن أمهية كبرية سواء  اإللكرتوين للتعليمملا  ؛بشكل خاص اإللكرتوين
 :اآلتية األسبابذكر عندما وهذا ما أكده مهين  ،العربستوى امل

يف مواجهة األعداد الكبرية من  للتعليمليدية التق بالياألستتمثل يف قصور  :تربوية أسباب) .1
ونقص الكوادر البشرية من املعلمني واإلداريني يف بعض هذه  ،املتعلمني يف الوطن العرب

  .ب التدريساليوعدم كفاية اخلدمات الرتبوية والنمطية يف املقررات الدراسية وأس ،الدول

                                                            

التعليمية الحديثة في مختبرات العلوم علي تحصيل طالب المرحلة المتوسطة فاعلية استخدام التقنيات  ،عبد الرزاق (1)
 23،رسالة دكتوراه  ، واتجاهاتهم نحو المعرفة
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يف الوقت الذي تعجز فيه  ،تعليمال علىجتماعي اإلتتمثل يف تزايد الطلب  :أسباب اجتماعية .2
جتماعية املختلفة يف جتماعي مبا يناسب الشرائح اإلعن تلبية الطلب اإلالتعليم مؤسسات 

الوطن  % من سكان40 :ىلاة اليت تبلغ حو ميّ ألُ اكما تتمثل هذه األسباب يف   ،الدول العربية
 .العرب يف أحسن التقديرات

وزيادة املشكالت  ،وتناقص الدعم احلكوميالتعليم تتمثل يف زيادة تكلفة  :أسباب اقتصادية .3
سب مع ية تتناتعليموتقدمي برامج  ،أعداد كبرية بتكلفة قليلة تعليموإمكانية  ،االقتصادية

 . حاجات سوق العمل العربية
وجود مناطق  أيضاً و  ،تعليمبني املتعلمني ومؤسسات العد املساحة تتمثل يف بُ  :أسباب جغرافية .4

مما يتنايف مع دميقراطية التعليم وعدم التوازن يف التوزيع اجلغرايف ملؤسسات  ،جغرافية شبه معزولة
 (1) .(الفرص وتكافؤالتعليم 

  اإللكتروني للتعليماألسس النظرية 
 :النظريات الرتبوية  الثالث علىيعتمد إنّه بل  ،اإللكرتوينالتعليم ليست هناك نظرية خاصة ب"

وحياول تطبيق تلك  ،(والنظرية البنائية ،والنظرية اإلدراكية أو المعرفية ،)النظرية السلوكية
يف ضوء إحدى  ي مت بناؤهاتعليمذلك بنماذج للتصميم ال على أرض الواقع مستعيناً  علىالنظريات 

اجلانب متثل م يفنظريات التعل ،يتعليمنبثقت منها العديد من مناذج التصميم الأتلك النظريات اليت 
ل مناذج التصميم جسور ربط بني اجلانبني ومتثّ  ،ثل اجلانب التطبيقيمي اإللكرتوينالتعليم و  ،النظري

هتمام بتوظيف املعايري العاملية اليت تعترب عمليات تقومي بنائية مع اإل تطبيق إىللتحويل اللغة النظرية 
 .(2)"طيلة فرتات البناء

التعليم يف التعليم يلزم مراعاهتا عند تطبيق إحدى نظريات  اً أن هناك أمور )  :ويقول الموسى
 :من أمهها ما يلي اإللكرتوين

 :اإللكرتوينالتعليم تطبيقات النظرية السلوكية يف  .1
                                                            

 ،وجذوره االجتماعية واالقتصادية في ضوء المسئولية األخالقية والمساءلة القانونيةاإللكتروني فلسفة التعليم  ،غنامي (1)
-16جامعة البحرين من  ،حقيقة جديدة يف التعليم والثقافة، مركز التعليم االلكرتوين،ليم االلكرتوينورقة حبثية مقدمة إيل مؤمتر التع

 2،ص 2006ابريل  17
 .28، ص 397ع  ،اجمللة العربية ،ثقافة التعليم االلكتروني ،آلل (2)
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 .ما إذا كان أجنز األهداف أم ال علىتوقعاته وحيكم بنفسه ن إعالم املتعلم بالنتائج حىت ُيكوّ  - أ
أتقن مدى  أيّ  إىللكي نعرف  ،إجراء امتحان للمتعلم التعليميةيف بداية العملية علينا جيب  - ب

 .معرفة التغذية الراجعة علىلقدرة ل ،ختباراتهذه اإل
 إىلومن املعلوم  ،الصعب إىلجيب أن تكون املادة متسلسلة بصورة معتدلة من السهل  - ت

 .اجملهول
والقيام باإلجراءات التصحيحية إذا  ،حىت يتحكموا يف املادة ،توفري التغذية الراجعة للمتعلمني - ث

 . مر ذلكاستدعي األ
 .يستطيع املعلم حتقيق األهدافمدى أي  إىل ة املادة العلمية وإمكانية قياسحمدودي - ج
 :اإللكرتوينالتعليم يف  )الذاكرة(تطبيقات النظرية املعرفية  .2

يتم  املادة العلمية حىت علىن من إدراك املتعلم و تركيزه اليت متكّ سرتاجتيات تستخدم اإل
ة لتسهيل املعلومات يف احلسيّ  األجهزةوميكن للمتعلمني من استعمال  ،الذاكرة النشطة إىلحتويلها 

احلسي مثل  اإلدراكسرتاجتيات لتسهيل استخدام أكرب كمية من وتستخدم هذه اإل ،صورة شعوره
 –الرسومات  -)اللونوخصائص الشاشة من  ،األماكن الصحيحة للمعلومات يف الشاشةاستخدام 

ويستقبل  الفيديو ( –الحركة  -)الصورة ملعاجلة وطريقة التوصيل سرعة ا أيضاً و  ،لخ (إ...النص
 أيضاً و  ،معملية التعلّ  تعوق ال ال تكون كبرية حىتأولكن جيب  ،ةاحلسية قبل املعاجل اإلشارةاملتعلم 

  .غري املهمة األحاسيسجيب ختفيف 
مراعاة علينا الفروق الفردية جيب  علىحسب النظرية املعرفية القائمة  التعليميةوعند بناء املواد   

 :ما يلي
م من حىت يتمكن املتعل ب حتكم خمتلفةاليأس علىجيب أن حتتوي  اإللكرتوينالتعليم أن مواد  - أ

 .اختيار األسلوب الذي يناسبه
 .التعليمية العملية ب املتاحة يفالياملتعلمني بكل األنشطة واألسالبد من مساعدة  - ب
الذاكرة  إىلولتسهيل التحويل  ،ستوعب الفروق الفرديةتُ  أن تقدم املعلومة بطرق خمتلفة لكي - ت

 .وبالصور لتحفيز الذاكرة وشفهياً  اً ف املعلومة نصيوباإلمكان أن تعرّ  ،طويلة املدى
)بواسطة رجية اخلا الدوافعأو  ()الرغبةام الدوافع الذاتية لديه ا باستخدالقيام بتحفيز املتعلم إمّ  - ث

 .ة مع عدم إمهال الدوافع اخلارجيةوجيب استخدام الدوافع الذاتي ،(المعلم أو األداء
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 .معرفة قدرته احلقيقية يف التعلم تشجيع املتعلم يف أن يستخدم مهارته يف - ج
املتعلم  ىوأن يُعط ،احلقيقيةاولة تطبيقها يف احلياة وحم ،نقل املادة العلمية علىاملتعلم تشجيع  -  

م ذلك باستخدام الواقع ويت ،تطبيق معلوماته يف جتارب حقيقية إىلالفرصة لكي يقوم مبشاريع حتتاج 
 .فرتاضياإل
 :اإللكرتوينالتعليم تطبيقات النظرية البنائية يف  .3
أفضل وتطبيق يقوم فيها املتعلم بنشاطات وتطبيقات ينتج عنها فهم  عملية نشطةالتعليم إن  - أ
 .والتفسري الشخصي املناسب هلا لمعلومةل

 .د احللولإعطاء املتعلم فرصة للتفكري وإجيا - ب
 ،م لكي يستوعبهافتكون األمثلة متعلقة باملتعلّ  ،بالنسبة للمتعلم م معىنأن يكون للتعلّ  - ت

 .للتطبيق والواجبات جيب أن تكون فيها اختيار ملا يراه املتعلم مناسباً 
جتماعي واحلضور اإل ،التعليميةالعملية مستوى يساهم يف الرفع من  ياً لعم تفاأن يكون التعلّ  - ث

 .(1) (الفردي تطوير املعىن واملساعدة يف

  اإللكترونيالتعليم أهمية 
 سواء ،بأشكالهالتعليم ي يهتم بتعليمتكمن يف كونه نظام  اإللكرتوينالتعليم ن أمهية إ)  :األسطل ىتر 

 :وتتضح تلك األمهية يف األيت ،التشاركىالتعليم أو التدريب املستمر أو  املستمر 
 ،ة من الثقة بالنفساليالفردي الذي مينح درجة عالتعليم جيسد مفهوم  اإللكرتوينالتعليم أن  -1

سرعة الطالب الذاتية يف  علىيعتمد هذا و  ،أم عادياً  ،ان مبدعاً م يعمل كغريه سواء أكفكل متعلّ 
 . اإللكرتويني تعليموتفاعله مع عناصر املوقف الالتعليم 

 .للتعليممن املتطلبات األساسية الكالسيكية  اإللكرتوينالتعليم يقلل  -2
وذلك من خالل تقيمهم ملختلف الربامج  ،الدافعية لدي الطالب اإللكرتوينالتعليم ينمي  -3
 .اواختيارهم املناسب هل ا هلم،مهييت يتم تعلال

                                                            

األول خالل اإللكرتوين ورقة عمل مقدمة إيل ملتقي التعليم  ،الرياض ،نظريات التعليم وعالقتها بالتعلم الفوري ،املوسي (1)
 .8-6 ص ه(  21/5/1429-19الفرتة من )



31 
 

ضهم تعلم املهارات دون تعرّ  علىالذي يساعد الطالب و  ،باحملاكاةالتعليم جيسد مفهوم  -4
 .اجة امللحة مثل املقررات العلميةللمخاطر ذات احل

 .ات عرب استخدام الوسائط املتعددةجذب الطالب حنو املعلوم على اإللكرتوينالتعليم يعمل  -5
من  ،مقررات أكثر سهولة وجاذبية وإثارة إىل اجلافة التعليميةاملقررات  اإللكرتوينالتعليم ل حيوّ  -6

 .شرتاك وتفاعل الطلبة بعضهم ببعضا لخال
داخل وخارج  ،يف أي مكان وزمان التعليميةالطلبة من تنفيذ املواقف  اإللكرتوينالتعليم ن مُيكّ  -7

وذلك باستخدام احلواسيب احملمولة أو  ؛ ستفادة من الوقتنهم من اإلوميكّ  ،التعليميةحرم املؤسسة 
 .ةالياهلواتف النقالة اليت تتمتع بوسائط تقنية ع

وإمدادنا باملزيد  ،اإللكرتوينالتعليم باستخدام التعليم  علىالتقومي املستمر لعمليات التدريب  -8
 ةاإللكرتونيلني يف املقررات من البيانات واملعلومات واإلحصائيات عن أداء الطلبة املسجّ 

  (1).(التعليمية
 :يتيف اآل اإللكرتوينالتعليم أمهية  ،و عامر وأوجز كل من عبد احلميد

 ،تهياأمهية قدراته وإمكان علىز وتركّ  ،املتعلم علىتدعيم طرق تدريس جديدة تعتمد ) -1
 .اخلصائص والسمات الفردية إىلباإلضافة 

املدرسة  إىلوكذلك الذين ال يستطيعون احلضور  ،ب من ذوي الفئات اخلاصةفيد الطالّ ستي -2
 .تعطلهاصعوبتها أو بشكل يومي بسبب كلفة املواصالت أو 

 .م اللغات األجنبيةتعلّ  على اإللكرتوينالتعليم يساعد  -3
 .ن العاملني يف املؤسسات املختلفةقطاع كبري م اإللكرتوينالتعليم يستفيد من  -4
 ذلكو  ،والتدريبالتعليم خدمات للمجتمعات النائية يف جمال  اإللكرتوينالتعليم م يقدّ  -5
 .تصاالتاستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلب

 هفيدولكن يُ  ،معند إكساب املعرف واملعلومات للمتعلّ  اإللكرتوينالتعليم ال يقتصر دور  -6
للتطور  ومقياساً  واليت أصبحت ضرورية ،مهارات التعامل مع التقنيات احلديثة يف االتصال واملعلوماتية

 . (1)(والنمو
                                                            

واقع استخدام تقنية الصفوف اإلفتراضية في تدريس المقررات التربوية في جامعة القدس المفتوحة  وسبل  ،األسطل (1)
 23ص  ،رسالة ماجستري ،تطورها
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 :التاليةتتضح يف النقاط  اإللكرتوينالتعليم أمهية ) :مساعيل  فقد ذكر بأنإأما  
 .مرتبطة بالنواحي التقليدية للتعلّ املتطلبات املحتياجات و يقلل من اإل اإللكرتوينالتعليم أن  -1
حيث يتقدم املتعلم يف تعلمه  ،تعليمسرعة املتعلم الذاتية يف ال على اإللكرتوينالتعليم يعتمد  -2

املزيد من املهارات  إىلاألجزاء اليت حتتاج يف تعلمها  علىكما ميكن الرتكيز   ،وفقا لسرعته اخلاصة
 .واملعلومات

  علىللتأكيد  ،بأول   ن يف عمليات التعلم مع استالمهم تغذية راجعة أوالً و املتعلميتحكم  -3
 .مكفاءة ممارسة عمليات التعلّ 

من خالل الوسائط املتعددة  ؛ يف جعل عمليات التعلم أكثر تشويقاً  اإللكرتوينيم التعلسهم يُ  -4
 .علمني حنو املعلومات بصورة كبريةاليت جتذب اهتمام املت

ميدنا باملزيد من  اإللكرتوينالتعليم باستخدام التعليم  علىالتقييم املستمر لعمليات التدريب  -5
 .مات والبيانات عن أداء املتعلمنياملعلو 

فاملستخدم  ،ةيعلتفاتزودنا خبربة موحدة و  اإللكرتوينالتعليم الة املتوفرة بالوسائط املتعددة الفعّ  -6
 .مةاخلربات املتعلّ على ع تركيز حواسه مع الربنامج م هلا يصبح أكثر تفاعالً 

حيث  ،التجربة النشطة على قائم   م  الة من خالل تعلّ ية فعّ تعليموسائل  اإللكرتوينالتعليم تيح يُ  -7
  .التفاعل املعلومايت مبوقف التعلمشارك املتعلم بنفسه يف يُ 

 أساليبحيث يعرض  ،بالطريقة اليت تناسبهمه إدارة تعلّ  علىاملتعلم  اإللكرتوينالتعليم شجع يُ  -8
وتنفيذ  ،املناقشةوالبحث واالتصال و  ،والفحص واالستكشاف ،متنوعة مثل القراءة واملراقبة تعليم

  (2).(إلكرتونياً التجارب 
وخدمات  فرصاً تيح يُ  ذكرهملا سبق  باإلضافةو  اإللكرتوينالتعليم  مما سبق يتبني للباحث أن

يف  التعليميةالعملية صاحب الصعوبات اليت تُ  نتمكن من خالهلا أن نتجاوز ،ومتطورة ية حديثةتعليم
تقدمي يد العون واملساعدة  يف تتمثلوقتنا هذا ن أمهية استخدامه يف كما أ  ،التقليديالتعليم نظام 

اليت تفيدهم الالزمة هبم املهارات اكسوإ ،دراهتم التحصيليةتنمية قُ كتشاف إمكانياهتم و ا  على للطالب

                                                                                                                                                                                          

ط:  ،التعليم عن بعد والتعليم المفتوح ،عامر، 10ص  ، 1ط ،التعليم عبر الشبكاتمنظومة  وعامر، ،عبد احلميد (1)
 .175ص  ،د.ط

 64ص ،ط: د.ط ،من التطبيق إلي اإلحتراف والجودةاإللكتروني التعليم  ،إمساعيل (2)



33 
 

التقنية  استعمال علىوالذي يعتمد  ،ي احلديثتعليماألسلوب ال التفاعل والتوافق مععملية يف 
 .جتاهلها لكل اجملتمعات ال ميكنة وحتمية أنه ضرورة ملحّ و  ،احلديثة يف ذلك

 :اإللكتروني للتعليمالمبادئ النظرية 
وتساعد يف  ،طبق على كل حاالت ظاهرة معينةمن املعروف أن النظرية جمموعة من الفروض اليت تُ )

وفيما يلي  ،ويف التنفيذ الفاعل من خالل املمارسات ،يف فلسفة التطبيقتطبق أيضًا و  ،اختاذ القرار
 :اإللكرتوينللتعليم  جمموعة من الفروض واملبادئ اليت تؤسس نظرياً 

وميكن تطبيقه من خالل مناذج خمتلفة مثل  ،تعليموسيط تكنولوجي لتنفيذ ال اإللكرتوينالتعليم  -1
وهذا  ،ويف فلسفات تربوية خمتلفة مثل السلوكية والبنائية ،عن بعدالتعليم التقليدي و التعليم 

 .التعليمولكنه وسيط لتنفيذ التعليم من أشكال  حمدداً  شكالً  اإللكرتوينالتعليم املبدأ ال جيعل 
ات يجتمع بني إمكان ،تعليميف ال جديدة   وأمناط   ظهور أشكال   إىلى أدّ  اإللكرتوينالتعليم  -2

 .عن بعدالتعليم التقليدي و التعليم ونواحي القوة يف 
أى أن  ؛ واسرتاتيجياته وليس العكسالتعليم يقوم على أساس مداخل  اإللكرتوينالتعليم  -3

ميكن تطبيقه مع املداخل واالسرتاتيجيات املختلفة مثل التعلم البنائي  اإللكرتوينالتعليم 
 .ري ذلكوغ ،والتعلم املوقفي والتعلم املبين على املشكالت ،والتعلم التشاركي

حبيث حيقق كل  ،التنفيذ الناجح للمستحدثات التكنولوجيةيقدم من خالل  اإللكرتوينالتعليم  -4
 من النظام. ستحداث التكنولوجي ليصبح جزءاً إلعملية االشروط واملتطلبات الالزمة ل

 والتعلم.التعليم ودعم وتسهيل عملية  ،يستخدم يف توصيل احملتوي وعرضه اإللكرتوينالتعليم  -5
بشكل مندمج ومتكامل و  ،أكرب إذا اختريت أدواته بعناية حيقق جناحاً  اإللكرتوينالتعليم  -6

 له. يكجزء ومكون أساسومتفاعل معه  
وتكنولوجيات  ،يستهدف تنمية املتعلم يف سياق املنهج واألهداف احملددة اإللكرتوينالتعليم  -7

 هي أدوات لتنفيذ هذا املنهج. اإللكرتوينالتعليم 
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 اإللكرتوينالتعليم أي أن تكنولوجيا  ؛ ربر تنفيذهاليت تُ  له إمكاناته ومميزاته اإللكرتوينالتعليم  -8
ية مزيدة حتتاجها تعليمميكن أن تستخدم بشكل فاعل وناجح إذا قدمت إمكانات ومميزات 

 (1).(التعليميةالعملية 

  اإللكترونيالتعليم خصائص 
أن حندد خصائص علينا لذا وجب  ،جمال واسع وشامل وله عدة مكونات اإللكرتوينالتعليم إن جمال 

 :عدة خصائص منها)ذكر حممد عطية  قد و  ،اإللكرتوينالتعليم نظام 
كل املكونات اليت يتكون منها النظام   علىيشتمل  اإللكرتوينالتعليم حيث أن  :لشمولا-1
 .يتعليمال
ن أو  ،لكرتونية تكنولوجيةإية تعليميئة بشكل كلي يف ب مبعين أن هذه املكونات تعمل معاً  :الكلية-2

 .بشكل مستقلينتجه هذا النظام ككل أكرب مما تنتجه هذه العناصر إذا عمل كل منها ما 
بشكل متكامل و  معاً  اإللكرتوينالتعليم حيث تعمل مكونات  :االعتماد املتبادلعل والتأثري و التفا-3

 األخرى ون فيه يؤثر يف باقي املكوناتحيث أن كل مك ،لكرتونيةإية تعليميف بيئة  ومتناسق ومتفاعل
 .و يتأثر هبا

تو  ويتفاعل مع باقي النظم م مفانظ اإللكرتوينالتعليم مبا أن  :خرىالنظم األُ  علىنفتا  إلا-4
 .ها تذهب خمرجاتهيإلومنها يستمد مدخالته و  ،اليت تعمل معه يف البيئة اخلارجية ،األخرى

 ،ديناميكي وغري ثابت و يتطور ذاتياً  اإللكرتوينالتعليم حيث أن نظام  :ف الذايتر والتكيّ التطوّ -5
روف الناجتة عن تفاعله مع لكي يتكيف مع كل الظ ،إعادة التوازن والضبط الذايت علىولديه القدرة 

 .البيئة
ية حمددة يصمم من تعليمله عدة أغراض تربوية وأهداف  اإللكرتوينالتعليم أي أن نظام  :الغرضية-6

 .أجلها
من خالل مناذج  اإللكرتوينالتعليم نظام  علىحيث ميكننا أن نتعرف  :ل البصريالنمذجة والتخيّ -7
                                           (1).(هلذا الغرض عد خصيصاً تُ 

                                                            

 .117ص  ،6ع  ،جملة جامعة املنصورة ،االلكترونيللتعليم االسس النظرية  ،مخيس (1)
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 :التاليةم اخلصائص فقد قدّ )ا الزهريي أمّ 
مكتوبـة أو  نصـوص ،الوسـائط ةتقدمي احملتـوى الرقمي للمقررات الدراسية يف بيئة متعـدد .1

لقطــات  ،صــور ثابتــةو  صــور متحركــة ،ارسومــات خطيــة بكافة أمناطه ،ةمؤثرات صوتي ،منطوقـة
 خل.إفيديــو...

من خالل الوسائط املعتمدة على الكمبيوتر  ي الرقمي للمتعلمتعليمسهولة إتاحة احملتوى ال .2
 ية حمددة.يمتعلواليت تتكامل مع بعضها البعض لتحقيق أهداف  ،وشبكاته

مع إمكانية مواكبة التطورات العلمية  ،سهولة ومرونة التحديث املستمر للمقررات الدراسية .3
 ،ستهالكة الرقمية غري قابل للتلف واإلتعن أن املقرر الدراسي يف هيئ فضالً  ،إضافية ةدون كلف

 بسبب االستخدام كما هو احلال مع املقررات الورقية.
والـزمـالء واملؤسسة  واملعـلم واحملتـوى ،التفاعل بني املتعلـم من جهةحيقق مستوى أعلى من  .4

 والربامج والتطبيقات من جهة ثانية.  التعليمية
ها واإلفادة منها بغض النظر عن الزمان يإلإمكانية الوصول  اإللكرتوينالتعليم تتيح برامج  .5

 . التعليميةندماج بالعملية القد تعيق املتعلم من التواصل وا أو أي حواجز أخرى ،واملكان
طالع على مقررات إلية باستباق املقررات الدراساإمكانية  اإللكرتوينالتعليم امج تتيح بر  .6

 أو مراجعة مقررات املراحل السابقة لتحقيق املزيد من املعرفة. ،املراحل الالحقة
فيذ خالل تنمن  ،املتعلم من تقييم نفسه بشكل مستمر اإللكرتوينالتعليم ن برامج متكّ  .7

  (2).(ختيارية لقياس مستوى التعلمااالختبارات املباشرة وبصورة 
 :اخلصائص اآلتية) سامل و وحدد كل من زيتون 

 .الذايت(التعليم نفسه ) تعليماملتعلم يف جمهود  على اإللكرتوينالتعليم يعتمد  -1
 ،يف الوقت الذي يريده فهو يتيح الفرصة للمتعلم أن يتعلم ،باملرونة اإللكرتوينالتعليم يتميز  -2

 .ويف املكان الذي يفضله

                                                                                                                                                                                          

القائم علي اإللكتروني فاعلية التعم "اإللكرتوين اجلامعة املصرية للتعلم  ،يف الوطن العرباإللكرتوين املؤمتر الدويل للتعلم  (1)
 .190ص  ،مشروعات المشاركة الطالبية في تحسين التحصيل الدراسي والداء علي ألة البيانو"

استراتيجية اجلامعة املستنصرية " ،قسم املعلومات واملكتبات ،املؤمتر العلمي االول للجمعية العراقية لتكنولوجيا املعلومات ،(2)
 7ص،"في الجامعات العراقيةاإللكتروني تطبيق برامج التعليم 
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ية بعيدة عن املخاطر اليت تعليمتتوفر هبا خربات  ،ميةية تعل  تعليمبيئة  اإللكرتوينالتعليم يوفر  -3
 .علىميكن أن يواجهها املتعلم عند املرور هبذه اخلربات يف الواقع الف

بإمكانية قياس خمرجات التعلم خاصة فيما يتعلق  ،التقليديالتعليم خاصية  اإللكرتوينللتعليم  -4
 .ختبارات التحصيلية مثالً الستعانة بوسائل تقومي خمتلفة كاالاعن طريق 

 ،متابعتهمهي املسئولة عن تسجيل الدارسني و و  ،الكرتونية بإدارة اإللكرتوينالتعليم دار يُ  -5
والشبكات  ،توفر تقنيات معينة مثل احلاسوب وملحقاته إىلالتعليم حيتاج املتعلم يف هذا النوع من و 

 .احمللية واالنرتنت
 .ة عرب الشبكة العاملية للمعلوماتاإللكرتونيهولة حتديث الربامج و املواقع س -6
 .(2()1)(التقليديالتعليم مقارنة ب اإللكرتوينالتعليم ف اليقلة تك -7

تنمية قدرات  علىحبيث تعمل  ،ةيعلتفايوفر للمتعلم بيئة  اإللكرتوينالتعليم أن يري الباحث 
وأنه اخليار  ،تعزيز القيم االجتماعية واملساندة النفسية للمتعلمني علىكما يعمل   ،املتعلم اخلاصة

واملتعلمني بشكل  ،بشكل عام التعليميةحيث أنه خيدم العملية  ،األنسب بالنسبة لطالب املستقبل
أن تكون بيئة  علىكما تعمل هذه اخلصائص ،حيث أنه خيتصر الكثري من الوقت واجلهد ،خاص

حبيث تنمي خرباته باملشاركة مع  ،قريبة قدر اإلمكان من البيئة احلقيقية للمتعلم اإللكرتوينالتعليم 
نظام  علىن تراهن أو  ،قلها وشحذ مهمهاثاجلهات املسئولة تركيز  علىو  ،ربات زمالئه املتعلمنيخ

 .اإللكرتوينالتعليم 

 :اإللكترونيم مستويات التعلّ 
 :ايلالنحو الت علىأربع مستويات رئيسة  إىل اإللكرتوينميكن تصنيف مستويات التعلم )
  :Enrichment Levelالمستوى اإلثرائي  -1

ويعين استخدام شبكة اإلنرتنت أو الشبكة العنكبوتية بوصفها مصدرًا للمعلومات العامة واملتخصصة 
وهو  ،كتساب املهاراتا املتعلم يف دعم التحصيل و  منهايد ويستف ،املواقع املختلفة علىاملوزعة 

                                                            

 .29ص ،ط: د.ط ،التعليم االلكتروني :رؤية جديدة في التعليم ،زيتون (1)
 293-292 ص  ،ط: د.ط ،وجيا التعليم والتعلم االلكترونيتكنول ،سامل (3) 
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توجيهات  لىعأو يف احلصول  ،رغبة املتعلم يف تطوير معارفه أو معلوماته علىمستوى مبين أساسًا 
 املعلم إلثراء معلومات املتعلم ومهاراته. 

 : Supplemental  Levelالمستوى التكميلي   -2
ولكن تتم اإلفادة من الشبكة كوعاء ملصادر  ،يتم التعلم داخل الفصل التقليديستوى ويف هذا امل

 الشبكة. علىواليت يتم تصميمها وإنتاجها وإتاحتها  ،والتعلم واخلربات اخلاصةالتعليم 
 :Essential Levelالمستوى األساسي   -3

حيث يتم  ،شبكة اإلنرتنت أو الويب اعتماداً كاماًل يف التعلم علىيتم بناء االعتماد ستوى ويف هذا امل
 أساليبو التعليم مث تصميم املقررات وأدوات ومن  ،وتوفري متطلباته اإللكرتوينبناء نظام التعلم 

 شبكة اإلنرتنت.  على التعليمية مواقع خاصة باملؤسسة التفاعل واالتصال وإتاحتها يف
 : Integrated Levelالمستوى المتكامل   -4
 وهو يقوم ما يتصل بالتصوير الرقمي للمعلمإىل جانب املستويات السابقة ستوى يتضمن هذا امل 

باإلضافة إىل  ،والتفاعل واالتصال تزامنيًا أو ال تزامنياً  ،املوقع علىوالذي تتم إتاحته  ،بالشر 
  ،ها من خالل املوقعيإلوإتاحة وصول املتعلم  ،فادة من مصادر املعلومات األخرى املرتبطةستاإل

 (1).(كذلك الوصول إىل املكتبات الرقمية واملختربات واملتاحف وغريها

 اإللكترونيالتعليم أهداف 
واليت تبينت من نتائج األحباث والدراسات  ،حتقيقها إىل اإللكرتوينالتعليم هناك عدة أهداف يسعي 

فقد أورد اإلحتاد  ،هذه األهدافبعضًا من اليت جرت حول هذا املوضوع وسوف يسرد الباحث 
 :ونسكو عدة أهداف منهااليالدويل و 

بغرض  ،أسس ثقافية علىقائمة  ،املسامهة يف إنشاء بنية حتتية وقاعدة من تقنية املعلومات) -1
 .اجلديد ملتطلبات القرن الواحد والعشرينإعداد جمتمع اجليل 

جياب حنو تقنية املعلومات من خالل استخدام الشبكة من قبل أولياء األمور تنمية االجتاه اإل -2
 واجملتمعات احمللية.

                                                            

 76ص  ،1ط ،منظومة التعليم عبر الشبكات ،عبد احلميد (1)
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واستخدام مصادر الشبكة  ،األوضاع احلياتية الواقعية داخل البيئة املدرسيةحماكاة املشكالت و  -3
 .هاللتعامل معها وحلّ 

النفس يف البحث عن املعارف واملعلومات اليت  علىعتماد إللة ليستقالإعطاء الشباب اإل -4
تعزيز مهارات  علىمما يساعد  ،ومنحهم الفرصة لنقد املعلومات ،حيتاجوهنا يف حبوثهم ودراساهتم

 البحث لديهم و إعداد شخصيات عقالنية واعية.
 وثقافيا   ) اقتصاديا  ال حمدودة  وفرصاً  ،اجليدة من اخليارات املستقبلية منح اجليل اجلديد متسعاً  -5

          (1).(اجتماعيا  و  وعلميا  
 :عدة أهداف منها علىيرتكز  اإللكرتوينالتعليم ) أنّ  وذكر سامل

ع يف مصادر والتنوّ  ،لكرتونية جديدةإة من خالل تقنيات يعلتفا ةميية تعلّ تعليمخلق بيئة  -1
 .املعلومات واخلربة

 .بني أولياء األمور واملدرسة والبيئة اخلارجيةتعزيز العالقة  -2
واآلراء  ،ب واملعلمني من خالل تبادل اخلربات الرتبويةدعم عملية التفاعل بني الطالّ  -3

-E اإللكرتوينتصال املختلفة مثل الربيد باالستعانة بقنوات اإل ،واملناقشات اهلادفة يف تبادل اآلراء

mail ،  ّث والتحدChatting Talk،  الصف االفرتاضيةوغرف Virtual classrooms. 
 .احلديثة التعليميةمني املهارات التقنية الستخدام التقنيات إكساب املعلّ  -4
 .ب املهارات أو الكفايات الالزمة الستخدام تقنيات االتصال واملعلوماتإكساب الطالّ  -5
واملمارسات  ،فالدروس تقدم يف صورة منوذجية ،وتقدميه يف صورة معياريةالتعليم منذجة  -6

خطط الدروس و  ،من أمثلة ذلك بنوك األسئلة النموذجيةو  ،املميزة ميكن إعادة تكرارها التعليمية
 .االستغالل األمثل لتقنيات الصوت والصورة وما يتصل هبا من وسائط متعددةو  ،اجملانية

لوجية حىت يتواكب مع التطورات العلمية والتكنو  التعليميةتطوير دور املعلم يف العملية  -7
 .املستمرة واملتالحقة

قتصار الصاالت العاملية واحمللية وعدم اتوسيع دائرة اتصاالت الطالب من خالل شبكات االت -8
 .خري كي يستزيد الطالبية أُ تعليمي مبواقع تعليممع ربط املوقع ال ،املعلم كمصدر للمعرفة على

  .التعليميةية لتنظيم وإدارة عمل املؤسسات تعليمخلق شبكات  -9
                                                            

 5ص  ،ندوة التعليم العرب وجمتمع املعلومات ،" االنترنت في التعليم"  ،االحتاد الدويل واليونسكو (1)
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 (1).(ناسب فئات عمرية خمتلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهمالذي يُ التعليم قدمي ت -10
 :التاليةاألهداف "ن وأضافت الكنعا

 .حتياجاتاإل علىمبين  تعليمتوفري  -1
 .ذايت ومستمر تعليمتوفري  -2
 .املنافسة علىقادر  تعليمتوفري  -3
 .سد النقص يف املعلمني واملتخصصني -4
 .جتهيزها قّلةو  ،سد النقص يف املعامل -5
 .(2)"اآلخرين علىالتواصل واالنفتا   علىاملساعدة  -6

 :يلي يدة منها ماأهداف عد اإللكرتوينللتعليم ن أ)فقد ذكر  أما غنامي 
 .التطور العلمي والثورة املعرفية ةتغري املفهوم التقليدي ملواكب -1
 .ة كل من املعلم واملتعلميعلزيادة فا -2
 .يف الفصول الدراسية كبريةال األعدادمشاكل  علىالتغلب  -3
 .تعويض النقص يف بعض الكوادر العلمية املؤهلة -4
 .توسيع نطاق العملية الرتبوية مبراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني -5
 .عملية التنمية املهنية للمعلمني والقيادات الرتبويةدعم  -6
 .نرتنتشبكة اال علىستفادة من دوائر املعارف املتاحة اإل -7
 .العاملمستوى  على اإللكرتوينات الربيد استخدام خدم -8
 .(3) (املستمرالتعليم الذايت وتشجيع التعليم تدعيم مهارات  -9

 :هي األهدافمن  اً عدد)  د اخلصاونةوحدّ         
 .منة للطلبة ومعلميهمآلكرتونية إخلق بيئة تعلم  على اإللكرتوينالتعليم يعمل  -1

                                                            

 .294ص  ،د.طط:  ،تكنولوجيا التعليم والتعلم االلكتروني ،سامل (1)
 4"، ص في التدريساإللكتروني "استخدام التعليم  ،ملتقي التعليم األول  (2)
"فلسفة التعليم جامعة البحرين  ،حقيقة جديدة يف التعليم والثقافة، مركز التعليم االلكرتوين،مؤمتر التعليم االلكرتوين  (3)

 4ص  ،المسئولية األخالقية والمساءلة القانونيةوجذوره االجتماعية واالقتصادية في ضوء اإللكتروني 
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خلدمة  اإللكرتوينيف إثراء احملتوي  التعليميةتفعيل دور اجلامعات و املؤسسات  علىالعمل  -2
  .نرتنت اإلنتاج العاملي عرب اإلوزيادة مسامهة اإلنتاج الوطين العلمي والثقايف واحلضاري يف ،اجملتمع

و توثيق الروابط والتعاون  ،الخلق جمتمع أكادميي مرتابط وفعّ  إىل اإللكرتوينالتعليم يهدف  -3
  .مبا خيدم األغراض العلمية اجلامعات احمللية و العربية والعامليةو نظرائهم من  األكادميينيبني 

فتح اجملال أمام الطلبة لعرض مهاراهتم وقدراهتم وتنميتها  على اإللكرتوينالتعليم يعمل  -4
 .بتكار لديهمالاإلبداع وا علىوالتحفيز  ،لنمووتشجيع ا

حتفيز  علىوالعمل  ،جياباإلنرتنت يف زيادة نسبة استخدام اإل اإللكرتوينالتعليم ساهم يُ  -5
 .اإللكرتوينالبحث والنشر  إىلل الباحثني للتحوّ 

وتعويض نقص اخلربة  ،للطالب التعليميةإعداد املواد  علىاملعلمني  اإللكرتوينالتعليم ساعد يُ  -6
 .لدي البعض منهم

عكس ما  على ،ظفنيؤ الطالب وامل توفري الكثري من أوقات على اإللكرتوينالتعليم يعمل  -7
   (1).(حيدث يف الطريقة التقليدية

ي تعليمتغيري هيكلة النظام ال إىليهدف  اإللكرتوينالتعليم ذكر من أهداف أن مما الحظ يُ 
اليت يكون دور املعلم فيها  ،وهي الثقافة الرقميةأال  ،من الثقافة اً جديد اً حيث قدم نوع؛ بالكامل 

والكفايات  ،أدواتهبكل تطبيقاته و  ىلاستعمال احلاسب اآل علىالقدرة  :يتميز بعدة خصائص منها
 حيّتم مما ،م الذايت لدي املعلمتوافر مهارات التعلّ  إىل باإلضافة ،التعليمالالزمة الستعماله يف عملية 

ومتكاملة هلا القدرة ية وتربوية حديثة تعليمالليبية أن تقوم بإنشاء مؤسسات التعليم وزارة الرتبية و  على
ستفادة من هذه التكنولوجيا يف إلا علىوأن تعمل  ،ملعلومايتانفجار مواجهة الكم اهلائل من اإل على

حىت يستطيع أفراد اجملتمع أن يواكبوا التطور  ،ملعرفة لتنمية التحصيل الدراسينقل ا أساليبتطوير 
 .احلياة ن مستواهم يف مجيع نواحيوإحداث توازن يف جمتمع العوملة والرفع م ،العلمي السريع

     اإللكترونيالتعليم فوائد 
 (Race،1998) :املتعلم أو املتدرب علىالفوائد اليت تعود  .1)

                                                            

 ،اجمللة العربية الدولية للمعلوماتية ،مثاال الجامعة الهاشمية –القضايا والتحديات الرئيسية  اإللكتروني:التعليم  ،اخلصاونة (1)
 .79ص  ،2ع  ،1م 
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بإمكان أي فرد أن  : إذذي خيتاره وبالسرعة اليت تناسبهيتعلم ما يريد أن يتعلمه يف الوقت ال - أ
 ويساعده يف حتديد أوقات الدراسة اليت تناسب وقته ؛ بدءاً  ،ي الذي يناسبهتعليمخيتار الربنامج ال

   .من إجراءات وغريهوال يرتبط مبواعيد التسجيل  ،هنايتها ، وكذابتحديد بداية الدراسة
 ،دأ الفروق الفردية بني املتعلمنيمبا أننا نعتقد مبب :صوصيةمن اخل يتعلم وخيطي يف جو - ب

يتميز بأنه يتم مبعزل  اإللكرتوينالتعليم ف ،وإمكانياهتم االستيعابيةختالف األفراد من حيث قدراهتم او 
ومينح الفرصة للمتعلمني للتجربة والتعلم عن طريق احملاولة واخلطأ دون أي حرج ويف  ،عن اآلخرين

 .جو تسوده اخلصوصية والسرية
الفرصة  يناإللكرتو التعليم يعطي  : يراها سهلة أو غري سهلةميكنه ختطي بعض املراحل اليت - ت

ه يعلأهنا لن تعود  ىفيكفي حضور أجزاء بسيطة عندما ير   ،للطالب بعدم حضور الربامج بأكملها
وذلك عن طريق مساعدة املرشد أو بعض  ،ما حيتاجهو له  فيختار ما يراه مناسباً  ،بالفائدة

 .االختبارات الذاتية
 ىمه خبطوهذا من شأنه أن يساعد يف تقد :بالقدر الذي حيتاجه ةستزادواال ميكنه اإلعادة - ث

 إىلوذلك بعد أن يطمئن  ،زيادة ثقته بنفسه إىل ايلويقوده بالت ،قهحتقيق أهدافه وتفوّ  إىلثابتة 
 .استيعابه للمادة العلمية

نفسه الوقت واجلهد  علىحيث يوفر  :من املعلومات يف متناول يده ئلها كم  من شأنه مجع - ج
بدون مقابل  وهذا ،مة والبحث يف مكتبات الدول األخرىالعا تاملكتبا علىودون أن يرتدد  ،الوامل

كل هذا من شانه أن يساهم يف الرفع من قدرات املتعلم وكفاءته يف األداء ويرفع من أسهمه   ،أحياناً 
 .يف سوق العمل

 :باملعلم أو املدرّ  علىالفوائد اليت تعود  .2
ون كل ما يتعلق باملادة العلمية من تدريبات عندما يك :تكرار الشر  عدة مرات إىليضطر  ال - أ

فيأخذ منها املتعلم ما يرغبه  ،واختبارات موجود ومطرو  للنقاش والتداول يف أي وقت يشاء
  .توضيح إىلفهمه وحيتاج على  ياملرشد إال فيما يستعص إىلوال يرجع  ،قدراته ويتناسب مع

 اً كافي  اً يعطي للمدرب أو املرشد وقت اإللكرتوينالتعليم  :مينح الوقت إلعداد برامج أكثر - ب
 .يستغل خرباته وقدراته يف إعداد برامج جديدةل
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 احليلولة دونحيث يتمكن من  :ب فعالً اجها املتعلم أو املتدرّ املهارات اليت حيت علىالرتكيز  - ت
 ،فهم نفسه وإمكانياته علىب للمتعلم فيساعده دوره كمدرّ  علىأن يركز ب ،تكرار املعلومات

 علىكيفية تنمية مهاراته والتغلب   إىلومن مث يرشده  ،التعليميةوحتديد أهدافه  ،قدراته علىتعرف الو 
 .نقاط ضعفه

حيث أن التغذية املرتدة من أهم ركائز  :بذية املرتدة للمتعلم أو املتدرّ التغ علىز أكثر يركّ  - ث
حنو املسار الصحيح الذي جيب هه وتوجّ  ،ستفادة احلقيقيةاإلمدى ال اليت تبني للمتعلم الفعّ التعليم 

 .التقليديالتعليم وهذا ما ال يسمح به  ،هأن يتخذ
تنمية قدراته  علىيساعد املدرب أو املرشد  :خمتلفة   فرصة أكرب لتنمية قدرات   تتا  له - ج

 ،ي مهارات التعامل مع التكنولوجيا احلديثةجديدة من أجل أن ينمّ  فاقاً آويتيح له  ،املختلفة
القيام و إلقاء احملاضرات ب ال يكونوهذا   ،الة والتعامل مع اآلخريناالتصاالت الفعّ ومهارات 

 .بالتدريبات داخل قاعة الدرس
 :املنظمة علىالفوائد اليت تعود  .3
حيث تستفيد املنظمة من أفضل الربامج  :نتقال بالنسبة للمتدربنيالتقليل مصروفات السفر وا - أ

 إىلدون احلاجة أماكن العمل أو يف مقر إقامتهم  هذه اخلربات سواء يفهم يإلتأيت ف ،واخلرباء العامليني
دون أي ارتباط بتاريخ و  ،مهتعلّ  ةسرعمدى وذلك حسب قدرات كل فرد و  ،اهيإلانتقال املوظفني 

 .انعقاد الربنامج أو املكان الذي ينعقد فيه
ترك مقار عملهم  إىلوهنا ال حيتاج املتدربون أو املوظفون  :تقليل أوقات الغياب عن العمل - ب

لظروف  ختيار الوقت املناسبالن الفرص تكون متاحة للجميع أحيث  ،حلضور الربامج التدريبية
 .حد سواء علىظف وظروف العمل ؤ امل

املتدرب أن يكتسب مهارات استخدام  على :تنمية مهارات استخدام التكنولوجيا احلديثة - ت
؛ نرتنت اإلكذلك و  ،طبيقاته وملحقاتهوت يلمبا فيها احلاسب اآل ،ياهتالوجيا احلديثة جبميع مسمّ التكنو 

 .ةعتبارها وسيلة تعلم رئيساب
وتنمية مهارات  ،نتشار ثقافة التعلم املستمراإن  :اسبة لتنمية املعرفةثقافة منخلق بيئة  - ث

من شأنه  ،لكافة مستويات العاملني باملنظمة اإللكرتوينم واتساع رقعة التعلّ  ،يلاستخدام احلاسب اآل
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واليت تعد اخلربة التنافسية الوحيدة اليت ال ميكن  ،خلق بيئة مناسبة لنمو املعرفة علىيساعد أن 
 .تقليدها

ة اليالعوذلك بسبب املرونة  :م املهارات املطلوبةوتعلّ  Individualizationحتقيق ذاتية التدريب  - ج
يستطيع أن جيد ما  ألنه ؛ للوقت إضاعةأو أجزاء منها دون  ،ية املناسبةيف اختيار الربامج التدريب

 ،بو احلاس على آلياً و اليت يتم تصحيحها أ ،حيتاجه من الربامج عن طريق بعض االختبارات الذاتية
يصبح التدريب ف ،حتديد مستواه علىو املتعلم أأو اليت يقوم املرشد بتصحيحها لكي يساعد املتدرب 

 .علىاحتياجات املنظمة الفمما يليب  ،باملشكالت احلقيقية ارتباطاً أكثر 
عدد من  ألكربميكن أن توفر املنظمة التدريب املناسب  :كرب عدد ممكن من العاملنيأتدريب  -  

 تلبية االحتياجات حيث يتوفر الوقت الكايف والتكلفة املناسبة واملرونة يف ،ظفنيؤ العاملني أو امل
 .املستمرالتعليم ثقافة نه نشر شأمن ما  ؛ ةيعلالف
يف حاالت  أيضاً  اإللكرتوينتظهر أمهية التعلم  :ات والثقافة اجلديدةتعليمسرعة نشر اخلرب وال - خ

سرعة و  ،خريشركات أُ  علىستحواذ إلأو ا ،ندماجاتايف والتحول مثل الدخول  ،التغريات الكبرية
شركات خبلق املعرفة هتمام الاومع تزايد  ،وبتكلفة أقل سقنشر األخبار والثقافة اجلديدة بشكل متّ 

     .عنصر مهم يف إدارة املعرفة اإللكرتوينالتعلم أصبح  بتكارالوالتجديد وا
كتسبوا مهارات العاملني الذين ا  علىجل طرحها أوذلك من  :الشبكة علىاملشكالت  طر  - د

من  ،كان يف العاملاملتخصصني يف أي م علىوعرضها  ،والتحاور من خالهلا ،التعامل مع الشبكة
 (1).(أفضل احللول املمكنة علىأجل احلصول 

 :هي اإللكرتوينالتعليم أهم فوائد "أن  فقد ذكرا  أما  املوسى واملبارك 
 .وبني الطلبة واملدرسة ،زيادة إمكانية االتصال بني الطلبة فيما بينهم -1
 .ماملعلّ  إىلسهولة الوصول  -2
 .التعليم أساليبمالئمة خمتلف  -3
 .وم ويف كل أيام األسبوعاليتوفر املناهج طوال  -4
 .(2)"ر الطالبسهولة وتعدد طرق تقييم تطوّ  -5

                                                            

 31-28ص  ،املنظمة للتنمية االدارية ،مدخل إلي التدريب غير التقليدي ،التعليم االلكرتوين ،الغراب  (1)
 .121-117ص  ،ط: د.ط،الرياض، شبكة البيانات ،األسس و التطبيقات اإللكتروني :التعليم  ،واملبارك،،املوسى (2)
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 :منها)عدة فوائد  فيما أورد الشرهان
 .املعلومات بطريقة سهلة وسريعة علىاحلصول  -1
 .مراعاة الفروق الفردية بني الطالب -2
 .(سهولة إنشاء املادة الدراسية -3
 :يتاآل"  قنديلضاف وأ

؛ حيث يستطيع الرجوع للدرس يف أي  الطالب على الفهم والتعمق أكثر يف الدرسساعد ي -1
املعلومات املتنوعة على شبكة كما يساعده على القيام بواجباته املدرسية بالرجوع إىل مصادر   ،وقت

حيتفظ  وبالتايل ،لطالبه مدعمة باألمثلة املتعددة ة اليت يزودها األستاذاإللكرتونيأو للمادة  ،نرتنتاإل
 ؛ ألهنا أصبحت مدعمة بالصوت والصورة والفهم. الطالب باملعلومة ملدة أطول

رفع املستوى  علىفيعمل  ،ةله فائدة مجّ  التعليميةنرتنت كجزء أساسي يف العملية إدخال اال -2
زيادة الوعي باستغالل الوقت مبا ينمي لديهم القدرة على اإلبداع بداًل من و  ،الثقايف العلمي للطالب

 حنطاط املستوى األخالقي والثقايف.اداره على مواقع ال تؤدي إال إىل إه
؛ لكي  حبيث يتواصل من خالهلا أولياء األمور مع املعلمني واإلدارة ،بناء شبكة لكل مدرسة -3

 يكونوا على اطالع دائم على مستوى أبنائهم و نشاطات املدرسة.
 .(1)(قة منظمة وسهلةية واحلكومية بطريتواصل املدرسة مع املؤسسات الرتبو  -4

 :الفوائد اآلتية) وذكر سامل 
وعن  ،معاجلة املعرفة علىهي الثقافة املرجعية اليت تركز  ،ثقافة جديدة اإللكرتوينالتعليم ر يوفّ  -1

اعل مع عن طريق بناء عامله اخلاص به عندما يتفوذلك  ،طريقها يستطيع املتعلم التحكم يف تعلمه
  .البنائيالتعليم وهو ما يتوافق مع نظرية  ،إلكرتونياً البيئات األخرى املتوفرة 

 .لكافة فئات اجملتمعالتعليم يف إتاحة فرص  اإللكرتوينالتعليم يساعد  -2
 .التحصيل علىملقدرة املتعلم  يف أي وقت وأي مكان وفقاً التعليم يوفر  -3
 .و إثراء عملية التعلم ،يسهم يف تنمية التفكري -4
 .التعليمخفض تكلفة  علىيساعد  -5
 .(1)(نفسه علىعتماد إلا علىة وحيفزه ليستقالإلا علىيساعد الطالب  -6

                                                            

 94ص ، 1ط،التدريس بالتكنولوجيا الحديثة ،قنديل ( 2)
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يهدف إىل حتقيق العديد من األهداف على مستوى الفرد  اإللكرتوينالتعليم إن ) قطيط ويقول
 واجملتمع منها:

 .التعليميةوزيادة اخلربة لديهم يف إعداد املواد  ،ة املعلمنييعلحتسني مستوى فا -1
وأوراق البحث عن طريق  ،واحلصول على الصور والفيديو ،مصادر املعلومات الوصول إىل -2

 .التعليميةنرتنت واستخدامها يف شر  وإيضا  العملية شبكة اإل
 ة للطالب واملعلم.اإللكرتونيبصورهتا  التعليميةتوفري املادة  -3
املميزة جيعلهم  التعليميةدر إْذ إنَّ النقص يف الكوا ،ميزينتاملألساتذة اإمكانية توفري دروس  -4

 .ما فاته كما ميكن تعويض  ،يستفيد منهم جزء حمدود من الطالبعلى مدارس معينة و  اً حكر 
عن طريق الصفوف  التعليميةالنقص يف الكوادر األكادميية والتدريبية يف بعض القطاعات  -5

 (2) .(االفرتاضية
أنه ال مفر من استخدام هذه اإلسرتاتيجية  ىير  اإللكرتوينالتعليم  لباحث فوائدا بنّي أن  بعد
ال تواكب العصر  اليت ،تعاد عن الطرق التقليدية اجلامدةبالوا ،ستفادة منهإلليئة الطالب من أجل هت

 ،هتمام به بكافة أشكاله وتطبيقاتهإلاال بد من بل  ،أن نأخذ موقف املتفرج منهاوال ميكن  ،املتسارع
وله  ،ويف أي مكان ،يف أي وقتم لتعلللذوي االحتياجات اخلاصة  أيضاً  حيث أنه يتيح الفرصة

 وجتهيزها.   التعليميةقتصادي من حيث إنشاء املباين فائدة من املنظور اإل

 فتراضياإلالتعليم و  اإللكترونيالتعليم 
التعليم (، فVirtual Education) فرتاضياإلالتعليم ( عن E-Education) اإللكرتوينالتعليم خيتلف 

ويتم داخل الفصل  ،ةاإللكرتوني خطواته مع استخدامه الوسائط التقليدي يفالتعليم يشبه  اإللكرتوين
ا أمّ  ،شي غري حقيقي إىلحيث تشري كلمة افرتاض  ،افرتاضياً  فهو تعلم حقيقي وليس تعلماً  ،الدراسي
ية تعليم ولكن بدون مبان ةاإللكرتونيالوسائل والوسائط  علىم قائم فهو تعلّ فرتاضي اإلالتعليم 
العمليات من جمموعة  :وميكن تعريفه بأنه عبارة عن ،أو مكاتب ألعضاء هيئة التدريس ،حقيقية

الدارسني يف خمتلف أحناء  إىلاملرتبطة بنقل وتوصيل خمتلف أنواع املعرفة والعلوم واملقررات والربامج 

                                                                                                                                                                                          

 295ص   ،ط: د.ط ،تكنولوجيا التعليم والتعلم االلكتروني ،سامل (1)
  34، ص 1، طالحاسوب وطرق التدريس والتقويمقطيط،  ( 2)
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وعقد املؤمترات  ،قراص املدجمةواأل ،نرتنت)يشمل ذلك شبكات اإل ،اتالعامل باستخدام تقنية املعلوم
(1).عن بعد(



 عن بعدالتعليم و  اإللكترونيالتعليم 
فهو يعتمد يف  ،عن بعدالتعليم أحد تطبيقات  اإللكرتوينالتعليم يعترب )(: 1997،يقول )نشوان

بتوفري التقنيات الذايت وذلك التعليم  علىويساعد  ،عن بعدالتعليم ويل عن املتعلم كما يف الدرجة األ
سواء تعلم فردي أو مبشاركة  ،الالزمة واملعلومات من خالل مصادر حديثة لتسهيل عملية التعلم

وليس   ،لكرتوين تعلم عن بعدإ تعليمولكن ليس كل  ،بعض الزمالء عرب الشبكة العاملية للمعلومات
حجرات الصف أي يف  قد يكون داخل اإللكرتوينالتعليم ف ،لكرتوينإ تعليمن بعد هو عم كل تعل

ية تعليمحتقيق أهداف  إىلي يسعي تعليمبينما التعلم عن بعد من أهم مميزاته أنه نظام  ،نفس املكان
ويعتمد املتعلم  ،من جهة أخري التعليميةواملعلم واملؤسسة  ،من خالل الفصل بني املتعلم من جهة

للتقنيات  وبتوظيف فاعل   ،الذايتعليم الت علىباستخدام املواد القائمة التعليم نفسه يف عملية  على
                                           .      (2)(الرتبوية احلديثة

 التقليدىالتعليم و  اإللكترونيالتعليم مقارنة بين ال
 ،التحديث وسهولة ،التفاعلمدى و  ،تعليمب اليف أسلو  ايلاحلالتعليم عن  اإللكرتوينالتعليم خيتلف "

 .(3)"تعليمونظام ال ،عتماديةواإل ،واإلتاحة
  التقليديالتعليم و  اإللكرتوينلم يوضح املقارنة بني التع(1ل رقم )و جد     
 التقليدي التعليم اإللكتروني التعلم المقارنة وجه

 أسلوب
 التعليم

 المستخدم

 باعتماده التكنولوجية املستحدثات يوظف
 الوسائط، متعددة اإللكرتونية العروض على

 وصفحات الويب املناقشات وأسلوب

ي أ يستخدم فال الكتاب على يعتمد
التكنولوجية  األساليب أو الوسائل من
 األحيان بعض يف إال

                                                            

 54،  ص 1ط الحاسوب وطرق التدريس والتقويم ،قطيط (1)
ص  ،رسالة ماجستري  ،في مدارس المملكة األهلية بمدينة الرياض اإللكتروني واقع استخدام التعليم   ،العبد الكرمي (2)

16. 
 ،جامعة البحرين ،حقيقة جديدة يف التعليم والثقافة، مركز التعليم االلكرتوين،ورقة حبثية مقدمة إيل مؤمتر التعليم االلكرتوين (3)
 5ص  ،"وجذوره االجتماعية واالقتصادية في ضوء المسئولية األخالقية والمساءلة القانونيةاإللكتروني فلسفة التعليم "
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 استخدام يتيح حيث ،التفاعلية على يقوم التفاعل مدى
 يف إلحبارل للمتعلم املتعددة الوسائط
 املناقشات له وتسمح ،اإللكرتونية العروض

 .بالتفاعلية الويب عرب

 أنه حيث ،التفاعل على يعتمد ال
 ولكن ،واملتعلم املعلم بني فقط يتم
 ،والكتاب املتعلم بني اً دائم يتم ال

 نتباهاإل جتذب ال تقليدية وسيلة باعتباره
 سهولة

 التحديث
 تكلفة وليس فيه ،سهولة بكل حتديثه ميكن
 التقليدية كالطرق الويب على النشر عند

 هألن؛  متاحة غري هنا التحديث عملية
 مجعه ميكنك ال الكتاب طبع عند

 .النشر بعد أخرى مرة فيه والتعديل
ولذا يتمتع باملرونة  ؛ متا  يف أي وقت اإلتاحة

نرتنت من أي اإل علىحيث ميكن الدخول 
 متاحة عرب العامل فيهالتعليم ففرص  ،مكان

 وأماكن ،اجلدول يف حمدد وقت له
 فيه التعليم فرص أن كما مصممة،

أو منطقة  إقليم يف املوجود على مقتصرة
 فقط. تعليمال

 علمتامل تعلم،في الذايت التعليم على يعتمد االعتمادية
سرعته  وحسب واهتماماته لقدراته وفقا

 .يناسبه الذي والوقت

 غري فهو لذا ،املعلم على يعتمد
 التعامل ميكن وال ،وقت أي يف متا 
 ،فقط الدراسي الفصل يف إال معه

 (1).مغلق نطاق يف يحدثف .وموزع ومرن مفتو  نظام يف يتم التعليم نظام

 اإللكترونيالتعليم أقسام 
 :ايلالنحو الت على) وذلك اإللكرتوينالتعليم هناك تصنيف لتقسيم 

 .حسب التزامن اإللكرتوينالتعليم تقسيم  :أوال  
 :أورده خانورد هذا التقسيم يف عدد من األدبيات ومنها ما 

لكرتوين جيتمع فيه املعلم مع املتعلمني يف آن إ تعليموهو  : (Synchrnous)تصال املتزامن الا - أ
 أو الفيديو. ،أو الصوت ،(Text chatواحد ليتم بينهم اتصال متزامن بالنص )

                                                            

لدي معلمي التعليم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة اإللكتروني درجة توافر كفايات التعليم  ،كالب  (1)
 33ص ،رسالة ماجستري ،" وعالقاتها باتجاهاتهم نحوه
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(: هو دعم تبادل املعلومات وتفاعل األفراد عرب Asynchronous) تصال غري املتزامناإل - ب
 ،(bulletin boatds) ولوحات اإلعالنات ،(e-mail) اإللكرتوينوسائط اتصال متعددة مثل الربيد 

 .(Forums)يات دت(، واملنListservوقوائم النقاش )
مع خطة تدريس  هفيمكن للمعلم أن يضع مصادر  ،تصال غري املتزامن متحرر من الزمناإلف        
إمتام  ويتبع إرشادات املعلم يف ،مث يدخل الطالب للموقع يف أي وقت ،يتعليماملوقع ال علىوتقومي 

ستخدام النمطني يف اب اإللكرتوينالتعليم ويتم  ،علمتصال متزامن مع املاالتعلم دون أن يكون هناك 
 الغالب.

 الكلي واجلزئي اإللكرتوينالتعليم  :ثانيا
نرتنت أو أي وسيط عرب اإل ويتم فيه التعلم كلياً   :( Fuily onlineالكلي ) اإللكرتوينالتعليم  - أ
 .لوجه ب واملعلم وجهاً حيث ال جيتمع الطالّ  ،خرآلكرتوين إ

 ه التعلم املدمج أو املزيج يعلوالذي يطلق  :(Partly online)اجلزئي  اإللكرتوينالتعليم  - ب
(Blended  learning) إليه بل يضاف  ،اإللكرتوينالتعليم ستخدام ا علىقتصار إلوفيه ال يتم ا ؛

 .(1)لوجه( علم مع الطالب يف الصف وجهاً حيث يلتقي امل ،التقليدي يف الفصول الدراسيةالتعليم 
  :مها اإللكرتوينالتعليم منطني من أنواع ) وضحا بأنه يوجدأفقد  ا  موسي و املبارك أمّ 
بتبادل  اإللكرتوينالتعليم ويهتم هذا النوع من  :)المباشر(املتزامن  اإللكرتوينالتعليم  - أ

وهذا  ،بني املعلم واملتعلم يف نفس الوقت وبشكل مباشر واألحباث والنقاش ،املوضوعات والدروس
هو  اإللكرتوينالتعليم جيابيات هذا النوع من إومن  ،فرتاضيةإلخالل برامج احملادثة والفصول ا من

ستيضا  أي معلومة أو ال ،والتواصل املباشر مع املعلم تغذية راجعة فورية علىحصول املتعلم 
التعليم ولكن ما يعيق استعمال هذا النوع من  ،ستفسار عن أي شي غري واضح بالنسبة للمتعلمإلا

املتزامن من أكثر  اإللكرتوينالتعليم حيث أن  ،أجهزة حديثة وشبكة اتصاالت جيدة إىلهو حاجته 
 .تطوراً  اإللكرتوينم التعليأنواع 

ال  اإللكرتوينالتعليم ويف هذا النوع من  :()غير المباشرغري املتزامن  اإللكرتوينالتعليم  - ب
حيث ميكن  ،من املعلم واملتعلم واملنهج يف وقت واحد بني كل   يشرتط أن يكون هناك تواصالً 
                                                            

علي مهارات التعليم التعاوني لدي طالب  E-Learning 2.0اإللكتروني أثر استخدام الجيل الثاني للتعلم  ،آل حميا (1) 
 41-40 ص  ،رسالة ماجستري ، كلية المعلمين في أبها
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وذلك من  ؛ املعلم معالتواصل املعرفة و  علىخيتار الوقت املناسب لظروفه للحصول  أنللطالب 
وأن ما مييز  ،األقراص املمغنطةو ومقاطع الفيديو  ،نرتنتواملنتديات ومواقع اإل اإللكرتوينخالل الربيد 

 أيضاً  ،وفقا لقدراته وإمكانياتهم حسب الوقت املناسب له و ن املتعلم يتعلّ أم هو هذا النوع من التعلّ 
من أهم و  ،وماليمدار  على عليهاوباستطاعته احلصول  ،نه من إعادة الدرس أكثر من مرةميكّ 
الفورية التغذية الراجعة  علىغري املتزامن هو أن الطالب ال ميكنه احلصول  اإللكرتوينالتعليم قات معوّ 

كما أن هذا النوع من   ،مهستيضا  أي فكرة أو معلومة بشكل مباشر من معلّ اال ميكنه و  ،من املعلم
ألن معظم الدراسة يف هذا النوع  ؛ صفون بالدافعية اجليدة للتعلم وااللتزامب يتّ طال إىلحيتاج التعليم 

  (1).التعلم الذايت( علىتقوم التعليم ن م

 مية في التعلاإللكترونيف الوسائط خري التي توظّ م األُ أنواع التعلّ 
  :م )منهاية يف التعلاإللكرتونياليت توظف الوسائط م التعلّ نواع من أهناك عدة 

م الذي يتم بواسطة وهو التعلّ  :Computer Based Learningالكمبيوتر  علىم املعتمد التعلّ  -1
 ،(CDاملدجمة ) األقراص)  :لزين مثأحد وسائط التخ على ويكون احملتوي خمزناً  ،الكمبيوتر و برجمياته

م و يتيح هذا النوع من التعلّ  ،وغريها ( (H.Dالقرص الصلب )و  ،(DVDواسطوانات الفيديو )
 .ي دون التفاعل مع املعلم أو األقرانتعليمال ىإمكانية تفاعل املتعلم مع احملتو 

الذي يوظف وهو التعلم  :Network Based Learningالشبكات  علىم املعتمد التعلّ  -2
األقران بصورة و ومع املعلم  ىيح فرصة التفاعل النشط مع احملتو ويت ،للمتعلم ىالشبكات لتقدمي احملتو 

 .متزامنية حسب ظروف بيئة التعلّ  التزامنية و 
التعلم  :بأنه( 2002 ،فه )احمليسن وهاشموهو كما عرّ  :Digital Learningم الرقمي التعلّ  -3

شبكة  ،االتصاالت الرقمية )الكمبيوتر وشبكاتهالل وسائط تكنولوجيا املعلومات و الذي يتم من خ
 خل(.إ.....البث الفضائي املباشر ،التلفزيون األرضية

                                                            

 119، ص 1ط، واألسس والتطبيقاتاإللكتروني التعليم  ،املوسي  (1)
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م وهو التعلم الذي يتم من خالل كافة وسائط التعلّ  :Distance Learningالتعلم عن بعد  -4
 ،البث الفضائي املباشر ،الكمبيوتر وشبكاته) :أو احلديثة ،()الكاسيت والفيديو :سواء التقليدية
 (1).(عن املعلم أو االثنني معاً  أو زمانياً  ويكون املتعلم بعيد مكانياً  ،(اهلاتف النقال

 اإللكترونيالتعليم لسفة ف
 ،تميز بعدة مميزاتمفهوم حديث أنه م أساس علىتقوم  اإللكرتوينالتعليم فلسفة ) أّن: غنامي ىير 

فهو يساعد يف التغلب  ،تعليمم والهنا أن جتعله يفوق النظام التقليدي يف عملييت التعلّ أواليت من ش
القاعات الدراسية من  يفالكبرية  األعداد :سبيل املثال ال احلصر علىعدة مشاكل منها  على

التوسع يف فرص القبول كما يساهم ىف   ،تعليمال علىايد يليب الطلب االجتماعي املتز و  ،املتعلمني
التعليم و  ،املستمرالتعليم و  ،والتدريب التأهيليساعد يف عملية و  ،املختلفةالتعليم جلميع مراحل 

سفة ولفل ،رتباط سواء بالزمان أو املكان أو العمر الزمين للمتعلماالتعاوين دون أي التعليم و  ،ايتالذ
 :أمهها عدة مبادئ اإللكرتوينالتعليم 

  .واستعداداهتم وإمكانياهتم األفرادقدرات  علىالذايت الذي يعتمد التعليم املستمر و التعليم  -1
وتفاعلهم معها بغض النظر عن  ،هميإلاملرونة يف توفري فرص التعلم للمتعلمني ونقل املعرفة  -2

 .الزمان واملكان
 .احلياةمدى التعليم الفروق الفردية بني املتعلمني من خالل الفرص املتاحة وحق الفرد يف  -3
قتصادية ون أي تفرقة سواء بسبب الظروف اإلوتكافؤ الفرص بني املتعلمني دالتعليم دميقراطية  -4

 .جتماعية والسياسية وغريهاواإل
وتداول املعلومات  ،الذي يسمح بتبادل اخلربات بني املتعلمني يالتعاوين أو التشارك مالتعلّ    -5

 (2).(حبيث يستفيد منها كل املشاركني من بعضهم البعض

 

                                                            

دراسة  ،علي تحصيل طلبة دبلوم التأهيل التربوي في مقرر طرائق تدريس علم األحياء "اإللكتروني أثر التعلم  ،مجعة (1)
  2+1العدد  ،26م  ،جملة جامعة دمشق  ،تجريبية علي طلبة الجامعة اإلفتراضية السورية

جامعة البحرين  ،حقيقة جديدة يف التعليم والثقافة، مركز التعليم االلكرتوين،ورقة حبثية مقدمة إيل مؤمتر التعليم االلكرتوين (2)
 2ص ،"، قتصادية في ضوء المسئولية األخالقية والمساءلة القانونيةوجذوره االجتماعية واالاإللكتروني "فلسفة التعليم 
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  اإللكترونيالتعليم بعض الحقائق عن 
 :أمهها اإللكرتوينالتعليم ن هناك عدة حقائق حول إ( Galagan ,2001يرى ))

 .والتدريبالتعليم يتضمن املعلومات واالتصاالت و  اإللكرتوينالتعليم  -1
خري كثرية غراض أُ م ألوإمنا يستخد؛  اإللكرتوينليس جمرد وسيلة للتدريب  اإللكرتوينالتعليم  -2

  .نشطةوغريها من األ ،فرتاضيةكتبات اإلوإقامة امل ،وإدارة األداء ،إدارة املعرفة :مثل
ثقافة املنظمة والقيادة  على وإمنا أيضاً ؛ التكنولوجيا  علىال يعتمد فقط  اإللكرتوينالتعليم  -3

 وإدارة التغيري.
التنفيذ  علىا والقائمني يعلقتناع اإلدارة الالتزام و إأن ينجح بدون  اإللكرتوينللتعليم ال ميكن  -4

 .واملتدربني
قق سرتاتيجيات العامة للمنظمة لكي حتمع اإل اإللكرتوينالتعليم جيب أن تتوافق اسرتاتيجيات  -5

وإمنا  ،لتدريبعن ا يف كل األحوال بديالً  ال تعتربكما أهنا   ،فهي وسيلة وليست غاية ،اهلدف منها
 (1).(قد تكون مكملة له

 :هي اإللكرتوينالتعليم عن  األساسيةاحلقائق )فقد استخلص جمموعة من  سامل أما
بل هو  ،املدرسي النظاميالتعليم يقدم بطريقة عشوائية مع  اً تعليمليس  اإللكرتوينالتعليم  -1

وهلا مدخالهتا  ،املنظومى ىاملنح على بناءً  جيداً  ومصممة تصميماً  ،منظومة خمطط هلا مسبقاً 
 .وعملياهتا والتغذية الراجعة هلا، وخمرجاهتا

بل يهتم بكل عناصر ومكونات  ؛ي فقط تعليمال ىيهتم بتقدمي احملتو  ال اإللكرتوينالتعليم إن  -2
م لتعلّ اوأنشطة ومصادر  ،مبا ميثله من أهداف وحمتوي وطرائق تقدمي معلوماتي تعليمالربنامج ال

 .التقومي املناسبة أساليبو  ،املختلفة
تقدمي مقرراهتا و  التعليميةبالعملية  عىنال يُ  اإللكرتوينالتعليم أو  اإللكرتوينإن التدريب  -3

 .أيضاً  تقدمي الربامج التدريبية أثناء اخلدمة للمتعلمنيببل  ؛ فحسب
ة للتواصل بني املتعلم يعلة التفااإللكرتونياستعمال الوسائط  على اإللكرتوينالتعليم يعتمد  -4

تصاالت ن تقدم تكنولوجيا املعلومات واإلستفادة مإلوحياول ا ،تعلم وحمتوي التعلموبني امل ،واملعلم
 .التعليميةوتوظيفه يف العملية 

                                                            

 .25ص  ،املنظمة للتنمية االدارية ،مصر ،مدخل إلي التدريب غير التقليدي ،التعليم االلكتروني ،الغراب (1)
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التقليدي اليت تتمثل يف الشر   تغيري صورة الفصل الدراسي على اإللكرتوينالتعليم يعمل  -5
 إىل ،ستظهار من قبل الطالبالواحلفظ وا ،ستفساراتالاو  واإليضاحات ،اإللقاء من قبل املعلمو 

 .وبينه وبني زمالئه ،التفاعل بني املتعلم ومصادر التعلم املختلفة علىة تقوم يلعية تفاتعليمبيئة 
داخل جدران الفصل الدراسي  إمنا يكون أيضاً و  ،عن بعد   تعلمي لكرتوين إم ليس كل تعلّ  -6

 .وبوجود املعلم
 .املستمر طيلة احلياةالتعليم الذايت و التعليم مبدأ  اإللكرتوينالتعليم يدعم  -7
 ،الصفيالتعليم عن  ومنفصالً  ي أو شامالً الصفّ  للتعليم الً مكمّ  اإللكرتوينالتعليم قد يكون  -8

  (1).(فرتاضيةمثل املدرسة أو اجلامعة اإل

  اإللكترونيالتعليم مبررات استخدام 
اليت أسهمت  األسبابجمموعة من ) إمساعيلو  ،و التوردي ،و زيتون  ،حدد كل من املوسى واملبارك

ومن هذه املربرات ما  ،التعليميةيف املؤسسات  اإللكرتوينالتعليم خر يف ضرورة استخدام آبشكل أو ب
 :يلي
كبة ومالحقة موا  علىوعدم قدرة املناهج الدراسية  ،املستمر املعلوماتى نفجار املعريف وإلا -1

 .السريعة يف املعرفة واملعلوماتية التطوراتالتغريات و 
 إىلو إيصاله التعليم  علىجتماعي املتزايد عن تلبية الطلب اإل ايلي احلتعليمضعف النظام ال -2

 .مستحقيه
 .التعليمن حتقيق املعايري املطلوبة يف جودة عالتقليدي التعليم عجز  -3
حتياجات التعلم وفق اإلواليت  ،م الفاعلة يف التعلم الصفي التقليديصعوبة تطبيق مبادئ التعلّ  -4

 .مإعطاء الوقت الكايف للمتعلّ و  ،وحل املشكالت ،وامليول والنشاط ،والقدرات
 ،قتصادعدة عامة وشاملة لإلحيث أصبحت املعرفة قا ،املعرفة علىمنو الطلب املتزايد  -5
 .ستثمارإلومعرفته أصبحت هي أساس ا ،ستثمار يف اإلنسان وتنمية مهاراتهإلفا
 .يف معظم الدولسن معينة  إىللزاميته إو  ،تعليمال بأمهيةالوعي مستوى رتفاع إ -6

                                                            

 .290-289 ص  ،ط: د.ط ،تكنولوجيا التعليم والتعلم االلكتروني ،سامل (1)
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للتواصل  األفراداملطلوب يف إعداد ستوى امل إىلالصفي التقليدي التعليم مستوى  عدم ارتقاء -7
 .واحلوار مع غريهم يف العامل اخلارجي

 .قبول كل من يرغب بالدراسة على التعليميةعدم قدرة املؤسسات  -8
وندرة املعلمني يف بعض  ،زدحام الفصول الدراسية والنقص النسيب يف عدد املعلمنيإ -9

 .التخصصات
 إىلوالتوصل  ،افات العلمية والنمو املعلومايتكتشنتيجة لإل  تغيري فلسفة رسالة العلم نسبياً  -10

 .مسانتدهاديثة لتدعيم طبيعة رسالة العلم و طرق ح
شاملة ظهور تطبيقات متنوعة و  إىل ىمما أدّ  ،التطور اهلائل يف الشبكات والتكنولوجية الرقمية -11

 .يف جماالت عديدة ومتنوعة مثل مصادر املعلومات
 تبادل اخلربات و املعلومات. إىلواحلاجة  ،البشريةمنو التبادل الثقايف بني اجملتمعات  -12
 البحث عن حلول إىل ىمما أدّ  ،توافر التمويل املادي للبحوث واالستكشافات العلمية -13

  (4()3()2()1).(ةاإللكرتونيلك احللول احلديثة هو املصادر ومن أهم ت ،التعليميةللمشكالت الرتبوية و 
هتمام به افر اإلظوت اإللكرتوينالتعليم استخدام  إىلت املربرات اليت أدّ )  مياين متفيما قسّ 

 :ايلجمموعة من العوامل الفلسفية والنفسية والتقنية كالت إىل
 :وتتمثل يف األيت العوامل الفلسفية :أوال

                                                            

 116-115 ص ، 1ط ،واألسس والتطبيقاتاإللكتروني التعليم  ،واملبارك ،املوسي (1)
 88-84 ص  ،ط: د.ط  ،التعليم االلكتروني :رؤية جديدة في التعليم ،زيتون((2
 .73-72 ص  ، 1ط المدرسة االلكترونية وأدوار حديثة للمعلم ،التوردي((3
" تصميم واستخدام بيانات  ،عمل مقدمة إيل مؤمتر املعلوماتية والقدرة التنافسية للتعلم املفتو  رؤي عربية تنموية قةور ( (4

 121ص  ، الجامعية "اإللكتروني ومصادر التعليم 
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 .حترير املعلم من قيود الرتبية التقليدية إىلظهور األفكار التحررية اليت تدعو  -1
 .اجلامعيالتعليم التوسع يف فرص  -2
 .إمكانياتهأقصي حد تسمح به قدراته و  إىله تعليمحق الفرد يف مواصلة  -3
 .التعليميةتكافؤ الفرص  علىانتشار املبادئ الدميقراطية اليت تعتمد  -4
 .التعليم علىجتماعي املتزايد ستجابة للطلب االاإل -5
 .ن يتعلم فيه الفردأن ليست املكان الوحيد الذي ميك التعليميةاملؤسسة  -6

 :عوامل النفسية وتتمثل يف اآليتال :ثانيا  
املتعلم الكبري ف ،سن معينة أو مرحلة عمرية حمددة علىالقدرة والرغبة يف التعلم ال تتوقف  -1

كما أن الكبار   ،مجتماعية والنفسية املناسبة للتعلّ ر نفسه إذا توافرت البيئة اإلبإمكانه أن يتعلم و يطوّ 
 .ل املسئولية يف ذلكوحتمّ  ،للتعلم الذايتجتارب علمية تؤهلهم هم خربات ودوافع و لدي
إن اهلدف من العملية الرتبوية هو تزويد األفراد بالقدرات واملهارات واالجتاهات األساسية اليت  -2

 .القيام بأدوارهم بشكل أفضل من املواقف احلياتية املختلفة علىتساعدهم 
يف كل مرحلة من مراحل منو يف إشباع احلاجات التنموية  التعليميةعدم قدرة بعض املؤسسات  -3

