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 امللدص

توظيؼ التعميـ اإللكترونى بالمدارس الثانوية الصناعية لتحقيؽ جودة ييدؼ البحث الحالي إلى 
نيضة حضارية  ، فقد أضحى تطوير التعميـ ضرورة ال مناص منيا، بإعتباره أيسر السبؿ لتحقيؽالتعميـ

عصرية شاممة في ظؿ عصر العولمة، مما ُيمكف مف مواجية تحديات العصر ومجاراة التطور 
 التكنولوجي.

كما أف إرتفاع مستوى الوعي المعموماتي في المجتمع ووفرة الكوادر البشرية العاممة والمؤىمة 
اعاتو وأداء خدماتو وتطويره في مجاؿ عمـو الحاسب اآللى ونظـ المعمومات وقدرة المجتمع في تعدد صن

لمتطبيقات المعموماتية عبر استخدامات الحواسيب وشبكات المعمومات واإلتصاالت ونشرىا مف أىـ 
المؤشرات العديدة عمى تحوؿ المجتمع إلى مجتمع معموماتي ومواكبتو لمثورة اإللكترونية ولتقنياتيا 

قة لمنظاـ المعموماتي ىي مف أىـ الدعائـ الحديثة، فاستخداـ الحواسيب والتقنية الحديثة المراف
األساسية في التعميـ، ليذا يعد قطاع التعميـ بما فيو مف أنظمة تعميمية ومناىج دراسية مفتاح التنمية، 
ومرتكزىا األساسي أحد األىداؼ السامية التي تسخر ليا الدولة إمكانياتيا بغية تطويره وشحنو بشتى 

متطورة، ويعد الحاسب اآللى أىـ أداة عممية تقنية تختصر الزمف يتـ مف عمـو المعرفة والتكنولوجيا ال
خالليا تحقيؽ أفضؿ النتائج وبأقصر الطرؽ لما لو مف مزايا تمكف المتمقي والدارس مف الفيـ 
واإلستيعاب واستخداـ النمذجة والمحاكاة والمحاؽ بركب الحضارة المتسارع عبر أحدث تقنيات األنظمة 

 ا شبكات المعمومات " اإلنترنت " .والتي مف أىمي
وقد نمى مفيـو الجودة وأصبحت إستراتيجية تنافسية وأساس لفمسفة إدارية شاممة ىذه 
الفمسفة اإلدارية المبنية عمى الجودة يمكف لتقنية التعميـ اإللكتروني أف تساىـ وبفعالية في تحقيؽ 

واإلعداد الجيد لبرامجو ومواده التعميمية، كما جودة التعميـ الثانوي الصناعي إذا وجد التخطيط السميـ 
لى حد كبير في تحسيف المخرجات التعميمية بشقييا الكمي والنوعي.  يمكف ليذه التقنية أف تساىـ وا 

 عنيا اإللكتروني، التعميـ فكرة أساس عمى فييا الدراسة تقـو التي المدرسة شكؿ حيث يختمؼ
 تكنولوجيا استخداـ التقميدية، وذلؾ ألف التعميمية العممية ىعم فييا الدراسة تعتمد التي في المدرسة
ثراء نوعية فعاليتيا، إلى تؤدي التعميمية، العممية في المعمومات  التعميـ اإللكتروني التعميـ، فاستخداـ وا 

 والبيانات . المعمومات جمع في المنتج غير المجيد العمؿ بعض يزيؿ قد
الطالب  وحاجة تتفؽ التي البرامج إعداد يمكف التعميـ، في الحديثة التكنولوجيا وباستخداـ

طرح  إمكانية ثـ ومف الطالب، ضعؼ نقاط وتحديد العممية، المادة عرض حيث مف وذلؾ ويسر، بسيولة
التعمـ  زمف تقميؿ الحديثة التكنولوجيا طريؽ عف يمكف الطمبة، كما وحاجة تتفؽ التي العالجية األنشطة
استخداـ  يمكف كذلؾ لممتعمـ، العممية المفاىيـ وتقريب تثبيت إلي باإلضافة ،العممي التحصيؿ وزيادة
المعمومات  عف البحث أف في التعميمية األدوات مف غيرىا عف تتميز والتي التعميـ، في اإلنترنت خدمات

 . المتعة مف جواً  يوفر خالليا مف
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The current research aims to employ e-learning in secondary schools 

to achieve the industrial quality of education, it has become the 

development of education need not be inevitable, as the easier ways to 

achieve the renaissance of a civilized modern comprehensive under the age 

of globalization, which can meet the challenges of the times and keep up 

with technological development. 

The high level of information awareness in the community and the 

abundance of human resources, labor and qualified in the field of computer 

science and information systems and the ability of the community in 

multiple industries and the performance of its services and develop 

applications of informatics through the use of computers and information 

and communication networks and dissemination are of the most numerous 

on the transformation of society to an information and coping with the 

revolution of electronic and technology community indicators modern, use 

computers and modern technology that accompany the system 

informational is one of the most fundamental pillars of education, for this is 

the education sector, including educational systems and curricula key to 

development, and basic one lofty goals lampooning her state potential in 

order to develop and ship various knowledge and technology of advanced 

science, computer and is the most important scientific technical tool shorten 

the time from which to achieve the best results and the most direct route 

because of its advantages enables the recipient and student of 

understanding and comprehension and use of modeling and simulation, and 

catch up with the boat accelerated civilization through the latest and most 

important of which information "online networking systems technologies". 

Quality concept has grown and become competitive strategy and the 

basis for administrative philosophy comprehensive of these built-up 

administrative philosophy on quality technology can e-learning that 

contributes effectively to the achievement of quality industrial secondary 

education if proper planning and good preparation for its programs and 

materials educational found, as the technique can contribute to a large 

extent in improve educational outcomes, both quantitative and qualitative. 

Where the form of the school you study them on the basis of the idea 

of e-learning is different, than in the school in which the study is based on 

the traditional educational process, because the use of information 

technology in the educational process, leading to their effectiveness, and 

enrich the quality of education, use of e-learning may remove some of the 

work Stressed is the product in the collection of information and data. 

And the use of modern technology in education, the programs can be 

consistent with the need of the students easily set up, in terms of 

presentation of scientific material, identify weak students points, and then 

the possibility of putting the curative activities consistent with the need for 

students, and can be through modern technology to reduce learning time 
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and increase achievement scientific, as well as to install and bring scientific 

concepts to the learner, it can also be used online services in education, 

which is distinct from other educational tools in the search for information 

through which an atmosphere of fun provides more ways of searching 

through books. 
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 مكدمة البخح

يعد التعميـ والتعمـ العنصر الرئيس لإلرتقاء بالعممية التدريسية في مؤسسات التعميـ وصواًل إلى 
التميز وجودة المخرجات في ظؿ التنافس العالمي الذي يشيد ثورة معرفية وتكنولوجية ىائمة، وتنوعًا 

ات واإلتصاالت، لذلؾ أصبح لزامًا عمى في أساليب التدريس الحديثة باستخداـ تكنولوجيا المعموم
مؤسسات التعميـ تييئة كؿ الظروؼ واإلمكانيات لتحسيف جودة التعميـ والتعمـ مف خالؿ عمميات التقويـ 

 والتحسيف المستمر ضمف مفيـو إدارة الجودة لممؤسسة.
ف  شكؿتتدفؽ ب المعمومات أصبحت حيث العصر تطورات تساير لـ لمتدريس التقميدية الطرؽ وا 

 استخداـ فإف العممية، لذا المعارؼ كؿ يتضمف أف المدرسى الكتاب عمى الصعب مف أصبح حتى كبير
 عمى المتعمـ وتسييؿ حصوؿ تطوير فى فعالة وسيمة يكوف التعميمية العممية فى الحديثة التقنيات
 شبكات فى متمثمةال تكنولوجيا المعمومات وسائط أف المختمفة الدراسات أثبتت وقد المختمفة، المعارؼ

 والوسائط المرئية والمؤتمرات والدوريات اإللكترونية اإللكتروني والنشر اآللي والحاسب المعمومات
 جديدة أنماط استخداـ مف مكنت حيث التعميـ نظـ فعاؿ فى كوسيط قدرتيا المدمجة واألقراص المتعددة

 .التعمـ أساليب مف
لمختمفة مف األنظمة التعميمية المساندة لمنظومة حيث يعٌد التعميـ اإللكتروني وتطبيقاتو ا

التعميـ التقميدي في المؤسسات التعميمية، فقد يسيـ في تكويف بيئة تعميمية تفاعمية محفزة لمتعمـ 
واإلبداع وتنمية الميارات بما يحقؽ إنتاج المعرفة وزيادة التحصيؿ وتطوير اإلنتاجية في جميع الجوانب 

ودة لموصوؿ إلى معالـ التعميـ المستقبمية حسب تطمعات النظاـ التعميمي ويضمف مخرجات عالية الج
 الذي يسعى إلى الفاعمية التعميمية.

 مصكلة وأسئلة البخح

 وأوائؿ القرف العشريف القرف مف األخير العقد أواخر فى حدث الذي السريع لمتغير كاف لقد
 لتطور ولقد كاف التعميمي، المجاؿ ينياب مف والتي المجاالت كافة عمى كبير أثر والعشريف الحادي

 بالمعموماتية، يتميز فى عصر اإلنساف فيعيش المعرفة، عصر إلى األمـ قيادة بارزاً فى راً و د التكنولوجيا
 وأجيزة نترنتواإل  المعمومات فى تكنولوجيا متمثمة المجاالت مختمؼ عمى التكنولوجيا سيطرت وقد

 .البعض بعضو مف قريباً  أصبح حيث بيا العالـ، يعمؿ تىال الطريقة غيرت وقد اآللي، الحاسب
 طرؽ استمياـ عمى القدرة المعموماتية ىى مجتمع فى التعميـ تواجو التى التحديات أىـ ومف

 التكنولوجيا بنوعية عميقة معرفة المبنية عمى الحموؿ ستنباطإ كيفية ومعرفة لمتعميـ، وحديثة جديدة
 التعميـ بيئة تصميـ لكيفية العممية أىمية المعرفة وكذلؾ لتعميمي،ا النظاـ فى المستخدمة الحديثة
 .الحديثة تطبيقات التكنولوجيا إلجراء األمثؿ الوقت ختيارا  و  التفاعمي
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لثانوية الصناعية لتحقيؽ جودة توظيؼ التعميـ اإللكترونى بالمدارس الذلؾ أىتـ البحث الحالي 
لكتروني، تيتـ بتحقيؽ النمو المتكامؿ ، بما يضمف تقديـ خدمة تعميمية متميزة وفؽ التعميـ اإل التعميـ

 لممتعمميف، ومف ثـ تسيـ في التطور التعميمي والمجتمعي وبما يتناسب مع سوؽ العمؿ.
 الت التالية: وفي ضوء ما سبؽ سعي البحث الحالي إلي اإلجابة عف التساؤ 

 ( ما اإلطار المفاىيمي والفكرى الذي ترتكز عميو جودة التعميـ؟1
 ( ما مفيـو الجودة في نظاـ التعميـ االلكتروني ؟2
 التعميـ الثانوي الصناعى؟ اإللكترونى عمي جودة ( ما عوائد تطبيؽ التعميـ3
 ؟توظيؼ التعميـ اإللكترونى بالمدارس الثانوية الصناعية لتحقيؽ جودة التعميـ( كيؼ يمكف 4

 أهداف البخح

 إنطالقًا مف األسئمة السابقة يمكف تحديد أىداؼ البحث فيما يمي:
 التعرؼ عمى الرؤية لمفيـو الجودة . (1
 التعرؼ عمى مفيـو الجودة في نظاـ التعميـ اإللكتروني. (2
 .توظيؼ التعميـ اإللكترونى بالمدارس الثانوية الصناعية لتحقيؽ جودة التعميـرؼ عمى كيفية التع (3

 أهنية البخح

ى ترجع أىمية الدراسة إلى تحديد طبيعة البيئة التعميمية الحالية لممدرسة التقميدية، وتقدير مد
الحاجة إلى إيجاد بيئة تعميمية جديدة مبنية، مع التقنيات الحديثة توائـ روح العصر،وتتضح أىمية 

 الدراسة فيما يمي:
إلقاء الضوء عمى مفيـو الجودة في نظاـ التعميـ اإللكتروني، خاصة وأف ضماف الجودة أصبح  (1

رتباطو برسالتو وغايتو.  ضرورة لمتأكد مف تحقيؽ النظاـ ألىدافو وا 
أف نظاـ التعميـ اإللكتروني وفؽ معايير الجودة مف شأنو أف يسيـ في تطوير نظاـ التعميـ  (2

اإللكتروني، وبالتالي تطويره بالتركيز عمى الجودة واإلتقاف بإعتبارىما ضرورة لموصوؿ إلى التميز 
 في األداء.

كنولوجيا العصر في إحداث نقمو نوعية في المدرسة التقميدية الحالية إلى مدرسة متطورة تراعي ت (3
 . التعميـ مما تساىـ في تحقيؽ جودة التعميـ

 ( مف المتوقع أف يستفيد مف نتائج وتوصيات البحث الفئات التالية: 4
 .راسمو وواضعو السياسات التعميمية لمرحمة التعميـ الثانوي الصناعى 
 . المخططوف في وزارة التربية والتعميـ 

 ميوج وأدوات البخح

في ىذا البحث المنيج الوصفي وذلؾ لتناسب طبيعة ىذا المنيج مع طبيعة  استخدـ الباحث
البحث الحالي حيث يقـو المنيج الوصفي بوصؼ الوضع الراىف وتحديد الظروؼ والعالقات بيف الوقائع 
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ََ مف التفسير ليذه  وال يقتصر البحث الوصفي عمي جمع البيانات وتبويبيا فقط بؿ يتضمف قدرًا
 البيانات.

 ل أداة البخح فىوتتنج

استبانو ) مف إعداد الباحث ( لعينة عشوائية مف موجيي ومديري ووكالء ومعممي المدارس 
توظيؼ التعميـ اإللكترونى بالمدارس الثانوية الصناعية الثانوية الصناعية، وذلؾ لمتعرؼ عمي مدي 

 .لتحقيؽ جودة التعميـ
 مصطلخات البخح

  Electronic Education [ التعميـ اإللكترونى1]
لكترونى أيضًا بوصفو نظامًا أو منظومة تضـ عناصر متعددة يمكف النظر إلى التعميـ اإل 

ومتكاممة لتحقيؽ أىداؼ النظاـ أو المنظومة تتمثؿ في : العناصر البشػرية، والعناصر المادية، 
 ؼ، والمحتوى، واآلالت والمواد التعميمية، واإلستراتيجيات التعميمية، والتقويـ .واألىدا

منظومة تعميمية تسيـ في تقديـ البرامج  : بأنو لكتروني إجرائياويعرؼ الباحث التعميـ اإل 
ية تصاالت التفاعمية بيدؼ توفير بيئة تعميمية تعممالتعميمية باستخداـ تقنيات تكنولوجيا المعمومات واإل 

بإستخداـ تطبيقات الحاسب اآللي في عممية التعميـ والتعمـ داخؿ الصؼ  والتفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ،
 .الدراسي

  Quality الجودة  [2]
تعرؼ الجودة عمي أنيا معيار الكماؿ الذي يجب ممارستو في كؿ األوقات، وىي جيد مستمر 

إليو، فالجودة ىي ىدؼ يمكف قياسو وليس  ومتطور بحيث ال يوجد حد معيف لمجودة نستطيع أف نصؿ
 إحساسًا مبيمًا.
 مستمدة القيـ، مف مجموعة عمى تركز إدارية إجرائيا بأنيا:إستراتيجية الباحث الجودة ويعرؼ

 قدراتيـ ستثمارا  و  العامميف، ميارات توظيؼ مف إطارىا في التي نتمكف المعمومات مف حركتيا طاقة
 لممؤسسة التعميمية التحسف المستمر لتحقيؽ إبداعي، نحو عمى نظيـالت مستويات مختمؼ في الفكرية

 في ضوء تكنولوجيا المعمومات.
 Educational Quality[ جودة التعميـ  3]

تعرؼ جودة التعميـ بأنيا : ىي مجمؿ السمات والخصائص التي تتعمؽ بالخدمة التعميمية وىي 
 يجابي.إمشاركيف فيو بشكؿ  التي تستطيع أف تفي بإحتياجات الطالب وأف تجعميـ

عممية مرتبطة بعمميتي التعمـ والتعميـ، وكذلؾ   :بأنيا إجرائًيا جودة التعميـ الباحث ويعرؼ
حداث تغير تربوي ىادؼ، وبناء باإلدارة، وذلؾ وتنمية ممكة  مف أجؿ ربط التعميـ بحاجات المجتمع، وا 

 لتعميـ وصوالً  المتعمـ وبيئتو يحدث تفاعؿ بيف اإلبداع عند المتعمميف، وتحدث الجودة التعميمية عندما
 وفعاؿ. متميز

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/153531
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/153531
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/153531
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 الدراسات السابكة

تـ تقسيـ الدراسات السابقة إلى محوريف ىما : الدراسات العربية والدراسات األجنبية، وروعي 
 في ترتيبيا زمنيًا أف تكوف مف األقدـ إلي األحدث، وذلؾ عمي النحو التالي:

  ) أ ( الدراسات العربية  

ـ، بعنواف: " اآلثار االقتصادية لتفعيؿ التعميـ 2006[ دراسة : زينب توفيؽ السيد عميوه ، عاـ4]
 اإللكترونى في مصر في ظؿ العولمة".

 ىدفت الدراسة إلي:
في الوقت الراىف الذي يطمؽ عميو "عصر العولمة" وذلؾ مف  اإللكترونىإبراز أىمية التعميـ 

تواجو المعمميف وتحوؿ بينيـ وبيف االستخداـ األمثؿ ليذا النوع مف  خالؿ التحديات والصعوبات التي
بيذا الدور، وكذلؾ الحث  اإللكترونىالتعميـ، مع إظيار أىمية التأىؿ الجيد الذي يسبؽ قياـ المعمـ 

 عمي توفير اإلمكانات الالزمة أثناء عممية التعميـ، وانعكاس ذلؾ عمي المجاؿ االقتصادي.
 ذه األىداؼ: وفي سبيؿ تحقيؽ ى

استعانت الدراسة باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي، وذلؾ لكونو األكثر مناسبة لتحقيؽ 
 أىداؼ الدراسة.

 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 
 .تؤكد العينة أف نظاـ التعميـ اإللكترونى يعمؿ عمي اإلقتصاد في الوقت والجيد 
  لمواجية تحديات التعميـ متطمبات المستقبؿ. اإللكترونىكبير تطبيؽ التعميـ تؤيد العينة بشكؿ 

 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 
  ألنو يمعب دورًا فعااًل في عممية التعمـ. اإللكترونىضرورة تفعيؿ التعميـ 
 لتعمـ مع معامؿ الكترونية ومكتبات ضرورة توفير البنية األساسية الالزمة إلقامة ىذا النوع مف ا

 رقمية .
ـ، بعنواف:"أثر تجربة التعميـ اإللكترونى في المدارس 2006[ دراسة:محمد محمود زيف الديف عاـ5]

 اإلعدادية المصرية عمي التحصيؿ الدراسي لمطالب واتجاىاتيـ نحوىا".
 ىدفت الدراسة إلي:

اإلعدادية المصرية عمي التحصيؿ الدراسي، في المدارس  اإللكترونىتقصي أثر تجربة التعمـ 
يحدد مدي تقبؿ  اإللكترونىوبناء مقياس لقياس اتجاه طالب المدارس اإلعدادية في مصر نحو التعمـ 

 الطالب لبرامج التعمـ االلكتروني .
 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 

وتحميؿ مشروع  عتمدت الدراسة لتحقيؽ ىذا اليدؼ استخداـ المنيج الوصفي، وذلؾ لوصؼإ
، وأيضا لتحميؿ اإللكترونىبالمدارس اإلعدادية المصرية، والتجارب العالمية لمتعمـ اإللكترونى التعمـ 
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البحوث والدراسات السابقة، كما اعتمدت الدراسة عمي المنيج التجريبي لمعرفة أثر المتغيريف 
ميدي( عمي المتغيرات التابعة )التحصيؿ التعميـ التق –اإللكترونى المستقميف والتفاعؿ بينيما )التعميـ 

 لكتروني(.اإلتجاه نحو التعميـ اإل  –الدراسي 
 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 

 ،وعدـ وجود أنشطة طالبية. ضعؼ التجييزات وقمة معامؿ الحاسب 
 . ضعؼ الدعـ المالي المناسب والالـز لتدريب المعمميف 

 سة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: وتوصمت الدرا
  ضرورة اإلىتماـ بيئة التعميـ اإللكترونى حيث تعمؿ عمي تحقيؽ الموضوعية في تقويـ التحصيؿ

 الدراسي لمطالب.
  ضرورة اإلىتماـ ببيئة التعميـ اإللكترونى حيث تسيـ في الحصوؿ عمى نتائج تتسـ إلى حد كبير

 بالمصداقية.
 ـ، بعنواف : " متطمبات تفعيؿ التعميـ اإللكتروني"2008ء بف محمد الموسوي عاـ[ دراسة:عال7]

 ىدفت الدراسة إلي:
الوقوؼ عمي أىـ متطمبات تقنيات التعميـ اإللكترونى في بيئة نظاـ التعميـ، والتعرؼ عمى قدرة 

 التعميـ اإللكترونى لمواجية تحديات التعميـ.
 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 

استخدمت الدراسة لتحقيؽ ىذا اليدؼ المنيج الوصفي لموقوؼ عمي واقع التعميـ وقد 
 اإللكترونى، وذلؾ لمخروج بإستراتيجية مقترحة لتطوير ىذا الواقع مف خالؿ تفعيؿ التعميـ اإللكترونى.

 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 
  في تحقيؽ األىداؼ التعميمية.أف نظاـ التعميـ اإللكترونى لو دور 
  اإللكترونى ضعؼ إعداد وتطوير ميارات ىيئة التدريس في مجاؿ استخداـ التقنية الحديثة والتعميـ

 بفاعمية .اإللكترونى يؤثر عمى تطبيؽ التعميـ 
 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 

  نتشار اإل  ت في كافة مرافؽ المؤسسات التعميمية .نترنضرورة اإلستمرار في نمو وا 
 .ضرورة تحسيف البيئة التعميمية وتأىيميا وتييئتيا إلدماج التقنية والنموذج الرقمي لممنيج 
ـ، بعنواف :"التعميـ االلكتروني ونماذج تطبيقو لتحقيؽ 2007[ دراسة : محمد عمي نصر عاـ8] 

 الجودة الشاممة بالتعميـ".
 ىدفت الدراسة إلي:

رؼ عمي طبيعة العالقة بيف التعميـ اإللكترونى وتحقيؽ الجودة بالتعميـ، وكذا التعرؼ عمي التع
 ىتماـ بو.أىمية استخداـ التعميـ اإللكترونى بالتعميـ، والمبررات واألسباب التي تدعو إلي ضرورة اإل
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 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 
لوصفي في مفيـو التعميـ اإللكترونى، إعتمدت الدراسة لتحقيؽ ىذا اليدؼ استخداـ المنيج ا
 وأىدافو، والنظرية والقائـ عمييا، ووظائؼ استخدامو، ومميزاتو.
 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 

  أف التعميـ اإللكترونى يمثؿ ضرورة اليمكف اإلستغناء عنيا لتحقيؽ متطمبات الجودة الشاممة
 .بالتعميـ

  مف خالؿ التعميـ اإللكتروني يستطيع إفادة الطالب إفادة شاممة وبجودة عالية.أف المعمـ 
 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 

  الحاجة إلي التعميـ المستمر بدوف الحاجة إلي االنخراط في الدراسات التقميدية والتي تحتاج إلي
 الوقت.

 ـ اإللكترونى مف خالؿ إنشاء جيات تيتـ بيذا النوع مف التعمـ.ضرورة التوسع بشكؿ عاـ بالتعمي 
ـ، بعنواف:" أثر التفاعؿ بيف أنماط التعميـ االلكتروني 2009[ دراسة : محمد السعيد نعيـ عاـ10]

 واألساليب المعرفية لمطالب عمي بعض نواتج التعمـ "
 ىدفت الدراسة إلي:

ر تأثيرًا عمي التحصيؿ المعرفي لمطالب واتجاىاتيـ، األكثاإللكترونى التعرؼ عمي أنماط التعمـ 
 وزمف ومعدؿ تعمميـ، وعالقة ذلؾ باألسموب المعرفي لممتعمـ.

 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 
وقد إستعانت الدراسة باستخداـ المنيج شبو التجريبي لكونو األكثر مناسبة لتحقيؽ أىدافيا، 

و ستوف طالب مف طالب الفرقة الرابعة شعبة معمـ الحاسب وقد اقتصرت حدود الدراسة عمي عينة قوام
 اآللي بكمية التربية النوعية جامعة المنصورة.

 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 
  التعميـ اإللكترونىوجود خطط واضحة لمتدريب المستمر عمي . 
 عمومات التي يحتاج إلييا الطالب.زيادة االىتماـ بالتعميـ اإللكترونى يوفر كافة الم 

 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 
  ضرورة زيادة االىتماـ باألبحاث التي تراعي التفاعؿ بيف االستعداد والمعالجة لمتوصؿ ألفضؿ

 معالجة تعميمية.
 نتاج الكتب اإللكترونية ومواقع االنت رنت التعميمية لما ليا مف ضرورة زيادة االىتماـ بتصميـ وا 

 فائدة .
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 ثاىيًا : الدراسات األجيبية

ـ، بعنواف:"إدارة الجودة الشاممة فى التعميـ العالى 2000عاـ   (Hughes, N.A) [ دراسة : ىوجو1]
 "واستخداـ تكنولوجيا المعمومات

 ىدفت الدراسة إلي : 
دة لفاعمية تطبيؽ إدارة الجودة تحميؿ استخداـ تكنولوجيا المعمومات فى عمميات إدارة الجو 

 الشاممة .
 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 

ستراتيجيات التخطيط الستخداـ تكنولوجيا  إتبعت الدراسة المنيج الوصفى لتحديد مفاىيـ وا 
 المعمومات لتطوير العمميات اإلدارية المينية بتطبيؽ إدراة الجودة الشاممة .

( فردا يمثموف  64ات فى إجراء مقابالت شخصية مع ) وتمثمت أدوات الدراسة لجمع البيان
 مديرى اإلدارة العميا ومديرى العمـو والخبراء المتخصصيف فى إدارة الجودة الشاممة.

 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 
 ات فى استخالص بعض اإلرشادات لتصميـ نموذج مقترح لتنظيـ استخداـ تكنولوجيا المعموم

 عمميات إدارة الجودة الشاممة باالستعانة بكتابات ديمنج وكورت . 
  : ممارسات اإلدارة العميا، التغير الثقافي. تحديد بعض عوامؿ نجاح تطبيؽ إدارة الجودة ومنيا 

 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 
 لمؤسسة لتقبؿ إدارة الجودة الشاممة . ضرورة توظيؼ تكنولوجيا المعمومات فى تييئة ا 
 إلكتروني مجتمع وخمؽ الثقافة بيف المتعمميف ألنيا تساعد في نشر اإللكتروني التعميـ أىمية بيئة  
ـ، بعنواف:"إستراتيجيات لدعـ التعمـ 2000( عاـCennamo & Ross[ دراسة: سينامو وروز )2]

 ".المنظـ ذاتيا في مقرر معتمد عمى شبكة االنترنت
 ىدفت الدراسة إلى :

التعرؼ عمى أدوات التقنية التي تدعـ التعمـ الذاتي المعتمد عمى االنترنت لدى طالب مقرر عمـ 
نفس النمو في المرحمة الجامعية، وتـ تطوير موقع التعمـ في االنترنت اعتماد عمى تسع إستراتيجيات 

 في التعمـ الذاتي.
 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 

الدراسة المنيج الوصفي لرصد أدوات التقنية التي تدعـ التعمـ الذاتي المعتمد عمى  استخدمت
 االنترنت.