 .الفرد السويّ 
 :يتالعوامل التقنية وتتمثل يف اآل :ا  ثالث
 ،تصالر وسائل اإلوتطوّ  ،ر التقينأمهها التطوّ يف اجملاالت املعرفية املختلفة و التقدم التكنولوجي  -1

 .منياألفراد املتعلّ  تصال يف اجتاهاتوالتأثري القوي لوسائل اإل
أمناط سلوكية هلا تأثريها تكوين اجتاهات و  علىا ساعد م ،يتعليمالفرد المستوى ارتفاع  -2

 االجتماعية. قتصادية و التواصل الثقايف والتنمية اإل علىاملباشر أو غري املباشر 
  (1).(التدريبيةو  التعليميةاليت تسمح ببث الربامج ور األقمار الصناعية قوية البث و ظه -3
 
 
 

                                                            

لمواجهة التحديات التي تواجه التعليم العالي السعودي في ضوء متطلبات عصر ثقافة اإللكتروني "التعليم  ،مياين (1)
 69-68 ص  ،رسالة دكتوراةالمعلومات "، 
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 :اآلتيةاملربرات  )سعادة والسرطاوي من  م كالً قدّ قد و 
فالزمن يوفر  ،سواء للطالب أو املعلم باعتبار أن الزمن مهم جداً  :ستفادة القصوى من الزمناإل  -1

سل ما حيتاجه واملعلم ير  أيضاً  ،للمتعلم السرعة الفورية يف إيصال املعلومة له يف الزمان واملكان احملدد
 .تصال الفوريللمتعلم من خالل اإل

حيث أنه  ،املعلم علىمن تقليل األعباء  اإللكرتوينالتعليم  ميّكن :ماملعلّ  على اءختفيف األعب - 2
مُيكن  اإللكرتوينالتعليم ف ،استخدام الواجبات واملهام املطلوبة :يف كل حماضرة مثل اً كبري   اً وقت يوّفر

   .ومعرفة استالم الطالب هلا ،ةاإللكرتونيرسال واستالم هذه املهام عن طريق األدوات املعلم من إ
ميكن للمعلم أن يعطي أكثر من طريقة لبناء وتوزيع  :تعدد وسهولة طرق تقييم تطور الطالب -4

  (1)(وتصنيف املعلومات بطريقة سهلة وسريعة لتقييم تطوره
 ،اإللكرتوينالتعليم ها يف تطبيق يإلجمموعة من املربرات اليت جتعلنا نستند )أما حسني  فقدم 

 :ومن هذه املربرات ما يلي
وبني الطالب  ،تصال بني الطالب فيما بينهميزيد من إمكانية اإلالتعليم ن هذا النوع من أ -1

: هذه األطراف يف عدة اجتاهات مثلتصال بني وذلك من خالل سهولة اإل ؛ التعليميةواملؤسسة 
 .اإللكرتوينوالربيد  ،رفة احلوارغ
 ،العمل الرمسيةاملعلومات سواء يف أوقات  علىيزيد من سهولة احلصول  اإللكرتوينالتعليم ن أ -2

هتم للمتعلمني من خالل الربيد إرسال استشارا علىر القدرة ألنه يوفّ  ،أو خارج أوقات العمل الرمسية
 .وهذه امليزة يستفيد منها املعلم واملتعلم يف آن واحد ،اإللكرتوين

مراعاة الفروق الفردية بني  إىلوهذا يقودنا  ،قة تدريسأكثر من طري اإللكرتوينالتعليم يقدم  -3
 .وعملية ،ومقروءة ،ومسموعة ،فهو يقدم املعلومة بطريقة مرئية ،الطالب

فإن  ايلا وبالتمحيث أنه باإلمكان دجمه ،التقليدي للتعليم جيداً  معززاً  اإللكرتوينالتعليم يعترب  -4
 .ةاإللكرتونيالوسائط  علىملعتمدة املعلم قد حييل للطالب بعض األنشطة والواجبات ا

شبكة املعلومات  علىنستفيد من مصادر التعلم املختلفة املتاحة  اإللكرتوينالتعليم من خالل  -5
 ى.خر ألالدولية يف الدول ا

                                                            

 45ص  ،إستخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين التربية والتعليم ،والسرطاوي ،سعادة (1)
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خاصة  ىخر أدوار أُ  إىلأو التدريس التعليم يف تغيري دور املعلم من  اإللكرتوينالتعليم ساهم يُ  -6
قدراته  علىالطالب وتركز  علىمد تتدعيم طرق تدريس جديدة تع إىلاإلرشاد والتنسيق بالتوجيه و 
 .(1)(وإمكانياته

 :التالية"املربرات  وأضاف درويش 
 .تغريات متطلبات سوق العمل -1
 .مواكبة التطورات العلمية احلديثة -2
 .التنمية الشاملة إىلهو السبيل  اإللكرتوينالتعليم أن  -3
 (2)."اإللكرتوينالتعليم ة وكفاءة اليفع -4

 وإلقاء ،التعليميةيف العملية  اإللكرتوينالتعليم من مربرات ودواعي استخدام  مما سبق ذكره
 ،يف تدريس مادة علم النفس النمو بشكل خاص اإللكرتوينالتعليم أمهية استخدام  علىالضوء 

 :التاليةحيث يضيف الباحث املربرات ، والعلوم اإلنسانية بشكل عام
  .يف تطور حياة اإلنسان وتنميته اً هام اً دور  اإللكرتوينالتعليم يلعب  -1
 .فرصة لإلبداع واالبتكار والتميز للمتعلم واملعلم اإللكرتوينالتعليم تيح يُ  -2
 .النمو العقلي والفكري علىاملتعلمني  اإللكرتوينالتعليم ساعد يُ  -3
 .هبا بشكل جيدوباإلمكان أن حنتفظ  ،غري قابلة للضياعالتعليم أن مصادر  -4
يف  عليهاتحصل يُ و  ،وبشكل دائم ،متاحة للجميع اإللكرتوينالتعليم يف م التعلّ تعترب مصادر  -5

 .أي وقت
 .التعاوين أو التشاركىالتعليم تعزيز التعلم الذايت و  على اإللكرتوينالتعليم يعمل  -6

  اإللكترونيالتعليم قات معوّ 
قات أو أن تواجه ذلك النظام العديد من املعوّ أن نتوقع علينا  ،ي أو تربويتعليمعند تطبيق أي نظام 

 من  اً عدد سامل فقد ذكر ها،وقد أبرز بعض الباحثني عدد من ،اليت قد حتول دون تطبيقه الصعاب
 :هي)قات املعوّ 

                                                            

 63ص  ،ط: د.ط،وخبرات عالمية ،مفاهيم نظرية ،الجودة في التعليم االلكتروني ،حسني (1)
 82ص  ،ط: د.ط ،إمكانية تطبيقة - ،متطلباته ،مبرراته اإللكتروني:التعليم  ،درويش (2)
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لصعوبة ختصيص التمويل الالزم لبناء البنية  نظراً ؛ ضعف البنية التحتية يف غالبية الدول النامية  -1
يانة الدائمة وتوفري الص ،وتسهيل االتصال ،التحتية املتمثلة يف توفري أجهزة احلاسبات ومستلزماهتا

 .نرتنتلإل
 .ورسومه املرتفعة ،نرتنتتصال باإلصعوبة اإل -2
كاحلاسوب والتصفح يف شبكات   ،عدم إملام املتعلمني مبهارات استخدام التقنيات احلديثة -3
 .تصال الدوليةاإل
 .وعدم اإلملام مبتطلبات هذا التعامل ،اإللكرتوينيئة اإلدارية بأمهية التعامل عدم وعي اهل -4
 إىلنتقال دورهم او  ،التعليميةف أعضاء هيئة التدريس من التقليل من دورهم يف العملية ختوّ  -5

 .التعليمجيا واختصاصي تكنولو  التعليميةمصممي الربجميات 
 .وسائل التقوميو صعوبة تطبيق أدوات  -6
لوجه  لعدم وجود املواجهة وجهاً  ،تعليمولديه الرغبة الذاتية يف ال ،دارس جمتهد إىلحيتاج  -7

 .(اإلنساين )التفاعل
 Educational software).(1) التعليميةة لتصميم وإنتاج الربجميات اليالتكلفة الع -8
 :التالية)قات فقد ذكرا املعوّ  واحلامد ،العويدا أمّ 

 .نرتنتوسرعة االتصال باإلبنية حتتية صلبة من حيث توفر األجهزة  إىلاحلاجة  -1
 .اإللكرتوينالتعليم ني إلدارة أنظمة صوجود خمتص إىلاحلاجة  -2
 .ةاليبتدائية العإلالتكلفة ا -3
 .التعليمفقدان العامل اإلنساين يف  -4
 .استخدام التقنية علىعدم قدرة بعض املعلمني  -5
  (2).(باللغة العربية التعليميةالربامج  علىصعوبة احلصول  -6

خري خاصة وأُ  ،عوائق خاصة باملتعلمني إىل اإللكرتوينالتعليم كما ميكن تصنيف معوقات 
 :وهذا ما ذكره التوردي  ،باملعلمني

                                                            

 316ص  ،ط: د.ط ،تكنولوجيا التعليم والتعلم االلكتروني ،سامل (1)
 ،االتصاالت والمعلومات بالرياض في كليةاإللكتروني التعليم السعودية " ،مدارس امللك فيصل اإللكرتوين ،ندوة التعليم   (2)

 .3ص  ،"،دراسة حاله
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 :عوائق خاصة باملتعلمني وتتمثل يف .1)
 .م حديثةطريقة تعلّ  إىلم تقليدية ل من طريقة تعلّ صعوبة التحوّ  - أ

 يف بعض املواد يف حال عدم توفر مثريات حسية. اإللكرتوينالتعليم صعوبة تطبيق  - ب
 .بعض الطالب ىلد آيلأجهزة حاسب  علىصعوبة احلصول  - ت
 اللبس.مما قد يسبب عدم الفهم اجليد  إىل بعض املعلمني أحياناً قد يؤدي توجيه  - ث
 :ل يفتمثتمني و عوائق خاصة باملعلّ  .2
  .التعلم الذايت علىصعوبة التعامل مع متعلمني غري متعودين أو مدربني  - أ

 .صعوبة التأكد من متكن الطالب من مهارة استخدام الكمبيوتر - ب
 .درجة تعقد بعض املواد - ت
املعلم يف التطبيق والتصميم  ىة يف حال عدم توفر خربة كافية لدالتكلفة املادياجلهد و  - ث
 .يتعليمال

 (1).(األخرى التعليميةملعلمني من املصادر بع وصعوبة استفادة امشكلة حقوق الط - ج
 :قات منهافقد ذكر بعض املعوّ  ا زيتونأمّ 
 .عدم كفاية الكوادر البشرية" - أ

 .حاجز اللغة - ب
  (2)."تعليماحملافظني من رجال الاملقاومة واملمانعة من قبل  - ت

 :منها ما يليمعوقات )عدة  و املوسى ،و الدايل ،وسالمة ،من احلجي وأورد كلي 
وخباصة يف جمال الكهرباء و  ،أو عدم توافرها اإللكرتوينللتعليم ضعف البنية التحتية  - أ

 .االتصاالت
التعليم حد العوائق اليت يواجهها أميثل التعليم لدور التقنية يف  املسئولنيم صعوبة تفهّ  - ب

 .اإللكرتوين
 .اإللكرتوينالتعليم عجز اإلمكانيات املادية للبدء يف مشروع ضخم ك - ت

                                                            

 116-115 ص  ،(1)ط ،"المدرسة االلكترونية وأدوار حديثة للمعلم" ،التودري (1)
 68ص  ،ط: د.ط،التعليم االلكتروني :رؤية جديدة في التعليم ،زيتون (2)
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هذه املقررات  علىة مما جيعل القائمني اإللكرتونيرات ال توجد معايري ثابتة للمناهج واملقرّ  - ث
شكل كتب أم مواد مدجمة  علىسواء أكانت  ،بشكل صحيح التعليميةعاجزين عن اختيار املواد 

(CD). 
 قضية احلوافز عدم البث يفإىل ي مما يؤدّ  ،ه غري واضحةأساليبو  اإللكرتوينالتعليم أنظمة  - ج

 .اإللكرتوينالتعليم التشجيعية لبيئة 
 .التعليمأفراد اجملتمع هلذا النوع من  ىعدم الوعي الكايف لد -  
 .اإللكرتوينالتعليم ب إلعداد مقررات عدم توفر الكادر البشري املدرّ  - خ
وعدم تفاعلهم معه بالشكل  ،تعليماملتعلمني هبذا النوع من ال ىفر القناعة الكافية لدعدم توّ  - د

 .املطلوب
وتوفري األجهزة وتدريب املعلمني  ،ةاإللكرتونية إلعداد املقررات رتفاع التكلفة املاديإ - ذ

 .واملتعلمني
رئيسية يف املواقع ال علىحيث حتدث بعض اهلجمات  ،عدم توفر اخلصوصية و السرية - ر

 (3()2()1).متحانات(د احملتوي واإلوهتدّ  ،رتنتناإل
الباحث أنه من الضروري  ىير  ،اإللكرتوينالتعليم كر من عوائق حتول دون استخدام مما ذُ 

ا واليت هل ،بةكذلك يستلزم إعداد الكوادر املدرّ   ،هتمام بالبنية التحتية املدرسية ملواكبة هذه التقنيةالا
مناهج  إىلوكيفية حتويل املناهج املكتوبة  ،اإللكرتوينالتعليم سرتاتيجية ايفية التعامل مع ك  علىالقدرة 

 ،هأساليباستخدام تقنيات احلاسوب بكل  علىأن يهيئ الطالب منذ بداية دراسته  أيضاً و  ،لكرتونيةإ
  .تفعيل القطاع اخلاص لتجاوز عقبة املعوقات املادية إىلباإلضافة 
 اإللكترونيالتعليم مميزات 
جديدة وواسعة ال  فاقاً آتفتح أمام املتعلمني  ،وفريدة من نوعها مميزات خاصة اإللكرتوينللتعليم 

 علىم شديد تماهاقبل وباجلديدة تُ  األجيالخاصة وإن  ،وال ميكن توقعها أو التكهن هبا ،حدود هلا

                                                            

 62-61 ص  ،91ع  ،جملة املعرفة ،وزارة الرتبية ،اإللكتروني عقبات تحول دون تحقيق تطبيق التعليم   ،احلجي (1)
   144-143 ص  ،ط: د.ط ،مدخل إلي تكنولوجيا التعليم ،سلسلة تقنيات التعليم ،الدايل ،سالمة (2)
 20-18 ص "،  فوائده ،مفهومه خصائصهاإللكتروني التعليم ندوة مدسة املستقبل "  (3)
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وتتعامل  ،اإللكرتوينالتعليم وسائل من بينها  اليت أنتجها العصر احلديث و ،التعليميةالتكنولوجيا 
  .يي والرتبو تعليمير النظام الو واليت تعترب من األساسيات املهمة يف تط ،سهولة ويسرمعها بكل 

 :ما يلي اإللكرتوينالتعليم إن أهم مميزات )  :يقول املاجدي
 .فيه واإلبداعالتعلم الذايت  علىحيفز املتعلم  .1
وميكنه أن يضع منها  ،والبصرية ،والسمعية ،املكتوبةالتعليم و  اإليضا ترافقه الكثري من وسائل  .2

 .مادته العلمية علىالكثري للسيطرة 
أو عنوان يف  ،أو مصطلح ،ستحضار كمية هائلة من املعلومات حول أي مفردةا علىالقدرة  .3

 .واالتصال بثقافاهتا خرىيف تعلم اللغات األُ وهو ما يزيد الرغبة  ،مقرراته وجبميع اللغات
 وغريها.التعليم وبرامج  واإلقامةالتجهيزات والنقل  فيما خيص اإللكرتوينالتعليم ف اليقلة تك .4
واملالئمة والتكافؤ  ،وسرعة احلركة والنقل ،باملرونة والتحديث اإللكرتوينالتعليم ميتاز  .5

 .والتبادلية وثراء املراجع ،والرتابط واإلبداع ،ة والتنوعيعلوالفا ،)المساواة(
 .(اإلقامة)واملكان  ،)التوقيت(مشاكل الزمان  اإللكرتوينالتعليم  ىيتخط .6
 .ختباراتمتحانات واإلسهولة وتعدد طرق التقييم واإل .7
حبكم حاجته لتفصيالت  ،وتطوير املتعلم ألدواته ذاتياً  ،ستعمال املهارات التكنولوجية احلديثةإ .8

 .خريباجتاه مهارات أُ  ويفتح باباً  ،ر التكنولوجيمما جيعله يواكب التطوّ  ؛ كثرية
 أن و  ،ة وملفاتهاإللكرتوني جعهاوخيزن كل كتبه ومر  فظمن أن حياملتعلم  اإللكرتوينالتعليم ن ميكّ  .9

 .أكثر شفافية اإللكرتوينالتعليم يكون وبذلك  ،اآلخرينيتداوهلا بسهولة مع 
ومتكني أطرافها  ،ة بسهولةاإللكرتوني التعليميةبني املؤسسات  التعليميةو تبادل اخلربات الرتبوية  .10

 (1).(راء واملشرفني واملدرسني والتقنيني من تبادل األفكار واآلراءمن املد
 :مميزات عديدة منها ما يلي اإللكرتوينللتعليم ن أ)  ويرى الذوييب

السيما الذين ؛ ة ملساندة قطاعات كبرية من الناس اليوسيلة مث اإللكرتوينالتعليم عد يُ  .1
وقيودهم السياسية  ،وارتباطاهتم العائلية ،الوظيفية والتزاماهتم ،تضطرهم مسؤولياهتم االجتماعية

                                                            

–التعريف –اإللكتروني "نظم التعليم اإللكرتوين اجلامعة املصرية للتعلم  ،الوطن العربيف للتعليم اإللكرتوين املؤمتر الدويل  (1)
 170-169 ص  ،ل التعليم "مراح–المبني –األنواع 
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املعاهد  إىلأو السفر مسافات طويلة  ،ماهندبلو  عدم مغادرة جمتمعاهتم إىلاليت يعانون منها  ،ةاليوامل
 .الدراسية ملتابعة دراستهم اجلامعية

 .نرتنت من مكاتبهم أو دوائرهماإل إىلن العديد من املشاركني يستطيعون الوصول أ .2
أماكن أو أبنية خاصة   إىلفهو ال حيتاج  ،أي مكان ويف أي زمان إىلستطيع املتعلم الوصول ي .3

 .التقليديالتعليم كما هو احلال يف 
 ايلالعالتعليم اليت جعلت من  ،ف السفر واإلقامةالياملتعلم تك علىر يوفّ  اإللكرتوينالتعليم  .4

حتكار العلم اوهبذا يكسر  ،ايلهم العتعليملة فهو يفتح اجملال للفقراء ملواص ،فقط األغنياء على وقفاً 
   .من قبل فئات معينة

سرتجاع ال ختزين و ويسهّ  ،يريده املتعلم املعلومة يف الوقت الذي اإللكرتوينالتعليم ر يوفّ  .5
 .املعلومات

واملشاركة يف العملية  التعاونمستوى ن كما حيسّ   ،التفاعل بني املعلم واملتعلممستوى يرفع من  .6
 .التعليمية

وهذه اخلاصية  ،الفصل شبه الدائم بني املعلم واملتعلم طوال فرتة التعلم اإللكرتوينالتعليم يف  .7
 .النظاميالتعليم ن عيز هذا األسلوب هي أبرز ما مي

 مجيع احلواجز اليت تنشا نتيجة روتني األنظمة التقليدية. ىيتخط اإللكرتوينالتعليم ف ،املرونة .8
 ،عديدة لتحقيق عزلة الطالب بالنسبة للزمن والبعد اجلغرايف فرصاً  اإللكرتوينالتعليم ر يوفّ  .9

ستطاعتها استخدام االدراسية ب ن املعاهدأل ؛ قد زالت ن احلدود اجلغرافيةأهذه الفرص  وتعين مثل
 .بعد يف أي مكان من العامل عنالتعليم الشبكة لتقدمي 

 إىلنرتنت إذا دعت احلاجة شاشات اإل علىستدعاء مشرفني امن  اإللكرتوينالتعليم ن ميكّ  .10
ظيم لقاءات مع تنمن ن كما أنه ميكّ   ،أو كان هناك نقص يف عددهم يف مكان ما من البالد ،ذلك

 (1).(نرتنت بتكلفة عاديةالطلبة من خالل اإل
 
 

                                                            

 ،1العدد  ،اجمللة الليبية للمعلومات والتوثيق ،" المعلوماتية واقتصاديات المجتمعات المعاصرة ومواردها البشرية" ،الذوييب (1)
 46ص 
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 :منها ما يلي اإللكرتوينالتعليم جيابيات اليت يتميز هبا من اإل هناك عدداً ن أ)آلل  وقد ذكر 
وكذلك  ،رها من حيث متكني املتعلم من اختيار الوقت املناسب للتعلماملالئمة واملرونة اليت يوفّ  .1

 .اختيار املكان الذي يريده
ا ممّ  م ؛يف عملية التعلّ  خل(إ..لون -نصوص - صورة –)صوت  :توظيف الوسائط املتعددة .2

  .وصقل مهاراته الفكرية ،التفاعل معها وتوظيف العديد من اإلمكانات علىيساعد املتعلم 
 .التقليديالتعليم أقل تكلفة من  اإللكرتوينالتعلم  .3
الكبار وتدريب املوظفني الذين قد ال تسمح هلم  تعليمنظام مناسب ل اإللكرتوينالتعلم  .4

  (1) .(أو التدريب يف املعاهد اخلاصة بذلك ،ظروفهم بالتوجه للمدارس واجلامعات

  اإللكترونيالتعليم سلبيات 
فقد أورد املوسى  ،اإللكرتوينالتعليم توجد العديد من السلبيات اليت قد تصاحب تطبيق 

 :التاليةالسلبيات )
 ،حاسيت السمع والبصر فقط علىز ركّ يبل  ،كل احلواس  على اإللكرتوينالتعليم عدم تركيز  .1

 .دون بقية احلواس
وعدم البث يف  ،بشكل واضحالتعليم اليت يتم فيها  ساليباألنظمة والطرق واأل ظهورعدم  .2

 .اإللكرتوينالتعليم قضية احلوافز التشجيعية لبيئة 
وال يؤخذ برأي  ،هم من املتخصصني يف جمال التقنية اإللكرتوينالتعليم  علىأكثر القائمني  .3

 .التعليموالرتبية و املتخصصني يف املناهج 
 .خرتاقإلمن اأو االمتحانات  ىالسرية للمعلومات اخلاصة باحملتو اخلصوصية و  علىاخلوف  .4
احلاجة املستمرة لتدريب املتعلمني واإلداريني ودعمهم يف كافة املستويات ملتابعة اجلديد يف  .5

 .التقنية
  (2).(عامليةفيه افسة ذلك كون املن ،من اجلودة عال  مستوى  علىنشر حمتويات  إىلاحلاجة  .6
 

                                                            

جملة كلية  ،" لدي معلمي ومعلمات المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمةاإللكتروني االتجاه نحو التعليم "  ،آلل (1)
 12ص  ،جامعة أم القري ،الرتبية

 211ص  ،1ط ،استخدام الحاسب اآللي في التعليم ،املوسي (2)
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 :هي)أما سامل فقد ذكر بعض السلبيات 
هتمام باجلانب أكثر من اإلاجلانب املعريف  على اإللكرتوينللتعليم يكون الرتكيز األكرب  .1

 .واجلانب الوجداين ياملهار 
ي تعليملعدم تواجدهم يف موقف  ؛ الطالب ى بعضنطوائية لدإلا اإللكرتوينالتعليم ي ينمّ  .2

بل تكون من خالل أماكن متعددة حيث يوجد الطالب مبفرده  ،ةيعلحتدث فيه املواجهة الفحقيقي 
 .يف منزله أو حمل عمله

كما قيام الطالب مبمارسة نشاطات اجتماعية وثقافية ورياضية  على  اإللكرتوينالتعليم ز ال يركّ  .3
 .رتويناإللكالتعليم يصعب ممارسة مثل تلك األنشطة يف  إذ ،النظاميالتعليم يف 
من أجهزة ومعامل وخطوط اتصال  ،إنشاء تنمية حتتية إىل اإللكرتوينالتعليم حيتاج تطبيق  .4

 .نرتنتباإل
 .هاستخدام التقنيات احلديثة قبل بداية تنفيذ علىللمعلمني والطالب  اً مكثف اً يتطلب تدريب .5
للتعامل مع املستحدثات مؤهلة  ،نوعية معينة من املعلمني إىل اإللكرتوينالتعليم حيتاج تطبيق  .6

هيئة إدارية مؤهلة للقيام  إىلحيتاج  لكوكذ ،تعليمة يف هذا النوع من الالتكنولوجية املستخدم
  .التعليميةخمتصني يف إعداد وتصميم الربجميات  إىل وحيتاج أيضاً  ،بالعملية

ف أجهزة يالوخاصة يف املراحل األولية لتطبيقه مثل تك ،اإللكرتوينالتعليم رتفاع تكلفة إ .7
والصيانة  ،ف خطوط االتصاالتاليتكو  ،ف تصميم الربجميات وتطويرها وحتديتهااليتكو  ،احلاسوب
 .نرتنتتصال باإلورسوم اال ،املستمرة

والعالقات اإلنسانية بني املعلم والطالب  ،التواجد اإلنساين إىل اإللكرتوينالتعليم يفتقر  .8
 .بعضهم البعض بتواجدهم يف مكان واحد

 ،يفضلون الطريقة التقليدية يف حضور احملاضراتالذين من الطالب هناك العديد مازال  .9
تسبب  اليت التقنيات احلديثة علىعتماد الكلي إلمن ا بدالً  ،ومتابعة الدروس من الكتاب املدرسي

 (1).(فاجللوس أمام احلاسوب لفرتات طويلة قد يكون مرهقا للبعض ؛ هلم بعض القلق وامللل
 
 

                                                            

 .299-298 ص  ،ط: د.ط ،تكنولوجيا التعليم والتعلم االلكتروني ،سامل  (1)
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  :اإللكرتوينالتعليم يف  التالية السلبيات) احلاسب و  ،والشهري ،من احلجى أورد كلي وقد 
أهيل املعلمني والطالب بشكل لتدريب وت مكثفاً  وهذا يتطلب جهداً  ،ة التقنية يف اجملتمعميّ األُ  .1

 .هلذه التجربة ستعداداً اخاص 
توافر األجهزة و  ،تصاالتخري مثل كفاءة شبكات االبعوامل تقنية أُ  اإللكرتوينالتعليم رتباط إ .2

 .إنتاج الربامج بشكل حمرتف علىالقدرة مدى و  ،والربامج
 .عامل التكلفة يف اإلنتاج والصيانة .3
 .ي مهمتعليمإضعاف دور املعلم كمؤثر تربوي و  إىل اإللكرتوينالتعليم يؤدي  .4
ملل املتعلم من هذه  إىلومية رمبا يؤدي اليواملدرسة واحلياة كثرة توظيف التقنية يف املنزل  .5

 .الوسائط وعدم اجلدية معها
  .سات إنسانية بني الطالب واملعلممل إىلفهو حيتاج  ،للنواحي الواقعية اإللكرتوينالتعليم يفتقر  .6
 .الصعوبة اليت يشعر هبا بعض الطالب عند الرغبة يف التواصل املباشر مع املعلمني .7
 من شأنه ما دون مشاركة املعلمني نيعن طريق خمتصّ يتم إعداده  التعليميةاملواد  ىملا كان حمتو  .8
ح إجابات بني واقع مادة الربنامج الدراسي واملعلم الذي يتويل تصحي ،صراع خفي إىليؤدي  أن

 .الربنامج إرشادهم يف هذاالطالب و 
وهذا ناتج عن عدم وجود قوانني  ،وحنوها التعليميةاألدبية لألحباث وجود السرقات العلمية و  .9

 .متنع تلك السرقات دةموحّ 
نه ليس كل املعلومات املتوافرة تتصف أحيث  ،الشبكة علىد ضوابط للنشر عدم وجو  .10

 .باملصداقية اليت تتيح للمعلم والطالب أن يستفيد منها
 ،يلشاشة احلاسب اآل علىاليت تظهر  ،قد يضطر الفرد للجلوس املتواصل ملتابعة املعلومات .11

واجللوس بطريقة غري صحيحة  ،حاسة البصر علىملتمثلة يف التأثري وهذا له آثاره الصحية السلبية ا
 (1()2()1).(فقرات الظهر والرأس علىيؤثر 

                                                            

 53ص  ،91العدد  ،جملة املعرفة ،عقبات تحول دون تحقيق تطبيق التعليم االلكتروني"" ،احلجى (1)
 ،91العدد  ،جملة املعرفة ،هل وضعنا القضبان ،في المدارس السعودية قبل أن ننشيء  القطاراإللكتروني التعليم  ،الشهرى 2

 41ص 
 25، ص 25ع ،جملة املعرفة ،هل يهدد أمبروطورية المعلمين اإللكتروني.التعليم احلاسب،  3
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إال أن الباحث يرى ضرورة إجراء هذا البحث  ،السالفة الذكر اإللكرتوينالتعليم بالرغم من سلبيات 
 اجتاههم حنوه.ب وكذلك حتصيل الطالّ  علىملعرفة أثره 

  اإللكترونيالتعليم أشكال استخدام 
يف  التعليميةيف العملية  اإللكرتوينالتعليم  ماليت ميكن من خالهلا استخدا األشكال) لحدد مقب

 :التاليةالنقاط 
 :(ستخدام اجلزئي )الداعماإل .1

 ،مساندة لعملية التعلمو  بصورة داعمة التعليميةيف العملية  اإللكرتوينالتعليم حيث يتم استخدام 
ويشرتط يف ذلك احلضور الكامل للطالب يف املؤسسة  ،سواء داخل القاعة الدراسية أو خارجها

ية تعليمأو لتدعيم مواقف  ،ومن خالهلا ميكن أن نوجه املتعلمني ملصادر املعلومات املتنوعة ،التعليمية
أو الواجبات بني املعلم  أو لتسليم املهام ،قام املعلم بتدريسها للطالب داخل الفصل الدراسي

 .وطالبه
 :االستخدام الكامل .2

فهو ال يستدعي قاعات  ،التعليميةداخل املؤسسة التعليم عن  بديالً  اإللكرتوينالتعليم يستخدم  وهنا
 تعليم) أو حتديد مواعيد بني املعلم والطالب ،(غير متزامن تعليم)وقت حمدد  إىلوال حيتاج  ،دراسية

أو بطريقة  ،وبطريقة فردية حيث أنه يتعلم ذاتياً  ،ويف هذا النوع يكون للطالب دور أساسي ،متزامن (
 .تعاونية

 :ستخدام املختلط )املدمج(اإل .3
من  أدوات معينة بدالً وذلك عرب استخدام أنظمة و  ،لكرتونيةإوبأنشطة  إلكرتونياً ويكون فيه احلضور 

التعليم حيث أنه جيمع بني  ،ةيعلوهذا النوع يعد أكثر كفاءة وفا ،للمؤسسة املدرسية علىاحلضور الف
 (2).(التقليدي بشكل منسجم ومتكاملالتعليم و  اإللكرتوين

 ،يةتعليمسسة عتمادها حسب رؤية كل مؤ استخدامات الثالث يرجع أن هذه اإلالباحث  ىوير 
ستعدادات إلامدى و  ،معملية التعلّ يف  اإللكرتوينالتعليم عتقادها بأهنا ختدم اثقتها و مدى  وأيضاً 

                                                                                                                                                                                          

 
أثر برنامج تدريبي مصمم وفق نظام الكفايات التكنولوجية التعليمية في أداء أعضاء هيئة التدريس واتجاهاتهم  ،مقبل (1)

   .74ص  ،رسالة دكتوراة ،نحوه )دراسة تجريبية ( في كلية التربية جامعة عمران في الجمهورية اليمنية
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واإلمكانيات اليت ميتلكها كل العاملني يف هذه املؤسسات من قدرات يف إجادهتم هلذه التقنيات 
   .اإللكرتوينالتعليم املستخدمة يف نظام 

 اإللكترونيالتعليم معايير جودة 
 إىلإال أهنا ال ترقي  ،اإللكرتوينالتعليم يف جمال  عليهااملتعارف أنه توجد العديد من املعايري ) يرى آلل

 ال هنا مازالت مبثابة مواصفات أو ،ISOمن قبل منظمة املعايري العاملية  عليهادرجة معايري مصادق 
 إىلت ال يزال يف مرحلة منو متسارعة أدّ  اإللكرتوينالتعليم ن اوذلك بسبب  ،إرشادات أو مقاييس

التعليم  اإليهستقرار وهي درجة مل يصل اإل علىوألن املعايري ترتكز  ،إحداث تغريات متالحقة
وجود املعايري يف  أنإال  ،احلثيثة يف هذا الصددبالرغم من اجلهود املبذولة و  ،اآلن إىل اإللكرتوين

يفضل أن يتقيد هبا من ِقبل  ،اإللكرتوينالتعليم ة والصادرة عن منظمات مهنية يف جمال اليصياغتها احل
 ،عدم التحرر منها بشكل مطلقعلينا و  ،ومزوديه اإللكرتوينالتعليم ومستخدمي خدمات مطوري 

املتقيدة باملعايري سوف يكون  اإللكرتوينالتعليم منتجات  علىفالتغري أو التعديل الذي سيحدث 
واليت يتوقع  ، ISOاملعايري الدوليةي من قبل منظمة املعايري بشكل عامل علىحال املصادقة  بسيطاً 

 (1).(ها قريباً يإلالوصول 
 اإللكرتوينلتعليم يف ااملعايري اليت ينبغي توافرها )من  اً بعض التورديويف هذا السياق فقد أورد 

 :ومن هذه املعايري ما يلي
 .ية حديثة و مستمرة التحديثتعليمتوافر مواد  .1
 .التعليميةالتفاعل النشط بني أطراف العملية  .2
 .توافرها يف أوقات متعددة لتناسب املتعلمني بكل ظروفهم .3
 .تيسري عملية استخدامها للمتعلمني .4
 .ل هذه الطريقةب  تق .5
 .وفق ما متليه الظروفقابليتها للتطوير املستمر  .6
  (2).(االشرتاك و التعاون من كافة األطراف حىت يتسىن االستفادة من خربات اآلخرين .7

                                                            

 20، ص 397العدد ،الرياض ،اجمللة العربية ،ثقافة التعليم االلكتروني ،آلل (1)
 .91ص  ،(1)ط ،المدرسة االلكترونية وأدوار حديثة للمعلم ،التوردي (2)
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  اإللكترونيالتعليم جودة  على العوامل المؤثرة
 :ما يلي) منها املوسى واملباركواليت تكلم عنها  اإللكرتوينالتعليم هناك عوامل تؤثر يف جودة 

  :علىوحتتوي  عوامل طرائق التدريس :أوال  
قدم والزيادة وفيه يسمح للطالب بأن يتحكم يف سرعة السري والت :(Self-basedالسري الذايت ) -1
 .مما جيعله يتفاعل مع املقررات و االختبارات ،حجم املعرفة يف
املشاركة اليت حتدث بني الطالب واملعلمني إن عدم التزامن و  :(Asynchronousغري التزامن ) -2

 .اإللكرتوينالتعليم قد يؤثر يف 
فقاعات الدرس  ،التزامن بني الطالب واملعلمني يف أوقات حقيقية :(Synchronousالتزامن ) -3
ات وأصدقاء الدراسة يف الصف تعليمبني حمتويات املنهج وال متوازياً  ة والعملية تعطي اتصاالً يعلالف

 .الواحد
  .(E-Learning Platformوخططه ) اإللكرتوينالتعليم برامج  :ا  ثاني
هناك أشياء تتعلق بالطالب جيب وضعها يف احلسبان عند تصميم املوقع  :العوامل الطالبية :ثالثا  

 :لتحقيق اجلودة منها اإللكرتوين
 .لتطبيقاقوية وكافية للمحاكاة و  إعطاء الطالب فرصاً  -1
 .إشعار الطالب باخلصوصية واألمن يف كل األوقات -2
 .دعم أداء الطالب علىستمرار و اإل علىقادرة  اإللكرتوينالتعليم مج اأن تكون بر  -3
 .بأن له معرفة خاصة وجيدةعر بإحساس أفضل و أن يش علىمساعدة الطالب  -4
 (1).(أن تواكب متطلبات هذا العصر -5

  

                                                            

 232-231 ص ، 1ط،واألسس والتطبيقاتاإللكتروني التعليم  ،،و املبارك ،املوسي (1)
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  اإللكترونيللتعليم  التعليميةالبيئة 
وهذه البيئة يف اجملال  ،وجوده وتفعيله علىعة زة ومشجّ بيئة حمفّ  إىلحيتاج  اإللكرتوينالتعليم إن )
( كما ذكرهتا )املبرييك  التعليميةوتتكون البيئة  ،التعليميةتص باملعلم والطالب واملؤسسات ختي تعليمال

   :( Renadly 2002 Jackو )
 :التاليةويتطلب فيه توافر اخلصائص  ،ماملعلّ  -1

 .احلديثةالتعليم التدريس واستخدام تقنيات  علىالقدرة  - أ
 .اإللكرتويننرتنت والربيد اإلمبا يف ذلك  يلمعرفة استخدام احلاسب اآل ب 

 :التاليةويطلب منه توافر اخلصائص  ،املتعلم -2
 .الذايتالتعليم مهارة  - أ

 . اإللكرتويننرتنت والربيد مبا يف ذلك اإل يلمهارة استخدام احلاسب اآل -ب
 :التاليةتوافر اخلصائص  فيهويتطلب  ،طاقم الدعم الفين  -3

 .نرتنتص يف احلاسب ومكوناته ومكونات اإلالتخص - أ
 .معرفة بعض الربامج احلاسوبية - ب

 :علىالتجهيزات األساسية وتشتمل   -4
 .األجهزة احلديثة - أ

 .حمطة عمل املعلم - ب
 .حمطة عمل املتعلم - ت
  (1).(نرتنتستعمال اإلإ - ث

  اإللكترونيالتعليم نظام إدارة 
يعترب من أهم  اإللكرتوينالتعليم ن نظام إدارة أ)موسي  و ،و سرحان ،و دالل ،استيته يذكر كل من

ة عرب اإللكرتوني التعليميةفهو منظومة متكاملة مسئولة عن إدارة العملية  ،اإللكرتوينالتعليم مكونات 
 :" وهذه املنظومة تتضمن اآليتنرتنتاإل"ة العاملية للمعلومات الشبك

                                                            

 ، بالتعليم الثانوي العام بالمملكة العربية السعودية في ضوء أهداف التربية اإلسالميةاإللكتروني تفعيل التعليم  ،دوم (1)
 .94-93 ص رسالة ماجستري 
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 :يتاآلالقبول والتسجيل ويشمل  :أوال
 .يتعليملتحاق بالربنامج / املقرر اللإل  منوذجاً ريوفت -1
 .اإللكرتوينيقدم اخلرب عن القبول بواسطة الربيد  -2
 .يسمح بسداد الرسوم الدراسية عرب املوقع -3
 .باملؤمترات الدولية والتسجيل فيها يقدم جدوالً  -4
 .أو كلمة مرور للطالب املقبول دراسياً  يصدر رقماً  -5
 .الشخص غري املسجل ميكنه الدخول كزائر فقط -6
 .إصدار شهادة خترج نتهاء من الدراسة يتمإلبعد ا -7
 .ميكن ربط النظام بنظام تسجيل جاهز -8

 :يتاآلاملقررات احلاسوبية وتشمل  :ثانيا
 .للتعليم رئيسياً  برامج تقدم املنهج الدراسي وتستخدمه مصدراً  -1
 .ها يف أي وقتيإلميكن الدخول  -2
ة يعلواإلجابة التفا ،توفر خصائص العروض املتعددة اليت تسمح باملشاهدة واالستماع والقراءة -3

 .مع الدروس
 ال تتطلب أي معرفة بلغات الربجمة.و  ،والدروس وتتم بطريقة سهلةستوى إضافة امل -4
 .أداء املتعلم وختربه مبستواه علىقات يعلتقدم ت -5
 .أو حسب ما يراه مصمم املقرر سري الدراسة إما يكون خطياً  -6
  .ي جاهز بالنظاممتعليميكن إنشاء املقرر من قبل املدرس أو ربط برنامج  -7
 .احملتوي علىميكن للطالب وضع مالحظاته  -8

 :املباشرالتعليم فرتاضية / الفصول اإل :ثالثا
 .اهلواء بالصوت والصورة والنص علىبرامج تبث الدروس احلية  -1
 .ستخدم يف شر  الدروس والتحاور مع الطالبت -2
 .يتم البث يف وقت واحد -3
 .أو كتابياً  معرفياً لكرتونية بالسؤال إسبورة  علىحتتوي  -4
 .احملادثة قد تكون عامة أو خاصة -5
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 .عليهااألنشطة إلعادة االطالع ميكن حفظ احملادثة و  -6
 ضعف االتصال وبطئه. عليهايؤخذ  -7
 .(م عن بعد)في حالة التعلّ املختلفة  اندختالف التوقيت يف البلا عليهايؤخذ  -8
 :ة وفيهااإللكرتونيالفصول  ا :رابع
 .يلالطالب عرب احلاسب اآل إىلختبارات ويقدمها اإلميكن للمعلم أن يبين  -1
 ،التكملة ،الصواب واخلطأ ،باإلمكان اختيار عدة أنواع من األسئلة )االختيار من املتعدد -2

 (.ةالياألسئلة املق
 .ميكن ختزين درجات الطالب يف جداول خاصة -3
 .يتم حتديد موعد إنزال االختبارات يف موقع الطالب و موعد انتهائه -4
 .املعلم بنك ألسئلة االختبارات ينشئ -5
   .يف موقعه اخلاص عليهاأو اطالع  اإللكرتوينرسل النتيجة عرب الربيد تُ باإلمكان أن  -6

 :ة وفيهااإللكرتونيالواجبات  :خامسا  
 .يستطيع املعلم إرسال الواجبات يف شكل ملفات بإشكال متعددة -1
 .املوقع علىبإمكان الطالب حتميل اإلجابة  -2
 .مة للطالب يشمل التاريخ والوقتبالواجبات املسلّ  تقريراً يقدم النظام  -3
 .ه درجةءاملعلم تقييم الواجب وإعطا يستطيع -4
 .وال يسمح بتسليم الواجب بعده ،نهائي لتسليم الواجبالوعد املم حيدد املعلّ  -5
 .ب و واجباهتمإجابات الطالّ  علىقات علىميكن للمعلم كتابة ت -6

 :منتديات النقاش العلمية :سادسا  
وتبادل املعلومات واملناقشات مع بعضهم البعض  ،وهي برامج تتيح للطالب طر  املوضوعات -1

 .أو مع املعلم بصورة غري مباشرة
 .وتعرف قدراهتم واهتماماهتم ،إثراء معلومات الطالب علىتعمل  -2
 .ميكن للمعلم متابعة مشاركة الطالب وعدد مشاركات كل واحد منهم -3
 .ستطيع ربط املشاركة باسم الطالب احلقيقي ورقمهت -4
 .(تعاوني)التعلم الميكن إنشاء منتدى لكل جمموعة من الطالب  -5
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 وهو: اإللكرتوينالربيد  :سابعاً 
 .برنامج إلرسال الرسائل واستقباهلا -1
 .املقرر أخباروسيلة للمناقشة وتبادل اخلربات ومتابعة  -2
 .للمتعلمنيات تعليمالواجبات وال إلرسالوسيلة  -3
 .تساؤالت الطلبة علىد لكرتونية للرّ إتنظيم ساعات مكتبية  -4
 .بيئة مناسبة للتعلم مع األقران واخلرباء وتكوين جمموعات -5
 .يوفر بيئة مناسبة ملمارسة مهارات الكتابة -6
 .ومعلميها التعليميةالبحث يف قائمة طالب املؤسسة  -7

 :ة وفيهااإللكرتونياملتابعة  :ثامنا  
 .معلومات عن سلوك التعلم لدي الطالب وطريقة سريه يف الدرس ريتوف -1
 .قدم معلومات عن الصفحات والدروس اليت قام بزيارهتات -2
 .ضع الطالب يف املكان الذي وقف عنده يف الزيارة السابقةت -3
 .الطالب ووضعه يف مستواه املناسبمستوى قدم اختبارات حتديد ت -4
 .ووقت اإلجناز مقارنة مبعايري حمددة سلفاً  ،عطي معلومات عن عدد الدروس املنجزةت -5
واملقررات  ،ساعد يف معرفة عدد املقررات اليت أهناها الطالب ومعدله الفصلي والرتاكميت -6

   (1).(الباقية للتخرج

 ةاإللكترونيمفهوم المدرسة 
 علىوحيتوي  ،م من خالهلا يف ضوء خطة مصممة مسبقاً والتعلّ التعليم اليت يتم " :بأهناالتودري  هافعرّ 
شرف واملتعلم من خالل املدرسة ات اليت ينبغي أن يتبعها كل من املعلم أو املتعليمهات واليوجتال

 (ةاإللكتروني)الفصول  عليهاتتم الدراسة فيها من خالل القاعات الدراسية اليت يطلق و  ،ةاإللكرتوني
 يفالتعليم  علىويشرف  ،الم الفعّ التعلّ ن املتعلم من اليت متكّ و  ،اجملهزة بأجهزة الكمبيوتر وملحقاته

                                                            

 296-292 ص (، 1ط ) ،تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروني ،وموسي ،وسرحان ،أستتيته (1)
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أو معلمون جمهزون إلرشاد املتعلمني  ،التعامل مع األجهزة علىالقاعات التدريسية مشرفون مدربون 
   (1).ة"اإللكرتونيم من خالل املدرسة سس التعلّ وتوجيههم يف ضوء أُ 

 ة اإللكترونيمكونات المدرسة 
فهي تتميز بالتخطيط  ،التقليديةة من أحدث الوسائل البديلة للمدرسة اإللكرتونيتعترب املدرسة 

ساهم يف زيادة التفاعل وتُ  ،التعليميةوالتنفيذ اجليد للمقررات الدراسية حبيث تسمح للطالب باملشاركة 
 .وذلك من خالل مصادر املعلومات املتعددة ،بني املعلم واملتعلم

ة تتفاعل مع بعضها اإللكرتونياك عدة عناصر ومكونات للمدرسة أن هن" :ويقول التوردي
 :البعض حسب رأيه وهي

 .ةاإللكرتونيالفصول الدراسية  -1
 .ةاإللكرتونيالتجهيزات واآلالت  -2
 .ةاإللكرتونيميارسها املتعلمني يف املدرسة األنشطة املتنوعة اليت ينبغي أن  -3
 .الغري تقليدية ة وقاعاهتا الدراسيةاإللكرتونيشكل املدرسة  -4
 .اآلباء -5
 (2)."اجملتمع -6

هبدف  اإللكرتوينللفصل  منوذجاً  Nolanعرضت ماري نوالن  أنه قد) :عن الغرييب ونقالً 
 :تايلنرتانت( وهو كالإلاحمللية )ا الشبكة علىدراسة منهج ما 

 .طالب 12-10 علىتنظيم الطالب يف جمموعات حتتوي كل منها  -1
وكل وحدة دراسية تأخذ  ،جمموعة من الوحدات الدراسية إىلتقسيم املنهج املطلوب دراسته  -2

 متتد لعشرين وكل جلسة ،جلسات 7أو  5ويف األسبوع الواحد تتم الدراسة ملدة  ،دراسياً  أسبوعاً 
 .دقيقة

 .هلم ىة من خالل العنوان املعطاإللكرتونيباملوقع اخلاص باملدرسة  يتصل املعلمون -3

                                                            

  53ص  ،( 1)ط ،المدرسة االلكترونية وأدوار حديثة للمعلم ،التوردي (1)
 131-129 ص  ،(1)ط ،المدرسة االلكترونية وأدوار حديثة للمعلم ،التوردي (2)
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وتلقي الردود السريعة ة اإللكرتونييف االتصال باملدرسة  اإللكرتوينستعانة خبدمة الربيد اإل -4
 (1).(الستفساراهتم

 اإللكتروني يتعليمأهداف الفصل ال
 :فيما يلي اإللكرتوينأهداف الفصل ) د التورديحدّ 
وإكساهبم مهارات  ،الطالب الفهم والتحليل تعليمبيانات لالاستخدام التكنولوجيا وقواعد  -1

 .نرتنتقة ببيئة اإلاختاذ القرارات املتعلّ و  ،االتصال مبصادر املعلومات
املهارات املتطلبة للعمل اجلماعي  وإكساب ،التعاوينالتعليم وتنمية  ،الةالفعّ  التعليميةاملشاركة  -2

 .يف هذه البيئة
 .نرتنتصادر املعلومات واخلربات عرب اإلتصال مباإل -3
 .هيعلفهم اجملتمع واخلربات اليت طرأت  -4
 (2).(متابعة اجملتمع والثقافة والتاريخ واملعلومات املتزايدة -5

 التعليميةة تساعد الطالب من خالل براجمها اإللكرتونيا سبق يتبني للباحث أن الفصول مم
إتقان العديد من املهارات  علىساعدهم تو  ،املعارف املتنوعةاكتساب املزيد من املهارات و  على

الفهم  علىتنمية قدراهتم  علىوتعمل  ،"االنترنت"كمهارات البحث عرب الشبكة العاملية  ،التعليمية
 كما تساهم أيضاً   ، املتعددة وخاصة التفكري الناقدعمليات التفكريعندهم ي وتنمّ  ،وحتليل املعلومات

 .التعاوين بني املتعلمنيالتعليم ال يف وبشكل فعّ 

 ة اإللكترونيخصائص المدرسة 
 ة فيما يلي:اإللكرتونيمالمح وخصائص املدرسة ) حدد حممد مخيس

ات ومن خالل برامج قوية لتقدمي املقرر  ،Webشبكة  علىتقوم هذه املدرسة بشكل كامل  -1
 .  E-College Web CTة مثل اإللكرتوني

                                                            

تكاملي ( علي تحصيل تالميذ –تعاوني –أثر التدريس باستخدام الفصول االلكترونية بالصور الثالث )تفاعلي  ،الغرييب (1)
 53ص  ،رسالة ماجستري ،الصف الخامس االبتدائي في مادة الرياضيات

 132-131 ص  ، 1ط ،المدرسة االلكترونية وأدوار حديثة للمعلم ،تورديال (2)



74 
 

ومن  ،عتمادالاملقررة بنظام بطاقات اسوم ويسدد الر  ،املدرسة إىل هلتحاقا أوراقم طالب يقدّ  -2
 .Web علىومواقع حمددة هلذه املدارس  خالل عناوين

املقررات املواد و  علىللحصول  ،Passwordعطي الطالب كلمة مرور قبول الطلب يُ  يف حال -3
كتبات من املوقاعات احملاضرات واملعامل و  ،ةاإللكرتونيحرم املدرسة  إىلوالدخول هبا  ،التعليمية

 .Web علىخالل مواقع حمددة 
حيث تتا  الفرصة للطالب  ،أساس نظام الساعات املعتمدة علىتقوم الدراسة يف املدرسة  -4

وميكن احلصول  ،مع مراعاة بعض املقررات اليت هلا متطلبات سابقة ،الختيار عدد معني من املقررات
 Supportنة للمساعدة والتوجيه اإلرشاد األكادميي الختيار املقررات عن طريق مواقع معيّ  على

System. 
 Coures Deliveryعن طريقإليه املنقولة ة للمقررات يقوم الطالب بالدراسة الفردية املستقلّ  -5

Web،  و تشمل هذه  ،الفردي للتعليموسائل متعددة فائقة وهي عبارة عن موديالت ورزم برامج و
 .Web علىخرى ملصادر املعلومات روابط تربطها مبواقع أُ  علىاملقررات 

ستفسار أو لإل E-mail اإللكرتوينتصال بأساتذة املقررات عن طريق الربيد ميكن للطالب اإل -6
 .حمددة يةات توجيهتعليم علىاحلصول 

قاعات احملاضرات قشة و ول يف فصول الدردشة  واملناشرتاك مع زمالئه والدخميكن للطالب اإل -7
 .اخلط املباشر بالويب عن طريق مؤمترات الكمبيوتر املتزامنة على

أم  ،سواء كان عن طريق ورش عمل املؤمترات عن بعد ،يقوم الطالب بإجراء التجارب العملية -8
 .Web علىمعامل افرتاضية  إىلبالدخول 

 (1).(ختبار النهائياملقرر إلجراء اإلستاذ تصال بأُ ي الطالب دراسة املقرر ميكنه اإلإذا أهن -9
 ة اإللكتروني المأمولة من المدرسة النتائج

 :ة ومنها ما يلياإللكرتونيمنتظرة من املدرسة  نتائجأن هناك عدة ) يذكر الفرا  
 .ة وشبكات املعلومات احمللية والعاملية يف متناول الطلبةلياستخدام احلاسبات اآل أن يكون -1
التعليم ن من استخدام الربجميات التعاونية متعددة الوسائط و مجاعات متكّ  م يفالتعلّ  أن يكون -2

 .اإللكرتوين

                                                            

 352-351 ص  ،ط: د.ط،منتوجات تكنولوجيا التعليم ،مخيس (1)
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امهم للشبكات احمللية م طالهبم من خالل استخدييكون املعلمون قادة ومرشدين لتعلأن  -3
  .والعاملية

 علىب والتغلّ  ،شبكات املعلومات احمللية والعاملية وأدوات الربجميات املختلفة للمعلمني إتاحة -4
 .التعليميةاملواد  ىمشكلة التغيري اهلادر يف حمتو 

 الياً املناسب لتنوع الطالب حمل التجانس املفروض ح ىواحملتو ع يف املوضوعات حيل التنوّ أن  -5
 .ي شي يناسب اجلميعأ :حبجة

 .ألنه يتم عن طريق احملاكاة والعمل ،درجة اإلتقان إىلحتصيل الطالب يصل  -6
 .نكونه يتم عن طريق التمهّ   ،ق انتقال أثر التعلميحتق -7
 .الوقتدون إهدار للجهد و  التعلم يف وقت أقل -8
وحنو املدرسة من جهة  ،م من جهةوالتعلّ التعليم ن اجتاهات الطالب واملعلمني حنو حتسّ  -9
 .خريأُ 

 (1).(املدى الطويل علىالتعليم كلفة اخنفاض   -10

 اإللكترونيالتعليم أنواع بيئات 
 :نوعني مها إىل اإللكرتوينالتعليم أنه ميكن تصنيف بيئات ) يذكر زيتون

أسقف وهبا أي هلا حوائط و  ،علىوهي عبارة عن أماكن دراسة هلا وجود ف :البيئات الواقعية -1
ومن أبرز هذه البيئات حجرات الدراسة، وقاعات  ،سبورات ( ،مقاعد ،)طاوالتجتهيزات مادية 

ومراكز  ،واملكتبات املدرسية واجلامعية ،والفصول الذكية ،الكمبيوتر )مختبرات(ومعامل  ،احملاضرات
  :ما يلي اإللكرتوينللتعليم ومن أمثلة البيئات الواقعية  ،وقاعات التدريب وغريهام مصادر التعلّ 

ويقصد به الفصل الدراسي العادي والذي يلتقي فيه الطالب  :)التقليدي(فصل الدراسة  - أ
 .اإللكرتوينالتعليم الالزمة الستخدام  تاالتصاالد باألجهزة والربجميات و ملزوّ وا ،لوجه واملعلم وجهاً 

                                                            

اإلدارة العامة للرتبية  ،وزارة الرتبية والتعليم ،واملقامة مبدارس امللك فيصل بالرياضللتعليم اإللكرتوين الندوة الدولية األويل  (1)
 13ص  ،"رؤي من الميدان  الرؤية االولياإللكتروني "التعليم  ،جدة -والتعليم مبنطقة مكة املكرمة  
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وهو الفصل  Multiple computer  classroom:املتعددة تردراسة ذات أجهزة الكمبيو فصول ال - ب
وجهاز للمعلم مزود بربنامج إدارة الصف حبيث يصبح هذا  ،املزود بأجهزة حاسوب بعدد الطالب

 .ومتصل بالشبكة الداخلية يف املدرسة (  Serverاجلهاز عبارة عن )
وهو الفصل   The one computer classroom:فصول الدراسة ذات أجهزة الكمبيوتر الواحد - ت

وجهاز  ،يف املدرسةوفر فيه فقط جهاز حاسوب واحد للمعلم متصل بالشبكة الداخلية الذي يت
 .عرض البيانات وشاشة عرض مستقلة يف مقدمة الفصل الدراسي

ة اليويقصد به أحد الفصول الدراسية اليت يتوفر هبا بيئة مث Computer Lap :معمل الكمبيوتر - ث
 يلمن خالل توفر عدد كاف من أجهزة احلاسب اآل ،تعليمنرتنت يف اللتوظيف احلاسوب و اإل

هذا املعمل  علىويشرف  ،مرتبة بشكل مدروس اتصاالت جيدة يف مكان واحدوشبكة  ،وملحقاته
 .معلم احلاسوب أو فين متخصص

وهو عبارة عن معمل يتوفر فيه عدد من أجهزة احلاسب   Smart Classroom :الفصل الذكي - ج
للمعلم متصلة مع بعضها من خالل Server)  ) وجهاز ،بعدد طالب الصف الواحد وملحقاته يلاآل
شاشات  علىن املعلم من التواصل مع طالبه ومن التحكم فيما يشاهدونه مما ميكّ  ،كة حمليةشب

 .إلكرتونياً ن معمل احلاسوب بإمكانية إدارته ويالحظ أنه خيتلف ع ،أجهزهتم
التعليم وظائفها بيئة ات اليت حتاكي من حيث مكوناهتا و وهي البيئ :فتراضيةالبيئات اإل -2

وتكون يف الوقت نفسه بسيطة من حيث إمكانية استخدامها وسهولة  ،التقليديةالفيزيقية املادية 
نقسم وت ،(1)(الشبكة العاملية للمعلومات علىمواقع معينة  علىوتوجد هذه البيئات  ،هايإلالدخول 

 :مها) نوعني إىلفرتاضية كما أوردها البدري البيئات اإل
وتتألف من جمموعة متكاملة غري قابلة للتعديل من  :( Packages Integrated احلزم املتكاملة ) - أ

 .والتعلمالتعليم زمة إلدارة عملية األدوات الالّ 
من  يتم استخدام توليفهويف هذا النوع من الربامج  :(Single  Softwareالربامج املنفردة ) - ب

وغريها من التطبيقات التقنية  ،(Red Pesetor) جوبرنامPower Point)، ) الربامج املنفصلة مثل برنامج

                                                            

 143ص  ،ط: د.ط ،رؤية جديدة في التعليم االلكتروني ،زيتون (1)
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للتعليم فرتاضية ومن أمثلة البيئات اال ،لكرتوينإ تعليمبيئة ستفادة منها إلنشاء اليت ميكن اإل
 :ما يلي اإللكرتوين

لكرتونية يف جهاز احلاسب يلتقي من خالهلا الطلبة إوهو عبارة عن غرفة  :فرتاضيالفصل اإل -1
أداء و  ،تقدمي الدروس علىويف أوقات متزامنة أو غري متزامنة للعمل  ،نرتنتم عن طريق اإلواملعلّ 

 :نوعني إىلفرتاضي وينقسم الفصل اال ،الواجبات و اجناز املشاريع
املعلم يف الوقت نفسه وهو الفصل الذي يلتقي فيه الطالب مع  :فرتاضي املتزامنالفصل اإل - أ

 ليفاز التكاجنإو  ،تعاون مع زمالءهالومعلمه و ح للطالب مناقشة زمالءه مما يتي ،نرتنتعن طريق اإل
ومن أهم أدوات الفصل االفرتاضي املتزامن  ،تلقي التغذية الراجعة الفورية من معلمهو  ،إليهاملوكلة 

 .اللو  األبيض التشاركي
الطالب دون وجود املعلم يف إليه وهو الفصل الذي يدخل  :فرتاضي غري املتزامنالفصل اإل - ب

ويقرأ الصفحة الرئيسية للصف االفرتاضي وينتقل عرب حمتوياهتا كما يريد  إىليدخل فهو  ،الوقت نفسه
املعلم عن طريق الربيد  إىلالتكليفات مث يقوم حبلها وإرساهلا  علىوحيصل  ،راتبعض املقرّ 
 .اإللكرتوين

وسائل من خالل توفر أدوات و  ،ويقصد به معمل حياكي املعمل التقليدي :فرتاضياملعمل اإل -2
يشبه الواقع يف واقع  عليهاإجراء التجارب و  ،(الفارة)ستخدام اكن الطالب من حتريكها بيتم

 (1).(التقليدي
  اإللكترونيالتعليم أسباب ظهور بيئات ومصادر 

 :يتاآل إىلترجع  اإللكرتوينالتعليم مصادر إن أسباب ظهور بيئات و ) تقول األسطل 
طرق حديثة  إىلالتوصل طبيعة رسالة العلم و  علىملعلومايت االتطور كتشافات العلمية و اال تأثري  -1

 .و نوعية تدعم العلم
 .جمتمعات املعرفة واملعلومات إىل تطورالمن حيث  ،تطور اجملتمعات بشكل سريع ومتنوع -2
 يل مراكز معلومات رقمية.إول املكتبات ة حيمنو التبادل الثقايف بني اجملتمعات البشري -3

                                                            

م  ،واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،اجمللة العربية للرتبية ،دور المعلم في عصر االنترنت والتعليم عن بعد ،البدري (1)
 147ص  ،2ع  ،19
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ل املتزايد عامل الدجيتا علىزمة علومات الالّ املستمر إلمداده بامل التحديث إىلحاجة العلم  -4
 (1).(التعقيد للتوافق مع اآلخرين واللحاق هبم

  التعليميةزات البيئة مميّ 
 :هي ابيةجياإل التعليميةهناك مميزات خاصة تساعد البيئة ): يقول األشهب

 واألدواتوجمهزة باملصادر واملواد  ،أن تكون البيئة املادية للفصل الدراسي مرحية وجذابة - أ
 .ومنظمة بشكل يتيح للطالب فرص التعلم الفردي والتعلم يف جمموعات ،الالزمة التعليمية

 .حبيث ال يشعر فيها املتعلم باخلوف أو القلق أو التهديد ؛آمنة  التعليميةأن تكون البيئة  - ب
 .تعلمه ومنوه علىأن تراعي املتعلم وحترص  - ت
وحماولة إشغال  ،بذل كل جهد مستطاع يف التعلم علىكل متعلم   التعليميةأن حتث البيئة  - ث

    .وبذل أقصي طاقته لتحصيل العلم واملعرفة ،هيعله وصربه به هتماموا ،ماملتعلم بالتعلّ 
 ةعملية التعلم فيها عملية تشاركي ويقصد هبا أن تكون ،بالتشاركية التعليميةأن تتسم البيئة  - ج

 .ويكون دور املعلم فيها دور املرشد وليس مصدر للمعلومات ،علمون والطلبةحبيث يساهم فيها امل
أن الطلبة يف هذه البيئة  ومعين ذلك ،الضبط أو التسيري الذايت على التعليميةأن تقوم البيئة  -  

 (2).(حنو يسهل تعلمهم علىو  ،سلوكهم وتصرفاهتم بأنفسهم ضبط نيتعلمو 
 التعليم دمج التقنيات يف  على التعليميةهناك مميزات خاصة تساعد البيئة ): تقولف أما الغزو

 :ومن هذه املميزات ما يلي
وأن يتحملوا مسئولية  ،أن يشارك الطلبة يف عمليات عقلية خمتلفة مبعىن :أن تكون بيئة نشطة - أ

 .إلجراء العمليات احلسابية اآليلإمكانية استخدام احلاسب  إىلباإلضافة  ،هايإلالنتائج اليت يصلون 
املعرفة  علىحيث يقوم املعلمون يف هذه البيئة بإدخال األفكار اجلديدة  :أن تكون بيئة بنائية - ب

 .السابقة لفهم املعين

                                                            

واقع استخدام تقنية الصفوف اإلفتراضية في تدريس المقررات التربوية في جامعة القدس المفتوحة  وسبل  ،االسطل (1)
 23ص  ،رسالة ماجستري ،تطورها

   53-52 ص  ،1ع،جملة رسالة املعلم  ،المستقبلية الواقع والتطلعات–تطورات البيئة التعليمية األمنة  ،االشهب (2)
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د كل حيث يساع ،شكل جمموعات صغرية علىها يعمل الطالب في :أن تكون بيئة تعاونية - ت
التعليم وباستطاعتهم هنا استخدام الربجميات املختلفة لتعزيز  ،أفضل تعليم إىلليصلوا  ،خرمنهما اآل

   .كأداة اتصال فيما بينهم لتبادل املعرفة  اآليلواستخدام احلاسب  ،التعاوين
خري غري وأُ  ،ةوفكون للمتعلمني فيها أهداف معر يحيث  :أن تكون بيئة مقصودة ومنظمة - ث

 .معروفة يسعون لتحقيقها
لتخطي البعد  اإللكرتوينوهذا يكون عن طريق استخدام الربيد  :واتصالأن تكون بيئة حمادثة  - ج

 .املكاين واالتصال مع اجملموعات األخرى
وميكن  ،حيث يقدم للمتعلمني واجبات من البيئة احلقيقية :أن تكون مرتبطة بالبيئة احلقيقية -  

 .ملشكالتفهم وحل هذه ا علىاستخدام برجميات احملاكاة املختلفة ملساعدة املتعلمني 
أن تكون بيئة تأمل: حيث ميكن للمتعلمني التأمل يف العمليات املعرفية اليت حصلت يف بيئة  - خ

  اآليلوميكن استخدام احلاسب  ،وكذلك يف القرارات اليت مت اختاذها للوصول للحل املطلوب ،التعلم
 (1).(أو كأداة للقيام بالعمليات املعرفية املختلفة ،كأداة إنتاج لعرض ذلك

  اإللكترونيالتعليم تقنيات المستخدمة في ال
التعليم بعض املصادر التقنية احلديثة اليت تستخدم يف  املوسى و ،و العجب ،من اخلطيب د كلحدّ 

 :منها ما يلي) اإللكرتوين
جهزة الطالب أ علىومن مث رفعها  ،يتم فيها جتهيز املناهج الدراسية :CDالقرص املدمج  -1

 ،األقراص املدجمة علىو تتعدد أشكال املادة العلمية  ،قتضت احلاجة لذلكأها كلما يإلوالرجوع 
عرض لأو يستخدم  ،ت وملدة ساعة واحدةبالصو  ي مصحوباً تعليمفيمكن أن تستخدم كفلم لفيديو 

الصور الثابتة  أو املزيج من املواد املكتوبة مع ،عدد كبري من الصفحات من كتاب أو مرجع معني
إضافية لدور  اً حد سواء أبعاد علىاملتعلم ر للمعلم و كما أن هذه التقنية توفّ   ،(ركةوالفيديو )صور متح

ال  جداً  ها يف زمن قصري  يإل الوصولو لعل أمهها أن كل جزئية من النص ميكن  ،تعليمالتقنية يف ال
   .ثوان  بضعة  يتعدى

مجيع  إىلن الشبكة الداخلية املعلم من إرسال املادة الدراسية متكّ  :(Intranet)الشبكة الداخلية  -2
وحينها يستطيع  ،حيث ميكن ربط مجيع أجهزة احلاسوب يف املدرسة ببعضها البعض ،أجهزة الطالب

                                                            

 158-157 ص  ،ط: د.ط ،وإعداد المعلم تقنيا لاللفية الثالثة ،دمج التقنيات في التعليم ،الغزو (1)



80 
 

 إىلثانية  ويطلب من طالبه تنفيذه وإعادة إرساله ياً تعليم أو نشاطاً  منزلياً  املعلم أن يضع واجباً 
 جهازه.