 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 
 .ارتفاع الثقة بالذات، والتنظيـ الذاتي لدى المتعمميف كما حدث ىناؾ انخفاض في القمؽ 
 ية الراجعة بصورة مستمرة ويتـ التعديؿ وفقًا لتمؾ النتائج.في بيئة التعمـ الذاتي تتـ التغذ 
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 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 
 التدريب في الحديثة األساليب أىـ يتضمف لخطة التدريب شامؿ دليؿ ضرورة إعداد. 
 وأدوات التعمـ الفعالة. ضرورة دعـ بيئة التعمـ الذاتي واالعتماد عمى أنفسيـ في إكتساب الخبرات 
معايير الجودة في التعميـ  ـ، بعنواف : "2002عاـ (Jia Frydenberg) [ دراسة : جيا فريدنبيرج6]

 االلكتروني )مصفوفة تحميؿ(".
 ىدفت الدراسة إلى : 

 معرفة مجاالت لمعايير الجودة في التعميـ االلكتروني مف منظور المعمميف، والتي تتمثؿ في:
 مؤسسي االلتزاـ الInstitutional Commitment ،ويشمؿ االلتزاـ المؤسسي: االلتزاـ المالي :

والتخطيط المادي، والفنوف والسياسات األخرى، والدعـ التقني، والشكاوى القضائية والقانونية، وكي 
 يمتـز مركز التعميـ االلكتروني ىذا االلتزاـ فإنو يحتاج لعممية بشرية لإلدارة، ومواجية األسئمة

 الشائعة والمعقدة، ويأخذ عمى عاتقو مواجية أخطاء الطالب والمعمميف.
  التكنولوجياTechnology فالبنية التحتية التكنولوجية ضرورية، لتوصيؿ برنامج التعمـ :

اإللكتروني بجودة عالية، حيث تمكف مف وجود فرص تكنولوجية لمتفاعؿ التزامني بيف المعمـ 
مكانية تطوير عناصر والطالب، وكذلؾ توفر عامؿ ا ألماف والمحافظة عمى البيانات واالتصاالت، وا 

التعمـ القابمة لالستخداـ، ودمجيا بطريقة منظمة، وتخزينيا في قاعدة البيانات؛ السترجاعيا مرة 
 أخرى؛ لخمؽ خبرات تعمـ لممستخدـ.

 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 
نيج الوصفي، وذلؾ لوصؼ وتحميؿ مشروع إعتمدت الدراسة لتحقيؽ ىذا اليدؼ استخداـ الم

عتمدت الدراسة عمي إلكتروني بالمدارس، وأيضا لتحميؿ البحوث والدراسات السابقة، كما التعميـ اإل 
 المنيج التجريبي لمعرفة أثر المتغيريف المستقميف والتفاعؿ بينيما .

 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 
  األنظمة والطرائؽ واألساليب التي يتـ فييا التعميـ اإللكتروني بشكؿ فعاؿ.عدـ وضوح 
 . نقص الدعـ والتعاوف المقدـ مف أجؿ طبيعة التعميـ الفعالة 

 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 
  ة القصوى مف وضع برامج لتدريب الطالب، والمشرفيف التربوييف، واإلدارييف لالستفادضرورة

 التقنية.
  ضرورة إعادة النظر في العبء األكاديمي لممشرؼ، نظرا ألنو المساىـ الرئيس في صناعة ىذا

 التعميـ.
 



  

 جامعة بورسعيد –جملة كلية الرتبية                                           504و                                                   6102يوىيو  –العدد العصرون 

ـ، بعنواف:"جودة التعميـ اإللكتروني مف منظور 2004( عاـ(Ehlers[ دراسة : إىميرس 8] 
  "المتعمميف

 ىدفت الدراسة إلي : 
 االلكتروني مف منظور المتعمميف حيث تمحورت في:بياف مجاالت الجودة في التعميـ 

  التكنولوجياTechnology مكانية اإلتصاؿ : ويشتمؿ عمى ثالثة أبعاد ىي: التكيؼ والشخصية، وا 
 المتزامف، وتوفر المحتوى التقني.

 المعمومات والشفافيةInformation and Transparency ويشمؿ ثالثة أبعاد ىي: تقديـ :
 المعمومات التنظيمية، ومعمومات عف األىداؼ والمحتويات.المشورة والنصح، و 

 ىيكؿ المقررCourse Structure ويشمؿ عمى ثالثة أبعاد ىي: الدعـ الشخصي في عمميات :
 التعمـ، ومقدمة في الجوانب التقنية والمضموف، والميمات واإلختبارات.

 فف التعميـDidactics  ية، وعرض مواد الوسائط : ويشمؿ عمى ستة أبعاد ىي: معمومات أساس
المتعددة اإلثرائية، التوجيو والتنظيـ لتحقيؽ األىداؼ، ودعـ التعمـ، والتغذية الراجعة لتقدـ المتعمـ، 

 مياـ فردية.
 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي لبياف وصؼ مجاالت الجودة في التعميـ االلكتروني مف 
 منظور المتعمميف.

 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 
  ضرورة توسيع شبكة المختبرات وزيادة نسبة أجيزة الحاسوب المخصصة لمدارسيف لممساعدة في

 حصوليـ عمى أفضؿ التقنيات الوصوؿ لمصادر المعمومات ونشر ثقافة التعميـ االلكتروني بينيـ.
 ساعد عمى بناء معارؼ وخبرات في المقررات التعميمية.أف نظاـ التعميـ اإللكترونى قد ي 

 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 
 الحديثة. االتجاىات يراعى بما التقويـ نظـ ضرورة تطوير 
 .أىمية التعميـ االلكتروني كرافد لمتعميـ التقميدي وليس بدياًل لو 
 ـ، بعنواف:"المعايير الكندية لمتعمـ االلكتروني".2004( عاـK. Barker[ دراسة: باركر )9]

 ىدفت الدراسة إلي : 
تقديـ دلياًل لممعايير الكندية لمتعمـ االلكتروني، حيث اشتممت المعايير الكندية لجودة التعمـ 
االلكتروني عمى ثالثة مجاالت رئيسة، تضـ إحدى وعشريف ُبعدًا أساسيًا، ويشتمؿ بعضيا عمى أبعاد 

ة، وعمميات الجودة والممارسات في خدمات ومنتجات التعمـ االلكتروني: وتشمؿ خمسة أبعاد فرعي
 أساسية، ومخرجات الجودة مف خدمات ومنتجات التعمـ االلكتروني.

 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 
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 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي لتقديـ دلياًل لممعايير الكندية لمتعمـ االلكتروني .
 ت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: وتوصم

  يساعد عمى تنمية التفكير البصري. لكترونيالتعمـ اإل وجد أف 
  ينمي إتجاىات إيجابية نحو التعمـ. لكترونيالتعميـ اإل وجد أف 

 وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: 
 رورية المطموبة، التي تعمؿ عمى نجاح البرنامج .إكتساب المتعمـ ميارات التعمـ الض 
  لكتروني، وتشمؿ الميارات المعرفية التي سيكتسبيا الطالب.جودة خدمات التعميـ اإل ضرورة 
ـ، بعنواف:"إسياـ التعميـ اإللكتروني في 2005( عاـVictor Rivero[ دراسة : فيكتور ريفيرا )13]

 بو". تغير مانتعممو وتغير األسموب الذي نتعمـ
 ىدفت الدراسة إلي : 

لكتروني ىو األداة التي تقود الطالب إلي تحقيؽ أرقي مستويات التأكيد عمي أف التعميـ اإل 
 النجاح وليس مجرد أف يكوف أداة تميي الطالب عف التفوؽ واالجتياد .

 وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 
لكتروني الجيد ىو الذي يعتبر اإل استخدمت الدراسة المنيج الوصفي لوصؼ وتقديـ أف التعميـ 

مف أىـ اإلجراءات الجوىرية والرئيسية التي تسمح لوزارة التربية والتعميـ والتعميـ الفني أف تتوصؿ إلي 
 أفضؿ األساليب والطرؽ لتنويع الخدمات التربوية والتعميمية التي تقدـ لمطالب.

 : وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي
 التعمػيـ أف نظػاـ التعمػيـ اإللكترونػى يسػاعد فػي تنميػة اإلتجاىػات اإليجابيػة لػدي المعممػوف نحػو 

 اإللكتروني.
 الػتعمـ أف نظػاـ التعمػيـ اإللكترونػى يسػاعد فػي تنميػة اإلتجاىػات اإليجابيػة لػدي المتعممػوف نحػو 

 اإللكتروني.
  وتوصمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي:

 . ضرورة توفير نظـ التعميـ اإللكتروني لكؿ الطالب داخؿ المدرسة 
 .ضرورة تزويد المعمميف بفرص المشاركة في برنامج التدريب الخاصة بالتعميـ اإللكتروني 
ـ، بعنواف:"حاضر ومستقبؿ 2006( عاـIraklis  &Ioannis[ دراسة : أراكميس وأوانيس )13]

 تكنولوجيا التعميـ اإللكتروني".
 دفت الدراسة إلي : ى

ستثمار في لكتروني، توفر العديد مف المزايا، وذلؾ لحماية اإلتقديـ ستة معايير لمتعمـ اإل 
 لكتروني.التعميـ اإل 
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استخدمت الدراسة المنيج الوصفي لوصؼ وتقديـ ستة معايير لمتعمـ وفي سبيؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ: 
 لكتروني.ستثمار في التعميـ اإل حماية اإللكتروني، لتوفر العديد مف المزايا، وذلؾ لاإل 

 وتوصمت الدراسة إلي بعض النتائج يمكف إجماليا فيما يأتي: 
 لكتروني يوفر العديد مف المزايا، وتتمثؿ بشكؿ عاـ في :أف التعميـ اإل 

  المعيػػار البينػػيInteroperability  يّمكػػف مقػػدمي الخػػدمات المتعػػددة لممحتػػوى اإللكترونػػي مػػف :
لة لممسػػػتخدـ فػػػي كثيػػػر مػػػف الػػػنظـ، وتفػػػادي مشػػػاكؿ الترجمػػػة، واإلتصػػػاؿ، وتبػػػادؿ نشػػػره بسػػػيو 

 المعمومات، وتقديـ حموؿ بوضوح وتفاعمية.
  معيػػار إعػػادة االسػػتخداـRe-usability عػػادة : حيػػث يمكػػف تجميػػع وتفكيػػؾ المحتػػوى والكػػود، وا 

دامو فػي سػياؽ غيػر استخداميا بسرعة وسيولة، باإلضافة أف تركيب المحتوى يمكف تكيفو، واستخ
 الذي صمـ فيو أصاًل.

  المعيػػػػار اإلداريManageability تسػػػػتطيع الػػػػنظـ إعطػػػػاء معمومػػػػات متتابعػػػػة حػػػػوؿ المػػػػتعمـ :
، ”التحػدث بػنفس المغػة“والمحتوى، وتقػديـ لمحػات عػف المتعممػيف، والمسػتوى التعميمػي، ومحتػوى 

دارتو، وتجميعو بطريقة صحيحة.  فيكوف مف السيؿ إيجاده، وا 
 صمت الدراسة إلي بعض التوصيات يمكف إجماليا فيما يأتي: وتو 
  ضػػرورة أف يعتمػػد التعمػػيـ اإللكترونػػي عمػػى اسػػتخداـ الوسػػائط االلكترونيػػة التفاعميػػة لمتواصػػؿ بػػيف

 المتعمـ والمعمـ.
  ضػرورة تقسػيـ الطمبػػة إلػى مجموعػات عمػػؿ صػغيرة فػي غػػرؼ تفاعميػة بالصػوت والصػػورة مػف أجػػؿ

ؿ وفػػي نفػػس الحصػػة وتمكػػيف المػػدرس مػػف النقػػاش مػػع أي مػػف مجموعػػات عمػػؿ التجػػارب فػػي الحػػا
 العمؿ .

 . ضرورة أف ييتـ التعميـ االلكتروني بتقديـ المحتوى التعميمي بكؿ عناصره ومكوناتو 
 التعميؽ العاـ عمى الدراسات السابقة

 استخداـ أوجو التشابو:أىمية التعميـ االلكتروني، واالىتماـ بو لتطوير المؤسسات التعميمية ،
 المنيج الوصفي.

  أوجو االختالؼ: يختمؼ البحث الحالي عف الدراسات السابقة في مشكمة البحث وما يسعي لتحقيقو
مف أىداؼ، وطبيعة العينة المختارة إلجراء الدراسة الميدانية، ووضع تصور مقترح لتفعيؿ التعميـ 

 االلكتروني.
 لحالية، وبناء وتدعيـ اإلطار النظري لمبحث.أوجو االستفادة : بمورة وصياغة مشكمة البحث ا 

 خطوات البخح

الخطوة األولي : اإلطار المنيجي العاـ لمبحث )مقدمة البحث، مشكمة البحث، أىداؼ البحث، أىمية 
 البحث، منيج البحث المستخدـ، مصطمحات البحث، الدراسات السابقة(.
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مفاىيمي والفكري الذي يرتكز عميو التعميـ الخطوة الثانية : اإلطار النظري ويشتمؿ عمي اإلطار ال
 لكتروني. اإل 

 لكترونى.عف عوائد توظيؼ التعميـ اإل الخطوة الثالثة : وتتناوؿ نتائج البحث والتصور المقترح 
 اإلطار اليظري ويتياول ما يلي:

 أواًل : مدخل إىل ميظومة اجلودة

ضػرورة ال منػاص منيػا، بإعتبػاره أيسػر السػبؿ لتحقيػؽ نيضػة حضػارية  التعمػيـ أضحى تطػوير
عصػػػرية شػػػاممة فػػػي ظػػػؿ عصػػػر العولمػػػة ممػػػا يمكػػػف مػػػف مواجيػػػة تحػػػديات العصػػػر ومجػػػاراة التطػػػور 

التعميمػػي  ىتمػػاـ بجػػودة المنػػتج، فمنػػذ منتصػػؼ السػػبعينيات مػػف القػػرف العشػػريف أخػػذ اإلالتكنولػػوجي
مف خػالؿ محػاوالت وضػع معػايير ومواصػفات تعميميػة وتربويػة لمختمػؼ وحػدات ىػذا المنػتج،  يتصاعد،

عتبارىػا ركيػزة أساسػية لصػياغة نمػوذج إلتصبح الجػودة مػدخال لتطػوير التعمػيـ فػي معظػـ دوؿ العػالـ، ب
لمػنظـ التعميميػة القائمػة، تربوي يتفاعؿ مع المتغيرات العالمية، ويستوعب متطمباتيا التي تمثؿ تحػديات 

قتصػػادية ومحػػددات تصػػاالت، والتطػػوير التكنولػػوجي، وتبػػدؿ اليياكػػؿ اإلنفجػػار المعرفػػي، وثػػورة اإل كاإل 
 جتماعية، وغيرىا. نعكاساتيا عمى القضايا والمفاىيـ اإلا  اإلنتاج، والعالقات الدولية و 

 ليس التطبيقية المؤسسات مع التعامؿ ثقافة إلى عاـ بشكؿ (Quality) الجودة  مفيـو ويشير
 األىػداؼ ولتحقيػؽ المػدخالت، عناصػر كافػة جػودة لضػماف أيًضػا بػؿ لضػماف جػودة المخرجػات فقػط

 .كفاءة ممكنة بأعمى المحددة
 العمميػة قػدرة مػدى أي  (Added Value) المضػافة القيمػةوتعنػى الجػودة فػي التعمػيـ : 

 . المتعمـ وقدرات معارؼ وميارات تطوير عمى التعميمية
 التعميميػة، العمميػة لمػدخالت معػايير وجػود يسػتمـز الجػودة مفيػـو فػإف سػبؽ مػا ضػوء فػيو 

 تحقيػؽ تسػتيدؼ المعػايير أف أسػاس عمى بالمعايير، الجودة رتباطإ يؤكد وىذا وعممياتيا، ومخرجاتيا،
بقػة لضػماف مف أىػـ اآلليػات المط معايير، بدوف جودة ال أنو مف نطالقاً إ إدارتيا، عمى وتساعد الجودة،

 التدريسية والييئة المقدمة، والخدمات التعميمية، البرامج أف عتماداإلعتماد ويعنى جودة التعميـ نظاـ اإل
 .معايير الجودة تستوفى أف ينبغي والتجييزات المعدات واإلدارية،

عتبارىػػا إحػػدى الػػدعامات األساسػػية إىتمػػاـ كبيػػر فػػي معظػػـ دوؿ العػػالـ بإولقػػد حظيػػت الجػػودة ب
نطػػالؽ الكػػوادر إظمػػة التعمػػيـ التػػي ينبغػػي عمييػػا مواكبػػة التغيػػرات العالميػػة والتكيػػؼ معيػػا، ونقطػػة ألن

البشػػرية المؤىمػػة عمميػػًا لممشػػاركة فػػي تحقيػػؽ التنميػػة بأبعادىػػا المختمفػػة، ومواجيػػة التػػأثيرات السػػمبية 
ات، ولتحقيؽ ذلؾ فإف الناجمة عف محركات التغيير وصواًل إلى حموؿ عممية تعود بالفائدة عمى المجتمع

عمميػة ضػماف الجػودة تعمػؿ عمػى تطبيػؽ أسػاليب متقدمػة لتحسػيف مسػتوى التعمػيـ وتفعيػؿ الممارسػات 
الموجودة وتطويرىا باستمرار، وتحقيؽ أعمى المستويات الممكنة في مخرجات مؤسسػات التعمػيـ لتػتالئـ 

 حتياجات المحمية واإلقميمية والعالمية. مع اإل

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
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 ه اإللكرتوىى آلية لتخكيل جودة التعليهالتعليثاىيًا : 
إف إسػػتخداـ التعمػػيـ اإللكترونػػي فػػي تحسػػيف المنػػتج التعميمػػي، باإلضػػافة إلػػي خدمػػة المجتمػػع 
وتنمية البيئة، وذلؾ مف خالؿ تحسيف مػدخالت التعمػيـ الثػانوي الصػناعي باسػتخداـ التعمػيـ اإللكترونػى 

مػػالي المناسػب وتحسػيف عمميػػات البػرامج التعميميػة مػػع والتػي تشػمؿ الطالػب والمعمػػـ وتػوفير التمويػؿ ال
مراعاة تطبيؽ األسس العممية في مواقؼ تربوية وتعميمية يمكف إخضاعيا لمواد تجريبيػة، كمػا يتضػمف 
تحقيػػؽ الجػػودة لتطػػوير األداء بمفيومػػو الشػػامؿ، كػػؿ ذلػػؾ يسػػبب تحسػػيف المنػػتج النيػػائي وعمػػي رأسػػو 

اإللكترونػي شػيئًا قائمػًا  التعمػيـ وال يمكػف إعتبػارع وتنميػة البيئػة، الخريج، باإلضافة إلػي خدمػة المجتمػ
نمػػا فرصػػة تصػػنعيا األمػػـ وتسػػتثمرىا الشػػعوب،  بذاتػػو يعمػػؿ فػػي الفػػراغ، كمػػا أف جودتػػو ليسػػت ىبػػة وا 

ولتحقيػؽ الجػودة بػالتعميـ الثػانوي الصػناعي يتطمػب   يد والماؿ والمثابرةوتضحي مف أجميا بالوقت والج
 مايمي: 

  .تحسيف مدخالت التعميـ الثانوي الصناعي 
  .تحسيف عمميات العممية التعميمية 
  .تحسيف األداء بمفيومو الشامؿ 
    .الحصوؿ عمي منتج مناسب وعمي رأسو الخريج وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة 

ـ اإللكترونػػي وتعػػدد اسػػتخداماتو ظيػػرت الحاجػػة إلػػى وجػػود معػػايير واضػػحة يشػػار التعمػػنتإفمػػع 
ختبارىػػا أو تقويميػػا، وذلػػؾ لتحقيػػؽ اومحػػددة، يمكػػف عمػػى ضػػوءىا بنػػاء مصػػادر التعمػػيـ اإللكترونػػي أو 
حتياجػات المتعممػػيف ومػا بيػنيـ مػػف إتحسػينات جوىريػة فػي جػػودة وفاعميػة العمميػة التعميميػػة، ومراعػاة 

 ؽ فردية، وتوفير مواد متعددة الوسائط يمكف الوصوؿ إلييا في أي وقت ومف أي مكاف.فرو
ولذلؾ أىمية جودة التعميـ تظير مف خػالؿ مػا يمكػف أف يحققػو مػف فوائػد عنػد تطبيقػو لمعػايير 

 أبرزىا: ضماف الجودة، ومف
ماف الجودة التطوير المستمر لرسالة المؤسسة التعميمية وأىدافيا: إذ إف تطبيؽ معايير ض (1

سيدفع مؤسسات التعميـ إلى مراجعة دائمة لرسالتيا وأىدافيا مما يجعميا تواكب المتغيرات 
 السريعة والمتالحقة التي تفرضيا العولمة واقتصاديات المعرفة.

االستثمار األمثؿ لمموارد المالية والبشرية: إذ إف مؤسسات التعميـ تعاني مف ىدر الطاقات  (2
اردىا المالية إما أف تكوف عاجزة عف تحقيؽ متطمباتيا وتنفيذ برامجيا البشرية، كما أف مو 

 أو أنيا تستنزؼ في مجاالت ال تخدـ العممية التعميمية بصفة مباشرة.
تحقيؽ الدور المجتمعي لمؤسسات التعميـ: إذ إف رسالة المؤسسات ال تقؼ عند الغايات  (3

و الدور المجتمعي واإلنساني، والشؾ التعميمية فقط بؿ تتجاوز ذلؾ إلى محيطيا األوسع وى
أف جودة التعميـ ستؤثر بصفة مباشرة في المجتمع مف خالؿ مخرجاتيا )الطمبة(، الذيف 
يعدوف مدخالت لعمميات وأدوار أخرى مثؿ المساىمة في اقتراح حموؿ لممشكالت 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=6103
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تي مف شأنيا االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية التكنولوجية والصناعية وغيرىا، ال
 أف تحد مف تأثيرات محركات التغيير العالمية.

تطوير ميارات العامميف في مجاؿ التعميـ الفني: إذ إف معايير ضماف الجودة تشترط عمى  (4
العامميف في المؤسسات التعميمية مستويات عالية مف الكفاءة المينية، وتدريب مستمر، 

 ر ميارات قيادية.واستخداـ أمثؿ لوسائؿ التقنية الحديثة، وتوف
ىتماـ بالتعميـ بشكؿ عػاـ والتعمػيـ الثػانوي الصػناعي بشػكؿ خػاص ألنػو مصػدر مف ىنا ينبع اإل

ذا كانػػت التنميػػة البشػػرية ىػػي جتماعيػػة واإلالطاقػػة البشػػرية وعنصػػر فاعػػؿ فػػي التنميػػة اإل قتصػػادية، وا 
ف الطبيعي المالئـ لتحقيؽ ىػذه عممية تنمية ميارات أفراد الجنس البشري ومعارفيـ وقدراتيـ، فإف المكا

رتفعت نوعية التعميـ وجودتو ونجح فػي إكتسػاب أفػراده إالخصائص ىو النظاـ التربوي والتعميمي، فكمما 
 قتصادية إلى األماـ. رتفع مستوى التنمية البشرية، ودفع الحركة اإلإىذه الخصائص والسمات 

 جػودة تحقيػؽ فػي كبيػر بػدور تسػاىـ أف يمكػف أنػو يتضػح التعمػيـ تكنولوجيػا مفيػـو وبمراجعة
  :اآلتي خالؿ التعميمية مف العممية

 الناتج التعميـ جودة يحقؽ بما مكوناتيا بجميع التعميمية لممواقؼ المناسب التصميـ تقديـ (1
  .خالليا مف

 الفعاؿ. التعمـ تتيح التي والمعايير الشروط جميع لتراعي وتطويرىا المباني تصميـ تقديـ (2
نتاجيا التعميمية والبرامج المواد تصميـ (3  ومتابعتيا. وتقويميا واستخداميا وا 
 التعميـ تكنولوجيا في والمتخصصيف المعمميف مف البشرية القوى إلعداد برامج تقديـ (4

 .التعميمية العممية عمى بالفائدة يعود بما التكنولوجية المستحدثات مف خالؿ وتدريبيـ
 :يمي ما التعميـ في ةالمستحدث والتكنولوجيا التقنيات أىـ ومف

 اإللكترونى التعميـ تكنولوجيا: ( E-Learning Technology ) 
 المسػتحدثات مػف كثيػر ظيػور إلػى أدى التعمػيـ تكنولوجيا مجاؿ في الحادث والتقدـ التطور إف

 العمميػة كفاءة رفع في منيا ستفادةلإل ممحة، ضرورة التعميمية العممية في توظيفيا التكنولوجية أصبح
 فػي ظيػر ، وقػد(Electronic Learning)اإللكترونػي  التعمػيـ المستحدثات بيف تمؾ ومف تعميمية،ال

 الواسػع نتشػارلإل  ونتيجػة ، وأصػبح(E–Learning)إلػى مصػطمحو التسػعينيات ويختصػر منتصػؼ
 التعميميػة المؤسسػات تمكنػت التعميميػة، العمميػة لخدمػة وتوظيفيػا  تصاالت،واإل  المعمومات لتكنولوجيا

 عمميػة أف اإللكترونػي بػالتعميـ اإلنترنت، ويقصد عبر إلكترونًيا والتدريبية برامجيا التعميمية إطالؽ فم
 الوسػائط تكنولوجيػا ومسػتحدثات إلكترونيػة، أجيػزة اسػتخداـ طريػؽ تػتـ عػف المعمومػات وتمقػي التعمػيـ

 وسػائؿ عبػر لمعممػيفوا الدارسػيف بػيف تصػاؿاإل  يػتـ حيػث الزمػاف والمكػاف، ظرفػي عف بمعزؿ المتعددة
 المػتعمـ لظػروؼ وفًقػا التعمػيـ عمميػة وتػتـ فييػا، كبيػرًا تصػاؿ دوراً اإل  تكنولوجيػا وتمعػب عديػدة، تصػاؿإ
 عاتقو. عمى أساسية بصفة التعمـ مسئولية وتقع وقدراتو، ستعداداتوا  و 
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 عمى دتعتم المباشر، غير لمتعميـ جديدة وطرؽ أساليب ظيور إلى التكنولوجي التقدـ أدى ولقد
 الحاسػب اآللػي اسػتخداـ ومنيػا المطمػوب، الػتعمـ لتحقيػؽ التكنولوجيػة المسػتحدثات توظيػؼ تمػؾ
 الػتعمـ إتاحػة بغػرض الدوليػة، المعمومػات وشػبكة الفضػائية، والقنػوات واألقمار الصناعية ومستحدثاتو،

 تكنولوجيا تدعميا متنوعة وطرؽ أساليب بواسطة يناسبو، الذي المكاف يريده وفى لمف اليـو مدار عمى
 مكتوبػة لغػة مػف تركيبػة خػالؿ مػف التعميمػي المحتػوى المختمفػة، لتقػدـ بمكوناتيػا المتعػددة الوسػائؿ

 عرضػيا يػتـ وبصػرية، سػمعية متنوعػة وتػأثيرات وخمفيػات ومتحركػة، ثابتػة مرئيػة وعناصػر ومنطوقػة،
 مجيػود، وبأقؿ كفاءة، أعمىويتحقؽ ب وممتع، شيؽ التعمـ يجعؿ مما الحاسب اآللى، خالؿ مف لممتعمـ
 .التعميـ جودة يحقؽ مما وقت، أقؿ وفى