 ،ية أن تعلن عن براجمهاتعليمميكن ألي مؤسسة  :(The Intranetالعاملية للمعلومات )الشبكة  -3
فهي متنحنا الفرصة يف إمكانية توظيفها   ،عن طريق الشبكة العاملية للمعلومات وتروج هلا دعائياً 

 علىالقدرة  وهلا ،وتوضح للمستهدف كيفية االتصال هبا ،ي يف وقت واحدتعليمكوسيط إعالمي و 
ن متاحة لطالب العلم حسب طريقة و وتك ،موقعها اخلاص على التعليميةختزين مجيع برجمياهتا 

 .(3()2()1)الدخول اليت تتبعها املؤسسة(
اليت و  ،تصل بعضها ببعضيجمموعة من الشبكات العاملية " :رتنت بأنهناإل ف الشرهانوقد عرّ 

لتشكل جمموعة  ،خري يف الشبكة العامليةالدول األُ تشمل الشبكات احمللية للدولة الواحدة املتصلة مع 
 ،واليت تنقل املعلومات اهلائلة بسرعة فائقة بني دول العامل املختلفة ،من الشبكات العاملية الضخمة

 (4)."رضمن معلومات دائمة التطوّ تتو 
 ؛ اإللكرتوينالتعليم يف  ا انتشاراً أكثرهبكة العاملية من أهم التطبيقات و وتعد تطبيقات الش)

  :يتاآل املوسىومن أمثلة هذه التطبيقات كما ذكرها  ،وذلك لسهولتها
 .الشبكة العاملية علىالتعليم وضع مناهج  - أ

 .وضع الدروس النموذجية - ب
 وضع دروس للتعلم الذايت. - ت
 .بعض التمارين الرياضية علىالتدريب  - ث

                                                            

" ص  في مدارس الملك فيصل رؤية مستقبليةاإللكتروني التعليم " ،الرياض ،مدارس امللك فيصل ،ندوة التعليم االلكرتوين (1)
7  
في تحقيق أهداف التعليم اإللكتروني دور تقنية التعليم الرياض " ،مدارس امللك فيصل ،ندةو التعليم االلكرتوين( 2)

  14-13ص  ، ،المفتوح"
  124-122ص  ،،عوائقه ،مفهومه وخصائصه فوائدهاإللكتروني التعليم ندوة مدرسة املستقبل يف الفرتة الرياض  ((3

اجلمعية املصرية  ،جملة تكنولوجيا التعليم ،مكانتها ودورها في التعليم ،كأحد مصادر التعليم الحديثةاالنترنت   ،الشرهان (4)
 205ص  ،الكتاب الثالث ،(9م ) ،لتكنولوجيا التعليم
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  ،)نظام:التعليميةواملعلمني يف املؤسسات  ،اإلدارةتصميم موقع خاص جبهاز اإلشراف و  - ج
 .مما يسهل متابعتها من قبل اجلميع ؛ (..لوائح ،أخبار ،تعاميم

املعلمني مع ن هذه التقنية من ربط املشرفني و متك :(video Conferences ) مؤمترات الفيديو -4
ع كل ويستطي ،القدرةة اليية عونيوذلك من خالل شبكة تلفز  ؛ متفرقةيف عدة مواقع بعيدة و طالهبم 

وتعطي الفرصة للمتعلم  ،ته العلميةمادّ و  األكادمييويسمع مرشده  ىطالب متواجد يف مكانه أن ير 
وهذه التقنية  ،مبعين أن تتوفر عملية التفاعل ؛ أن يتوجه بأسئلته واستفساراته وحواراته مع املشرف

وبإمكان هذه  ،متباعدة ومتفرقةبغض النظر عن وجود املتعلمني يف أماكن  ،تشبه التعلم الصفي
وتسهيل عمليات  ،عن بعدالتعليم املؤمترات املرئية واملسموعة يف حتقيق أهداف  قلالتقنية أن تن

 إىلتوسيع الوصول  :وهبذا األسلوب نضمن حتقيق هدفني مها ،تعليمبني مؤسسات ال االتصال
 .التعليمعملية  ُيسارعادل خرباهتم مما وتب ،تسهيل التعاون بني املتعلمني الثانيو  ،مصادر املعلومات

صوتية تستخدم اهلاتف  وهي تقنية إلكرتونية :(Audio Conferences)املؤمترات الصوتية  -5
هيئة خطوط هاتفية توصل املعلم بعدد من املتعلمني املشرتكني يف  علىة احملادثة فيها آليو  ،العادي

م يقابلية للتطبيق يف التعلومرونة و  نظاماً  لأسهو  ،ترب هذه التقنية أقل كلفةوتع ،عدة أماكن متفرقة
 .املفتو  مقارنة مبؤمترات الفيديو

 اآليلعبارة عن مزج احلاسب بأنه " يعلفه العرّ  :(Interactiv Video) يعلالفيديو التفا -6
وهي تتيح للمتعلم  ،(ديسك)الأو اليت تستخدم  القرصسواء أجهزة الفيديو اليت تستخدم  ،والفيديو

 فكار واكتسابأ متعلّ الشريط أو القرص بطريقة تسمح له ب علىفرصة التفاعل مع الربنامج املوجود 
 (1)."يتعليمخربات جديدة يف املوقف ال

التفاعل مع املعلم أو ن املتعلم ال ميكنه أل ؛ عد هذه التقنية وسيلة اتصال يف اجتاه واحدتُ 
 ، وتقنية اسطوانات الفيديو ،الفيديو أشرطةتقنية  :على يعلالفيديو التفامل تقنية تتشو  ،باملدرّ 

ز هذه التقنية هي إمكانية ما مييّ و  ،أو مسجل فيديو آيل،دار بطريقة خاصة عن طريق حاسب وتُ 
ذا جيعل التعلم هو  ،الصور املتحركة املصحوبة بالصوت علىالتفاعل بني املتعلم واملادة املعروضة احملتوية 

 (2).(ةيعلر فاأكث
                                                            

 19ص ،ط: د.ط،،التعليم عن بعد ،العلي (1)
 176ص ،"عوائقه ،صائصه فوائدهمفهومه وخاإللكتروني التعليم الرياض " ،ندوة مدرسة املستقبل يف الفرتة  (2)
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 :يتكون من عدة عناصر هي يعلالفيديو التفا)ن أ الشرهان أوضحو 
 جهاز الفيديو. - أ

 .اآليلجهاز احلاسب  - ب
 .الشاشة - ت
 .اآليلربط الفيديو باحلاسب أداة  - ث
ة نالصناعية املقرت  األقماريتم توظيف برامج  :(Satellite Programs)  برامج القمر الصناعي -7

ستفادة من القنوات مما يسهل إمكانية اإل ؛ واملتصلة خبط مباشر مع شبكة اتصاالت ،بنظم احلاسب
ويف هذه التقنية جيتمع  ،وجيعل منها أكثر تفاعالً  ،مت التدريس والتعلّ السمعية والبصرية يف عمليا

هي واحد و ن مصدرها أل ؛ تعليمأو املنطقة املعنية بال ،البالد أرجاءطريقته يف مجيع و التعليم  ىحمتو 
متوافقة مع النظام تقبال بأجهزة استقبال وبث خاصة و ستزود مجيع مراكز اإلمشروطة بأن 

 (1).(املستخدم

  اإللكترونيالتعليم متطلبات 
 :ومن هذه )املتطلبات اإللكرتوينالتعليم ن تتوفر يف أد العديد من املتطلبات اليت جيب توج
 ،وملحقاته من أجهزة عرض ،احلاسوب بأجهزةجتهيز املدرسة بالكامل  :يةمتطلبات مادّ  -1

وتوفري جهاز حاسوب  ،وتوفري شبكات انرتنت داخلية مرتبطة بالشبكة العاملية ،لكرتونيةإوشاشات 
 .محممول لكل معلّ 

وبرامج  ،مثل الربامج اخلاصة لتصميم الدروس واالختبارات وإدارة الفصل :متطلبات برجمية -2
ومراجع املوسوعات والعروض  ،اإللكرتوينالرقمية اليت تتمثل يف الكتاب واملواد  ،الوسائط املتعددة

 .التوضيحية املساندة للدرس
فين يقدم اخلدمات املساندة يف الصيانة والربجمة وتقدمي تتمثل يف جهاز  :متطلبات فنية -3

 .منيوالتدريب املستمر للمعلّ التعليم واألدوات اليت حتتاجها عملية  ،التصميمات

                                                            

 197ص  ،2ط  ، الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم  ،الشرهان (1)
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 اإلدارة لتكون منطلقاً الطالب واملعلمني و  ىتتمثل يف املهارات احلاسبية لد :مهاريةمتطلبات  -4
مستمر لتطوير املهارات ومتابعة  تعليمويصاحب هذا التطبيق تدريب و  ،اإللكرتوينالتعليم تطبيق ل

 .املستجدات
تقومي وال ،للتخطيط واملتابعة إدارياً  جهازاً  ىءفرتض من املدرسة أن تنشيُ  :متطلبات إدارية -5

 (1) .(التعليميةة و اإللكرتونيوالتطوير لكافة األنشطة 

 اإللكترونيم يالتعل إلى لخطوات التحوّ 
بشكل التعليم احلديثة يف  ساليبية من أهم األتعليمخدمات من وما يقدمه  اإللكرتوينالتعليم  يعد  

 ؛األخرية بشكل سريع اآلونةيف التعليم شر هذا النوع من انتوقد  ،واملعرفة والثقافة بشكل عام ،خاص
يف  دماً والسري قُ  ،كثري من  الوقت واجلهد النطالقه  إىلإال أنه حيتاج  ،عهامع توفر أدواته وتنوّ  وذلك

 .سليم  بشكل استخدامه 
أنه توجد عدة خطوات تساعدنا يف البدء فيه بطريقة صحيحة ومنظمة تضمن وهذا يعين 

 اإللكرتوينم يالتعل إىلعدة خطوات للتحول  عبد العزيزويف هذا السياق ذكر  ،سليماً  تطبيقاً  هتطبيق
 :هي

العصر  إىلأمهية االنتقال و  اإللكرتوينالتعليم تبني  التعليميةإعداد تقرير برؤية املؤسسة  -1
 .تريد املؤسسة توضيحهعّما إخبار اآلخرين حول العامل بوالرؤية  ،الرقمي

تفيد هذه الرسالة بإعالم اآلخرين حول أمهية العمل  ،التعليميةإعداد تقرير برسالة املؤسسة  -2
 .الذي تقوم به املؤسسة

 .التكنولوجية الالزمة لذلكأن تتوفر القيادة  -3
و دوره يف تسهيل  ،اإللكرتوينالتعليم منتسىب املؤسسة مباهية  ىالوعي لد هتمام بنشراإل -4

 .عملهم وحتسني جودة أدائهم
 .وذلك مبا يناسب دجمها بالتكنولوجيا احلديثة؛ الدراسية تغيري املناهج  علىالعمل  -5
 .التعليمإعداد بنية حتتية تالءم هذا النوع من  -6

                                                            

  13ص ،ط: د.ط ،نحو مجتمع إلكتروني ،عبد احلي (1)
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والعاملني  ،وأعضاء هيئة التدريس ،من  الطالب كل  تقدمي التنمية املهنية لتدريب علىالعمل  -7
 التعليميةكيفية استعمال األجهزة التقنية املستخدمة يف العملية   على ،التعليميةيف املؤسسة 
 .وكذلك إكساهبم املهارات اخلاصة باستخدام التكنولوجيا ،بشكل جيد

 .ة الكافية لتغطية كافة مستلزمات التكنولوجيا الرقمية احلديثةاليتوفري املوارد امل -8
حبسب و  ،(سي واحد مثالً )يف صف دراأن تكون بداية تطبيق هذا النظام بشكل حمدود  -9

 ،استعداد طالب املؤسسةمدى و  ،جنا  اخلطوات السابقة ؛ وذلك للتأكد من سالمة التنفيذ
 .يف دعم وتنفيذ هذا املشروع ومن مث املضي قدماً 

وكذلك قياس أثر إدخال التكنولوجيا  ،عرض التقارير الرمسية من قبل املؤسسة علىالتأكيد  -10
 .التعليميةاملؤسسة  على

 جودة األداء هبذه النوعية من نيحتس علىمجيع أفراد اجملتمع املشاركة يف العمل  على -11
وتوفري فرص املشاركة اجملتمعية من قبل املستفيدين  ،وذلك بدراسة احتياجات اجملتمع ،ميالتعل
 (1).(منها

 Evluation اإللكترونيالتعليم التقييم في 
تنوع وتعدد  ايلوبالت  (Web Paggeة )اإللكرتونيبإمكانية برجمة الصفحات  اإللكرتوينالتعليم يتميز )

 :ومن ذلك ،الدروس املقدمة واالختبارات
  .اختيار من املتعدد -1
 .اإلجابة بصح أو خطأ -2
  ايل.ختبار املقاإل -3

 .(ويتم تزويد املتعلم بالتغذية الراجعة فور انتهائه من اإلجابة

 اإللكترونيالتعليم معايير تقييم برامج 
 :من كل  عليهاأمجع  اإللكرتوينالتعليم هناك جمموعة من املعايري الواجب مراعاهتا عند تقييم برامج )
(Hall 2004، John 2003 ،Webb 2004منها ما يلي ): 

                                                            

 150-146ص  ،ط: د.ط،التطبيقات–األدوات -المبادي–الفلسفة اإللكتروني التعليم  ،عبد العزيز (1)
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واملرتبطة بشكل  ،الكمية والنوعية اجليدة من املعلومات علىهل حيتوي الربنامج  :احملتوي -1
 العلمية ؟ األهدافمباشر مع 

 ؟ ىاملستخدمني بطريقة مثل تعليم علىمم املساق بطريقة تساعد هل صُ  :التعليمتصميم  -2
 مع املتعلم ؟ يعلهل يوفر الربنامج التفا :ةيعلالتفا -3
لديه  األهدافجل حتقيق أوقيادة الربنامج من  ،مههل ميكن للمتعلم حتديد طريقة تعلّ  :القيادة -4
خيارات متعددة  يوجد؟ وهل التعليم للربنامج حتدد السري يف خطوات  نسيابيةإهناك لوحة هل و ؟ 

 ؟ اختيار ما يتناسب واحتياجاته علىيف الربنامج تساعد املتعلم 
والفكاهة  ،األلعابية تثري دافعية املتعلمني مثل تعليممواد  علىهل حيتوي الربنامج  :الدافعية -5
 ..؟ .التعزيزو  ،الرسومات املضحكةو  ،املغامراتو  ،

الرسومات و  ،من الصور ف الربنامج وبشكل فاعل ومناسب كالً هل يوظّ  :التعليميةلوسائل ا -6
 ؟ستخدام الزائد هلذه الوسائلاإلعن ستغناء ميكن اإلهل و الفيديو ؟ و  ،الصوتو  ،ىاملوسيقو  ،املتحركة

كل حمتويات   إتقانقياس  :مثل ،من فنون التقييم شكالأ علىهل حيتوي الربنامج  :التقييم -7
قدم ؟ هل توجد اختبارات قصرية ؟ هل يوجد اختبار هنائي يُ  خرىاألُ املهمة  إىلنتقال مهمة قبل اإل

 يف هناية الربنامج ؟
 ؟ هل شكل الشاشة مضاف للربنامج ؟ األذنهل الربنامج جذاب جيذب العني و  :اجلاذبية -8
نتهاء مثل وقت اإل ،خاصةهل يتم تسجيل أداء الطلبة يف سجالت  :حتفاظ بالسجالتاإل -9

خل ؟ وهل تقدمي املعلومات ملدير إ..العالمة النهائية ،حتليل األسئلة ،وقت بدء الربنامجو  ،من الربنامج
 ؟ آيلاملساق يكون بشكل 

 م ؟استخدامها من قبل املتعلّ  ما األجهزة املطلوبو ستماع ؟ لإل هل الربنامج مصممي  :النغمة -10
جهاز احلاسوب املستخدم ذو سرعة مقبولة  هل :مواصفات جهاز احلاسوب املستخدم -11

تشغيل أي ملفات صوتية مرافقة للربنامج ؟ هل  علىلتحليل الربنامج ؟ هل بطاقة الصوت قادرة 
              (1) .(جهاز وصل أخر ؟ إىلحيتاج أنه باإلمكان توصيل احلاسوب مباشرة مع الشبكة أم 

 
                                                            

"أثر التعليم مصر  ،القاهرة –اإلرشاد النفسي من أجل التنمية يف ظل اجلودة الشاملة  –املؤمتر السنوي الرابع عشر  (1)
 77ص  ،في تحصيل طلبة كلية العلوم لمساق تعليم التفكير" (Learming-E)اإللكتروني 
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أي مؤسسة ومن هذه  يفالتعليم كننا من مراعاة جودة أن هناك عدة معايري مت) ي:مدبينما يرى احلا
 :املعايري ما يلي

حبيث حتكم القواعد العامة ؛  اإللكرتوينم تعليبالتصميم املتكامل ملنظومة ال هتماماإل -1
 .اإللكرتوينالتعليم ملمارسات 

ولكامل املدة اليت تنوي تقدميها  ،اإللكرتوينالتعليم توفري امليزانية املطلوبة لربامج  علىالعمل  -2
 .معايري اجلودة اليت تضعها املؤسسة علىومبا حيافظ  ،اليت سيقضيها الطالب يف دراسة هذه الربامج

أن تكون املعايري األكادميية للدرجات املمنوحة لربامج  على التعليميةأن حترص املؤسسة  -3
وملتزمة بالضوابط  ،التقليديةمكافئة للدرجات اليت متنحها املؤسسة بالطرق  اإللكرتوينالتعليم 

 .واملعايري املعتمدة
من التعليم بالتوافق ما بني أهداف  اإللكرتوينالتعليم املقدمة يف  التعليميةأن تتسم الربامج  -4

 .خرياملادة العلمية وأمناط معايري التقومي وأمناطه من جهة أُ  ىواسرتاتيجيات حمتو  ،جهة
لعمليات الفحص  التعليميةبق يف املؤسسة املعتمد واملط اإللكرتوينالتعليم أن خيضع نظام  -5

 .عتماد بشكل دوريو إعادة اإل ،واملراجعة
هتمام بتحسني املادة العلمية واإل ،ذات أمهية للجميعأن تظل املواد العلمية حديثة و  -6

 .التغذية الراجعة علىوالتقييم بناء  ،واسرتاجتيات التدريس
لتطوير كافة  والتغذية الراجعة بشكل مستمرجيب استخدام نتاجات التقومي واملراجعة  -7

 .والتعلم وكذلك التقنيات املستخدمةالتعليم مكونات 
ق يحتقوسائل أن تضع و  ،وطرق علمية لتحقيقها ،واقعية أهدافاً  التعليميةأن تضع املؤسسة  -8

 .هدافبلوغ هذه األ
 .م املطلوبولطبيعة التقيي ،ظروف الدراسة هبذا النمطلأن تكون طرق التقييم مناسبة  -9

درجات الطالب جتري  وإعالن التقييم والتصحيح إجراءاتأن  التعليميةاملؤسسة  تثبتأن  -10
   (1).(وتلتزم باملعايري األكادميية ،منظمبشكل موثوق و 

 

                                                            

 22ص  ،5العدد  ،جملة التعليم االلكرتوين ،ضوابط ومعايير الجودة في التعليم االلكتروني ،احلامدي (1)
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  اإللكترونيالتعليم تكلفة 
املكاسب اليت تعود  التماس عنديف أعيننا ولكنها تتضاءل  ،باهظة اإللكرتوينالتعليم تبدو تكلفة 

؛  هذا اجملال اجلديد ريسطرق يف حالة تعمقنا يف  ةوقد تكون يسري  ،املؤسسة أو املنظمة علىبالنفع 
تقول ، اإللكرتوينالتعليم الوسائل اليت نستخدمها يف تاج إال للضروريات من األجهزة و حن حبيث ال

 :أساس على اإللكرتوينالتعليم حتتسب تكلفة ) يف هذا الشأن: الغراب
 .مبا تشمله من أجهزة وبرجميات :التكنولوجيا -1
أو املوجات فوق  ،أو األقمار الصناعية ،تكلفة استخدام خطوط اهلاتف النقال :اإلرسال -2

 .الصوتية
  ،إصال  وحتديث األجهزةب :الصيانة -3
 .من شبكات ونظم اتصاالت :البنية األساسية -4
 .التعليميةوير الربامج األفراد واملتطلبات التكنولوجية لتط :اإلنتاج -5
 .وخالفه ةمن مصاريف إداري :الدعم -6
 (1).(للقيام جبميع األعمال السابق ذكرها :العاملون -7

 اإللكترونيالتعليم عناصر 
 تحتقق هذه العناصر توافرتإذا ف ،آخري تعليممثله مثل أي نظام عناصر متفاعلة  اإللكرتوينللتعليم 

 :هي)عدة عناصر  ورديتال وقد ذكر ،اإللكرتوينالتعليم الفلسفة من حتمية 
والتعلم التعليم سلوب وهو الطالب الذي يتعلم من خالل أُ  :E-Learner  إلكرتونياً م املتعلّ  :أوال

 ةوإمنا الذي يتغري طريق ،ماليت يستخدمها للتعلّ  ةغري نوعه بتغري التقنية أو األدايت الولكن  ،اإللكرتوين
 ،يتعلم هباالطريقة اليت  علىإضافة كلمة تدل إمنا و  ،ولذا كان من األفضل عدم تغري املتعلم ،تعلمه

 . )إلكرتونياً(وهي كلمة 
 ومهمته أن يتوىل ،إلكرتونياً وهو املعلم الذي يتفاعل مع املتعلم  :E-Teacher إلكرتونياً املعلم  :ثانيا

 وغالباً  ،أو خارجها التعليميةداخل املؤسسة  ماملعلكان أسواء  ،التعليميةسري العملية  على اإلشراف

                                                            

 32ص  ،ط: د.ط،وإعداد المعلم تقنيا لاللفية الثالثة ،دمج التقنيات في التعليم ،الغراب (1)
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بعدد من املقررات اليت  التعليميةوإمنا يكون تعامله مع املؤسسة  ،م بوقت حمدد للعملال يرتبط املعلّ 
 .الطالب املسجلني لديه علىو  ،عنها ويكون مسئوالً  عليهايشرف 

ة هي قاعات تدريس اإللكرتونيالفصول الدراسية : E-Classroom  اإللكرتوينالفصل الدراسي  :ثالثا  
أو هي تلك الفصول العادية واليت  ،اإللكرتوينالتعليم جمهزة بالوسائل واألجهزة املتالئمة مع فلسفة 

التعليم ة يف اإللكرتونيوتعد عملية استخدام الفصول  ،فصول إلكرتونية إىلمن املمكن أن حتول 
 .علىالتفا اإللكرتوينالتعليم يف نظام  الوسائل الرئيسية ىحدإ اإللكرتوين

تتمتع صفحاته و  ،وهو كتاب مت نشره بصورة إلكرتونية: E-Book  اإللكرتوين: الكتاب ا  رابع
 إىلنرتنت اإل علىوقع الناشر املبتحميله من  عليهونستطيع احلصول  ،مبواصفات صفحات الويب

حسب  اإللكرتوينأهم ما مييز الكتاب و  ،(1)(هيئة اسطوانات من األسواق علىالكمبيوتر أو شرائه 
 :هو)  عباس و ،عبد الوهاب 

أو صفحة يف ثوان  ،أو موضوع ،صغر حجمه وسعته الكبرية وإمكانية البحث عن أي كلمة -1
     .للقاري أن يقلب صفحاته صفحة صفحة نوميك ،كما أنه بسيط التصميم للغاية  ،معدودة

إذ تسهل عملية  ،Sgmlأنه أول خطوة إلنتاج الكتاب الفائق يف حتديد النص األصلي بلغة  -2
 .(3()2)(النشر و التصفح

وتصدر  ،هي نوع مياثل اجمللة املطبوعة لكنها بدون ورقو  :E-Journalة اإللكرتونياجملالت  :خامسا  
 .وحتمل آخر األخبار واألحباث يف املوضوعات اليت تتناوهلا ،بصورة منتظمة

 :ة نوعاناإللكرتونيواجملالت 
وتصدر عن  ،هتتم بالنشر العلمي ويف أغلب األحيان تكون حمكمة ،جمالت أكادميية - أ

 .أو أكادميية ،أو مجعيات علمية ،مؤسسات علمية متخصصة
                                                            

 110-93 ص  ،1ط  ،المدرسة االلكترونية وأدوار حديثة للمعلم ،التوردي (1)
م  ،اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ،والتكنولوجيا املعاصرة مناهج التعليم والثورة املعرفية :املؤمتر العلمي الثالث عشر (2)
 ،"والمكتبات االلكترونية في التعليماإللكتروني "الكتاب المرئي والكتاب  .جامعة عني مشس ،كلية الرتبية  ،يوليو ،(1)

 25-24 ،29ص
 86ص  ،ط: د.ط ،المكتبات الرقمية وشبكة االنترنت ،عباس 3
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حتقيق عائد مادي للشركات و املؤسسات هدفها األساسي الربح أو  ،جمالت جتارية وإعالمية - ب
 .اليت متتلكها أو تصدرها

أي ذات  ،ة ليست كاملكتبة التقليديةاإللكرتونياملكتبة : E-Libraries ة اإللكرتونياملكتبات  :سادسا  
وميكن ألي  ،احلواجز التقليدية للمكتبات العامة علىمكتبة تقضي بل هي  ،كتب ورقيةأرفف و 

 ؛ة اإللكرتونيموقع مكتبتها  علىومنها  ،ةاإللكرتونيموقع اجلامعة أو املدرسة  علىشخص الدخول 
 وال مكتبة بدون كتب. ،بدون مكتبة تعليمحيث أنه ال 

 نرتنت انتشاراً من أكثر خدمات شبكة اإل اإللكرتوينيعترب الربيد : E-Mail  اإللكرتوينالربيد  :ا  سابع
وقد  ،فمن خالله بإمكان أي شخص تبادل الرسائل مع ماليني األشخاص حول العامل ،يف العامل

 .حد كبري الربيد الورقي التقليدي إىلألنه يشبه  اإللكرتوينمسي بالربيد 
كثريين   نرتنت تضم أشخاصاً اإل علىتعد عملية عقد اجتماعات  :ةاإللكرتوني التعليميةملؤمترات ا :ثامنا  

وهي من أحد  ،نرتنتيف االجتماع واملتصلني بشبكة اإللعدد املشرتكني  وفقاً وذلك  ،أو قليلني
 (1).(تعليمنرتنت للالتطبيقات املهمة اليت يقدمها اإلاخلدمات و 

 اإللكترونيالتعليم مكونات نظام 
وتكاملي  يعلبشكل تفاو  وهذه املكونات تعمل معاً  ،مكونات رئيسية اإللكرتويني تعليمللنظام ال

 :مكونات هي)عدة  ذكر مخيسقد و  ،أهداف هذا النظام حىت تتحقق
النظريات والبحوث اخلاصة  :وهذا املكون يتمثل يف عدة عناصر منها :مكون النظرية والبحث -1
املمارسات  ،التخطيط له ودراسة احملتوي ،اإللكرتوينالتعليم فلسفة نظام  ،اإللكرتوينالتعليم ب

املوارد  ،التعليميةاملشكالت  ،التصميم والتطوير ،غاياته الرتبوية ومعايره وسياسته ،املستخدمة فيه
 .ايلوالدعم امل

– األفراد )أساتذة :عدة عناصر هي علىوحيتوي هذا املكون  :اإللكرتوينمكون نظام التعلم  -2
الشبكات  :البنية التحتية التكنولوجية واليت تشمل ،(فرق الدعم واإلسناد - نيمنسق - نيمربجم

 ،التعلم أساليبعمليات وطرق و  ،اإللكرتويناحملتوي  ،التعليميةاألهداف والغايات  ،ةاإللكرتوني

                                                            

 114-110 ص  ،1ط ،المدرسة االلكترونية وأدوار حديثة للمعلم ،التوردي (1)
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نظام االتصال  ،نظام الصيانة والدعم الفين ،نظام إدارة التعلم ،ىنظام إدارة احملتو  ،البيئات االفرتاضية
    .والتفاعل

 :نوعني رئيسيني مها إىلميكن أن يصنف هذا املكون  :اإللكرتوينمكون العمليات يف التعلم  -3
ويتضمن  طوير،فريق التصميم والت وهذه العمليات يقوم هبا :عمليات التصميم والتطوير - أ

 .التقومي ( -التطوير  -التصميم  -عمليات )التحليل 
 ،ال والوصولعمليات االتص :تتضمن هذه العمليات :التعليمعمليات االتصال والتعلم و  -ب

التعليم و  ،الفرديالتعليم و  ،واملعرفة ىإدارة احملتو و  ،ستثارة الدافعيةإوكذا  ،التسجيل والدخولو 
ة غري اإللكرتونيديات املناقشة تم اجلماعي يف منيالتعلو  ،فرتاضية املتزامنةاجلماعي يف الفصول اال

 .التقوميالتقدير و و  ،التوجيه واملساعدةو ، ليات األنشطة والتدريبات العمليةعم ،املتزامنة
يتضمن هذا املكون معلمني ومتعلمني مبا  :اإللكرتوينالتعليم مكون املخرجات يف نظام  -4

 (1)،(تفكري واجتاهات حديثة لكليهما أساليبحيملونه من معارف ومهارات و 

  اإللكترونيالتعليم دور المعلم في 
يف العملية  دور املعلمل ملحوظاً  تطوراً التعليم يف جمال الرتبية و  األخريةلقد شهد العامل يف السنوات 

بوية دوره مراقبة العملية الرت  ىأضح ،للمعرفة وحشو الطالب باملعلومات كان ناقالً   أنفبعد  ،التعليمية
املتعلم هو احملور الرئيسي يف عملية  أنالسليم باعتبار التعليم يوجه املتعلمني حنو  ،طالبال رشدإو 

  .التعلم
أنه يف عصر  ،نرتنترتبوية العلمية للمعلم يف عصر اإلاملهارات ال( )1999)وزة يذكر در 

أصبح من نرتنت علمية لإلة وبكل معطيات الشبكة الاإللكرتونيوالتعلم الرقمي بكل معطياته التعليم 
ومن إتقان  ،ليتمكن من أداء دوره اجلديد ؛ وإمكانياته الضرورة امللحة أن يسارع املعلم بتطوير نفسه

ففي ضوء تلك  ،مل يعد املعلم كما كان قدمياً و  ،ةاإللكرتونيمسئولياته يف ضوء تلك املعطيات 
لكي  ،تعليماملعطيات أصبح من الضروري مبكان أن يسارع املعلم الكتساب مهارات علم تصميم ال

 .(، وتنظيمها، وإعدادهاميم املادة الدراسية اليت يدرسهايتسىن له تص

                                                            

 34ص  ،6العدد  ،جملة جامعة املنصورة ،االلكترونيللتعليم االسس النظرية  ،مخيس (1)
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وله  ،جيداً  تأهيالً  ه أن يكون مؤهالً يعلاحلديثة  التعليميةال يف العملية للمعلم الدور الفعّ  ولكي يكون
والدراية الكافية يف استخدام التكنولوجيا  ،أي أن جيمع بني التخصص واخلربة ؛ ا يكفي لذلكمباخلربة 

إعادة النظر يف  إىلفهو حيتاج  إلكرتونياً  ولكي يصبح املعلم معلماً  ،ه الصحيحيوجتالبه لتوجيه طالّ 
ن طريقة التدريس التقليدية بأخالل إعادة هذه الصياغة الفكرية من  أوالً أن يقتنع و  ،صياغة أفكاره

  الكم اهلائل من املعرفة الذي ميألُ حىت تتالءم مع  ،جيب أن تتغري مع تغري الظروف وتطور هذا العصر
وأن يتعمق  ،ساحلديثة يف التدري ساليبباأل اً يكون ملمّ املعلم أن  علىكما جيب   ،كافة جماالت احلياة

 يف استيعاب فلسفتها.
  :يقوم مبا يلي)املعلم أن  علىأنه  ،ويذكر البدري

ويف  ،غرفة اخلاصة به من مكان يتم فيه انتقال املعلومات بشكل ثابتالحتويل  علىأن يعمل  -1
حيث  ،وتتمحور حول الطالب ،تعلم متتاز بالديناميكية بيئة إىلالطالب  إىلاجتاه واحد من املعلم 

حول العامل عرب خري وكذلك مع فصول أُ  ،ل جمموعات يف فصوهلميشكبتهم قافيقوم الطالب مع رِ 
 .نرتنتاإل
 .حول صفات واحتياجات الطالب املتعلمني عملياً  ر فهماً أن يطوّ  -2
االحتياجات والتوقعات املتنوعة واملتباينة  عتبارتبع مهارات تدريسية تأخذ بعني اإلأن ي -3

 .للمتلقني
  .ي الشخصي لهتعليمالدور ال علىه مع استمرار تركيز التعليم لتكنولوجيا  علمياً  ر فهماً أن يطوّ  -4
 (1).(يتعليمأن يعمل بكفاءة كمرشد وموجه وحاذق للمحتوي ال -5

أدوار جيب القيام هبا عدة )عاتق املعلم  علىن أ ،و صفاء حممد ،أمحد ساملمن  ويرى كل
 :ومنها ما يلي اإللكرتوينالتعليم يف  لكي يصبح دور املعلم فعاالً 

 .يتعليمال ىللمحتو  وموجهاً  أن يكون مرشداً  كونه معلماً   إىل باإلضافةأن يعمل  -1
  .ي الشخصي لهتعليمدوره ال علىيز مع استمرار الرتكالتعليم لفهم تكنولوجيا  أن يتطور عملياً  -2
مقررات  إىلطرق حتويل حمتويات املناهج  علىالتدريب املستمر  على جاهداً أن يعمل  -3
 .لكرتونيةإ

                                                            

م  ،ومواملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعل ،اجمللة العربية للرتبية ،دور المعلم في عصر االنترنت والتعليم عن بعد ،البدري  (1)
 .3-1ص ، 19
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اجنازه للمهام والواجبات مدى و  ،يف املتابعة املستمرة ألنشطة املتعلم أن يكون املعلم جاداً  -4
 .املطلوبة منه

سواء  ،هايإلتوجيه املتعلمني ملصادر املعلومات اليت ميكنهم الرجوع  علىن يعمل املعلم أ -5
 .الويب علىأو مواقع  ،لكرتونيةإ اً كانت هذه املراجع كتبأ

 اإللكرتويناستخدام أدوات التواصل  علىلطالبه  ومشجعاً  أن يكون دور املعلم حمفزاً  -6
   .(2()1)(املختلفة

 فيما يلي:) اإللكرتوينالتعليم أما التوردي  فقد حصر دور املعلم يف 
تصميم كافة بذلك أن املعلم يقوم  ومعىن ،تعليمتطوير الوهو ختطيط وبناء و التعليم تصميم  -1

 .التعليمأنشطة 
 .ية ونشرهاتعليمتصميم مواقع إعداد و  -2
 .التخصصات معرفة املعلومات املختلفة يف شىت الكتسابتشجيع تفاعل املتعلمني  -3
ق لتكوين فري ؛ التعاون مع املعلمني اآلخرينو  ،كيفية اكتساب املعلومات  إىلالطالب  إرشاد -4

 .عمل تعاوين
 .الذايتالتعليم تطوير  -5
 .التعليملتحديد  اإللكرتوينتوظيف الربيد  -6
 .توظيف شبكة املعلومات الدولية -7
 .(3)(الدرس أثناءة يعلتوظيف التكنولوجيا بفا -8

 :يتاآلنوردها يف  اإللكرتوينالتعليم دوار عديدة يف أيقوم املعلم ب)  ى:وتقول يسر 
 :من حيث اإللكرتوينالتعليم عداد برامج إاختيار و  -1
 .املراد حتقيقها األهدافحتديد  - أ

 .مراعاة خصائص الطلبة - ب
                                                            

 230-299 ص  ،ط: د.ط ،تكنولوجيا التعليم والتعلم االلكرتوين ،سامل (1)
فاعلية مقرر الكتروني في تنمية التنور البيئي والتفكير المنظومي ومهارات التواصل االكتروني لدي بعض طالب   ،علي( 2 (

 122-121 ص  ،(12ع ) ،جملة اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعية ،كلية التربية بالوادي الجديد
 177ص  ،(1)ط ،"المدرسة االلكترونية وأدوار حديثة للمعلم ،التوردي (3)
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 .اإللكرتوينالتعليم منط اختيار  - ت
 املصاحبة. األنشطةمه مع املعرفة يف اختيار املراد تعلّ  ىالتخطيط للربنامج وحتليل احملتو  - ث
 :اإللكرتوينالتعليم تنفيذ   -2

لوجية استخدام التقنية التكنو  علىب واملدرّ  ،واحملفز هلمم بدور املوجه لطالبه وفيه يقوم املعلّ 
مي االختبارات الالزمة ، وتقدم طالبه والتغذية الراجعةتوى تقدّ ، ومتابعة مسماليت يتم من خالهلا التعلّ 

                               .(1)(م الالزمة لذلكيف جتهيز بيئة التعلّ  األبرزله الدور  أيضاً  ،يف وقتها

  اإللكترونيالتعليم م في دور المتعلّ 
 ألنه ؛ املتعلم على االهتمام فيهاصب اليت يُ  التعليميةسرتاجتيات من اإل اإللكرتوينالتعليم ن أعتبار اب

ها يف تطوير ري تأث على جريت يف هذا اجملال حتديداً فقد أكدت الدراسات الرتبوية اليت أُ  ،حمور اهتمامها
وقد أبرزت هذه  ،م واالتصالومهارات التعلّ  ،التعاوينالتعليم مثل مهارات  ،املتعددةمهارات املتعلمني 

لتحقيق التعاون واملشاركة يف  اإللكرتوينالتعليم زها بإمكانية توظيف واستخدام أدوات اإلسرتاتيجية متيّ 
  .بني املتعلمني إلكرتونياً وتبادل املادة العلمية  ،التعليم

وذلك بعد  ،لمت النظرة حول الدور الذي كان يقوم به املتعّ لقد تغريّ ) :وتقول العبد الكرمي
دوره  فلقد كان ،وتطبيق النظريات احلديثة يف التعلم ،التعليميةوسائل االتصال بالعملية دمج التقنية و 

يف  اً سلبي اً عنصر وهبذا يعترب  ،ويقوم بعملية حفظها واسرتجاعها يف وقتها ،دور املتلقي للمعلومات
ويف عصرنا  ،مل يكتشفها بنفسهو  ،تصله املعلومة جاهزةوإمنا  ،ال يشارك وال يتفاعل ،التعليمية العملية

ليواكب جمريات التغري  ؛ لقيام هباله واجبات يعلوأصبح  ،الثورة املعلوماتية دور املتعلم تغريّ احلاضر 
وم اليكما أصبح للمتعلم   ،يتحقق له النجا  والتوازن ايلوبالت ،خرىاألُ  التعليميةيف جوانب العملية 

خبرباته السابقة لتعلم اخلربات اجلديدة  مستعيناً  ،ملعلومة بالتعاون مع زمالئهعن اب دور الباحث واملنقّ 
ما سبق فإن موقف املتعلم هنا  على وبناءً  ،تعرتضههيئة حل للمشكالت اليت  علىاليت قد تكون 

                                                            

القائم علي اإللكتروني "فاعلية التعم اإللكرتوين اجلامعة املصرية للتعلم  ،يف الوطن العرباإللكرتوين املؤمتر الدويل للتعلم  (1)
 192ص  ،،مشروعات المشاركة الطالبية في تحسين التحصيل الدراسي واألداء علي ألة البيانو"
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يس جمرد ممتص ألنه يتضمن مشاركته يف عملية التعلم ول ،ال ال سليبشط فعّ ميكن وصفه بأنه موقف ن
      (1).(تعليمريد الومن هنا جاءت فكرة تف ،من املدرسإليه  ىللمعلومات اليت تلق

 

 
 اإللكترونيالتعليم دور أولياء األمور في 

، وقد التقليدي للتعليم خالفاً ة نشاطات ألولياء أمور الطالب القيام بعد اإللكرتوينالتعليم يتيح 
 :يف النقاط اآلتية)  ير دها البدحدّ 
 .من أي مكان اآليلمتابعة الفصل التخيلي من خالل أجهزة احلاسب  -1
 .اإللكرتوينيسمح له باستعمال الربيد  -2
 .ها للطالبمم اليت يقدحظات املعلّ مال علىنه من االطالع ميكّ  -3
 .حوار مع املعلميستطيع ويل أمر الطالب أن يستخدم غرف  -4
 .بإمكان ويل أمر الطالب من مشاهدة التقارير املدرسية للطالب -5
   .(2)(يتعليممر من مراجعة احملتوى اليستطيع ويل األ -6

  اإللكترونيالتعليم مجال العاملين في  ىرها لدكية الواجب توفّ بعض القيم األخالقية والسلو 
التعليم فإن العاملني مبجال  ،عليهاجيب أن تراعيها وحتافظ  وسلوكيةي  أخالقيةي  مبا أن لكل مهنة قيمي 

 إىلر تطوّ نتقل و اتمع وحيث أن اجمل ،لتزام املهين واألدب واخللقي هبذه القيمهم اإليعلجيب  اإللكرتوين
 ،ن هذه التطورات التكنولوجية احلديثة أصبحت من ضروريات أي جمتمعأو  ،رقمي وتكنولوجي  تمع جم

                                                            

ص  ،رسالة ماجستري ، بمدارس البيان النموذجية للبنات بجدةاإللكتروني دراسة تقويمية لتجربة التعلم  ،الكريمالعبد  (1)
48 

م  ،واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،اجمللة العربية للرتبية ،دور المعلم في عصر االنترنت والتعليم عن بعد ،البدري (2)
 3-1 ص ، 19
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 السحيمي وقد حددهتا  ،وضع عدة قيم حتكم تعاملنا مع هذه التكنولوجيا والتحلي هبا إىليقودنا  مما
 :هي)يف جمموعة قيم 

 .يف السر والعلن - عز وجل - اهلل ىتقو  -1
جيب االلتزام بالسرية واليت ختص زمالئنا يف هذا النظام من بيانات  :ية واخلصوصية املهنيةالسرّ  -2

 .أو استشارات ،ومعلومات شخصية
العامل يف  علىو  ،ية وغريهامة كالصدق والسرّ وهي قيمة متداخلة يف مجيع القيم العا :مانةاأل -3

 .مها للمستفيد من اخلدمةأو معلومة يقدّ   ،يف كل رد أو استشارة هذا النظام أن يكون أميناً 
أو يف كل رد أو  ،يف كل ما يقوله سواء يف حق نفسه أو زمالئه صادقاً  نأن يكو  :الصدق -4

 .مها للمستفيداستشارة يقدّ 
أفرادها أحد أو  ،أو يضر باملؤسسة ،ع ويتنزه عن أي تصرف قد يسيء ملهنتهأن يرتفّ  :النزاهة -5
 .هايإل
 .أن يتعامل بكل احرتام مع كل شخص :حرتاماإل -6
 .له ن تكون خري مرشد وموجهأو  ،ك يإل ُيسيءمع من  أن تكون متساحماً  :التسامح -7
فرق بني نسب أو يوال  ،أن يساوي بني اجلميع يف املعاملة وتقدمي اخلدمات :املساواة والعدل -8

 .أو عرق أو دين ،أو هوية أو بلد ،جنس أو لون
  .هو أن حيتفظ حبقوق امللكية مثل األفكار املنقولةو  :حقوق امللكية الفكرية -9

 .ليهاإرجع واملراجع اليت يُ لكتب لؤلفني املحقوق  على أن يكون حمافظاً  :حقوق النشر -10
 .التعاون التام مع الزمالء -11
 .يف كل تعامالته أن يكون متواضعاً  :التواضع -12
 .احرتام املواعيد -13
 .احرتام الوقت -14
 .املقابلة احلسنة -15
 .كل ما هو جديد  على كون مطلعاً يوأن  ،قبل األفكار احلديثةالعامل وت علىنفتا  اإل -16
 .لتعليميةامجيع ممتلكات املؤسسة  علىاحملافظة  -17
 .وتبادل اخلربات مع املختصني ،تبادل األفكار واملعلومات مع الزمالء -18
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 .د املوجودة يف اجملتمعاليجتماعية والعادات والتقمراعاة القيم اال -19
 .تنفيذها علىوالعمل  ،احرتام القوانني واللوائح املعمول هبا يف املؤسسة -20
 .التعليميةتقبل النقد البناء والذي خيدم املؤسسة  -21
 .التعليميةوتقدمي مقرتحاهتم اليت تفيد املؤسسة  ،إبداء أرائهم علىتشجيع اجلميع  -22
نشره أو يرسله هو قابل لالنتشار يحيث أن كل ما  ،نرتنتاإل على يف النشراحرتام اجلميع  -23
 .رسليكتب و يا ممحذر يف ،العاملمستوى  على
 .هويناسب جمتمع هاختيار أفضل ما يناسب -24
 .(1)(هونقاش هحوارات علىمسيطر كون دائما ً يأن  -25

وأهنم بكل تأكيد  ،مما سبق يري الباحث أن مجيع املشتغلني يف الرتبية ال تنقصهم هذه القيم
 ،ولكن وجب التذكري هبا من حيث التعامل مع التكنولوجيا ،به يف اجملتمع ىحيتذ علىمثال أ

 .واستخدامهم لتطبيقاهتا املختلفة

 اإللكترونيالتعليم تطوير الذات في 
حيث  ،وحمور مهم يف العمل الرتبوي ،التعليميةأن املعلم هو أحد أركان العملية  جيداً  من املعلوم

إذا أردنا علينا لذا وجب  ،ره عرب األجيالييف بناء اإلنسان وتطو  اً وكلي اً مباشر  اً ه اعتماديعليعتمد 
 كما نراعي إعداده تربوياً   أن نراعي إعداد املعلم تقنياً  ،بشكله الصحيح اإللكرتوينالتعليم تطبيق 

باملمارسات الرتبوية  تطور فكري ومعريف لديهوأن يكون  ،وثقافياً  واقتصادياً  وخلقياً  ،واجتماعياً 
 على املعلم أن يعمل جاهداً  علىو  ،استخدام التقنية والتكنولوجيا فيها علىعتمد يُ واليت  ،احلديثة

مبا يستجد فيه  ن يكون ملماً أو  ،تكون لديه الرغبة يف التزود مبا يفيده يف جمال عملهأن و  ،تطوير نفسه
وهذا ما تنصح به أغلب الدراسات  ،أو املهين ،األكادمييالصعيد املعريف  علىسواء  ،من تطورات

ن يسلكها لتطوير ذاته أاملعلم  على أساليبأن هناك عدة ) العمريويف هذا الصدد يقول  ،واألحباث
 :ساليبومن هذه األ اإللكرتوينالتعليم  يف

                                                            

املؤمتر  ،"والتعليم عن بعد في ظل مجتمع الكترونياإللكتروني "األخالق المهنية والسلوكية للمشتغلين بمجال التعليم  (1)
 14 12ص  ،والتعيلم عن بعد الرياضاإللكرتوين الدويل الثاين للتعلم 
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 ،واليت تعقد مبراكز تدريب املعلمني ،لتزام حبضور الدورات التدريبيةالحماولة ا علىالعمل  -1
 .اإللكرتوينالتعليم املوضوعات اليت هلا عالقة ب وتتناول

 فمثالً  ،هاوأن يتدرج في ،أن يلتحق هبذه الدورات وذلك حسب مستواه علىأن حيرص املعلم  -2
الربامج  إىلومن مث يتدرج  يبدأ من نظم التشغيل ىآليلاحلاسب  علىيد العمل املعلم الذي جيُ 

 .األساسية اليت حيتاجها
والشبكات مثل  اآليلواليت تقدم دورات يف احلاسب  ،املعلم أن يلتحق باملعاهد اخلاصة على -3

والشهادة الدولية  ،ICD اآليلب الرخصة الدولية لقيادة احلاس علىالدورات التأهيلية للحصول 
 .IC3نرتنت اإلو للحاسب 

  .عملهفيده يف جمال نرتنت يف تعلم الربامج اليت تُ واقع اإلأن يستفيد املعلم  قدر اإلمكان من م -4
 .يتعليممؤمترات وحلقات إذاعية حول هذا النظام اليتابع املعلم ما يقام من ندوات و أن  -5
 ،وذلك باالستفادة من مصادر التعلم ،اإللكرتوينالتعليم القراءة عن  على أن حيرص دوماً  -6

ارات العلمية والبحثية اإلصد ، أو مناملكتبات العامة والصحف واجملالتمن  وأ ،سواء من املدرسة
  .(1)(نرتنتومواقع اإل

عاتق  على ىتلق من العرض السابق يرى الباحث أن عمليات التطوير والتجديد جيب أالّ 
التنسيق والتصميم عمليات التخطيط و  فمثالً  ،كلها  بل هي مسئولية املنظومة الرتبوية ؛املعلم فحسب 

مهام إدارة تنمية وتطوير املوارد هي من بل  ؛م للدورات التدريبية والتطويرية ليست من مهام املعلّ 
 ،مع زمالئهمالتعاون املستمر  إىلكما أن املعلمني يف حاجة دائمة   ،تعليمالبشرية بوزارات الرتبية وال

 ىأرق إىلوالعمل كفريق واحد ومتجانس هدفهم الوصول  ،ستفادة من خربات بعضهم البعضواإل
    .املستويات الرتبوية

 
 
 

                                                            

رسالة  ،في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية بمحافظة المخواة التعليميةاإللكتروني أهمية استخدام التعليم  ،العمري (1)
 45ص  ،ماجستري



98 
 

  اإللكترونيالتعليم نظرية 
 ،اإللكرتوينللتعليم اجملال مل ختل من حماوالت لوضع إطار  أن أدبيات) :(2009يقول السعيد )

للتعليم وضع نظرية  ( حماولته22ه: 1426،)اهلزاين :عن نيكوالس نقالً إليه ومنها ما أشار 
 :ايلوهي كالت اإللكرتوين

فلسفات  علىبأشكال متعددة وبناء التعليم وسيلة لتطبيق  اإللكرتوينالتعليم أن  :الفرضية األولي
 .()السلوكية والبنائية :معينة مثل

 .التقليدية التعليميةيتواءم مع األنظمة  اإللكرتوينالتعليم أن  :الفرضية الثانية
التعليم يهتم بكيفية استخدام التكنولوجيا مع اسرتاتيجيات  اإللكرتوينالتعليم أن  :الفرضية الثالثة

 .أكثر من اهتمامه بنوعية التكنولوجيا املستخدمة املتنوعة
تحسني الوظائف بوليس  ،والتعلمالتعليم يهتم بديناميكية  اإللكرتوينالتعليم أن  :الفرضية الرابعة

 .التكنولوجية
 منوذج تصميم متكامل خمتار بدقة. الناجح يكون داخل اإللكرتوينالتعليم أن  :الفرضية الخامسة
مع منوذج تصميم  اإللكرتوينالتعليم ات آلييؤخذ بعني االعتبار مناسبة أدوات و  :الفرضية السادسة

 .(ي )املقررتعليماحملتوي ال
 التعليميةاجلدوى ددها حتنرتنت اإل على اإللكرتوينالتعليم أن استخدام  :السابعةالفرضية 

   .واالقتصادية هلذه األدوات
مع األخذ يف  ،ويف متناول املتعلم للدارس أن تكون مصادر التعلم متاحة دائماً  :الفرضية الثامنة

 .ألول مرة اإللكرتوينالتعليم االعتبار الطالب الذين يستخدمون 
 .(ء أهداف املنهجضو  يفهو وسيلة لتطوير الطالب  اإللكرتوينالتعليم أن  :الفرضية التاسعة

-2008،296محد )أدراسة هناء  ما قدمته اإللكرتوينللتعليم ومن حماوالت التنظري )
 :ما يلي اإللكرتوينالتعليم من مالمح نظرية  ،(304

 ه نظرياته وأدبياته.يعل بُ حسعن بعد فتومة فرعية من الرتبية هو منظ اإللكرتوينالتعليم أن  -1
التعليم ويأيت  ،يتعايش بعضها مع بعض أهنا عائلية تضم أجياالً  علىالنظر للرتبية عن بعد  -2

 .خر أجيال هذه العائلةآ من اإللكرتوين
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تالحم الوهذا بدوره ساهم يف  ،أن نظرية الرتبية عن بعد تندرج حتت النظرية الكربى للرتبية -3
داخل نظرية  أساليبواعتبارمها  ،والتحول يف نظرية التعلم ،اإللكرتوينالتعليم و  ،لتقليدياالتعليم بني 

 .أكثر مشولية للرتبية
 اإللكرتوينالتعليم ف ،لهاالقائمة ولكن يكمّ  التعليميةال حيل حمل النماذج  اإللكرتوينالتعليم أن  -4

 . نفس الوقتيفوسيلة ونظام للرتبية 
ن تكون أوالواجب  ،اإللكرتوينالتعليم ما تكون التكنولوجيا هي القائد حنو البحث يف  غالباً  -5

 .النماذج التدريسية هي القوة املوجهة للبحث يف اجملال
بشكل  التعليميةاإلدارة و كادمييني األني و بني الفنيّ  اإللكرتوينالتعليم يتطلب حتديد األدوار يف  -6

 .ولوجياأكثر من التكنالتعليم خيدم نظرية 
ستفادة من مزايا جتيد اال للتعليمجديدة  أساليب اإللكرتوينالتعليم يتطلب تطبيق  -7

 .التكنولوجيا
التعليم ال يكون أو  ،التدريس املتبناة ىءمبادصول و أُ  اإللكرتوينالتعليم ب أن تعكس أدوات جي -8

 .الصفحات العنكبوتية علىضخ املعلومات واحملاضرات التقليدية جمّرد هو  اإللكرتوين
استخدام خاّصًا بوليس  ،هو وسيلة لتحقيق منو املتعلم جبميع اجلوانب اإللكرتوينالتعليم أن  -9

 .التكنولوجيا
 .من تطبيق التكنولوجيا لدعم التعلم سس التعلم بواسطة التكنولوجيا بدالً أُ  علىالرتكيز  -10
سس تصميم املقررات أهم أُ  اشدين(الر  تعليم)نظرية احلياة مدى عد أسس البنائية والتعلم تُ  -11

 .ة األساسيةاإللكرتونيالتعليم الرتباطها مبالمح  ،ة الناجحةاإللكرتوني
التعليم والعالقات اإلنسانية واالجتماعية يف ضرورة جتسيد العالقات بني التكنولوجيا املادية  -12

 .اإللكرتوينالتعليم يف بيئة يف إمهال اجلوانب الوجدانية واالجتماعية  ال يكون سبباً أن و  ،اإللكرتوين
للدراسة  اً يث حيوي برناجمحب ،اإللكرتوينالتعليم ضرورة توفري تغذية راجعة فورية يف برامج  -13
 .ستخدماملساعد أيقونة واجهة الربنامج تُ  علىة الياحل

مبا يتالءم مع الطالب الراغبني  اإللكرتوينالتعليم ضرورة إتاحة احلرية التعاونية يف برامج  -14
 .العمل الفرديبأو الطالب الذين يرغبون  ،بالعمل اجلماعي

 .من الطالب لنفسه م املستقل املوجه ذاتياً مبدأ التعلّ  علىال الفعّ  اإللكرتوينالتعليم يعتمد  -15
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ة اليوفع ،التقارب االجتماعي :ثالثة عناصر رئيسية هي على اإللكرتوينالتعليم يرتكز جمتمع  -16
 .والتأثري املعريف ،التدريس

الثقة املتبادلة  علىإذا أصبحت العالقة بني املعلم واملتعلم مبنية  فعاالً  اإللكرتوينالتعليم يصبح  -17
 .وسهولة التواصل مع مواد املقرر

أثر أدوات التكنولوجيا يف تطوير  علىمبنية  اإللكرتوينالتعليم جيب أن تكون القناعة يف  -18
 .والتعلمالتعليم عملية 

 .أقصي درجة ممكنة إىلاحلرية لدي املتعلم مستوى مبدأ رفع  على اإللكرتوينالتعليم يقوم  -19
 ،تساع املقررات وتنوعهاامدى و  ،تنوعها وكثافتهامدى منط التكنولوجيا املستخدمة و  يؤثر -20

التعليم  على ،ومقومات اهليئة األكادميية ،وكيفية استخدام التكنولوجيا والدعم املقدم للطالب
 .اإللكرتوين

التعليم ق يطبتحول  اآلنحىت فال يوجد جدل  ،جاء ليبقي ويستمر اإللكرتوينالتعليم ن إ -21
اليت حتسن استثمار  وجيةاغ؟ وأن ما سيدعم مسرية التطور هو التطور يف املداخل البيد اإللكرتوين

(Tctsبكل مستوياهتا ومستجداهتا لتحسني جودة العملية الرتبوية ))(1). 

  المدارس الليبيةفي  اإللكترونيالتعليم تجربة 
يف  1990 – 1989بدأ استخدام احلاسوب يف املدارس الليبية كمادة دراسية، يف العام الدراسي )

وبرامج التشغيل  ،وطريقة عمل احلاسوب م تاريخ ومكوناتواقتصر على تعلّ  ،الثانويات التخصصية
لغات الربجمة والرسم  وجانب من التطبيقات مثل معاجلة النصوص والصور، مث بعد ذلك بدأ يف تعلم

التعليم وبدأ يف مرحلة  ،ريب املهينويف مراكز التد ،والتصميم واإلحصاء يف الثانويات التخصصية
استخدام عن أما   ،2005 – 2004لعام الدراسي ل –بالصفني اخلامس والسادس  –اسي األس

التعليم ، لتطبيق 2008 – 2007التجربة يف العام الدراسي  ة فقد بدأتتعليماحلاسوب كوسيلة 
 .اإللكرتوين

 

                                                            

في التحصيل الدراسي لتالميذ الصف السادس للتعليم اإللكتروني فاعلية استخدام برنامج دروب الرياضيات  ،السعيد (1)
 ..29-27 ص  ،رسالة ماجستري ،الرياضاالبتدائي بمنطقة 
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 تجربة تدريس مادتي اللغة اإلنجليزية والرياضيات 
تلبيًة واعتمادًا لتوصيات اخلرباء واملختصني من خالل البحوث والدراسات املقدمة باخلصوص يف 

أقرت اللجنة الشعبية  ،تعليماملعلومات يف الوورش العمل التخصصية حول أمهية إدخال تقنية  الندوات
وذلك اعتباراً من  ،املدارس النموذجية ألول مرة يف بعض اإللكرتوينالتعليم تطبيق جتربة  للتعليمالعامة 

من  التعليميةهبدف تطوير عرض املناهج  ،2008 – 2007الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
 .التعليميةخالل االستفادة من وسائل التقنية احلديثة وتطويعها خلدمة املسرية 

 ،التعليميةعلى عدد حمدود من املؤسسات  اإللكرتوينالتعليم وتقتصر املرحلة األوىل من تطبيق 
(، ...وسبورات ذكية ،من أجهزة وشبكات وبرجمياتزية متوفرة يف املعامل والفصول )حيث اجلاه

الدورة  - ملستهدفني هبذه التجربةا اللغة اإلجنليزية والرياضيات متام معلمي ومعلمات ماديتوكذلك إ
يف جتهيز بقية املدارس يف حال  للتعليمعلى أن تبدأ اللجنة الشعبية العامة  ،- التدريبية باخلصوص

بالتعاون مع الشركة املنفذة للربنامج  املختّصنيوكان فريق من  ،حتقيق التجربة ألهدافها املنشودة
بعد أن ُعرض الربنامج   ،جناحهوا بتنفيذ التدريب واإلشراف على قد قام اإللكرتوينللتعليم احلاسوب 

 .تنفيذه وآليةوأهدافه  اإللكرتوينالتعليم على اخلرباء والفنيني بالتعرض ملاهية 
يف املدارس  -ةاإللكرتونيالوصول إىل املدرسة - اإللكرتوينالتعليم بتطبيق التعليم ويتوقع قطاع 

األمر الذي يتطلب تكاثف مجيع العناصر  ،بأسرها التعليميةيكون نقطة حتول يف العملية أن و  ،الليبية
من خالل تطويع التقنية لتحقيق التعليم ة آليوالرتبوية لتطوير  التعليميةمن القائمني على العملية 

 جيابية اليت تساهم يف بناء البلد.ة يف املخرجات اإلواملتمثل ،األهداف املنشودة

 خالصة التجربة الليبية
من  التعليميةتفاعلت كافة األركان إذا حال ما يف  ، وذلكمن خالل التجربة اإللكرتوينالتعليم حيقق 

يساهم  اإللكرتوينالتعليم حيث أن  ؛ وويل أمر ،وطالب ،ومشرف ،ومعلم ،ومدير مدرسة ،مسؤول
كذلك يرتقي مبستوى الطالب حىت مع اختالف القدرات ،تلبية رغبات املوهوبني واملتفوقنييف 

ملعرفة  –أثناء تقييم التجربة  عليهاوهبذا اخلصوص تفيد الدراسات واألحباث اليت مت اإلطالع  ،الفردية
أثناء وكذلك  –ومدى استجابة الطالب هلذا النظام  ،مدى استخدام املعلمني املستهدفني للنظام

 إعداد هذه الورقة.
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 مالحظات حول التجربة 
قد و  ،عةمن خالل الزيارات امليدانية للمؤسسات املستهدفة بالتجربة لوحظ أن كل املؤشرات مشجّ 

وتتوافق املالحظات اليت مت تسجيلها مع مستويات املعرفة  ،س به من التقدمأال ب اً قت جانبحقّ 
 -تصنيف بلوم ومن هذه املالحظات ما يلي:، حبسب التطبيق، الفهم ،التذكر :الثالث

اس ملحوظ ومح ،كوسيلة للتعلم اإللكرتوينإقبال التالميذ والطالب على استخدام النظام  -1
 املعلمات أنفسهن. ىأكثر من احلماس الذي لد

 حيفز التالميذ الصغار. ة(اإللكتروني)استخدام السبورة الذكية  -2
 من الربنامج.اجنذاب التالميذ لأللوان والصوت الصادر  -3
 ،ألعاب ،صور متحركة ،أصبح التعلم عملية مشوقة للتالميذ بوجود )شخصيات إلكرتونية -4

 وصوت حمفز للمحاولة عند اإلجابة اخلطأ(. ،صوت مشجع عند اإلجابة الصحيحة ،أغاين
 بشكل ملحوظ. اإللكرتوينبإقبال التالميذ والطالبات على حصص التعلم  إفادة املعلمات -5
 بأن مستوى التحصيل واملشاركة لدى التالميذ والطالب متزايد. ماتإفادة املعل -6
 بتولد احلماس لدى الطالبات ذات املستوى املتدين على استخدام النظام. إفادة املعلمات -7

 الصعوبات التي تواجه التجربة
واليت تتطلب إجراء دراسات خاصة  ،أسفرت التجربة عن صعوبات من شأهنا أن تؤخذ يف االعتبار

 -عند التقومي العلمي للتجربة منها:
 وارتياحهن لتلك الطريقة. ،التدريس بطريقة التلقنييف استمرار املعلمات  -1
إقبال معلمات اللغة اإلجنليزية على استخدام الربنامج يفوق إقبال معلمات تدريس مادة  -2

 .اإللكرتوينرياضيات عن الربنامج الختالف ترتيب دروس مقرر مادة ال ؛ الرياضيات
وتوفري وقت يسري  ،ميل مدرسات الرياضيات إىل استخدام الطريقة التقليدية يف الشر  -3

 .اإللكرتوينالستخدام الربنامج 
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ة )كل معلمة تعمل اإللكرتونيندرة التعاون بني مدرسات املادة الواحدة يف إعداد املادة  -4
              .(1)فرد(نبشكل م

 يف أي جمتمع أصبح حقيقة واقعية  اإللكرتوينالتعليم ن وجود نظام أمما سبق يتضح للباحث 
الليبية أن يهتموا هبذا التعليم واملهتمني مبجال الرتبية و  املسئولني علىو  ،ملموسة وغري قابلة للنقاش

حسب  ،وأي مكانيف أي زمان التعليم يستلزم منهم مواكبته واالستفادة منه يف توفري الذي  ،النظام
وذلك مبا حيققه من سهولة  ،ستيعاب والتحصيل الدراسياإل علىقدرته و  وإمكانياتهظروف املتعلم 

ومبا يقدمه  ،املقدمة فيه التعليميةوحتديث املواقع والربامج  ،ويسر يف حتديث املعلومات واملوضوعات
 ،كان بني الطالب واملعلمنيأسواء  ،واآلراءتبادل اخلربات واملعلومات بمن إمكانية التواصل والتعامل 

ومبا  ،املختلفة اإللكرتوينكل ذلك من خالل وسائل االتصال   ،أو كان بني املتعلمني فيما بينهم
 .تطوره و تقدمه يف ذلكمدى والتأكد من  ،ه املتعلمني من تغذية راجعة مستمرةيعليتحصل 

 تجاهات اإل :الثاني المحور
 مدخل 

 ،اهنعوامل تكوّ و  اووظائفه ،اتعريف االجتاهات وأهم مكوناهت إىليتطرق الباحث يف هذا احملور 
وأنواع  ،وخصائص االجتاهات وتصنيفها ،هاوطرق تغيري  تغيري االجتاهات يضاً أو  ،اومراحل تكوينه

 .االجتاهات ومميزاهتا
فقد نال  ،وعلم النفس الرتبويجتماعي اهات أمهية خاصة يف علم النفس اإلملوضوع االجت         

  اً أثر  وذلك من خالل دراسة الشخصية وديناميكيتها فهو حيمل ؛ من قبل املهتمني به واسعاً  اهتماماً 
عد من أهم نواتج يو  ،توجيه هذا السلوك علىل وهو املسئو  ،كافة مستوياته  علىيف سلوك الفرد  اً كبري 

ما  علىبل إن اجتاهات األفراد النفسية تتوقف  ،للسلوك اإلنساين التنشئة االجتماعية وضابطاً 
  ،ك السلوك إزاء قضايا أو مواقف معينةلاجتاهات متعددة توجه ذ إنسانفلكل  ،يعتقدونه ويؤمنون به

وكل العاملني  ،أحد أهم املوضوعات اليت هتم املعلمني واملتعلمني وأولياء األمور االجتاهات تعدكما 
أو  ،حنو موضوع معنيدراية ومعرفة بتحديد اجتاهات الفرد  علىفعندما نكون  ،التعليمبية و يف جمال الرت 

                                                            

" "دمج واستخدام تقنية المعلومات في التعليمللتعليم مركز املعلومات والتوثيق اللجنة الشعبية العامة  ورشة العمل الوطنية   (1)
 29 26 ص 
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هذا  االستمرارية يف درجة الدوام ودى ميكننا التنبؤ مب حينها فقطو  ،أو علم بعينه ،ختصص معني
 .املوضوع

ملواجهة  ،ة يف مدارسنا الليبيةأصبح ضرورة ملحّ  اإللكرتوينالتعليم إن تنمية االجتاه حنو  
أن دور املدرسة  على"ذا السياق أكد الشهراين والسعيد ويف ه ،التغريات السريعة والتكنولوجيا العلمية
وبذلك تساعد التلميذ  ،التفاعل بينهملم توفري فرص االحتكاك و يأيت هنا يف إكساب التلميذ أو املع

 مباشرة كمناقشة ويتم ذلك بطرق غري ،حتديد سلوكه إزاء موضوع معني أما بالرفض أو القبول على
ويف  ،معاين الكلمات اليت تصف االجتاه حنو هذا املوضوع املعلم ملوضوع معني مع تالميذه موضحاً 

ع مبتعدين عن اخلرافات املعلومة السليمة عن هذا املوضو  إىلاملناقشة يتوصل التالميذ  ههناية هذ
  .(1)"والتعميمات

م من خالل اخلربة، وممارسة تأثري مباشر أو ؛ تنظّ  ستعدادة وعصبية لإلن االجتاه حالة عقليإ)       
وقد نظر  ،(Allport, 1954ي على استجابة الفرد لكل املوضوعات واملواقف اليت ترتبط هبا )كدينام

 ،جتاه نظام ثابت حيث يتضمن املكونات املعرفيةأنه استعداد لالستجابة، ويعد اإل جتاه علىإىل اإل
ومن أهم وظائفه مساعدة الفرد  ،كما يتضمن أيضًا املعتقدات والتقييمات  ،والوجدانية، والسلوكية

ة عن ومحاية تقديره لذاته عن طريق جتنب احلقائق غري السارّ  ،على تنظيم وتبسيط وفهم العامل حوله
خري هلذه وميكن إضافة وظيفة أُ  ،(Traindis, 1991والسما  له بالتعبري عن قيمه الرئيسة ) ،نفسه

يكتسب الفرد االجتاهات عن طريق  وإىل جانب هذا ،حيث تساعدهم على مسايرة اجلماعة ،الوظيفة
ومن مث يعد الناس اآلخرين عامة مبثابة مصادر  ،األسرة ومجاعة األقران يف مرحلة الطفولة املبكرة

أية حال ومثل هذه اخلربات على  ،وهناك مصدر آخر وهو اخلربة الشخصية ،لتكوين االجتاهات
جتاهات على الرغم من أهنا أكثر قوة من اليت تتشكل عن طريق االرتباط ددًا صغريًا من اإلتشكل ع
 . (2)(باآلخرين

 

  
                                                            

 66ص  ،ط: د.ط ،تدريس العلوم في التعليم العام ،والسعيد ،الشهراين (1)
 45ص  ،ط: د.ط، مبادي علم النفس االجتماعي ،و عز الدين ،موسي (2) 
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    تجاهاتمفهوم اإل
نسان مع القضايا املختلفة حبسب اجتاهاته إزاء تلك القضايا أو املواقف إجيابية كانت أو يتعامل اإل

حيث توحي تلك التصرفات للفرد بأنه ميتلك ميول واستعدادات نفسية وعصبية وذهنية  ،سلبية
وتكونت من خالل اخلربة الشخصية واملعارف واملعلومات اليت  ،مرتابطة ومتناسقة مع بعضها البعض
املكتسبة لدي الفرد من خالل املعتقدات  إىلويشري االجتاه  ،استقاها عرب مراحل حياته املختلفة

عندما نطر  و  ،ه ويرفضهيعلأو يعرتض  ،ويقبله فقد حيبذ شيئاً  ،عله املباشر مع البيئة من حولهتفا
فكل منا يستجيب لذلك املوضوع ويتأثر به حسب مشاعره  ،للنقاش مع اجملموعة موضوعاً 

 .ومنا احملايد ،خر يرفضفالبعض يؤيد ذلك والبعض اآل ،أفكارهو  وأحاسيسه
 :لالجتاه ومنها ما يلي وتوجد العديد من التعاريف

من بعض عوامل  امليل الذي يوجه السلوك قريباً " :الجتاه هول Bogardusبوجاردوس تعريف 
                                (1)."منهاجلاذبيتها أو النفور  معايري موجبة أو سالبة تبعاً  عليهاويضفي  ،عنها البيئة أو بعيداً 

وجدانية قائمة وراء رأي الشخص أو اعتقاده فيما يتعلق حالة " :بأنه فه سويفوقد عرّ 
 (2)."قبوله ودرجة هذا الرفض أو القبول مبوضوع معني من حيث رفضه هلذا املوضوع أو

ولكنها  ،عبارة عن استعداد أو سبق االستجابة" :االجتاه بأنه جابر عبد احلميد وقد عّرف
 (3)."استعداد لالستجابات التقومييةا خرى يف أهنختتلف عن حاالت االستعداد األُ 

حيدد شعور الفرد  ،ابت نسبياً ث"استعداد وجداين مكتسب  :نهأف االجتاه بفعرّ  ا راجحأمّ 
 .(4)"ة من حيث تفضيلها أو عدم تفضيلهاوسلوكه إزاء موضوعات معين

س واألشياء واألحداث والنظم إما نزعات استجابة للنا" فهو:الجتاه ل تعريف دسوقيأّما 
             .(5)"و أو ضدأي حن ،أو سلبياً  جيابياً إ

                                                            

 156ص  ،، ط: د.طمناهج البحث وأدواته في العلوم االجتماعي ،طعم اهلل (1)
 34ط: د.ط ص ،مقدمة لعلم النفس االجتماعي، االنجلوسويف،  (2)
 29ص  ،رسالة ماجستري ،" اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو المرض النفسي ،عثمان (3)
 34ص،دار املعارف ط: د.ط ،أصول علم النفس ،راجح (4)
 102ص  ،قراءات في علم النفس ،و قاسم ،ومكاري ،الصفطي (5)
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 ،واملرئيةللعمليات الوجدانية  ثابت نسبياً  تنظيم" :هأنلالجتاه ب ايلالتعريف الت الصمد قدم عبدقد و 
معناه ووجوده يف ترابطات استجابات األفراد إزاء موضوعات اجتماعية أو سياسية  علىواليت يستدل 

  (1)."ات بالقبول أو الرفض أو احملايدةوتكون تلك االستجاب ،أو اقتصادية
ة اكتسابية تشكل صورة من صور الدوافع االجتماعية اليمقدرة انفع" :فعرفه بأنه أما الطويل

 (2)."أثناء عملية التنشئة االجتماعية املكتسبة
معتقد شخصي " :نهأ علىفيه تعريف االجتاه  ا معجم علم النفس والطب النفسي فقد جاءأمّ 

تشرتك فيه فهو منط معني من املعتقدات اليت  ،يكتسب نتيجة لعمليات التطبيع والتنشئة االجتماعية
 (3)."من األشخاص أو يشارك فيه اجملتمعمجاعة 

اليت ترتاو  بني القبول والرفض بدرجات هو اجتاه إجابات الطالب " :يعرفه بأنهفالباحث أّما 
 ."اإللكرتوينالتعليم اجتاههم حنو  على ،معينة

عتقاد الشخصي نتيجة إلا مبثابةهي من خالل التعاريف السابقة نالحظ أن االجتاهات         
 ،االستجابة ستعداد حنوإلنزوع لوله  نه ثابت نسبياً أو  ،اخلربات الشخصية وله عالقة بانفعاالت الفرد

  .كانت إجيابية أو سلبيةأيري سواء االجتاه بعض املعا علىوتضفي  ،موجهة للسلوك املرتبط بالبيئة يوه

  مكونات االتجاه
 باإلمكانز بني ثالث مكونات ، حيث ميّ جتاهاتعن اإل أول حتليل منظم  )( Smithم )مسيث قدّ 

الذي يتضمن  تىوميز فيه بني السياق املعلوما ،يتمثل يف اجلانب املعريف األولفالمكون قياسها ؛ 
وبني املنظور الزمين وهو مقدار الدور الذي تؤديه  ،معلومات الفرد ومعتقداته عن موضوع االجتاه

مثل يف يتف :المكون الثانيأما  ،ةاليالتطورات املتوقعة بالنسبة ملوضوع االجتاه يف نظرة الفرد احل
يتمثل يف اجلانب  :الثالثوالمكون  ،ة واليت تقيسها من حيث وجهتها وشدهتاالياجلوانب االنفع

                                                            

دراسة في مكونات العالقة بين التنشئة االجتماعية والشخصية واالتجاهات السياسية لدي طالب  عبد الصمد، (1)
 40ص  ،رسالة دكتوراة ،الجامعة

 264ص ،ط: د.ط ،النفس المعاصرمعالم علم  ،الطويل (2)
 90، ص1ط  ،معجم علم النفس والطب النفسي ،كفايف  ،جابر (3)
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تباعها حنو موضوع ابطرق العمل اليت يرغب الشخص يف  وهو الذي يتصل ،)النزوعي(السلوكي أو 
 (1) .(االجتاه

 :كل مكون من املكونات الثالثة السابقةوفيما يلي توضيح  
 :املكون املعريف) -1

 :إىلوينقسم  
 .أو معنوياً  حسياً  ا كل ما يدركه الفردواملقصود هب :ملدركات واملفاهيما  - أ

وهذه املعتقدات قد تكون  ،وهي جمموعة من املفاهيم الراسخة يف عقل الفرد :املعتقدات - ب
 .مرغوبة أو غري مرغوبة

 .وهي ما ميكن أن يتنبأ به الفرد بالنسبة لآلخرين أو يتوقع حدوثه منهم :التوقعات - ت
تكوين االجتاه عن الفرد وتعترب كل من املدركات واملعتقدات والتوقعات األساس املعريف ل

 .(2)(أم سلبياً  جيابياً إ كونه اجتاهاً عن  بصرف النظر 
والذي ميكن أن  ،املكون ميثل قاعدة عامة لبقية املكوناتمن ذلك يتبني للباحث أن هذا        

أو  ،سواء عن طريق التلقني ،نكتسبه عن طريق التعلم والتنشئة االجتماعية والتعامل املباشر مع البيئة
 أو ممارسته بطريقة مباشرة. ،النقل

 :( ايلنفعن الوجداين )اإلاملكو  -2
ة اليت اليويقصد به اجلوانب الوجدانية اليت تتعلق بالشخصية االنفع ،وهو مكون أساسي يف االجتاه" 

ويستدل  ،الشيء أو ينفر منه إىلجيعل الفرد مييل  عايلواملكون االنف ،تعطي االجتاهات صفاهتا اهلامة
 وأ ،أو نفوره منه ،هيعلومن إقباله  ،هذا املكون من خالل مشاعر الشخص ورغباته حنو املوضوع على

 .(3)"حبه أو كرهه له
أي أنه من غري  ،أن نوع العالقة بني املركب املعريف والوجداين عالقة سببية"( Vechon)فيجن  ىوير 

  (4)."واملهم هو أن يوجد مكون وجداين لكل جانب معريف ،املمكن الفصل بينهما يف أي نشاط
                                                            

   35 28ص  ، 1ط  ،علم النفس االجتماعي ،وخليفة ،عبداهلل (1)
 229، ص المدخل إلي علم النفس التربوي ،ومكاري ،وهاشم ،وقاسم،وصاحل  ،والطواب ،منسي( 2)
رسالة  ،التدريس وعالقتها ببعض المتغيرات الدراسية )االكاديمية( لدي طالب كلية التربيةاالتجاه نحو مهنة  ،الطاهر (3)

 31ص ،ماجستري
 214ص  ،مرجع سابق ،ناجي ،مكاوى ،الصفطي (4)
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 املكون السلوكي: -3
أي هو جمموعة من  ،جتاه يف االستجابة العملية حنو االجتاه بطريقة ماكون السلوكي لاليتضح امل"

وذلك  ،ملشاعره ومعتقداته اجتاه موضوع ما الواضحة اليت يقدمها الفرد وفقاً  اتاالستجابالتعبريات و 
حنو موضوع معني فإنه يبذل كل ما يف وسعه  اً إجيابي اً فإذا كان للفرد اجتاه ،بطريقة إجيابية أو سلبيةا إمّ 

كل   حنو موضوع ما فإنه سوف يرفضه ويرفض أيضاً  سالباً  كان لديه اجتاهاً   إنأما  ،ملساندة هذا االجتاه
 .(1)"ما يتعلق به

لة هنائية نتيجة لتفاعل املكونيني من ذلك كله يتضح للباحث أن املكون السلوكي هو حمصّ 
حينها تكوين انفعال،  علىرصيد من املعرفة واخلربة تساعده  علىفعندما يتحصل الفرد  ،السابقني

 جيابياً إكان أو   سلبياً  ومن مث يسلك الفرد سلوكاً  ،بإمكان الفرد تقدمي استجابة تناسب هذه األفعال
 يفومن مث  ،تغيري مماثل يف املشاعر إىلات واخلربات يؤدي ن أي تغري يف املعلومأو  ،حنو موضوع االجتاه

  .السلوك

 تجاهاتوظائف اإل
 :التاليةلالجتاهات عدة وظائف باإلمكان إجيازها يف النقاط 

حيث يتعرض الفرد للعديد من الضغوط وصور الصراع أثناء  :وظيفة الدفاع عن الذات"  -1
حباالت  الذي يصيبه دائماً  األمر ،األفرادجتماعية مع غريه من ويف عالقاته اإل ،وميةاليممارسته حلياته 

الفرد عن  دفاعوذلك عن طريق  ؛ ختفيض حدة التوتر علىوتعمل االجتاهات  ،من التوتر والقلق
 .(2)"ه عندما حيتفظ اإلنسان باجتاه معني فانه حياول الدفاع عن ذاته يف حقيقة احلالحيث أن ،ذاته

مساعدة الفرد يف التكيف  علىالوسائل اليت تعمل  ىحدإتعد االجتاهات  :وظيفة التكيف" -2
فالفرد الذي يعمل مع اجلماعة سيكيف نفسه مع اجتاهات تلك  ،مع احمليط البيئي الذي يعيش فيه

والفرد الذي يبحث عن القبول  ،يتمكن من حتقيق أهدافه وأهداف املنظمة حىت ،اجلماعة
من أجل حتقيق  ؛ ن يكيف نفسه مع اجتاهات ذلك اجملتمعأه من االجتماعي يف جمتمع ما البد ل

 .(3)"التوافق بينه وبني اجملتمع الذي يعيش فيه
                                                            

 214، ص قراءات في علم النفسالصفطي، ومكارى، وقاسم،ناجي،  (1)
 15ص  ،رسالة ماجستري ،االتجاهات نحو التسرب الوظيفي وعالقتها باألداء ،الغامن (2)
 96ص  ،مفاهيم أساسية في علم النفس االجتماعي ،اهلامشي ،ولوكيا ،نصر الدين، جابر (3)
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 ،إشباع الكثري من احلاجات النفسية واالجتماعية للفرد علىتعمل االجتاهات  :وظيفة املنفعة" -3
 إىلنتماء اإل إىلجة واحلا ،التقدير االجتماعي والقبول االجتماعي إىلومن هذه احلاجات احلاجة 

وهنا يتقبل الفرد قيم اجلماعة ومعايريها حىت ميكنه من  ،جتماعية الوجدانيةواملشاركة اإل ،مجاعة معينة
 .(1)"إشباع رغبته يف االنتماء

كما أن االجتاهات توجه   ،من احلاجات األساسية يف حياة اإلنسان نتماءاإل إىلفاحلاجة "
جيابية حنو إفاملوظف الذي حيمل اجتاهات  ،وترشد سلوك الفرد يف املنظمة إلشباع حاجاته ورغباته

 ،حتقيق أهدافه الشخصية )الرتقية علىيساعده  مفيداً  وظيفياً  الوظيفة اليت يشغلها يسلك سلوكاً 
 (2)."جبانب أهداف املنظمة  ،(...،اإلجناز ،علىأجر أ علىاحلصول 

حيمل الفرد جمموعة من االجتاهات اليت تتفق مع القيم واملثل اليت  :وظيفة التعبري عن القيمة" -4
 عن اجتاهات تتناسب مع فكره ومن هنا جند الشخص يستمد شعوره باالرتيا  حني يعرّب  ،يؤمن هبا

 .(3)"عن نفسه وعن القيم السائدة حوله
اليت تتوافق مع قيمهم وعاداهتم املنبثقة من البيئة باجتاهاهتم عادة ما حيتفظون  سفالنا)     

فمن الصعب أن  ،فهم يرتمجون ثقافتهم وقيمهم من خالل اجتاهاهتم ،االجتماعية اليت يعيشون فيها
فاجتاهاتنا جتاه مواقف معينة  ،يتمسك باجتاهات تتنايف أو تتعارض مع قيمه وعاداته اً د شخصجت

 (4).(تعرب عن قيمنا ومعتقداتنا جتاه تلك املواقف
وحتديد هوية احلياة  ،توفري الفرص للتعبري عن الذات علىتعمل االجتاهات  :)وظيفة تعبريية -5

حياته معين  علىمما يضفي  ،الحنو نشط وفعّ  علىستجابة للمثريات البيئية وتسمح له باال ،اجملتمعية
 .جينبه االنعزال والالمبالةآخر 

سواء  ،االجتاهات اليت يتبناها على حيث تكون استجابة الفرد بناءً  :قتصاديةوظيفة تنظيمية ا -6
ستعمال بعض القواعد املنظمة ويكون ذلك با ،و أشياءأو حوادث أ ،فكارأكانت حنو أشخاص أو أ

معرفة كل املعلومات اخلاصة  إىلن يلجأ دون أ ،شياءسلوكه حنو هذه األ بسيطة اليت توجهوال

                                                            

 16ص ،رسالة ماجستري ،مرجع سابق ،الغامن (1)
 98 -97ص  ،مفاهيم أساسية في علم النفس االجتماعي  ،و لوكيا ،نصر الدين  (2)
 247ص  ،ط: د.ط علم النفسقراءات في  ،الصفطى، ومكارى ن وناجي (3)
 97-96ص،ط: د.ط  مرجع سابق، ،ولوكيا ،نصر الدين  (4)
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وحتول  ،حنو ثابت ومتسق علىستجابة للمثريات البيئية املتباينة اإل نه منالسلوكية اليت متكّ  ءباملبادى
    (1).ضياعه يف متاهات اخلربات اجلزئية(دون 

 :وظائف لالجتاهات هي"حدد املعايطة عدة  هذا وقد
 .جتاه حيدد عن طريق السلوك وتفسريهاإل -1
ة واإلدراكية واملعرفية حول بعض النواحي املوجودة يف اليجتاه ينظم العمليات الدافعية واالنفعاإل -2

 .اجملال الذي يعيش فيه الفرد
ويف أقواله وأفعاله وتفاعله مع اآلخرين يف اجلماعات  ،سلوك الفرد علىجتاهات تنعكس اإل -3

  .املختلفة يف الثقافة اليت يعيش فيها
السلوك واختاذ القرارات يف املواقف النفسية املتعددة يف  علىد القدرة يسر للفر جتاهات تُ اإل -4
 .مستقال دون تردد أو تفكري يف كل موقف ويف كل مرة تفكرياً  ،التوحيديء من االتساق و ش
 .جتماعيالعالقة بني الفرد وبني عامله اإلح صورة توضّ جتاهات تتبلور و اإل -5
 .واألشياء واملوضوعات بطريقة تكاد تكون ثابتةه استجابات الفرد لألشخاص جتاه يوجّ اإل -6
لبيئة ادة إزاء موضوعات ن حيسن ويدرك ويفكر بطريقة حمدأ علىجتاه حيمل الفرد اإل -7

  .اخلارجية
 .(2) "جتاهات املعلنة تعرب عن مسايرة الفرد ملا يسود جمتمعه من معايري وقيم ومعتقداتاإل -8

 :تجاهعوامل تكوين اإل
 :ومنها ما يلي)يف تكوين االجتاهات  أساسياً  العوامل اليت تلعب دوراً توجد العديد من 

ن األسرة هي املؤسسة أل ،تعد األسرة من العوامل املؤثرة يف تكوين اجتاهات الفرد :األسرة -1
وتشري معظم اآلراء يف هذا  ،كسب الفرد اجتاهاته من خالل عملية التنشئة االجتماعيةاليت تُ  األوىل

العالقة بني اجتاهات الوالدين حنو األبناء تكون أكثر من العالقة املوجودة بني األبناء ن أالشأن ب
 (3).(بعضهم البعض يف األسرة الواحدة

                                                            

 476ص  ،4ط  ،علم النفس التربوي ،نشوايت  (1)
 172ص ،1ط علم النفس االجتماعي ،املعايطة (2)
 145ص ،ط: د.ط ،وسائل و أساليب االتصال الجماهيرية واالتجاهات االجتماعية ،الدسوقي (3)



111 
 

وقد أثبت  ،دينياً و  واقتصادياً  بشكل عام اجتاهات الوالدين سياسياً  األبناءشابه اجتاهات وحيث تُ " 
ن أو  ،والديهم هلم نفس الوالءات الدينية%( من الطالب و 74أن ) األمريكيةالدراسات  إحدى

%(  10ن أقل من )أو  ،%( من الطالب يفضلون األحزاب السياسية اليت يفضلها الوالدين60)
 (1)."كانوا يف اجتاه معاكس الجتاهات أبنائهم

وذلك من  ؛ املتعلمني ىيف تكوين وتطوير االجتاهات لد هاماً  تلعب املدرسة دوراً  :املدرسة" -2
طالبه اجتاهات  ىاملعلم املتسامح واملر  ينمي لد فمثالً  ،خالل تفاعلهم مع زمالئهم ومعلميهم

 ،تنمية اجتاهات مضادة إىل يؤدي بينما املعلم املتهكم والساخر والعقاب ،جيابية حنو العمل املدرسيإ
 (2)."وقد تستمر عند صاحبها فرتة طويلة من الزمن

االجتاه خاصة  من مصادر تكوين قوياً  عد اجتاهات الرفاق واألقران مصدراً تُ  :اجلماعة املرجعية" -3
ن ما تفرضه هذه اجلماعة من ضغوط اجتماعية من أجل مسايرة اجلماعة أو أل ؛ اجلديدة واملكتسبة