 التعمػيـ تجعػؿ والتػي الحػالي، العصػر عمينػا فرضػيا التػي المتطمبػات مػف مجموعػة توجػد كمػا
ىػذه  ومػف عنػو، بػديؿ ال الػذي سػتراتيجياإل الخيػار  -التكنولوجيػة المسػتحدثات اإللكترونػي كأحػد

 :المتطمبات
  .المستمر التعميـ إلي الحاجة (1
 اآلخريف. عمي واالنفتاح التواصؿ إلي الحاجة (2
 الحاجة عمي مبني تعمـ الحياة، مدى تعمـ والزماف، بالمكاف مرتبط غير التعميـ لجعؿ الحالي التوجو (3

 الحالية.
 باإلستعماؿ يسمح الذي اإلطار وجود عمى البحث الضروري مف كاف اليدؼ ىذا إلى ولموصوؿ

عادة مف  التعميمية، المنتجات التعميمي لكؿ لممنتج اإلستعماؿ ذلؾ يتـ وال عامميف،المت جميع طرؼ وا 
 التعميـ تسيير أنظمة مختمؼ بيف موحدة البينية قياسية مواصفات بوجود بالتبادالت إال تسمح والتي

 .اإللكتروني
 القياسية الموصفات مزايا 
ستعماؿ تطوير أجؿ مف أىداؼ أربع يوجد  :القياسية المواصفات وا 

 النظاـ عف النظر بغض المبوبة األشياء عف والبحث بالفيرسة تسمح التي لوصولية : وىيا (1
 . األجيزة مف متعددة أنواع مع العمؿ إمكانية يعني المستعمؿ، والذي

 اإلبحار وبرامج واألنظمة  األجيزة مف متعددة أنواع مع العمؿ إمكانية يعني البيني : والذي التعامؿ (2
 .اتالبيان قواعد ومسيري

  .والبرامج األنظمة تطوير عند التعديؿ متطمبات تجاوز تعني اإلستمرارية : والتي (3
 التطوير. أدوات مختمؼ طرؼ مف واإلستعماؿ بالتعديالت تسمح اإلستعماؿ : والتي إعادة إمكانيات (4

 التعمـ ذاتية التدريسية األنظمة مزايا: 
 مميزاتو أىـ تمخيص ويمكف المعتاد بالتعميـ قورف إذا كفاءة أكثر الذاتي التعميـ يكوف ما كثيرًا
 فيما يمي:
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 ومداخؿ وأنشطة أىداؼ مف يناسبو ما باختيار متعمـ لكؿ األنظمة ىذه تسمح حيث: التعميـ  تفريد (1
 .تعميمية

 معدلو وفؽ تعممو في يسير بأف متعمـ لكؿ الذاتي التعميـ أنظمة تتيح: لممتعمـ الذاتية السرعة (2
 .الخاصة وسرعتو

 أو آلة أو مبرمج كتاب خالؿ مف المعدلة البرامج مع المتعمـ تفاعؿ الذاتي التعميـ يضمف: عؿالتفا (3
 .التعمـ في إلستمراره األساسي الشرط تعميمية، وىو رزمة

  لذلؾ وفًقا مساره ويقـو تعممو، نتائج يكشؼ بأف لممتعمـ الذاتي التعميـ أنظمة :تسمح الذاتي التقويـ (4
 خداـ التعميـ اإللكترونىالبيئة التعميمية الست 

يتوقؼ نجاح أي تعميـ عمى البيئة التعميمية التي يحدث فييا ذلؾ التعميـ، فالبيئة التعميمية 
تمعب دورًا ميمًا في تحقيؽ أىداؼ التعمـ جنبًا إلى جنب مع المنياج والمعمـ وطرؽ التدريس الحديثة 

ة، ولكي تتحقؽ أىداؼ التعميـ، البد أف تكوف التي تفعؿ دور المتعمـ وتجعمو في قمب العممية التعميمي
 البيئة التعميمية جاذبة ومشوقة، يشعر فييا المتعمموف بالراحة واألمف والتحدي وتحفزىـ عمى التعمـ.

 مفيـو البيئة التعميمية: -أ
تعرؼ البيئة التعميمية بأنيا : جممة مف الظروؼ المادية والتدريسية والتيسيرية وتتعمؽ 

دية بتصميـ المكاف الذي يشغمو الصؼ، ونوع المواد والمصادر التعميمية المتوافرة فيو، الظروؼ الما
ضاءة ورطوبة وما إلى  ونوع تجييزاتو المادية وبالمتغيرات الطبيعية التي يتصؼ بيا مف درجة حرارة وا 

 ذلؾ، وتحدد ىذه الظروؼ المادية البعد المادي لمبيئة التعميمية.
فتشمؿ أفعاؿ المعمميف ونشاطيـ التعميمي داخؿ غرفة الصؼ، سواٍء أما الظروؼ التدريسية 

ماتعمؽ منيا في تحديد األىداؼ التدريسية، أو بأساليب التدريس أو بالتقويـ، وفي الغالب ثمة توافؽ 
 إلى حد كبير بيف تصميـ المكاف وبيف الظروؼ التدريسية السائدة فيو.

 خصائص البيئة التعميمية االيجابية: -ب
  أنو قبؿ تحديد خصائص البيئة التعميمية اإليجابية  ينبغي التنبو إلى مايمي:إال

التوجد ىناؾ بيئة تعميمية ايجابية واحدة، فيناؾ ثمة تنوع في البيئات التعميمية اإليجابية، ومع ىذا  (1
 التنوع فإف جميع البيئات التعميمية اإليجابية البد أف تستوفي جممة مف الخصائص المشتركة حتى

 تكوف بحؽ إيجابية.
إف إيجابية أية بيئة تعميمية يجب أف تقـو في ضوء تسييميا لتعمـ الطمبة ونمائيـ، ال في مجاؿ  (2

 التحصيؿ المعرفي فقط، بؿ أيضا في مجالي التعمـ اإلجتماعي والعاطفي.
 أما الخصائص التي تميز البيئة التعميمية االيجابية فقد حددىا بما يمي:

لمادية لمصؼ مريحة وجذابة ومجيزة بالمصادر والمواد واألدوات التعميمية الالزمة، أف تكوف البيئة ا (1
 ومنظمة عمى نحو يتيح لمطالب فرص التعمـ الفردي والتعمـ في مجموعات .
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 أف تكوف بيئة آمنة اليحس فييا المتعمـ بالخوؼ أو القمؽ أو التيديد . (2
 و.أف تكوف بيئة ترعى المتعمـ وتحرص عمى تعممو ونمائ (3
أف تقـو البيئة عمى الضبط أو التسيير الذاتي، ومعنى ذلؾ أف الطمبة في ىذه البيئة يتعمموف أف  (4

 يضبطوا سموكيـ وتصرفاتيـ بأنفسيـ، عمى نحو يسيؿ تعمميـ ونمائيـ.
 أما عف الصفات التي تميز البيئة التعميمية االيجابية عف البيئة التعميمية السمبية، بما يمي:

يتـ في البيئة التعميمية اإليجابية بالمشاركة والينفرد بو مدير المدرسة أو المعمـ أو  أف صنع القرار (1
 المتعمـ.

 سيادة روح الزمالة بيف المعمميف والمتعمميف. (2
 إيجابية التفاعؿ بيف المتعمميف أنفسيـ وبينيـ وبيف معممييـ داخؿ الصفوؼ وخارجيا. (3

 أنواع بيئات التعميـ االلكتروني :  -ج
مع ظيور التعميـ االلكتروني مجموعة مف المصطمحات والمفاىيـ المرتبطة بو، ولعؿ مف تزامف 

 أبرزىا مفيـو بيئات التعميـ االلكتروني، والتي يمكف تصنيفيا إلى نوعيف، ىما:
( البيئات الواقعية: وىي عبارة عف أماكف دراسة موجودة عمى أرض الواقع، تتكوف مف مكونات البيئة 1

حوائط وأسقؼ وتجييزات، إال أنو يتوفر فييا تجييزات خاصة بالتعميـ اإللكتروني مف  التقميدية مف
تصاالت، ومف أمثمة البيئات الواقعية لمتعميـ اإللكتروني، ما يمي :   أجيزة حاسب وبرمجيات وا 

  الفصؿ الدراسي : ويقصد بو الفصؿ الدراسي العادي المزود باألجيزة والبرمجيات واإلتصاالت
 الستخداـ التعميـ اإللكتروني، وينقسـ إلى:  الالزمة

وىو الفصؿ المزود بأجيزة حاسب بعدد الطالب وجياز لممعمـ مزود  فصؿ دراسي الكتروني كامؿ: -أ
ومتصؿ بالشبكة الداخمية في  ( Server )ببرنامج أداة الصؼ بحيث يصبح ىذا الجياز عبارة عف 

 المدرسة. 
الفصؿ الذي يتوفر فيو فقط جياز حاسب لممعمـ متصؿ  وىو فصؿ دراسي إلكتروني جزئي: -ب

بالشبكة الداخمية في المدرسة وجياز عرض البيانات وشاشة عرض مستقمة في مقدمة الفصؿ 
 الدراسي.

ويقصد بو احد الفصوؿ الدراسية الذي يتوفر فيو بيئة مثالية لتوظيؼ الحاسب  معمؿ الحاسب : -ج
عدد كاؼ مف أجيزة الحاسب اآللي  وممحقاتيا وشبكة اتصاالت  واالنترنت في التعميـ مف خالؿ توفر

 جيدة في مكاف  واحد، مرتبة بشكؿ مدروس  ويشرؼ عمى  ىذا المعمؿ معمـ الحاسب أو فني مختص. 
ىو عبارة عف معمؿ يتوفر  فيو  عدد مف أجيزة الحاسب  بعدد طالب  الصؼ   الفصؿ الذكي : -د

معمـ متصمة مع بعضيا مف خالؿ شبكة محمية، مما يمكف المعمـ لم ( Server )وممحقاتيا  وجياز 
مف التواصؿ مع طالبو ومف التحكـ  فيما يشاىدوا عمى شاشات أجيزتيـ ويالحظ بأنو يختمؼ عف 

 معمؿ الحاسب بإمكانية إدارتو الكترونيًا .
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ة التعميـ الفيزيقية ( البيئات االفتراضية : وىي البيئات التي تحاكي مف حيث مكوناتيا ووظائفيا بيئ2
المادية التقميدية، وتكوف في الوقت نفسو بسيطة مف حيث إمكانية استخداميا وسيولة الدخوؿ إلييا، 
وتوجد ىذه البيئات عمى مواقع معينة عمى الشبكة العالمية لممعمومات، وتنقسـ البيئات اإلفتراضية إلى 

 نوعيف ىما: 
وتتألؼ مف مجموعة متكاممة غير قابمة  ( Integrated packages )الحـز المتكاممة  - أ

 لمتعديؿ مف األدوات الالزمة اإلدارة عممية التعميـ والتعمـ. 
وفي ىذا النوع مف البرامج يتـ استخداـ توليفة مف  ( Single softwar )البرامج المنفردة  - ب

 وغيرىا( Red pesentor )  وبرنامج   ( power point )البرامج المنفصمة مثؿ برنامج 
التي يمكف اإلستفادة منيا إلنشاء بيئة تعميـ إلكترونية،  –المنفصمة  –مف التطبيقات التقنية 

 ومف أمثمة البيئات لمتعميـ اإللكتروني ما يمي: 
  الفصؿ اإلفتراضي : ىو عبارة عف غرفة إلكترونية في جياز الحاسب اآللى، يمتقي مف خالليا

قات متزامنة أو غير متزامنة لمعمؿ عمى تقديـ الطمبة والمعمـ عف طريؽ اإلنترنت وفي أو 
نجاز المشاريع، وينقسـ الفصؿ اإلفتراضي إلى نوعيف :   الدروس وأداء الواجبات وا 

  الفصؿ االفتراضي المتزامف : وىو الفصؿ الذي يمتقي فيو الطالب مع المعمـ في الوقت
ويتعاوف مع زمالءه نفسو عف طريؽ االنترنت، مما يتيح لمطالب مناقشة زمالءه ومعممو 

وينجز التكميفات الموكمة إليو ويتمقى التغذية الراجعة الفورية مف معممو، ومف أىـ أدوات 
 الفصؿ االفتراضي المتزامف الموح األبيض التشاركي.

  الفصؿ اإلفتراضي غير المتزامف : وىو الفصؿ الذي يدخؿ إليو الطالب دوف وجود المعمـ
الصفحة الرئيسية لمصؼ اإلفتراضي ويتنقؿ عبر  في الوقت نفسو، فيو يدخؿ إلى

رساليا  محتويتيا كما يريد، ويقرأ بعض المقررات، ويحصؿ عمى التكميفات ثـ يقـو بحميا وا 
 إلى المعمـ عف طريؽ البريد اإللكتروني . 

  المعمؿ اإلفتراضي: ويقصد بو معمؿ يحاكي المعمؿ التقميدي مف خالؿ توفر أدوات ووسائؿ
جراء التجارب عمييا في واقع يشبو الواقع التقميدي.يتمكف الطال  ب مف تحريكيا وا 

 :متطلبات بيئة التعليه اإللكرتوىي 

 إف البيئة التعميمية لمتعميـ والتعمـ اإللكتروني تتطمب األتي:
 وتشمؿ ما يمي: Major Players) أ ( مكونات أساسية 

 .المعمـ 
 .المتعمـ 
 .طاقـ الدعـ التقني 
 .الطاقـ اإلداري 
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 وتشمؿ ما يمي: Major Items of Equipments)ب( تجييزات أساسية 
  األجيزة الخدميةServer. 
  محطة عمؿ المعمـThe Teacher's Workstation. 
  محطة عمؿ المتعمـThe Learner's Workstation. 
  استعماؿ اإلنترنتThe Internet Access . 

 وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:
 :Server( األجيزة الخدمية 1

وىي األجيزة التي يجب توافرىا في بيئة التعميـ اإللكتروني وذلؾ لتتـ عممية التعمـ بنجاح، 
وىذه األجيزة ىي الواجب توافرىا في محطة عمؿ المعمـ ومحطة عمؿ المتعمـ مف )أجيزة حاسب 

ألجيزة وممحقاتيا وبرمجيات وبنية تحتية مف اتصاالت وشبكات وتمديدات كيربائية(، وكمما كانت ىذه ا
 أكثر جودة وتقانة كمما كانت أكثر فاعمية في عممية التعمـ اإللكتروني.

 :The Teacher's Workstation( محطة عمؿ المعمـ 2
 تتكوف محطة عمؿ المعمـ في التعميـ اإللكتروني مف مكتب خاص أو غرفة تعميمية تحتوي عمى:

  سماعات( –ميكرفوف  –جياز حاسب حديث ومزود بجميع الممحقات الرئيسة ) طابعة 
 .خط انترنت موصؿ بجياز كمبيوتر شخصي بإمكانيات عممية وفنية متفوقة 
 ( فيديو وماسح ضوئيScanner.) 
 .لوح إلكتروني متنقؿ لمكتابة والرسـ والتوضيح عف بعد 
 .برمجيات ومصادر ومواد مبرمجة مرتبطة بالتعميـ المنيجي 

 :The Learner's Workstation( محطة عمؿ المتعمـ 3
محطات الطالب اإللكترونية المنتشرة عادة في نطاقات جغرافية محمية وعالمية واسعة، وتشمؿ 

 مبدئيًا:
 سماعات. -كاميرا فيديو  -مودـ  –طابعة  -جياز كمبيوتر 
  وتستخدـ المحطات الحالية مف الطالب في استقباؿ تعميمات وبرامج الدراسات اإللكترونية مف

نجازاتيـ المعمميف ثـ في التفاع ؿ مع األقراف والمعمميف خالؿ التعمـ وتحميؿ تعييناتيـ وا 
 التحصيمية في البريد اإللكتروني لممرشديف/ المعمميف المعنييف.

  ويؤدي عمؿ محطات المعمميف والطالب معًا باختالؼ مواقعيـ الجغرافية إلى تكويف مفيـو
التي تشكؿ اآلف  Virtual or Smart Classroomالغرفة الصفية الفاضمة أو الذكية 

 المعمؿ التربوي المفتوح الذي يصنع خالليا المجتمع نفسو مف خالؿ منيجية مدرسية .
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 ( البرمجيات التعميمية :4
تعد البرمجيات التعميمية إحدى أىـ وأنجح استخدامات الحاسب اآللي فػي التعمػيـ، حيػث تسػاعد 

يػدة كمػا أنيػا تسػاعد عمػى التػدريب عمػى ميػارات في تعميـ الطػالب المتعثػريف الكثيػر مػف المفػاىيـ الجد
 سابقة.

 :The Internet Access( استعماؿ اإلنترنت 5
 ويمكف استخداـ اإلنترنت عف طريؽ، مايمي:

 Local Area Network (LAN:))أ( شبكة اإلنترانت 
ىذه الشبكة ذات طبيعة محمية محدودة تخػدـ مؤسسػة أو مجموعػة مػف المػدارس، وتمتػاز ىػذه 

 كة )اإلنترانت( في مجاؿ التعميـ اإللكتروني بالعديد مف الفوائد التربوية والسموكية، ومنيا:الشب
 .تحميؿ المناىج الدراسية المقررة عمى الطالب في المدارس والجامعات عمى الشبكة 
  يمكف التحكـ ببرامج اإلنترانت والخدمات التي تقدميا، وكذلؾ نوع وعدد اإلفراد المسموح ليـ

 داـ.باالستخ
  ضبط العروض والبرامج التي تقدميا اإلنترانت بما يتفؽ مع األخالقيات واألعراؼ االجتماعية

 بخالؼ الشبكة العالمية المفتوحة.
 )ب( اإلنترنت )الشبكة العالمية لممعمومات(:

وىذه الشبكة يمكف ألي فرد في العالـ الدخوؿ إلييا طالما يمتمؾ جياز حاسب آلي يتوافؽ في 
ممو مع برتوكوالت الشبكة )اإلنترنت(، ولكي يتصؿ الفرد مع أي جية أو فرد أخر عبر الشبكة معايير ع

 يجب أف تتوافر لو، العناصر التالية:
 .جياز حاسب آلي متوافؽ مع أنظمة برتوكوالت اإلنترنت 
 .برامج تطبيقية قادرة عمى اإلحتفاظ بسجالت األفراد المتصميف بموقع المشترؾ 
 ( مودـModemوج ).ياز خاص باإلتصاالت بيف حاسب آلي وآخر عبر الياتؼ 
 ( خوادـ الشبكةServers:وتتكوف مف األنواع التالية ) 
  خادـ اسـ المجاؿDomain Name Server (DNS.وىو جياز حاسب في إنترنيت ) 
 ( خادـ البريدMail Server.وىو جياز بشبكة اإلنترنت لتوفير خدمات البريد اإللكتروني ) 
 ت برسـ مالي محدد يصؿ الحاسب اآللي لممشترؾ بالشبكة .خط إنترن 
 . طابعة إلكترونية موصولة بالحاسب اآللي لتمكيف الفرد مف الحصوؿ عمى نسخة ورقية 
 .سماعات وميكروفوف إلجراء اإلتصاالت السمعية مع مراكز المعمومات أو مع اآلخريف 

 خداـ التعميـ اإللكتروني تنحصر فيما يمي:ومما سبؽ يمكف القوؿ بأف مطالب البيئة التعميمية الست
 .المطالب المادية وتشمؿ األجيزة اإلنترنت وممحقاتيما مف برامج وغيرىا 
 .مطالب بشرية وتشمؿ التدريب عمى ميارات تطبيؽ التعميـ اإللكتروني 



  

 جامعة بورسعيد –جملة كلية الرتبية                                           563و                                                   6102يوىيو  –العدد العصرون 

 التعليه اإللكرتوىى ثالجًا : معايري جودة
المصػري فػي  اكؿ التػي تواجػو المجتمػعمف الواضح اف السػبيؿ األمثػؿ لمتغمػب عمػي بعػض المشػ

فػػي المنظومػػة التعميميػػة عمػػي أسػػس تكنولوجيػػو تتوافػػؽ مػػف  الفتػػره الراىنػػو بشػػكؿ عػػاـ تتطمػػب تطػػوير
المعػػايير الدوليػػو إلنشػػاء منظومػػة تعميميػػة رائػػده عمػػي المسػػتوي الػػدولي واإلقميمػػي فػػي تقػػديـ الخػػدمات 

ة عمػي أعمػػي مسػػتوي مػػف الجػػودة لكػػي تسػػاىـ فػػي التعميميػة بنظػػاـ إلكترونػػي فػػي تقػػديـ خػػدمات تعميميػػ
إعداد قػاده المسػتقبؿ لكػي يكػوف ليػـ تػأثير إيجػابي عمػي الجػانبيف اإلقتصػادي واإلجتمػاعي فػي مصػر، 

لكترونى ودوره في دعـ التعميـ الثانوي الصناعي في مصػر إلمػداد سػوؽ وىذا ما يتطرؽ إليو التعميـ اإل 
 .لتكنولوجيات المتقدمة بشكؿ إحترافىالعمؿ بعناصر قادرة عمي التعامؿ مع ا

لكتروني في أي مؤسسة تعميمية ناجحًا، كاف البد مف تطبيؽ عدة معايير ولكي يكوف التعميـ اإل 
  :لكتروني وىي عمى عدة محاور ومنياتيدؼ إلى رفع جودة التعميـ اإل 

 :[ معايير جودة إدارة التعميـ اإللكتروني وتتضمف1]
حتياجػػات التعميميػػة، وضػػع كنولوجيػػا التعمػػيـ اإللكترونػػي: وتتضػػمف: تقيػػيـ اإلختيػػار تإمعػػايير جػػودة  -أ

حتياجػات إحتياجػات الطػالب، معرفػة إلكترونػي، تقيػيـ التكنولوجيػا المسػتخدمة، معرفػة ميزانية التعميـ اإل 
 .ىيئة التدريس والعامميف مف التدريب

: تحديػد المصػادر اإللكترونيػة، تحديػد لكترونػي: وتتضػمفمعايير جودة تطوير تكنولوجيػا التعمػيـ اإل  -ب
 .معايير قياس وتقويـ التكنولوجيا، تصميـ ونشر إدارة المادة التعميمية تكنولوجيا

معايير جودة تطبيؽ وتدعيـ وتقييـ تكنولوجيػا التعمػيـ اإللكترونػي: وتيػتـ باإلشػراؼ عمػى التوظيػؼ  -ج
 .ظمة تقابؿ باستمرار مواصفات المؤسسةوالحفاظ عمى تعمـ التكنولوجيا والتأكد مف أف جميع األن

وال بد لنا مف التأكيد مف أف استخداـ مصطمح التكنولوجيا يختمؼ بحسب السياؽ الذي يسػتخدـ 
 فيو، فيو يختمؼ في مجاؿ الصناعة عنو في مجاؿ التربية.

ا ولكػي التكنولوجيا والتعميـ : تػروج بػيف الحػيف واآلخػر تعػابير بػيف التربيػة والتعمػيـ والتكنولوجيػ
توضع األمور في نصابيا والتستخدـ ىذه التسميات في غير موضعيا مما يؤدي إلػى تشػويش المعػاني 

 المستيدفة منيا كاف البد مف مراجعة بعض التعابير المرتبطة بعممية التعميـ وىي عمى الشكؿ التالي:
 اد أفػػراد لمتعامػػؿ مػػع التعمػػيـ التكنولػػوجي : يعنػػي تحديػػد نوعيػػة التعمػػيـ ومواصػػفاتو يعنػػي أيضػػًا إعػػد

الوسائؿ واألساليب التكنولوجية، وييدؼ إلى التعمـ التخصصي كما ييػدؼ أيضػًا إلػى إكتسػاب الفػرد 
 قدرات وميارات فنية وتطبيقية تخصصية .

  التكنولوجيا في التعميـ : وىو يعني وجود عنصر التكنولوجيا في العمميػة التعميميػة حيػث تفػتح أمػاـ
ستيعاب، ولممعمـ في العرض ولمعممية التعميمية في الوصػوؿ إلػى الكفايػة المتعمـ أفاقًا واسعة في اإل

لوسػائؿ تمثػؿ إمكانػات واإلتقاف نذكر منيا الكتػاب، األفػالـ التعميميػة، الحاسػب اآللػي... الػ ، ىػذه ا
 ىائمة لمعاونة المتعمـ في التحصيؿ لموصوؿ إلى مستوى المعرفة المنشودة.
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  تكنولوجيػػا التعمػػيـ : ىػػو مفيػػـو واسػػع لمعمميػػة التعميميػػة، ويقصػػد بػػو التخطػػيط والتصػػميـ والمنػػاىج
التعميميػة، ومػا والبرامج التعميمية وأساليب تنفيذىا بما فػي ذلػؾ إنتػاج المػواد التعميميػة ثػـ المواقػؼ 

دارة تمؾ المواقؼ، ثـ يمتد أيضًا تقييـ العممية التعميمية بجميع أبعادىا.  يدور فييا المعمـ والمتعمـ وا 
 [ معايير جودة أداء الطالب في التعميـ اإللكترونى2] 

 وتحدد ىذه المعايير بأف يكوف الطالب:
بقة والخبرات العالمية مف حولو في مجاؿ منفتح عمى العالـ الخارجي، بحيث يستفيد مف خبراتو السا -أ

 .المادة التعميمية المقدمة لو عف طريؽ التعميـ اإللكتروني
لديو دافعية مستمرة لمتعمـ، وذلؾ عف طريؽ التغمب عمى الصػعوبات التػي قػد تواجيػو، كعػدـ وجػود  -ب

نترنت المقدمة لػو ت اإل نترنت، أو ضعؼ خدماالميارات الكافية لمتعامؿ مع تكنولوجيا الحاسب اآللى واإل 
 .تصاؿ وخالفوكالبطء في اإل 

لكترونػي ييػدؼ إلػى تعزيػز العمػؿ الجمػاعي بػيف لديو قػوة المشػاركة بفاعميػة، بحيػث أف التعمػيـ اإل  -ج
 .المتعمميف بعضيـ البعض، وبيف المتعمميف مف جية والمعمميف مف جية أخرى

لكتروني الكشػؼ عػف أي مشػاكؿ ت التعميـ اإل قادر عف التعبير عف رأيو بحرية، حيث أف مف متطمبا -د
قد تواجو األفراد المستفيديف منػو، ولػذلؾ عمػى الطالػب أف يتحػدث بنفسػو عػف أي مشػاكؿ يواجييػا إلػى 

 .معمميو ومشرفيو بكؿ حرية وفي أي وقت ومكاف
ة ىػذه لكترونػي وتقػديره، فػإذا كػاف الطالػب غيػر واٍع بأىميػأف يكوف عمػى وعػي بأىميػة التعمػيـ اإل  -ىػ 

لكترونػي وكػؿ مػا التقنية أو غير مقدر لممجيودات التي يبذليا اآلخروف في ىذا المجاؿ، فإف التعمػيـ اإل 
ينػدرج تحتػػو مػػف تعمػػيـ متطػػور أو تعمػػيـ عػػف بعػد لػػف يحقػػؽ أىدافػػو وأي مشػػروع تعميمػػي ينػػتيج مػػنيج 

 .لكتروني سيفشؿ ال محالةالتعميـ اإل 
 ادر االلكترونية وتتضمف:[ معايير جودة استخداـ المعمـ لممص3]
 .لكترونية المحمية والعالمية في مجاؿ تخصصواإللماـ التاـ بالمصادر اإل  -أ
 .العمؿ مف خالؿ خطة منظمة لتوظيؼ المصادر اإللكترونية في المواقؼ التعميمية -ب
 .توفير بيئة إلكترونية جاذبة الستخداـ المصادر اإللكترونية في المواقؼ التعميمية -ج
 .لتفاعؿ مع الطالب واإلدارة اإللكترونية عمى مدار الساعةا -د
 .إدارة المواقؼ التعميمية في قاعة الدراسة بحماسة وتشويؽ عند استخداـ المصادر اإللكترونية -ىػ
[ جودة الخدمة اإللكترونية4]   

مػد جػودة التعميـ اإللكتروني يعتمد عمى التكنولوجيا الرقميػة والتػي تقػدـ كخدمػة إلكترونيػة، وتعت
 :التعميـ اإللكتروني عمى جودة الخدمة اإللكترونية التي توفره، والتي تعتمد عمى عدة معايير منيا

ظيار البيانات والمعمومات والنتائج لمعميؿ -أ  .السرعة ودقة التوقيت: في المعالجة وا 
 .الدقة: في المعمومة أو البيانات المقدمة لمعميؿ -ب
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عتمػػػاد عمػػػى المصػػػدر أو الخدمػػػة فػػػي سػػػرعة معالجػػػة البيانػػػات ودقػػػة اإلعتماديػػػة: ىػػػؿ يمكػػػف اإل -ج
 المعمومات المقدمة لمعميؿ؟

 األمف: إمف المصدر األساسي، أمف وسيمة اإلتصاؿ، أمف حفظ المعمومات. -د
 رابعًا : اليناذج األوروبية جلودة التعليه اإللكرتوىى 

إلتزامو بمعايير جودة متفؽ عمييا مف المؤكد أف نجاح أي نظاـ تعميمي يعتمد بشكؿ كبير عمي 
سػتجابة لتطػور متطمبػات الميػارة، وقػد تطػور مفيػـو عالميًا، وعمي ترسي  ثقافة الػتعمـ مػدي الحيػاة لإل

قتصػػاد إمػػتالؾ إمػػتالؾ النوعيػة إلػػي إمػتالؾ الكفايػػات إلػػي إمػػتالؾ الكفػػاءة إلػػي إالجػودة فػػي التعمػػيـ مػف 
 المعرفة والمعموماتية.