يتبين اجتاهات اجلماعة ويتقبل معايريها وأنشطتها  مما جتد الفرد تدرجيياً  ،رضاها علىاحلصول 
 (3)."املختلفة

أهنا  :ىاألول :أن للجماعة املرجعية وظيفتني مها"( Kellyويف هذا الصدد يقول )كيللي 
 ،باجتاهاته حنو موضوع ما قيامه باحلكم أو باإلدالءتعمل كمعايري للشخص ال خيرج عنها عند 

لقد وجد "تيوكمب"  :يقول ،أهنا تعمل كمعايري يقارن من خالهلا سلوكهم بسلوك اآلخرين :والثانية
كمعيار يرتبط   عند تفسريه لنتائج دراسته من اجتاهات كلية "بنجبتون" أن اجلماعة املرجعية تعمل

 (4)."باجتاهات الطالبات
تكوين وتشكيل  على واألهدافتعمل الدوافع واحلاجات والرغبات  :الدوافع واحلاجات" -4

وهي اليت توجهه حنو األشياء  ،العمل والنشاط علىاحملركة للفرد  ىفهي مبثابة القو  ،االجتاهات
 .واألهداف املرغوب فيها

                                                            

 103ص ،ط: د.ط ،الدعاية واالعالم ،وخوخة ،أبو شنب  (1)
 291-290ص  ،1ط  ،المدخل إلي علم النفس ،بين جابر،  و عبد العزيز (2)
 204ص ،(1)ط علم النفس االجتماعي ،العتوم (3)
 .361ص ،(1)ط علم النفس االجتماعي عربيا وعالميا ،أبو النيل  (4)
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 ،يف تشكيل اجتاهاتنا مبا تشمله من نظم دينية هاماً  تلعب الثقافة دوراً  :املؤثرات الثقافية -5
يؤثر يف الفرد من خالل  ديناميكياً  فهذه النظم تتفاعل تفاعالً  ،وسياسية ،اقتصاديةو  ،أخالقيةو 

أن خمتلف اجلماعات اليت ينتمي  مبعىن ،سرته أو مدرستهسواء أكانت أُ  ،اعية مع بيئتهعالقاته االجتم
  (1)."ها الفرد تؤثر يف اكتسابه الجتاهاته ومعتقداتهيإل
رتنت وغريها من العوامل تعد وسائل اإلعالم احلديثة مثل برامج التلفاز واالن :وسائل اإلعالم" -6

لفئة  خصوصاً  ،ةاليملا هلذه الوسائل من القوة واجلاذبية الع نظراً  ،املؤثرة يف تكوين االجتاهاتالقوية و 
 الياً ع حيث تشكل اجتاهات وأفكار هذه الوسائل اإلعالمية مصدراً  ،األطفال و املراهقني والشباب

املراهق أو الشاب نفسه خارج دائرة الضوء أو عجلة  ىير وبدوهنا  ،من الضغوط النفسية للمسايرة
 (2)"التطور

 اآلخرينعن طريق تفاعله مع  ليسه يكتسب الفرد اجتاه :جتاه نفسهض ملوضوع اإلالتعرّ " -7
 ىذكر  ها وترتك فينايإلاليت نتعرض  األمور فمثالً  ،املباشرة مع موضوع االجتاه نفسه بل بعالقته ،فقط

فهذا راجع رمبا  ،فاملرأة اليت تكره الرجال ولديها اجتاه سليب حنو الزواج ،سيئة يكون اجتاهنا هلا بالرفض
 (3)."لتجربتها املؤملة مع أبيها أو أخيها

)ذكر / جتاهات تتأثر يف تكوينها بعامل اجلنس أن اإل إىلتشري اآلراء  :عامل اجلنس والسن" -8
 ،كما أهنا يف نفس الوقت ختتلف من حيث السن  ،الذكور عن اإلناث ىألهنا ختتلف لد أنثي (

عن  مرحلة الطفولةيف تلف اهات النفسية االجتماعية ختأن االجت إىلحيث تشري بعض الدراسات 
 (4).عن الرشد والشيخوخة"و املراهقة 

أو هي حمصلة  ،ةكيأو اكتساب االجتاهات هي عملية دينامي نتكوّ  إنّ  :التواصل والتفاعل" -9
حبيث ميكن عرب القنوات  ،ية و االجتماعيةق الفرد وبني معامل بيئته الفيزيعمليات تفاعل معقدة بني

                                                            

 105ص  ،(1)ط ،علم النفس االجتماعي ،حبيب  (1)
 204ص ،(1)ط علم النفس االجتماعي ،العتوم  (2)
 103ص  ،ط: د.ط ،مفاهيم أساسية في علم النفس االجتماعي ،ولوكيا ،جابر (3)
  146ص ،ط: د.ط ،وسائل و أساليب االتصال الجماهيرية واالتجاهات االجتماعية ،الدسوقي  (4)
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لتفاعل األفراد حيث أن ؛ املتعددة هلذا التفاعل امتصاص واكتساب االجتاهات النفسية واالجتماعية 
 (1)."بتونه من هذه االجتاهاتثرين دور يف حتديد ما يكتسبونه ويمع اآلخ
لنفسي حيت يتكون االجتاه ا عوامل اليت يشرتط توافرها مجيعاً الفقد حدد " يمدا الغاأمّ 

 :ونوجزها فيما يلي
تعميم هذه اخلربات كوحدة  إىل اإلنسانينحو  أي تشابه اخلربات الفردية حىت :تكامل اخلربة -1

  .واستجاباته للمواقف املشاهبةتصدر عنها أحكام الفرد 
 وأكثر ارتباطاً  ،يف نفسية الفرد فاالنفعال احلاد يعمق اخلربة وجيعلها أبعد غوراً  :تكرار اخلربة -2

 .اخلربة ىواقف االجتماعية املرتبطة مبحتو بنزوعه وسلوكه يف امل
تصوره  ىو واضحة يف حمت ،أي أن تكون اخلربة اليت ميارسها الفرد حمددة األبعاد :متايز اخلربة -3

 .حىت يربطها مبا مياثلها أثناء تفاعله مع عناصر بيئته االجتماعية ،وإدراكه
 .(2)"أو التفكري ،أو التخيل ،ريق التصورتنتقل اخلربة عن ط :انتقال أثر اخلربة -4

 :تجاهمراحل تكوين اإل
 :أن تكوين االجتاه النفسي مير بثالث مراحل هي) عبد الرمحن  ىير 

وهي املرحلة اليت يدرك فيها الفرد املثريات اليت حتيط به ويتعرف  :املرحلة اإلدراكية املعرفية -1
 ،هلذه املثريات والعناصر معرفياً  ومن مث تتكون لديه اخلربات واملعلومات اليت تصبح إطاراً  ،عليها

 علىتتضمن تعرف الفرد بصورة مباشرة  ،ويكون االجتاه يف هذه املرحلة ظاهرة إدراكية أو معرفية
يعة اجملتمع العام لطب ىماعية اليت تكون من طبيعة احملتو بعض عناصر البيئة الطبيعية والبيئة االجت

واملقعد  ،الدار اهلادئة :مادية مثل أشياءحول  نشأتهجتاه يف وهكذا قد يتبلور اإل ،الذي يعيش فيه
وحول نوع حمدد من اجلماعات كاألسرة  ،واألصدقاء كاإلخوة ،وحول نوع خاص من األفراد ،املريح

  .وحول بعض القيم االجتماعية كالشرف والتضحية والنخوة ،ومجاعة النادي

                                                            

 . 101ص   ،ط: د.ط ،علم النفس االجتماعي أسسه وتطبيقاته ،درويش  (1)
 ،رسالة ماجستري ،اتجاه المعلمين نحو التقاعد المبكر في مدينة مكة المكرمة وعالقته ببعض المتغيرات ،الغامدي 3

 26ص
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وهي املرحلة اليت يقوم هبا الفرد بتقييم حصيلة تفاعله مع هذه  :مرحلة منو امليل حنو شي معني -2
 :مثلاإلطار اإلدراكي مبا فيه من متغريات موضوعية  إىلويستند يف عملية التقييم  ،املثريات والعناصر

بق والتشابه وأبعاد التطا ،صورة الذات :مثلومن متغريات ذاتية  ،خصائص األشياء ومقوماهتا
هذه املرحلة باملرحلة  وتعرف أيضاً  ،ذاتية الفرد وإحساسه ومشاعره علىتعتمد  وهي مجيعاً  ،والتمييز
ولكن  ،أن أي طعام قد يرضى اجلائع فمثالً  ،وتتميز هذه املرحلة مبيل الفرد حنو شي معني :التقيمية

ومبعين أدق  ،شاطى البحر علىتناول طعامه  إىلوقد مييل  ،بعض األصناف من الطعام إىلالفرد مييل 
خليط من املنطق املوضوعي واملشاعر واألحاسيس  علىفإن هذه املرحلة من تكوين االجتاه تستند 

  .الذاتية
وتعرف هذه  ،آخر مرحلة من مراحل تكوين االجتاه هو الثبوت :مرحلة الثبوت واالستقرار -3

قرير أو إصدار احلكم بالنسبة لعالقة الفرد مع أي عنصر من توهي مرحلة ال :املرحلة باملرحلة التقريرية
   .(1)(الفرد والعكس صحيح ىيكون االجتاه املوجب لد ؛ فإذا كان ذلك احلكم موجباً  ،عناصر البيئة

 :تجاهاتتغيير اإل
 .خري خمالفة هلا وقد تكون متناقضة معهاأُ  إىلمعينة  ةمن حاليقصد بتغيري االجتاه النفسي انتقاله 

ولعل السبب يف هذا  ،أن تعديل االجتاهات أو تغيريها ليست عملية سهلة) ويرى دويدار
 ،األساسيةالفرد  ةأن تصبح من بني مكونات شخصي إىلأن االجتاهات تتحول مبرور الزمن  إىليرجع 

 .(2)"إذا كانت هذه االجتاهات من النوع القوي واضح املعامل غري املنعزل وخصوصاً 
نسيب وهلا صفة االستمرار تتميز بالثبات ال أهنااالجتاهات قابلة للتغري رغم )أن  ىري ف ا زهرانأمّ 

علم النفس االجتماعي خطوات كبرية يف قياس االجتاهات وتفسريها مبا  ىولقد خط -النسيب 
 .ماشي مع عملية التغيري االجتماعييت

تسهيل أو تيسري عملية االجتاهات وجتعل  علىكما ذكر بأن من أهم العوامل اليت تساعد 
 :مايلي تغريه سهالً 

 .ضعف االجتاه وعدم رسوخه -1

                                                            

 361-360ص ،(1)ط ،النظرية والتطبيق -القياس النفسي  ،عبدالرمحن (1)
 179ص  ،ط: د.ط ،علم النفس االجتماعي أصوله ومبادئه ،دويدار (2)
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باقي  علىرجيح أحدمها حبيث ميكنه ت ،أو متساوية يف وقتهاوجود اجتاهات متوازية  -2
  .االجتاهات

 .ع الرأي بني اجتاهات خمتلفةيتوز  -3
 .حنو موضوع االجتاه عدم تبلور ووضو  اجتاه الفرد أساساً  -4
 .عدم وجود مؤثرات مضادة -5
 .وجود خربات مباشرة تتصل مبوضوع االجتاه -6
سطحية أو هامشية االجتاه مثل االجتاهات اليت تتكون يف اجلماعات الثانوية كاألندية  -7

 ..اخل..والنقابات واألحزاب السياسية
 :ما يلي ومن العوامل اليت جتعل تغري االجتاه صعباً  

 .قوة االجتاه القدمي ورسوخه -1
 .دة درجة وضو  معامل االجتاه عند الفردزيا -2
ن االجتاهات أل ،اجلماعة ككل علىاالفراد وليس  علىاالقتصار يف حماوالت تغيري االجتاه  -3

 .من اجلماعة وتتصل مبوقعها تنبع أصالً 
احملاضرات واملنشورات وما شاهبها دون مناقشات أو  علىاالقتصار يف حماوالت تغيري االجتاه  -4

 .قرار مجاعي
 .اجلمود الفكري وصالبة الرأي عند األفراد -5
 .عمي األعني ويصم االذآنتعصب يُ  إىلجتاه وحتوله اإل إىلنفعال الشديد إضافة اإل -6
 .جتاه اجلديد هتديد للذاتاإل إدراك أن يف -7
 .حماولة تغيري االجتاه رغم إرادة الفرد -8
 .مقاومة تغري االجتاه علىالدوافع القوية عند الفرد واليت تعمل  -9

وهي حماولة الفرد أن حيقق حالة من التوازن  ،جود عوامل مؤثرة حتاول تغري االجتاهاتو  -10
 .(1)(ومقاومة هذه العوامل املؤثرة

                                                            

 .201-200ص، 5ط ، علم النفس االجتماعي ،زهران  (1)



116 
 

إال أن   ،مور العسريةألاهات وخباصة املستقرة منها من اأن تغري االجت" ويف هذا السياق يذكر الوقفي
 ن جتينأاملخدرات دون موال الطائلة لتغري اجتاهات مواطنيها من التدخني أو ألمن الدول تنفق ا كثرياً 
 .(1)"ري االجتاهات يظل يف نطاق املمكنومع ذلك فتغ ،طائلأي 

الباحث أنه بالرغم من صعوبة تغيري وتعديل االجتاه الذي حيمله أي فرد جتاه أي  ىوير 
فمىت توفرت قوة املؤثر وكلما كان الفرد املستقبل قوي  ،ستحيل  مبإال أنه ليس  ،موضوع أو أي فكرة

ن االجتاهات متتلك ميزة أل؛ ن واجهته الصعاب إو  متّكن من ذلك ،بإمكانه أن يعدل ويغري اجتاهاتهو 
 .مقاومتها للتغيري وأيضاً  ،االختالف فيما بينها من حيث الشدة والقوة

 :تجاهاتطرق تعديل وتغير اإل
 :منها واالجتماعيةاليت ميكن هبا تغري االجتاهات النفسية  ساليبالطرق واألهناك العديد من )

املرجعي الذي  بإطارهوبال شك  يتأثرإن اجتاه الفرد حنو أي موضوع  :تغيري اإلطار املرجعي -1
وهذا االرتباط الوثيق يؤكد أن تغيري االجتاه يتطلب  ،يتضمن املعايري والقيم واملدركات ويؤثر فيه

 .إحداث تغيري يف اإلطار املرجعي
يف حتديد اجتاهات الفرد  ن للجماعة أثراً أحيث  :ها الفرديإلتغيري اجلماعة اليت ينتمي  -2

ن تتغيري اجتاهاته بتغيري أومن الطبيعي  ،وقد تكونت اجتاهاته وقيمه يف ضوء معايريها ،وتكوينها
مع  ىتعديل سلوكه واجتاهاته لتتماش إىلوهو مع مضي الوقت مييل  ،خريأُ  إىلانتمائه من مجاعة 

 .ك الفرد ذلكدر أذا حدث تغيري يف موضوع االجتاه و اجلماعات اجلديدة إ
؛  املوضوع من جوانب جديدة علىن يتعرف أيسمح للفرد ب :تصال املباشر مبوضوع االجتاهاإل -3

 .تغري االجتاه حنوه إىلمما يؤدي 
ن اجتاهات الطالب أ فنالحظ مثالً  ،جتماعيةواقف اإلتغيري اجتاهات الفرد واجلماعة بتغيري امل -4

 .تتغري عندما يصبح مدرساً 
 واألفكارتقوم وسائل اإلعالم بتقدمي املعلومات واحلقائق  :وسائل اإلعالمأثر املعلومات و  -5

اإلجياب أو  إىلمما يلقي الضوء أو يساعد يف تغري االجتاه  ضية ما ؛حول موضوع ما أو ق واآلراء
  .السلب

                                                            

 680ص 1ط،مقدمة في علم النفس ،الوقفي (1)
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يؤثر تغيري األحداث يف تغري اإلطار املرجعي للفرد ؛ مما يؤثر بالطبع  :حادث املهمةألتأثري ا -6
ع عن طريق استخدام رأي كذلك تتأثر االجتاهات وميكن تغيريها باإلقنا   ،تغيري اجتاهاته على

 (1).(األغلبية
 ،ميكن استخدامها يف عملية تعديل االجتاهات أو تغيريها ىخر أُ  اً طرق) كما قدم أبو جادو 

 :وهذه الطرق هي
ما تتعدد اجتاهاته نتيجة  وكثرياً  ،فالفرد مير خالل حياته بأوضاع خمتلفة ،تغيري أوضاع الفرد -1

 .حبيث يصبح أكثر تالؤما واتساقا مع األوضاع اجلديدة ،الختالف أوضاعه
ف أو ، بعض الظروتغري اجتاهاته لتغرّي  إىل قد يضطر الفرد أحياناً  ،التغري القسرى يف السلوك -2

 أو السكن. ،أو املهنة ،كظروف الوظيفة  ،هيعلالشروط احلياتية اليت تطرأ 
عرفة مبوضوع االجتاه أو املحيث يتطلب تغيري وتعديل االجتاه  ،جتاهالتعريف مبوضوع اإل -3

 .يف تغيري االجتاهات بارزاً  وتلعب وسائط االتصال وعملياته دوراً  ،يف هذه املعرفة عياً أو نو  اً كميّ تغيريا ً 
فمن الطبيعي أن تتوقع زيادة فرص تغيري االجتاهات أو تعديلها حنو  ،اخلربة املباشرة يف املوضوع -4

 .موضوع معني بازدياد تعرض الفرد خلربات مباشرة باملوضوع
وفيها يطلب من األفراد املراد تغيري اجتاهاهتم حنو موضوع ما أن يلعبوا  ،طريقة لعب األدوار -5

ويقوموا بتقدمي  ،ننينني أن يلعبوا دور غري املدخّ كأن يطلب من املدخّ   ،خيالف اجتاهاهتم أصالً  دوراً 
 .ترك التدخني علىقناعية للمدخنني حلثهم إرسالة 

 أن يقدم خدمة بسيطة ختالف تتلخص يف إقناع صاحب اجتاه معني ،طريقة سحب القدم -6
التنازل فويف حقيقة األمر  ،بسيط عن مواقفه والتزاماته بقدر   فيقدمها الفرد متنازالً  ،مواقفه واجتاهاته
لتقدمي تنازالت  ويصبح بعد ذلك أكثر استعداداً  ،حتطيم دفاعات صاحب االجتاه إىلالبسيط يؤدي 

 .(2)(ل فيها أو يغري من اجتاهاته السابقةدّ خري يقرتب فيها من اكتساب اجتاهات جديدة يعأُ 
 
 

                                                            

 171-163ص ،5ط ، علم النفس االجتماعي ،زهران (1)
 228-227ص ،(1)ط سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،أبو جادو (2)
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  تجاهصائص اإلخ
وميكن )، جتماعي عدة خصائص متيز االجتاهاتيف علم النفس اإل واألحباثذكرت معظم الدراسات 

 :أن نعرض منها ما يلي
 .وميكن التنبؤ هبا ،جتاهات قابلة للقياساإل -1
مالحظة جتاه من اإل علىستدل ويُ  ،ما ء  جتاه عالقة بني الفرد وموضوع االجتاه أو شياإل -2

 .املعني الشيءالسلوك حنو املوضوع و 
أو موضوع حنو شي  أو ضعيفاً  وقد يكون قوياً  ،أو حمايداً  جيابياً إأو  جتاه سلبياً قد يكون اإل -3

 .معنّي 
ويشرتك عدد من األفراد أو اجلماعات  ،جتاهات وترتبط مبثريات ومواقف اجتماعيةتتكون اإل -4

 .فيها
عالقة بني فرد أو موضوع من  ولكنها تتضمن دائماً  ،جتاهات من فراغاإل ال تتكون -5

 .موضوعات البيئة
ومنها ما هو غامض  ،فمنها ما هو واضح املعامل ،جتاهات يف وضوحها وجالئهاتتفاوت اإل -6

 (1).(االجتاهات الذاتية أكثر من املوضوعية ىحمتو  علىويغلب 
تصل ميتد من التأييد م يلها بأهنا خطي ثوميكن مت ،هتامن حيث منطها وشدّ  جتاهاتتتباين اإل) -7

 .)السلبية(املعارضة الكاملة  إىلمث يصل  ،احلياد إىل يجابية () اإلاملطلق 
ستجابة الفرد لإلباعتبارها متثل استعداد وإمكانات هات سلوكية للفرد جتاهات كموجّ تعمل اإل -8

  .بطريقة معينة حنو موقف ما
واملكون  ،املكون املعريف :التاليةاملكونات  على عتماداً إع ما جتاهات إزاء موضو تتشكل اإل -9

 (2).(أي أهنا ثالثية األبعاد ،واملكون السلوكي ،الوجداين
فالطالب الذي ميتلك  ،من السلوك الظاهري للفرد عليهاجتاهات تكوينات فرضية يستدل اإل) -10

 .والوقت لدراستها يصرف املزيد من اجلهد ،حنو مادة دراسية معينة جيابياً إ اجتاهاً 

                                                            

 .216-215ص،1ط ،سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،أبو جادو  (1)
أثر تدريس مساق تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في تنمية االتجاهات نحو المعاقين لدي   ،وبشارة ،أبو درويش  (2)

 .386ص  ،4، ج 3اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية ع ،عينة من طلبة جامعة الحسين بن طالل
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 .جتاهات وختتلف حسب املثريات اليت ترتبط هباتتعدد اإل -11
السلوك يف  إىلوتشري  ،روترتبط بالسلوك احلاض ،للخربة السابقة جتاهات تعترب نتاجاً اإل -12

  .املستقبل
جتاه فاإل ،ةب من موضوعاهتا إذا كانت إقداميفتجعل الفرد يقرت  ،جتنبيه –جتاهات إقدامية اإل -13

جتاهات وقد تتسم اإل ،ات الدين وشعائرهتعليمممارسة  إىليدفع صاحبه  اإلقدامي حنو الدين مثالً 
 (1).(بالتجنبيه أو السلبية فتجعله يتجنبها ويرغب عنها

 .جتاه مبثريات ومواقف اجتماعيةيرتبط اإل" -14
 .جتاهات الذاتية واملوضوعيةاإل علىيغلب  -15
 .ومنها ما هو سهل التعديل ،ما هو قوي يقاوم التعديلجتاهات من اإل -16
 .جتاه خبربة الفرد ويؤثر فيهار اإليتأثّ  -17
 (2).(خمتلفة أساليبه قابل للقياس والتقومي بأدوات و جتااإل -18

 تجاهاتتصنيف اإل
 :ومن هذه التصنيفات ما يلي ،عدة أسس علىجتاهات وتنوعت دت تصنيفات اإلتعدّ 
 ماً جتاه العام هو الذي يكون معمّ اإل :هناك اجتاه عام واجتاه خاصف :أساس املوضوع على" -1

جتاه اخلاص الذي يكون واإل ،جتاه اخلاصمن اإل واستقراراً  ويكون أكثر ثباتاً  ،حنو موضوعات متعددة
                          (3)."نوعي حمددحنو موضوع  حمدداً 

عن فرد  جتاه الفردي هو الذي يصدراإلف :اجتاه فردي واجتاه مجعي :أساس الشمول على)  -2
جتاهات اجلماعية ا اإلأمّ  ،دون غريه من أفراد اجلماعة واحد حول موضوع معني يهمه هو شخصياً 

 ،مجيع أفراد اجملتمع حول قضية أو موقف معني يهتم به مجيع أفرادهمستوى  علىهي اليت تصدر 
 .ستمرارية واستخدام العنف أحياناً وميتاز هذا النوع بالقوة واإل

                                                            

 289ص ،1ط  ،المدخل إلي علم النفس ،و عبد العزيز ،بين جابر  (1)
 .162ص  ،(1ط) ،النفس االجتماعيعلم  ،املعايطة (2)
 104ص  ،المدخل إلي تدريس العلوم ،تدريس العلوم في العالم المعاصر ،وآخرون ،النجدي (3)
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الرضا والقبول من  ىجيابية هي اليت تلقفاإل :جياب واجتاه سليبإاجتاه  :أساس اهلدف على  -3
الرفض  ىجتاه السليب هو الذي تلقا اإلأمّ  ،الفرد ىلتحقيقها رغبة أو غاية لد الفرد وباعتناقها نظراً 
                                             (1).(ردوعدم القبول من الف

جتاه الذي يعلنه جتاه العلين هو اإلاإلف :اجتاه علين واجتاه سري :أساس درجة الظهور على" -4
جتاه السري هو ذلك االجتاه الذي ا اإلأمّ  ،دون حرج أو خوف  عنه سلوكياً يعرّب و  ،الفرد وجيهر به

          (2)".السلوك املعرب عنه علىخيفيه الفرد وينكره ويتسرت 
جتاهات القوية هي تلك اليت فاإل :يفاجتاه قوي واجتاه ضع :ةأساس درجة الشدّ  على"  -5

جتاه حنو مثل اإل ،حاداً  وجتعله يسلك يف املواقف سلوكاً  ،جانب كبري من حياة اإلنسان علىتسيطر 
وإمنا يفعل ذلك ألنه  ،ال يستطيع مقاومته وال احتماله ضعيفاً  أما من يقف من االجتاه موقفاً  ،الدين

 (3)."ال يشعر بشدة االجتاه

 تجاهاتأنواع اإل
 ومن منها، إليهتوجد العديد من التقسيمات واألنواع لالجتاهات وذلك باختالف الزاوية اليت ينظر  

 :ما يلي) هذه القتسيمات
هات اجلماعية هي تلك االجتاهات املشرتكة بني عديد من اجتفاإل :جتاهات مجاعية أو فرديةإ -1

 جتاهات الفردية هي تلك اليت متيز فرداً اإلا أمّ  ،كإعجاب الناس بزعيم سياسي أو داعية ديين ،الناس
 .أو بفئة معينة من الناسعن آخر كإعجاب الفرد بشخصية معينة 

ا أمّ  ،جتاه العلين هو االجتاه الذي يتحدث فيه الفرد أمام الناساإلف :جتاهات علنية وسريةإ -2
بل قد  ،واالحتفاظ به لنفسهه ءوحياول إخفا ،يف إظهاره جتاه السري فهو اجتاه جيد الفرد حرجاً اإل

 .إذا سئل عنه ينكره أحياناً 

                                                            

 18ص   ،ط: د.ط ،علم النفس أسس السلوك اإلنساني بين النظرية والتطبيق ،السيسي (1)
 288ص  ،1ط  ،المدخل إلي علم النفس ،بين جابر، و عبد العزيز (2)
دراسة ميدانية بنوادي االنترنت  :اتجاهات جمهور مستخدمي االنترنت في الجزائر نحو االعالنات االلكترونية ،واضح (3)

 98ص  ،رسالة ماجستري ، بوالية قسطنية
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جانب كبري من حياة  علىجتاهات القوية هي اليت تسيطر اإل :ضعيفةو اجتاهات قوية  -3
ا من يقف من أمّ  ،مثل االجتاه حنو الوالدين ،حاداً  وجتعله يسلك يف بعض املواقف سلوكاً  ،اإلنسان

 .فإنه يفعل ذلك ألنه ال يشعر بشدة االجتاه؛ ه وال احتماله ال يستطيع مقاومت ضعيفاً  جتاه موقفاً اإل
 ،معني كالفن مثالً  يءوجبة هي اليت تنحو بالفرد حنو شجتاهات املاإل :جتاهات موجبة وسالبةإ -4
 .آخر كاإلدمان مثالً  يءحنو ش ا االجتاهات السالبة فهي اليت جتنح بالفرد بعيداً أمّ 
 ،حنو موضوعات متعددة ماً هو االجتاه الذي يكون معمّ جتاه العام اإل :جتاهات عامة وخاصةإ -5

حنو  فاالجتاه اخلاص هو االجتاه الذي يكون حمدداً  ،جتاه اخلاصمن اإل واستقراراً  ويكون أكثر ثباتاً 
 (1).(موضوع نوعي حمدد

 :تجاهمميزات اإل
 :مميزات منها ما يلي لالجتاهات عدة)

وفيما إذا كانت  ،شعور الفرد حنو جمموعة من املوضوعات إىلتشري وجهة االجتاه  :الوجهة -1
عض اجلوانب يف جيابية حنو كل أو بإمرضي حنو اجلامعة يعين أن وجهته فالطالب الذي له اجتاه  ،لديه

أما الطالب الذي يتجنب اجلامعة أو نشاطاهتا فإن اجتاهه سليب  ،كنظام املنح ونظام الدراسة  ،اجلامعة
 .حنو اجلامعة

حنو موضوع  ضعيفاً  جند لشخص معني اجتاهاً إذ  ،ختتلف االجتاهات من حيث الشدة :ةالشدّ  -2
ولفهم االجتاه ينبغي أن  ،خرآحنو نفس املوضوع أو موضوع  قوياً  خر اجتاهاً آبينما جند لشخص  ،ما

 .قوة شعور الفردمدى يعكس هذا األخري 
أو جانبني  يكره بشدة جانباً  بلال حيب  حيث جند متعلم ،املدى ه أيضاً يعلويطلق  :نتشاراإل -3

 اخلاص أو العام.التعليم يتعلق ب ماخر ال حيب آبينما قد جند  ،من جوانب املدرسة
 آخرينجند و  ،مستقر بأسلوبجتاه يستجيبون لسلم اإل األفرادبعض  أننالحظ  :ستقراراإل -4

ويف  ،نيحمايدقد يقول فرد بأن كل القضاة ف ،مرضية وغري مرضية لنفس املوضوع إجاباتيعطون 
 .ليس حمايداً  معيناً  بأن قاضياً  يُظهرنفس الوقت 

                                                            

 .104-103ص  ،ط: د.ط ،علم النفس االجتماعي ،أمحد  (1)



122 
 

ن االجتاهات البارزة اليت أو  ،جتاهتلقائية أو التهيؤ للتعبري عن اإلويقصد به درجة ال :الربوز -5
ويعطي هلا أمهية كبرية لتضمن غالبية االجتاهات لقضايا تتطلب  ،معرفة كبرية هبا علىيكون الفرد 

ميكن قياس الربوز  وإمنا ،اإلجابة عنها بعبارة "موافق" أو "غري موافق" فإهنا ال تستطيع قياس الربوز
 (1).(بواسطة املقابالت واملالحظات اليت توفر الفرص للتعبري عن االجتاهات

اليت التعليم هتمام باجتاه الطالب حنو طريقة اإل ري جداً أنه من الضرو مما سبق يتضح للباحث 
أصبح يهتم بشكل كبري بنوعية العامل من حولنا إن حيث  ،وتالءم العصر الذي نعيشه ،متناسبه

أو تقنيات تربوية جديدة يف العملية  ،أو إصالحات ،وقبل أن ندخل أي جتديدات ،وجودتهالتعليم 
 ،ألنه هو املعين األول هبذه التقنية ؛ اجتاه طالبنا حنو هذه التقنيةأن نعرف علينا جيب   ،التعليمية

وحيث أن معرفة اجتاهات األفراد حنو موضوع معني يساعدنا يف التنبؤ بالسلوك الذي سيقوم به الفرد 
تقبله ملفاهيم وخربات تلك املادة مدى ب حنو املادة الدراسية اليت يتعلمها يؤثر يف الفاجتاه الط ،حنوه

الطالب   ىومن هنا يتولد لد ،التحصيل الدراسي يف هذه املادة علىيؤثر  ايلوهذا بالت ،وظيفهاوت
 .حنو تلك املادة جيابياً إأو  سلبياً  اجتاهاً 

 التحصيل الدراسي :الثالث المحور
 مدخل

  ،وأهم العوامل املؤثرة فيه وخصائصه، ،يتناول الباحث يف هذا احملور مفهوم التحصيل الدراسي وأمهيته
 .وقياس التحصيل الدراسي ،كذلك شروط ومبادئ التحصيل اجليد

ي ا ف  م   ل  ص  حُ و   ور  قبُ ي الُ ف   ام   ر  عث  ا بُ ذ  إ   مُ عل  ي     ال  ف  " أ  كم كتابه العزيز يف حمُ  ىلايقول اهلل تع        
  .(10 ،9 :االية ،. )العاديات"ور  دُ الص  

فهو  ،التعليميةجنا  العملية مدى  علىيعد التحصيل الدراسي من املؤشرات املهمة اليت تدل 
سباب مشكلة اإلخفاق الدراسي أ علىالتعرف و  ،يسهم يف الكشف عن مكامن القوة والضعف فيها

 ولياء األمورأالكثري من الشكاوي من املعلمني و فنجد  ،والرسوب لدي بعض املتعلمني يف مدارسنا
اكتساب  علىن أبنائهم املتعلمني ميتلكون قدرات مثل أقراهنم وزمالئهم اآلخرين من حيث قدرهتم بأ

  ،والتحصيل الدراسيالتعليم  علىولكنهم يعانون من ضعف قدرهتم  ،املعلومات واملعارف املختلفة
                                                            

 243-242 ص  ،ط: د.ط ،االحصاء والقياس النفسي التربوي ،مقدم (1)
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ومعرفة  ،ن نضعهم يف تصنيف تربوي حمددأو  ،املتعلمنيمستوى ن حندد أكننا مي ومن خالله أيضاً 
الرتبية بشكل عام واملختصني يف علم النفس  علىولقد اهتم املربني والقائمني  ،الفروق الفردية بينهم

ثه مفهومه حباأو دب الرتبوي يف كثري من دراساته ألحيث تضمن ا ،هبذا املؤشر اهلام بشكل خاص
 .هدافه وكيفية قياسهأو  ،رتفاعه وتدنيهاسباب أو  ،والعوامل املؤثرة فيه

يعترب التحصيل الدراسى أحد اجلوانب املهمة للنشاط العقلي الذي يقوم به الطالب يف "
وقد صنف التحصيل الدراسي  ،نه عملية عقلية من الدرجة األوىلأ علىالتحصيل  إىلوينظر  ،املدرسة

ويتضمن التحصيل اجلوانب  ،ويتضمن احلقائق واملهارات وامليول والقيم ،كمياً   معرفياً  باعتباره متغرياً 
و أ ،ه حتصيل التالميذيعلطلق ي ما وبرغم اتساع مفهوم التحصيل فغالباً  ،املعرفية واملهارية والوجدانية

 (1)."باملدرسة وثيقاً  ي ويرتبط ارتباطاً تعليمالنظام الإليه كساهبم ملا يهدف إ

 مفهوم التحصيل الدراسي
ختلفت اوقد  ،لتحديد مفهوم ماهيه التحصيل الدراسيهناك العديد من التعاريف اليت قدمت 

 :يلي وجهات النظر يف ذلك ومنها ما
السيما إذا كان موضوع ما وحتصيله و  علىعملية تركيز االنتباه " :بأنه له تعريف أمحد املراغي

  .(2)"أو مطبوعاً  مكتوباً 
داء يف املدرسة وجيري ألالكفاءة أو او أحمدد من اإلجناز مستوى " :نهأب (النيفه )تشوقد عرّ         

 .(3)"واسطة االختبارات املقننةأو ب ،من قبل املعلمني
جة التدريب واملرور خبربات مقدار املعرفة اليت حصلها الفرد نتي" :فقد عرفه بأنه أما العيسوي

 .(4)"سابقة
 جمموعة املواد مقدراً جناز التحصيلي للطالب يف مادة دراسية أو اإل" :نهأب فه أمحد إبراهيموعرّ 

 .(1)"العام أو يف هناية الفصل الدراسيلالمتحانات املختلفة اليت جتريها املدرسة آخر  بالدرجات طبقاً 
                                                            

(1) Kumar.A(1985): "Pattern of the self disclosure among orphan and non orphan adolescents "children 

psychiatry" p10 

 35ص ،ط: د.ط ، مصطلحات التربية وعلم النفس ،بدوي (2)
جملة   ،للبنات في الرياضالمناخ المدرسي وعالقته بالتحصيل والطمانينة النفسية لدي طالبات كلية التربية  ،بن الدن (3)

  210ص ،22ع  ،1ج  ،كلية الرتبية وعلم النفس
 129ص ،ط: د.ط ،القياس والتجريب في علم النفس والتربية ،العيسوي (4)
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يف إليه النجا  الذي حيرزه أو يصل مستوى درجة اإلكتساب اليت حيققها الفرد أو " :نهأب مه عالموقدّ 
 .   (2)ي أو تدريس معني"تعليممادة دراسية أو جمال 

داء الفرد أو ما اكتسبه أو ما تعلمه من مهارات ومعلومات أهو " :تعريف الباحثأّما 
 الطالب يف عليهاوالذي يقاس بالدرجة اليت يتحصل  ،ي املعد لذلكتعليمومعارف يف الربنامج ال

 ." االختبار املدرسي
املتعلم من معرفة ا حققه مبالتحصيل الدراسي  علىننا نستدل أه يتضح لنا من ذلك كلّ 

وال ميكن معرفة  ،وهي النتيجة احلقيقية لدراسة مقرراته اليت هلا أهداف حمددة ومعينة بدقة ،ومعلومات
من إليه هذا القياس أو نتوصل  علىونستدل  ،اإلجناز إال من خالل قياس تلك األهدافمدى 

ة أو ويتم حتديد درجة التحصيل بدرجة اختباره يف مادة معين ،ختبارات التحصيلية املختلفةخالل اال
 ،التعليميةيف بعض األنظمة  يضاً أ وقد يكون تراكمياً  ،و عام دراسيأجمموع درجاته يف فصل دراسي 

 .ي املتبعتعليمأي حسب النظام ال
 أهمية التحصيل الدراسي 

واملتخصصني يف علم النفس  ،الرتبويني عامةالتحصيل الدراسي من الظواهر اليت شغلت الكثري من )
 ىحيظو  ،باء ومعلمنيأحياة الطالب وما حييطون هبم من  مهية يفأوذلك ملا له من  ،ي خاصةتعليمال

نه أحد املعايري املهمة يف أل ؛ يتعليمالصلة بالنظام ال يم متزايد من قبل ذو اهتماالتحصيل الدراسي ب
 (3)(.املختلفة التعليميةتقومي التالميذ والطالب يف املستويات 

ومما الشك فيه أن التحصيل الدراسي له أثر كبري يف تشكيل شخصية الطالب حيث يشجع )
حتصيل مستوى  إىلن وصول الطالب أكما   ،مكانياتهإحقيقة قدراته و  علىأن يتعرف الطالب  على

ويبعده عن القلق  ،ويدعم فكرته عن ذاته ،دراسته للمواد املختلفة يبث الثقة يف نفسهمناسب يف 
فإنه  ،ا إذا فشل الطالب يف التحصيل الدراسي املناسب لدراستهمّ أ ،صحته النفسية والتوتر مما يقوي

                                                                                                                                                                                          

 7ص ،ط: د.ط ،عناصر إدارة الفصل والتحصيل الدراسي ،أمحد (1)
 305، ص1ط  ،اساسياته وتطبيقاته وتوجيهاته المعاصرة ،القياس والتقويم التربوي والنفسي ،عالم (2)
 20ص ،(1ط ) ،دمشق ،الصحة النفسية ،فهيم (3)
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سوء  عالماتوهذا من  ،قص والتوتر والقلقواإلحساس باإلحباط والن ،فقدان الثقة بنفسه إىلي يؤدّ 
 (1)(.الصحة النفسية للفرد

اس مدى تطور قياملعيار الذي عن طريقه هو ن أمهية التحصيل الدراسي أث ويضيف الباح
عب الشُ  علىكما يسهم يف توزيعهم   ،خرآي تعليمهدف  إىلميكن أن ينتقلوا ومن مث  ،املتعلمني
  ،ايعليف عملية قبوهلم يف اجلامعات واملعاهد التقنية ال يضاً أوله دور  ،صات العلمية املختلفةوالتخص

كالت املش ويواجهجماالت احلياة  الطالب يف شىتتكيف يحيث  ،كما تتضح أمهيته يف احلياة العامة
 ،يستفيد من عملية التحصيل الدراسي يف كيفية الشعور باملشكلة وحتديدهاو  ،اليت قد تعرتض حياته

 .فضل احللول املمكنةأختيار اومن مث  ،حتليلها وتفسريها ايلالتوب

  خصائص التحصيل الدراسي
 :يلي ما)للتحصيل الدراسي عدة خصائص منها 

  .أنه حيتوي منهاج مادة معينة أو جمموعة من املواد لكل وحدة منها معارف خاصة هبا -1
والكتابية يظهر التحصيل الدراسي عرب اإلجابات عن اإلمتحانات الفصلية الدراسية الشفهية  -2

 .واألدائية
 ،أغلبية التالميذ العاديني داخل الصف ىالدراسي يعين التحصيل السائد لد التحصيل -3

 .واليهتم بامليزات اخلاصة
ومعايري مجاعية موحدة يف إصدار  أساليبتوظيف امتحانات و  علىيل الدراسي يقوم التحص -4

 (2).(األحكام التقوميية

 التحصيل الدراسي  علىالعوامل المؤثرة 
وقد تكون هذه العوامل عوامل  ،التحصيل الدراسي للمتعلمني علىهناك العديد من العوامل اليت تؤثر 

هذه العوامل  إىل الباحث تطرقيوسوف  ،وعوامل بيئية مدرسية ،سريةخري أُ وأُ  ،وعوامل نفسيةأ ،ذاتية
  .من التفصيل ء  بشي

 
                                                            

 73ص ،رسالة ماجستري  ،الطموح وعالقته بالتحصيل الدراسي لدي طلبة لبتعليم التقنيمستوى  ،بدور (1)
 148ص ،رسالة ماجستري ،أثر التعليم الحضري علي التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات ،مزيود (2)
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 :وتتمثل يفالعوامل الذاتية  :أوال  
كألتاخر يف   ،قدرات الطالب العقلية تسبب يف اخنفاض التحصيل الدراسي :العوامل العقلية" -1

أو  ،التذكر علىأو ضعف وتأخر القدرة ،القراءة بسبب عدم إتقاهنا  علىأو يف القدرة  ،الذكاء
غوية كالقدرة الل  ،إحدي القدرات اخلاصة اليت يلزم وجودها بنسبة كبرية للتقدم يف مادة دراسية معينة

 علىوالقدرة  ،الفهم الصحيح والدقيق للمعاين إىلوالقدرة اللغوية تقود " ،(1)"أو القدرة اهلندسية
ت العديد من دهذا وقد أك ،ميذالتال ىالدراسي لد رفع التحصيل علىستدالل اليت تعمل اإل

 ،(2)مان وبوند"مثل دراسة تري  ،والذكاء متغريي التحصيل حباث أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة بنيألا
ستنتاج واحملاورة واال ،ف واملعاجلةاليوالفحص والت ،التحليل والرتكيب علىسبق القدرة  ما إىلإضافة "

  (3)."واملناقشة والنقد والتقييم
 كما هو معلوم أن املتعلم الذي يعاين من مشاكل صحية غالباً ) :العوامل الصحية واجلسمية -2
صابة املتعلم فإ ،حتصيله الدراسي بشكل سليب علىوهذا مايؤثر  ،نتباهيكون قليل الرتكيز واال ما
بل وحتد  ة،قدراته التحصيلي  علىتؤثر  ،أو إلتهاب املفاصل وغريها ،مراض املزمنة كالسكريألحد اأب

 منها.
صحية هم يف الغالب حمرومون من أنواع النشاط  كلا إن االطفال الذين يعانون من مش

 )كالشلل والصرع (ة كما أن املشكالت والعصبي  ،يف عملهم املدرسي وهم أكثر بطئاً  ،اإلجتماعي
املتعلم مستوى  علىهي إعاقات حركية تؤثر  (ر األطراف والتهاب المفاصلت)كبوالعضلية 

فه االجتماعي يف املواقف املدرسية إذا مل توفر له التسهيالت والرعاية الرتبوية يوتكي ه،وحتصيل
أن التلميذ  إىل( اليت توصلت 1970ت دراسة عماد الدين سلطان )هذا وقد أكد" ،(4)(املناسبة

من بينها و  ،له وقد تكون سبباً  ،خر الدراسيأخري مصاحبة للتيعاين من مشكالت أُ  املتأخر دراسياً 
 ن نسبة اإلعاقة البصرية والسمعية ترتفع بني املتأخرين دراسياً أكما " .(5)"املشكالت الصحية العامة

                                                            

 428ص ،ط: د.ط،أسس الصحة النفسية ،القوصي (1)
 47ص ،1ط  ،علم النفس الطفل للطلبة والمعلمين ،وآخرون ،سالمة (2)
 116ص ،ط: د.ط ،الصحة النفسية والتوافق األسري ،عبداللطيف (3)
 106-105ص  ،1ط  ،االكاديمية مظاهرها وأسبابها وعالجها–السلوكية التعليمية –المشكالت الصفية  ،العمايرة (4)
 18ص ،1ط  ،دراسات في علم النفس اإلكلينكي والمشكالت السلوكية ،غزال (5)
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 ،يف الوظائف اجلسميةهناك عالقة بني القصور يف النمو ن أو  ،ألفراد العادييني واملتفوقنيا لدىعنها 
ويف املقابل فإن املتفوقني ال يعانون من مشكالت صحية تؤدي  ،التحصيلي للطالبستوى وبني امل

 (1)."تعثرهم إىل
لدراسي ومنها هناك العديد من العوامل النفسية اليت تؤثر يف التحصيل ا :العوامل النفسية -3

 :مايلي
حيث أوجدت عدة  ،إذ ال تعلم بدون دافعية ؛ للدوافع تأثري كبري يف عملية التعلم :الدافعية" - أ

 (2)."خري تربوية أن هناك ارتباط قوي ودال بني التحصيل والدافعية للتعلمأُ دراسات نفسية و 
شعر باحلاجة ويُ  ،معينةهي القوة الواصلة اليت حترك السلوك وتوجهه لتحقيق غاية فالدافعية "

 (3)". ستثار هذه القوة احملركة بعوامل تنتج من الفرد نفسهوتُ  ،ها وبأمهيتها املادية أو املعنويةيإل
ن طموحه ألذلك  ؛ ئق من الطمو المستوى دون الميكن تصور متعلم يتفوق  :الطمو " - ب

متياز، وهذا ما أكدته عدة ق املزيد من التحصيل والتفوق وااليف الدفع به حنو حتقي يلعب دوراً 
رتباطية دالة موجبة بني التحصيل الدراسي اوجود عالقة  إىلحيث توصلت  ،دراسات يف هذا اجلانب

  (4)."الطمو مستوى و 
مبعين أن ينظر  ؛ نفسه إىلجيابية إلنظرة الفرد ا إىللح تقدير الذات يشري مصط :تقدير الذات" - ت
حساس الفرد بكفاءته وجدارته إكما تتضمن   ،ة كافيةذاته نظرة تتضمن الثقة بالنفس بدرج إىل

تعلم منها دراسة مللحباث أثبتت أمهية تقدير الذات أوهناك عدة " ،(5)"واستعداده لتفعيل اخلربات
اليت أكدت وجود فروق يف تقدير الذات بني الطلبة املتفوقني والغري  ،(1993عبداخلالق جربيل )

دت وجود عالقة قوية بني تقدير الذات واإلجناز أكاليت  ،كذلك دراسة حممد الديب  ،متفوقني
 (6)."األكادميي

                                                            

 56ص  ،1ط  ،واقعه والعوامل المؤثرة فيه-نظرياته–التحصيل الدراسي دراساته  ،معجب (1)
  116ص ،ط: د.ط ،الصحة النفسية والتوافق األسري ،عبداللطيف (2)
 324ص ،2ط ،علم النفس التربوي ،أبوجادو (3)
 118ص ،ط: د.ط  ،الصحة النفسية والتوافق األسري ،عبداللطيف (4)
 212ص.35ع ،9م  ،جملة العلوم االجتماعية ،تقدير الذات وعالقته بالتنشئة الوالدية واالمن النفسي ،كفايف  (5)
 11ص ،1، ع 16م  ،الطموح لدي عينة من الطالبات كلية المعلمات بجدةمستوى تقدير الذات وعالقته ب ،أمحد (6)
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توجد عدة شروط تساعد الطالب يف حتسن مستواه العلمي والرغبة يف  :عادات اإلستذكار) - ث
 :هم هذه الشروطأو  االً فعّ  يكون جيداً حيت  النجا  والتفوق

 .ختيار مكان هادي بعيد عن املؤثرات اليت تشتت اإلنتباهإ ( أ)
 خري(.واملستلزمات األُ  ،أوراق ،قالمأ ،)كتب :فري األدوات الضرورية منتو  ( ب)
 .تهالياليت تشتت اإلنتباه وتقلل من فع واضيعاإلبتعاد عن التفكري يف امل ( ت)
عة املادة وطبي ا يتناسب مع قدرة كل طالبحتديد الوقت املناسب لكل مادة دراسية مب ( ث)

 .الدراسية
 .عند شعوره بالتعب واملللسلوب اإلسرتخاء العضلي أُ استخدام  ( ج)
 (1).(ة كلما أمكن ذلكثر من حاسّ أك علىاإلعتماد  (  )

هو التكرار املقرتن التعليم رتقاء االتفوق و  إىلومن العادات اإلجيابية يف اإلستذكار واليت تقود "
من  اجملهود املوزع بدالً  إىلواللجوء  ،التعليميةواملالحظة للمادة  ،وطريقة التسميع الذايت ،باإلنتباه

   (2)."التعب وامللل إىلاجملهود املركز الذي يؤدي 
 علىالفشل هي اإلنكباب املستمر  إىلأما العادات السيئة يف اإلستذكار واليت تقود الطالب "

نغام األ علىكذلك الدراسة و  ،والسهر طوال الليل ،متحان يف آخر يومواإلستعداد لإل ،الدراسة
 (3).ة"الصاخب ةاملوسيقي

 إىلوتؤدي  ،ن تقلل الشعور بالكفايةأإن خربة الرسوب ميكن  :خربات الفشل السابقة" - ج
وهذا ما  ،مالعجز عن التعل ايلوبالت ،كما ميكن أن تولد الشعور بالعجز  ،معتقدات سالبة عن الذات

ن تعرضوا أاجلامعي هم الذين سبق و التعليم  يف ن املتاخرين دراسياً أ :تضح يف دراسة معجبا
 (4)."كرب من غريهمأوذلك بشكل  ،اجلامعيالتعليم للرسوب قبل 

 
 

                                                            

"فعالية االرشاد الفردي والجماعي في تحسين عملية اإلستذكار لدي طالب  ،مركز اإلرشاد النفسي.املؤمتر الدويل الرابع  (1)
 251ص ،1"، م الجامعة

 119ص ،مرجع سابق ،عبداللطيف (2)
 211ص ،1ط  ،مبادي التوجيه واإلرشاد النفسي ،الزيادي (3)
 82ص ،1ط  ،فيه واقعه والعوامل المؤثرة-نظرياته–التحصيل الدراسي دراساته  ،معجب (4)
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  :سريةالعوامل األُ  :ثانيا  
اس عالقة أس علىسرة هي مجاعة أولية تقوم العالقات بني أفرادها ن األُ أ( "Cooler) كولري  ىير 

 (1)."تت خطورة تأثريها يف تنشئة الطفلأومن هنا  ،الوجه للوجه
عاتقها تربية الطفل وتنشئته وفق قيم  علىاليت  وىلألاألسرة هي املؤسسة ان أعتبار اوب  

منوه بشكل سليم يف  علىوظائفها توفري الطعام واألمن واحملافظة  همومن أ ،وعادات واجتاهات جمتمعه
ويندرج حتت  ،وبدون أي تشوهات أو اضطرابات ،مرحلة الرشد بسالم إىلمجيع جوانبه حيت يصل 

 هي:"سرية عدة نقاط مهمة تسهم يف حتصيله الدراسي العوامل األُ 
وترة بني الوالدين العالقات املت هنيار بسببسرة اليت تعاين التصدع واالاألُ  :سريالتوافق األُ  -1

واملعاملة القاسية والسيئة لألبناء الناجتة عن  ،واألمهال من جانبهما ،فرادهاأر بني موالشجار املست
ا أمّ ) ،(2)"كل هذه العوامل تساهم يف تدين التحصيل الدراسي  ،الكراهية والنبذ والتهديد والعقاب

وتوفري جو اجتماعي ونفسي  ،سرة اليت ينشأ فيها الطفل يف كنف احلب والرعاية واحلنان واالهتماماألُ 
  ،اليت تناسبه فتح اجملال للطفل بأن يتعلم بالشكل الذي حيبه والطريقةكذلك و  ،مناسب للنمو والتعلم
 .الدراسي ع حتصيلهرتفا اكل هذا يساهم يف 

سرة يؤثر الثقايف واالقتصادي املنخفض لألُ ستوى إن امل :سرةالثقايف واالقتصادي لألُ ستوى امل -2
جنده يعاين  فالطالب الذي ينتمي ألسرة مفككة اجتماعياً  ،التحصيل الدراسي للطالب على سلباً 

سرة مرتابطة أُ أما الطالب الذي ينحدر من  ،يلهحتص علىة تؤثر اليمن اضطرابات نفسية وانفع
 (3).(ومستواها االقتصادي جيد يكون مستواه التحصيلي مرتفع

فكلما   ،التحصيل علىؤثر إن منط الرتبية السائد يف األسرة ي :منط الرتبية السائد يف األسرة" -3
 (4)."كان التحصيل أفضل،عن العنف والقسوة واإلمهال والتسيب كان النمط الرتبوي بعيداً 

، إما يف زيادة التحصيل الدراسي ،المماسبق يتبني لنا أن مجيع العوامل األسرية هلا الدور الفعّ 
 يف تدين التحصيل الدراسي. هاماً  ن تكون عامالً أما إو  ،للنجا  والتقدم يدفع مما

                                                            

 528ص ،ط: د.ط ، نمو اإلنسان في الطفولة والمراهقة ،سليمان (1)
 58ص ،ط: د.ط ،سيكولوجية التأخر الدراسي ،طلعت (2)
 105ص1ط ،مهنتي كمعلم ،فزارة (3)
جملة  ،عالقة الكفاءة االجتماعية والسلوك االجتماعي المدرسي باساليب التنشئة الوالدية والتحصيل الدراسي ،نسيمه (4)

 35ص.(1ع ) ،(26م )،العلوم الرتبوية
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 :ثالثا: العوامل البيئية المدرسية
عارف باملبناء اجملتمع أوتزويد  ،يف تكوين النشء هام   ملا تلعبه من دور   مؤسسة هاّمةً  تعد املدرسة 
حيث  ،حتصيلهم الدراسي علىالتأثري  ايلوبالت ،مكانياتهإتساهم يف الرفع من قدراته و اليت علومات املو 
  .التعليميةعن العملية الرتبوية و  املؤسسة االجتماعية املسؤلة رمسياً هنا أ

احلياة  علىن اهلدف من املدرسة هو تدريب التالميذ أ"( J.Deweyويرى جون ديوي )
، واجتماعياً  ،تنمية شخصية الطفل ورعايته نفسياً  علىوهي تعمل  ،جتماعية املشرتكة التعاونيةاإل

ف مع والتكيّ  ،التفاعل مع املواقف احلياتية علىمبا يتفق مع ميوله وانفعاالته وقدراته  ،ودراسياً  وروحياً 
ه من يعل تويوميكنها القيام بذلك ملا حت ،خمتلف املشكالت االجتماعية اليت قد يتعرض هلا مستقبالً 

وهذا ما  ،حد معني إىلتغيري نظام اجملتمع  علىن للمدرسة القدرة أكما   ،رات ووسائلمناهج ومقر 
  (1)."خريجتماعية األُ تعجز عنه املؤسسات اإل

حتصيل  علىمباشر ثري سواء مباشر أو غري أت ومن أهم العوامل البيئية املدرسية اليت هلا
  :التالميذ مايلي

 متأثري هاوالتهوية والضوضاء  ،لإلضاءة والرطوبة واحلرارة :"العوامل الفيزيقية" :البيئة الفيزيقية" -1
  ،وبعيدة عن الضوضاء ،ومكيفة التهوية ،فذاكرة الطالب يف حجرة جيدة اإلضاءة ،يف عملية التعلم
 (2)."يف التحصيل الدراسي ايلزيادة الرتكيز يف التعلم وبالت علىكل هذا يعمل 

املعلم القدرة الكافية واالمكانيات العلمية  ىعندما تكون لد :مكانياتهإكفاءة املعلم و ) -2
ه ومدحه وتقدمي التعزيز محاس أيضاً  ،اليت تكون فعالة يف زيادة الدافعية حنو التحصيل ،واملهنية

 .ال يف زيادة التحصيل الدراسيكل هذا له الدور الفعّ   ،والنصح واإلرشاد اجليد للمتعلم
 وهناك ثالث مكونات للعالقة بني الطالب واملعلم هي:

 .لبحرتام من جانب الطاكفاءة املعلم اليت تقابل باال - أ
 .دفء املعلم والذي يقابله العاطفة من جانب الطالب - ب
 (3).(عدالة املعلم واليت تقابل بالتعاون من قبل الطالب - ت

                                                            

 137ص ،1ط  ،مفهومه وخصائصه واهميته–اإلرشاد التربوي  ،وإبراهيم ،األسدي (1)
  219ص،2ط  ،أسس علم النفس ،عبداخلالق (2)
 38ص ،1ط  ،التعليم المدرسي ،جلجل (3)
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ولد احملبة تمعهم  التعليميةوكفاءته  ،هميعلمن ذلك يتبني لنا أن عدالة املعلم مع طالبه وعطفه 
وتطبيقها  ،التدريس املختلفة أساليباستيعاب  علىكذلك قدرته   ،الميذحرتام من قبل التوالتعاون واال

مدى كذلك و  ،و بني الطالبألفروق الفردية سواء بني اجلنسني معرفته بامدى و  ،بشكلها الصحيح
حتصيل  علىله تأثري كبري  ذلك كل  ،وضع االختبارات التحصيلية بالشكل اجليد علىإملامه وقدرته 
 .وإجياباً  املتعلمني سلباً 

 :التعليميةاملناهج  -3
"هو مجيع اخلربات والنشاطات أو املمارسات املخططة اليت توفرها املدرسة ملساعدة  :املنهج املدرسي

 (1)".املنشودة التعليميةقيق النتائج حت علىالطلبة 
اليت  ،التعليموهذا املقرر املدرسي يتفاعل مع إدراك املعلم والطلبة إلنتاج عمليات التعلم و )

لذلك فقد يكون  ،مليول املطلوبةحتصيل املتعلمني للمعارف واخلربات واملهارات وا إىلتؤدي يف النهاية 
من حيث عدم مالءمته للفروق  ،املنهج نفسه إىل التحصيل والتأخر الدراسي راجعاً مستوى خنفاض ا

وللكتاب يف املنهج دور كبري يف  ،وعدم تلبية احلاجات والرغبات وإشباع ميول الطلبة ،الفردية
من حيث توفره وصالحيته النفسية والرتبوية و  ،ه أو عزوفه عنهيعلبال الطالب قإل من حيث التحصي

  (2).(وتوافقه مع مستويات الطلبة
عد من سس سليمة تراعي طبيعة منو التلميذ يف املرحلة اليت أُ أُ  علىفإذا كان املنهج مبين "

ما إذا  أ ،حبيث تكون متكيفة مع النمو الفسيولوجي والنفسى للتلميذ يكون حتصيله جيداً  ؛ أجلها
  (3)."كان العكس يكون حتصيله ضعيف

، ة من عناصر التشويق واإلثارةاليخو  ،تكون املناهج غري مصممة ملتوسط قدرات الطلبة وقد)
للتباين بني  ونظراً  ،يف حتصيل الطلبةأو قد تكون املناهج غري مرتابطة وتتناول موضوعات خمتلفة تؤثر 

نشاط واحد خالل  علىنشطة ويركز إلذا كان الربنامج الصفي خيلو من اقدراهتم واستعداداهتم فإ

                                                            

 25ص ،1ط  ،المناهج التربوية الحديثة،و توفيق ،احليلة (1)
 146ص ،1ط  ،مشكالت النظام التربوي العربي ،السيد (2)
 124ص ،1ط ،األسرة ومشكالتها ،حسن (3)
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 إىل ايلويؤدي بالت ،ستمتاع الطالب بالدراسةاوحيول دون  ،من امللل لك خيلق جواً فإن ذ ؛ سبوعاألُ 
 (1).(واخنفاض دافعيته حنو التحصيل تأخره دراسياً 

وبينه  ،ة بني املتعلم وزمالئهيعلميثل املناخ املدرسي مبا حيتويه من عالقات تفا :اجلو املدرسي) -4
وهذا  ،الطالب وتعززها وبني املعلمني والطاقم اإلداري وما ينتج عنه من سلوكيات تعكس شخصية

 .زيادة التحصيل الدراسي أو اخنفاضه علىن يعمل أمن شأنه 
اضطراب  إىلن يؤدي أخري ميكن أُ  إىلالتنقل من مدرسة  املدرسي من خاللإن تغيري اجلو 

 ؛ حبث الطالب عن أجواء أكثر جاذبية إىلكما يؤدي اجلو املدرسي غري اجلذاب   ،حتصيل الطالب
قلة  :وذلك لعدة أسباب منها ؛ عنها روبهكثرة غياب الطالب عن املدرسة أو ه  إىللذلك فقد يؤدي 

أمهية عالقة الطالب بزمالئه  إىلكما يشري   ،خري خارج املدرسةجاذبية الدراسة لوجود مغريات أُ 
  (2).(و غري مباشرأحتصيل الطالب وذلك بشكل مباشر  علىومدرسته 
سبق يتضح لنا أن املدرسة مبا حتتويه من معدات وأدوات وساحات وأنشطة رياضية  مما

 ،مها هلايعلية وإتقان متعليموتقنيات  ،مسعية وبصرية التعليميةوتنوع وسائلها  ،وترفيهية، ومعامل فنية
فإذا كانت  ،كتشاف امكانياته وتفجري طاقاتها وتساهم يف الرفع من قدراته و  ،تعد بيئة جاذبة للمتعلم

 واليت ،حتقيقها إىلتحقق األهداف اليت تسعي تأكيد سيلزمها فبكل  املدرسة مؤهلة ومزودة بكل ما
كل العوامل السالفة الذكر مرتابطة   ،والعكس من ذلك صحيح ،من بينها زيادة التحصيل الدراسي

درجة تفاعلها مع و  ،خرآخري بشكل أو بمنها تؤثر يف األُ  وكلي  ،ومتماسكة مع بعضها البعض
فحدوث هذا التفاعل والتناغم بني املدرسة مبا حتتويه  ،التعليميةجنا  العملية الرتبوية و  إىلبعضها يقود 

وتوفري  ،وبني البيت مبا يوفره من حب ودفء عاطفي ،ي ومناهج دراسيةتعليممن كادر وظيفي و 
خلق جيل متسلح بالعلم  وهو ،أي جمتمعإليه ا حتقق اهلدف الذي يصبو هاملستلزمات املدرسية كل

 .ايعلواملثل اإلنسانية ال الدين ىءوملتزم مبباد واع  و  واملعرفة 
 
 

                                                            

املكتب التنفيذي لنقابة  ،( سوريا49ع  ) ،جملة بنات اجليل ،الدراسيأثر المعلم في معالجة التاخر  ،هاشم (1)
 67-60ص.املعلمني

 428ص ،2ط  ،أسس الصحة النفسية ،القوصى (2)
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 التحصيل الدراسي الجيد  ىءشروط ومباد
وسوف يستعرض  ،قوانني جتعل منه فائدة للمتعلم للتعليمأن  إىلتوصل علماء الرتبية وعلم النفس 

 :منها الباحث مايلي
 ابتكرارهن يقوم أ عليه ،أو خربة معينة ،ما وهو أن التلميذ لكي يتعلم شيئاً  :قانون التكرار" -1

الفهم  على قائماً التعليم  إىليؤدي  وذلك عندما يكون موجهاً  ،يف ذهنه وثابتاً  حيت يصبح راسخاً 
ميكن له أن يؤدي عمله بطريقة سريعة  ايلوبالت ،يدرسه ن يعي التلميذ ماأو  ،باهوالرتكيز واإلنت

   (1)."ودقيقة
زمنية يتخللها فرتات زمنية من  فرتات علىأن تتم عملية التعلم  ويقصد به :توزيع التمرين" -2

 ورسوخاً  فالقصيدة اليت يلزم حلفظها تكرارها عشر ساعات يكون تعلمها أسهل وأكثر ثباتاً  ،الراحة
 (2)."من حفظها يف جلسة واحدة بدالً  ،مخس أيام مثالً  إىلإذا قسمنا هذه الساعات العشر 

مث يبدأ يف  ،ككل املراد دراستهن يأخذ املتعلم فكرة عن املوضوع أوهي  :الطريقة الكلية" -3
  (3)."جزئياته ومكوناته التفصيلية إىلحتليلهىا 

حصله من  اسرتجاع ما وهو عملية يقوم هبا الطالب أو التلميذ حماوالً  :التسميع الذايت" -4
وذلك أثناء احلفظ أو بعده  ،النص إىلكتسبه من خربات ومهارات دون النظر ا أو ما  ،معلومات

يبدو من  حرزه من جنا  وعالج ماأإذ تبني للمتعلم ما  ؛ ع هذه فائدةملية التسميولع ،مبدة قصرية
  (4)."وللتأكد من احلفظ والفهم ،مواطن الضعف يف التحصيل

وعن  ،اإلقتصاد يف اجلهد الالزم لعملية التعلم إىليؤدي ارشاد املتعلم  :اإلرشاد والتوجيه" -5
مث يضطر لبذل  خاطئة أساليبمن تعلم  بدالً  ،طريقه يتعلم الفرد احلقائق الصحيحة منذ البداية

 (5)."فيكون جهده مضاعفي  ،مث تعلم املعلومات الصحيحة بعد ذلك ،هااجلهد حملو 
 

                                                            

 105ص ،1ط  ،علم النفس النمو ،القوصي (1)
 349ص ،1ط  ،القياس والتجريب في علم النفس والتربية ،القوصي (2)
 104ص ،1ط  ،والمراهقة وعالجهااضطرابات الطفولة  ،القوصى (3)
 108ص ،1، طاضطرابات الطفولة والمراهقة وعالجها القوصي، (4)
 220ص مرجع سابق ،القوصي (5)
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  قياس التحصيل الدراسي
اليت عن طريقها  الدراسي األساسية تقنية قياس التحصيل التعليميةمن مكونات العملية الرتبوية و 

ومنها ننطلق يف تعديل األهداف املنشودة وإعادة  ،التغريات الناجتة عن التعلم علىنستطيع التعرف 
 .ختطيطها بشكل جيد

حدوث التغريات يف جوانب التحصيل الدراسي من خالل مدى قياس  إىلوتلجأ املدرسة "
الفهم  علىكالقدرة ،كلهاالتعليم  نتائج قياس  إىل اليت ترمي أساساً  ،االختبارات التحصيلية

سلوب تفكري املتعلم يف أُ التعليم ثار آوتتضح  ،علومات يف حل املشكالتواإلنتفاع بامل ،ستيعابواال
كتسبه من ا  وإنفاق ما ،النقد البناء والتمحيص علىوقدرته  ،مورومهاراته يف معاجلة األُ  ،واجتاهاته

 (1)."مهارات وخربات مفيدة
يف مقياس  التعليميةة تعليمال علىالقائمون  عليهعتمد ا ياالختبارات التحصيلية أهم م وتعد

ألمهية  ونظراً  ،هاإليومركزه يف اجملموعة اليت ينتمي  حتديد ترتيب املتعلم علىوتعمل  ،تعلمهممستوى 
 مايلي:)القياس والتقومي قامت املدارس بتطبيق عدة طرق هلذا الغرض منها 

 :االختبارات التقليدية وتتمثل يف :أوال   
 ،تالميذه داخل الفصل علىستاذ بإلقاء الدرس ألُ حيث يقوم ا :وميةاليت الدراسية العالما -1

 .فيما بعد التقييم عليهاويبين  ،التلميذ يف كل درس عليهاوأثناءه يسجل عالمات يومية حيصل 
اليت يكلف هبا التلميذ ويصححها  ،قصد هبا الوظائف والبحوث املنزليةويُ  :األعمال املنزلية -2

 توجيههم. علىظهر هلم مواطن اخلطأ ويعمل ويُ  ،املعلم فيما بعد
وتكون  ،كل تلميذ مباشرة  علىيقوم املدرس بطر  سؤال أو أكثر  :ختبارات الشفويةاإل -3

 ه االختبارات تساعدوهذ ،تلميذ آخر إىلينتقل  أوإذا أخط ،من قبل التلميذ ةً شفهي عليهااإلجابة 
 .ن يكون يقظاً أ علىالتلميذ 

التعبري  علىوفيها تتا  الفرصة للتلميذ ألن يظهر قدرته  :اختبار املقال والتقارير واملناقشة -4
حتريرية خالل  تهجابإمجيع التالميذ وتكون  علىيطر   فهي عبارة عن سؤال حر   ،والتنظيم والتعميم

" عند بعض املستويات "فلسفيأو  ،أوعلمي ،شكل مقال أدب علىوتكون اإلجابة  ،مدة معينة
شكل  علىاإلجابة  ءفهمه أو حفظه لينشي علىوهنا يف هذه الطريقة يعتمد التلميذ  ،املتقدمة

                                                            

 143ص ،2ط  ،اجلزء الثاين ،االختبارات والمقاييس الطالبية ،بركات (1)
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ربطها  علىوقدرته  ،اختيار األفكار واحلقائق املهمة علىيظهر املقال قدرة التلميذ  ايلوبالت ،مقال
 .(1)(والتنسيق بينها

 ةاليختبارات المقفوائد اإل
  :مايلي"عدة نذكر منها فوائد ة اليختبارات املقلإل
حنو ميكنه من تعلم مهارات حل املشكلة  علىاألفكار وترتيبها  لتتيح للطالب فرصة حتلي -1

 .والتفكري اإلبداعي
متكن الطالب من فهم املادة الدراسية  ،كتساب عادات ومهارات دراسية جيدةا  علىتساعد  -2

 .حنو كلي على
  .(2)"من طرف املعلم طويالً  وال وقتاً  ة جهداً الياألسئلة املقيتطلب إعداد  ال -3

   :وتتمثل يف اآليت  ختبارات املقننة أو املوضوعية أو احلديثةاإل) :ثانيا  
ويتكون هذا  ،لسهولة إنشائه لة املوضوعية نظراً ئمن أشهر األسوهو  :ار اخلطأ والصوابختبإ -1

ويشرتط أن تكون نصف  ،ئةخر خاطآلعض اباالختبار من جمموعة عبارات بعضها صحيحة وال
ويتم خلطها مع بعضها دون نظام أو  ،وأن تكون خمتصرة ،العبارات خاطئة والنصف اآلخر صحيح

 داف الرتبوية اخلاصة مبعرفة األمساءألهاس اقي إىلوهذا النوع من االختبارات يهدف  ،ترتيب
 .واملصطلحات والقوانني

منها نقص  لف هذا االختبار من جمموعة عبارات يتخلل كالً أويت :ختبار ملء الفراغاتإ -2
أو  ،الفراغ بكلمة املء هذالطالب  علىويرتتب  ،يتجلي يف فراغ حمدد من العبارات املكتوبة ،ظاهر
ويستخدم هذا النوع لقياس معرفة " ،(3)(حمدد صلية كاملة وذات معىنألاجتعل العبارة  أو مجلة ،فقرة

  .(4)"املصطلحات والتواريخ والتعريفات وحل املسائل احلسابية
 وىلألمل اتتش ،من قائمتني من العباراتلف هذا االختبار أويت" :ختبار املطابقة أو املزاوجةإ -3

 علىو  ،جاباتاإل على العبارات الدالة علىيف حني تشمل الثانية  ،سئلةألا علىالعبارات الدالة  على
                                                            

 370ص  ،7ط ،التربية الحديثة ،صاحلي (1)
 58، ص 1ط  ،وإستخدامه في مجال التدريس الصفيالقياس والتقويم  ،عبداهلادي (2)
  220ص ،4ط  ،علم النفس التربوي ،نشواين (3)
 396ص ،1ط  ،علم النفس وتطبيقاته االجتماعية والتربوية ،اجلسماين (4)
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 .(1)"جاباتوما يقابلها من عبارات قائمة اإل سئلةألة أو مزاوجة كل عبارة مع قائمة االطالب مطابق
داث ألحوا ،صطالحيةوالتعريفات اال ،كلماتمعاين ال ستعمال هذا النوع لقياس معرفةاويكثر "

يف الرسم البياين  يضاً أكما يستخدم   ،األدبية والشخصياتالصفات التارخيية و  علىوالتعرف  ،التارخيية
 .(2)"واخلرائط

 إىلهو اخلور ويشري  :ولألاني ئختبار من جز ويتألف هذا اال" :اختبار اإلختيار من املتعدد -4
هو جمموعة البدائل واليت يرتاو   :والثاني ،سؤال موضوع اإلهتمامالأو  ،العبارة اليت حتدد املشكلة

 .(3)"اجلواب الصحيح إىلاها دحإوتشري  ،بني ثالثة ومخسة بدائل عددها ما

  ختبارات الموضوعيةفوائد اإل
 :يتآلم فوائد االختبارات املوضوعية امن أه

 .ستخراج النتائج وتفسريهااسهلة التطبيق و " -1
 .استبعاد العوامل الذاتية سواء يف جمال اإلجابة أو التصحيح -2
 .(4)"املوضوعي وتنوعها تغطية أكرب للمادة الدراسية بسبب كثرة أسئلة االختبار -3

 :أهمية اإلختبارات التحصيلية
ميكن حتديد ما يستفيده املعلم عند إجراء االختبارات و  ،ختبارات بالنسبة للمعلمية االأمه) -1

 :يلي فيماتالميذه  علىالتحصيلية 
 .التالميذإليه التحصيل الدراسي الذي وصل مستوى  علىالتعرف  - أ

 .خر يف التحصيلأو تأحيدث هلم من حتسن  معرفة مقدار ما - ب
 .يساهم يف تشخيص صعوبات التعلم - ت
 :وتتضح يف االيت ،أمهية االختبارات بالنسبة للطالب  -2
الطمو  مستوى رفع  ايلتعزيز السلوك وبالت علىفنتائج االختبارات تعمل  وسيلة جيدة للتعلم - أ

 .لديه
                                                            

 218ص ،مرجع سابق ،نشواين (1)
  407ص ،مرجع سابق ،اجلسماين(2)
 619ص ،5ط  ،أثارهاالمناهج  أسسها وتنظيمها وتقويم  ،إبراهيم (3)
 59، ص1ط  ،القياس والتقويم وإستخدامه في مجال التدريس الصفي ،عبداهلادي (4)
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نتقال أثر التعلم املوجب من ايف  تساعد واليت ،إتقان املادة املتعلمةمستوى دة زيا علىتعمل  - ب
 .موقف الحق مشابه للموقف الذي مت فيه التعلم إىلاملوقف الراهن 

 .(1)(حتسني طريقة اإلستذكار علىيعمل  - ت
بناء  ،و جمموعاتأُشعب  إىلإما  تصنيف الطلبة علىختبارات التحصيلية املتعلم إلتساعد ا" - ث

 .كتسبوه من معارفا وما  ،يةتعليمما ميتلكونه من خربات  على
ستخدامها كأداة احيث ميكن  ،تستعمل اإلختبارات التحصيلية يف عملية اإلرشاد والتوجيه - ج

 .(2)"يتعليمتنبؤية مبستقبل الطالب املهين والوظيفي أو ال
سواء  ،من االختبارات أساليبن التحصيل الدراسي يقاس بعدة أنواع و أمماسبق يتضح لنا 

ستيعاب ا علىقدرة املتعلم مدى قياس  إىلجميعها هتدف ف ،مقاليةأو  ،أو حتريرية ،كانت شفويةأ
كتسبه من خربات ا وذلك من خالل ما  ،وطريقة تفكريه وحله للمشكالت ،هيإلاملعلومات املقدمة 

 .ومعارف
مناحي احلياة االجتماعية سواء  ي فائدة كبرية يف شىتمن ذلك كله يتبني أن للتحصيل الدراس

 ،بشكل عامواالجتماعية  التعليميةففي حاضرها يتيح لنا معرفة املشكالت  ،يف حاضرها أو مستقبلها
ستقرار الذي نعدام األمن واالا ايلوبالت؛ نزاعات فكرية أو مسلحة  إىلفكار املتطرفة واليت تقود ألمثل ا

أن هنتم علينا  ويف مستقبلها ملواكبة التطور العلمي والتقين ،عيةيعوق اإلنتاجية والتطور والتنمية اجملتم
 ،ستيعاب التطور التكنولوجيا علىحيت تكون لدينا القدرة  ،الطالب ألبنائنالتحصيل الدراسي با

 التعليميةن نستعمل هذه التكنولوجيا أوأن نستطيع  ،كتشاف علمي جديدا الذي ينمو كل يوم ب
والكثري من  ،كتشاف واإلبداعبتكار واال يف اال اإلسهاممن شأنه  ما ،سواء معلمني أو متعلمني

بنائها ملا أ تعليميف  نواعه وتطبيقاتهأبكافة  اإللكرتوينالتعليم  علىد احلديثة تعتم التعليميةنظمة األ
عمليات  وحىت ،وتوفري الوقت واجلهد واملال ،ستفادة من التطور التقينالحيمله من فائدة كبرية يف ا

 وبالتايل ،والوقيت هلا اآليلة والتصحيح اإللكرتونيفهناك االختبارات  ،لكرتونيةإالقياس والتقومي تكون 
 ختبارات التحصيلية      عن الذاتية اليت تتصف هبا بعض االبتعاد إلمسالة الوقت وا علىنتغلب 

                                                            

-44ص  ،2ط  ،االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية والتربوية )خطوات إعدادها وخصائصها(وسليمان،  ،مراد (1)
45 

 150ص  ،1ط ،القياس والتقويم في علم النفس "رؤية جديدة" ،كراجة  (2)
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 طبيعة المرحلة الثانوية :المحور الرابع
احملور ماهية املرحلة الثانوية، واألهداف العامة للتعليم الثانوي، وماهية مادة يتناول الباحث يف هذا 

علم النفس النمو، واألهداف العامة ملادة علم النفس النمو، وخصائص النمو لدى طالب املرحلة 
 .الثانوية

جيابية اليت إليف نتائجه ا الثانوي بشكل ملحوظ ويتضح لنا ذلك جلياً التعليم لقد تطور          
التوسع يف  إىلبدوره  ىو الذي أد ،مثل زيادة أعداد الطالب يف هذه املرحلة ،هايإلنطمح للوصول 

  .العامل فيها كادرد املعلمني واملتعلمني وكل الزيادة أعدا ايلوبالت ،إنشاء املدارس الثانوية
من عمر الطفل يكون البيت  لألبناء ففي السنوات األوىل ةالثاني احلاضنةن املدرسة هي إ"

، حيث يقضي املدرسة إىللتحاق األبناء اضعف بمث يبدأ تأثريه يقل ورمبا ي ،يف الرتبية تأثرياً  ىأقو 
وما أمجل أن تكون تربية املعلمني يف  ،ىفيكون تأثريها بال شك أقو  ،األبناء نصف النهار أو يزيد فيها

وذلك بالبحث والسؤال عن  ؛ الرتبوي الثاين لألبناء ىاملنحختيار ادرسة تكملة ملا بدأه األبوان يف امل
                                   .      (1)"ية والدينية واألخالقية والفكريةأفضل املدارس من الناحية الرتبو 

فهي فرتة  ،حياة أي طالبمما الشك فيه أن املرحلة الثانوية من املراحل املميزة واملهمة يف 
 ،يف سلوكه وتصرفاته يف جمتمعه ومستقيماً  صاحلاً  ن يكون فرداً ألوهي الفرتة اليت تعده  ،ندفاعالالقوة وا
عن توترات وعواصف املرحلة فسوف يقضي بقية  بعيداً األبناء هذه املرحلة بأمن وسالم جتاز اوإذا ما 

التفوق  على وتولد لديه الثقة بالنفس ويكون قادراً  ،حياته بشخصية قوية ومتزنة يف أفكاره وأفعاله
تكوينه النفسي  على وإذا ما تعثر فيها فسوف ينعكس سلباً  ،يف مسريته العلمية والعمليةوالنجا  

 ،كما أهنا متثل بشكل خاص مرحلة منتهية ومتواصلة يف ذات الوقت،  وسلوكه االجتماعي الحقاً 
الطالب مصري وحتدد  ،اجلسر ملواصلة الدراسة اجلامعية حيث أن امتحان الشهادة الثانوية يعد

 ومستقبله املهين والدراسي
  

                                                            

 ،" استخدام المعلم أساليب التربية النبوية في تعديل سلوك الطالب للمرحلة الثانوية بمنطقة المدينة المنورة ،حافظ (1)
 68ص  ،رسالة ماجستري 
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 ماهية المرحلة الثانوية
يسبقه  حبيثالتعليم من سلم  ىهي املرحلة الوسط" :ونسكو املرحلة الثانوية بأهنااليف منظمة تعرّ 

من عمر  18-12متتد من سن  شغل فرتة زمنيةتو  ،ايلالعالتعليم ويتلوه  ،بتدائىاالالتعليم 
       .(1)"الطالب

واملرحلة الثانوية تقابل  ،املرحلة األساسية جبميع أنواعها وفروعها" :بأهنا وعرفها أمحد زكي
ومبا أن كل مرحلة من املراحل هلا مميزات و  ،مرحلة املراهقة حسب تقسيم مراحل النمو النفسي للفرد

فكل مرحلة ختتلف عن غريها  ،التعليميةحل اكذلك الشأن بالنسبة للمر   ،خصائص متيزها عن غريها
 (2)."غري ذلك من نواحي النشاط املدرسيو  ،التعليمية ساليباألختالف املناهج الدراسية و اب

يف تشكيل وصقل شخصية الطالب  الباحث أن املرحلة الثانوية مهمة جداً  ىمما سبق ير 
وتعد  ،العامالتعليم أو احللقة األخرية من حلقات  ،ي العامتعليمباعتبارها تقع يف هناية السلم ال

 واالهتمام هبا. عليهاوجب تسليط الضوء أولذا  ،ة اجلامعية ولبقية حياتهالطالب ملواصلة الدراس

 الثانوي للتعليماألهداف العامة 
 مدخل

وماهية مادة  ،الثانوي للتعليمواألهداف العامة  ،ماهية املرحلة الثانويةيتناول الباحث يف هذا احملور 
 .وخصائص طالب املرحلة الثانوية ،ألهداف العامة ملادة علم النفس النمووا ،علم النفس النمو

جتاوز مرحلة املراهقة  علىشخصية سوية هلا القدرة  خلق إنسان ذا إىلالثانوي التعليم يهدف   
وكيفية إجياد الطريق الصحيح لنجاحه حىت يتمكن  ،حيث حتدد مساره ومنط تفكريه ،هبدوء وسالم

وذلك  ،حياة اجملتمع إىلنتقال من حياة املدرسة إلومن مث ا ،النضج املطلوب إىلنتقال الامن املراهق 
 :كما حددها القذايف " التاليةعن طريق مراعاة األهداف 

 .لمفاهيم العلمية اإلنسانية وتسخريها خلدمة اجملتمعلاكتساب الطالب  - أ
 .تزويد الطالب مبهارات فكرية ومبناهج البحث العلمي - ب
 .وتكنولوجياً  حتسني مهارات الطالب اللغوية وقدرهتم األدبية وإعدادهم مهنياً  - ت

                                                            

 145ص  ،1ط   ،تطور نظم التعليم قي المملكة العربية السعودية  ،وعبد اجلواد ،الغامدي (1)
 14ص  ،مرجع سابق ،1972أمحد زكي  ،صاحل (2)
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 .القيمويد الطالب باملهارات السلوكية و تز  - ث
 .حرتام القانون والقيماتنمية تقدير املسئولية و  - ج
 .فالتكي علىتكوين اجتاهات الشعور باالنتماء والقدرة  -  
 .األحداث الدوليةوإدراك املواقف و  ،وقبول مسئولية املواطنة ،تقدير جناحات اإلنسان - خ
 .كتساب الطالب حاسة التذوق الفين وتقدير اجلمالإ - د
  .(1) "واهتم وتقدير اآلخرينذمعرفة  علىمساعدة الطالب  - ذ

    :النموعلم النفس ماهية مادة 
لعام الدراسي لثانوي  الليبية للصف الثالثالتعليم و  بيةهو الكتاب املدرسي الذي قررته وزارة الرت "
(2015-2016 )". 