ة الجيػػػد سػػػيؤدي إلػػػي ممارسػػػات إداريػػػة جيػػػدة تحقػػػؽ متطمبػػػات الخػػػدمات كمػػػا أف نظػػػاـ الجػػػود
ضػطراب، وال يمكػف إالتعميمية والمخرجات المحددة مف قبؿ سػوؽ العمػؿ بتماثػؿ وثبػات ودوف تذبػذب أو 

المحافظة عمي مسػتوي ثابػت لمجػودة فػي غيػاب نظػاـ جػودة موثػؽ ومطبػؽ، وال يوجػد سػبب يػدفع فػردًا 
ـ بأعمالو بطريقة تختمؼ عف الطريقة الموثقة والمسممة إليو بعد تمقيو تدريبًا حريصًا عمي وظيفتو لمقيا

ـ إلػي إعػالف مجموعػة مػف التوصػيات 2001كافيا عميو، ولتحقيؽ ذلؾ فقد أفضت القمة األوربية عػاـ 
 أىميا:

  تصاالت المعموماتية )اإلنترنت، الياتؼ المحموؿ( لمجميع .ضرورة توفير اإل 
 لكتروني .ميـ اإل تنمية متطمبات التع 
 . إجراء التدريبات عبر الوسائؿ المعموماتية 
  تطوير مناىج تعميمية مرنة تستوعب الجميع وتزويدىـ بالميارات المطموبة لممشاركة في عصر

 المعموماتية.
 .توسيع فكرة منتديات ومواقع متخصصة ونشرىا لتصؿ إلي المجتمعات المختمفة 

لكترونػي، جػودة فػي التعمػيـ، والسػيما فػي مجػاؿ التعمػيـ اإل وتوجد نماذج مختمفة لمحفاظ عمػي ال
موجػػودة فػػي بمػػداف مختمفػػة، ولكػػف ال أحػػد يعػػرؼ الػػنيج األفضػػؿ حتػػي األف، ومػػف النمػػاذج المقترحػػة 

 والمعايير التي يمكف أف تكوف مفيدة لمؤسسات التعميـ االلكتروني مايمي: 
 (EFQM))أ( النموذج األوؿ : نموذج التميز األوروبى 

إلي المساىمة في تطوير أداء المؤسسػات،  ((EFQMـ 2010ييدؼ نموذج التميز األوروبي 
ومػػف ناحيػػة آخػػري يركػػز النمػػوذج عمػػي ثبػػات المؤسسػػات وشػػموليا لممتطمبػػات الحكوميػػة واألخالقيػػة 

سػػتمرارية العمػػؿ واإل سػػتدامة، وفػػي ذات الوقػػت يحػػتفظ النمػػوذج بالمبػػادئ األساسػػية الثمانيػػة لمتميػػز وا 
ضػػافة إلػػي مجموعػػة مػػف تسػػعة معػػايير، ومتابعػػة نتػػائج المؤسسػػات بمنظػػور يركػػز عمػػي المسػػتقبؿ باإل

 واليقتصر عمي التركيز عمي األداء السابؽ.



  

 جامعة بورسعيد –جملة كلية الرتبية                                           556و                                                   6102يوىيو  –العدد العصرون 

لمنظمػات تسػعي لتحقيػؽ  (EFQM)والمؤسسة األوروبية إلدارة الجػودة وضػعت نمػوذج التميػز 
عايير ىي : القيػادة والسياسػة العامػة م (9)التميز، نموذج يقـو عمي مبادئ إدارة الجودة ويحتوي عمي 

دارة الموارد والعمميات ونتائج العمالء ونتائج العامميف ونتائج المجتمع ونتػائج  واإلستراتيجية والعامميف وا 
وضع مسػار الػتعمـ   (PREAU)األداء الرئيسية، وقاـ فريؽ مف الخبراء تحت إشراؼ المنظمة الفرنسية

 ( مراحؿ متتالية ىي:6ف مف )نموذجا لتقييـ الجودة التي تتكو
 معمومات عف المستفيد )المتعمـ الفرد أو المؤسسة ( يستكشؼ التدريب المتاح في السوؽ . (1
 التفاوض : العقد المبـر بيف المستفيد وىيئة التدريب . (2
 معمومات عف الفرد المتعمـ عمي مضموف المادة التدريبية وتنظيميا . (3
اجاتو، والدوافع، وذلؾ قبؿ التعمـ واالتفاؽ عمي المسار التفاوض مع الفرد المتعمـ عمي احتي (4

 المناسب لمتدريب. 
 مراجعة الحسابات مف التحقؽ مف صحة تسميـ الجودة. (5
 التقييـ : تقييـ فعالية التدريب والمتعمـ. (6

 Open and Distance Learning Quality Councl (ODL))ب( النموذج الثاني         
الجيود المبذولة في مجاؿ جودة التعميـ المفتوح بأوربا أنشػئتو وكالػة  يعد ىذا النموذج مف أوؿ

ـ بطمب مف الحكومة البريطانيػة وتػدعيميا، وركػزت الوكالػة عمػي فحػص 1969ضماف الجودة في عاـ 
ومراجعة برامج التعميـ المفتوح في كميات المراسمة، وقد أصػبحت وكالػة ضػماف الجػودة مسػتقمة مسػجمة 

إلػػي تحسػػيف نوعيػػة بػػرامج التعمػػيـ المفتػػوح وحمايػػة حقػػوؽ المتعممػػيف، وتوظيػػؼ  كييئػػة خيريػػة تيػػدؼ
 الوكالة نظاـ ضماف الجودة عمي الجوانب التالية:

 البرامج والدرجات الممنوحة وكذلؾ محتوي التعمـ . (1
 أعضاء ىيئة التدريس . (2
 التكنولوجيا المستخدمة في التعميـ . (3
 البناء المؤسسي واإلداري. (4

الة مجموعة مف المعايير تيدؼ إلي ضػماف نوعيػة جيػدة مػف التعمػيـ مػف خػالؿ وقد حددت الوك
لكترونيػػة لمتعمػػيـ وذلػػؾ عمػػي النحػػو التعمػػيـ االلكترونػػي، وقػػد تناولػػت ىػػذه المعػػايير إلػػي جانػػب البنيػػة اإل 

 التالي:
 نواتج التعمـ  (1
 الدعـ والخدمات المناسبة  (2
 .المؤسسة المانحة لممقرر (3
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 European Network of Quality Assurance in Higher )ج( النموذج الثالث 
Educaton (INQA) 

أسػػندت مسػػئولية تقيػػيـ التعمػػيـ عػػف بعػػد والتعمػػيـ المفتػػوح إلػػي الشػػبكة األوربيػػة لضػػماف جػػودة 
المراجعة والتقييـ الذاتي  ؿـ، مف خال 2000التعميـ وقد أكتمؿ تصميـ إطار متكامؿ لمعايير الجودة عاـ 

 ة.لممؤسسات التعميمي
 المعايير التالية:(INQA) وقد أستخدـ ىذا النموذج 

المعيار األوؿ : تصميـ المنظومة المتكاممة لتعمـ عف بعد وتشمؿ تطبيؽ القواعد العامة لمتعميـ في  (1
نموذج ممارسات التعميـ مف بعد، تقـو المؤسسة التي تقدـ برامج التعميـ عف بعد والتعميـ المفتوح 

دارة البرامج   بما يتناسب مع األسس العممية.بتطوير وا 
المعيار الثاني : إتباع معايير الجودة عند تصميـ برامج التعمـ عف بعد ويشمؿ تصميـ البرامج  (2

واعتمادىا ومراجعتيا بمشاركة أعضاء ىيئة التدريس كما تحرص المؤسسة عمي أف تتسـ برامج 
 بيف أىداؼ التعميـ .التعميـ مف بعد والتعميـ المفتوح ومكوناتيا بالتوافؽ الواضح 

داري مترابط تقـو المؤسسة التعميمية بإدارة برامج التعميـ عف بعد  (3 المعيار الثالث : تأميف تنظيمي وا 
 باألسموب الذي يحقؽ المعايير األكاديمية لمدرجة الممنوحة .

المالية المعيار الرابع : البنية التحتية المساندة ويشمؿ المرافؽ والتجييزات والتخطيط واإلدارة  (4
 واإلدارة التكنولوجية لمبرنامج وأعضاء ىيئة التدريس والكوادر الفنية .

المعيار الخامس: معيار ثقافة وبيئة المؤسسة التعميمية ويشمؿ رسالة المؤسسة وأىدافيا  (5
دارة ضماف الجودة.  والسمطات وا 

البحثية  المعيار السادس : اإلسيامات في خدمة المجتمع ويشمؿ االستشارات والمشروعات (6
 والعممية التي تسيـ في خدمة المجتمع وتطوره .

وتتـ إجراءات تطبيؽ وفحص وتقييـ ىذه المعايير مف خالؿ التقيػيـ الػذاتي لممؤسسػة التعميميػة 
وذلػػؾ بإعػػداد دراسػػة تفصػػيمية شػػامة عػػف أوضػػاع المؤسسػػة الحاليػػة وفقػػا لمتطمبػػات الجيػػة المانحػػة 

البيانػػات الخاصػػة ببرامجيػػا األكاديميػػة وىيكميػػا اإلداري المػػالي لالعتمػػاد، وتتضػػمف ىػػذه الدراسػػة كافػػة 
والخدمات التػي تقػدميا لممجتمػع المحمػي ومجػاالت التطػوير التػي تقػـو بيػا مػف خػالؿ التقيػيـ الخػارجي 
لممؤسسة وتتـ مف خالؿ المراجعة المؤسساتية حيث تشػكؿ الييئػة المانحػة االعتمػاد لجنػة أو عػدد مػف 

راسػػػة الوثػػائؽ المقدمػػػة مػػف قبػػؿ المؤسسػػػة التعميميػػة والقيػػػاـ بزيػػارات ميدانيػػػة المجػػاف المتخصصػػة لد
جراء مقابالت مع المعمميف والطالب والخريجيف .  لممؤسسة وا 

 عناصر منظومة التعميـ اإللكترونى ومكوناتو في مجتمع المعرفة 
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عميميػػة لمتعمػػيـ اإللكترونػػي مجموعػػة متنوعػػة مػػف العناصػػر التفاعميػػة التػػي تشػػكؿ منظومػػة ت 
متكاممة، ينبغي توافرىا جميعًا لكى تتكامؿ مع بعضيا البعض إلنجاح منظومػة التعمػيـ اإللكترونػي عمػي 

 الوجو األمثؿ وتتمثؿ في: 
المعمـ : يفرض التعميـ اإللكترونى تغييرات جديدة عمى أدوار المعمـ، فبعد أف كاف المصدر األساسػى -1

رشػاد والتوجيػو وتقػديـ المسػاعدات الفرديػة والجماعيػة، لممعمومات أصػبح دوره اآلف يتركػز حػوؿ اإل 
نتاجيػػػػا واسػػػػتخداميا، وتجييػػػػز المواقػػػػؼ التعميميػػػػة، وتصػػػػميـ بيئػػػػة الػػػػتعمـ  عػػػػداد البرمجيػػػػات وا  وا 
اإللكترونى القائمة عمى الكمبيوتر واالنترنت، ومثيرًا لدافعية الطػالب ومشػجعًا عمػى العمػؿ والتفاعػؿ 

 الجماعى.
تعميـ اإللكترونى الفرص المتساوية فى التعمـ والمعرفة لجميػع المتعممػيف باسػتخداـ المتعمـ : يوفر ال-2

وسائؿ االتصاؿ المختمفة وتحقيؽ متعة التعمـ وجذب االنتباه وتقميؿ وقت التعمـ، وتأكيد مبدأ الػتعمـ 
 التفػػاعمى وتقػػديـ الػػتعمـ المناسػػب لكػػؿ مػػتعمـ حسػػب مسػػتواه وقدرتػػو وسػػرعتو، وتأكيػػد مبػػدأ الػػتعمـ

 الذاتى.
المػػنيج : يسػػيـ التعمػػيـ اإللكترونػػى فػػى تطػػوير المنػػاىج الدراسػػية سػػواء فػػى تصػػميميا أو تنفيػػذىا -3

باسػػػتخداـ الوسػػػائط المتعػػػددة، واإلقػػػالؿ مػػػف الحشػػػو والتكػػػرار الػػػذى تتسػػػـ بػػػو المنػػػاىج بصػػػورتيا 
ت المختمفػة، التقميدية، وتوفير معمومات مرئيػة مدعمػة بالصػورة والصػورة والػنص والحركػة والمػؤثرا

وتقديـ المفاىيـ التى يصعب شرحيا إال باستخداـ تكنولوجيا المحاكاة وأساليب النمذجة وبيئة التعمـ 
 االفتراضى.