 :النمو علم النفساألهداف العامة لمادة  
 فهم أمهية دراسة علم النفس النمو وعالقته بالعوامل البيئية والوراثية يف حياة اإلنسان.) -1
 .السلوكية والنفسيةمعرفة املناهج اليت يتبعها علم النفس النمو يف دراسته للظواهر  -2
 .منو اإلنسان رستمرااعملية  علىت الصحيحة اليت تساعد معرفة القوانني واملسارا  -3
 .البحث يف مجع البيانات لعملية مراحل النمو ومطالبه أساليبمعرفة  -4
 .فهم أمهية دراسة مرحليت الطفولة واملراهقة  -5
 .معرفة احلاجات النفسية للطفل -6
 .فهم تفاعل الطفل مع األسرة -7
 .فهم أمهية دراسة مرحليت الرشد والشيخوخة -8
 (2).(معرفة كيفية التخطيط حلياة أفضل لكبار السن -9
 

  

                                                            

 123ص  ،2ط  ،المراهقة –علم النفس النمو الطفولة   ،القذايف (1)
 299ص  ،2016-2015وزارة الرتبية والتعليم الليبية  ،تقسيم املقررات الدراسية ملرحلة التعليم الثانوي (2)
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 خصائص طالب المرحلة الثانوية
وهذه املرحلة تعرف  ،سنة 19-16إن طالب املرحلة الثانوية يف اجملتمع اللييب ترتاو  أعمارهم بني  

يف التخفيف  كثرياً  املعلمني واملربنيوإن معرفة ما متتاز به هذه املرحلة يساعد  ،املتأخرة مبرحلة املراهقة
ميهد الطريق هلم يف تنمية شخصية  ايلبالتو  ،من حدة التأثريات اليت حتدث يف مجيع مظاهر النمو

 :الطالب يف هذه املرحلة، ويتضح ذلك عدة خصائص أمهها
    ةوالفسيولوجي ةالجسمي خصائص -1

جلسمي السريع )فسيولوجيا وبيولوجيا( حيث تبدأ إفرازات اهلرمونات املراهقة بالنمو اتتميز مرحلة 
نضجها الصحيح يف هناية مرحلة  إىلتصل  وتبدأ األعضاء التناسلية يف النمو حىت ،اجلنسية للجنسني

ويتأثر البلوغ بنوع  ،حتكم القشرة املخية يف النضج اجلنسي للفردمدى  علىوهذا يعتمد  ،البلوغ
يف خمتلف أجزاء اجلسم سواء الداخلية  ويصاحب ذلك منواً  ،وكمية الغذاء الذي يتناوله الفرد

 . واخلارجية حىت حيدث تناسق وتكامل بني سائر األجهزة
يف املرحلة الثانوية حتدث طفرة يف النمو من حيث الطول والوزن والنمو "ويقول ودعاين 

 علىوهذا ينعكس  ،وقوة احلركة العضلية ،وتتضح الفروق الفردية من جانب القدرة ،العقلي والنضج
  (1). "السلوك االجتماعي

 :ةاليالخصائص االنفع -2
واليت هلا أكرب األثر يف كل جوانب  ،أن الطالب مير يف املرحلة الثانوية مبرحلة املراهقة)يقول زهران 

 ،ةالياالنفعاالت قوية وال يستطيع التحكم يف املظاهر اخلارجية حلالته االنفع وتعترب ،لديهالشخصية 
اآلخرين له ال تتناسب ن طريقة معاملة أإىل ق مع البيئة احمليطة به عدم حتقيق تواف إىلويرجع السبب 
أنه تقليل من  علىوحينئذ يفسر من يساعده  ،من تغري عليهوما طرأ  ،من نضجإليه مع ما وصل 

ويتعرض يف  ،عجزه املادي الذي يقف دون حتقيق رغباته إىلة لديه اليوترجع احلساسية االنفع ،شأنه
واخلوف من بعض  ،وصراع بني الدوافع ،س والقنوطاليأحاالت االكتئاب و  إىلبعض األحيان 

                                                            

االنحراف الفكرى من وجهة 7ضدمساهمة برامج التوعية اإلسالمية في تحصين طالب المرحلة الثانوية مدى  ،ودعاين (1)
   51رسالة ماجستري ص  ،نظر معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة القريات
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حنو مصادر السلطة يف األسرة واملدرسة ة والتمرد و ور يالحظ مشاعر الغضب والث وحينئذ ،داليالتق
  (1). (واجملتمع

بتقلبات  أيضاً فهي تتسم  ،اإلحباطوالقلق و  ايلومبا أن هذه املرحلة تتسم بالتوتر االنفع
التناقضات الواضحة يف  إىلباإلضافة  ،اهلدوء الزائد إىلوبشكل متناقض من االنفعال الشديد  ،عنيفة

حيث الغضب والغرية واخلوف واحلرمان  ،وبني اهليجان واالنقباض ،االنفعاالت بني احلزن والفر 
 .والكآبة واالنطالق

 :جتماعيةالخصائص اإل -3
ألهنا اجملتمع الصغري الذي ينشأ فيه منذ  ؛ األسرة من أهم األمور اليت تطبع املراهق خبصائص معينة) 

فنالحظ أن املراهق  ،فهو يتأثر به بدرجة كبرية ،وميثل املعلم حجر الزاوية يف شخصية املراهق ،والدته
 وأنه ،مجاعة األقران علىاملربني التأكيد  علىلذا وجب  ؛ بالذين حيبهم ويقتدي دائماً  جداً يتأثر 

العزلة املؤقتة واخللو  إىلمييل  وأحياناً  م،والوالء هل مريهومعاي ميكافح من أجل رفاقه ويتبين قيمه
صبح صورة طبق األصل من مناذج حمددة أن ب إىلوأن ما يهدد حياة املراهق هو إجباره  ،بنفسه

 وحمواً  اجتماعياً  ويعترب هذا موتاً  ،وأن حيدد له ماذا يقول وماذا حيب وماذا يكره وماذا يأكل ،وجامدة
الشهرة واملد  والثناء من  علىالعدوان والعنف مع مدرسيه ليحصل  إىلوقد يلجأ  ،لذات املراهق

 (2).(زمالئه
 :الخصائص العقلية -4

 ايلوبالت ،العقلي للطالب يف هذه املرحلة عامل قوي ومهم وحمدد يف تقدير قدراته العقلية يعد النمو
 تهستبصار مبا يرتب شخصيإلا علىأن تكون لديه القدرة سه و أن يفهم نف علىيقدم له يد العون 
ومن أهم مظاهر النمو العقلي عند  ،واجتاهات خمتلفة حول بعض املواضيع ،سواء قدرات عقلية

   .التفكري بأنواعه ،التذكر ،التخيل ،اإلدراك :طالب الثانوية
ويف النمو  ،إن طالب املرحلة الثانوية يتميز بأنه مير بفرتة متيز ونضج يف القدرات) :يقول زهران

وتزداد  ،والقدرة العددية ،ويكون الذكاء العام أكثر دقة يف التعبري مثل القدرة اللفظية ،العقلي عموماً 
ويتميز تفكريه  ،اإلدراك املعنوي إىلاحلسي  ياته وينتقل إدراك املراهق من اإلدراكسرعة حتصيله وإمكان
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والعدل  ،وينمو الفهم عنده ومييز بني احلق والباطل ،نضج العقل والتذكر والتخيل وأيضاً  ،باالستقالل
(1) (واخلري والشر ،والظلم

. 

 :الحركيةالخصائص  -5
ويالحظ كذلك امليل حنو اخلمول والكسل والرتاخي، ويزداد  ،تنمو القدرة والقوة احلركية بصفة عامة)

تساق احلركي اليتصف منو املراهق احلركي بنقص او  ،االرتباط بني النمو احلركي والنمو االجتماعي
واألقل واألطول  األكرب سناً أثبتت بعض األحباث أن املراهقني قد و  ،التآزر احلركي علىوعدم القدرة 

               (2) .(واألخف وزناً  صر طوالً واألق وأكفأ يف النشاط احلركي من رفاقهم األصغر سناً  ىيكونوا أقو  وزناً 
املشاركة يف  علىنقص الرغبة واملقدرة  ،طالب الثانوي حبكم فرتة املراهقة علىكما يالحظ   

وعدم القدرة  ،لوجود عالقة ارتباطيه بني فرط احلساسية االجتماعية نظراً ؛ الربامج الفنية والرياضية 
وجود الوالدين أو املربني باختالف مسمياهتم للقيام بعملية أمهية وهنا تكمن  ،اخلجل و اإلحباط على

 ،بربامج رياضية وفنية وترفيهية وإحلاقهم ،املستمروالتوجيه واإلرشاد املباشر و  ،البناء والتشجيع
 .تنمية مهاراهتم علىم ومساعدهت

مما سبق يتبني للباحث أن املرحلة العمرية اليت مير هبا طالب املرحلة الثانوية تعترب من أصعب 
 إىلحيث تبدأ من هناية مرحلة الطفولة اليت تتميز مبيل الطالب  ،املراحل اليت مير هبا اإلنسان وأعقدها

ة اليكما أهنا فرتة تغريات فسيولوجية وانفع  ،وحماولة ظهوره مبظهر الشباب والرجولة نشاط واللعبال
بالنسبة  سلوكه، وإن معرفة خصائصهممما يؤثر يف واجتماعية شاملة جلميع جوانب شخصية الفرد 

عنها يف معرفة صفاهتم وميزاهتم والصعوبات اليت تواجه منوهم يف   غىن للمربني واملعلمني ضرورة ال
وتقدير التغريات الفسيولوجية اليت تؤثر  ،يف كيفية التعامل معهم أوالً  ألنه يساعدهم ؛ افة اجلوانبك

كذلك تساهم يف إعداد و  ،معرفة ميوهلم واجتاهاهتم علىتساعد  أيضاً و  ،ثانياً  يف سلوكياهتم و أخالقهم
 .حتقيقها إىل ىدراسية واألهداف العامة اليت تسعاخلطط ال

ذلك كل أشكال  نرتنت يف كافة مناحي احلياة مبا يفملعلومات الدولية اإلشبكة اإن استخدام 
ويف كافة مراحله تفرضه التغريات اليت يشهدها العامل خاصة يف اجملال األكادميي والعملي  ،التعليم
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ال نرتنت أن يعرفوا أن استخدام االطالب املرحلة الثانوية خاصة  على، و التعليميةللعملية الرتبوية و 
 ،أو االشرتاك يف منتديات خمتلفة ،وإنشاء صفحات شخصية خاصة ،الدردشة والتعارف علىيقتصر 

من  بل هو وسيلة ،مبا تفرضه املرحلة العمرية أو للتسلية واأللعاب ومشاهدة األفالم بكافة أنواعها
د املدارس فأعدا ،خاصة يف الدول املتقدمةالتعليم يف  عليهااألساسية اليت يعتمد  التعليميةالوسائل 

األثر الذي مدى نطلق الباحث يف معرفة اومن هنا  ،نرتنت يف ازدياد دائمواجلامعات املتصلة باإل
 ،ثانوي لتحصيل الدراسي لطلبة الصف الثالثبكل أدواته املتعددة يف زيادة ا اإللكرتوينالتعليم حيدثه 

هتمام افهو ظاهرة تربوية ونفسية حتظي ب ،فالتحصيل الدراسي له أمهية كبرية يف حياة الطالب الدراسية
خري مثل متغري الدافعية بل يتأثر بعدة متغريات أُ  ،القدرات العقلية فقط علىوال يتوقف  ،خاص
فمن أهداف أي مدرسة هو الرفع من  ،العوامل االجتماعية واالقتصادية للطالب أيضاً و  ،ةاليواالنفع

من عمليات معرفية  ،يف املدرسة التعليميةالعملية  فهو حمصلة ،مستوى التحصيل الدراسي لطالهبا
نشاطه العقلي واملعريف  علىتدل  ،متنوعة ومتعددة لعدة معارف ومهارات وعلوم خمتلفة تعلميه

 ،البويتم ذلك كله بتطبيق اختبار حتصيلي يف كل العلوم اليت درسها الط ،والتطور الذي حدث له
ومن  ،لنفسه التفوق والنجا  يف مجيع مراحل حياته املتسلسلةقق الفرد فالتحصيل الدراسي يعين أن حي

من مستوى  علىأ ه حىتتعليماليت تليها منذ بداية  إىلية تعليمخالله يستطيع االنتقال من مرحلة 
 .العلم واملعرفة

 الدراسات السابقة  :ثانيا
  بشكل عام اإللكترونيالتعليم الدراسات التي تناولت 

التعليم أراء الطالب في تجربة عنوانها " ،.Carswell.et al( 2000دراسة كارسيول وآخرين )-
 "تعليمواثرها في نواتج ال اإللكتروني

ومت توزيع الطالب  ،معرفة معرفة أراء الطالب حنو التعلم عن بعد بواسطة اإلنرتنت إىلهدفت  واليت
والثانية درست  ،عن بعدالتعليم األويل اليت درست املادة من خالل اإلنرتنت بطريقة  :جمموعتني إىل

بني التعليم أن نواتج  إىلوتوصلت الدراسة  ،أستخدم الباحث املنهج التجرييب ،بالطريقة التقليدية
ولديه الرغبة عرب اإلنرتنت  اإللكرتوينالتعليم اجملموعتني متماثلة بالرغم من أن الطالب قد فضلوا جتربة 

 .يف إعادهتا
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  نحو التعيم المفتوح"عنوانها "اتجاهات طالب الجامعة الهندية  ،Anil( 2002دراسة آنيل )-
معرفة العالقة بني خصائص طالب اجلامعة اهلندية املفتوحة واجتاهاهتم حنو  إىلوهدفت الدراسة  

وطبق املنهج  ،( طالب وطالبة177عينة عشوائية تتكون من ) علىومت تنفيذ الدراسة  ،املفتو التعليم 
وجود فروق ذات داللة احصائية يف العادات الدراسية ويعزي للحالة  إىلوتوصلت نتائجها  ،الوصفي

وأن مفهوم الطلبة لذواهتم يلعب دورا هاما يف التنبؤ  ،االجتماعي والوظيفيستوى وامل ،االجتماعية
 .بتحصيلهم االكادميي

عنوانها "اتجاهات طالب جامعة شيكاغو نحو التعلم  ،Halsne( 2002دراسة هالسن )-
 باالنترنت"

املقارنة بني جمموعتني من الطالب  إىلطالب كلية اجملتمع بيشكاغو  علىأجريت هذه الدراسة  
واالخري درست داخل الفصل  ،( مقررا دراسيا عن طريق اإلنرتنت14إحدامها درس طالهبا )

الدخل مستوى و  ،ومتوسط السن ،املفضلةالتعليم  أساليبوقورنت اجملموعتني يف  ،الدراسي التقليدي
 ،وطبق املنهج التجرييب فيها ،وكذلك متوسط الوقت املستغرق للتعلم ،والوضع االجتماعي ،األسري

 ،( طالبا من طالب اجملموعة التجريبية الذين درسوا بواسطة اإلنرتنت430وقد اكمل الدراسة )
بينما أكمل الدراسة مجيع طالب اجملموعة الضابطة بنسبة عودة  ،%(57,9وبنسبة عودة وصلت )

 ،( عاما أو أكثر بقليل26وكانت اعمار طالب اجملموعة التجريبية معظمهم ) ،%(100بلغت )
أيضا كان أغلب الطالب  ،( عام26الطالب يف الفصل الدراسي التقليدي كانت حتت )أغلبية بينما 

من  علىوان دخلهم األسري أ ،الذين درسوا عن طريق اإلنرتنت كانوا يعملون وغري متفرغني للدراسة
ت ان أغلبية الطالب الذين درسوا عن طريق اإلنرتن إىلوتوصلت الدراسة   ،طالب اجملموعة الضابطة

  .بينما طالب اجملموعة الضابطة يفضلون أسلوب التعلم السمعي ،يفضلون أسلوب التعلم البصري

إستفادة معلمي المرحلة الثانوية بمدينة الرياض من مدى " ،عنوانها)  2003 (العبيد  دراسة-
 الشبكة العالمية"

 الشبكة من الرياض مبدينة الثانوية املرحلة معلمي استفادة مدى على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت
 مبدينة الثانوية املرحلة معلمي متكِّن اليت والطرق السبل على والتعرف ،اإلنرتنت للمعلومات العاملية
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 من حتد اليت املعوقات على اإلنرتنت، والتعرف للمعلومات العاملية الشبكة من االستفادة من الرياض
 . اإلنرتنت للمعلومات العاملية الشبكة من الرياض مبدينة الثانوية املرحلة معلمي استفادة

 مبدينة احلكومية الثانوية املرحلة معلمي من % 30 من الدراسة عينة وتكونت :عينة الدراسة
 املدارس يف الثانوية املرحلة يف ىلاإل احلاسب ومجيع معلمي معلًما، )692 ( عددهم بلغ وقد الرياض

 .لدراسته أداة االستبانة الباحث واستخدم ،معلًما( 124ا )بلغ عدده وقد الرياض مبدينة احلكومية
 :الدراسة نتائج أهم وكانت  :أهم نتائج الدراسة

 الدراسة عينة جمموعات بني ) 0.05 ( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود . أ
 ،حاسبىلاإل احلاسب )أدب،علمي،دون التخصص الختالف وفًقا للدراسة والثاين األول احملور يف
 .فقط إىل حاسب العلمي التخصص أصحاب لصاحل كمتغري أخرى( ،فقط إىل

 

 أمهية يف التدريس هيئة وعضوات التدريس هيئة أعضاء بني إحصائية داللة ذات فروق وجود . ب
 .التدريس هيئة أعضاء لصاحل وذلك ) 0.01(  مستوى عند التعليمية العملية يف اإلنرتنت استخدام

ة المستقبلية إلداريي إلى"االحتياجات التدريبية الح ،عنوانها  ( 2003 )  ناصر أبو دراسة-
 كما يراها القادة التربويين في األردن" اإللكترونيالتعليم مدارس 
 كما اإللكرتوينالتعليم  مدارس إلداريي التدريبية االحتياجات على إىل التعرف الدراسة هذه هدفت

 .التحليلي الوصفي املنهج الباحث استخدمو  ،األردن يف الرتبويني القادة يراها
 اإلدارية واملهارات الكفايات :جماالت ثالث على موزعة فقرة (60) من تكونت استبانةالباحث  طوَّر

 تألفت وقد بالتطوير، املتعلقة واملهارات املعلومات، بتكنولوجيا املتعلقة واملهارات الكفايات والفنية،
 يف تربويًّا قائًدا  ( 32 )و ،اإللكرتوينالتعليم  ملدارس ومديرة مديرًا (402)  من الدراسة عينة

 األردنية.التعليم و  الرتبية مديريات
 الدراسة: نتائج أهم النتائج: وأظهرت

 :إىلجم على واملستقبل احلاضر يف للتدريب ةإلىع حباجة اإللكرتوينالتعليم  مدارس إداريي إنَّ  . أ
 جمال وىف املعلومات، بتكنولوجيا املتعلقة والكفايات واملهارات بالتطوير، املتعلقة والكفايات املهارات

 .والفنية اإلدارية واملهارات الكفايات
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 ملتغريات تُعزى املستقبل يف التدريبية باالحتياجات يتعلق فيما إحصائيًّا دالة فروق توجد ال . ب
 على بالرتكيز الدراسة أوصت وقد  .اإلقليم أو ،الوظيفي املسمى أو العلمي، املؤهل أو ،اجلنس

 إلداريي التدريبية الربامج وضع عند غريها من أكثر أولويات احتلت اليت التدريبية االحتياجات
 ة.اإللكرتوني املدارس

التي يمارسها المعلمون في  اإللكترونيالتعليم "صور  ،عنوانها ،(2004الخوالدة ) دراسة-
 المدارس الخاصة في عمان"

 يف املعلمني ممارسات يف الظاهرة اإللكرتوينالتعليم  صور على التعرف إىل ةإلىاحل الدراسة هدفت
 عينة وتكونت .املعلم فيها يُعلِّم اليت الدراسية واملرحلة املعلم ختصص من كل وأثر ،اخلاصة املدارس
( 120 (و الثانوية للمرحلة ومعلمة معلًما ) 120 ( بواقع ومعلمة معلًما ) 240 ( من الدراسة

 لدراسته. أداة االستبانة الباحث واستخدم ،األساسية للمرحلة ومعلمة معلًما
 :إىلالت النحو على الدراسة نتائج جاءت و

 مبدارس االتصال :كانت إىلالع االستخدام ضمن وقعت اليت اإللكرتوينالتعليم  صور أبرز . أ
 املشروعات إعداد استغالل ،اإللكرتوين الربيد ،البحث حمركات عرب اإللكرتوين البحث ،إلكرتونية
 برجميات( office .( احملوسبة املعلومات عرض ،احملوسبة الطالبية

 باختالف الدراسة أفراد لدى اإللكرتوينالتعليم  صور استخدام متوسطات بني اختالف وجود . ب
 فيها. يدرسون اليت واملرحلة مهتختصصا

 التعليميةعنوانها "اتجاهات العاملين في المؤسسات  ،(Borstorff & Lowe, 2006دراسة )-
 نحو التعلم عن بعد"  

شيوعاً التعليم  أساليبوالذي أصبح أكثر  ،اإللكرتوينالتعليم واهتمت الدراسة باالجتاهات حنو 
التعليم عن بعد على تكنولوجيا التعليم املختلفة. كما يقوم  التعليميةباجلامعات واملؤسسات 

 املختلفة. ونظرًا للتطور الكبري يف تكنولوجيا التعليميةاملناهج الدراسية والربامج  يف تقدمي اإللكرتوين
التعرف على  مهوالتغري يف مهام املعلمني واملناهج الدراسية فقد أصبح من امل اإللكرتوينالتعليم 

 ته. علىومدى فاالتعليم إدراكات املتعلمني وقناعتهم هلذا النوع من 
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"معوقات استخدام الحاسوب في تدريس مادة التربية  ،عنوانها ،)2004 ( العجمي دراسة-
 اإلسالمية في المدارس الثانوية في محافظة الخبر بالمملكة العربية السعودية"

 اإلسالمية الرتبية مادة تدريس يف احلاسوب استخدام معوقات على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت 
 اإلسالمية. الرتبية مادة معلمي نظر وجهة من اخلرب حمافظة يف الثانوية املدارس يف

 يف اإلسالمية الرتبية معلمي مجيع ميثلون معلًما (١١٢ (من الدراسة عينة وتكونت :عينة الدراسة
 لدراسته. أداة االستبانة الباحث واستخدم ،اخلرب حمافظة يف الثانوية املدارس

 :إىلالت النحو على الدراسة نتائج أهم وجاءت
 التعليمية الربجميات قلة اإلسالمية الرتبية مادة تدريس يف احلاسوب استخدام معوقات أهم من

 املقدمة احلوافز قلة ،الدرس ملادة املسبق اإلعداد من الكثري إىل احلاسوب استخدام حيتاج ،املتوافرة
 ىلاإل احلاسب استخدام جييدون الذين للمعلمني

الجامعي من التعليم عنوانها "معوقات استخدام اإلنترنت في  ،)٢٠٠٤ ( الخبراء دراسة-
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض"

 وجهة من اجلامعيالتعليم  يف اإلنرتنت استخدام معوقات أهم على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت
 هيئة أعضاء نظرة بني العالقة ودراسة سعود، امللك جبامعة الرتبية بكلية التدريس هيئة أعضاء نظر

 .اجلامعيالتعليم  يف اإلنرتنت استخدام ملعوقات الذكور التدريس
 ( 131 ) عددهم بلغ الذي باجلامعة الرتبية بكلية التدريس هيئة أعضاء من الدراسة عينة تكونت

 الدراسة توصلت وقد ،التحليلي الوصفي املنهج الباحث استخدم وقد ،خمتلفة ختصصات من عضًوا
 الطالب هتيئة وعدم ،التدريس هيئة أعضاء جلميع إىل حاسب أجهزة توافر عدم:التالية املعوقات ألهم

التعليم  يف اإلنرتنت طريق عنللتعليم خطة توفر وعدم ،التعليمية األغراض يف اإلنرتنت الستخدام
 مادية وجود حوافز وعدم ،تعليمال يف منها االستفادة ميكن العربية باللغة بيانات وجود وقلة ،إىلالع

 قبل من مستمرة متابعة إىل حيتاجالتعليم  يف اإلنرتنت استخدام وأنَّ  ،تعليمال يف التقنية الستخدام
 األشخاص وقلة ،اإلنرتنت خدمة تقدم اجلامعة يف كافية معامل وجود وعدم ،التدريس هيئة عضو

 .اإلنرتنت جمال يف االختصاصيني
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 اإللكترونيالتعليم دراسة تقويمية لتجربة عنوانها "( 2006عبد العبد الكريم) دراسة مها-
 "رس البيان النموذجية للبنات بجدةبمدا

مبدارس البيان النموذجية للبنات جبدة باملرحلتني  اإللكرتوينتقومي جتربة التعلم  إىلهدفت هذه الدراسة 
 .املتوسطة والثانوية

للبنات  ة  يف مدارس البيان النموذجيةاإللكرتونيمشلت العينة مجيع طالبات ومعلمات الفصول 
مته  ءواستخدمت الباحثة املنهج الوصفي ملال .طالبة( 162)معلمة( و 41والبالغ عددهم )

 واستخدمت الباحثة األدوات اآلتية:  .للدراسة
  .اإللكرتوينلبيات التعلم أراء الطالبات حول اجيابيات وس علىاستبانة للتعرف  . أ

 .اإللكرتويناستعداد املعلمات للتدريس بطريقة التعلم مدى استبانة ملعرفة  . ب
 :النتائج اآلتية إىلوتوصلت الدراسة 

بيا وجود فروق بسيطة نس اإللكرتويناستفادة الطالبات من التعلم دى بينت النتائج اخلاصة مب . أ
 .ةاإللكرتونيلصاحل الطريقة 

وال توجد  ،ةاإللكرتونيستمرار بالتدريس بالطريقة إلاملعلمات مستعدات ل ينت أيضا إنوب . ب
 صعوبات يف تطبيقها ويرغنب يف مزيد من التأهل للتدريس هبا. 

إيصال املعلومات  علىتساهم يف زيادة قدرة املعلمات  اإللكرتوينأيضا بينت أن طريقة التعلم  . ت
انشغال الطالبات باحلاسب  إىلهنا أدت ومن سلبياهتا من وجهة نظر املعلمات أ ،للطالبات

  .وقللت من التواصل بني املعلمة والطالبات ،دروسهن علىوعدم الرتكيز   ىلاإل

والمواقف  اإللكترونيالتعليم عنوانها " (Borstorff & Lowe ,2006)آخردراسة بروستورف و -
   "سلوكيات من المستخدمين النهائيينوال

 التعليم  أساليبوالذي أصبح األكثر  ،اإللكرتوينالتعليم اهتمت هذه الدراسة باالجتاهات حنو  
التعليم تكنولوجيا  علىعن بعد التعليم كما يقوم   ،املختلفة التعليميةشيوعا باجلامعات واملؤسسات 

نظرا للتطور الكبري يف تكنولوجيا  ،املختلفة التعليميةيف تقدمي املناهج الدراسية والربامج  اإللكرتوين
 علىفقد أصبح من املهم التعرف  ،والتغيري يف مهام املعلمني واملناهج الدراسية ،اإللكرتوينالتعليم 

 .تهعلىفامدى و التعليم إدراكات املتعلمني وقناعاهتم هلذا النوع من 
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الذين مت  تطبيق استبيان ( طالبا و 113وتكونت عينة الدراسة من ) ،وطبق املنهج الوصفي التحليلي
وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك توجها كبريا  ،اإللكرتوينالتعليم إدراكاهتم وقناعتهم ب علىللتعرف 

  .اإللكرتوينلتعلم 

ذات وسائط عنوانها "أستخدام برمجية  ،(Huang & Liaw, 2007هونق وآخرون )دراسة  -
 تحصيل تالميذ الفلك" علىمتعددة 

التعليم الذات واالستقالل والدافعية الستخدام  ةعلىالتعرف على إدراكات فا وحاولت الدراسة
املتبادلة بني أربعة متغريات من متغريات االجتاهات وهي  واستكشفت الدراسة العالقات اإللكرتوين

 والدافعية اخلارجية  intrinsic motivation الدافعية الداخلية ،ةاملتعلملىاستقإل ،ة الذاتعلىفا
extrinsic motivation  ( طالباً 116. وتكونت عينة الدراسة من )اإللكرتوينالتعليم جتاه

 .من اإلناث( يف إحدى جامعات تايوان 69 ،من الذكور 47جامعياً )
بالدافعية الداخلية  وأشارت نتائج الدراسة إىل أن متغري استقالل املتعلم يعترب أقوى املنبئات

% من التباين 61اخلارجية مسئول عن  يف الدافعية الداخلية والدافعية% من التباين 57مسئول عن 
ة الذات علىبالدافعية الداخلية أو اخلارجية من خالل فا يف الدافعية اخلارجية. بينما مل ميكن التنبؤ

 .ة الذات والدافعية اخلارجيةعلىدالة إحصائياً بني فا املدركة بالرغم من وجود عالقة

 اإللكترونيللتعليم وعنوانها "أهمية ومعوقات استخدام المعلمين  ،(2007)الشمري  دراسة -
 من وجهة نظر المشرفين التربويين بمحافظة جدة"

من وجهة  اإللكرتوينللتعليم ومعوقات استخدام املعلمني  أمهية علىالتعرف  إىلهدفت هذه الدراسة 
 .نظر املشرفني الرتبويني مبحافظة جدة

( مشرفا 191والبالغ عددهم ) ،الدراسة من مجيع املشرفني الرتبويني مبحافظة جدةوتكونت عينة 
هي من وطبق االستبانة جلمع املعلومات و  ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،تربويا

كان بدرجة موافق  اإللكرتوينالتعليم ائجها أن موقف املشرفني الرتبويني جتاه وكانت أهم نت .إعداده
كانت موافق مبتوسط حساب  اإللكرتوينالتعليم أمهية استخدام  ،(4,11مبتوسط حساب للمحور )

كانت بدرجة حيادي مبتوسط  اإللكرتوينللتعليم معوقات استخدام املعلمني  ،(4,12للمحور )
وأظهرت أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مواقف جمتمع الدراسة  .(3,21حساب )
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الدورات -التخصص-اخلربة-تعزي ملتغريات )املؤهل اإللكرتوينالتعليم رفني الرتبويني جتاه من املش
 .( ىلاإلملام باحلاسب اإل -لرتبويالتدريبية يف جمال اإلشراف ا

في مدارس  اإللكترونيالتعليم عنوانها "واقع استخدام  ،(2008العبد الكريم ) دراسة-
 المملكة الهلية بمدينة الرياض"

 علىيف املدرسة والتعرف  اإللكرتوينالتعليم استخدام طرق مدى  علىالتعرف  إىلهدفت الدراسة 
الفروق يف اجتاهات أفراد الدراسة حنو حماورها باختالف  علىو  ،اإللكرتوينالتعليم أمناط استخدام 

  .املدرسةات ومعوقات استخدامه يف اجيابيات وسلبي علىوالتعرف  ،خصائصهم الشخصية والوظيفية
واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي  ،ومعلمة (معلم202تكونت عينة الدراسة من )

 :وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه من إعداد الباحثة، وكانت أهم نتائجها ،التحليلي
حنو  واإلناثفأقل بني الذكور  (0,01داللة )مستوى عند  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  . أ
 .يف املدرسة(لصاحل اإلناثمناطه وأ اإللكرتوينالتعليم ستخدام طرق امدى )

بينت ان مادة احلاسوب هي  اإللكرتوينالتعليم أما اجملاالت واملستويات اليت يستخدم فيها  . ب
وبينت ان هناك موقع  ،اإللكرتوينالتعليم وأما أمناطه فكان  ،املرحلة الثانويةمستوى األكثر ويف 

رفة كافية باستخدام وانه لدى املعلمات مع ،وتوفر شبكة انرتنت يف املعامل ،نتاالنرت  علىللمدرسة 
 .ىلاحلاسب اإل

 
عنوانها "واقع استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات الدولية  ،( 2008دراسة القرشي )-

  االنترنت في تدريس الرياضيات للصف األول المتوسط في محافظة الطائف"
 احلاسوب استخدام عن املعلمني عزوف يف تتسبب اليت املعوقات على الوقوف إىل هدفت واليت

 تدريس ةعلىوفا املعوقات هذه بني العالقة نوع إىل هدفت كما ،الرياضيات تدريس يف واإلنرتنت
 الرياضيات.

 اختيارها مت اليت العينة أفراد استجواب واقع يصف الذي التحليلي املنهج الباحث استخدم
 السعودية. العربية اململكة يف الطائف حمافظة يف املتوسط األول الصف طلبة من عشوائيًّا
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 كعدم املعوقات؛ تلك من العديد وجود إىل اإلحصائية املعاجلة بعد عدة نتائج  إىلوتوصلت الدراسة 
 على التدريب وقلة ،احلاسوب الستخدام املناسب املكان توفر وعدم ،املدارس يف العرض أجهزة توفر
 املواد توفر عدم إىل باإلضافة ،كبريا معوقاً  اإلجنليزية اللغة يف الضعف وشكَّل ،استخدامه أوجه

 .العربية باللغة املكتوبة التعليمية

عنوانها "واقع التقنيات المعاصرة في تدريس الرياضيات بالمرحلة  ،(2008دراسة الذبياني )-
 المتوسطة من وجهة نظر المعلمين"

واقع التقنيات املعاصرة يف تدريس الرياضيات باملرحلة املتوسطة من  علىالتعرف  إىلهدف البحث 
 وجهة نظر معلمي الرياضيات مبحافظة ينبع باململكة العربية السعودية.

كانت عينة الدراسة من مجيع معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة مبحافظة ينبع وكان   
ومت تطبيق االستبانة كأداة للدراسة وهي من  ،ج الوصفيواستخدم الباحث املنه ،(معلما64عددهم )

 :التاليةالنتائج  إىلوتوصلت  .إعداده
 .إن  درجة توافر التقنيات املعاصرة يف املدارس املتوسطة كانت ذات درجة منخفضة جدا . أ

يف املدارس املتوسطة كانت ذات درجة منخفضة ام التقنيات املعاصرة دإن درجة توافر استخ . ب
 جدا.

تعزي  (0.05)مستوى عند  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات عينة الدراسةال  . ت
دورات تدريبية أو الختالف عدد سنوات  علىالختالف نوع املؤهل العلمي أو حصول املعلم 

 .اخلدمة
عنوانها "اتجاهات المعلمين والمشرفين التربويين نحو استخدام  ،(2008دراسة الردادي ) -

 في تدريس مادة الرياضيات في المرحلة المتوسطة" اإللكترونيالتعليم 
اجتاهات املعلمني واملشرفني الرتبويني حنو تصميم منهج  علىالتعرف  إىلة إلىهدفت الدراسة احل

واجتاهات املعلمني واملشرفني الرتبويني حنو دور املعلم عند  ،اإللكرتوينالتعليم الرياضيات باستخدام 
كذلك   ،اإللكرتوينالتعليم واجتاهاهتم حنو دور التلميذ عند استخدام  ،اإللكرتوينالتعليم استخدام 

 وتقومي التالميذ. ،اجتاهاهتم حنو طريقة التدريس املناسبة
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( معلما، واملشرفني 206تكونت عينة الدراسة من مجيع معلمي الرياضيات والبالغ عددهم)
 .لة املتوسطة يف مدينة مكة املكرمةوالعاملني يف املرح،( مشرفا12الرتبويني وعددهم )

واستخدم استبانه من إعداده تقيس اجتاهات املعلمني حنو  ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي
 .اإللكرتوينالتعليم استخدام 
أن اجتاهات املعلمني واملشرفني حنو تصميم منهج الرياضيات باستخدام  إىلوتوصل الباحث  
كذلك حنو دور املعلم وكذلك حنو دور ،ة(إلىرياضيات كانت )عيف تدريس ال اإللكرتوينالتعليم 
التعليم مكونات البيئة الصفية عند استخدام  إىلباإلضافة  ،أيضا حنو طرق التدريس املناسبة ،التلميذ

  ة(.إلىة )عاإللكرتوني

في تدريس  اإللكترونيالتعليم عنوانها "أهمية استخدام  ،(2008)دراسة السفياني - 
 بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات" الرياضيات

يف تدريس الرياضيات  اإللكرتوينالتعليم درجة أمهية واستخدام  علىالتعرف  إىلهدفت هذه الدراسة 
وهل  ،باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمات واملشرفات الرتبويات يف املدارس احلكومية واألهلية

تكونت عينة الدراسة من .يوجد اختالف بني وجهات نظر عينة الدراسة حول األمهية واالستخدام  
 .( مشرفة مبدينة جدة ومت اختيارهم عشوائيا40و ) ،( معلمة160)

وطبقت الباحثة إستبانة كأداة جلمع املعلومات من  ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي
 :اآلتيةالنتائج  إىلإعدادها، وتوصلت 

( بني املتوسطات الكلية تبعا 0.05داللة )مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  . أ
التعليم عدد الدورات التدريبية ( يف حتديد درجة أمهية واستخدام -يتعليمالستوى امل-ملتغريات )العمر

 .من وجهة نظر عينة الدراسة اإللكرتوين
( بني املتوسطات الكلية حملاور 0.05داللة )مستوى عند ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  . ب

 اإللكرتوينالتعليم سنوات اخلربة( يف حتديد درجة أمهية واستخدام -أداة الدراسة )التخصص الوظيفي
( بالنسبة 0.01)مستوى بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ،من وجهة نظر عينة الدراسة

 .الرياضيات يف أدوات تنمية اإللكرتوينللتعليم 
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عنوانها "اتجاهات طلبة الجامعة الهاشمية نحو توظيف  ،(2008دراسة القضاة وآخرون )-
 الجامعي"التعليم في  اإللكترونيالتعليم 

التعليم الكشف عن اجتاهات طلبة اجلامعة اهلامشية يف األردن حنو توظيف  إىلهدف هذا البحث  
أثر كل من التخصص واجلنس واخلربة احلاسوبية واخلربة  علىوالتعرف  ،اجلامعيالتعليم يف  اإللكرتوين

 .يف االنرتنت
واستخدم  ،أختريو بطريقة طبقية عشوائية ،( طالبا وطلبة583تكونت عينة البحث من )

 .انه تقيس االجتاهاتوأعد الباحثون استب ،الباحثون املنهج الوصفي
التعليم يف  اإللكرتوينالتعليم أن االجتاهات اجيابية لدي الطلبة حنو توظيف  :إىلوتوصلت 

يف حني كانت هناك فروق ذات  ،وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يعزي للتخصص ،اجلامعي
  .داللة تعزي للخربة احلاسوبية واالنرتنت بني أصحاب اخلربة القليلة واملتوسطة لصاحل اخلربة املتوسطة

ودرجة توافرها لدي معلمي  اإللكترونيالتعليم عنوانها "كفايات  ،(2009) دراسة العمري -
 "التعليميةالمرحلة الثانوية بمحافظة المخواة 

ودرجة توافرها لدي معلمي املرحلة  اإللكرتوينالتعليم كفايات   علىالتعرف  إىلهدفت هذه الدراسة 
  .التعليميةالثانوية مبحافظة املخواة 

وعددهم  التعليميةوتكونت عينة الدراسة من مجيع معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة 
 لذلك. وأعد الباحث استبانه ،نهج الوصفيواستخدم الباحث امل ،( معلما306)

 :التاليةالنتائج  إىلوتوصل الباحث 
أصحاب يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط إجابات عينة الدراسة تعزي لصاحل  . أ

بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا بني أصحاب التخصصني  ،التخصص العلمي يف قيادة احلاسوب
  .يف احملاور األخرى

توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسط إجابات عينة الدراسة تعزي لسنوات اخلربة لصاحل  . ب
وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات جمتمع الدراسة تعزي  ،املعلمني األحدث خدمة

 .للدورات التدريبية يف احلاسب والشبكات

 اإلحتراف والجودة" إلىمن التطبيق  اإللكترونيالتعليم عنوانها " ،(2009)دراسة إسماعيل -
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لدى تالميذ  يف تدريس العلوم على التحصيل اإللكرتوينالتعليم  أساليبة إلىهدفت إىل قياس فع
( 30تكونت عينة الدراسة من ) .وهي دراسة جتريبية ،الصف السادس مبحافظة الرس يف القصيم

على التحصيل  اإللكرتوينالتعليم  أساليبتلميًذا مت اختيارهم عشوائيًّا. وأثبتت نتائج الدراسة أثر 
 املعريف يف مستويات )التذكري والفهم والتطبيق(. 

وجود فروق بني متوسطات الدرجات قبل دراسة الوحدة وبعدها حيث كانت أهم نتائجها 
التعليم على دافعية  اإللكرتوينالتعليم  أساليبة إلىكما أثبتت الدراسة فع،دالة إحصائيًّا لصاحل التطبيق

 لدى جمموعة البحث لصاحل التطبيق البعدي. 

من وجهة نظر  اإللكترونيمعوقات استخدام منظومة التعلم  ،(2009دراسة الهرش وآخرون )-
  معلمي المرحلة الثانوية في لواء الكورة"

من وجهة نظر معلمي  اإللكرتوينالكشف عن معوقات استخدام التعلم  إىلة إلىهدفت الدراسة احل
( معلمة مت اختيارهم 58و ) ،(معلم47وكانت عينة الدراسة من ) .املرحلة الثانوية يف لواء الكورة

 .عشوائيا
 ،أربع حماور علىن إعدادهم موزعة وطبقوا استبانة م ،الباحثون املنهج املسحيواستخدم 

تلتها املعوقات املتعلقة  ،أشارت نتائجها بأن املعوقات املتعلقة باملعلمني جاءت يف املرتبة األويلحيث 
تعلقة بالطلبة وجاءت املعوقات امل ،مث املعوقات املتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات األساسية ،باإلدارة

  .يف املرتبة األخرية
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي للجنس يف جمال املعوقات املتعلقة بالبنية التحتية  إىلوأشارت 

وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزي للمؤهل العلمي يف جمال  ،والتجهيزات لصاحل الذكور
بينما مل تظهر فروق ذات داللة إحصائية  ،علىاملعوقات املتعلقة بالطلبة لصاحل محلة املاجستري فأ

 .تعزي ألثر الدورات التدريبية يف مجيع اجملاالت

افلكتروني في تدريس التعليم إمكانية استخدام مدى عنوانها " ،(2009دراسة جغدمي ) -
 "التعليميةمواد التربية افسالمية في المرحلة الثانوية بمنطقة جازان 

 :إىلهدفت الدراسة حيث 
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 ،درجة أمهية وتوافر مواصفات كل من )حمتوي مقررات مادة الرتبية اإلسالمية علىالتعرف  . أ
من وجهة  اإللكرتوينالتعليم ستعمال ( باملرحلة الثانوية ال التعليميةالبيئة  ،معلم مادة الرتبية اإلسالمية

 .نظر معلمي ومشريف مادة الرتبية اإلسالمية
معلما من معلمي الرتبية اإلسالمية يف املدارس الثانوية ( 115تكونت عينة البحث من )

( مشرفا من مشريف مادة الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية مبنطقة 30و ) ،التعليميةمبنطقة جازان 
 .جازان

كانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة جلمع حيث   ،الوصفي املنهجطبق الباحث يف دراسته 
 .البيانات

 :التاليةالنتائج  إىلوتوصلت الدراسة 
حيث أن توافر مواصفات  ،ةإلىوبدرجة ع أن أمهية مجيع املواصفات املذكورة يف أداة الدراسة . أ

وكذلك توافر  ،توافرت بدرجة ضعيفة اإللكرتوينالتعليم حمتوي مقررات الرتبية اإلسالمية الستخدام 
 .جاءت ضعيفة التعليميةأيضا مواصفات البيئة  ،مواصفات معلم الرتبية اإلسالمية

( بني متوسطات استجابات عينة 0.01)مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  . ب
ومعلم مادة الرتبية  ،اإلسالمية الدراسة حول أمهية وتوافر مواصفات كل من )حمتوي مقررات الرتبية

 .اإللكرتوينالتعليم ( الستعمال  التعليميةوالبيئة  ،اإلسالمية

 اإللكترونيعنوانها "درجة استخدام طلبة الجامعة المفتوحة للتعلم  ،(2009دراسة العفتان )-
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعة" 

من  اإللكرتوينالكشف عن درجة استخدام اجلامعة العربية املفتوحة للتعلم  إىلة إلىهدفت الدراسة احل 
 .خالل وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب يف اجلامعة

طالب وأعضاء هيئة تدريس باجلامعة العربية املفتوحة  (506ة من )إلىكانت عينة الدراسة احل  
وقد  ،باجلامعة عضو هيئة تدريس( 24و ) ،( طالب وطالبة482) إىلوموزعني   اإللكرتوينللتعلم 

 .مت اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية
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استبانة تقيس درجة  ،ما أدوات الدراسة فكانت عبارة عنأ ،وطبق الباحث املنهج الوصفي
من وجهة نظر الطالب و أعضاء هيئة  اإللكرتويناستخدام طلبة اجلامعة العربية املفتوحة للتعلم 

 .واألداة الثانية هي دليل للمقابلة مع الطلبة و أعضاء هيئة التدريس ،امعةالتدريس باجل
 :التاليةالنتائج  إىلوتوصلت 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس   اإللكرتوينكانت درجة استخدام طلبة اجلامعة للتعلم  . أ
 .كان متوسطا بالنسبة للمجموع الكلي

إجابات أفراد ( بني متوسطات 0.05)مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  . ب
ستوى امل ،الدراسة لدرجة استخدام طلبة اجلامعة من وجهة نظر الطالب تعزي ملتغريي اجلنس

وعدم وجود فروق من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعا ملتغريي اخلربة  ،الدراسي يف كافة اجملاالت
 .والفرع

بني متوسطات إجابات أفراد  ،(0.05ة )داللمستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  . ت
استخدام نظام إدارة التعلم يف كل  ،لدرجة استخدام طلبة اجلامعة تبعا ملتغري اخلربة ،عينة الدراسة

 .سنوات (4-2الطلبة الذين ترتاو  خرباهتم من ) إجاباتاجملاالت ولصاحل متوسط 

عنوانها "واقع استخدام المستحدثات التكنولوجية في مختبرات  ،(2010دراسة مريم )-
 العلوم بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمكة المكرمة"

 :إىلوهدفت هذه الدراسة 
وجهة  من الثانوية املرحلة يف العلوم خمتربات يف التكنولوجية املستحدثات توافر درجة معرفة . أ

 .املكرمة مكة مبدينة العلوم تومعلما مشرفات نظر
املرحلة  يف العلوم خمتربات يف التكنولوجية للمستحدثات العلوم معلمات استخدام درجة معرفة . ب

 .املكرمة مكة مبدينة العلوم ومعلمات مشرفات نظر وجهة الثانوية من
 

 عشوائيةعينة  على تطبيقها مت استبانة الباحثة أعدَّت .الوصفي املنهج الباحثة استخدمت
 ،مشرفة ( 22 ) وعددهن املكرمة مبكة الثانوية باملرحلة العلوم الرتبويات ملادة املشرفات طبقية من

( مشرفة 147( معلمة مبجموع )125باملرحلة الثانوية وعددهن ) العلوم معلمات من وكذلك
  :إىلوكانت نتائجها كالتومعلمة.
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نظر  وجهة من الثانوية املرحلة يف العلوم خمتربات يف التكنولوجية املستحدثات توافر درجة تدين . أ
وهي الفئة اليت تشري إىل  ( 1.44 ) عام مبتوسط املكرمة مكة مبدينة العلوم ومعلمات مشرفات

 تستخدم( وفق املقياس الذي مت تطبيقه. االستجابة )ال
وجهة  من نويةالثا املرحلة يف العلوم خمتربات يف التكنولوجية املستحدثات استخدام درجة تدين . ب

وهي الفئة اليت تشري إىل  ( 1.53 ) عام مبتوسط املكرمة مكة مبدينة العلوم ومعلمات مشرفات نظر
 .وفق املقياس الذي مت تطبيقه )تستخدم )ال االستجابة

لدي معلمي ومعلمات  اإللكترونيالتعليم عنوانها "االتجاهات نحو  ،(2010دراسة آلل )-
 مكة المكرمة"المدارس الثانوية بمدارس 

لدي معلمي ومعلمات املدارس  اإللكرتوينالتعليم االجتاه حنو  الكشف عن إىل إىلهدف البحث احل
 .( معلم ومعلمة مت أخيارهم عشوائيا462وتكونت عينة البحث من ) ،الثانوية مبكة املكرمة

 ،البحثوأستخدم الباحث املنهج الوصفي املقارن حيث أنه من أنسب املناهج لتحقيق أهداف 
 :التاليةالنتائج  إىلتوصل الباحث من إعداد الباحث، حيث  استبانهوكانت أداة البحث هي 

 وجود أثر دال إحصائيا لصاحل الذكور منه لإلناث . أ
 وجود أثر دال إحصائيا بالنسبة ملتغري التخصص لصاحل التخصص العلمي . ب
أن اجتاه املعلمني واملعلمات ذوي وجود أثر دال إحصائيا بالنسبة ملتغري جمال العمل فتبني  . ت

أكثر اجيابية من املعلمات واملعلمني  اإللكرتوينالتعليم خربة يف جمال العمل )أقل من سنوات( حنو 
 اإللكرتوينالتعليم سنوات( حنو 5ذوي اخلربة )أكثر من 

ت أكثر ية يف جمال التقنياتعليموتبني أيضا أن اجتاه املعلمني واملعلمات الذين حيضرون ندوات  . ث
 .اإللكرتوينالتعليم من الذين ال حيضرون ندوات يف جمال التقنيات حنو  اإللكرتوينالتعليم اجيابية حنو 

عنوانها "اتجاهات طلبة الرياضيات والحاسوب في جامعة القدس  ،(2010دراسة قرداني )-
 الرياضيات"في تعلم  اإللكترونينحو استخدام التعلم  – التعليميةمنطقة سلفيت  –المفتوحة 

الرياضيات واحلاسوب وحتليلها يف جامعة القدس استكشاف اجتاهات طلبة  إىل إىلهدف البحث احل 
بأمناطه املختلفة يف تعلم  اإللكرتوينالتعليم حنو استخدام – التعليميةمنطقة سلفيت –املفتوحة 

 .اجتاهات الطلبة علىمعرفة أثر متغريات الدراسة  إىلكما هتدف   ،الرياضيات
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( طالبا وطالبة من جامعة القدس املفتوحة ختصص رياضيات 50تكونت عينة البحث من )
وحاسوب مت اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية بالنسبة ملتغريي اجلنس والتخصص، واستخدم 

  .واستخدم االستبانة اليت أعدها الباحث جلمع املعلومات ،الباحث املنهج الوصفي التحليلي
إذ  ،كانت ضعيفة اإللكرتوينأن اجتاهات الطلبة حنو التعلم  :النتائج اآلتيةوأظهر البحث 

كما أن الدراسة أظهرت أن هناك   ،%(59.58مجيع الفقرات ) علىبلغت االستجابة الكلية 
أقوي منها لدي طلبة  اإللكرتوينالتعلم  أمناطاجتاهات اجيابية لدي طلبة الرياضيات حنو استخدام 

بينما مل يكن هناك فرق ذات داللة إحصائية تعزي ملتغريي اجلنس واملعدل الرتاكمي  عند  ،احلاسوب
 .(0.05داللة )مستوى 

وتعلم الرياضيات في  تعليمة في اإللكترونيعنوانها "دمج الجداول  ،( 2010) ضاهر دراسة-
 أكاديمية القاسمي" .التعليمجميع مراحل 

 والتفاعل واخلربات باألنشطة االندماج مقومات فيها تتوافر يةتعليم بيئة توفري إىل هدفت هذه الدراسة
 الطالب. مستويات خمتلف لدى الرياضي التفكري مهارات وصقل االبتكار، تنمية على يساعد الذي

 تعليم يف املختلفة ةاإللكرتوني واألدوات األجهزة استخدام إىل األنظار اجتهت ذلك ولتحقيق
 إىل سعت اليت الدراسات بني ومن ،املتوسطة املدارس طلبة من عينة على ذلك تطبيق ومت ،الرياضيات

  هذه الدراسة. كانت ذلك
 لتنفيذ جمموعات شكل على تعاونية بيئة يف الرياضية املعرفة لبناء مناذج الباحث استخدمو  

 البيئة جوانب يف ملحوظًا تقدًما الدراسةبينت  وقد اخللوية.  اهلواتف مبساعدة أصيلة يةتعليم أنشطة
 خالله. من تعلموا الذي السياق ضمن الرياضيات مادة يف املقرتحة املعرفية

ة المفتوحة عن بعد بتكنولوجيا اإللكترونيعنوانها "التربية  ،( 2010دراسة حمدان )-
 المعلومات المعاصرة والواقع وتنبؤات المستقبل في الوطن العربي"

 املعلمني مهارات كفاية عدم أو ندرة :منها املشكالت من يف جمموعة الدراسة أهدافأبرزت 
 إنَّ  إذْ  ،اإلنرتنت واستخدام ةاإللكرتوني الرتبية وتنفيذ ختطيط يف واجلامعات املدارس يف واملتعلمني

 املهرة املختصني وندرة التمويل إمكانيات لضعف التحديثات هلذه جاهزة غري العربية البلدان بيئات
 واملكان الزمان يف احملدودة العربية املناهج حتويل يف الصعوبة أيًضا وهناك  .التنفيذ على اعلىف القادرين
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 الفكر قرصنة نتيجة مهدورة امللكية حقوق أنَّ  كما ،الرقمية ةاإللكرتوني إىل ةإلىاحل الوصفية صيغها من
 وانتحال والغش ،واملعلومات االتصال وتكنولوجيا الرتبية ووسائل ومعدات مصادر يف واإلنتاج

 من العربية اجملتمعات من األعظم السواد ومعاناة ،اإلنرتنت على والطلبة املدرسني من املعلومات
 مقررات وجود وعدم ،اإللكرتوينالتعليم  برامج بعض رداءة مشكلة أيًضا وهناك ،التكنولوجية األمية

 هلذا ُمعدَّة مراكز يف مدرسني إشراف حتت هنائية اختبارات تقدمي الدارسني من تطلب إلكرتونية
 .الغرض

التعليم ام عنوانها "اتجاهات المعلمين والطلبة نحو استخد ،(2010دراسة الشناق وآخر )-
 في المدارس الثانوية األردنية" اإللكتروني

يف  اإللكرتويناجتاهات املعلمني والطلبة حنو استخدام التعلم  علىالتعرف  إىلف هذا البحث ده 
وا مادة الفيزياء احملوسبة للصف األول سّ ( معلم ومعلمة ممن در 28وتكونت عينة البحث من ) ،العلوم

واستخدم  ،مت اختيارهم قصديا ،( طالبا من ثالث مدارس ثانوية للذكور118و ) ،ثانوي علمي
م وكانت أدوات الدراسة عي عبارة عن مقياس اجتاهات املعلمني حنو التعل ،الباحثان املنهج التجرييب

 :إىلوتوصال .قاما  بإعدادمها الباحثان اإللكرتوينومقياس اجتاهات الطلبة حنو التعلم  ،اإللكرتوين
 ،اإللكرتوينوجود اجتاهات إجيابية لدي املعلمني حنو التعلم  . أ

بعد ان كان  اإللكرتوينحدوث تغري سليب دال إحصائيا يف اجتاهات الطلبة حنو التعلم   . ب
 .إجيابيا قبل إجراء التجربة

الثانوي العام باللملكة التعليم ب اإللكترونيالتعليم عنوانها "تفعيل  ،(2010دراسة دوم )-
 العربية السعودية في ضوء أهداف التربية األسالمية". 

يف املرحلة الثانوية العامة يف  اإللكرتوينالتعليم واقع وتفعيل  علىالتعرف  إىلهتدف هذه الدراسة  
التعليم  عليهارأي العينة يف الصورة اليت جيب أن يكون  علىوالتعرف  ،اململكة العربية السعودية

 .وحتديد مالمح القصور فيه يف ضوء أهداف الرتبية اإلسالمية ،الثانوي
( عضو من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف جمال تكنولوجيا التعلم 300بلغت عينة الدراسة ) 
وقامت بإعداد استبانه تقيس واقع  ،ملنهج الوصفي التحليليواستخدمت الباحثة ا ،اإللكرتوينالتعليم و 

 .يف املدرسة الثانوية العامة يف السعودية اإللكرتوينالتعليم 
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التعليم لدي معلمي  اإللكترونيالتعليم عنوانها "درجة توافر كفايات  ،(2011دراسة ٌكالب )-
 .المحسوب في مدارس وكالة الغوث بغزة وعالقتها باتجاهاتهم نحوه" علىالتفا

 علىلدي معلمي التفا اإللكرتوينالتعليم درجة توافر كفايات  علىالتعرف  إىلة إلىهدفت الدراسة احل
 .احملوسب يف مدارس وكالة الغوث وعالقتها باجتاهاهتم حنوه

وأدايت  ،واستخدم املنهج الوصفي التحليلي ،معلم ومعلمة (62وكانت عينة الدراسة مكونة من )
 علىالتفاالتعليم ومقياس االجتاه حنو  ،اإللكرتوينالتعليم الدراسة مها استبانه لقياس درجة توافر 

 :النتائج اآلتية إىلوتوصلت الدراسة  .احملوسب ومها من إعداد الباحث
( من متوسطي درجات املعلمني 0,05داللة )مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  . أ

 بينما توجد فروق بني ،الذكوروقيادة احلاسوب لصاحل   اإللكرتوينالتعليم واملعلمات يف حمور ثقافة 
تصميم الربجميات والوسائط متوسطي املعلمني واملعلمات يف حمور قيادة شبكة االنرتنت وحمور 

 .التعليمية
التعليم ( يف مجيع حماور كفايات 0,05)مستوى  علىة ال توجد فروق ذات داللة إحصائي . ب

 .تبعا لدور سنوات اخلربة  اإللكرتوين
وبني درجة  اإللكرتوينالتعليم ( بني درجة توافر 0,05)مستوى عند  ارتباطيهتوجد عالقة  . ت

 علىالتفاالتعليم فكلما زانت الكفايات زاد االجتاه حنو  ،احملوسب علىالتفاالتعليم االجتاه حنو 
 .احملوسب

احملوسب تقع عند  علىالتفاالتعليم لدي معلمي  اإللكرتوينالتعليم أن درجة توافر كفايات  . ث
  .%(81احملوسب يقع عند )  علىتفاالالتعليم حنو  علىالتفاالتعليم وأن اجتاهات معلمي  ،%(73)

نظر في جلمعة تشرين وجهة  اإللكترونيالتعليم عنوانها "واقع  ،(2011دراسة حسامو )-
  .اعضاء هيئة التدريس والطلبة"

يف جامعة تشرين من وجهة نظر أعضاء  اإللكرتوينالتعليم واقع  علىالتعّرف  إىل إىلهدف البحث احل
( من 774و ) ،( من أعضاء هيئة التدريس113وكانت العينة مكونة من ) ،هيئة التدريس والطلبة

 .بالطريقة العشوائيةومت اختيارهم  ،طلبة السنة الرابعة جامعة تشرين
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 ،واستخدمت استبانه خاصة للمعلمني ،استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي لطبيعة البحثو  
 :وتوصلت للنتائج اآلتية ،واستبانه خاصة للطالب ومها من إعداد الباحثة

حمور  علىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أعضاء اهليئة التدريسية  . أ
وتبعا  ،تبعا ملتغري الرتبة العلمية ومعوقاته ( ،وسلبياته ،واجيابياته ،اإللكرتوينالتعليم استخدام مدى ) 

 .ملتغري اخلربة التدريسية
 علىعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أعضاء اهليئة التدريسية  . ب

و وجود فروق  ،ومعوقاته( تبعا ملتغري التخصص ،واجيابياته ،اإللكرتوينالتعليم استخدام مدى حمور)
حمور السلبيات تبعا ملتغري  علىإحصائية بني متوسط درجات أعضاء هيئة التدريس ذي داللة 

 .التخصص ولصاحل التخصص األدب

عنوانها "معتقدات أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة افمام  ،(2012دراسة الرفاعي )-
 "اإللكترونيالتعليم ية نحو محمد بن سعود افسالم

ن ومعرفة الفروق يف  اإللكرتوينالتعليم معرفة معتقدات عينة الدراسة حنو  إىلهدف هذا البحث 
 الكيمياء (  –الفيزياء  -االحصاء  –معتقدات عينة الدراسة وفق ختصصات الكلية ) الرياضيات 

وحتديدا العينة العمدية يف  ،باجلامعاتأختريت عينة الدراسة من جمتمع أعضاء هيئة التدريس 
( 31وبلغ عددهم ) ،جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية  –أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم 

التعليم و طبق الباحث مقياس املعتقدات حنو  .واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي .معلما
أن معتقدات اعضاء هيئة  :النتائج االتية إىلوتوصلت الباحث  .وهو من إعداد الباحث اإللكرتوين

ومل توجد  ،اإللكرتوينالتعليم كانت متوسطة جتاه التدريس كلية العلوم جبامعة االمام حممد بن سعود  
  .فروق بني معتقدات أعضاء هيئة التدريس وفق ختصصاهتم يف املعتقدات

عنوانها "صعوبة استخدام اإلنترنت لدي طلبة جامعة القدس  ،( 2012دراسة بركات ) -
 المفتوحة في طولكرم "

 طلبة لدى )اإلنرتنت( شبكة  استخدام تعيق اليت الصعوبات يف البحث إىلة إلىهدفت الدراسة احل
 ،العلمي واالختصاص اجلنس، :متغريات تأثري مدى ومعرفة ،طولكرم يف املفتوحة القدس جامعة
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 تلك يف واألم األب تعليم ومستوى للطالب، اإلنرتنت خدمة توفر احلاسوب، جهاز وامتالك
 الصعوبات.

 برامج إىل موزعني ،وطالبة طالب  400  حجمها بلغ طبقية عشوائية عينةوتكونت عينة البحث من 
 .خمتلفة يةتعليم

 الطالب لدى اإلنرتنت استخدام تعيق اليت الصعوبات أهم أنَّ  الدراسة نتائج أظهرت وقد
  :هي
 اخلدمة، تلك استخدام من باهلدف معرفته وعدم ،اإلنرتنت خدمة بوجود الطالب معرفة عدم أ.

 ،حسناهتا من أكثر اخلدمة تلك مساوئ بأنَّ  وقناعته
 خدمة وتوفر احلاسوب جهاز توفر متغريات إىل تُعزى الصعوبات تلك يف جوهرية فروق وجود ب.

 لديهم تتوفر ال الذين الطالب لصاحل وذلك واألم األب تعليم ومستوى ،الطالب لدى اإلنرتنت
 .املتدينالتعليم  مستويات ذوي واألمهات اآلباء أبناء والطالب اإلنرتنت، وخدمة ،احلاسوب أجهزة

الالزمة لطالبات التخصصات  اإللكترونيالتعليم عنواتها "كفايات  ،(2012دراسة ربوعي )-
 الشرعية الجامعية"

الالزمة لطالبات  )العلمية والفنية والرتبوية( اإللكرتوينكفايات التعلم   علىالتعرف  إىلهدفت الدراسة 
 .التخصصات الشرعية اجلامعية

منهم  ،( من أعضاء هيئة التدريس وطالب جامعة أم القري182كانت عينة البحث )
وأقسام إخري من  ،( عضوا من أعضاء هيئة التدريس يف قسم املناهج وطرق التدريس68)

الشرعية جبامعة أم ( طالبة من طالبات التخصصات 114و ) ،التخصصات الشرعية جبامعة أم القري
 .إىلحيث أنه يناسب أهداف البحث احل ،مت الباحثة املنهج الوصفي املسحياستخدحيث  ،القرى

 :التاليةالنتائج  إىل توصلت الباحثة ،انة جلمع البيانات الالزمة ألغراض البحثبوطبقت الباحثة إست 
احملاور الثالث وهي أمهية كفايات التعلم  علىة جدا إلىموافقة عينة البحث بدرجة ع . أ

 .العلمية والفنية والرتبوية الالزمة لطالبات التخصصات الشرعية اجلامعية اإللكرتوين
بني متوسطات استجابات عينة البحث حول مجيع  توجد فروق ذات داللة إحصائية  ال . ب

 .لطالبات التخصصات الشرعية اجلامعية تعزي ألحد فئيت عينة البحث اإللكرتوينكفايات التعلم 
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في تدريس المواد  اإللكترونيالتعليم عنوانها "واقع استخدام  ،(2012دراسة الفهمى )-
 االجتماعية اللمرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمة"

يف تدريس  اإللكرتوينللتعليم معرفة أمهية استخدام معلمات املواد االجتماعية  إىلهدفت هذه الدراسة 
وأهم معوقاته اليت حتول دون استخدامه من وجهة نظر معلمات  ،ودرجة استخدامه ،املواد االجتماعية

معرفة ما إذا كانت فروق ذات داللة إحصائية  إىلكما هتدف   ،املرحلة الثانوية مبدارس مكة املكرمة
 بني أراء عينة البحث 

( معلمة مت اختيارهن عشوائيا من مدارس مكة املكرمة 110وتكونت عينة الدراسة من )
 علىوطبقت الباحثة استبانة للحصول  .استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي .الثانوية

 :وكانت نتائجها كاأليت ،البيانات املطلوبة كأداة للدراسة
واملعوقات اليت تواجه استعماله يف املرحلة الثانوية كانت  اإللكرتوينالتعليم إن أمهية استخدام  . أ

 .أما درجة استخدامه جاءت بدرجة متوسطة ،ةإلىبدرجة ع
التعليم حول أمهية استخدام  ،(0.05داللة )مستوى ئية عند توجد فروق ذات داللة إحصا . ب

 ،( سنوات 10الاليت خرباهتن )أقل من ( لصاحل املعلمات وفقا ملتغري )سنوات اخلربة اإللكرتوين
 سنة فأكثر( 15ومعوقات استعماله لصاحل )سنوات اخلربة من 

( بني متوسطات عينة الدراسة 0.05داللة )مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  . ت
وتوجد فروق ذات  ،ىلبأمهية استخدامه حسب اختالف اإلملام باستخدام احلاسب اإلفيما يتعلق 

( فيما يتعلق بدرجة استعماله لصاحل املعلمات الاليت 0.05داللة )مستوى داللة إحصائية عند 
أما فيما يتعلق مبعوقات استخدامها لصاحل املعلمات الاليت  ،ىللديهن إملام باستخدام احلاسب اإل

 .ىلن إملام باستخدام احلاسب اإلليس لديه

في الجامعات  اإللكترونيالتعليم عنوانها "صعوبات توظيف  ،(2012دراسة العواودة )-
 .الفلسطينية بغزة كما يراها األساتذة والطلبة"

يف اجلامعات الفلسطينية  اإللكرتوينالتعليم صعوبات توظيف  علىالتعرف  إىلة إلىهدفت الدراسة احل
والتخصص لكل من األساتذة والطلبة   ،ومعرفة أثر اجلنس واجلامعة –يراها األساتذة والطلبة بغزة كما 

 .الدراسي للطلبةستوى وكذلك معرفة أثر امل
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ومت  ،(طالبا وطالبة1082و ) ،ومدرسة  ( مدرس208وكانت عينة الدراسة مكونة من )
وقام الباحث ببناء  ،ج الوصفي التحليليواستخدم الباحث املنه ،اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية

  .اإللكرتوينالتعليم تقيس صعوبات توظيف أداة الدراسة وهي استبانه 
 :وكانت أهم نتائجها كاآليت 
يف صعوبات تتعلق  اإللكرتوينالتعليم يف درجة توظيف توجد فروق ذات داللة إحصائية  . أ

التخصصات العلمية واألدبية ولصاحل الكليات باخلربة و صعوبات تتعلق باملنهاج اجلامعي بني 
 ،يف حني مل تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف جمال صعوبات تتعلق باإلدارة اجلامعية ،األدبية

وكذلك ،وجمال صعوبات تتعلق بالطلبة ،وصعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفين يف احملاضرات
 .نظر األساتذة يف الدرجة الكلية لالستبانه من وجهة

يف جمال  اإللكرتوينالتعليم توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة صعوبات توظيف  . ب
ويف جمال صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفين يف قاعات  ،صعوبات تتعلق باإلدارة اجلامعية

 ،بية يف اجملال الثايناحملاضرات وكانت لصاحل الكليات العلمية يف اجملال األول ولصاحل الكليات األد
يف حني مل تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفين قي 

وكذلك  ،وجمال صعوبات تتعلق باملنهاج اجلامعي ،وجمال صعوبات تتعلق بالطلبة ،قاعات احملاضرات
  .يف الدرجة الكلية لإلستبانه من وجهة نظر الطلبة

التعليم في ضمان جودة  اإللكترونيالتعليم إسهام مدى عنوانها " ،(2012يام )دراسة ص-
  .المحاسبي في الجامعات األردنية"التعليم دراسة حالة  ،إلىالع

من  إىلالعالتعليم يف ضمان جودة  اإللكرتوينالتعليم إسهام مدى إبراز  إىلهدفت هذه الدراسة  
هذا  إىلإدراك أعضاء هيئة التدريس مدى و  ،اجلامعات األردنيةاحملاسيب يف التعليم خالل دراسة حالة 

واملزايا اليت حيققها هذا االستخدام وتعزيز  اإللكرتوينالتعليم استخدام مدى و كذلك حتديد ،اإلسهام
 .التنمية البشرية

 ،( عضو هيئة تدريس يف األقسام احملاسبية يف اجلامعات األردنية52وكانت عينة الدراسة )
أن بعض النتائج حيث  إىللت الدراسة وتوص ،وقام الباحث بتطوير استبانه لتحقيق هذه األهداف

يف التدريس اجلامعي  اإللكرتوينالتعليم يف األقسام احملاسبية يدركون أمهية أعضاء هيئة التدريس 
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حمدودا بسبب  يف التدريس اجلامعي ال يزال اإللكرتوينللتعليم  علىإال أن االستخدام الف ،احملاسيب
 . مكانيات الفنية واملادية املتاحةوجود معوقات تتعلق بأعضاء هيئة التدريس والطلبة واإل

تمكن معلمات اللغة العربية من كفايات مستوى عنوانها " ،(2013)مدى دراسة المحا-
 ها في المرحلة الثانوية بالعصمة المقدسة"تعليمالالزمة ل اإللكترونيالتعليم 

متكن معلمات اللغة العربية يف املرحلة الثانوية من مستوى  علىالتعرف  إىلهدفت هذه الدراسة 
وأيضا التعرف  ،ةاإللكرتونيوإدارة املقررات  ،ىلاملهارات الالزمة هلن الستخدام االنرتنت واحلاسب اإل

 .اإللكرتوينالتعليم متكنهن من كفايات مستوى  على
( معلمة من معلمات اللغة العربية يف املرحلة 24قصدية بلغت ) تكونت عينة الدراسة من عينة

( معلمات من 3)( معلمة من املدارس احلكومية، و21) و ،الثانوية من مدارس التطوير مبكة املكرمة
وكانت أداة الدراسة هي )بطاقة مالحظة( أشتملت  .وطبقت الباحثة املنهج الوصفي .املدارس األهلية

  .،( مهارة39) على
 :التاليةالنتائج  إىلوتوصلت الدراسة 

التعليم يف املهارات املتعلقة بكفايات  متكن معلمات اللغة العربية ضعيف جدامستوى  . أ
متكن معلمات اللغة العربية كان ضعيف يف املهارات املتعلقة بكفاية مستوى أما  .اإللكرتوين

متكن معلمات اللغة العربية كان جيد يف املهارات املتعلقة بكفاية مستوى أما  .استخدام االنرتنت
 .ةاإللكرتونيإدارة املقررات 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات متكن أفراد عينة البحث تبعا ملتغري لعدد  . ب
كذلك كفايات مهارة   ،ىلالدورات التدريبية يف الكفايات املتعلقة مبهارة استعمال احلاسب اإل

 .تعمال االنرتنتاس

في كليات جامعة  اإللكترونيالتعليم عنوانها "متطلبات استخدام  ،(2013دراسة الساعدي )-
 .ميسان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس"

يف كليات جامعة ميسان من  اإللكرتوينالتعليم حتديد متطلبات استخدام  إىل إىليهدف البحث احل  
( عضوا تدريسيا مت اختيارهم بالطريقة 128وكانت عينة البحث ) ،وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 وسنوات اخلربة (. ،الطبقية حسب )املرتبة العلمية
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التعليم حتديد أمهية متطلبات  إىلألنه يهدف  ،واملسحيواستخدم الباحث املنهج الوصفي  
 .اإللكرتوينالتعليم وطبق الباحث استبانه تصف متطلبات  ،اإللكرتوين

ومتطلبات أعضاء اهليئة التدريسية كانت  اإللكرتوينأن متطلبات املقرر  إىلوتوصل الباحث  
 .الفيزيقية كانت درجة أمهيتها متوسطة التعليميةوأن متطلبات البنية  ،درجة أمهيتها لكل منهما كبرية

زيادة المدمج في التعليم و  اإللكترونيالتعليم عنوانها "دور  ،(2014عياصرة  ) دراسة -
 التحصيل الدراسي للطلبة من وجهة نظر المعلمين"

املدمج يف زيادة التحصيل التعليم و  اإللكرتوينالتعليم دور  علىالتعرف  إىلهدفت هذه الدراسة 
 .الدراسي للطلبة من وجهة نظر املعلمني

( 24و) ،( معلم24( معلم ومعلمة منهم )48) علىالتعرف  إىلومشلت عينة الدراسة 
  األردنيةمقرر الرتبية االسالمية للصفني الثامن والتاسع  يف حمافظة جرش باململكة  سونرَ معلمة ممن يدِ 

 .مت اختيارهم عشوائيا
وطبق الباحث  .واستخدم الباحث املنهج  املسحي الوصفي نظرا ملالئمته لطبيعة هذه الدراسة

يف زيادة التحصيل الدراسي لطلبة الصف الثامن  اإللكرتوينالتعليم استبانة لقياس دور  :أداتني مها
استبانة لقياس دور التعلم املدمج يف زيادة  و ،من وجهة نظر معلميهم  األساسيالتعليم والتاسع من 

 .التحصيل الدراسي للطلبة
املدمج يف التعليم و  اإللكرتوينللتعليم وجود دور مرتفع  وهيالنتائج  إىل وتوصلت الدراسة

عدم وجود فروق ذات كذلك   ،من وجهة نظر املعلمني واملعلمات زيادة التحصيل الدراسي للطلبة
 .داللة إحصائية تبعا ملتغريات اجلنس والصف واخلربة

وأدواته بمدارس  اإللكترونيالتعليم عنوانها "معوقات توظيف تقنيات  ،(2015دراسة ردنه )-
 .مكة المكرمة"بمدينة العام الحكومية واألهلية التعليم 

مدى العام احلكومية واألهلية حنو التعليم وجهة نظر مديري مدارس  علىالتعّرف  هدف هذا البحث 
وأدواته، وأبرز املعوقات والصعوبات اليت تواجه املعلمني  ،اإللكرتوينالتعليم وطرق  أساليباستخدام 

 .اإللكرتوينالتعليم عند استخدامهم تقنيات 
 ،( مديرا من املدارس احلكومية واألهلية للبنني مبكة املكرمة111)مشلت عينة البحث 
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واستخدم الباحث استبانه من إعداده ملعرفة معوقات توظيف  ،واستخدم املنهج الوصفي املسحي 
واملعوقات  ،أن املعوقات املتعلقة باملعلمني جاءت باملرتبة األويل :ومن أهم نتائجها .اإللكرتوينالتعليم 

واملعوقات املتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات األساسية جاءت يف  ،املتعلقة باإلدارة يف املرتبة الثانية
  .املرتبة الثالثة

 :سيفي التحصيل الدرا اإللكترونيالتعليم ة علىالدراسات التي تناولت أثر وفا

عنوانها "عالقة برمجية الوسائط  ،""Schoenfeld et al.  2000دراسة سكونفيلد وآخرون -
 الحوار بتعلم المفاهيم االساسية لمادة الكيمياء الحيوية" علىالمتعددة القائمة 
املفاهيم األساسية للكيمياء  تعليمهتدف إىل معرفة عالقة خصائص املتعلمني بأهداف الدراسة: 

 احليوية من خالل برجمية الوسائط املتعددة القائمة على احلوار.  
( طالًبا مت تقسيمهم حسب قدراهتم ومستوى 458تكَّونت عينة الدراسة من ) :عينة الدراسة

 مت استخدام اختبار حتصيلي مت تطبيقه قبليًّا وبعديًّا.و  ،التفكري املنطقي لديهم قبل التجربة
 توصلت الدراسة لعدد من النتائج، منها:  :أهم نتائج الدراسة

ية بني أفراد العينة يف التحصيل الدراسي تُعزى الختالفهم عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ . أ
 يف القدرات املعرفية.

يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط التحصيل الدراسي بني اجملموعة اليت لديها  . ب
واجملموعة اليت لديها قدرات تفكري منطقي منخفض لصاحل اجملموعة ذات  ،قدرات تفكري منطقي عال  

 ة.إلىالقدرات الع

عنوانها "أثر استخدام الحاسوب في تحصيل طالب الصف األول  ،(2000دراسة الشرهان )-
 .ثانوي في مقرر الفيزياء"

معرفة أثر استخدام احلاسوب يف حتصيل طالب الصف األول ثانوي يف  إىلهدف هذا البحث  
( طالب بأحد املدارس 50وكانت عينة البحث ) ،منهج الفيزياء ملستويات التذكر والفهم والتطبيق

 .الثانوية يف مدينة الرياض 
وتوصل  ،وكانت أداة البحث اختبار حتصيلي من إعداد الباحث ،واستخدم الباحث املنهج التجرييب

 :التاليةالنتائج  إىل
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 املعريف األول )التذكر( ستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف امل . أ
 الفهم ( لصاحل اجملموعة التجريبية.الثاين )ستوى داللة إحصائية يف املتوجد فروق ذات  . ب
 .طبيق( لصاحل اجملموعة التجريبيةالثالث )التستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية يف امل . ت

أثر استخدام برمجية ذات "عنوانها  , al 2000).et,(Hoongدراسة هونق و آخرون. -
   "تحصيل التالميذ لعلم الفلك علىوسائط متعددة 

حتصيل التالميذ  علىالكشف عن أثر استخدام برجمية ذات وسائط متعددة  إىلهدفت هذه الدراسة 
 .اعلىإكساهبم مهارات حل املشكالت ال علىقدرهتا مدى و  ،األساسية لعلم الفلكللمفاهيم 

( تلميذا بالصف التاسع درسوا يف فصل عملي بالقرب من مدينة 238وتكونت عينة الدراسة من )
 إىلحيث قسمت عينة الدراسة عشوائيا بالتساوي  ،وكانوا من املهتمني بعلم الفلك ،ميدوسنت
  .جمموعتني

 علىالدراسة عتمدت و ا ،اختبارا طبق قبليا و بعديا وكانت أدوات الدراسة عبارة عن تصميم
 :كانت أهم نتائجها ما يليحيث   ،الختبار فروض الدراسة اختبار)ت(

ودرجات  ،وجود فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات حتصيل تالميذ اجملموعة التجريبية . أ
 .ولصاحل اجملموعة التجريبية ،تالميذ اجملموعة الضابطة

إكساب مهارات خاصة  علىأتضح أن برجمية )القرية الفلكية( أداة فعالة يف مساعدة التالميذ  . ب
بيئات ومواقف  علىتطبيق حل املشكالت  علىحيث أصبح لديهم القدرة  ،يف حل املشكالت

 .متشاهبة

 عنوانها "التعلم عن طريق اإلنترنت" ،( Carsweil ,et.al 2000دراسة كارسويل و آخرون )-
نواتج التعلم  علىمعرفة أراء الطلبة يف جتربة التعلم عن بعد بواسطة االنرتنت وأثرها  إىلاليت هدفت  

 .مقارنة بالطريقة التقليدية
جمموعتني األويل تكونت من  على( طالب مت توزيعهم 500تكونت عينة الدراسة من )

وتكونت اجملموعة  ،من خالل االنرتنت بطريقة التعلم عن بعد التعليمية( طالب درست املادة 300)
وكانت نتائج الدراسة أن  ،نفسها بالطريقة االعتيادية التعليمية( طالب درست املادة 200الثانية من )

 .رغم أن الطالب فضلوا جتربة االنرتنت وكانوا يرغبون يف إعادهتا ،نواتج التعلم متماثلة
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اللغة االنجليزية  تعليمفي  اإللكترونيالتعليم ة علىفامدى وانها "عن ،(2001دراسة الجرف )-
 .بالمرحلة الجامعية بالمملكة العربية السعودية"

 اللغة االجنليزية لطالبات تعليميف  اإللكرتوينالتعليم ة علىفا علىالتعرف  إىلهدفت  هذه الدراسة 
 .جبامعة امللك سعوداألول ختصص لغة اجنليزية بكلية اللغات والرتمجة ستوى امل

مت اختيارهم عشوائيا من كلية اللغات والرتمجة  ،( طالبة113وتكونت عينة الدراسة من )
 ،اإللكرتوينللتعليم وطبقت استبانه  ،واستخدمت الباحثة املنهج التجرييب ،جامعة امللك سعود

بات اجملموعة التجريبية أثبتت  نتائج الدراسة أن هناك تفوق لطال .واختبار حتصيلي من إعداد الباحثة
طالبات اجملموعة الضابطة  علىجانب املقرر التقليدي  إىليف املنزل  إلكرتونياً اليت استخدمت مقررا 

 .يت درست بالطريقة التقليدية فقطال
االلكتروتي التعليم تقويم المعرفة المكتسبة من أنماط عنوانها " ،( Jun,2002دراسة جون )-

 والتقليدي"
 ،اإللكرتوينالتعليم  :هيالتعليم تقومي املعرفة املكتسبة من منطني من أمناط  إىلهدفت هذه الدراسة 

جدوي ما أستفاده مدى وقد مت تطوير ثالث فرضيات ألستكشاف  ،داخل الفصولالتعليم و 
عينة الدراسة  علىوقد مت تطبيق اإلختبار القبلي والبعدي  ،ةاإللكرتونياملشاركون يف الفصول أو البيئة 

وجود فروق بني جمموعيت التعلم يف املعرفة  إىلوتوصلت النتائج  .واليت مثلت خمتلف الواليات املتحدة
كما وضحت االختبارات البعدية أن املتعلمني من خالل الكمبيوتر أكثر استفادة من   ،القبلية

 .املتعلمني داخل الفصل
ي في التحصيل المباشر تعليمام الحاسوب العنوانها " أثر استخد ،(2002دراسة  العمر  )-

 والمؤجل لطلبة الصف الول ثانوي العلمي في الكيمياء "
معرفة أثر احلاسوب يف التحصيل املباشر واملؤجل لطلبة الصف األول ثانوي  إىلهدفت هذه الدراسة 

( طالب وطالبة من مدرستني مدرسة الذكور 114ومشلت عينة البحث ) ،علمي يف مادة الكيمياء
وطبق  ،ومت اختيار شعبتني من كل مدرسة بالطريقة العشوائية البسيطة ،ومدرسة  أخري لإلناث

ية حموسبة حيث يتضمن الوحدة األويل من كتاب الكيمياء للصف األول الثانوي تعليمالباحث برجمية 
  :إىلوتوصل الباحث  .سةأهداف الدرالتحقيق علمي 
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( يف التحصيل املباشر تعزي لطريقة 0.05)مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  . أ
  ،التدريس ولصاحل اجملموعة التجريبية

( تعزي ملتغري اجلنس وكانت لصاحل 0.05)مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند    . ب
يف حني مل تسجل أي فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل الطلبة املباشر تعزي ملتغري  ،اإلناث

  ،التفاعل بني طريقة التدريس واجلنس
مستوى أما بالنسبة للتحصيل الدراسي املؤجل وجدت فروق ذات داللة احصائية عند   . ت
  ،التجريبية( يف التحصيل املؤجل تعزي لطريقة التدريس ولصاحل اجملموعة 0.05)

ية في تحصيل طلبة الصف تعليمعنوانها "أثر استخدام الحاسوب كوسيلة  ،( 2003عفانه )-
 الخامس األساسي في وحدة المساحة".

ية يف حتصيل طلبة الصف تعليمكوسيلة استقصاء أثر استخدام احلاسوب   إىلهدفت الدراسة  
 .اخلامس األساسي يف وحدة املساحة

( تلميذ وتلميذة من تالميذ املدارس اخلاصة يف الصف اخلامس 86تكونت عينة الدراسة من )
ثالث  إىلومت اختيارهم عشوائيا من ثالث مدارس مت تقسيمهم  ،األساسي يف حمافظة رام اهلل 

 .جمموعات  اثنني ضابطة و واحدة جتريبية
ي حموسب، واختبار تعليما برنامج وطبق أداتني للدراسة مه ،واستخدم الباحث املنهج التجرييب

 :النتائج اآلتية إىلوتوصلت  .ومها من إعداد الباحث ،حتصيلي بعدي
( يف متوسطات حتصيل تالميذ 0,05داللة )مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  . أ

اق الصف اخلامس األساسي يف حبث الرياضيات يف اجملموعة الضابطة األويل والثانية التقليدية "أور 
 العمل" واجملموعة التجريبية "احلاسوب" لصاحل اجملموعة التجريبية  "احلاسوب ".

( يف متوسطات حتصيل تالميذ 0,05داللة )مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  . ب
اجلنس ولصاحل  إىلالصف اخلامس األساسي يف مبحث الرياضيات باستخدام احلاسوب يعزي 

 .اإلناث

لدي التعليم في اإلحتفاظ ب لىعنوانها "أثر استخدام الحاسب اإل ،(2003)دراسة السواط -
 طالب الصف الرابع اإلبتدائي في مادة الجغرافيا".
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لالحتفاظ بالتعلم لدي تالميذ الصف الرابع  ىلاحلاسب اإلمعرفة استخدام  إىلهدفت الدراسة 
التطبيق ( مقارنة بالطريقة  –الفهم  -املستويات الثالثة )التذكر علىاالبتدائي يف مادة اجلغرافيا 

 .التقليدية
 ،( تلميذا من الصف الرابع االبتدائي يف مكة املكرمة60تكونت عينة الدراسة من )

وتوصلت  ،وطبق الباحث االختبار التحصيلي كأداة للدراسة ،واستخدم الباحث املنهج التجرييب
 :إىلالدراسة 

لدي عينة الدراسة بني اجملموعتني التعليم فروق ذات داللة إحصائية يف االحتفاظ بعدم وجود  . أ
 .التذكرمستوى عند 

الفهم مستوى لدي عينة الدراسة يف التعليم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االحتفاظ ب . ب
 .ولصاحل اجملموعة التجريبية

لدي عينة الدراسة بني اجملموعتني التعليم عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االحتفاظ ب . ت
 .التطبيقمستوى عند 

لدي عينة الدراسة يف االختبار التعليم عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االحتفاظ ب . ث
  .الكلي

ية عبر اإلنترنت في تدريس مادة العلوم تعليمأثر استخدام وحدة ،((2004دراسة العنزى -
 تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط"  على

أثر استخدام شبكة اإلنرتنت يف تدريس مادة العلوم على التحصيل الدراسي  إىلهدفت هذه الدراسة 
طبقت  وطبق البحث املنهج شبه التجرييب يف دراسته هذهلطالب الصف الثاين املتوسط مبدينة عرعر.

 .لعشوائية البسيطةعلى فصلني دراسيني مت اختيارهم عن طريق العينة ا
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطي درجات حتصيل  :التاليةالنتائج  إىلوتوصلت 

وبني  ،طالب الصف الثاين املتوسط يف مادة العلوم بني اجملموعة اليت درست الوحدة عرب اإلنرتنت
اجملموعة اليت درست بالطريقة التقليدية عند مستويات )التذكري والفهم والتطبيق( لصاحل اجملموعة 

 التجريبية.
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عنوانها "أثر برنامج حاسوبي للتربية المرورية مصمم وفق  ،(2004دراسة سعد الدين )- 
 مدخل النظم إلعداد المعلمين في التحصيل واالتجاهات"

ة االتقانية علىإعداد برنامج حاسوب متكامل يف الرتبية املرورية و موازنة الفا إىلهدفت هذه الدراسة  
وبيان العالقة بني  ،ة الكشف السريع والطريقة التقليديةعلىللتدريس بالربنامج احلاسوب مقارنة مع فا

معلم  ( طالب وطالبة من كلية الرتبية قسم53عدد ) علىمشلت عينة الدراسة  ،التحصيل واالجتاهات
 ،واستخدم الباحث املنهج التجرييب ،( طالب وطالبة جمموعة ضابطة64)و ،بيةالفصل جمموعة جتري

 :إىلوتوصل 
 .حصيلي النهائياجملموعة الضابطة يف االختبار الت علىتفوق اجملموعة التجريبية   . أ

 ،متغري اجلنس إىلأيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل الدراسي يرجع   . ب
يقة املقرتحة يف ة الطر علىوكانت اجتاهات اجيابية لدي أفراد اجملموعة التجريبية فقد بلغت فا

%( مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاه 85,53بنسبة )تنمية االجتاهات 
 ترجع ملتغري اجلنس.

بعض  علىة التدريب اإلفتراضي وكفايته في التدريب علىعنوانها "فا ،((2005 شباط دراسة-
 "في علم األحياء واتجاهاته نحوهالتجارب المختبرية 

 طلبة حتصيل يف وكفايته باحلاسوب االفرتاضي التدريب ةعلىفا إىل التعرف على الدراسة وهدفت
  .واجتاهاهتم األحياء علم يف املخربية التجارب لبعض العلمي الثانوي الثاين الصف
ا على الثانوي الصف الثاين من وطالبة طالًبا   24 من مكونة عينة على الدراسة طُبقت  جمموعة أهنَّ
ا على وطالبة طالًبا ( 24 ) جتريبية، واستخدم الباحث  يف دراسته املنهج .ضابطة جمموعة أهنَّ

 التجريىب.
 يف الضابطة اجملموعة طلبة على التجريبية اجملموعة طلبة تفوق  :إىل الدراسة نتائج أشارتو 

 من (% 75) جتاوزت إتقانية ةعلىفا إىل (% 89 ) توصل حيث ؛ املباشر النهائي التحصيل اختبار
 دالة التحصيل يف قو فر  وجود وعدم الضابطة، للمجموعة (% 30 ) مقابل االختبار درجات

التعليم  حنو إجيابية اجتاهات التجريبية اجملموعة أفراد لدى وتكونت ،اجلنس متغري إىل إحصائيًّا يعود
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 ملتغري تعود االجتاه يف إحصائيًّا دالة فروق وجود عدم مع.االفرتاضي للتدريب احلاسوب بالربنامج
 .اجلنس

عنوانها "أثر استخدام برمجية مقرر الرياضيات المنتجة محليا  ،(2005 ( الدعيلجدراسة -
 تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة الرياض" على

هدفت الدراسة إىل التعرَّف على أثر برجمية إلكرتونية منتجة حمليًّا على حتصيل طالبات الصف الثاين  
 املتوسط يف مادة الرياضيات.

عينة من طلبات الصف الثاين املتوسط يف مادة الرياضيات. وأظهرت  عينة الدراسةتكونت 
الدراسة عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية يف مستوى حتصيل الطالبات بني اجملموعة التجريبية 

 فية )التذكر، والفهم، والتطبيق(.واجملموعة الضابطة يف املستويات املعر 
ائيًّا بني متوسطي درجات حتصيل الطالبات نتائج الدراسة وجود فرق ذات داللة إحصوكانت 

يف حني مل تظهر  ،اجملموعة الضابطة والتجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي
 .اسة يف االجتاه حنو مادة الرياضياتالدراسة وجود فرق ذات داللة إحصائيًّا بني جمموعيت الدر 

في المدارس اإلعدادية  اإللكترونيالتعليم عنوانها "أثر تجربة  ،(2005زين العابدين) دراسة-
 التحصيل الدراسي للطالب واتجاهاتهم نحوها". علىالمصرية 

التحصيل  علىيف املدارس املصرية  اإللكرتوينالتعليم تقصي أثر جتربة  إىلهدفت هذه الدراسة 
( طالب مت اختيارهم بالطريقة القصدية من 112تكونت عينة الدراسة من ) .الدراسي للطالب

 تالميذ املدارس يف حمافظة بورسعيد. 
 اإللكرتوينالتعليم واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لوصف وحتليل مشروع 

 علىوالتفاعل بينهما أيضا املنهج التجرييب ملعرفة أثر املتغريين املستقلني  ،باملدارس اإلعدادية املصرية
ومقياس االجتاه وهي من تصميمه،  ،املتغريات التابعة، كانت أدوات الدراسة هي االختبار التحصيلي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجات طالب اجملموعتني   :النتائج اآلتية إىلوتوصلت الدراسة 
ء التجربة. توجد فروق ذات داللة التجريبيتني  وطالب اجملموعة الضابطة  يف التحصيل بعد إجرا

إحصائية بني متوسطات درجات طالب اجملموعتني التجريبيتني وطالب اجملموعة الضابطة يف االجتاه 
 .اإللكرتوينالتعليم حنو 
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الثانوي الصناعي التعليم في  اإللكترونيالتعليم عنوانها "أثر إدخال  ،(2005دراسة عمار)-
 التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التعلم الذاتي ذوي االحتياجات الخاصة" على

الثانوي الصناعي التعليم يف  اإللكرتوينالتعليم أثر استخدام  علىالتعرف  إىلة إلىهتدف الدراسة احل
ومشلت عينة الدراسة جمموعة  .الذايتالتعليم تنمية مهارات  علىأثره كذلك   ،التحصيل الدراسي على

( 124الثانوي الصناعي والبالغ عددهم )التعليم من طالب الصف االول ثانوي ختصص كهرباء من 
واالخري  ،( طالبا درست بالطريقة العادية64جمموعتني إحدامها ضابطة وتضم ) إىلطالبا قسموا 

هج واستخدم الباحث يف دراسته هذه املن .اإللكرتوينالتعليم ( طالبا باستخدام 64جتريبية وتضم )
ايضا استخدم اختبار  ،وطبق الباحث استبيان يتضمن عادات التعلم الذايت ومهاراته .التجرييب

 النتائج االتية: إىلوتوصل الباحث حتصيلي يف تكنولوجيا االختصاص 
( بني متوسطي درجات طالب 0.01داللة )مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  أ.

يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصاحل طالب اجملموعة اجملموعتني الضابطة والتجريبية 
 .التجريبية

( بني متوسطى درجات طالب 0.01داللة )مستوى توجد فروق ذات داللة احصائية عند ت. 
اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي ملهارات التعلم الذايت لصاحل طالب اجملموعة 

 .التجريبية

 "مدرسة المستقبل" ،عنوانها ،2005 ) ) سالمة دراسة-
 لطلبة الدراسي التحصيل يف اإلنرتنت شبكة استخدام أثر على تعرفال إىلهدفت هذه الدراسة 

 السعودية. العربية اململكة يف الرياض فرع ،تعليمال يف احلاسوب مقرر يف املفتوحة القدس جامعة
 ،طالبة ( 38 ) و طالًبا (24)  منهم  ،دارًسا ( 72 )  منالدراسة  ينةع تكونتحيث 

 املتوسطات احلسابية والربامج اإلحصائية. ستخدامأدوات الدراسة بإومتتلت 
 الكلي احلساب الوسط يف ( 0.05 ) داللة مبستوى إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت

 داللة ومبستوى إحصائية داللة ذات فروق ووجود ،التجريبية اجملموعة لصاحل التحصيلي االختبار على
 إحصائية داللة ذو أثرًا هناك أنَّ  الدراسة بينت كما ،الدراسي التحصيل يف اإلناث لصاحل ( 0.05 )

 واجلنس. عرض املادة طريقة بني التفاعل لصاحل أيًضا ( 0.05 ) داللة مبستوى
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عنوانها "أثر ستخدام  ،Rose Frances Lefkowitz,Edd,rhia( 2006فرانسز) دراسة روز-
 الداء واإلنجاز لدي الطالب مقا نة بالطريقة التقليدية"مستوى  على اإللكترونيالتعليم 

أداء واجناز الطالب عند تدريسهم بطريقة مستوى  حتديد ماإذا كان هناك فرق يف إىل واليت هدفت
التعليم وجود فرق كبري بني  إىلوتوصلت النتائج  ،عن الطريقة التقليدية CAPبنظام  اإللكرتوينالتعليم 

( لصاحل 0.0001حيث أن قيمة )ف> CAPبنظام  اإللكرتوينالتعليم باإلسلوب التقليدي وبني 
 .CAPبنظام  اإللكرتوينالتعليم 

 علىة استخدام الوسائل المتعددة بالحاسوب علىعنوانها "فا ،(2006دراسة الباوي )-
 ".تعليمتحصيل الطالبات لمادة الفيزياء واتجاهاتهن نحو استخدام الحاسوب في التعلم وال

حتصيل  علىة استخدام الوسائل املتعددة باحلاسوب علىالكشف عن فا إىل إىليهدف الباحث احل 
 .التعليمطالبات مادة الفيزياء واجتاههن حنو استخدام احلاسوب يف التعلم و 

واستخدمت  ،( طالبة مت اختيارهن عشوائيا بأحدي املدارس الثانوية ببغداد56وكانت عينة البحث )
وطبقت أداتني للبحث ومها من إعداد الباحثة األويل لقياس التحصيل  ،الباحثة املنهج التجرييب

 .تعليموالثانية لقياس االجتاه حنو استخدام احلاسوب يف التعلم وال ،الدراسي

( لصاحل 0.05)مستوى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند  إىلتوصلت الباحثة حيث      
وله األثر  ،اجملموعة التجريبية لدي الطالبات الاليت درسن باستخدام الوسائل املتعددة باحلاسوب

 .اسوب قياسا باجملموعة الضابطةاألكرب يف زيادة التحصيل الدراسي وتنمية اجتاههن حنو استخدام احل
عنوانها "أثر الحاسوب واإلنترنت في تحصيل طالب  ،2007 )) وطارق شديفات دراسة-

وطالبات الصف الثامن األساسي في مبحث العلوم مقارنة بالطريقة التقليدية في محافظة 
 باألردن"المفرق 

 وطالبات الصف طالب حتصيل يف واإلنرتنت احلاسوب أثر عن الكشف إىل الدراسة هذه هدفت
 األردنية اململكة املفرق حمافظة يف ،التقليدية بالطريقة مقارنة العلوم مبحث يف ،األساسي الثامن

  اهلامشية

 مت حيث ،املفرق قصبة مدارس يف يدرسون ممن وطالبة طالًبا ( 180 ) الدراسة عينة مشلت
طالًبا  ( 60 ) من الضابطة اجملموعة تكونت حبيث ووزعت ،الدراسة جمتمع من عشوائيًّا اختيارها
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 وطالبة، طالًبا( 60 ) ضمت أوىل جتريبية وجمموعة ،التقليدية الطريقة باستخدام تدريسها مت ،وطالبة
 ومت ،وطالبة طالًبا ( 60 ) أيًضا ضمت ثانية وجمموعة جتريبية ،احلاسوب باستخدام تدريسها ومت

 .اإلنرتنت باستخدام تدريسها
 :منها عدة نتائج إىل الدراسة توصلتو 

 مما ،التدريس طريقة إىل تُعزى ( 0.05 ) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود
 عدم .التجريبيتني اجملموعتني ولصاحل ،إحصائيًّا دااًل  كان التدريس طرائق بني الفرق أنَّ  على يدل

 .املتعلم جنس إىل تُعزى ( 0.05 ) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود

المدمج في تدريس مادة الجغرافيا التعليم عنوانها "اثر استخدام  ،(2007الشمري ) دراسة-
 تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط في محافظة حفر الباطن واتجاهاتهم نحوه" على

حتصيل طالب الصف  علىاستقصاء أثر التعلم املدمج يف تدريس مادة اجلغرافيا  إىلهدفت الدراسة 
 .الثالث املتوسط يف حمافظة حفر الباطن يف اململكة العربية السعودية

 ومت اختيارهم عشوائيا. ،( طالب من طالب الصف الثالث املتوسط64تكونت عينة الدراسة من)
واستبانه تقيس  ،أداتني يف دراسته االختبار التحصيليوطبق  ،واستخدم الباحث املنهج التجرييب 

وجود فروق النتائج وهي  إىلوتوصلت الدراسة  .املدمج ومها من إعدادهالتعليم هات الطلبة حنو اجتا
أثر استخدام التعلم  إىل( بني العالمات الكلية للطلبة تعزي 0.05)مستوى ذات داللة إحصائية عند 

ومتتع طلبة العينة التجريبية باجتاهات  ،املدمج يف تدريس اجلغرافيا وكانت لصاحل اجملموعة التجريبية
 .حنو تعلم اجلغرافيا باستخدام التعلم املدمجإجيابية 

في تحصيل طلبة كلية العلوم  اإللكترونيالتعليم عنوانها "أثر  ،(2007دراسة عبد الحق )-
 التفكير" تعليمالتربوية لمساق 

حتصيل طلبة كلية العلوم الرتبوية  على اإللكرتوينالتعليم أثر  علىالتعرف  إىلهدفت هذه الدراسة 
 ملساق التفكري.

( طالبة من طالب 22طالب و) ( 40) ( طالبا وطالبة منهم62وتكونت عينة الدراسة من )
االويل  .شعبتني صفيتني علىمت توزيعهم عشوائيا  ،السنتني الثانية والثالثةمستوى كلية العلوم الرتبوية 

افرادها  تعليمطالب( واليت مت  12طالبة و  20طالبا وطالبة )( 32جمموعة جتريبية وعدد طالهبا )
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 20( طالبا وطالبة )30والثانية جمموعة ضابطة عدد طالهبا ) ،اإللكرتوينمساق التفكري بالتعلم 
 .هم بالطريقة االعتياديةتعليمطالب( مت  10طالبة و 

داة الدراسة فكانت اختبار أأما  ،التجرييب يف هذه الدراسة جواستخدمت الباحثة املنه
وجود فروق ذات داللة  :تيةألئج االنتا إىلت لوتوص .التعليميةحتصيلي من إعداد الباحثة واملادة 

 .جنس الطلبة ولصاحل االناث إىلو التعليم ( تعزي لطريقة 0.05)مستوى حصائية عند إ
 إىلمتغري نوع التعلم و  إىل( يعزي 0.05)مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
 .جنس الطلبة ولصاحل االناث للمجموعة التجريبية

في تدريس الدراسات  اإللكترونيالتعليم عنوانها "تاثير  ،(2007دراسة الحصري )-
تنمية التحصيل الدراسي والميل نحو المادة لدي تلميذات الصف الثاني  علىاالجتماعية 
  اإلعدادي"

تصميم موقع الكرتوين لتلميذات الصف الثاين االعدادي لتعلمهن وحدتني  إىلة إلىهتدف الدراسة احل
التحصيل الدراسي لدي التلميذات وبيان  علىة املوقع علىوبيان فا ،من كتاب الدراسات االجتماعية

 .يف تنمية امليل حنو املادة لديهن اإللكرتوين التعليم ة علىفا
( تلميذة من تلميذات الصف الثاين االعدادي من مدرسة 50تكونت عينة الدراسة من )

( 25( تلميذة واجملموعة الضابطة )25) علىواشتملت اجملموعة التجريبية  ،بنات شبني الكوم
 ،وكيفية تصميم املواقع اإللكرتوينالتعليم استخدمت الباحثة املنهج الوصفي لتحديد مفهوم .تلميذة
وطبقت الباحثة اختبار  ،التحصيل وامليل لدي التلميذات علىالتجرييب لتحديد تأثري املوقع  واملنهج

 :النتائج االتية إىلالدراسة  توصلتحيث ، ني وبناء مقياس امليل حنو املادةحتصيلي يف املوديول
وجود فروق بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف االختبار التحصيلي ولصاحل اجملموعة  . أ

 .التجريبية
( بني اجملموعتني التجريبية والضابطة 0.01داللة )مستوى وجود فروق دالة احصائيا عند  . ب

 .ولصاحل اجملموعة التجريبية يف مقياس امليل

الصوت  علىالمتقدم المعتمد  اإللكترونيالتعليم أثر استخدام  ،(2007دراسة جمل )-
 تحصيل الطلبة". علىوالصورة 
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 علىالصوت والصورة  علىمعرفة أثر استخدام تقنية الوسائط املتعددة املعتمدة  إىلهدف هذا البحث 
الثانوية  على( طالب وطالبة مسجلني للحصول 15وتكونت عينة البحث من ) ،التحصيل الدراسي

 .ومت اختيارهم بشكل عشوائي ،العامة يف منطقيت رام اهلل والبري
وطبق الباحث االختبار التحصيلي كأداة للدراسة وهي  ،واستخدم الباحث املنهج التجرييب

  :النتائج اآلتية إىلوتوصل الباحث  ،من إعداد الباحث
  التعليميةجناعة استخدام هذه التقنية يف العملية  . أ

الصوت والصورة تتحكم بدور املدرس تبعا لطبيعة األهداف اليت  علىعتمدة الوسائط امل . ب
 يتعليميط الحتقيقها من إنتاج الوس إىلتسعي 

 املراد استثمار الوسيط بهالتعليم نوع  . ت
الصورة والصوت يف كافة املواد  علىاملعتمدة  اإللكرتوينالتعليم إمكانية استخدام فكرة  . ث

 .الدراسية املنهجية وغري املنهجية
عنوانها "أثر استخدام طريقة الويب كويست في تدريس  ،(2008وياسر) إسماعيلدراسة -

 التفكير واالتجاه نحو استخدامها لدي طالبات كلية التربية" أساليبتنمية  علىالعلوم 
 العزيز يف عبد امللك جامعة املعلمات إعداد كلية طالبات اجتاهات حتديد هدفت هذه الدراسة إىل

 :بدراسة وحتليل  السعودية العربية اململكة
 استخدام حنو اجتاه مقياس تصميم .التفكري أساليب تنمية يف تسهم قد جديدة تدريس طريقة ةإلىفع

 .التفكري أساليب مقياس وتقنني .األعضاء وظائف علم مقر تدريس يف كويست الويب
 ،السعودية العزيز عبد امللك جامعة جبدة املعلمات إعداد كلية طالبات بني من اختيار العينة مت وقد
 إعداد كلية من طالبة ( 68 ) و التجريبية اجملموعة ميثلون طالبة ( 76 ) العينة أفراد عدد بلغ وقد

  .الضابطة اجملموعة ميثلون خالد امللك جامعة  مشيط خبميس املعلمات
 متوسطي بني ( 0.01 ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود :النتائج أظهرت وقد

 مما ،التجريبية اجملموعة لصاحل التفكري أساليب مقياس على والضابطة التجريبية اجملموعتني درجات
 التجريبية املعاجلة خربات تلقي نتيجة للمقياس الفرعية الدرجات مستوى على كبري وحتسن منو يعين

 التجريبية املعاجلة أحدثته الذي األثر حجم إىل 2 آيتا مربع قيمة تشري كويست كما الويب املقرتحة
 ،القياس موضع التفكري أساليب على كبرية تأثري درجة وجود إىل كويست الويب طريقة يف واملتمثلة
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 يف كويست الويب ةإلىفع إىل مما يشري( 85.93 %) ،(% 54.31) بني قيمتها تراوحت حيث
 التفكري. أساليب تنمية

-E  2.0 اإللكترونيأثر استخدام الجيل الثاني للتعلم  عنوانها " ،(2008آل يحي ) دراسة-

learning  طالب كلية المعلمين بجامعة الملك خالد في التعاوني لدي التعليم مهارات  على
 ."أبها

 على  E-learning  2.0 اإللكرتوينهدفت هذه الدراسة لقياس أثر استخدام اجليل الثاين للتعلم 
 التعاوين لدي طالب كلية املعلمني جبامعة امللك خالد يف أهبا. التعليم مهارات 

ومت اختيار عينة  ،( طالبا1874عددهم )وكان جمتمع الدراسة طالب كلية املعلمني البالغ 
 ( طالبا.51عشوائية من )

( مت تدريسها 25وتكونت اجملموعة التجريبية من ) ،واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب
الويكي  علىاملعتمد  اإللكرتوينالتعليم باستخدام اجليل الثاين من  اإللكرتوينالتعليم بطريقة 

التعاوين التعليم ( طالب درسوا نفس احملتوي بأسلوب 26ة تألفت من )واجملموعة الضابط ،واملدونات
أداة تقيس االستعداد  :وكانت أدوات الدراسة عبارة عن ،التقليدي اإللكرتوينالتعليم  علىاملعتمد 
وأداة حتليل احملتوي للتعلم التعاوين املعتمد  ،اإللكرتوينوإستبانة اجليل الثاين للتعلم  ،اإللكرتوينللتعلم 

 ة.اإللكرتونيالشبكات  على
ومل توجد  ،التعاوين إمجاال لدي اجملموعتنيالتعليم مستوى اخنفاض  إىلوتوصلت الدراسة 

 اإللكرتوينالتعاوين بني جمموعة اجليل الثاين للتعلم التعليم هناك فروق ذات داللة إحصائية يف 
( لصاحل اجملموعة 0.01)مستوى وجدت فروق دالة عند  ،التقليدية اإللكرتوينالتعليم وجمموعة 

ومل تسجل  ،التعاوينالتعليم وإعادة بناء املعرفة  يف  ،التجريبية يف مستويني هي النقاش حول املعين
املعاين مستوى ف و إلىا للتعلم التعاوين ومها االختيار والتعديل يف التعلىمشاركات يف املستويات ال

 .اجلديدة

ية ألداء الواجبات تعليمة استخدام اإلنترنت كوسيلة علىعنوانها "فا ،((2008 بلجون دراسة-
تنمية التحصيل الدراسي لدي طالبات الصف الول ثانوي في الكيمياء  علىالمنزلية وأثره 

 بمدينة مكة المكرمة"
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 الواجبات ألداء يةتعليم كوسيلة اإلنرتنت استخدام ةعلىفا مدى على التعرف الدراسة هذههدفت 
 تطبيق فهم، تذكر،( الثالث  املعرفية املستويات عند الدراسي التحصيل تنمية على ذلك وأثر ،املنزلية

 شبه املنهج الباحث استخدم .املكرمة مكة مبدينة ثانوي األول الصف لطالبات الكيمياء مقرر يف )
 التاسعة والثانوية التجريبية، الرابعة للمجموعة الثانوية املدرسة يف الدراسة جمتمع حتديد بعد التجرييب

 .الضابطة للمجموعة عشر
 الثانوية يف دراسي فصل من مكونة بالقرعة وكانت بسيطة عشوائية بطريقة العينة وقد اختريت

 عشر التاسعة الثانوية يف دراسي وفصل ،وطالبة طالًبا  (25)  وعددهم التجريبية الرابعة للمجموعة
 الرتتيب حملتوى حتصيلي اختبار إعداد مت أيًضا وطالبة. طالًبا  (25)  وعددهم الضابطة للمجموعة

انه  إىل التوصل متَّ و  ،الثانوي األول الصف طالبات على املقرر الكيمياء منهج من للعناصر الدوري
 اليت التجريبية اجملموعة درجات متوسط بني ( 0.05 ) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد
 الضابطة واجملموعة ،البعدي لالختبار اإلنرتنت خالل من الواجب أسئلة على باإلجابة طالباهتا تقوم
 التحصيل يف ،فقط املدرسي الكتاب خالل من الواجب أسئلة على باإلجابة طالباهتا تقوم اليت

 التطبيق مستوى وعند ،البعدي الفهم مستوى وعند ،البعدي التذكر مستوى عند وذلك الدراسي
 ،الكيمياء ملقرر البعدي والتطبيق( الفهم التذكر، ( الكلية الثالثة املعرفية املستويات وعند ،البعدي
  .التجريبية اجملموعة لصاحل القبلي التحصيل ضبط بعد وذلك

في التحصيل واالحتفاظ لدي  اإللكترونية التعلم علىعنوانها "فا ،(2008)مدى دراسة األح-
 طالبات العلوم االجتماعية بكلية اآلداب والعلوم اإلنساتية بالمدينة المنورة".

ة علىشبكة االنرتنت ودراسة فا على اإللكرتوينة استخدام املقرر علىهدف هذا البحث دراسة فا 
بكلية العلوم يف حتصيل الطالبات واحتفاظهن  التعليميةة استخدام الربجمية علىودراسة فا ،االنرتنت

 .واألقسام األدبية بقسم العلوم االجتماعية باملدينة املنورة –اإلنسانية للبنات 
( طالبة من طالبات الفرقة الثالثة بكلية اآلداب والعلوم 75مشلت عينة البحث )حيث 

وطبقت  ،واستخدمت الباحثة املنهج التجرييب ،ثالث جمموعات إىلاإلنسانية للبنات مت تقسيمهن 
 .التعليميةوالربجمية  ،اإللكرتويناالختبار التحصيلي اخلاص بكل من املقرر 

  :وأظهرت نتائج البحث اآليت 
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( بني اجملموعة الضابطة واجملموعتني 0,05)مستوى وجود فروقا ذات داللة إحصائية عند  . أ
اجملموعة التجريبية األويل أي أن هناك فروقا دالة إحصائيا بني  ،التجريبيتني يف التحصيل واالحتفاظ

باستخدام  اإللكرتوينالتعليم ( والتجريبية الثانية ) التعليميةباستخدام الربجمية  اإللكرتوينالتعليم )
 .ي( يف التحصيل ولصاحل اجملموعة الثانيةتعليمعرب املوقع ال اإللكرتويناملقرر 

باستخدام الربجمية  اإللكرتوينتعليم الوجود فروقا دالة إحصائيا بني اجملموعة التجريبية األويل ) . ب
( يف االحتفاظ ولصاحل اإللكرتوينباستخدام املقرر  اإللكرتوينالتعليم ( و التجريبية الثانية ) التعليمية

 .اجملموعة التجريبية الثانية

 اإللكترونيالتعليم أثر  وعنوانها "(  Finlayson,et.al 2008)فيناليسون وآخرون  دراسة -
    تحصيل الطالب وإبداعاته " على

 ،حتصيل الطالب و إبداعاته على اإللكرتوينالتعليم أثر استخدام  علىالتعرف  إىلهدفت دراستهم 
 علىللوقوف  ،يف اململكة املتحدة إىلالعالتعليم حساب وزارة الرتبية و  علىهذه الدراسة  وقد أجريت

التعلم  إىلاالجيابية اليت ميكن أن تعزي التأثريات  علىيف حتصيل الطلبة وللتعرف  اإللكرتوينالتعليم أثر 
 .اإللكرتوين
 ،( موظفا مت إجراء مقابالت معهم70ومت اختيار ) ،استخدمت الدراسة منهج دراسة حالةو 

 .( طالب مت إخضاعهم الختبار حتصيلي500ومت اختيار )
املعرفة واملهارات يف اكتساب الطلبة  اإللكرتوينوجود أثر للتعلم  إىلوتوصلت الدراسة 

 ،وجعلهم أكثر تقبال لكل من التعلم والعوامل املعرفية واإلبداعية وزيادة الدافعية حنو التعلم الذايت
 .اإللكرتوينوكان من أهم نتائجه أيضا ارتفاع مستويات التحصيل للطلبة تأثرا الستخدام التعلم 

تنمية  علىفي تدريس التاريخ  اإللكترونيالتعليم عنوانها "تأثير  ،(2009يوسف ) دراسة -
 "ول ثانويألالتحصيل واالتجاه نحو المادة لدي طالب الصف ا

تنمية  علىيف تدريس مادة التاريخ  اإللكرتوينالتعليم بيان تأثري استخدام  إىل إىلهدف البحث احل
يف تدريس  اإللكرتوينالتعليم وبيان تأثري استخدام  ،التحصيل لدي طالب الصف االول ثانوي

 .تنمية االجتاه حنو املادة لدي طالب الصف االول ثانوي علىالتاريخ 
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 إىل( طالبا بالصف االول ثانوي ومت اخيار العينة عشوائيا وقسمت 77ومشلت عينة البحث )
( طالبا ممن 35) علىطالبة واجملموعة التجريبية اقتصرت  (42جمموعتني إحدامها ضابطة بلغ عددها )

مراكز  إىلحاسوب يف منازهلم ومتصلة بشبكة االنرتنت أو ممن ميكنهم الذهاب لديهم أجهزة 
 :التاليةطبق الباحث املنهج التجرييب يف هذا البحث. واستخدم الباحث االدوات  ، حيثاالنرتنت

 اختبار حتصيلي يف الوحدة املدروسة )إعداد الباحث( . أ
 مقياس االجتاه حنو املادة )إعداد الباحث( . ب

 :النتائج االتية إىلتوصل الباحث 
وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسطي درجات الطالب يف التطبيق البعدي لالختبار  . أ

التطبيق، الدرجة  ،التحصيلي لصاحل اجملموعة التجريبية يف مجيع مستويات االختبار )التذكر، الفهم
 الكلية(.

الطالب باجملموعتني التجريبية وجود فروق ذات داللة احصائية بني متوسطي درجات  . ب
 .والضابطة يف االجتاه حنو املادة لصاحل طالب اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي

في حل المسائل  اإللكترونيالتعليم عنوانها "أثر استخدام  ،(2009دراسة السهلي )-
التحصيل الدراسي لطالب الصف الثالث ثانوي المتوسط في مستويات  علىالرياضية اللفظية 

 التذكر والفهم"
يف حل املسائل الرياضية اللفظية  اإللكرتوينالتعليم معرفة أثر استخدام  إىلة  إلىهدفت الدراسة احل

  .التحصيل الدراسي لطالب الصف الثاين املتوسط يف مستويات التذكر والفهم على
 علىهم ( طالب وطالبة من الصف الثاين متوسط ومت توزيع183) الدراسة مكونة منوكانت عينة 

ية الكرتونية تعليماعد الباحث برجمية  ،وطبق الباحث املنهج شبه التجرييب ،جمموعتني جتريبية وضابطة
 .يف تدريس املسائل الرياضية اللفظية واختبار حتصيلي لذلك

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات حتصيل  إىلوتوصل الباحث 
التذكر وكانت لصاحل متوسط درجات مستوى اجملموعة التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي يف 

أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات حتصيل اجملموعة  ،اجملموعة التجريبية
جملموعة الفهم وكانت لصاحل متوسط درجات امستوى البعدي يف  التجريبية والضابطة يف االختبار
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يل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات حتص إىلكذلك توصلت   ،التجريبية
الكلي )التذكر والفهم( ولصاحل متوسط ستوى يف االختبار البعدي عند املاجملموعة التجريبية والضابطة 

 .درجات اجملموعة التجريبية
التحصيل مستوى  على اإللكترونيالتعليم عنوانها "أثر استخدام  ،(2009راسة الحذيفي )د-

 .الدراسي والقدرات العقلية واالتجاه نحو مادة العلوم لدي طالب المرحلة المتوسطة"
التحصيل والقدرات مستوى  على اإللكرتوينالتعليم أثر استخدام  علىالتعّرف  إىلهدفت الدراسة 

 .واالجتاهات حنو مادة العلوم لدي طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياضالعقلية 
( طالبا مت اختيارهم بطريقة عشوائية من طالب الصف الثالث 60وضمت عينة الدراسة )

 ،وطبق أداتني مها استبانه تقيس االجتاه ،واستخدم الباحث املنهج التجرييب ،متوسط يف الرياض
 :النتائج اآلتية إىلدراسة وتوصلت ال .واختبار حتصيلي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعة التجريبية يف التطبيق  . أ
 .التحصيلمستوى القبلي والبعدي يف 

ودرجات  ،وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات طالب اجملموعة التجريبية . ب
 .التحصيلمستوى اجملموعة الضابطة يف 

 .توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تنمية القدرات واالجتاهات حنو مادة العلومال  . ت

ة بالصور اإللكترونيعنوانها " اثر التدريس باستخدام الفصول  ،(2009دراسة الغريبي )-
تحصيل تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي في مادة  علىتكاملي( –تعاوني  -علىالثالث )تفا
 الرياضيات"

بالصور الثالث )الفصل ة اإللكرتونيمعرفة أثر التدريس باستخدام الفصول  إىلهدفت الدراسة 
التحصيل املعريف  علىالتكاملي (  اإللكرتوينالفصل  ،التعاوين اإللكرتوينالفصل  ،علىالتفا اإللكرتوين

 تالميذ الصف اخلامس االبتدائي علىملستويات التذكر والفهم والتطبيق واملستويات الثالث جمتمعة 
   .ملادة الرياضيات يف وحدة القسمة
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 ،( تلميذا من ثالث مدارس ابتدائية خمتلفة يف مدينة الطائف72مشلت عينة الدراسة )و 
وكانت أداة التدريس هي اختبار حتصيلي لقياس املستويات  ،واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب

 :النتائج اآلتية إىلوتوصلت الدراسة  .الثالث سالفة الذكر
التذكر بني جمموعات الدراسة الثالث بعد مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  . أ

 .القبليضبط االختبار 
وانه  ،التكاملي اإللكرتوينالفهم لصاحل الفصل مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  . ب

التعاوين يف  اإللكرتوينوالفصل  ،التكاملي اإللكرتوينال يوجد فرق دال إحصائيا بني الفصل 
التطبيق مستوى وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ،الفهممستوى التحصيل املعريف عند 

 .بني جمموعات الدراسة الثالث بعد ضبط االختبار القبلي

لمفاهيم السيرة النبوية في التحصيل  اإللكترونيالتعليم عنوانها "أثر  ،(2009دراسة حكيم )-
 المرحلة الجامعية".المعرفي لطالبات 

 ،و الكرتوين ،ورقى :ت مفاهيميه  من السرية النبوية بوعاءينتصميم وحدا إىلهدفت هذه الدراسة 
 .أثر الوحدات املصممة يف التحصيل املعريف لدي طالبات جامعة طيبة باملدينة املنورة علىوالتعرف 

 ،قرر السرية النبوية جبامعة طيبة( طالبة من الطالبات الاليت درسن م90بلغت عينة الدراسة )حيث 
استخدمت الباحثة وجمموعة ضابطة، حيث  ،تني جتريبيتنيجمموع :ثالث جمموعات إىلومت تقسيمهن 
وتوصلت  .وكذلك اختبار حتصيلي ،وكانت أدايت الدراسة مها تصميم ورقي والكرتوين ،املنهج التجرييب

 :النتائج اآلتية إىلالدراسة 
( بني اجملموعات الثالث بعديا لصاحل 0.05)مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  . أ

 .اعلىويف حتصيل املستويات الدنيا وال ،اجملموعتني التجريبيتني يف التحصيل املعريف
وحتصيل  ،( بعديا يف التحصيل املعريف00.05)مستوى وق ذات داللة إحصائيا عند توجد فر  . ب

 .ا منه بني اجملموعة التجريبية األويل والثانيةعلىاملستويات الدنيا وال
كما بلغ حجم   ،(1.13ة بلغ حجم تأثري الوحدات املفاهيمية الورقية )علىوبقياس أثر الفا . ت

ة املفاهيمية بوعائها علىوكالمها تأثري كبري مما يؤكد فا ،(1.04ة )اإللكرتونيتأثري الوحدات املفاهيمية 
  .اإللكرتوين
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للتعليم ة استخدام برنامج دروب الرياضيات علىعنوانها "فا ،(2009)دراسة السعيد -
 في التحصيل الدراسي لتالميذ الصف السادس اإلبتدائي بمنطقة الرياض". اإللكتروني

 اإللكرتوينللتعليم ة استخدام برنامج دروب الرياضيات علىفا علىالتعرف  إىلة إلىهدفت الدراسة احل
 .الصف السادس االبتدائي مبنطقة الرياض يف التحصيل الدراسي لتالميذ

 ،وقد مت اختيارهم بالطريقة القصدية ،( تلميذ من مدرستني40وتكونت عينة الدراسة من )
، وطبق الباحث االختبار التحصيلي القبلي والبعدي يف وحدة الدراسة ،ومت استخدام املنهج التجرييب

 :النتائج اآلتية إىلتوصلت الدراسة حيث 
( فأقل بني اجملموعتني التجريبيتني 0.05)مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  . أ

ة استخدام برنامج دروب علىالتذكر مما يبني عدم فامستوى والضابطة يف األداء البعدي عند 
 .التذكرمستوى يف حتسني أداء الطالب عند  اإللكرتوينللتعليم الرياضيات 

موعتني التجريبية بني اجمل( فأقل 0.05)مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  . ب
ة استخدام برنامج دروب علىالفهم مما يبني عدم فامستوى  علىداء البعدي ألوالضابطة يف ا

 .الفهممستوى  علىيف حتسني أداء الطالب  اإللكرتوينللتعليم الرياضيات 
( فأقل بني اجملموعتني التجريبية 0.01عند مستوي)وجود فروق ذات داللة إحصائية  . ت

 .التطبيق لصاحل اجملموعة التجريبية واليت كان أدائها مرتفعامستوى والضابطة يف األداء البعدي عند 

في تنمية  اإللكترونية التدريس علىعنوانها "فا ،(2010ورضوان ) الرحمن عبد دراسة-
 الصف األول ثانوي واتجاهاتهم نحو الجغرافيا"المفاهيم والمهارات الجغرافية لدي طالب 

 واملهارات اجلغرافية  املفاهيم تنمية يف اإللكرتوين التدريس ةعلىفا مدى معرفة إىل الدراسة هذه سعت
  اجلغرافيا. حنو واجتاهاهتم الثانوي، األول الصف طالب لدى

 من مكونة عينة على طُبِّق الذي التجرييب شبه املنهج هذه الدراسة يف الباحثان اتبع وقد
 للمجموعة (36) العربية مصر جبمهورية صدفا مبدرسة األول الثانوي الصف طلبة من طالًبا (72)

 .للمجموعة الضابطة (36) و التجريبية،
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 ،للمهارات اجلغرافية العملي األداء مالحظة وبطاقة اجلغرافيا، للمفاهيم اختبارًا الباحثان أعدَّ  وقد
 وبعض ،(t) اختبار  فهو الباحثان استخدمه الذي اإلحصائي األسلوب عن أما ،لالجتاهات ومقياًسا
 .الوصفي اإلحصاء أساليب

بني  (0.01) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عن الدراسة ت نتائجأسفر 
 ،املفاهيم اجلغرافية اختبار يف التجريبية اجملموعة لصاحل ،والتجريبية الضابطة اجملموعة درجات متوسطي

 .حنو اجلغرافيا االجتاهات اختبار ويف ،املهارات اجلغرافية مالحظة لبطاقة العملي األداء ويف

تحصيل طلبة التأهيل التربوي  على اإللكترونيعنوانها "أثر التعلم  ،(2010إبراهيم ) دراسة-
 في مقرر طرائق تدريس علم األحياء".

حتصيل طلبة دبلوم التأهيل الرتبوي ملقرر  على اإللكرتوينتعرف أثر التعلم  إىلهدفت هذه الدراسة 
 حسب متغري اجلنس والطريقة. ،طرائق تدريس علم األحياء مقارنة بالطريقة التقليدية

( طالب وطالبة من طلبة التأهيل الرتبوي يف 26جمموعة جتريبية ) علىوطبقت الدراسة 
( طالب وطالبة 26وجمموعة ضابطة ) ،اإللكرتوينوا من خالل التعلم اجلامعة االفرتاضية السورية تعلم

 ،ةتعلموا من خالل الصفوف التقليدي ،من طلبة دبلوم التأهيل الرتبوي يف كلية الرتبية جامعة دمشق
 .واستخدم الباحث املنهج التجرييب ،وباستخدام الطرائق التقليدية

وبناء  ،املصمم افرتاضيا ملقرر األحياء ويناإللكرت كانت أدوات الدراسة هي برنامج التعلم و 
 مقياس التحصيل الدراسي.
 ،حتصيل الذكور واإلناث فعاال على اإللكرتوينأنه كان حجم أثر التعلم  إىلوتوصلت الدراسة 

( بني حتصيل طلبة اجملموعة التجريبية 0.05داللة )مستوى مع وجود فرق ذات داللة إحصائية عند 
وعدم وجود  ،اإللكرتوينوحتصيل اجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية اليت استخدمت التعلم 

وتفوق طلبة اجملموعة  ،( يعود ملتغري اجلنس0.05داللة )مستوى فرق ذات داللة إحصائية عند 
  .مهارة إعداد خطة يومية لدرس علم األحياءاجملموعة التجريبية يف  علىالضابطة 
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في تدريس قواعد اللغة  اإللكترونيالتعليم عنوانها "أثر استخدام  ،(2011)مدى الغا دراسة -
 تحصيل طالب الصف األول ثانوي" علىاإلنجليزية 

يف تدريس قواعد اللغة االجنليزية  اإللكرتوينالتعليم أثر استخدام  علىالتعرف  إىلهدفت هذه الدراسة 
  .التطبيق ،الفهم حتصيل طالب الصف االول ثانوي عند املستويات الثالث االويل التذكر، على

( طالبا للمجموعة 30) ،طالبا ومت اخيارهم بطريقة عشوائية (60وتكونت عينة الدراسة من )
استخدم الباحث املنهج الوصفي يف إعداد قائمة و  ،( طالبا للمجموعة الضابطة30التجريبية و )

كما قام باختيار احد تصميمات املنهج   ،شبكة االنرتنت علىالقائمة  التعليميةمعايري جودة املواقع 
وقام بإعداد قائمة معايري جودة املواقع  ،االختبار التحصيليطبق الباحث يف دراسته حيث  ،التجرييب
 :إىلوكانت نتائجها كالت.نرتنتشبكة اال علىالقائمة  التعليمية

( بني متوسط درجات حتصيل الطالب 0.05)مستوى توجد فروق ذات داللة إحصاية عند  . أ
وبني درجات حتصيل الطالب الذين يدرسوهنا بالطريقة  ،اإللكرتوينالتعليم الذين يدرسون باستخدام 

 .التذكرمستوى التقليدية عند 
( بني متوسط درجات حتصيل الطالب 0.05)مستوى توجد فروق ذات داللة إحصاية عند  . ب

وبني درجات حتصيل الطالب الذين يدرسوهنا بالطريقة  ،اإللكرتوينالتعليم الذين يدرسون باستخدام 
 الفهم.مستوى التقليدية عند 

( بني متوسط درجات حتصيل الطالب 0.05)مستوى توجد فروق ذات داللة إحصاية عند  . ت
وبني درجات حتصيل الطالب الذين يدرسوهنا بالطريقة  ،اإللكرتوينتعليم الالذين يدرسون باستخدام 

 التطبيق.مستوى التقليدية عند 

التعليم تطبيقات  علىالبعد معتمدا  ة نموذج إثرائي علىعنوانها "فا ،(2011 سرور ) دراسة-
  في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدي طالب الصف الثامن األساسي" اإللكتروني

 الكفاءة تنمية يف اإلثرائية األنشطة استخدام أثر البحث يف إىلهدفت  اليتوهي من الدراسات 
 جمال يف اإللكرتوينالتعليم  تطبيقات من واإلفادة ،إلكرتونية تعليم بيئة خالل من للطالب الذاتية
 تعليمو  ،اإللكرتوينالتعليم  تطبيقات من اإلفادة بني فجوة وجود إىل أشارت اليت ،الرياضيات تعليم
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 من واإلفادة ،املدرسية الرياضيات يف اإللكرتوينالتعليم  توظيف :حيث من ،الرياضيات وتعلم
 .الرياضيات حنو الطالب اجتاهات حتسني يف اإللكرتوينالتعليم  تطبيقات

 طالب من عشوائية عينة على البعد ثالثي إثرائيًّا منوذًجا الباحث استخدم وقد :عينة الدراسة
 اإللكرتوينالتعليم  تطبيقات على يعتمد الذي النموذج هذا ةعلىفا لقياس ؛ األساسي الثامن الصف

 الرياضي. التفكري مهارات تنمية يف
 إىل ذلك ويرجع ،العينة يف التجريبية اجملموعة تفوق الدراسة نتائج أظهرت وقد :أهم النتائج

 الطلبة ويدفع الذايت،التعليم  على ويشجع ،ةالفردي الفروق يراعى البعد ثالثي اإلثرائي النموذج أنَّ 
 مرتفعي الطالب عروض من يستفيدون القدرات متوسطي الطلبة وأنَّ  ،اجلهد من املزيد وبذل للتحدي
 .القدرات

المدمج في تدريس  اإللكترونيالتعليم عنوانها "أثر استخدام  ،(2011الحربي )دراسة -
 التحصيل الدراسي لدي طالب الصف األول المتوسط" علىالرياضيات 

املدمج يف تدريس الرياضيات  اإللكرتوينالتعليم أثر استخدام  علىالتعرف  إىلهدفت هذه الدراسة 
التحصيل الدراسى لدي طالب الصف االول املتوسط عند املستويات الثالث االويل يف اجملال  على

 و ككل. ،حده علىكل   التطبيق ( –الفهم  -املعريف ) التذكر
 إىلقسما  ،( طالب مت اخيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية60مشلت عينة الدراسة )و 

 ( طالب. 30وجمموعة جتريبية ) ،ب( طال30جمموعتني جمموعة ضابطة )
وكانت ، واستخدم الباحث املنهج التجرييب باعتباره املناسب ملثل هذا النوع من الدراسات

 :إىل، وكانت النتائج على النحو التهي اختبار حتصيلي من إعداد الباحثأداة الدراسة 
( بني متوسطي درجات طالب 0.05)مستوى وجود فروق ذات داللة احصائية عند  . أ

-التذكر) الثالث اتستوىاملالبعدي عند  اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار التحصيلي
 .يبيةلصاحل اجملموعة التجر و  التطبيق(-الفهم

( بني متوسطي درجات طالب 0.05)مستوى وجود فروق ذات داللة احصائية عند  . ب
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار التحصيلي البعدي ككل جملموع املستويات الثالث جمتمعة  

 .لصاحل اجملموعة التجريبية
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تحصيل تلميذات في  اإللكترونيالتعليم "أثر  ،(2011) وآخرونالسميع  عبد دراسة -
 المرحلة االعدادية في مادة اإلقتصاد المنزلي وزمن تعلمهن"

الوسائط املتعددة يف تدريس الوحدة املختارة  علىبناء برنامج الكرتوين قائم  إىلهتدف هذه الدراسة 
التحصيل  علىيف تدريس الوحدة املختارة  اإللكرتوينالتعليم ة استخدام علىفامدى  علىوالكشف 

ة استخدام علىفامدى والكشف عن  ،لدي تلميذات الصف الثاين االعدادى يف مادة االقتصاد املنزيل
ومشلت عينة  .يف تدريس الوحدة املختارة يف خفض زمن التعلم لدي التلميذات اإللكرتوينالتعليم 

ومت  ،مبدرسة حسني الغراب اخلاصة اإلعدادي( تلميذة من تلميذات الصف الثاين 60الدراسة )
 .( تلميذة30(تلميذة وجمموعة جتريبية )30جمموعتني ضابطة ) علىتوزيعهن 

وكانت أداة الدراسة هي اختبار حتصيلي  .واملنهج التجرييب ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي
 :وهيهذه النتائج  إىلتوصلت الدراسة حيث  ،املعريف للتلميذاتستوى مربمج لقياس امل

( بني متوسطي درجات إفراد اجملموعة 0,01)مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  . أ
 .التجريبية وافراد اجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية

( بني متوسطي زمن تعلم أفراد 0,01)مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  . ب
( وزمن تعلم أفراد اجملموعة الضابطة يف  اإللكرتوينم اجملموعة التجريبية ) اليت تدرس بطريقة التعل

 الوحدة الدراسية املختارة لصاحل أفراد اجملموعة التجريبية. 

في المدارس الثانوية  اإللكترونيالتعليم عنوانها "أثر استخدام  ،(2012عسيري ) دراسة -
التحصيل الدراسي لطالب الصف األول ثانوي في مقرر األحياء واتجاهاتهم  علىالسعودية 

 نحوه مدارس جدة نموذجا"
التحصيل الدراسي لطالب الصف األول  على اإللكرتوينالتعليم أثر جتربة  إىلهدفت هذه الدراسة 

كان جمتمع الدراسة طالب الصف االول ثانوي و  ،ثانوي باملدارس الثانوية السعودية واجتاهاهتم حنوه
طالبا  (29( طالبا منهم )57ومت اخيار عينة الدراسة بطريقة قصدية من ) التعليميةمبنطقة جدة 

التعليم ( طالبا ميثلون اجملموعة الضابطة ) 28( و )اإللكرتوينالتعليم ميثلون اجملموعة التجريبية )
 التقليدي (.

 املنهج التجرييب و  ،في التحليليع الباحث املنهج الوصتبا
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 .اإللكرتوينالتعليم اجتاه طالب اجملموعتني حنو  علىواستخدم الباحث مقياس االجتاه بغرض التعرف 
  :التاليةالنتائج  إىلوتوصل الباحث 

للتعليم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل طالب اجملموعة التجريبية املطبقة  . أ
 .بطالب اجملموعة الضابطة املستخدمة الطريقة التقليدية ولصاحل اجملموعة التجريبيةمقارنة  اإللكرتوين

( بني متوسطي درجات طالب 0,05)مستوى يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند  . ب
يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس االجتاه حنو  اإللكرتوينالتعليم اجملموعة التجريبية اليت درست ب

 .وذلك لصاحل التطبيق البعدي ،اإللكرتوينالتعلم 

ة توظيف استراتيجية البيت الدائري في تنمية علىعنوانها "فا ،(2012عبد القادر ) دراسة -
 المفاهيم ومهارات التفكير البصري بالجغرافيا لدي طالبات الصف الحادي عشر بغزة"

يف تنمية املفاهيم اجلغرافية  اإللكرتوينالتعليم ة توظيف اسرتاجتية علىفا معرفة  إىل دراستهاهدفت 
 :املنهجني الدراسة هذه يف الباحثة واستخدمت .ومهارات التفكري البصري لدى الطالبات يف غزة

  التجرييب واملنهج شبه ، الوصفي املنهج
 يف عشر احلادي الصف طالبات من طالبة (76)من  مكونة عينة على الدراسة تطبيق متو 

 على موزعنيغزة،  شرقالتعليم و  الرتبية ملديرية للبنات التابعة الثانوية صبا  آل األمحد فهد مدرسة
وعددها  جتريبية وشعبة طالبة،(  38وعددها ) ضابطة شعبة ،عشوائيًّا اختيارمها مت شعبتني دراسيتني

 طالبة. (38)
 الدائري، البيت اسرتاتيجية يف املعلم ودليل ،احملتوى حتليل أداة :هي أدوات، الباحثة ثالث أعدَّت
  .اجلغرافية للمفاهيم واختبار املستهدفة، الوحدة تتضمنها اليت اجلغرافية باملفاهيم وقائمة

  :اآليت عن الدراسة  نتائج أسفرت وقد
بني متوسط درجات طالبات ( 5 0.0)داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد . أ

  .الضابطة يف اختيار املفاهيم اجلغرافية البعدي لصاحل اجملموعة التجريبيةاجملموعة التجريبية واجملموعة 
بني متوسط درجات طالبات ( (5 0.0داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد . ب

 اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف اختيار مهارات التفكري لصاحل  اجملموعة التجريبية.



192 
 

عنوانها "أثر استخدام طريقة التعلم المتمازج في المدارس  ،(2012)دراسة الزعبي و آخر-
األردنية في تحصيل تالميذ الصف الرابع األساسي في مادة الرياضيات وفي دافعيتهم نحو 

   .تعلمها"
 األساسياستقصاء أثر طريقة التعلم املتمازج يف حتصيل تالميذ الصف الرابع  إىلهدفت هذه الدراسة 

 .يف مادة الرياضيات ويف دافعيتهم حنو تعلمها
واستخدم  ،أربع شعب صفية على( تلميذ وتلميذة موزعني 71وتكونت عينة الدراسة من )

ومها من  ،ياس الدافعيةومق ،االختبار التحصيليوكانت أداة الدراسة  ،الباحثان املنهج شبه التجرييب
 :التاليةالنتائج  إىلوتوصلت الدراسة  إعدادمها،

( بني متوسط عالمات تالميذ اجملموعة 0.05)مستوى يوجد فرق دال إحصائيا عند  . أ
بينما ال يوجد  ،االختبار التحصيلي يف الرياضيات ولصاحل اجملموعة التجريبية علىالضابطة والتجريبية 

 .االختبار التحصيلي علىفرق دال إحصائيا بني متوسط أداء الذكور واإلناث 
( بني متوسط عالمات تالميذ اجملموعة 0.05)مستوى إحصائيا  عند  يوجد فرق دال . ب

 .مقياس الدافعية القبلي و البعدي ولصاحل التطبيق البعدي علىالتجريبية 
( بني متوسط أداء تالميذ اجملموعة الضابطة 0.05)مستوى يوجد فرق دال إحصائيا  عند  . ت

 .ولصاحل اجملموعة التجريبيةمقياس الدافعية  علىومتوسط أداء اجملموعة التجريبية 

تنمية وتحصيل طالب كلية  على اإللكترونيالتعليم عنوانها "أثر  ،(2013حكيم ) دراسة -
 المعلمين في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية"

تنمية وحتصيل طالب كلية املعلمني يف  على اإللكرتوينالتعليم معرفة أثر  إىلهدفت هذه الدراسة 
( طالبا يف كلية املعلمني 30تكونت عينة الدراسة من ) .مدينة الرياض باململكة العربية السعودية

  .بالرياض مبختلف التخصصات العلمية واالدبية
 :يةالتالوطبق الباحث يف دراسته االدوات  .واملنهج شبه التجرييب ،استخدم الباحث املنهج الوصفي 

 اختبار حتصيلي )قبلي و بعدى(  . أ
 العملي األداءلقياس الحظة املبطاقة  . ب
  اإللكرتوينالتعليم اختبار قياس االجتاه ملعرفة اجتاهات الطالب حنو  . ت
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 .اإللكرتوينالتعليم برجمية مقرتحة يف جمال كفايات  –بطاقة حصر كفايات الربجمية املقرتحة  . ث
  :اآلتيةوأظهرت الدراسة النتائج 

 ،املعريف)  األربعةيف التحصيل واألداء يف جماالت الدراسة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  . أ
 .الربجميات ( مع وجود فروق دالة إحصائيا يف التحصيل الكلي العام ،االنرتنت ،األجهزة 

تعزي ملتغري  اإللكرتوينالتعليم عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاه حنو  . ب
 .التخصص

 تعزي ملتغري املستوي. اإللكرتوينالتعليم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاه حنو  عدم  . ت

بالجوال في تحصيل طالب جامعة التعليم عنوانها "أثر  ،(2013) كامبلي  و ،دراسة السعيد-
 واتجاهاتهم نحوه"  اإللكترونيالتعليم طيبة لمقرر 

اجتاهات طالب جامعة طيبة ملقرر  علىباجلوال التعليم أثر  علىالتعرف  إىلهدفت هذه الدراسة 
 .اجتاهات طالب جامعة طيبة حنوه علىباجلوال التعليم أثر  علىوالتعرف  ،اإللكرتوينالتعليم 

( طالبا 24اجملموعة التجريبية ) ،جمموعتني إىل( طالبا مقسمة 48وتكونت عينة الدراسة من )
 .واستخدم الباحث املنهج التجرييب .( طالبا24واجملموعة الضابطة )

ومها من إعداد  اإللكرتوينالتعليم ومقياس االجتاه حنو  ،الدراسة يف اختبار حتصيلي أدايتومتثلت 
 .الباحثان

باجلوال يف حتصيل طالب )عينة الدراسة( للتعليمعدم وجود أثر مباشر  إىلوتوصلت الدراسة 
ويف منحهم القدرة  ،باجلوال كان له أثر واضح يف اجتاهاهتم حنوهالتعليم وأن  ،اإللكرتوينالتعليم ملقرر 
 إىلوبني أساتذهتم ويف إمكانية الوصول  ،والتواصل وتبادل األفكار واآلراء فيما بينهمالتفاعل  على

 املعلومات واملصادر املرتبطة باملقررات اجلامعية.
الحديثة في  التعليميةة استخدام التقنيات علىعنوانها "فا ،(2013دراسة عبد الرزاق )-

 تحصيل طالب المرحلة المتوسطة واتجاهاتهم نحو المعرفة "  علىمختبرات العلوم 
 علىيف خمتربات العلوم  اإللكرتوينالتعليم ة استخدام علىفامدى  علىالتعرف  إىلهدفت الدراسة 

تنمية توجهات مدى وكذلك معرفة  ،التحصيل يف مادة العلوم لدي طالب املرحلة املتوسطةمستوى 
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احلديثة الالزمة لطالب املرحلة املتوسطة يف  التعليميةومعرفة أنواع التقنيات  ،الطالب حنو جمتمع املعرفة
 .خمتربات العلوم

رواد اخلاصة وتكونت عينة الدراسة من مجيع طالب الصف الثاين املتوسط يف مدرسة ال
 .( طالبا50وعددهم )

 ،وتكونت أدوات البحث من دليل املعلم للمجموعة التجريبية ،التجرييبنهج ومت استخدام امل
 النتائج اآلتية:  إىلوتوصلت الدراسة  .ومقياس االجتاه حنو مادة الكيمياء ،واالختبار التحصيلي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف متوسط الدرجات يف  . أ
 .ولصاحل اجملموعة التجريبية ،االختبار البعدي

حيث أن املتوسط العام  ،اإللكرتوينالتعليم أن هناك توجها لدي طالب اجملموعتني حنو  . ب
واملتوسط العام الجتاهات اجملموعة التجريبية يساوي  ،(3.77الجتاهات اجملموعة الضابطة يساوي )

(4.09). 
 على اإللكترونيلتعلم عنوانها "أثر استخدام أسلوب ا ،(2013الخوالدة ) دراسة- . ت

تحصيل طلبة الصف الثالث األساسي في مادة التربية اإلجتماعية والوطنية في األردن 
 واتجاهاتهم نحوه".

حتصيل طلبة الصف  على اإللكرتوينمعرفة أثر استخدام أسلوب التعلم  إىلهدفت هذه الدراسة 
 .الثالث االساسي يف مادة الرتبية االجتماعية والوطنية يف األردن واجتاهاهتم حنوه

( مدارس ومت 4( طالب وطالبة ومت اختيارهم قصديا من )90وتكونت عينة الدراسة من )
بناء قام الباحث بحيث  ،واستخدم الباحث املنهج التجرييب ،جمموعتني ضابطة وجتريبية إىلتقسيمهم 

 .االختبار التحصيلي  ومقياس االجتاهات :أدايت الدراسة مها
التحصيل ولصاحل اجملموعة مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  إىلوتوصلت الدراسة 

 .اإللكرتوينوأكدت النتائج حتسنا يف اجتاهات الطالب حنو أسلوب التعلم  ،التجريبية
 اإللكترونيعنوانها "أثر استخدام معلمي التربية اإلسالمية للتعلم  ،(2013دراسة المطيري )-

 لطالب الصف العاشر في التحصيل والتفكير اإلبداعي بدولة الكويت".
لطالب  اإللكرتوينتقصي أثر استخدام معلمي الرتبية اإلسالمية للتعلم  إىلهدفت هذه الدراسة  

 .بدولة الكويتالصف العاشر يف التحصيل والتفكري اإلبداعي 
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ومت  ،( طالب يدرسون يف الصف العاشر بدولة الكويت50وتألفت عينة الدراسة من )
عبارة عن اختبار وكانت أداة الدراسة  ،واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب ،اختيارهم قصديا

 .واختبار التفكري اإلبداعي الذي وضعه تورانس ،حتصيلي من إعداده
 :التاليةالنتائج  إىلوتوصلت الدراسة 

اختبار التحصيل البعدي يف  علىوجود فرق دال إحصائيا بني املتوسطني احلسابيني املعدلني  . أ
يعزي لطريقة التدريس ولصاحل الطلبة الذين درسوا حسب طريقة التعلم  ،مادة الرتبية اإلسالمية

 .عند مقارنتهم مع إقراهنم الذين درسوا حسب الطريقة االعتيادية ،اإللكرتوين
اختبار التفكري اإلبداعي  علىوجود فرق دال إحصائيا بني املتوسطني احلسابيني املعدلني  . ب

عند  ،اإللكرتوينولصاحل الطلبة الذين درسوا حسب طريقة التعلم  ،البعدي يعزي لطريقة التدريس
 .سوا حسب الطريقة االعتياديةمقارنتهم بأقراهنم الذين در 

والهواتف الذكية في  اإللكترونيالتعليم ة استخدام علىعنوانها "فا ،(2014البالصي ) دراسة-
  نتساب بكلية التربية وتنمية االتجاه نحوهما"إلا تحصيل طالبات

واهلواتف الذكية لتنمية  اإللكرتوينالتعليم ة استخدام علىفامدى معرفة  إىلهدفت هذه الدراسة 
وتنمية  وذلك من أجل  ،واجتاهاهتم حنومها اإلسالميةالتحصيل لدي طالبات االنتساب بقسم الثقافة 

 .التعليمواهلواتف الذكية يف   اإللكرتوينالتعليم اجتاهات طالبات االنتساب حنو استخدام 
التعليم كانت عينة الدراسة مكونة من مجيع طالبات االنتساب املسجالت ملقرر تقنيات 

 .( طالبة60والبالغ عددهن ) األولاخلامس يف الفصل الدراسي ستوى واالتصال  يف امل
 .التجرييبكما طبقت املنهج ،  واعتمدت الباحثة املنهج الوصفي
حتصيل الطالبات يف املعلومات املتضمنة مدى لقياس  كأداة  واستخدمت الباحثة االختبار التحصيلي
 اإللكرتوينالتعليم مقياس اجتاهات الطالبات حنو أيضا و  ،يف توصيف املقرر)من إعداد الباحثة(

 :نتائجها أهموكانت  ،واهلواتف الذكية ) من إعداد الباحثة(
 على( يف أداء أفراد عينة الدراسة 0.05)مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائيا عند  . أ

 .االختبار التحصيلي  البعدي ولصاحل اجملموعة التجريبية
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مقياس  على( يف استجابات عينة الدراسة 0.05)مستوى وجود فرق دال احصائيا عند  . ب
 .االجتاه البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية

اجملموعة الضابطة حنو استخدام  علىوجود اجتاهات تفضيلية لدي طالبات اجملموعة التجريبية  . ت
 .واهلواتف الذكية اإللكرتوينالتعليم 

التحصيل الدراسي في  علىة استخدام التعلم المدمج علىعنوانها "فا ،د ت(دراسة إدريس )-
مقرر األحياء لدي طالب الصف الثاني ثانوي بالمدارس الثانوية الخاصة بمحلية أم درمان 

 واتجاهاتهم نحوه"
التحصيل  علىالتعريف بتقنية التعلم املدمج ومعرفة أثر استخدامه  إىلهدف البحث بصفة أساسية 

 .الدراسي يف مقرر األحياء لدي طالب الصف الثاين ثانوي باملدارس الثانوية اخلاصة واجتاهاهتم حنوه
    ، اخلاصة( طالبا اختريوا من مدرسة الطابية الثانوية 41ومت اختيار عينة عشوائية قوامها )

 ،اختبار حتصيلي :ومت مجع املعلومات باستخدام أداتني مها ،واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب
  .املدمجالتعليم واستبانه لقياس االجتاه حنو 

  :التاليةالنتائج  إىل ت هذه الدراسةتوصلحيث 
درجات ( بني متوسطات 0.05داللة )مستوى عند وجود فروق ذات داللة إحصائية  . أ

املدمج ومتوسطات درجات حتصيل اجملموعة التعليم حتصيل طالب اجملموعة التجريبية الذين درسوا ب
 .الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية يف االختبار التحصيلي البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية

( لدي أفراد العينة 0.05داللة )مستوى وجود اجتاهات اجيابية ذات داللة إحصائية عند  . ب
 .املدمجالتعليم الذين استجابوا لفقرات استبانه مقياس االجتاه حنو تقنية 

 :الدراسات السابقة علىتعقيب 
وتساعده يف  ،اقتحام مشكلة البحث بعمق علىانطالقا من أن الدراسات السابقة تساعد الباحث "

                              .                 (1)"لق منهالينط عليهااق الواسعة لالطالع وتفتح له األف ،األدبيات املرتبطة بالدراسة علىالتعرف 
باحث طريق املعرفة واملعلومات وباعتبار إن الدراسات السابقة مبثابة السراج الذي يضيء لل

من حبوث ودراسات  عليهذلك قام الباحث مبراجعة ما أمكن احلصول  علىوبناء  ،حول موضوع حبثه

                                                            

 66، ص 1997مرجع سابق  ،البدرى (1)
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لدراسات اليت بلغ عدد ا ،ستفادة منها يف بناء خلفية نظريةلال إىلسابقة هلا عالقة مبوضوع حبثه احل
أستعرضها الباحث حسب تسلسلها الزمين من  ،وأجنبية دراسة عربية  (94الباحث ) عليهاأطلع 

 ،هذه الدراسات جند أهنا تنوعت يف متغرياهتا علىومن خالل اإلطالع  ،األحدث إىلاألقدم 
 .هاإلىوالنتائج اليت توصلت  ،ها اإلحصائيةأساليبو  ،وأدوات البحث ،وفئة العينة املستخدمة ،وأهدافها

 :اليت تناوهلا يف حبثه وفق األيتهذه الدراسات  علىوسوف يقوم الباحث مبناقشة والتعقيب 

  :من حيث المنهج المستخدم -1
القضاة وآخرون  ،(2006مها عبد الكرمي ) :استخدام املنهج الوصفي يف دراسة كال منمت  
جغدمي  ،(2008)السفياين  ،(2008الردادي ) ،(2008الذبياين ) ،(2012صيام ) ،(2008)
واملنهج الوصفي  ،(2012والفهمي ) ،(2013)مدى احملا و ،(2009و العفتان ) ،(2009)

دوم  ،(2007فواز الشمري ) ،(2005زين العابدين ) :منالتحليلي طبق يف دراسة كال 
العواودة  ،(2008مشاعل العبد الكرمي ) ،(2011حسامو ) ،(2011كاليب )  ،(2010)
واستخدم املنهج الوصفي املسحي يف دراسة  .(2012رجائي ) ،(2010قرداين ) ،(2012)

واملنهج املسحي  .(2012و ربوعي ) ،(2014و عياصرة ) ،(2015ردنه ) ،(2013الساعدي )
أما املنهج املنهج .واملنهج الوصفي املقارن يف دراسة آلل )د ت( ،(2009يف دراسة اهلرش وآخر )

  ،(2005عمار ) ،(2003السواط ) ،(2001اجلرف ) :التجرييب فقد استخدم يف دراسة كال من
الشواديف  ،(2008)دى األمح،(2006الباوي ) ،(2009السعيد ) ،(2007حممد الشمري )

وآخر  ،و السعييد ،(2007احلذيفي ) ،(2010حكيم ) ،(2010إبراهيم ) ،(2009)
 وطبق املنهج شبه (.2013) عبدا لرزاق ،(2013اخلوالدة )و  ،(2007و عبد احلق ) ،(2013)

الشناق و و  ،(2011و احلرب ) ،(2009) الغرييب ،(2008يا )آل حم :التجرييب يف دراسة كال من
و  ،(2000كارسويل وآخرون ) ،(2012الزعيب و آخر ) ،(2013املطريي ) ،(2010آخر )

وطبق املنهج الوصفي .(2008)فيناليسون وطبق منهج دراسة احلالة يف دراسة  .إدريس )د ت(
وطبق املنهج الوصفي واملنهج شبه التجرييب  (.2012التحليلي و املنهج التجرييب يف دراسة عسريي )

واملنهج التجرييب يف  ،وطبق املنهج الوصفي .(2013و حكيم ) ،(2014يف دراسة البالصي )
، كاسويل (2011وعبد السميع وآخرون ) ،(2007ودراسة احلصري ) ،(2011)مدى دراسة الغا

 و سكوفيلد )( و هالسون )(  ،)( و هونق وآخرون )(
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 :من حيث الهدف  -2
 اإللكرتوينالتعليم أثر  معرفة  إىلأخري فبعضها يهدف  إىلاختلفت األهداف وتنوعت من دراسة  

كيم احل ،(2007احلذيفي ) ،(2005التحصيل الدراسي منها دراسة  زين العابدين ) على
دى األمح ،(2009الغرييب ) ،(2000الشرهان ) ،(2008يا )آل حم ،(2003عفانه ) ،(2009)
 و ،(2005عمار )و  ،(2009و الشواديف ) ،(2011و احلرب ) ،(2010)إبراهيم  ،(2008)

 فيناليسون ،إدريس )د ت( ،(2013املطريي ) و ،(2007و عبد احلق ) ،(2013اخلوالدة )
السعيد و آخر  ،(2013وحكيم ) ،(2012)مدى و الغا ،(2012وعسريي ) ،(2008)
يف التحصيل الدراسي   اإللكرتوينالتعليم ة علىفامدى معرفة  إىلالدراسات اليت هدفت  اأم .(2013)

، (2013عبد الرزاق ) ،(2009السعيد ) ،(2006الباوي ) ،(2001كانت دراسة اجلرف )
كانت دراسة   اإللكرتوينالتعليم معرفة االجتاه حنو  إىلوالدراسات اليت  هدفت  .(2014والبالصي )

 ،(2010قرداين ) ،(2010الشناق وآخر ) ،(2008وآخر)القضاة  ،(2008الردادي )كال من 
آخرون كارسويل و   ،(2006) بورستورف و آخر و ،(2007واحلصري ) ،(2010آلل )

املتمازج أو املدمج يف التحصيل التعليم اثر  علىالتعرف  إىلوالدراسات اليت هدفت  .(2000)
الزعيب  ،(2007اجلمل ) ،(2009العمري ) ،(2007) الدراسي دراسة حممد الشمري

أمهية و واقع استخدامه كانت دراسة  علىوالدراسات اليت كان اهلدف منها التعرف  . (2012وآخر)
 ،(2008الذبياين ) ،(2008السفياين ) ،(2008مشاعل العبد الكرمي ) ،(2007فواز الشمرى )

ر هدف والبعض اآلخ .(2013الساعدي ) ،(2012صيام ) ،(2011حسامو ) ،(2010دوم )
منها دراسة اهلرش  اإللكرتوينالتعليم املعوقات والصعوبات اليت حتول دون استخدام  علىالتعرف  إىل

  .(2015ردنه ) ،(2012العواودة ) ،(2009وآخرون )
يف دراسة  كما اإللكرتوينالتعليم ة توافرها يف الكفايات ودرج معرفة إىلوالبعض منها هدفت 

أما دراسة مها العبد . (2013)مدى احملا ،(2012ربوعي) ،(2011كاليب )  ،(2009العمري )
ودراسة هونق وآخرون .يف مدارس جدة اإللكرتوينالتعليم تقومي جتربة  إىل( هدفت 2006الكرمي )

 .الكشف عن أثر استخدام برجمية الوسائط املتعددة يف التحصيل الدراسي إىل( اليت هدفت 2000)
التعليم و  اإللكرتوينالتعليم دور  علىالتعرف  إىل( اليت هدفت 2014دراسة العياصرة )

 .املدمج يف زيادة التحصيل الدراسي للطلبة من وجهة نظر املعلمني
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ي واملعلم  تعليمأمهية وتوافر مواصفات املقرر ال إىل( اليت هدفت 2009دراسة جغدمي )
 .التعليميةوالبيئة 

، وكانت اإللكرتوينالتعليم عن استخدام الكشف  إىل(  اليت هدفت 2009دراسة العفتان )
معرفة أمهية استخدامه ودرجة استخدامه واملعوقات اليت  إىل( اليت هدفت 2012دراسة الفهمي )

  .حتول دون استخدامه
 علىبناء برنامج الكرتوين قائم  إىل( اليت هدفت 2011دراسة عبد السميع و آخرون )

يف تدريس الوحدة  اإللكرتوينالتعليم ة استخدام علىفامدى الكشف عن  –الوسائط املتعددة 
 .ويف خفض زمن التعلم ،املختارة

معرفة معتقدات أعضاء هيئة التدريس ومعرفة الفروق يف  إىلاليت هدفت  ،(2012دراسة رجائي )
 .معتقداهتم وفق ختصصاهتم

 :من حيث العينة -3
املعلمني من  ة بعض الدراساتعين أخري فتكونت إىلبالنسبة للعينات وفئاهتا فقد تباينت من دراسة 

صيام و  ،(2010دوم )و  ،(2009العمري )و  ،(2008فقط كما يف دراسة الذبياين )
دراسات كانت عينتها طالب فقط دراسة  .(2012رجائي)و  ،(2013الساعدي )و ،(2012)

ذيفي احل ،(2005عمار )،(2005زين العابدين ) ،(2003السواط ) ،(2000الشرهان )
 ،(2009السعيد )و  ،(2009الشواديف ) ،(2008يا )آل حم ،(2007حممد الشمري ) ،(2007)

وعسريي  ،(2011واحلرب ) ،(2011)مدى و الغا ،(2010الشناق وآخر ) ،،(2009الغرييب )
هونق وآخرون و  ،(2013املطريي )و  ،(2013عبد الرزاق )و  ،(2013و حكيم ) ،(2012)
، وسكوفيلد (2006)وآخر بروستورفو  ،إدريس )د ت( و ،(2013وآخر)السعيد  و ،(2000)

دراسات كانت عينتها مكونة من طلبة وطالبات دراسة القضاة وآخرون  .و كارسويل )( ،)(
 ،(2012الزعيب وآخر )و ،(2010قرداين )و  ،(2003عفانه )و  ،(2007مجل )و  ،(2008)

 .و هالسون )( ،وهونق و آخر )( ،وفيالنسيون )( ،(2007و عبد احلق ) ،(2013اخلوالدة )و 
دى األمحو  ،(2001اجلرف )و  ،(2006دراسات كانت عينتها طالبات فقط  دراسة الباوي )

و  ،(2007احلصري )و  ،(2009حكيم )و  ،(2011عبد السميع وآخرون )و  ،(2008)
. دراسات كانت العينة مكونة من معلمني ومعلمات وهي دراسة مشاعل العبد (2014البالصي )
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و العياصرة  ،( 2010آلل )و ،(2011كاليب )و  ،(2009اهلرش وآخرون )و ،(2008الكرمي )
و  ،(2012دراسات تكونت عينتها من معلمني وطالب من اجلنسني دراسة العواودة ).(2014)

و  ،(2012ربوعي )و ، (2008) فيناليسونو  ،(2010)الشناق وآخر و  ،(2011و )حسام
                                                                   .(2009العفتان )

( 2015دراسة ردنه ) ،كونت عينتها من مشرفني تربوينيت ،(2007دراسة فواز الشمري )
العينة معلمات ومشرفات ( كانت 2008دراسة السفياين )و  ،عينتها من مديري املدارستكونت 
 ،العينة معلمني ومشرفني تربويني كانت  (2009جغدمي )و  (2008دراسة الردادي )و  ،تربويات

 ( كانت عينها معلمات وطالبات فقط.2006العبد الكرمي ) دراسة مها و 
 .( كانت العينة معلمات فقط2013)مدى احملا و،(2012الفهمي ) دراسة

 :األدوات المستخدمة -4
وإن كانت األكثر استعماال هي  ،بالنسبة لألدوات املستخدمة يف الدراسات السابقة فكانت متعددة

واالختبار  ،واد معينةأو حنو م اإللكرتوينالتعليم جلمع املعلومات ومقياس االجتاه سواء حنو االستبانه 
  .واالستبانة جلمع البيانات حول بعض الكفايات واملهارات ،التحصيلي

فالدراسات اليت استخدمت مقياس االجتاه واالختبار التحصيلي كانت دراسة اجلرف 
إبراهيم و  ،(2013عبد الرزاق )و  ،(2007هزاع الشمري )و  ،(2003عفانه )و  ،(2001)
زين العابدين  و ،(2009حكيم )و  ،(2007احلذيفي )و  ،(2013اخلوالدة )و  ،(2010)
 إدريس )د ت(.و  ،(2013و السعيد وآخر ) ،(2014البالصي ) ،(2005)

أما الدراسات اليت استخدمت االستبانه كأداة جلمع املعلومات كانت دراسة العمري 
 ،(2008الذبياين )و  ،(2015ردنه )و  ،(2008الردادى )و  ،(2008السفياين )و  ،(2009)
مشاعل و  ،(2011حسامو )و  ،(2010دوم )و  (،2009)جغدمي و ،(2007حممد الشمري )و 

  ،(2013والساعدي ) ،(2012العواودة )و  ،(2009اهلرش وآخرون )و  ،(2008العبد الكرمي )
 ،(2010آلل ) و ،(2009و العفتان ) ،(2008قرداين )و   (2012الفهمي ) ،(2012صيام )و 
. (2012وعسريي ) ،(2012و ربوعي ) ،(2010الشناق وأخر )و  ،(2008القضاة وآخرون )و 

كانت دراسة الشرهان  اإللكرتوينالتعليم  ودراسات كانت أداة الدراسة االختبار التحصيلي ملعرفة أثر
 و ،(2009السعيد )و  ،(2008)دى األمحو  ،(2007مجل )و  ،(2003السواط ) و ،(2000)
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 ،(2011واحلرب ) ،(2008)  فينال يسون وآخرون ،(2000هونق وآخرون ) ،(2009يب )الغري
 . (2011و عبد السميع ) (2007و عبد احلق )

أراء الطالبات حول  علىفقد طبقت استبانه للتعرف  ،(2006أما دراسة مها العبد الكرمي )
استعداد املعلمات للتدريس بطريقة مدى  علىواستبانه للتعرف  ،اإللكرتويناجيابيات وسلبيات التعلم 

بطاقة مالحظة عن طريق حضور الباحثة لعدد من الفصول اليت تطبق هبا جتربة  ،اإللكرتوينالتعلم 
 .اإللكرتوينالتعلم 

استبانه اجليل  ،اإللكرتوينطبقت أداة تقيس االستعداد للتعلم  ،(2008يا )دراسة آل حم
 .ةونياإللكرت الشبكات  علىللتعلم التعاوين املعتمد أداة حتليل احملتوي  ،اإللكرتوينالثاين للتعلم 

 .ومقياس الدافعية ،كانت أدايت الدراسة مها االختبار التحصيلي  ،(2012دراسة الزعيب وآخر )
ومقياس امليل حنو  ،االختبار التحصيلي :كانت أدايت الدراسة مها  ،(2007دراسة احلصري )

 .املادة الدراسية
س ومقيا ،اإللكرتوينالتعليم استخدم استبانه لقياس درجة توافر  ،(2011دراسة كاليب )

 .احملوسبالتعليم االجتاه حتو 
  .واختبار التفكري اإلبداعي ،طبق أداتني مها االختبار التحصيلي ،(2013دراسة املطريي )

رات كفاية استعمال مها :ثالث حماور هي علىبطاقة مالحظات موزعة  ،(2013)مدى دراسة احملا
  .ومهارات كفاية استعمال املقررات الدراسية ،هارة كفايات الكمبيوترم ،االنرتنت

( استخدم الباحث املقابلة مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس باإلضافة 2009دراسة العفتان )
 .االستبانة جلمع املعلومات إىل

بطاقة مالحظة  –اختبار حتصيلي  :التالية( استخدم الباحث األدوات 2013دراسة حكيم )
برجمية مقرتحة يف  -بطاقة حصر كفايات الربجمة املقرتحة   –مقياس اجتاهات  –لقياس األداء العملي 

 .التعليمجمال كفايات 
وأعد قائمة مبعايري جودة  ،( استخدم الباحث االختبار التحصيلي2011)مدى دراسة الغا

 .شبكة االنرتنت علىالقائمة  التعليميةاملواقع 
الدراسية دليل استخدام الوحدة :التاليةطبق الباحث األدوات  ،(2009دراسة الشواديف )

 -ة ) من إعداد الباحث (اإللكرتونيبطاقة إجازة الوحدة  –املطلوبة يف الدراسة بصورة الكرتونية 
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مقياس االجتاه حنو املادة )من إعداد  –اختبار حتصيلي يف الوحدة املدروسة من )إعداد الباحث( 
  .الباحث(

من إعداد  اإللكرتوينالتعليم قياس املعتقدات حنو ( طبق الباحث م2012دراسة رجائي )
 .الباحث

يف  اإللكرتوينالتعليم استبانة لقياس دور  :( كانت ادايت البحث مها2014)دراسة عياصرة 
االساسي من وجهة نظر التعليم زيادة التحصيل الدراسي لطالب الصف الثامن و التاسع من 

 .التعلم املدمج يف زيادة التحصيل الدراسي للطلبةالثانية استبانة لقياس دور  –معلميهم 
اختبار  –استخدم الباحث استبيان يتضمن عادات التعلم الذايت ومهاراته  ،(2005دراسة عمار )

  اإللكرتوينالتعليم يستخدم فيها حتصيلي يف تكنولوجيا االختصاص اليت 
ماسبقه من أحباث هو جمتمع البحث مما ذكر سابقًا فإن مامييز هذا البحث ويتفرد به عن        

وكذلك املقرر الدراسي الذي  ،حيث كان جمتمع البحث طالب الصف الثالث ثانوي القسم األدب
هو مقرر مادة علم النفس النمو لطالب الصف الثالث أختاره الباحث ليكون منه اختبار حتصيلي و 

 .ثانوي القسم األدب
 أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة:

 :أمههاعدة أمور  إىلعالقة يف البحث احلالطر  وهلا  سابقةواألحباث أفاد الباحث من الدراسات 

إال أنّه ال توجد   اإللكرتوينالتعليم فرغم الدراسات والبحوث يف جمال  ،إىلإبراز أمهّية البحث احل -1
حتصيل طالب واجتاهاهتم حنوه يف مادة  على اإللكرتوينالتعليم  دراسة واحدة تناولت أثر استخدام

  .اليزيا علم النفس النمو باملدارس الثانوية الليبية مب
 .للبحثبشكل يالءم طبيعة إعداد اإلطار النظري  -2
  .املساعدة يف اختيار جمتمع البحث -3
التعليم حنو  جتاهالومقياس ا ،االختبار التحصيلي ماالبحث ؛ وهي يتيم أداالتعّرف على كيفّية تصم-4

 .للطالب اإللكرتوين
 .اإللكرتوينالتعليم ة خطوات  إسرتاتيجتنفيذ التعّرف على  -5
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 من حيث ؛  يتعليمنظام الالباحث يف تنفيذ ال يطبقها  التعّرف على اإلجراءات اليت سوف -6
ة سري إلىو  ،التعليمية وتوفري وجتهيز املعدات الالزمة لتنفيذ ااإلسرتاتيجية ،ترتيب حجرة الدراسة

 .الدرس
، وكيفّية تفسري النتائج إىلاليت تناسب طريقة البحث احلاإلحصائّية  ساليبالتعّرف على األ -7

 .ومناقشتها
 خالصة

يف هناية هذا الفصل وبعد أن قام الباحث بطر  حماور حبثه بشئ من التتفصيل وإستعراض الدراسات 
 لالفص إىلينتقل الباحث  ،حبثه بشكل أو بأخر قة مبوضوعواليت هلا عال عليهاالسابقة اليت حتصل 

  .الثالث واخلاص مبنهجية البحث وإجراءاته
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 الفصل الثالث
 البحث يةمنهج

 منهج البحث
 مجتمع البحث
 فروض البحث
 حدود البحث

 دوات البحثأ
 جراءات المنهجية اإل
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 منهجية البحث
من حيث املنهج  ،بتوضيح منهجية البحث واإلجراءات اخلاصة بهيقوم الباحث يف هذا الفصل 

وأدوات  ،وفروض البحث وحدوده البشرية واملكانية واملوضوعية ،وجمتمع البحث وعينته ،املستخدم
 وضبط املتغريات الدخيلة.  ،وصدقها وثباهتا ،البحث
 :البحثمنهج 

حتصيل طالب  على اإللكرتوينالتعليم املنهج التجرييب ملعرفة أثر  يف دراسته هذه ستخدم الباحثا
التعليم و يف مادة علم النفس النمو واجتاهاهتم حن اليزياالصف الثالث ثانوي باملدارس الليبية مب

 .جتريبيةاألخرى و  ،ضابطةاألويل  :اختيار جمموعتني حيث مت ،اإللكرتوين

 :بحثمجتمع ال
من مجيع طالب الصف الثالث ثانوي القسم األدب يف املدرسة الليبية  ايلبحث احليتكون جمتمع ال

واملنتظمني بالدراسة يف الفصل الدراسي الثاين للعام  ،واملدرسة الليبية فرع داماي ،فرع كواالملبور
 .(م2016 – م2015اجلامعي )

 :ح جمتمع الدراسةيوضّ  (1.3جدول رقم )
 المجموعة عدد الطالب اسم المدرسة ت
 ضابطة 8 املدرسة الليبية فرع كواالملبور 1
 جتريبية 9 املدرسة الليبية فرع داماي 2

 فروض البحث:
بني متوسطات درجات القياسني القبلي والبعدي للمجموعة  وجد فروق ذات داللة إحصائيةت -1

 االختبار التحصيلي  يف مادة علم النفس النمو لصاحل القياس البعدي. علىالتجريبية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات القياسني القبلي والبعدي للمجموعة  -2

 .لصاحل القياس البعدى اإللكرتوينالتعليم التجريبية يف الدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  -3

 .لى بعد تطبيق الربنامج التدرييب لصاحل اجملموعة التجريبيةاالختبار التحصي
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  -4
بعد تطبيق الربنامج التدرييب لصاحل اجملموعة  اإللكرتوينالتعليم الدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو 

 .التجريبية

 :حدود البحث
باملدارس  القسم األدب ثانوي طالب الصف الثالث علىيقتصر هذا البحث  :بشريةدود الالح

 .ماليزياالليبية املوجودة يف 
 .(2016-2015يف الفصل الثاين من العام الدراسي )بق هذا البحث طُ  :الحدود الزمانية

تدريسية من منهج مادة علم  يقتصر هذا البحث يف بعض موضوعات وحدة :الحدود الموضوعية
موضوع  ،الوحدة الثانية ،الفصل الدراسي الثاين ،الليبيةالتعليم النمو املعتمد من وزارة الرتبية و  النفس
 .املراهقة

 :البحثعينة 
 باملدرسة الليبية كواالملبور ،بالصف الثالث الثانوى ( طالباً 17تكونت عينة البحث األساسية من )

وقد تراوحت أعمارهم الزمنية ما  ،ماليزيا بدولة واملقيمني  ،( طالب9ومدرسة داماي ) ،طالب (8)
وقد مت  ،(1.541)بلغ واحنراف معيارى  ،( شهراً 194.00مبتوسط ) ،( سنة17 -16بني )

 .( طالب8) والثانية ضابطة وعددها ،( طالب9) إحدامها جتريبية وعددها ،ىل جمموعتنيإتقسيمهم 
لطريقة تدريس اجملموعة التجريبية فبعد أن تواصل الباحث مع إدارة املدرسة الليبية أما بالنسبة 

مكانيات املدرسة التقنية إ علىطلع اتسهيالت للباحث إلجراء حبثه فقد داماى اليت قدمت مجيع ال
أن وهذا من شانه  ،نرتنتر أجهزة الكمبيوتر وقوة وسرعة اإلمن حيث جودة الفصل الدراسي وتوف

 .التعليميةيف العملية   اإللكرتوينالتعليم استخدام  على يساعد
 :علىويعتمد الباحث يف طريقة تدريسه 

 الكمبيوتر . أ
  اإللكرتوينالربيد  . ب
 جهاز العرض . ت
 التعليميةفالم األ . ث
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  .حيث أن دور املتعلم هو التعلم الذايت والتعلم النشط ،املتعلم وليس املعلم علىهنا التعليم ويرتكز 
الباحث بتصميم برنامج العروض التقدميية وجتهيز مقاطع الفيديو اليت هلا عالقة باملنهج املقرر وقد قام 

وجتهيزها علي أقراص ممغنطة وتقدميها للطالب، واستخدم الربيد اإللكرتوين للرد علي استفساراهتم، 
املسائل يف املقرر باإلضافة إيل التواصل املتزامن وغري املتزامن وجتهيز غرف إفرتاضية ملناقشة بعض 

  وللحصول علي تغذية راجعة.وقدقام الباحث باخلطوات التالية:

 ةضبط المتغيرات المتداخل
 ،الباحث تكافؤ أفراد عينيت الدراسة التجريبية والضابطة من حيث العمر الزمين والذكاء ىراع

 ذلك.توضح  التاليةاجلداول و وذلك من خالل استخدام اختبار )مان ويتىن(  ؛ والتحصيل والذكاء

 العمر الزمني: 
( سنة ومتت املكافئة 17-16)والضابطة يف املرحلة العمرية من ختيار أعضاء اجملموعتني التجريبية  مت

  يوضح تكافؤ اجملموعتني يف متغري العمر الزمين. ايلواجلدول الت ،بينهما يف العمر الزمين
 (2.3)جدول رقم 

 درجات أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة يف العمر الزمينداللة الفروق بني متوسطي رتب 
 لبيانا املتغري

 اجملموعة
متوسط  ن

 الرتب
جمموع 
 الرتب

 مستوى الداللة zقيمة  Uمعامل 

العمر 
 الزمين

 - 34.000 83.00 9.22 9 التجريبية
0.197 

غري  0.844
 70.00 8.75 8 الضابطة دالة

 
( ملعرفة الفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف Zقيمة ) يتضح من اجلدول السابق أن

( وهي قيمة غري دالة إحصائيًا مما يشري إىل عدم وجود فروق بني 34.00متغري العمر الزمين بلغت )
 ؤ بينهما يف متغري العمر الزمين.وهذا يعد مؤشراً على التكاف ،اجملموعتني

 متغير الذكاء:
رأى الباحث أن الذكاء ميكن أن يكون من املتغريات  ،على التحصيل الدراسي نظرًا ألن الذكاء يؤثر

لدراسة بضبط هذا املتغري لدى جمموعيت ا وهلذا قام الباحث ،املتداخلة اليت تؤثر يف التحصيل
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( على اجملموعتني التجريبية يق اختبار الذكاء املصور )أمحد زك( من خالل تطبي)التجريبية والضابطة
مث حسب الباحث داللة الفروق بينهما باستخدام اختبار "مان ويتىن" واجلدول رقم )  ،والضابطة

بية والضابطة ىف متغري ( وداللتها اإلحصائية للفروق بني اجملموعتني التجريZ( يوضح قيمة )3.3
 يوضح تكافؤ أفراد العينة من حيث نسب الذكاء.  ايلواجلدول التالذكاء، 

 (3.3اجلدول رقم ) 
 اجملموعتني التجريبية والضابطة على متغري الذكاءروق بني متوسطي رتب درجات أفراد الفداللة 

 البيان املتغري
 اجملموعة

متوسط  ن
 الرتب

 مستوى الداللة Zقيمة  U جمموع الرتب

- 35.000 80.00 8.89 9 التجريبية الذكاء
0.099 

0.921  
 73.00 9.13 8 الضابطة غري دالة

 
بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  ( ملعرفة الفروقzاجلدول السابق أن قيمة )يتضح من 

مما يشري إىل عدم وجود فروق بني  ،( وهي قيمة غري دالة إحصائياً 35.00متغري الذكاء بلغت )
 وهذا يعد مؤشراً على التكافؤ بينهما يف متغري الذكاء. ،اجملموعتني

 :القياس القبلي للتحصيل الدراسي
ما متت اجملانسة بني أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة ىف القياس القبلي للتحصيل الدراسي  ك

 .ايلباستخدام اختبار "مان ويتىن" كما هو موضح باجلدول الت

 (4.3) رقم جدول
 الضابطةرتب درجات اجملموعة التجريبية و  نتائج اختبار مان ويتين لداللة الفرق بني متوسطات

 يف القياس القبلي ختبار التحصيليعلى اإل
 البيان املتغري

 اجملموعة
متوسط  ن

 الرتب
جمموع 
 الرتب

 مستوى الداللة Zقيمة  Uمعامل 

 - 35.500 80.50 8.94 9 التجريبية التحصيل
0.050 

0.960 
 72.50 9.06 8 الضابطة غري دالة
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بني  مما يعىن أن هناك جتانساً  ،يتضح من اجلدول السابق أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً 

حيث أن  ،ختبار التحصيلي يف القياس القبليإلموعتني التجريبية والضابطة على امتوسطي رتب اجمل
 ة من التجانس بني اجملموعتني.اليمما يشري إىل وجود درجة ع ،غري دالة إحصائياً  (Z)قيمة 

 :اإللكترونيالتعليم تجاه نحو القياس القبلي لإل
التعليم جتاه حنو ية والضابطة ىف القياس القبلي لإلاجملانسة بني أفراد اجملموعتني التجريبكما متت 
 :دول التاىلباستخدام اختبار "مان ويتىن" كما هو موضح باجل اإللكرتوين

 (5.3) رقم جدول
رتب درجات اجملموعة التجريبية والضابطة على مقياس  نتائج اختبار مان ويتين لداللة الفرق بني متوسطات

 يف القياس القبلي اإللكرتوينالتعليم جتاه حنو اإل
 البيان املتغري

 اجملموعة
متوسط  ن

 الرتب
جمموع 
 الرتب

مستوى  Zقيمة  Uمعامل 
 الداللة

حنو االجتاه 
التعليم 

 اإللكرتوين

 - 35.500 81.50 9.06 9 التجريبية
0.048 

 

0.962 
 71.50 8.94 8 الضابطة دالة غري

بني  مما يعىن أن هناك جتانساً  ،يتضح من اجلدول السابق أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً 
يف القياس  اإللكرتوينالتعليم متوسطي رتب اجملموعتني التجريبية والضابطة على مقياس االجتاه حنو 

ة من التجانس بني اليمما يشري إىل وجود درجة ع ،غري دالة إحصائياً  (Z)حيث أن قيمة  ،القبلي
 .اإللكرتوينالتعليم اجملموعتني يف االجتاه حنو 

 ختبار التحصيلي:اإل أوال:
مت بناء االختبار التحصيلي لقياس التحصيل الدراسي يف مادة علم النفس النمو، الفصل الدراسي 

ومت إعداد االختبار التحصيلي  ،الصف الثالث ثانوي القسم األدب الثاين يف وحدة )املراهقة( لطالب
 يف حمتوى موضوعات الوحدة السابقة وفقاً للخطوات اآلتية:

 حتديد اهلدف من االختبار. .1
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 إعداد جدول مواصفات االختبار. .2
 صياغة مفردات االختبار. .3
 ات االختبار.تعليموضع  .4
 إعداد االختبار يف صورته األولية. .5
 االستطالعي لالختبار.التطبيق  .6
 الصورة النهائية لالختبار. .7

 :وفيما يلي عرض تفصيلي للخطوات السابقة

 ختبار:الهدف من اإل
يف مادة وحدة )املراهقة( إىل قياس معرفة مدى حتصيل الطالب ملوضوعات  ايلختبار احليهدف اإل

ومدى معرفتهم وفهمهم وتطبيقهم  ،لطالب الصف الثالث ثانوي القسم األدب علم النفس النمو
يف جمال التعرف  فهو أكثر التصنيفات شيوعاً  ،لتلك النواتج طبقا لتصنيف "بلوم" للجوانب املعرفية

وقد التزم  ،( سؤاالً 40الذي يتكون من ) ،عرفية وحتديدها ألهداف االختبارعلى املستويات امل
 :وهيالباحث بثالثة مستويات من مستويات اجلانب املعريف 

واملبادئ والقوانني  ،وهي قدرة الطالب على اسرتجاع احلقائق واملفاهيم العلمية :المعرفة 
 واملصطلحات والنظريات اليت درسها.

أو  ،وهو قدرة الطالب على إدراك املعلومات بطريقة متكنهم من إعادة صياغتها :الفهم . أ
 ستنتاج(.فسري ـ اإلأو الوصول إىل استنتاجات من خالهلا )الرتمجة ـ الت ،تفسريها

 ،واملفاهيم ،والطرق ،والقواعد ،ويقصد به قدرة الطالب على استخدام األفكار :التطبيق . ب
 مل ترد يف خربهتا من قبل. عليهاوالقوانني يف مواقف جديدة  ،واملبادئ

 إعــداد جدول مواصفات االختبار .1
حيث ميثل حموره األفقي "حمتوى املادة  ،بإعداد جدول املواصفات ثنائي التصنيفقام الباحث 

"السلوكية" اليت يهدف االختبار التحصيلى إىل  التعليميةوحموره الرأسي ميثل األهداف  ،"الدراسية
بناًء على املستويات  ،إظهارها وقياسها داخل احملتوى املراد حتليله هبدف بناء اختبار حتصيلي فيه
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الباحث عدة خطوات من  املواصفات اتبعوإلعداد جدول  ،التطبيق( –الفهم  –املعرفية )التذكر 
 :وهذه اخلطوات هي ،أجل حتديد األوزان )األمهية( النسبية حملتوى املوضوعات موضوع التحليل

مت حتديد حمتوى املوضوعات من مقرر علم نفس النمو لطالب  :ختبارحتديد حمتوى اإل .1
 .الصف الثالث الثانوي "يف وحدة  املراهقة"

عن طريق حتديد األمهية النسبية اليت  :حتديد الوزن النسيب لصفحات احملتوى الدراسي املقرر .2
حات اليت وذلك عن طريق حتديد عدد الصف ،خرىيشغلها كل موضوع بالنسبة لبقية املوضوعات األُ 

يشغلها كل موضوع يف احملتوى الدراسي بالنسبة لعدد الصفحات الكلية لنفس احملتوى احملدد 
 .وحتويلها إىل نسبة مئوية

وفيما يلي  ،حتديد الوزن النسيب ملوضوعات احملتوى الدراسي يف ضوء آراء املعلمني )عدد اجللسات( .3
 :جدول يوضح األمهية النسبية ملوضوعات وحدة )املراهقة(

 (6.3) رقم جدول
 األمهية النسبية ملوضوعات احملتوى الدراسي

 عدد املوضوعــــات الوحدة
 الصفحات

 الوزن
 النسيب

 عدد
 احلصص

 الوزن
 النسيب

معين املراهقة وأمهيتها والفرق بني  - املراهقة
 املراهقة والبلوغ

3 10.0% 1 8.33% 

 %8.33 1 %6.6 2 أمهية دراسة املراهقة -
 علىسيولوجي وتأثرياته النمو الف -

ة يسفواالنعكاسات الن املراهقني
 للتعبري الفسيولوجي

3 10.0% 1 8.33% 

 %8.33 1 %6.6 2 النمو اجلسمي وخصائصه  -
للمراهق  إىلالنمو االنفع  -

 وخصائصه
5 16.6% 1 8.33% 

 %8.33 1 %16.6 5 النمو  العقلي واالجتماعي  -
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ة للمراهق إلىاالحنرافات االنفع  -
 قظةإلىوأحالم 

2 6.6% 1 8.33% 

 %8.33 1 %10.0 3 الشعور بالنقص -
 %8.33 1 %6.6 2 التقلبات املزاجية للمراهق-
 %8.33 1 %3.3 1 القلق -
 %8.33 1 %3.3 1 اكتئاب املراهقة  -

 %8.33 1 %3.3 1 توهم املرض - 
 %100 12 %100 30 المجمـــــوع

 
 :التاليةي باخلطوات تعليمومت حتديد األوزان النسبية ألهداف احملتوى ال

يف ضوء مستويات اجلانب املعريف لتصنيف بلوم كأداة لتحليل  :التعليميةحتديد األهداف  .1
وذلك هبدف قياس نسبة تواجد كل هدف داخل حمتوى كل  ،حمتوى املوضوعات الدراسية املقررة

 .موضوع من املوضوعات موضع التحليل
هو منهج علمي إحصائي يهدف إىل حتويل املواد النظرية إىل  :استخدام منهج حتليل احملتوى .2

 .بيانات عددية قابلة للقياس
 .إعداد جدول املواصفات .3

الفرعية لكل موضوع من موضوعات احملتوى الدراسي يف ضوء اخلطوات السابقة يتم بناء اجلداول 
 :ايلكما هو موضح يف اجلدول الت  ،املقرر

 (7.3) رقم جدول
 مواصفات االختبار التحصيلي يف وحدة )املراهقة(

مستويات األهداف  املوضوعـــــات م
 املعرفيــة

 جمموع
 األهداف

 التطبيق الفهـم التذكـر
 4 1 1 2معين املراهقة وأمهيتها والفرق بني املراهقة  - 1
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 والبلوغ
 2 - 1 1 أمهية دراسة املراهقة - 2
املراهقني  علىالنمو الفسيولوجي وتأثرياته  - 3

 واالنعكاسات النسبية للتعبري الفسيولوجي
2 1 1 4 

 4 1 1 2 النمو اجلسمي وخصائصه  - 4
 4 1 1 2 للمراهق وخصائصه ايلالنمو االنفع  - 5
 3 1 1 1 النمو  العقلي واالجتماعي  - 6
ة للمراهق وأحالم اليحنرافات االنفعاإل  - 7

 قظةالي
2 1 1 4 

 3 1 1 1 الشعور بالنقص - 8
 3 1 - 2 التقلبات املزاجية للمراهق- 9

 3 1 1 1 القلق - 10
 3 1 1 1 اكتئاب املراهقة  - 11
 3 1 1 1 توهم املرض - 12
 40 11 11 18 ايلاإلمج 
45.0 الوزن النسيب ملستويات األهداف املعرفية 

0% 
27.5

% 
27.5

% 
100% 

 ختبار:صياغة مفردات اإل .3
قام  عليهوبناء  ،يف ضوء حتليل احملتــوى بعد حتديد النطاق املعريف الذي يقيسه االختبار التحصيلي

يف شكل اختبار  ،التطبيق( ،الفهم ،)املعرفـة :مبستوياتاملرتبطة  الباحث ببناء مفردات االختبار
 :التاليةملا يتمتع به من املميزات  ،االختيار من متعدد، التكملة( ،)الصواب واخلطأ :موضوعي

 تصلح لقياس مجيع مستويات املعرفة. . أ
 كبرياً من احملتوى يف وقت قصري. تغطي جزءً  . ب
 سهولة ودقة وموضوعية تصحيحها. . ت
 يف حمتواها املعريف.تتميز بالصدق  . ث
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 تصلح ملعظم املواد الدراسية. . ج
 .عليهاسرعة اإلجابة  . ح

 :ختبارإلات اتعليموضع   .4
وقد أثبتت الدراسات  ،ات االختبار من األمور اليت جيب أخذها بعني االعتبار قبل تطبيقهتعليمتعد 

فهى تساعد املمتحن يف التعرف  ،ات قد وضعت بدقةتعليماختالف نتائج االختبار إذا مل تكن ال
ات تعليملذلك فقد اهتم الباحث بصياغة  ،على طبيعة االختبار وأهدافه والتدريب على مفرداته

 -مل على:تاالختبار حبيث تش
وقتًا طوياًل يف اإلجابة  قوايبوا بعناية واهتمام وال يستغر التنبيه على الطالب وتذكريهم بأن جي . أ

 على أحد األسئلة.
 اإلجابة على املفردات بأكثر من اختيار.عدم  . ب
 ات قبل أسئلة االختبار مباشرة.تعليمتكون ال . ت
 أسئلة توضح كيفية اإلجابة على مفرداته. . ث
 تتضمن شرحاً هلدف االختبار. . ج
 ختبار في صورته األوليةاإل  .5

 :كون منفإنه يـداد االختبار ىف صورته األولية بعد االنتهاء من إع
 .أسئلة االختبار" –ات االختبار تعليمكراسة األسئلة " . أ

 ،الصواب واخلطأ وجدول لإلجابة على أسئلة ،...سم)األ :على يوحتتو  ،إلجابةورقة ا . ب
 والتكملة (. ،ختيار من متعـدداإل

بناًء عن آراء السادة احملكمني من األسـاتذة  ،وقد مت التعديل يف صياغة بعض املفردات
 على( واليت تنص 3يف السؤال األول الفقرة رقم ) فمثالً  ،ولكي تناسب مستوى الطالب ،واملوجهني
" من السهل الفصل  :إىلُعدلت  وقد ،النمو املعريف " علىاملراهق فصل النمو العقلي  على" يسهل 

يزداد الرتكيز " :علىتنص  ( واليت6والفقرة رقم ) ،بني مظاهر النمو العقلي ومظاهر النمو املعريف "
"يزداد الرتكيز يف مرحلة  :إىلواليت ُعدلت  ،هم املفاهيم واملدركات اجملردة "من ف احلسي املادي بدالً 

 :على( واليت تنص 8اجلوانب احلسية املادية أكثر من املفاهيم اجملردة "، والفقرة رقم ) علىاملراهقة 
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صدر " يستطيع املراهق أن ي :إىللت دواليت عُ  ،"يستطيع املراهق أن يصدر احلكام والقرارات "
قد  ف ختيار من املتعددويف السؤال الثاين اال ،ج"حكام ويأخذ القرارات ويقوم باالستدالل واالستنتا األ

 :إىلقد ُعدلت و  ،ل السبب"ما يكون جمهو  "هو خوف غالباً  :علىواليت تنص  (3كانت الفقرة رقم )
 :ما يكون جمهول السبب بأنه خوف غالباً  :يناسب التعريف القائل التالية"أي من املصطلحات 

" هي تلك  :على( واليت تنص 8والفقرة رقم ) ،"تعريف التوتر  - تعريف القلق –تعريف اخلوف 
" املنطقة اليت حتتوي  :إىلواليت ُعدلت ، اخلربات املاضية والقدمية" علىاملنطقة من شعورنا اليت حتتوي 

( واليت 14والفقرة رقم ) ،الشعور" –الشعور بؤرة  –الالشعور  :اخلربات املاضية والقدمية هي على
 –"هو عبارة عن قصور سليب يكونه املراهق عن نفسه بصورة غري واقعية هو الفشل  علىتنص 

يكونه املراهق عن "املفهوم الذي يعرب عن قصور سليب  :إىل" وقد ُعدلت الشعور بالنقص –حباط اإل
أما بالنسبة  ،الشعور بالنقص" –حباط اإل-نفسه بصورة غري واقعية يعرف بالفشل ىنفسه وجيعله ير 

فكانت أغلب الفقرات مكونة من عدد من  ،مبا يناسبها التاليةللسؤال الثالث أكمل الفراغات 
عمل  فقط يف كل فقرة وهذا ما دن تكون فراغ واحأوكانت مالحظات السادة احملكمني  ،الفراغات

 على" يعتمد ظهور عالمات البلوغ  :علىواليت تنص  (19الفقرة رقم ) الً فمث ،به الباحث
 على"يعتمد ظهور عالمات البلوغ  :إىل واليت ُعدلت ....".منها رياتتغ إىل تؤدي .....اليت.فرازاتإ
" قد يفيد توهم املرض  :على( واليت تنص 5فرازات الغدد.....،......،........"، والفقرة رقم )إ

( واليت 10والفقرة رقم ) ، ......."........واملبالغة يف توهم املرض حتتاج.وتفادي ......،.يف أحياناً 
أن علينا ......لذا جيب .على"كانت املنافسة سلوك معتاد للمراهقني سواء  :علىتنص 
   ،.......".أن نعلمهمعلينا املراهقني و  على"املنافسة سلوك معتاد  إىل......." وُعدلت .نعاملهم

ومن ذلك أصبح االختبار معدًا وصاحلًا للتجـريب الفعال على العينة االستطالعية لدارسات املستوى 
 .الثالث

 ستطالعي لالختبار:التطبيق اإل  .6
 ،( طالباً 42مت تطبيق االختبار التحصيلى ىف صورته األولية بعد تعديله على عينة استطالعية بلغت )

 وذلك هبدف: ،2016/  2015ي )املراهقة( للعام الدراسيس وحدة بعد االنتهاء من تدر 

 حساب الزمن المناسب لالختبار . أ
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( 40والذي بلغ ) طالعيةقام الباحث حبساب متوسط زمن اإلجابة على االختبار على العينة االست
وكذلك معرفة وقت  ،( دقيقة 35)  جابة وكانمبعرفة وقت أول طالب انتهى من اإلذلك و  ،دقيقة

وقسمتهما على اثنني وبذلك  مث مجعهما معاً  ، ومن( دقيقة45جابة وكان )انتهى من اإلخر طالب آ
 ( دقيقة.40يكون الزمن املناسب لإلجابة على االختبار ككل )

 حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لالختبار. . ب
 وذلك هبدفمت حساب معامالت السهولة والصعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار التحصيلى 

حيث تعترب مفردة  ،% من الطالب وحذفـها80ها أكثر من ليالوقوف على األسئلة الىت جييب ع
  .صعبة هنا تعترب مفردةألمن الطالب  %20ها أقل من لييب عوكذلك األسئلة الىت جي ،سهلة

أو ما يقرتب من هذا  ،(0.5ن معامل السهولة املرغوب هو )فإ عليهوىف ضوء ما هو متفق 
 .(1)(0.2أما معامل الصعوبة املرغوب هو اليقل عن ) ،ستوىامل

 معامل السهولة (  - 1وحلساب معامل الصعوبة =   ) 
 .(2)معامل الصعوبة ×  ما معامل التمييز = معامل السهولة  أ

 ،(0.56 :0.33ومعامل الصعوبة بني ) ،( 0.69 :0.46وترتاو  معامالت السهولة بني )
 .وهو معامل متييز معتدل يدل على مفردات االختبار ،(0.25ومبتوسط معامل متييز )

 حساب ثبات االختبار. . ت
 :ايلمت حساب ثبات االختبار بطريقة إعادة  تطبيق االختبار كما هو موضح باجلدول الت

 (8.3) رقم جدول
 معامالت ثبات االختبار التحصيلى

 مستوى معامل الثبـات المتغير
 الداللة

                                                            

 .109ص  ،في الذكاء اإلنساني وقياسه ،إبراهيم (1)
 .544ص  ،وقياس العقل البشرى ،علم النفس اإلحصائي ،السيد  (2)
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 0.01 0.855 ختبار التحصيلىاإل
ىل إوهو معامل ثبات مرتفع مما يدعو  (0.855ن معامل الثبات بلغ )أيتضح من اجلدول السابق 
 .ها االختبار التحصيلييإلالثقة ىف النتائج الىت يتوصل 

حيث كان معامل الثبات )  ،خرى مثل التجزئة النصفيةأُ  ةكما مت حساب ثبات االختبار بطريق
ة اليمما يدل على أن االختبار على درجة ع ،( 0.92فبلغ )  لفاأكما  مت حساب معامل   ،( 0.87

 .من الثبات يف الطريقتني
 :حساب صدق االختبار 

 استخدم الباحث عدة طرق حلساب صدق االختبار.

 :صدق المحكمين
من أساتذة علم النفس  ( حمكماً 17احملكمني وعددهم )قام الباحث بعرض االختبار على جمموعة من 

هل كل مفردة تقيس ما  :إلبداء آرائهم ىف معلمي املادة ومفتشيها الرتبوينيو  واملناهج وطرق التدريس
وقد  ،ومناسبة املفردات ملستوى الطالب ،ات صياغة املفردوالوضو  والدقة ىف ،وضعت من أجل قياسه

بعد تعـديل وصياغة بعض املفردات بناء على  ،صاحل لقياس ما وضع لقياسهختبار أبدو آرائهم بأن اإل
 .آرائهم وتوجيهات املختصني

 :الصدق الظاهري
ومدى  ،وكيفية صياغتها ،نوع املفردة :أو الصورة اخلارجية له من حيث ،ختبارهو املظهر العام لإل

 .موضوعيةات االختبار ومدى دقتها ودرجة ما تتمتع به من تعليم ،وضوحها

 :ختبارالصورة النهائية لإل .7
ومشتملة  ،)المراهقة(( مفردة موزعة على موضوعات الوحدة 40اشتمل االختبار التحصيلى على )

ومشتملة على  ،تعدداملتطبيق( داخل أسئلة االختيار من  ،فهم ،على املستويات املعرفية الثالثة )تذكر
 .وأسئلة تكملة ،وأسئلة صواب وخطأ ،ثالثة بدائل

و)صفر( لإلجابة  ،ويتم تصحيح االختبار عن طريق إعطاء )درجة واحدة( لإلجابة الصواب
 .( درجة 40وبذلك تصبح الدرجة النهائية لالختبار ) ،اخلطأ
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 اإللكترونيمقياس االتجاه نحو التعلم ثانيا:  .8
واملقاييس اليت  اإللكرتوينباالجتاه حنو التعلم طالع على الرتاث السيكولوجي اخلاص لباحث باالقام ا

 الباحث هي:إليه وضعت لقياسه، وهذه املقاييس يف حدود ما توصل 
 حسن بن دومي .د ،إعداد / د.قسيم الشناق      اإللكرتوينالتعليم مقياس االجتاه حنو 
 حممد حممود زين الدين.إعداد / د      اإللكرتوينالتعليم مقياس االجتاه حنو 
 إعداد / د.رباب عبد املقصود اإللكرتوينالتعليم مقياس االجتاه حنو 
 إبراهيم عبد اهلل عسريي .إعداد / أ اإللكرتوينالتعليم مقياس االجتاه حنو 
 زكريا حيي الل .إعداد / د اإللكرتوينالتعليم مقياس االجتاه حنو 
كما حدد   ،اإللكرتوينالتعليم الجتاه حنو ستبانات اليت هلا عالقة باعدد من اإل إىلباإلضافة 

واليت تضمنتها البحوث السابقة واألدوات  ايل،ومناسبًة لعينة البحث احل الباحث األبعاد األكثر تكراراً 
لقلق وعدم ا ،اإللكرتوينالتعليم استخدام  ) فوائد :وهي ،اإللكرتوينالتعليم اخلاصة لقياس االجتاه حنو 

مقارنة  ،اإللكرتوينالتعليم جتاهات الطلبة حنو ا ،اإللكرتوينالتعليم  حب ،اإللكرتوينالتعليم الرغبة يف 
( عبارة لقياس 48وصاغ الباحث ) ،يف املدارس الليبية( اإللكرتوينالتعليم  مناسبة ،بالطريقة التقليدية

من العبارات اليت  حيث ُخصص لكل بُعد من األبعاد اخلمسة عدداً  ،اإللكرتوينالتعليم االجتاه حنو 
والبعد الثالث على  ،( عبارة11والبعد الثاين على ) ،( عبارة11األول على )اشتمل البعد ف ،تقيسه

عضها ِصيغ يف ب ،( عبارات8والبعد اخلامس على ) ،( عبارات9والبعد الرابع على ) ،( عبارات9)
صورة إجيابية واآلخر يف صورة سالبة، وتشمل كل عبارة مخسة اختيارات هي )موافق بشدة / موافق / 

( للعبارات 1، 2، 3، 4، 5وُيصحح املقياس بإعطاء ) ،موافق / غري موافق بشدة ( حمايد / غري
وتدل الدرجة املرتفعة على  ،( للعبارات السالبة5، 4، 3 ،2، 1بينما تعكس الدرجات )  ،املوجبة

 لدى الطالب والعكس صحيح.  اإللكرتوينالتعليم ارتفاع االجتاه حنو 
 :اإللكترونيالتعليم الخصائص السيكومترية لمقياس االتجاه نحو  .9
 :التاليةمت حساب صدق املقياس باستخدام الطرق  :الصدق  .2
 صدق المحكمين  . أ

من أساتذة علم النفس الرتبوي للتحكيم  مت تقدمي املقياس يف صورته املبدئية إىل أحد عشر حمكماً 
 يوضح ذلك ايلواجلدول الت ،وأخذ آرائهم يف ضوء عناصر التحكيم عليه
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 (9.3) رقم جدول
 اإللكرتوينالتعليم نسب اتفاق احملكمني على عناصر حتكيم مقياس االجتاه حنو 

 تفاقنسب اإل عناصر التحكيم ث
 %  100 .اتهتعليمصالحية املقياس من حيث وضو  صياغة  1
 %  81.8 .مدى دقة صياغة عبارات املقياس ووضوحها 2
 % 81.8 كل مفردة للبعد اليت تقيسهمدى متثيل   3
 %   90.9 مدى متثيل املقياس للهدف الذي وضع لقياسه. 4
 %   100 مدى مالءمة العبارات ملستوى الصف الثالث الثانوي. 5

يتضح من اجلدول السابق أن نسب اتفاق احملكمني على بنود التحكيم تراوحت ما بني 
مما يدعو إىل الثقة يف صالحية املقياس لقياس  ،وهى نسب اتفاق مرتفعة ،%(100 -% 81.8)

 ،ملا أشار به بعض احملكمني هذا وقد مت تعديل الصياغة اللغوية لبعض العبارات وفقاً  ،هيإلما يهدف 
قد و  .،دراسييف زيادة التحصيل ال اإللكرتوينالتعليم يساهم ": ( واليت تنص على5مثل العبارة رقم )

والعبارة  ،"فع درجايت يف االمتحانات النصفيةأسهم يف ر  اإللكرتوينالتعليم أشعر بأن " :إىل ُعدلت
 :إىلوُعدلت   ،"ساتذيتأبزمالئي و  دائماً  تواصالً  اإللكرتوينالتعليم "يوفر  :على( واليت تنص 7رقم )

 :على( واليت تنص 8والعبارة رقم )  ،التواصل بالزمالء واملعلمني بسهولة" اإللكرتوينالتعليم "يتيح يل 
قد ُعدلت و  ،" اإللكرتوينالتعليم عيد شر  املادة أكثر من مرة من خالل شعر باخلجل عندما أُ أال  "

( واليت تنص 17والعبارة رقم ) ،"شر  املادة العلمية أكثر من مرة علىيساعد  اإللكرتوينالتعليم " :إىل
التعليم "أعتقد أن  :إىلواليت ُعدلت  ،"اإللكرتوينالتعليم معرفة ودراية مبزايا  علىكون أ" أود أن  :على

فة املزيد عن أرغب يف معر " :علىليت تنص وا (19والعبارة رقم )  ،له العديد من املزايا " اإللكرتوين
( واليت 38) رقموالعبارة   ،قليلة " اإللكرتوينالتعليم "معرفيت ب :إىلواليت ُعدلت  ،"اإللكرتوينالتعليم 

واليت ُعدلت  ،مينحين الفرصة يف املشاركات اإلجيابية للنقاش " اإللكرتوينالتعليم ن ى أ" أر  :علىتنص 
( 39والعبارة رقم ) ،"ركة اإلجيابية بيين وبني اآلخريناملشا على اإللكرتوينالتعليم " يساعدين  :إىل

ب وحيد من قدراهتم املعلم يف توجيه الطالمن دور  اإللكرتوينالتعليم حيد " :على واليت تنص
عتربت وأُ   ،"توجيه الطالب من دور املعلم يف اإللكرتوينالتعليم "حيد  :إىلواليت ُعدلت  ،"التدريسية
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ها بعد تطبيق يإلنسبة اتفاق احملكمني مؤشرًا لصدقه مما يدعو إىل الثقة يف النتائج اليت ميكن التوصل 
 . املقياس على أفراد العينة

 :تساق الداخليصدق اإل . ب
عن طريق حساب معامل  اإللكرتوينالتعليم تساق الداخلي ملقياس االجتاه حنو الحسب الباحث ا

 :يوضح ذلك ايله، واجلدول التيإلاالرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 

 (10.3) :رقم جدول
التعليم ملقياس االجتاه حنو إليه معامل االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 

 (50 = ن) ،اإللكرتوين
البعد  العبارة

 األول
البعد  العبارة

 الثاين
البعد  العبارة

 الثالث
 البعد  العبارة

 الرابع
 البعد العبارة

 اخلامس
1 0.522 

** 
2 0.411 

** 
3 0.508 

** 
4 0.239 16 0.581 ** 

5 0.517 
** 

6 0.317 
* 

7 0.507 
** 

9 0.410 
** 

24 0.513 ** 

8 0.675 
** 

10 0.438 
** 

14 0.414 
** 

12 0.673 
** 

31 0.404 ** 

11 0.537 
** 

13 0.363 
** 

21 0.535 
** 

15 0.652 
** 

37 0.506 ** 

17 0.493 
** 

19 0.515 
** 

26 0.539 
** 

18 0.584 
** 

42 0.620 ** 

20 0.562 
** 

23 0.332 
* 

29 0.565 
** 

22 0.435 
** 

45 0.645 ** 

27 0.448 
** 

28 0.453 
** 

33 0.644 
** 

25 0.533 
** 

47 0.719 ** 
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35 0.557 
** 

34 0.541 
** 

41 0.574 
** 

30 0.519 
** 

48 0.609 ** 

38 0.538 
** 

36 0.386 
** 

46 0.493 
** 

32 0.552 
** 

  

40 0.365 
** 

39 0.653 
** 

      

44 0.642 
** 

43 0.430 
** 

      

 (0,05) دالة عند مستوى :* ،(0,01) دالة عند مستوى :**
( 0.719، 0.239) :مالت االرتباط تراوحت بنييتضح من اجلدول السابق أن قيم معا

دالة إليه وكانت مجيع قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 
القلق بالبعد الثاين وهو ( واخلاصة 23-6ما عدا العبارتني أرقام  ) ،(0.01عند مستوى داللة )

وكذلك مت حذف   ،(0.05حيث كانت دالة عند مستوى ) اإللكرتوينالتعليم وعدم الرغبة يف 
 ايلوبالت ،مت حذفها من املقياس ايل( واخلاصة بالبعد الرابع حيث كانت غري دالة وبالت4العبارة رقم )

كما حسب معامل االرتباط بني درجة األبعاد وبعضها  ،( عبارة47أصبح املقياس يتكون من )
  يوضح ذلك. ايلواجلدول الت ،والدرجة الكلية للمقياس

 (11.3)رقم  جدول
 (114ن = ) ،معامل االرتباط بني درجة األبعاد وبعضها والدرجة الكلية للمقياس

فوائد  األبعاد ث
استخدام 

التعليم 
 اإللكتروني

القلق 
وعدم 

الرغبة في 
التعليم 

 اإللكتروني

حب 
التعليم 

 اإللكتروني

اتجاهات 
الطلبة نحو 

التعليم 
 اإللكتروني

مقارنة 
بالطريقة 

مناسبة 
التعليم 

 اإللكتروني
في 

المدارس 
 الليبية

الدرجة 
 الكلية
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 التقليدية
التعليم فوائد استخدام  1

 اإللكرتوين
      ــــــــــــــــــــ

القلق وعدم الرغبة يف  2
 اإللكرتوينالتعليم 

0.768 
** 

     ــــــــــــــــــــ

 0.702 اإللكرتوينالتعليم حب  3
** 

0.753 
** 

    ــــــــــــــــــــ

اجتاهات الطلبة حنو  4
مقارنة  اإللكرتوينالتعليم 

 بالطريقة التقليدية

   ــــــــــــــــــــ * 0.555 * 0.682 * 0.722

 اإللكرتوينالتعليم مناسبة  5
 يف املدارس الليبية

0.720 * 0.719 * 0.660 * 0.781 
** 

  ــــــــــــــــــــ

 0.906 الدرجة الكلية 
** 

0.897 
** 

0.840 
** 

0.849 
** 

0.880 
** 

 ــــــــــــــــــــ

معامالت االرتباط بني األبعاد وبعضها والدرجة الكلية يتضح من اجلدول السابق أن قيم 
وكانت مجيع قيم معامالت االرتباط بني درجة كل بعد  ،(0.906 -0.555) :تراوحت بني

وحلساب معامل االرتباط بني درجة كل  ،(0.01والدرجة الكلية للمقياس قيم دالة عند مستوى )
   :ايلاجلدول التعبارة والدرجة الكلية للمقياس كما هو مبني يف 

 (12.3)رقم جدول 
 (50ن = )معامل االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية  ملقياس حل املشكلة 

الدرجة  العبارة
 الكلية

الدرجة  العبارة
 الكلية

الدرجة  العبارة
 الكلية

الدرجة  العبارة
 الكلية

الدرجة  العبارة
 الكلية

1 0.422 
** 

11 0.439 
** 

21 0.464 
** 

31 0.259 41 0.507 
** 

2 0.352 12 0.545 22 0.375 32 0.599 42 0.523 
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* ** ** ** ** 
3 0.397 

** 
13 0.251 23 0.348 

* 
33 0.604 

** 
43 0.487 

** 
حذفت  4

 سابقاً 
14 0.169 24 0.436 

** 
34 0.512 

** 
44 0.750 

** 
5 0.367 

* 
15 0.418 

** 
25 0.513 

** 
35 0.538 

** 
45 0.546 

** 
6 0.201 16 0.544 

** 
26 0.447 

** 
36 0.386 

** 
46 0.467 

** 
7 0.422 

** 
17 0.533 

** 
27 0.363 

** 
37 0.436 

** 
47 0.675 

** 
8 0.509 

** 
18 0.638 

** 
28 0.432 

** 
38 0.594 

** 
48 0.613 

** 
9 0.426 

** 
19 0.348 

* 
29 0.578 

** 
39 0.677 

** 
  

10 0.465 
** 

20 0.402 
** 

30 0.488 
** 

40 0.563 
** 

  

 (0.05) دالة عند مستوى :* ،(0.01) دالة عند مستوى :**
 -0.169) :يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت االرتباط تراوحت ما بني

وكانت مجيع قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس دالة  ،(0.677
(  فكانت دالة عند مستوى 23-19 -5 -2عدا العبارات أرقام )ما  ،(0,01عند مستوى داللة )

 ايلوبالت ( مت حذفها ألهنا غري دالة إحصائياً 31 -14 -13 -6وكذلك العبارات أرقام ) ،(0.05)
 ( عبارة.43أصبح املقياس  يتكون من )

  ثبات المقياس: .3
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وكان  ،(50العينة االستطالعية وعددها ) استخدم الباحث طريقة إعادة التطبيق للمقياس على نفس
 الفاصل الزمين بني التطبيق األول والثاين مخسة عشر يوماً.

 (13.3) :جدول رقم
 بطريقة إعادة التطبيق اإللكرتوينالتعليم يوضح معامالت الثبات ملقياس االجتاه حنو 

 معامل الثبات البعد ث
 ** 0.739 اإللكرتوينالتعليم فوائد استخدام  1
 ** 0.909 اإللكرتوينالتعليم القلق وعدم الرغبة يف  2
 ** 0.746 اإللكرتوينالتعليم حب  3
 ** 0.768 مقارنة بالطريقة التقليدية اإللكرتوينالتعليم اجتاهات الطلبة حنو  4
 ** 0.749 يف املدارس الليبية اإللكرتوينالتعليم مناسبة  5
 ** 0.782 الدرجة الكلية 6
 (0.01): دالة عند مستوى :**

أن قيم معامالت الثبات لألبعاد املدروسة والدرجة الكلية للمقياس   :يتضح من اجلدول السابق مايلى
( مما يدعو إىل 0.01) وهى قيم دالة إحصائياً عند مستوى ،(0.909 -0.739) :تراوحت ما بني

 املقياس.ها عند استخدام يإلالثقة يف النتائج اليت ميكن التوصل 
موزعة على أبعاد املقياس   عبارة (43أصبح املقياس يف صورته النهائية يتكون من ) ايلوبالت
 كما يلي: 

 (14.3جدول )
 اإللكرتوينالتعليم الصورة النهائية ملقياس االجتاه حنو 

 المجموع أرقام العبارات الخاصة بكل بعد البعد ث
-23-16-13-9-6-4-1 اإللكرتوينالتعليم فوائد استخدام  1

30-33-35-39 
11 

-29-24-19-15-8-2 اإللكرتوينالتعليم القلق وعدم الرغبة يف  2
31-34-38 

9 
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-28-25-22-17-5-3 اإللكرتوينالتعليم حب  3
36-41 

8 

 اإللكرتوينالتعليم اجتاهات الطلبة حنو  4
 مقارنة بالطريقة التقليدية

7-10-11-14-18-21-
26-27 

8 

يف املدارس  اإللكرتوينالتعليم مناسبة  5
 الليبية

12-20-32-37-40-42-
43 

7 

 عبارة 43  اجملموع 

  رنامجبتطبيق ال .4
قام الباحث بإعداد خطة تدريسية كاملة لكل درس من دروس وحدة املراهقة من مقرر علم نفس 

وفق اسرتاتيجية م( 2016-2015النمو حسب منهاج وزارة الرتبية والتعليم الليبية للعام الدراسي )
التعليم اإللكرتوين وذلك من حيث األهداف املراد حتقيقها، وعنوان كل درس وحتديد مواعيد كل 
درس واإلنشطة املطلوبة منهم ومواعيد تسليمها، وطريقة التقييم وكذلك قائمة باإلرشادات 

تطبيق الربنامج يف الفصل يف الباحث ء ابدو  والتعليمات إيل الطالب عند القيام بواجباهتم املنزلية،
، حيث قام الباحث بتدريس وحدة املراهقة للمجموعة م2016 /2015ثاين من العام الدراسي ال

عن التوجيه وحتديد املهام  وكان دوره مقتصراً  ،ا ملعد لذلكاإللكرتونيالتجريبية بواسطة الربنامج 
املتعلمني من خالل مستوى متابعة  اً أيضو  ،للمتعلمني والواجبات املنزلية املطلوبة لكل حصة دراسية

ومت التوصل ملعرفة العوائق اليت تعيق الطالب يف تواصلهم  يلجهزة احلاسب اآلأ معتعاملهم املباشر 
ومن مث حتديد الواجبات املنزلية  ،جتاوزوها قدمي املساعدة هلم بشكل مباشر حىتوت ،املباشر مع املعلم

فقد قام معلم املادة الرئيسى بتدريس أما اجملموعة الضابطة  ،وكيفية أدائها ومتابعتها بالشكل املطلوب
ريبية وقد استغرق تدريس اجملموعتني التج ،طريقته املعتادة يف التدريس وحدة املراهقة مستعمالً 

ثالث حصص إضافية  إىلالتجريبية فقد احتاجت  أما اجملموعة ،( حصة تدريسية12والضابطة )
مال عملية التدريس للمجموعتني قام الباحث بعد إكو  ،الربنامج التدريسي علىوذلك للتدريب 

نتهاء من تصحيح االختبار ورصد الوبعد ا ،بتطبيق اختبار حتصيلي للمادة املقررة ويف الوحدة املعنية
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التعليم وم مت توزيع مقياس االجتاه حنو اليويف نفس  ،نتائجه لتتم معاجلتها بالطرق اإلحصائية
  .حصائيةيات اإلللعمل عهما متهيداً ومت مج ،لطالب اجملموعتني التجريبية والضابطة اإللكرتوين

 
  خالصة 

حبثه وما طبقه من إجراءات حبثيه توصله للتحقق من فروض  بعد أن قام الباحث بتوضيح منهجية
 الرابع واخلاص بتحليل النتائج وتفسريها.  لالفص إىلينتقل الباحث  ،حبثه
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  الفصل الرابع

 نتائج الدراسة ومناقشتها 
 نتيجة الفرض األول
 نتيجة الفرض الثاني

 نتيجة الفرض الثالث
 نتيجة الفرض الرابع
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  الفصل الرابع
 .دراسته وذلك يف ضوء فروض حبثهمبناقشة نتائج يقوم الباحث يف ىف هذا الفصل 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 
 تمهيد:

التحصيل الدراسي ملادة علم نفس  يف اإللكرتوينالتعليم  على أثرة إىل التعرف اليهتدف الدراسة احل
ويف هذا  ،اليزياطالب املرحلة الثانوية املقيمني مب لدى عينة من اإللكرتوينالتعليم النمو واالجتاه حنو 

اإلحصائية  ساليبة بعد حتليلها باألاليها الدراسة احليإلالفصل يستعرض الباحث النتائج اليت توصلت 
 .املناسبة

 عرض النتائج الدراسة وتفسيرها.
 -:نتائج الفرض الرئيس األول وتفسيره :أوال

القياسني "توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات  :علىينص الفرض الرئيس األول 
لصاحل القياس  القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية على االختبار التحصيلى يف مادة علم نفس النمو

 ."البعدى
 Wilcoxon Signedويلككسونوللتحقق من صحة الفرض السابق استخدم الباحث اختبار 

Ranks Test : 

 (1.4) رقم جدول
 رتب درجات اجملموعة التجريبية على يلكوكسون لفحص الفروق بني متوسطاتئج اختبار و نتا

 البعدينفس النمو يف القياسني القبلي و  االختبار التحصيلى يف مادة علم
 المجموعة
 التجريبية

توزيع  ن
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  Zقيمة 
 الداللة

 0.001 2.673 صفر صفر السالبة 9 قبلي
 45.000 5.000 املوجبة 9 بعدي دالة

داللة  وذات داللة إحصائية عند مستوى وجود فروق جوهرية من اجلدول السابق يتضح
يف القياسني االختبار التحصيلي ( بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية على 0.001)
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أقل  ن  متوسط رتب القياس القبليأيظهر وعند الرجوع إىل املتوسطات احلسابية  ،البعديالقبلي و 
مما يعزز أثر الربنامج يف تنمية التحصيل لدى أفراد  ،ياس البعدي لذات اجملموعةمن متوسط رتب الق

 و حتقق هذه النتائج صحة الفرض األول. ،اجملموعة التجريبية
كما   ،(2009 ) السهلى: ها دراسة كل منيإلتوصلت وتتفق تلك النتيجة مع النتائج اليت 

أظهرتا أن للتدريس  اليتوال ،(2004 ودراسة )أمحد سامل ،(2010 ةاليتتفق مع دراسة )الزدج
 .يف التحصيل الدراسي إجيابياً  تأثرياً  اإللكرتوينباستخدام التعلم 

 هذه النتيجة حيث تفوق اجملموعة التجريبية ىف القياس البعدى لالختبار ريتفسيرجع و 
 -التحصيلي إىل األسباب اآلتية:

مثلة بالكتب املدرسية )كتاب تره من أدوات للتعلم موما يوف اإللكرتوينالتعليم طبيعة  -1
وجهاز السريفر  ،املتوفر على جهاز املعلم داخل الفصل اإللكرتوينالطالب( جنباً إىل جنب مع املقرر 

  .مبعمل علم نفس النمو باملدرسة
والذي مُيكن الطالب من الوصول للوحدة  ،املخصص هلذه الدراسة اإللكرتويناستخدام املوقع  -2
  .وم الدراسياليأو من معمل املدرسة أثناء  ،لدراسية والتعلم من املنزلا

وإسهامه يف تطويع  ،يتعليمودوره الكبري يف رفع كفاءة املوقف ال اإللكرتوينأمهية التعلم  -3
مبا يتناسب  التعليميةالتكنولوجيا احلديثة ومستحدثاهتا اجلديدة املتمثلة يف شكل وطريقة عرض املادة 

 .التعليميةاحلديثة للعملية  مع النظرة
دعم عملية التفاعل بني الطالب واملعلمني من خالل تبادل اخلربات الرتبوية واآلراء  -4

 E-mail اإللكرتوينواملناقشات اهلادفة يف تبادل اآلراء باالستعانة بقنوات االتصال املختلفة مثل الربيد 
 .Virtual  classrooms   وغرف الصف االفرتاضية ، Chatting  Talkوالتحدث  ،

توسيع دائرة اتصاالت الطالب من خالل شبكات االتصاالت العاملية واحمللية وعدم االقتصار  -5
 .خري كي يستزيد الطالبية أُ تعليمي مبواقع تعليممع ربط املوقع ال ،املعلم كمصدر للمعرفة على

 ج الفرض الرئيس الثاني وتفسيرها:نتائ :ثانيا   
ط درجات القياسني " توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوس :الثاين علىنص الفرض الرئيس ي

لصاحل  اإللكرتوينالتعليم للمجموعة التجريبية يف الدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو  القبلي والبعدى
 ."القياس البعدى
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 : Wilcoxon Signed Ranks Testويلككسونوللتحقق من صحة الفرض السابق استخدم الباحث اختبار 

 (2.4) رقم لجدو 
يلكوكسون لفحص الفروق بني متوسطات رتب درجات اجملموعة التجريبية يف الدرجة نتائج اختبار و 

 البعدييف القياسني القبلي و  اإللكرتوينالتعليم الكلية ملقياس االجتاه حنو 
 المجموعة
 التجريبية

توزيع  ن
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  Zقيمة 
 الداللة

 0.001 2.665 صفر صفر السالبة 9 قبلي
 45.000 5.000 املوجبة 9 بعدي دالة

داللة  و ذات داللة إحصائية عند مستوى ،وجود فروق جوهرية يتضح من اجلدول السابق
 اإللكرتوينالتعليم االجتاه حنو ( بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية على مقياس 0.05)

ن متوسط رتب القياس أوع إىل املتوسطات احلسابية يظهر وعند الرج ،البعديالقبلي و  يف القياسني
الجتاه حنو مما يعزز أثر الربنامج يف تنمية ا ،أقل من متوسط القياس البعدي لذات اجملموعة القبلي

 .حتقق هذه النتائج صحة هذا الفرض الثاينو  ،لدى أفراد اجملموعة التجريبية اإللكرتوينالتعليم 
 ،(2008 )مشاعل العبد الكرميو ،(2006)العمري وتتفق هذه النتيجة مع كل دراسة 

وجود اجتاهات إجيابية لدى أفراد  نيت أظهر ال( وال2013 )املطريى،و ،(2010ودراسة )إبراهيم 
واستثارة  اإللكرتويناألمر الذي يؤكد اجنذاب الطالب حنو التعلم  ،اإللكرتوينالعينة حنو التعلم 

 اهتمامهم له.
التعليم ر هذه النتيجة حيث تفوق اجملموعة التجريبية ىف القياس البعدى لالجتاه حنو وتفسّ      

 :التاليةوليست عوامل الصدفة وذلك لألسباب  لكرتويناإلالتعليم إىل أثر استخدام   اإللكرتوين
بشكل واضح يف حل مشكالت ازدحام  حيث يسهم ،والتعلمالتعليم حتسني عملييت  -1

وإثارة الدافعية والتشويق  ،كذلك مراعاة الفروق الفردية ،الصفوف الدراسية وقاعات احملاضرات
  .للطلبة وإجراء عمليات التقييم الذايت
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من  ل  اعستوى ية تتميز مبتعليموجعل غرفة الصف بيئة  ،بث الطاقة يف نفوس الطالب -2
وتنمي مهارات التفكري من خالل  ،العمل كأعضاء يف فريق واحد علىوتشجع الطالب  ،التفاعل

 .تبادل املعرفة إىلحل املشكالت إضافة  علىالتعلم املعتمد 
مما  ؛ نت واالستمتاع بالعمل من خالهلمايعود إىل جاذبية التعلم عن طريق احلاسب واإلنرت  -3

 .هقة وسهولة استدعائهايساعد الطالب على تذكر احلقائق واملفاهيم املتعلقة بوحدة املرا
إعطاء املتدربني حرية التعبري عن آراءهم وأفكارهم واالستفسار عن النقاط اجملهولة بالنسبة  -4

جعلهم يقبلون على معرفة املزيد من  ؛ مما بدقة يهمعلوقيامهم بفحص املثريات املعروضة  ،هلم
اه الطالب أدى إىل زيادة اجت ايلوبالت ،وهذا يعد مؤشراً على استمتاعهم باملادة ،املعلومات ىف املراهقة

 .لكرتويناإلالتعليم حنو 
والتنوع يف مصادر  ،لكرتونية جديدةإة من خالل تقنيات يعلتفا ةية تعلميتعليمخلق بيئة  -5

 االلكرتوىن.التعليم ه الطالب حنو املعلومات واخلربة مما أدى إىل زيادة اجتا

 وتفسيرها:: نتائج الفرض الرئيس الثالث ثالثا  
اجملموعتني  داللة إحصائية بني متوسطي درجات توجد فروق " :علىينص الفرض الرئيس الثالث  

التجريبية والضابطة يف االختبار التحصيلي بعد تطبيق الربنامج على التدرييب لصاحل اجملموعة 
 .التجريبية

 (Man Whitney)للتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار مان ويتين و 
الختبار داللة الفروق بني عينتني مستقلتني، و ذلك هبدف اختبار داللة الفروق بني متوسطات رتب 

يوضح و ، ختبار التحصيلي يف القياس البعديعلى اال ) الضابطة والتجريبية ( درجات اجملموعتني
 اجلدول اآليت نتائج هذا الفرض:

 (3.4) رقم جدول
الضابطة على درجات اجملموعة التجريبية و لة الفرق بني متوسطات رتب نتائج اختبار مان ويتين لدال

 يف القياس البعدي االختبار التحصيلي
متوسط  العدد المجموعة

 الرتب
مجموع 

 الرتب
مستوى  Zقيمة  Uمعامل 

 الداللة
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 0.001 2.134 140.00 103.00 11.44 9 تجريبية
 50.00 6.25 8 ضابطة دالة

 
( بني 0.05وذات داللة إحصائية عند مستوى ) ،جود فروق جوهريةو  :السابقيتضح من اجلدول 

 ،يف القياس البعدياالختبار التحصيلي الضابطة على تب درجات اجملموعتني التجريبية و متوسطي ر 
جند أن  االختبار التحصيليالضابطة على وعند النظر إىل متوسط درجات اجملموعتني التجريبية و 

و هذا يدل على أن معدل  ،متوسط درجات اجملموعة الضابطة أقل من نظريه للمجموعة التجريبية
كنتيجة لتعرضهم إلجراءات الربنامج  ؛ داالً  التحصيل لدى اجملموعة التجريبية قد ارتفع ارتفاعاً 

 و هذه النتائج تدل على حتقق صحة الفرض الثالث. ،التدرييب
الدراسات اليت أسفرت نتائجها عن تفوق إليه ة مع ما توصلت الياحل تتفق نتائج الدراسةو 

)سعد  ،(2002)العمر  ة يف تنمية التحصيل، ومنها دراسةعلى الطريقة املعتاد اإللكرتوينالتعلم 
( واليت أظهرت أن 2010ة اليا تتفق مع دراسة )الزدجكم  ،(2005)فارس  ،(2004الدين 

فيما ختتلف  ،يف التحصيل الدراسي بشكل عام إجيابياً  تأثرياً  اإللكرتوينللتدريس باستخدام التعلم 
( والىت أشارت إىل عدم وجود أثر للتدريس 2003ج يعل)الد ة مع دراسةالينتائج الدراسة احل

  كما ختتلف هذه النتيجة مع دراسة )زين الدين  ،ة على التحصيلاإللكرتونيباستخدام الربجميات 
التعليم عرب الشبكات و  اإللكرتوينالتعليم عدم وجود أثر للتدريس باستخدام ( واليت أظهرت 2006

 .لتحصيللالقائم على الكمبيوتر 
ويرى الباحث أن التحسن يف أفراد اجملموعة التجريبية ىف التحصيل يرجع إىل الربنامج القائم 

  -وذلك لألسباب اآلتية: ،وليس إىل عوامل الصدفة اإللكرتوينالتعليم على 
طبيعة األنشطة املستخدمة يف الربنامج اليت تساعدهم يف اكتساب سلوكيات جيدة تفيدهم يف  .1

املدمج  اإللكرتوينالتعليم فطبيعة ، فيشعرون بالثقة يف أنفسهم ويف قدراهتم ،ممارسة حياهتم األكادميية
  .وما يوفره من أدوات متنوعة للتعلم ال تقتصر على الكتب املدرسية فقط

 وكذا األهداف السلوكية اخلاصة. ،اف العامة للربنامجوضو  األهد .2
حيث يتصفح  ،اإللكرتوينالتعليم ارتفاع معدل التفاعل بني الطالب وبعضهم البعض يف  .3

مث يرسلون الواجبات املطلوبة  ،ويقرأون النصوص املطلوب تعلمها ،الطالب شبكة املعلومات الدولية
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مع  -ريبيةاجملموعة التج-حيث يتم تقييمها من قبل مجيع الطالب يف  ،اإللكرتوينمنهم عرب الربيد 
 علىحتسني قدرهتم  علىا يساعد موهو التعليم مما يؤدي إىل محاس الطالب للمشاركة يف  ،معلمهم

  .التحصيل
التعلم الذايت أتا  الفرصة  أساليباملتعدد الوسائط كأسلوب من  اإللكرتويناستخدام الربنامج  .4

 والتفاعل مع أنشطته ذاتياً. ،ب لزيادة التفاعل مع الربنامجأمام الطال
 تقدمي التغذية املرتدة ساعد على زيادة دافعية الطالب حنو التعلم وتعزيز أدائهم. .5
هلم جمموعة متنوعة من مصادر  تفقد قدم ،تنوع مصادر التعلم املقدمة للمجموعة التجريبية .6

مما أدى  ،النصوص املكتوبة ولقطات الفيديو ،ق الصويتعلىلتا ،الصور الثابتة ،التعلم كالرسوم اخلطية
 ومن مث حتسن أدائهم يف االختبار التحصيلي البعدي.  ،إىل زيادة تفاعل الطالب مع الربنامج

املدمج وما يوفره من أدوات متنوعة للتعلم ال تقتصر على الكتب  اإللكرتوينطبيعة التعلم  .7
  .املدرسية

واملمارسات  ،فالدروس تقدم يف صورة منوذجية ،يف صورة معياريةوتقدميه التعليم منذجة  .8
خطط الدروس  ،من أمثلة ذلك بنوك األسئلة النموذجيةو  ،املميزة ميكن إعادة تكرارها التعليمية

 .ستغالل األمثل لتقنيات الصوت والصورة وما يتصل هبا من وسائط متعددةاإل ،اجملانية

 ع وتفسيرها:: نتائج الفرض الرئيس الرابرابعا  
اجملموعتني  صائية بني متوسطي درجاتتوجد فروق داللة إح " :علىينص الفرض الرئيس الرابع 

بعد تطبيق الربنامج على  اإللكرتوينالتعليم التجريبية والضابطة يف الدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو 
 ".التدرييب لصاحل اجملموعة التجريبية

 (Man Whitney)استخدم الباحث اختبار مان ويتين  ،وللتحقق من صحة هذا الفرض
ذلك هبدف اختبار داللة الفروق بني متوسطات رتب وق بني عينتني مستقلتني، و الختبار داللة الفر 

يف القياس  اإللكرتوينالتعليم على مقياس االجتاه حنو  ) الضابطة والتجريبية ( درجات اجملموعتني
 ج هذا الفرض:نتائيوضح اجلدول اآليت و ، البعدي

 (4.4) رقم جدول
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الضابطة على رتب درجات اجملموعة التجريبية و  نتائج اختبار مان ويتين لداللة الفرق بني متوسطات
 يف القياس البعدي اإللكرتوينالتعليم مقياس االجتاه حنو 

متوسط  العدد المجموعة
 الرتب

مجموع 
 الرتب

معامل 
u 

مستوى  zقيمة 
 الداللة

 *0.001 3.466 0.000 117.00 13.00 9 تجريبية
 36.00 4.50 8 ضابطة

وذات داللة إحصائية عند مستوى  ،جود فروق جوهريةو  يتضح من اجلدول السابق:
التعليم الضابطة على مقياس االجتاه حنو تب درجات اجملموعتني التجريبية و ( بني متوسطي ر 0.05)

الضابطة على وعند النظر إىل متوسط درجات اجملموعتني التجريبية و  ،يف القياس البعدي اإللكرتوين
جند أن متوسط درجات اجملموعة الضابطة أقل من نظريه  اإللكرتوينالتعليم مقياس االجتاه حنو 
لدى اجملموعة التجريبية  اإللكرتوينالتعليم هذا يدل على أن معدل االجتاه حنو و  ،للمجموعة التجريبية

هذه النتائج تدل على حتقق و  ،وذلك لتعرضهم إلجراءات الربنامج التدرييب ؛ داالً  اعاً قد ارتفع ارتف
 صحة هذا الفرض الرابع.

( واليت أظهرت وجود اجتاهات إجيابية لدى 2006وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )العمري 
واستثارة  اإللكرتويناألمر الذي يؤكد اجنذاب الطالب حنو التعلم  ،اإللكرتوينأفراد العينة حنو التعلم 

 اهتمامهم له.
 اإللكرتوينالتعليم أن التحسن يف أفراد اجملموعة التجريبية يف االجتاه حنو  ايلويرى الباحث احل

 -مل الصدفة وذلك لألسباب اآلتية:وليس إىل عوا اإللكرتوينالتعليم يرجع إىل الربنامج القائم على 
ر بنوع من التحدي واالستمتاع جعله يشع بالدور األساسي يف عملية التعلم قيام املتعلم .1

  .ة يف تعلم مادة علم نفس النمو رغم طبيعتها اجملردةليستقالباإل
مثل تصفح مواقع إلكرتونية خمتلفة  ،ممارسة الطالب للعديد من األنشطة أثناء دراسة الوحدة  .2

أدى إىل إجيابية الطالب حنو التعلم هبذا األسلوب الذي جعل  ،اإللكرتوينوتبادل رسائل الربيد 
  .بالنسبة هلم معىن اإللكرتوينلتعليم ل
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يف تدريس مادة علم نفس النمو قد أعطى الفرصة  اإللكرتوينالتعليم كما أن استخدام  .3
كل هذا   ،توبيخة دون اخلوف من النقد أو الاإللكرتونيللطالب لعرض أفكاره من خالل املنتديات 

 .اإللكرتوينالتعليم ساعد يف تكوين اجتاهات إجيابية لدى الطالب حنو 
وأتا  التعلم له  ،وفاعلي  نشط ومشارك التعليميةللعملية  جعل املتعلم حموراً  اإللكرتوينالتعليم  .4

باستمرار داخل املدرسة وخارجها ومتكينه من الوصول للمعلومة والبحث عنها يف أي وقت ومن أي 
 ،عن قدرته على متثيل تطبيق املفاهيم واملهارات النفسية، وجتسيدها كما لو كانت واقعاً  مكان، فضالً 

 .وتقدميها بطريقة مشوقه وجاذبه مع ربطها ببيئة املتعلم
 خالصة

 ساليبار األيختاها بعد إليبعرض نتائج حبثه اليت توصل  يف الفصل الرابع بعد أن قام الباحث
 ،هذه النتائج إىلاألسباب اليت أدت  إىلوالوصول  ،وتفسري النتائج وحتليلها ،اإلحصائية املناسبة هلا

  نتائج منفصول حبثه وهو خامتة البحث مبا حيتويه  الفصل اخلامس واألخري من إىلسوف ينتقل 
 .توصيات ومقرتحاتو 
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 الفصل الخامس
 خاتمة البحث

 التوصيات
 المقترحات
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

يقوم الباحث يف هذا الفصل بعرض ملخص حبثه، وتقدمي التوصيات اليت توصل إليها، وتقدمي 
 املقرتحات البحثية اليت ميكن اجرائها. 

  :ملّخص البحث
حتصيل الطالب  على اإللكرتوينالتعليم استخدام  أثرإىل الكشف عن  ايلهدف البحث احل

 .دراسة جتريبية اليزيا واجتاهاهتم حنوه يف مادة علم النفس النمو باملدارس الليبية مب

 :وقد استمّد البحث أهّميته مما يلي

 أثرتتناول  ،دولة ليبياأّول دراسة على مستوى  –على حّد علم الباحث  –يُعّد هذا البحث  -1
حتصيل الطالب واجتاهاهتم حنوه يف مادة علم النفس النمو باملدارس  على اإللكرتوينالتعليم استخدام 

 .الليبية
بني املرّبني يف األوساط  تهيتناول اجتاًها جديًدا يف التدريس ظهر مؤّخرًا وأصبح يأخذ مكان  -2

 .اإللكرتوينالتعليم  وهو ،املختلفة التعليمية
 يف ليبيا مبا يواكب متطلبات العصر التعليميةيد العون واملساعدة يف تطوير العملية يُقّدم   -3

  .التقليديةتدريس ال طرق  لتغّلب على بعض أوجه القصور يفا وحياول ،احلديث
وتدريب املعلمني  ،التدريس وحتسني العملّية الرتبويّة أساليبيُفيد املعّلمني يف حتسني وتطوير   -4

 .اإللكرتوينالتعليم تقنيات  على
 ومعرفة الصعوبات اليت تعيق تنفيذه. اإللكرتوينالتعليم معرفة اجتاهات الطالب حنو   -5
 .اإللكرتوينالتعليم استخدام اسرتاتيجية لكيفّية  اً عملي يُقّدم منوذجاً  -6
 .دراسات مشاهبةتقدمي مقرتحات فادة منه يف ستيُقّدم دلياًل ميكن اال  -7

 :التاليةحاول البحث التحّقق من صّحة الفروض و  
بني متوسطات درجات القياسني القبلي والبعدي للمجموعة  توجد فروق ذات داللة إحصائية -1

 االختبار التحصيلي  يف مادة علم النفس النمو لصاحل القياس البعدي. علىالتجريبية 
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        بلي والبعدي للمجموعة توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات القياسني الق -2
 .لصاحل القياس البعدى اإللكرتوينالتعليم التجريبية يف الدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  -3
 .تجريبيةاالختبار التحصيلى بعد تطبيق الربنامج التدرييب لصاحل اجملموعة ال

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف  -4
بعد تطبيق الربنامج التدرييب لصاحل اجملموعة  ،اإللكرتوينالتعليم الدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو 

 .التجريبية

 :ف البحثاهدأولتحقيق 

من منهج مادة علم النفس  وحدة "املراهقة"لتدريس ي إلكرتوين تعليمقام الباحث بإعداد برنامج 
 ،اإللكرتوينالتعليم اسرتاتيجية ستخدام ابالثالث ثانوي القسم األدب الصف طالب املقّرر على النمو 
 .اإللكرتوينالتعليم  حنو الجتاهاومقياس  ،اختبار حتصيليوبناء 

لتالث ثانوي باملدرسة الليبية كواالملبور الصف ا طالب وقد تكّون جمتمع البحث من مجيع 
( 17وعددهم ) ،م 2015/2016للفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي واملدرسة الليبية داماي 

والثانية اجملموعة  ،طالب( 9ومّت تقسيمهم إىل جمموعتني ؛ األوىل اجملموعة التجريبّية وعددها ) .طالباً 
 .طالب( 8الضابطة وعددها )

 :التاليةاإلحصائّية  ساليبحث األاالب وقد استخدم
 .مان وتييناختبار  -1
 وكيلكسون اختبار -2
 :التاليةوقد خ ُلص البحث إلى النتائج  

اجملموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق  طالبوجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط رتب  -1
الربنامج على الدرجة الكلية لالختبار التحصيل الدراسي يف مادة علم نفس النمو لصاحل القياس 

 البعدى.
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  اجملموعة التجريبية قبل وبعد  طالبوجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط رتب  -2
 لصاحل القياس البعدى. كرتويناإللالتعليم تطبيق الربنامج على مقياس االجتاه حنو 

يف اجملموعة الضابطة ومتوسطات  طالببني متوسطات رتب ال وجود فروق دالة إحصائياً  -3
الختبار التحصيل بيق الربنامج على الدرجة الكلية اجملموعة التجريبية بعد تط لطالب يفرتب ا

 الدراسي يف مادة علم نفس النمو لصاحل اجملموعة التجريبية.
يف اجملموعة الضابطة ومتوسطات  الطالببني متوسطات رتب  دالة إحصائياً وجود فروق  -4

 اإللكرتوينالتعليم بعد تطبيق الربنامج على مقياس االجتاه حنو  ،يف اجملموعة التجريبية لطالبرتب ا
 لصاحل اجملموعة التجريبية.

 التوصيات
عنه الدراسة من نتائج ميكن  ويف ضوء ما أسفرت ،يف ضوء األهداف اليت سعت الدراسة إىل حتقيقها

 تقدمي التوصيات اآلتية:
التعليم الليبية لكيفية استخدام التعليم ضرورة وجود رؤية واضحة وحمددة لدى وزارة الرتبية و  .1

 .العامالتعليم يف التدريس يف مراحل  اإللكرتوين
الكمبيوتر وخاصة استخدام برامج  اإللكرتوينالتأكيد على ضرورة إدخال أسلوب التعلم  .2

 متعددة الوسائط يف تدريس علم نفس النمو.
سرتاتيجيات اطالب املرحلة الثانوية، وتطوير  يف تدريس اإللكرتوينأمهية استخدام التعلم  .3

 .اإللكرتوينتدريسية جديدة قائمة على التعلم 
مع  اإللكرتوينالتعليم على استخدام أسلوب  علم نفس النمومعلمي مادة ضرورة تشجيع  .4

 التعلم ومساعدة املتعلمني على التعلم النشط الفعال.عملية طرق التدريس املختلفة من أجل إثراء 
االهتمام بربامج تدريب معلمني علم نفس النمو أثناء اخلدمة حبيث تتضمن تقنيات  .5

 الكرتوين. تعليمنه من عوما ينبثق التعليم الكمبيوتر يف 
علم نفس النمو من خالل عقد ورش عمل لتدريب  توجيه نظر القائمني على تدريب معلمني .6
 بأشكاله املختلفة يف تدريس علم نفس النمو. اإللكرتوينالتعليم علمني على كيفية توظيف امل
فإنه يوصى بضرورة إدراج  ،ة قيد البحث يف تنمية التحصيلاإللكرتونية الوحدة يعلنظرًا لفا .7

 العموم.يف باقي املقررات على وجه  اإللكرتوينم يالتعل
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من خالل وضع مناهج علم نفس النمو  اإللكرتوينالتعليم تشجيع الطالب على استخدام  .8
ة ذات اإللكرتونيوتوجيههم لزيارة املواقع  ،م مع الكتب املدرسيةعليهعلى أقراص مدجمة وتوزيعها 

 .الفلسفة وعلم النفس تعليمالصلة ب
يف التدريس من أجهزة ومعامل  اإللكرتوينالتعليم العمل على توفري متطلبات استخدام  .9

 .وشبكات وإنرتنت
 :المقترحات

 :التاليةيقرت  الباحث القيام بالدراسات 
 .حتصيل الطالب واجتاهاهتم حنوه يف مادة علم النفس العام على اإللكرتوينالتعليم ة يعلأثر فا -1
 ة استخدام املوبايل يف تدريس مادة علم نفس النمو للمرحلة الثانوية.يعلفا -2
 .التفكري الناقد والتحصيل الدراسى لطالب املرحلة الثانوية على اإللكرتوينالتعليم ة يعلفا -3
  .لثانويةالتفكري االبتكاري والتحصيل الدراسى لطالب املرحلة ا على اإللكرتوينالتعليم ة يعلفا -4
 .اإللكرتوينالتعليم الصعوبات اليت تواجه الطالب أثناء دراستهم من خالل   -5
 استخدام التعليم اإللكرتوين يف مهارة حل املشكالت لدي طالب املرحلة الثانوية.فاعلية  -6
فاعلية استخدام التعليم اإللكرتوين علي التفكري اإلبداعي واالجتاه حنو التعليم اإللكرتوين لدي  -7

 طالب املرحلة الثانوية.
سرتاتيجية التعليم دراسة مقارنة لتدريس إحدي مواد التعليم األساسي بالطريقة التقليدية وا -8

 اإللكرتوين.
 اجتاهات معلمي ومعلمات التعليم األساسي يف ليبيا حنو التعليم اإللكرتوين. -9

 مدي فاعلية اسرتاتيجية التعليم اإللكرتوين علي بقاء أثر التعام لطالب الشهادة الثانوية. -10
 ثانوية. معوقات تطبيق اسرتاتيجية التعلم اإللكرتوين من وجهة نظر معلمي املرحلة ال -11
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، العدد  المعلمين طوريةاإمبر التعليم االلكتروني . هل يهدد  ،م  2004 واحه ،احلاسب  -44

25. 
وية في ، استخدام المعلم أساليب التربية النبم  2007حبيبة بنت مصطفيحافظ ، -45

، رسالة ماجستري "غري  تعديل سلوك الطالب للمرحلة الثانوية بمنطقة المدينة المنورة
 اجلامعة الوطنية. اليمن ، منشورة" ،

، القاهرة، مؤسسة طيبة للنشر 1م، علم النفس االجتماعي، ط2006حبيب، علي أمحد،  -46
 والتوزيع.

  بيق التعليم االلكترونيعقبات تحول دون تحقيق تط، م  2002أنس بن فضل احلجي ،  -47
 .91، وزارة الرتبية ، جملة املعرفة ، العدد 

أثر استخدام التعليم االلكتروني علي مستوي ، م  2007خالد فهد احلذيفي ،  -48
، رسالة ماجستري "  التحصيل الدراسي والقدرات العقلية و االتجاه نحو مادة  الجغرافيا

 جامعة امللك سعود . السعودية ،غري منشورة " ، كلية الرتبية ،
واقع التعليم االلكتروني في جامعة تشرين من وجهة نظر ، م  2011، سهي حسامو ،  -49

، ملحق  27اجمللد ، جملة كلية الرتبية، جامعة دمشق ،   أعضاء هيئة التدريس والطلبة
2011 . 

 بريوت ، دار النهضة العربية . ، األسرة ومشكالتهام ،  1981،حسن ، حممد  -50
الجودة في التعليم اإللكتروني، مفاهيم نظرية م، 2008حسني، سالمة عبد العظيم ، -51

 ، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة.1، طوخبرات عالمية
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ثر التعليم الكتروني لمفاهيم السيرة النبوية في أ، م  2009أريج بنت يوسف حكيم ،  -52
راه "غري منشورة " ،كلية الرتبية ، رسالة دكتو  التحصيل المعرفي لطالبات المرحلة الجامعية

 جامعة طيبة.املدينة املنورة ، ، 
أثر التعليم اإللكتروني علي تنمية وتحصيل طالب م، 2013حكيم، باسم بن حسن،  -53

، جملة كلية الرتبية، جامعة كلية المعلمين في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية
 .1، اجلزء155األزهر، العدد

، جملة ضوابط ومعايير الجودة في التعليم اإللكترونيم، 2010حسني،  احلامدي، خالد -54
 5التعليم اإللكرتوين، مصر، العدد

،  المعلوماتية مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر ، م  2005وليد ،احللفاوي ،  -55
 ، عمان ، دار الفكر .  1ط

مدمج في تدريس أثر استخدام التعليم اإللكتروني الم، 2011احلرب، حممد بن صنت،  -56
، جملة البحوث الرياضيات علي التحصيل الدراسي لدي طالب الصف األول المتوسط

 . 1، العدد26النفسية والرتبوية، كلية الرتبية، جامعة املنوفية، مصر، اجمللد 
تأثير التعليم اإللكتروني في تدريس الدراسات م، 2007احلصري، كامل الدسوقي،  -57

التحصيل والميل نحو المادة لدي تلميذات الصف الثالث االجتماعية علي تنمية 
 .1مصر، العدد–، جملة اجلمعية الرتبوية والدراسات االجتماعية اإلعدادي

اتجاه عالقة مستويات التحصيل باالتجاهات نحو ، م  1994 ، صال  الدينمحامة ،  -58
 ،دراسة ميدانية  العلوم لدي تالميذ الصف الثالث االبتدائي بالمملكة العربية السعودية 

 . 31العدد  السعودية ، جملة الرتبية املعاصرة ،
، عمان ،  1ط،  المناهج التربوية الحديثة م ، 2000، مرعي  احليلة ، حممود ،و توفيق ، -59

 دار املسرية للنشر والتوزيع .
، التعليم اإللكتروني في مدارس الملك فيصل رؤية مستقبليةم، 2003اخلطيب، حممد، -60

 م، مدارس امللك فيصل، الرياض . 23/4/2003-21ليم اإللكرتوين، ندوة التع
، القاهرة، دار الكلمة للنشر 1، طمنتوجات تكنولوجيا التعليمم، 2003مخيس، حممد،  -61

 والتوزيع.
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، جملة جامعة املنصورة، مصر، األسس النظرية للتعليم اإللكترونيم، 2010مخيس، حممد،  -62
 ..6العدد

اجلامعة اهلامشية -التعليم اإللكرتوين: القضايا والتحديات الرئيسيةم، 2012اخلصاونة، أمحد،  -63
 .2، العدد1مثاال، اجمللة  الدولية للمعلوماتية، األردن، اجمللد

أثر استخدام التعليم االلكتروني علي تحصيل طلبة ، م  2013مؤيد ، اخلوالدة ،  -64
في األردن واتجاهاتهم الصف الثالث األساسي  في مادة التربية االجتماعية والوطنية 

 .1، ملحق  40 لدجملة دراسات العلوم الرتبوية ، جم ،  نحوه
اجمللة العربية ، في عصر االنترنت والتعليم عن بعددور المعلم  ،م 1999 ،أفنان، درورة -65

 . 2 العدد ،19 لدجم ،لعربية للرتبية والثقافة والعلوم، املنظمة اللرتبية
، القاهرة، دار 1، طسسه وتطبيقاتهأاالجتماعي  علم النفسم، 1999درويش، زين،  -66

 الفكر العرب.
، 1، طإمكانية تطبيقه-التعليم اإللكتروني: مبرراته،متطلباتهم، 2009درويش، إيهاب، -67

 القاهرة، دار السحاب للنشر.
، بريوت، 1م، علم النفس االجتماعي أصوله ومبادئه،ط1994دويدار، عبد الفتا  حممد،  -68

 لتوزيع. دار غريب للنشر وا
تفعيل التعليم االلكتروني بالتعليم الثانوي العام ، م 2010أنسام بنت حممد ، دوم -69

غري ، رسالة ماجستري "بالمملكة العربية السعودية في ضوء أهداف التربية اإلسالمية
 .ىجامعة أم القر  ،مكة املكرمة ، منشورة " كلية الرتبية للبنا

الدسوقي، إبراهيم، د،ت، وسائل وأساليب االتصال اجلماهريي واالجتاهات االجتماعية،  -70
 اإلسكندرية، دار الوفاء للنشر والتوزيع. 

المعلوماتية واقتصاديات المجتمعات المعاصرة م، 2004الذوييب، عبد السالم،  -71
 .  1، اجمللة الليبية للمعلومات والتوثيق، طرابلس، العددومواردها البشرية

ندوة التعليم ، التعليم االلكتروني واقع وطموح  ،م  2003 فارس إبراهيم ،الراشد ،  -72
 ( مدارس امللك فيصل ، السعودية .23/4/2003-21خالل الفرتة )االلكتروني 
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، 1، ططرائق وأساليب التدريس المعاصرةم، 2009الربيعي، حممد داوود سليمان، -73
 يع.عمان، عامل الكتاب احلديث للنشر والتوز 

معتقدات أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم م، 2012الرفاعي، أمحد حممد رجائي،  -74
، املؤمتر الدويل للتعليم جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية نحو التعليم اإللكتروني

، اجلمعية املصرية 2012يوليو  11-9اإللكرتوين يف الوطن العرب حتدياته وآفاق تطوره، 
 ين.للتعلم اإللكرتو 

، كفايات التعليم اإللكتروني الالزمة لطالبات م2012ربوعي، رغد بنت حممد حبيل، -75
، رسالة ماجستري"غري منشورة"، كلية الرتبية، جامعة أم التخصصات الشرعية الجامعية

 القرى.
اتجاهات المعلمين والمشرفين التربويين ، م  2008 ، عبد املنعم بن سليمان،  الردادى -76

، عليم االلكتروني في تدريس لمادة الرياضيات في المرحلة المتوسطة نحو استخدام الت
 .ى، كلية الرتبية ، جامعة أم القر  رسالة ماجستري " غري منشورة "

 ، القاهرة، دار املعارف.2، طأصول علم النفسم، 1987راحج، أمحد عزت،  -77
الحديثة في فاعلية استخدام التقنيات التعليمية  ،م  2015 وليد بن فؤاد ،ردنه ،  -78

،   مختبرات العلوم علي تحصيل طالب المرحلة المتوسطة واتجاهاتهم نحو المعرفة
 رسالة دكتوراه "غري منشورة " ، كلية الرتبية ، جامعة املدينة العاملية .

أثر استخدام طريقة التعليم المتمازج في ، م  2012حسن بن دومي ،  علي ،الزعيب ،  -79
تالميذ الصف الرابع االساسى في مادة الرياضيات المدارس األردنية في تحصيل 

 ، العدد االول  . 28 لد، جملة جامعة دمشق ،جم  ودافعيتهم نحو تعلمها
إستراتيجية تطبيق برامج التعليم اإللكتروني في م، 2009الزهريي، طالل ناظم،  -80

-1-17ومات، ، املؤمتر العلمي األول للجمعية العراقية لتكنولوجيا املعلالجامعات العراقية
 م، بغداد، قسم املعلومات والتوثيق، اجلامعة املستنصرية.  2009

عامل القاهرة ، ، 6ط ، التوجيه واإلرشاد النفسي، م  1988، حامد عبد السالم زهران ،  -81
 الكتب.
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عامل الكتب ،  ، 5ط ، علم النفس االجتماعي،  1994حامد عبد السالم زهران ،  -82
 القاهرة.

،  األردن،  1 ط،  التوجيه واإلرشاد النفسي مبادئم ،  2001،  الزيادي ،أمحد حممد -83
 دار الثقافة للنشر .

، الرياض، دار 1،ط رؤية جديدة في التعليم اإللكترونيم، 2005زيتون، حسن حسني،  -84
 خوارزم العلمية للنشر والتوزيع. 

التطبيق التعليم االلكتروني ، المفهوم ،القضايا ، ، م  2006 حسن، حسنزيتون ،  -85
 دار للرتبية .الرياض، ، 1ط ، ،التقييم

أثر تجربة التعليم االلكتروني في المدارس  ،م  2006 حممد حممود ،زين الدين ،  -86
، املؤمتر العلمي  اإلعدادية المصرية علي التحصيل الدراسي للطالب واتجاهاتهم نحوها

البحث العلمي  يف مصر الثاين لكلية الرتبية النوعية ، جامعة قناة السويس ، منظومة 
 (.2006ابريل  20-19الرويء املستقبلية ( املنعقد يف الفرتة من )–املعايري  –)التحديات 

متطلبات استخدام التعليم االلكتروني في كليات ، م  2013 ،عمار طعمهالساعدي ،  -87
م ، املؤمتر اإلقليمي الثاين للتعل جامعة ميسان من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

 االلكرتوين ، الكويت .
الرياض ، ،  1ط ، تكنولوجيا التعليم والتعلم االلكتروني ،م  2004، أمحد حممد سامل ،  -88

 مكتبة الرشد .
م، األخالق املهنية والسلوكية للمشتغلني مبجال 2011السحيمي، ملحة بنت ملعث، -89

الدويل الثاين للتعليم التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد يف ظل جمتمع الكرتوين، املؤمتر 
 ، الرياض، السعودية. 2011فرباير  24-21اإللكرتوين والتعليم عن بعد، 

فاعلية استخدام برنامج دروب الرياضيات  ،م  2009،  ممدو  بن سعدالسعيد ،  -90
للتعليم االلكتروني في التحصيل الدراسي لتالميذ الصف السادس االبتدائي بمنطقة 

، رسالة ماجستري " غري منشورة " ، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة اإلمام حممد  الرياض
 بن سعود اإلسالمية .
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أثر التعليم بالجوال في تحصيل  م،2013السعيد، خليل حممد، وبن حسني، طالل،  -91
، جملة دراسات عربية يف طالب جامعة طيبة لمقرر التعليم اإللكتروني واتجاهاتهم نحوه

 .1، اجلزء38السعودية، العدد-علم النفسالرتبية و 
أهمية واستخدام التعليم االلكتروني  في تدريس ، م  2008، مها بنت عمرالسفياين ،  -92

،رسالة  الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات
 ماجستري " غري منشورة " ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى .

واقع استخدام تقنية الصفوف االفتراضية في تدريس م، 2013ال ياسني، األسطل، ع -93
، رسالة ماجستري "غري المقررات التربوية في جامعة القدس المفتوحة وسيل تطورها

 منشورة"، كلية الرتبية، جامعة األزهر. 
استخدام الحاسوب واإلنترنت في م، 2003سعادة، جودت ،و السرطاوى، عادل، -94

 ، عمان، دار الشروق. 1، طوالتعليمميادين التربية 
اتجاهات طالب كلية إدارة العمال بجامعة الملك م، 2010سلوم، عثمان بن إبراهيم،  -95

 6، جملة أعلم، العددسعود نحو استخدام نظام جسور
سلسلة تقنيات التعليم ، مدخل إلي  ،م  2004، سعد و الدايل ،عبد احلافظ سالمة ،  -96

 لرياض ، دار اخلرجيي للنشر .ا ، 1ط ،تكنولوجيا التعليم 
، 1، الطبعة  علم النفس الطفل للطلبة والمعلمين، م  1973سالمة ،أمحد وآخرون  -97

 .اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية
 ،القاهرة ،  نمو اإلنسان في الطفولة والمراهقةم ،  1997، الرمحن سيد  سليمان ، عبد -98

 دار الثقافة للنشر .
م، العوامل املؤثرة يف التحصيل العلمي لدي الطالب، جملة 1996سليم، عامر عبد اهلل،  -99

 . 18الرتبية، العدد
، القاهرة، دار 1، طمقدمة في علم النفس االجتماعي، 1975سويف، مصطفي،  -100

 األجنلو.
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أثر استخدام الحاسب اآللي في االحتفاظ بالتعليم  ،م  2003 ، فهد هايلالسواط ،  -101
، رسالة ماجستري " غري منشورة "  الصف الرابع االبتدائي في مادة الجغرافيا لدي طالب

 جامعة امللك سعود .السعودية ، ، كلية الرتبية ، 
، دمشق ،  1ط ،  العربي مشكالت النظام التربويم ،  2002،السيد ، أمحد حممود  -102

 املطبعة اجلديدة .
اإلنساني بين النظرية  علم النفس أسس السلوك، م  2009 ، شعبانالسيسي ،  -103

 املكتب اجلامعي احلديث. د.ط ، اإلسكندرية ،  ، والتطبيق
أثر استخدام الحاسوب في تحصيل طالب ، م  2000مجال بن عبد العزيز الشرهان ،  -104

 ، جملة كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود . الصف األول ثانوي في مقرر الفيزياء
اإلنترنت كأحد مصادر التعليم م، 1994الشرهان، مجال بن عبد العزيز، -105

، جملة تكنولوجيا التعليم، اجلمعية املصرية لتكنولوجيا الحديثة،ومكانتها ودورها في التعليم
 . 9التعليم، اجمللد

الكتاب االلكتروني في المدرسة االلكترونية ، 2001مجال بن عبد العزيز الشرهان ،  -106
 الرياض ، مطابع احلميضى . ، 1الطبعة  ،فتراضي والمعلم اال

، الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليمم، 2003الشرهان، مجال عبد العزيز،  -107
 ، الرياض، مطابع احلميضي. 2ط

دمج واستخدام تقنية المعلومات في التعليم م، 2008الشكشوكي، فهيمة اهلادي،  -108
 ق اللجنة الشعبية العامة للتعليم.،ورشة عمل ملركز املعلومات والتوثي

أهمية ومعوقات استخدام المعلمين للتعليم  ،م  2007، فواز بن هزاع الشمري ،  -109
، رسالة ماجستري "غري االلكتروني من وجهة نظر المشرفين التربويين بمحافظة جدة 

 . ىجامعة أم القر مكة املكرمة ، منشورة " ، كلية الرتبية ، 
أثر استخدام التعليم المدمج في تدريس مادة  ،م  2007،  ميحممد بن خز الشمري ،  -110

الجغرافيا علي تحصيل طالب الصف الثالث المتوسط في محافظة حفر الباطن 
اسات العليا ، اجلامعة ، رسالة دكتوراه "غري منشورة " ، كلية الدر واتجاهاتهم نحوه 

  .األردنية
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المعلمين والطلبة نحو  اتجاهات، م  2010حسن ، و دومي ، قسيم الشناق ،  -111
،  26 لد، جملة جامعة دمشق ، جم استخدام  التعليم االلكتروني في المدارس األردنية

 ( .2+1العدد )
لكتروني في تدريس العلوم التعليم اإلمطالب استخدام م، 2009الشهراين، ناصر،  -112

منشورة، كلية ، رسالة دكتوراه غري الطبيعية بالتعليم العالي من وجهة نظر المختصين
 الرتبية، جامعة أم القرى.

 د.ط ،  ، تدريس العلوم في التعليم العام، م  1997سعيد  و السعيد ،عامر الشهراين ،  -113
 جامعة امللك سعود ، الرياض .
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،  استخدام التعليم االلكتروني في التدريس، م  2008 هدي بنت حممد ،الكنعان ،  -185

 ورقة عمل مقدمة مللتقي التعليم األول .
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 .379العدد
التعليم االلكتروني لدي معلمي ومعلمات االتجاه نحو ، م  2008زكريا بن حيي آلل ،  -187

 . ىكلية الرتبية ، جامعة أم القر جملة  ،   المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة
اثر التعليم اإللكتروني في تحصيل م، 2011حممد، مصطفي عبد السميع ، وآخرون،  -188

العلمي  ، املؤمترتلميذات المرحلة اإلعدادية في مادة االقتصاد المنزلي وزمن تعلمهن
السابع للجمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية ، حتت عنوان التعليم اإللكرتوين وحتديات الشعوب 

 . 1العربية، معهد الدراسات الرتبوية ، جامعة القاهرة، اجمللد
م، فاعلية التعليم اإللكرتوين القائم علي مشروعات املشاركة 2012حممد، يسرا عبد اهلل،  -189

لتحصيل واألداء علي ألة البيانو، املؤمتر الدويل للتعلم اإللكرتوين يف الطالبية يف حتسني ا
 يوليو، اجلامعة املصرية للتعلم اإللكرتوين. 11-9الوطن العرب،

أثر برنامج تدريبي مصمم وفق نظام الكفايات التكنولوجية م، 2012مقبل، رشاد،  -190
رسالة اسة تجريبية(، التعليمية في أداء أعضاء هيئة التدريس واتجاهاتهم نحوه )در 

 دكتوراه "غري منشورة"، كلية الرتبية، جامعة دمشق . 
االختبارات والمقاييس في م ،  2005، أمني علي  ، صال  أمحد ، وسليمان ، مراد -191

، مصر ، دار الكتاب  2ط ،  العلوم النفسية والتربوية )خطوات إعدادها وخصائصها(
 احلديثة . 
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أثر التعليم الحضري علي التحصيل الدراسي في مادة ، م  2004مزيود ، أمحد  -192
 .رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة بوزريعة  ،الرياضيات  

،عمان ، دار   1ط، النفس  بحوث معاصرة في علم، م  2009، يوسف مصطفي ،  -193
 .دجلة 

مراحل -المبني-األنواع-التعريف–نظم التعليم اإللكتروني ، 2012املاجدي، خزعل  -194
 ، املؤمتر الدويل للتعليم اإللكرتوين يف الوطن العرب، اجلامعة املصرية للتعلم اإللكرتوين.التعليم

 ، األردن، دار الفكر العرب1م، علم النفس االجتماعي، ط2005املعايطة، خليل،  -195
عربية من كفايات مستوي تمكن معلمات اللغة الم، 2013احملامدي، رانيا بنت حامد،  -196

، رسالة التعليم اإللكتروني الالزمة لتعليمها في المرحلة الثانوية بالعاصمة المقدسة
 ماجستري "غري منشورة"، كلية الرتبية، جامعة أم القرى.

أثر استخدام معلمي التربية اإلسالمية للتعلم ، م  2013حسني مجعان املطريي ،  -197
،  بدولة الكويت  اإلبداعيحصيل والتفكير االلكتروني لطالب الصف العاشر في الت

 وسط .األجامعة الشرق  ،رسالة ماجستري "غري منشورة " ،كلية العلوم الرتبوية 
التعليم العالي عن بعد باستخدام شبكة ه ، 1914احمليسن ، إبراهيم ، وهاشم ، خدجية  -198

، ورقة مقدمة إيل املؤمتر الثالث إلعداد املعلم ، مكة املكرمة ، جامعة أم المعلومات الدولية 
 شعبان .  21-19القرى ، كلية الرتبية ، 

واقعه -نظرياته–التحصيل الدراسي دراساته  م ، 1996، معجب ، حامد حممد -199
 ، الرياض ، الدار الصولتية . 1ط،  والعوامل المؤثرة فيه

حصاء والقياس النفسي الرتبوي، اجلزائر، ديوان املطبوعات م، اإل1994مقدم، عبد احلفيظ،  -200
 اجلزائرية.

القاهرة ،  د ط ،، التربوي المدخل إلي علم النفس ،م  2001حممود ، وآخرون منسي ،  -201
 عامل الكتب .

 علم النفس االجتماعي مبادىم، 2011موسي، رشا علي، و عز الدين، عطية مجيل،  -202
 بية.، القاهرة، دار النهضة العر 1،ط
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التعليم االلكتروني مفهومه وخصائصه ، م  2003 ،عبد اهلل بن عبد العزيزاملوسي ،  -203
 آب ، الرياض . 17-16، ندوة مدرسة املستقبل يف الفرتة من  فوائده ، عوائقه

، 3، طاستخدام الحاسب اآللي في التعليمم، 2005 ،عبد اهلل بن عبد العزيزاملوسي ،  -204
 الرياض، مكتبة تربية الغد .

: األسس و التطبيقات  التعليم االلكتروني ،م  2005، أمحدو املبارك ،  عبد اهلل ،املوسي -205
 .مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، 

نظريات التعليم اإللكتروني وعالقتها بالتعلم م، 2008، عبد اهلل بن عبد العزيزاملوسي ،  -206
 ه، الرياض.21/5/1424-19، ملتقي التعليم اإللكرتوين الفوري

تدريس العلوم في العالم المعاصر ، المدخل إلي  ،م  1999وآخرون ، أمحد النجدي ،  -207
 القاهرة ، دار الفكر العرب .،  1ط،  تدريس العلوم

عالقة الكفاءة االجتماعية والسلوك االجتماعي المدرسي م ،  1999،نسيمه ، داوود  -208
 1، العدد 26الرتبوية ، اجمللد  ، جملة العلوم والتحصيل الدراسي ةالتنشئة الوالدي بأساليب
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 ، عمان ، دار الفرقان . 4ط ،  علم النفس التربويم ،  2002، احلميد  نشواين ، عبد -209
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 ، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع.1وعالجه، ط
مفهوم التعليم االلكتروني ، كيف يمكن االستفادة من ، م  2003، عبد العزيز النملة ،  -211

-21لتعليم االلكرتوين ، خالل الفرتة من )ل األويل دوةالن ، التعليم االلكتروني
 (، مدارس امللك فيصل ، السعودية .23/4/2003

جيال أ، جملة بنات  الدراسي التأخرأثر المعلم في معالجة م ،  2003، هاشم ، محدان  -212
 .49العدد ، وريا ، املكتب التنفيذي لنقابة املعلمني ، س

معوقات استخدام منظومة التعلم االلكتروني من وجهة نظر م  ،  2009 ، عابداهلرش ،  -213
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 .األول



262 
 

ور مستخدمي االنترنت في الجزائر نحو اتجاهات جمه، م  2010 خضرة واضح ،  -214
، رسالة  االلكترونية : دراسة ميدانية بنوادي االنترنت بوالية قسطنية اإلعالنات

 ينة .نجامعة منتورى قسط اجلزائر ، ماجستري " غري منشورة " ،
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 المالحق
 قائمة بأسماء السادة المحكمين( 1ملحق رقم )

 التخصص جهة العمل الدرجة العلمية سماإل
جامعة العلوم  استاذ حماضر إياد حممد  .د

 اإلسالمية العاملية 
 طرق تدريس 

طرق تدريس اللغة  جامعة املدينة العاملية  أستاذ مشارك د. إميان حممد قطب
 العربية

 ية تعليمإدارة  جامعة دمشق أستاذ مشارك  ناصيفد. ابتسام 
طرق تدريس اللغة  جامعة املدينة العاملية  أستاذ مشارك أمل حممود .د

 العربية
 علم النفس الرتبوي جامعة املدينة العاملية أستاذ مشارك  د. مجال مزكي

 علم النفس الرتبوي جامعة املدينة العاملية أستاذ مشارك  د. عمران مصلح
جامعة العلوم  أستاذ حماضر  ميكائيل إبراهيم.د

 اإلسالمية العاملية
التقومي والقياس 

 الرتبوي 
 علم النفس الرتبوي  جامعة األزهر شاركأستاذ م د. نبيل العرب

 علم النفس الرتبوي جامعة طرابلس أستاذ مشارك  د. سامل اجملاهد
 النفس الرتبويعلم  جامعة طرابلس أستاذ مشارك  د.مصطفي الطبيب
 علم النفس الرتبوي جامعة املرقب   شاركأستاذ م د. مفتا  الشكري

 تربية وعلم النفس  تعليموزارة الرتبية وال معلم مادة علىأ.أمساء 
 تربية وعلم النفس تعليموزارة الرتبية وال معلم مادة  امنة بكاي.أ

 تربية وعلم النفس تعليموزارة الرتبية وال معلم مادة  أ.سليمة حممد
 تربية وعلم النفس تعليموزارة الرتبية وال مفتش تربوي أ.أمحد مجعة

 تربية وعلم النفس تعليموزارة الرتبية وال مفتش تربوي أ.حسني سامل
 تربية وعلم النفس تعليموزارة الرتبية وال مفتش تربوي أ.يوسف القامي
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 التحصيليولية لالختبار ( الصورة األ2)ملحق رقم 

 كم ورمحة اهلل وبركاتهيعلالسالم 
 

 ................................................................سعادة الدكتور / 
 حتية طيبة  وبعد 

جامعة املدينة  ،يقوم الباحث بإعداد أطروحة الدكتوراه ختصص مناهج وطرق تدريس بكلية الرتبية
يف حتصيل الطالب واجتاهاهتم حنوه يف مادة علم  اإللكرتوينالتعليم العاملية بعنوان " أثر استخدام 

 دراسة جتريبية " – اليزيا النفس النمو باملدارس الليبية مب
نظرا ملا لديكم من خربة ومعرفة واهتمام بالبحث العلمي أضع بني أيديكم االختبار التحصيلي يف  

 .وذلك لالستفادة من تسجيل مالحظاتكم وتوجيهاتكم الكرمية حوله ،دة املراهقةوح
 شكرا لتعاونكم سلفا

 
 الباحث       
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 السؤال األول
 :( أمام العبارة اخلاطئة فيما يلي ×( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة  )/ضع عالمة  )

غير  مناسبة العبارة ت
 مناسبة

   لعقد الثالث من العمر تقريبا ) (ا إىلتشري مرحلة املراهقة   1
    تعديل

   هقة بإخالف الثقافات والشعوب ) (خيتلف معين املرا 2
    تعديل

   (النمو املعريف ) علىاملراهقني فصل النمو العقلي  علىيسهل  3
    تعديل

   (       ) ( من أصحاب النظرية النفسية للذكاء ) شترين  4
    تعديل

وجود طفرة يف منو  إىلأكدت الدراسات يف علم النفس النمو   5
 ا هو احلال يف النمو اجلسمي )  (الذكاء كم

  

    تعديل
للمفاهيم  يزداد الرتكيز احلسي املادي بدال من فهم املراهق 6

 واملدركات اجملردة ) (
  

    تعديل 
   .(أكثر من موضوع يف آن واحد ) علىبإمكان املراهق أن يركز  7

    تعديل
يستطيع املراهق أن يصدر األحكام و اختاذ القرارات  واالستدالل و  8

 االستنتاج )  (
  

    تعديل
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 علىاملبين التعليم  إىل ىلاإلالتعليم عند املراهق من التعليم حيول  9
 املنطق ) (

 
 

 

    تعديل
   مرحلة املراهقة ) ( علىقظة إلىم تقتصر أحال  10

    تعديل
 

 السؤال الثاني 
أخرت اإلجابة  ،واحدة فقط صحيحة ،( عبارة ولكل واحدة منها ثالث إجابات 20فيما يلي )

 :الصحيحة
غري  مناسبة  العبارة ت

 مناسبة
 يبدأ البلوغ من سن – 1

 واخلامسة عشر للذكور ،الرابعة عشر لإلناث -
 والثالثة عشر للذكور ،الثانية عشر لإلناث -
 والرابعة عشر للذكور ،شر لإلناثالثالثة ع -

  

    تعديل
أي خلل يف إفرازات الغدد التناسلية بالزيادة أو النقصان  – 2

 ظهور عالمات  إىليؤدي 
 الرجولة الزائدة -
 األنوثة الزائدة -
 اجلنس الثالث -

  

    تعديل
 اضطرابات إفرازات الغدد يسبب  – 3

 البكور اجلنسي -
 التأخر اجلنسي -
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 االضطراب اجلنسي  -
      تعديل

  إىلكلما تأخرت عالمات البلوغ لدي الذكور أدت  4
 استحسان اجلنس األخر هلم -
 ثقة بالنفس وقبوال للذات  -
 بناء عالقات اجتماعية علىالقدرة عدم  -

  

    تعديل
 االنفعال مفهوم افرتاضي   5

 طريق احلواسال ندركه عن  -
 عليهنستنتجه من النتائج املرتتبة  -
 ندركه عن طريق احلواس  -

  

    تعديل
املراهقة هي مرحلة عواصف وتوترات وشدة يسودها اإلحباط  6

 والصراع والقلق
 ستانلي هول -
 حامد زهران  -
 أمحد زكي صاحل -

  

    تعديل
 يف املراهقة  إىليتميز السلوك االنفع 7

 ومالئمة االنفعال مع مثريهالثبات  -
 ندرة احلساسية االجتماعية واالستقرار املزاجي -
   عليهطرفها وال يستطيع السيطرة حدة االنفعاالت وت -

  

    تعديل
هو التغريات االجيابية يف أداء األفراد صغارا أو مراهقني يف  8

 االختبارات واملقاييس 
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 النمو االجتماعي  -
 النمو العقلي  -
 إىلالنمو االنفع -

    تعديل
العمل هبدف التفكري  علىالذكاء هو طاقة الفرد الكلية  9

 املنطقي والتفاعل مع احمليط البيئي بنجا  )  (
 تعريف الفرد بينيه -
 تعريف سبريمان -
 تعريف وكسلر -

  

    تعديل
وال ميكننا إدراكها إال من  ،إن فهم طبيعة الذكاء عملية معقدة 10

 خالل 
 عليهمن اآلثار املرتتبة  عليهنستدل  -
 إدراكه حسيا -
 إدراكه ماديا -

  

    تعديل
من رواد املدرسة السلوكية وال يعرتف بوجود عمليات عقلية  – 11

 صرفة
 ثوراندايك -
 واطسون -
 تريمان -

  

    تعديل
 يتمثل النمو االجتماعي يف   12

 القدرة اللفظية والعددية  -
 عمليات التنشئة واألمناط السلوكية -
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 االنفعاالت وتطرفها  -
    تعديل

 التمرد والتعصب نتيجة إىلاملراهق النزوع  علىيالحظ   13
 امليل للقيادة والزعامة -
 اجلنس األخر إىلامليل  -
 الصراعات والقلق -

  

    تعديل
اخلربات املاضية  علىهي تلك املنطقة من شعورنا اليت حتتوي  14

 والقدمية
 الالشعور -
 بؤرة الشعور  -
 الشعور -

  

    تعديل
ويرى  ،هو عبارة عن قصور سليب يكونه املراهق عن نفسه – 15

 نفسه بصورة غري واقعية
 الفشل -
 اإلحباط  -
 الشعور بالنقص -

  

    تعديل
 هي شعور الفرد أو اعتقاده أو تصوره لنفسه وفقا لتمنياته  16

 الذات املدركة -
 ةإلىالذات املث -
 الذات الواقعية -

  

    تعديل
  ينصح أولياء األمور والرتبويني وقادة املؤسسات استخدام  17
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 أسلوب
 اإلرغام والتحدي -
 املهارة وحلول الوسط -
 تركه وشأنه -

    تعديل
 هو خوف غالبا ما يكون جمهول السبب  18

 تعريف القلق -
 تعريف اخلوف -
 تعريف التوتر -

  

    تعديل
يتمثل يف مظاهر السلوك السليب أالنسحاب ومشاعر احلزن  19

 وحب الوحدة
 توهم املرض -
 الفصام -
 اكتئاب املراهقة -

  

    تعديل
 هو شعور ببعض القصور واألسقام يف بعض أجزاء اجلسم  20

 االكتئاب -
 القلق -
 توهم املرض -

  

    تعديل
 
 
 

 السؤال الثالث 
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 :أكمل العبارات اآلتية مبا يناسبها
غير  مناسبة العبارة ت

 مناسبة
إفرازات..............  علىيعتمد ظهور عالمات البلوغ  1

 .................... .عدة تغريات منها إىلاليت تؤدي 
  

    تعديل
دراسة مرحلة املراهقة تساعد من يتعامل معهم  2

..............خاصة أن سلوك املراهق .على
 .......................................يتصف

  

    تعديل
من مسات سلوك من تتأخر عالمات بلوغهم يف  3

 الظهور.................
  

    تعديل
مالذ املراهق من اهلموم والتعاسةهو.................والكثري  4

 .................من مشاكل املراهقة بني
  

    تعديل
يف املراهقة  إىليتميز السلوك االنفع 5

 .......،..........،...........بااليت
  

    تعديل
.........أكثر .علىيعتمد  إىلالنمو االنفع 6

.......تؤثر بنسبة ..........وتشري الدراسات أن.من
ذكاء مستوى % من 20........تؤثر بنسبة .%، بينما80

 .األفراد

  

    تعديل
  .........وأنه .يتميز خيال املراهق 7
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 ............ونعين بالواقع........اليتقيد
    تعديل

نزعات امليل لالستقالل تدخله يف صراعات أسرية  8
 مثل..............،..............،.............

  

    تعديل
املنافسة سلوك معتاد للمراهقني سواء  9

أن علينا ...................لذا جيب .على
 ............نعلمهم

  

    تعديل
قد يفيد توهم املرض أحيانا   10

..........واملبالغة يف توهم املرض .............وتفادي.يف
 ..............حتتاج

  

    تعديل
 
 
 

 انتهت األسئلة
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 ( الصورة انهائية لالختبار التحصيلي3)ملحق رقم 

 
 :أسم املدرسة                                                       :أسم الطالب

   :التاريخ                                                            :الصف
 دقيقة   40 :الزمن                                                 :الفصل الدراسي

 ات قبل اإلجابة عن أسئلة االختبارتعليم
مث اجب  ،اقرأ األسئلة جيدا.هذا االختبار يف وحدة املراهقة ضمن مقرر مادة علم النفس النمو – 1

 .عن مجيع األسئلة
 .أكتب البيانات خبط واضح – 2
 .نفس ورقة األسئلة ويف املكان املخصص لكل سؤال علىاإلجابة  – 3
وجوابا واحدا فقط ألسئلة االختيار  .اخرت عالمة واحدة فقط ) ( أو ) ( ألسئلة الصح واخلطأ – 4

 .واإلجابة يف الفراغ احملدد ألسئلة التكملة .من املتعدد
 .تأكد من أن عدد أوراق االختبار مخسة – 5
 

 اجلميعوفق اهلل 
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ضع عالمة ) ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي  :السؤال األول
  فقرات على كل فقرة درجة واحدة( 10) 
 العقد الثالث من عمر اإلنسان                             )  ( إىل( تشري مرحلة املراهقة  1
 )  (                                ( خيتلف معين املراهقة باختالف الثقافات والشعوب   2
 )  (      ( يسهل على املراهق الفصل بني مظاهر النمو العقلي ومظاهر النمو املعريف     3
 ( )                                  ( من أصحاب النظرية النفسية للذكاء )شيرتن (      4
 ( ينمو ذكاء املراهق بسرعة كما هو احلال يف النمو اجلسمي                          )  ( 5
 )  ( ادية أكثر من املفاهيم اجملردةاجلوانب احلسية امل على( يزداد الرتكيز يف مرحلة املراهقة  6
 ( بإمكان املراهق أن يركز على أكثر من موضوع يف آن واحد                        )  (  7
 )  (       ات ويقوم باالستدالل واالستنتاج ( يستطيع املراهق أن يصدر األحكام ويأخذ القرار  8
 )  (     املبىن على املنطق       التعليم إىل  ىل( يتحول التعلم عند املراهق من التعلم اإل 9

 )  (                           قظة على مرحلة املراهقة            إلى( تقتصر أحالم  10
 .واحدة فقط صحيحة ،( عبارة لكل واحدة منها ثالث إجابات20فيما يلي ) :السؤال الثاني

 درجة ولكل عبارة درجة واحدة ( 20ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي )
  :يبدأ البلوغ من السنة( 1
 واخلامسة عشرة للذكور. ،الرابعة عشرة لإلناث -أ

 والثالثة عشرة للذكور. ،الثانية عشرة لإلناث -ب
 و الرابعة عشرة للذكور. ،الثالثة عشرة لإلناث -ج
 :( أي خلل في إفرازات الغدد التناسلية بالزيادة والنقصان قد يؤدي إلى ظهور عالمات 2
 .زائدةالرجولة ال -أ

 .األنوثة الزائدة -ب
 .اجلنس الثالث -ج
بأنه خوف غالبا ما يكون مجهول  :يناسب التعريف القائل التالية( أي من المصطلحات  3

 .السبب
 .القلق -أ
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 .اخلوف -ب
 .التوتر -ج
طاقة الفرد الكلية على العمل بهدف التفكير المنطقي والتفاعل  :( الذي عرف الذكاء بأنه 4

 :مع المحيط البيئي بنجاح هو
 .ألفرد بينيه -أ 

 .سبريمان -ب 
 .وكسلر -ج 
 
( التغيرات اإليجابية في أداء األفراد صغارا أو مراهقين في االختبارات والمقاييس يحدث  5

 :نتيجة
 .النمو االجتماعي -أ
  .النمو العقلي  -ب 

 .إىلالنمو االنفع -ج
 :( كلما تأخرت عالمات البلوغ لدي الذكور أدت إلى6
 .استحسان اجلنس اآلخر هلم -أ

 .الثقة بالنفس والقبول للذات  -ب
 .عدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية -ج
 :( الذي ال يعترف بوجود عمليات عقلية صرفة هو7
 .توراندايك -أ

 .واطسون -ب
 .تريمان -ج
 :الخبرات الماضية والقديمة هي على( المنطقة التي تحتوي 8
 .الالشعور -أ

 .بؤرة الشعور -ب
 .الشعور -ج
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 :( االضطراب الذي من مظاهره السلوك أالنسحابي مشاعر الحزن وحب الوحدة يعرف ب9
 .توهم املرض -أ

 .الفصام -ب
 .اكتئاب املراهقة -ج

 :والتربويون وقادة المؤسسات باستخدام أسلوب( ينصح أولياء األمور 10
 .اإلرغام والتحدي -أ

 .املهارة وحلول الوسط -ب
 .ترك املراهق وشأنه -ج

 :( يتمثل النمو االجتماعي في11
 .عمليات التنشئة واألمناط السلوكية -أ

 .القدرة اللفظية والعددية -ب
 .االنفعاالت وتطرفها -ج

و يسودها اإلحباط والصراع  ،لة عواصف وتوترات وشدة( صاحب مقولة المراهقة هي مرح12
 :والقلق هو

 .وكسلر -أ
 .بياجيه -ب
 ستانلي هول -ج

 :من خالل عليه( إن فهم الذكاء وطبيعته عملية معقدة نستدل 13
 .إدراكه ماديا -أ

 .عليهاآلثار املرتتبة  -ب
 .إدراكه حسيا -ج

نفسه ويجعله يري نفسه بصورة غير واقعية ( هو عبارة عن قصور سلبي يكونه المراهق عن 14
 :يعرف ب

 .بالفشل -أ
 .اإلحباط -ب
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 الشعور بالنقص -ج
 :( االنفعال مفهوم افتراضي15

 .عليهنستنتجه من النتائج املرتتبة  -أ
 .ال ندركه عن طريق احلواس -ب
 .ندركه عن طريق احلواس -ج

 :في بعض أجزاء الجسم تسمي ب ( الحالة التي يشعر فيها الفرد ببعض القصور واألسقام16
 .االكتئاب -أ

 .القلق -ب
 .توهم املرض -ج

 :( يالحظ على المراهق النزوع إلى التمرد والتعصب وذلك نتيجة17
 .امليل للقيادة والزعامة -أ

 .الصراعات والقلق -ب
 .امليل على اجلنس اآلخر -ج

 :( تسمي الذات التي يكونها الفرد عن ذاته ب18
 .الواقعيةالذات  -أ

 .ةإلىالذات املث -ب
 .الذات املدركة -ج

 :( تؤدى االضطرابات في إفرازات الغدد إلى19
 .االضطراب اجلنسي -أ

 .التأخر اجلنسي -ب
 .البكور اجلنسي -ج

 :في المراهقة ب إلى( يتميز السلوك االنفع20
 .حدة االنفعاالت وتطرفها -أ

 .ندرة احلساسية االجتماعية -ب
 .االنفعال مع مثريهمالئمة  -ج
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ولكل فقرة درجة  ،فقرات 10أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها )فيما يلي  :السؤال الثالث
 واحدة(

إفرازات  على( يعتمد ظهور عالمات البلوغ 1
.......................................،.............................................الغدد

.....................................،. 
الذكاء  علىأن الوراثة تؤثر  إىل( أشارت الدراسات 2

 ب.............................................................
ملراهقة سببها صراعات ( الكثري من مشاكل ا3

 ..................................................................بني
( من مسات سلوك من تتأخر عالمات بلوغهم يف 4

 ...................................................................................الظهور
( قد يفيد توهم املرض 5
 ...................................................................................يف
( نزعات امليل إىل االستقالل تدخل املراهق يف صراعات أسرية 6

 ...................................................................................مثل
( يتميز خيال املراهق 7

................................،..........................................ب.............
...... 

( معرفة خصائص منو املراهقني للمهتمني هبم تساعد 8
 ...................................................................................على

 إىل( يعتمد النمو االنفع9
 ...................................................................................على
أن علينا ( املنافسة سلوك معتاد للمراهقني و 10

 ...................................................................................نعلمهم
 أنتهت االسئلة



280 
 

 اإللكترونيالتعليم (الصورة األولية لمقياس االتجاه نحو 4ملحق رقم )

 
 كم ورمحة اهلل وبركاتهعلىالسالم 

 ....................................................سعادة الدكتور الكرمي /
 حتية طيبة وبعد 

 يقوم الباحث بإعداد أطروحة الدكتوراه يف فلسفة الرتبية ختصص "مناهج وطرق تدريس " 
حتصيل الطالب  على اإللكرتوينالتعليم كلية الرتبية حتت عنوان " أثر استخدام   ،جامعة املدينة العاملية

 دراسة جتريبية ". /اليزيا واجتاهاهتم حنوه يف مادة علم النفس النمو باملدارس الثانوية مب
ونظرا ملا لديكم من خربة ومعرفة واهتمام بالبحث العلمي أضع بني أيديكم مقياس االجتاه حنو  
علما  ،وذلك لالستفادة من تسجيل مالحظاتكم وتوجيهاتكم الكرمية حول فقراهتا ،اإللكرتوينالتعليم 

ري بأن استجابات جمتمع البحث تتدرج من مخس فئات هي ) موافق بشدة / موافق / حمايد / غ
 .موافق / غري موافق بشدة (

 شكرا لتعاونكم سلفا
 

 عبدا حلميد مفتا  أبو النورالباحث: 
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  اإللكرتوينالتعليم )احملور األول ( العبارات اليت حتمل فوائد استخدام 
 العبارة ت

 
غير  مناسبة

 مناسبة
    اإللكرتوينالتعليم ال أشعر بالوقت عند دراسيت للمواد عن طريق  1

  التعديل
   مىت أريد وكيفما أريد التعليم  علىيساعدين  اإللكرتوينالتعليم  2

  التعديل
    اإللكرتوينالتعليم راية مبزايا معرفة و د علىأود أن أكون  3

  التعديل
يف املشاركات اإلجيابية  مينحين الفرصة اإللكرتوينالتعليم أري أن  4

 للنقاش 
  

  التعديل
    اإللكرتوينالتعليم ن خالل أشعر بالراحة عندما أدرس م 5

  التعديل
   يف زيادة التحصيل الدراسي  اإللكرتوينالتعليم يساهم  6

  التعديل
   يف اكتساب مهارات جديدة   اإللكرتوينالتعليم يساعدين  7

  التعديل
   تنظيم وقيت بشكل جيد  على اإللكرتوينالتعليم يساعدين  8

  التعديل
دراسي خارج الفصل الالتعليم فرصة  اإللكرتوينالتعليم يوفر يل  9

 وخارج أوقات الدوام الرمسي
  

 التعديل
 

 

  مرة من خالل  ال أشعر باخلجل عندما أعيد شر  املادة أكثر من 10
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 اإللكرتوينالتعليم 
  التعديل

علم اجلديد أن يت اإللكرتوينالتعليم يستطيع الطالب من خالل  11
 واملفيد 

  

  التعديل
 

 اإللكرتوينالتعليم )احملور الثاين( العبارات اليت حتمل قلق وعدم رغبة اجتاه 

 مناسبة العبارة ت
غير 

 مناسبة
التعليم ايت عن طريق أشعر بقلق وتوتر عندما احل واجب 1

  اإللكرتوين
  

  التعديل 
    اإللكرتوينالتعليم أرغب يف معرفة املزيد عن  2

  التعديل
التعليم نهج عن طريق أشعر بالضيق طوال الوقت عند دراسيت للم 3

  اإللكرتوين
  

  التعديل
 على اإللكرتويناملعلم ينتابين شعور بالقلق عند تعاملي مع  4

 االنرتنت 
  

  التعديل
   نين مضطر لذلكصعبة إال أ اإللكرتوينالتعليم الدراسة من خالل  5

  التعديل
 

   العزلة االجتماعية إىلأحيانا  اإللكرتوينالتعليم يؤدي  6
  التعديل
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لطالب وحيد من من دور املعلم يف توجيه ا اإللكرتوينالتعليم حيد  7
 قدراهتم التدريسية

  

  التعديل
   اإللكرتوينالتعليم أشعر بالراحة عندما أدرس من خالل  8

  التعديل
   هو إهدار للوقت واجلهد  اإللكرتوينالتعليم أري أن  9

  التعديل
النرتنت يليب احتياجايت ا على اإللكرتوينأشعر أن املعلم  10

 وطموحايت
  

  التعديل
 علىجتعل الطالب يركز  اإللكرتوينالتعليم الدراسة من خالل  11

 ي تعليممام باحملتوي الالوسائل التقنية دون االهت
  

  التعديل
يؤدي  اإللكرتوينالتعليم أعتقد أن تنوع التقنيات املستخدمة يف  12

 صعوبة تغطية كافة املنهج املقرر إىل
  

  التعديل
 
 

  اإللكرتوينالتعليم )احملور الثالث ( العبارات اليت حتمل حب اجتاه 
غير  مناسبة العبارة ت

 مناسبة
دافعة وحمفزة للتحصيل  اإللكرتوينالتعليم أرى أن الدراسة بطريقة  1

 الدراسي 
  

 التعديل
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   تواصال دائما بزمالئي وأستاذي  اإللكرتوينالتعليم يوفر  2
 التعديل

 
 

لية من خالل أشعر باملتعة والتشويق عند حل الواجبات املنز  3
  اإللكرتوينالتعليم 

  

 التعديل
 

 

اسعد عندما تتعطل  اإللكرتوينالتعليم أكره الدراسة من خالل  4
 الشبكة )ع(

  

 التعديل
 

 

التعامل مع زمالئي بشكل  على اإللكرتوينالتعليم يساعدين  5
 أفضل 

  

 التعديل
 

 

    اإللكرتوينالتعليم راسة بطريقة أمتين إلغاء الد 6
 التعديل

 
 

 
    التعليميةيف العملية  اإللكرتوينالتعليم استخدام  علىأشجع  7

 التعديل
 

 

التعليم اسيت بطريقة اشعر بالنشاط والتفاعل اإلجياب يف در  8
  اإللكرتوين

  

  التعديل
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    اإللكرتوينالتعليم علم من خالل أحب أن أت 9
  التعديل

 
   اإللكرتوينالتعليم معرفة ودراية بفوائد  علىأحب أن أكون  10

  التعديل
 

 
 مقارنة بالطريقة التقليدية  اإللكرتوينالتعليم )احملور الرابع( العبارات اليت حتمل اجتاهات الطلبة حنو 

غير  مناسبة العبارة ت
 مناسبة

مواكبة  علىيساعد  اإللكرتوينالتعليم أعتقد أن الدراسة بطريقة  1
 يث أكثر منه بالطريقة التقليدية العصر احلد

  

  التعديل
متكننا من استثمار  اإللكرتوينالتعليم أري أن الدراسة بطريقة  2

 وقت احلصة بشكل فعال أكثر منه بالطريقة التقليدية 
 

  

  التعديل
 

 اإللكرتوينالتعليم أشعر باإلثارة والتشويق عندما أتعلم من خالل  3
 أكثر منه بالطريقة التقليدية 

  

  التعديل
ر فائدة منه التعلم التعاوين أكث على اإللكرتوينالتعليم ميكنين  4

 بالطريقة التقليدية 
  

  التعديل
  كثر فائدة من أ اإللكرتوينالتعليم أري أن الدراسة من خالل  5
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 الطريقة التقليدية 
  التعديل

سي أكثر منه النشاط داخل الفصل الدرا اإللكرتوينالتعليم يوفر  6
 بالطريقة التقليدية 

  

  التعديل
 علىيساعد  اإللكرتوينالتعليم أشعر أن الدراسة من خالل  7

 سي أكثر منه بالطريقة التقليدية تبسيط املنهج املدر 
  

  التعديل
أقرب  اإللكرتوينالتعليم أحس أن تلقي الدروس من خالل  8

 ن من التعلم بالطريقة التقليدية للنسيا
  

  التعديل
جيعل املعلومات أكثر تباتا  اإللكرتوينالتعليم الدراسة من خالل  9

 بالطريقة التقليدية  التعليم من مقارنة 
  

  التعديل
 

 
أكثر فائدة من  اإللكرتوينالتعليم أرى أن الدراسة من خالل  10

 بالطريقة التقليدية التعليم 
  

  التعديل
 

 باملدارس الليبية  اإللكرتوينالتعليم )احملور اخلامس ( العبارات اليت حتمل اجتاها حنو مناسبة 
غير  مناسبة العبارة ت

 مناسبة
إللكرتوين يف كافة املناهج الدراسية التعليم أمتين أن أتعلم بطريقة  1

 دراسية ويف كل املراحل ال
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  التعديل
لبة يف خمتلف يناسب مستويات الط اإللكرتوينالتعليم أري أن  2

 املقررات الدراسية 
  

  التعديل
مجيع املدارس  على اإللكرتوينالتعليم حبذا لو يتم تعميم جتربة  3

 الليبية 
  

  التعديل
ول يف الفص اإللكرتوينالتعليم من الضروري توفري تقنيات  4

 الدراسية يف املدارس الليبية 
  

  التعديل
يف املدارس  اإللكرتوينالتعليم أعارض تطبيق التدريس من خالل  5

 الليبية
  

  التعديل
 مالحظة / )ع( تعين عبارة عكسية

 الباحث
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 تعليم( الصورة النهائية لمقياس االتجاه نحو ال5ملحق رقم )

 اإللكترونيالتعليم مقياس االتجاه نحو 
 

 :عزيزي الطالب
 

تحصيل الطالب واتجاهاتهم نحوه  على اإللكترونيالتعليم أثر استخدام  يقوم الباحث بدراسة
درجة  على،،،،استكماال للحصول ، ماليزيا في مادة علم النفس النمو بالمدارس الثانوية الليبية ب

أرجو أن تقرا كل عبارة جيدا  ،( عبارة43يتكون املقياس من ) ،الدكتوراه يف املناهج وطرق التدريس
 .( باحلقل الذي تراه مناسبا إزاء كل عبارة√وتضع عالمة ) 

 مالحظة
 .وان اإلجابة الصحيحة هي اليت تعرب عن اجتاهك ،ال توجد عبارة صحيحة وأخري خاطئة -
 .وضع عالمة واحدة فقط ،تأكد من إجابة كل العبارات -
 .املعلومات ختضع للسرية التامة وال تستخدم إال إلغراض البحث العلميكل   -
 

 شكرا لتعاونك
 الباحث 
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موافق  العبارة ت

 بشدة
غير  محايد موافق

 موافق
غير 

موافق 
 بشدة

يف التعلم كيفما  اإللكرتوينالتعليم يساعدين  1
 أريد

     

أشعر بالضيق عند دراسيت للمقرر عن طريق  2
 اإللكرتوينالتعليم 

     

يف  اإللكرتوينالتعليم استخدام  علىأشجع  3
  التعليميةالعملية 

     

من التعلم  اإللكرتوينالتعليم يساعدين  4
 التعاوين أكثر  من الطريقة التقليدية

     

أسهم يف رفع  اإللكرتوينالتعليم أشعر بان  5
 درجايت يف االمتحانات التحصيلية

     

التواصل بالزمالء  اإللكرتوينالتعليم يتيح يل   6
 واملعلمني بسهولة 

     

إعادة شر   علىيساعد  اإللكرتوينالتعليم  7
 املادة العلمية أكثر من مرة

     

أشعر باإلثارة والتشويق عندما أتعلم من  8
أكثر من الطريقة  اإللكرتوينالتعليم خالل 
 التقليدية

     

العزلة  إىل اإللكرتوينالتعليم يؤدي  9
 االجتماعية

     

طيلة التعليم فرصة  اإللكرتوينالتعليم يتيح يل  10
 ومإلى
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 اإللكرتوينالتعليم أعتقد أن الدراسة بطريقة  11
تساعد يف مواكبه العصر احلديث أكثر من 

 الطريقة التقليدية

     

أشعر بقلق عندما يطلب مين أحل واجبايت  12
 اإللكرتوينالتعليم عن طريق 

     

النشاط  داخل  اإللكرتوينالتعليم يوفر  13
 الفصل الدراسي أكثر من الطريقة التقليدية

     

 اإللكرتوينالتعليم أمتين أن أتعلم باستخدام  14
 يف كافة املقررات الدراسية 

     

له العديد من  اإللكرتوينالتعليم اعتقد أن  15
 املزايا

     

التعليم أشعر أن تلقي الدروس من خالل  16
أقرب للنسيان من التعلم بالطريقة  اإللكرتوين

 التقليدية

     

      قليلة  اإللكرتوينالتعليم رفيت بمع 17
أدرس عن طريق أشعر باالرتيا  عندما  18

 اإللكرتوينالتعليم 
     

التعامل  على اإللكرتوينالتعليم يساعدين  19
بشكل أفضل يف تبادل املعلومات 

 واالستفسارات من الزمالء واملعلمني 

     

 اإللكرتوينالتعليم أري أن الدراسة بطريقة  20
متكننا من استثمار وقت احلصة بشكل فعال 

 أكثر من الطريقة التقليدية

     

      أسعد عندما تتعطل شبكة االنرتنت 21
     يناسب مستويات  اإللكرتوينالتعليم أري أن  22
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 الطلبة يف خمتلف املقررات الدراسية 
يف استقرار  اإللكرتوينالتعليم يسهم  23

املعلومات لدي الطالب أكثر من الطريقة 
 التقليدية 

     

أشعر بالنشاط والتفاعل االجياب يف دراسيت  24
 اإللكرتوينالتعليم بطريقة 

     

أشعر بأن الوقت مير بسرعة عند دراسيت  25
 اإللكرتوينالتعليم املقرر عن طريق 

     

هو إهدار للوقت  اإللكرتوينالتعليم أري أن  26
 واجلهد

     

أشعر باملتعة عند حل الواجبات املنزلية من  27
 اإللكرتوينالتعليم خالل 

     

 اإللكرتوينالتعليم أري أن الدراسة من خالل  28
 أكثر فائدة من الطريقة التقليدية      

     

 اإللكرتوينالتعليم من الضروري توفري تقنيات  29
 يف الفصول الدراسية يف املدارس الليبية

     

 اإللكرتوينالتعليم أري أن الدراسة بطريقة  30
 دافعة للتحصيل الدراسي

     

أعتقد أن تنوع التقنيات املستخدمة يف  31
صعوبة تغطية  إىليؤدي  اإللكرتوينالتعليم 

 املقرر كافة

     

يف اكتساب  اإللكرتوينالتعليم يساعدين  32
 معارف جديدة

     

للتعليم ظرويف اخلاصة هي اليت جعلتين أجته  33
  اإللكرتوين
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يف  اإللكرتوينالتعليم تطبيق    علىال أشجع  34
 املدارس الليبية

     

املشاركة  على اإللكرتوينالتعليم يساعدين  35
 االجيابية بيين وبني اآلخرين

     

36 
 

من دور املعلم يف  اإللكرتوينالتعليم حيد 
 توجيه الطالب

     

يف تنظيم وقيت  اإللكرتوينالتعليم يساعدين  37
  بشكل جيد

     

      اإللكرتوينالتعليم تعلم من خالل ال إىلأتطلع  38
 اإللكرتوينالتعليم أمتين أن أتعلم باستخدام  39

 يف كل املراحل الدراسية 
     

جتعل  اإللكرتوينالتعليم الدراسة من خالل  40
الوسائل التقنية دون  علىالطالب يركز 

 يتعليماالهتمام باحملتوي ال

     

 اإللكرتوينالتعليم يستطيع الطالب من خالل  41
 أن يتعلم اجلديد

     

 اإللكرتوينالتعليم حبذا لو يتم تعميم جتربة  42
 مجيع املدارس الليبية  على

     

معرفة ودراية بفوائد  علىأتطلع أن أكون  43
 اإللكرتوينالتعليم 

     

 
 أنتهي
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 ( نماذج من البرنامج اإللكتروني للبحث6ملحق رقم )

 
 الحصة األولي 
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 الحصة الثانية
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 الحصة الثالثة
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 الحصة الر ابعة
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 الحصة الخامسة 
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 الحصة السادسة
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 الحصة السابعة
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 الحصة الثامنة 
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 الحصة التاسعة 
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 الحصة العاشرة
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 الحصة الحادية عشر
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 الحصة الثانية عشر
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