أساليب التعميـ والتعمـ : يؤكد التعميـ اإللكترونػى عمػى مبػدأ التعمػيـ التفػاعمى، وتحقيػؽ فرديػة الػتعمـ -4
تاحة الفرصة لممتعمـ لمتفاعؿ والتحكـ واال ختيار حسب سػرعتو وحاجاتػو، وتوظيػؼ أسػاليب الػتعمـ وا 

 اإلتقانى.
التجييػػزات : تتطمػػب تكنولوجيػػا التعمػػيـ والػػتعمـ اإللكترونػػى تػػوفير كافػػة المتطمبػػات الماديػػة والبشػػرية -5

المؤىمػة، وتػوفير األجيػزة والمعػدات والبرمجيػات الالزمػة لتأسػيس بيئػة الػتعمـ اإللكترونػى، وتجييػػز 
 ًا.الفصوؿ إلكتروني

  وتنضوي منظومة التعمـ اإللكتروني عمي المكونات )األبعاد( التالية:
التدريسػػػي )التربػػػوي(: ويخػػػتص بػػػأغراض الػػػتعمـ اإللكترونػػػي وأىدافػػػو ومحتػػػواه واسػػػتراتيجيات  -1

التعميـ والتعمـ المسػتخدمة فػي تقػديـ المحتػوي، والوسػائط المسػتخدمة فػي ىػذا التقػديـ وغيرىػا 
 يذا التعمـ. مف الجوانب التدريسية ل

اإلداري: ويختص بإدارة التعمـ اإللكتروني مف حيث تقػديـ الخػدمات اإلداريػة لمسػتخدمي الػتعمـ  -2
دارة االختبارات.   اإللكتروني مثؿ القبوؿ والتسجيؿ وا 
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التكنولوجي )التقني(: ويختص بالبنية التحتية لمتعمـ اإللكتروني )أجيزة كمبيوترات، وممحقاتيا،  -3
   الشبكات... إل (.

 التقييمي : ويختص بتقدير تحصيؿ المتعمميف، وكذا تقويـ التدريس وبيئة التعمـ اإللكترونية.  -4
 ممحة وضرورةً  ميماً  مطمباً  الحاضر الوقت في اإللكتروني التعميـ أصبح ومف ىذا المنطمؽ 

 ميـالتع أكسب وتقنية المعمومات لجودة التعميـ، وقد االتصاالت عالـ في الضخمة الثورة فرضتيا
 لمتعميـ. الحقيقي الوجو غيرت حينما ىامة وخدمة كبيرة إضافةً  التعميـ اإللكتروني

وال يمكف جعؿ التعميـ االلكتروني بديال عف التعميـ التقميدي، بؿ أنو مكمؿ لو، فالحاجة الماسة 
إتاحة فرص لكترونية تفرض عمينا السعي لتقريب المسافات، وأيضا لمتقنيات الحديثة ولمواكبة الثورة اإل 

العمؿ لمخريجيف بما يتناسب وعصرنا ىذا، وزيادة الوعي لدى ىؤالء الطالب يجعمنا بتفكير دائـ 
 ومستمر إليجاد حموؿ متنوعة لتمبية حاجاتيـ في القرف الحادي والعشريف .  

 خالصة ىتائج الدراسة امليداىية

 ناعى:التعميـ الثانوي الص اإللكترونى عمي جودة عوائد توظيؼ التعميـ
  تسػػيـ تقنيػػة التعمػػيـ اإللكترونػػى بفعاليػػة فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ العمميػػة التعميميػػة بالمػػدارس الثانويػػة

  الصناعية.
  بػداع بإتاحػة يمكف التعميـ اإللكترونى المعمـ بالمدارس الثانويػة الصػناعية مػف أداء عممػة بكفػاءة وا 

 .حتياجات وتوقعات الطالب المتنوعةإطرؽ تدريسية تشبع 
 تعميـ اإللكترونى المتعمميف بالمدارس الثانوية الصناعية مف التمقى إلى المشاركة.يحوؿ ال 
 .يزيد التعميـ اإللكترونى مف دافعية طالب مدارس التعميـ الثانوي الصناعى وتشجعيـ عمى اإلبداع 
 عتمػػػاد عمػػػى الػػػنفس لػػػدى طػػػالب التعمػػػيـ الثػػػانوي سػػػتقاللية واإلينمػػػي التعمػػػيـ اإللكترونػػػى روح اإل

 . ناعى مما يعزز ميارات البحث والتعمـ الذاتيالص
 لمتعميـ التقميدي . بالمدارس الثانوية الصناعية مساندة التعميـ اإللكترونى برامج تعميمية يوفر 
 . يحقؽ التعميـ اإللكترونى أىداؼ التعميـ التقميدي بالمدارس الثانوية الصناعية بشكؿ فعاؿ 
  النبوغ الجماعى لممتعمميف بالمدارس الثانوية الصناعية .يساعد التعميـ اإللكترونى عمى تشجيع 

 التصور املكرتح 

 ( فمسفة التصور المقترح 1
تقـو فمسفة التصور المقترح عمى فاعمية تطبيؽ التعميـ اإللكترونى بالمدارس الثانوية 

 الصناعية لمواجية تحديات العصر، واالستفادة منو فى تطوير التعميـ الثانوي الصناعي.
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 ( أىداؼ التصور المقترح 2
 تمثمت أىداؼ التصور المقترح فيما يمى:

  تطػػوير قطػػاع نظػػاـ التعمػػيـ االلكترونػػي وتحديثػػو ليصػػبح أكثػػر قػػدرة عمػػى تخػػريج متعممػػيف مػػزوديف
بػػػالمؤىالت العمميػػػة والتطبيقيػػػة الالزمػػػة لتمبيػػػة االحتياجػػػات المختمفػػػة مػػػف األنشػػػطة االقتصػػػادية 

 واالجتماعية والثقافية .
 وفير البيئة التعميمية الداعمة لإلبداع والتميز واالبتكار .ت 
  تحسػػيف نوعيػػة وكفػػاءة نظػػاـ التعمػػيـ االلكترونػػي مػػف خػػالؿ مواكبػػة التطػػورات فػػي مجػػاؿ تكنولوجيػػا

 تصاالت .المعمومات واإل 
  لكترونػػػي حيػػػث أف التقػػػويـ يتطمػػػب التحسػػػيف والتعػػػديؿ بنوعيػػػة االرتقػػػاء بجػػػودة نظػػػاـ التعمػػػيـ اإل

 حتياجات ومتطمبات عصر العولمة.إسات بما يمبي الممار 
  لكتروني . تييئة المناخ التعميمى وتوفير العوامؿ التى تمكف المتعمميف مف اكتساب ثقافة التعميـ اإل 
 ( أىمية التصور المقترح3
  تطػػوير العمميػػة التعميميػػة مػػف خػػالؿ قيػػاس مؤشػػرات األداء لمػػدخالت وعمميػػات، ومخرجػػات العمميػػة

 .  التعميمية
  لكترونػػي األساسػػية مػػف خػػالؿ تنظػػيـ حمقػػات نشػػر ثقافػػة التقػػويـ بػػيف كافػػة عناصػػر نظػػاـ التعمػػيـ اإل

 وورش العمؿ والدورات التدريبية التي تعنى بتقويـ األداء .
 سػػتفادة منيػػا فػػي تحقيػػؽ التطػػوير تبػػادؿ الخبػػرات واألفكػػار الخاصػػة بتقػػويـ العمميػػة التعميميػػة واإل

 المنشود.
 لكترونػػي وتقػػديـ عمومػػات تيػػتـ بتحديػػد جوانػػب القػػوة والضػػعؼ فػػي نظػػاـ التعمػػيـ اإل إنشػػاء قاعػػدة م

 المقترحات والوسائؿ المناسبة لمتغمب عمييا .
  لكتروني لموصوؿ إلى مستوى متميز .متابعة تطوير نظاـ التعميـ اإل 
 حػػػداث التكامػػػؿ والتجػػػاإل انس سػػػتفادة مػػػف مصػػػادر التعمػػػيـ اإللكترونػػػى بالمؤسسػػػات التعميميػػػة، وا 

 والتنسيؽ بينيـ.
 ( أسس ومنطمقات التصور المقترح4
  .تفعيؿ توظيؼ التعميـ اإللكترونى في مدارس التعميـ الثانوي الصناعي لجودة التعميـ 
  زيادة نسػبة التحصػيؿ لػدى طػالب مػدارس التعمػيـ الثػانوي الصػناعي، نتيجػًة لتفعيػؿ تطبيػؽ التعمػيـ

رتفاع الروح المعنويػة لمطػال ب، األمػر الػذي يػؤدي إلػى تقبػؿ العمميػة التعميميػة بصػورة اإللكترونى وا 
 أفضؿ.

  إف مرحمػػة التعمػػيـ الثػػانوي الصػػناعي مػػف المراحػػؿ التعميميػػة اليامػػة التػػى يقػػع عمػػى عػػاتؽ القػػائميف
 عمييا توفير كافة اإلمكانيات المادية والبشرية إلشباع االىتمامات واالحتياجات المتنوعة لطالبيا .
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 ور المقترح ( متطمبات التص5
يتطمػػب توظيػػؼ التعمػػيـ اإللكترونػػى بالمػػدارس الثانويػػة الصػػناعية لتحقيػػؽ جػػودة التعمػػيـ، وذلػػؾ 

 وفقًا لمدراسات السابقة ونتائج تطبيؽ أدوات البحث ما يمى:
  لكتروني األساسػية مػع متطمبػات التقػويـ وفػؽ معػايير الجػودة، موافقة ثقافة عناصر نظاـ التعميـ اإل

 " المعمـ، والمتعمـ، والطاقـ اإلداري، وطاقـ الدعـ التقني ". وذلؾ عمى مستوى
  لكترونػػي مػػع مسػػتوى جػػودة مالئمػػة جػػودة الخدمػػة التعميميػػة المقدمػػة لممػػتعمـ فػػي نظػػاـ التعمػػيـ اإل

لكترونػػي، الخدمػػة التػػي تتفػػؽ مػػع رغباتػػو وتوقعاتػػو وذلػػؾ فيمػػا يخػػتص بػػػ ) أداء المعمػػـ، المقػػرر اإل 
 ، كفاءة وفعالية نظاـ تقديـ الخدمة( .أساليب التقييـ المتبعة

  لكترونػػي وفػػؽ معػػايير الجػػودة وذلػػؾ عمػػى مسػػتوى ) مالئمػػة األوضػػاع القائمػػة فػػي نظػػاـ التعمػػيـ اإل
 لكتروني، وأىدافو، وأنماطو، وبرامجو( .فمسفة التعميـ اإل 

  لكتروني وفؽ معايير الجودة.تبني طرؽ وأساليب لمتقويـ تتوافؽ مع نظاـ التعميـ اإل 
 توظيػػؼ التعمػػيـ اإللكترونػػى بالمػػدارس الثانويػػة لقضػػاء عمػػى المعوقػػات والعوامػػؿ التػػى تحػػوؿ دوف ا

 ليصبح المتعمميف مواطنيف منتجيف مشاركيف فى العممية التعميمية. الصناعية لتحقيؽ جودة التعميـ
  ممػا توظيػؼ التعمػيـ اإللكترونػى بالمػدارس الثانويػة الصػناعية لتحقيػؽ جػودة التعمػيـغرس أىميػة ،

 يوفر تشكيمة معمومات واسعة ومتعددة المصادر واألشكاؿ.
  تنميػػػة الػػػوعى بػػػالتعميـ اإللكترونػػػى بالمػػػدارس الثانويػػػة الصػػػناعية لمواجيػػػة تحػػػديات العصػػػر لػػػدى

 المتعمميف .
 ( محاور التصور المقترح 6

 التعميـ الثانوي الصناعى. اإللكترونى عمي جودة عوائد تطبيؽ التعميـ
لكتروني يتحقؽ مف خالؿ تعميـ تتوافر فيو شروط الجػودة، لػذا فػإف بنظاـ التعميـ اإل رتقاء إف اإل 

 األخذ بمفيـو الجودة ومعاييرىا وآليات تحقيقيا ضرورة ال مناص منيا مف أجؿ ذلؾ .
لكتروني وفؽ معايير الجودة كمحور أساس في دعـ التحوؿ ومف ىنا يبرز دور نظاـ التعميـ اإل 

، وتعزيز أىػداؼ دمػج التقنيػة فػي التعمػيـ التػي تمثػؿ حجػر الزاويػة فػي اإلصػالحات في النموذج التربوي
 التربوية الحديثة.

التعميميػة، وتركزػز عميػو؛  الجػودة ويعتبر )المػتعمـ( ىػو محػور العمميػة التعميميػة، لػذلؾ تيػتـ بػو
يؿ األكبر في منظومتيا، والتي تسػعى لتحقيػؽ رضػاه، لػذلؾ كانػت ىنػاؾ مجموعػة مػف الفوائػد كونو العم

 :التعميـ جودة تطبيؽ التي تعود عميو؛ عند
 لممتعمـ اإللكترونى التعميـ تطبيؽ فوائد 

  كتشاؼ المعرفة بنفسػو، مػف خػالؿ تقػديـ ميػارات البحػث، والقػدرة عمػى التحميػؿ، إتمكزف الطالب مف
 .والتركيب، والتقويـ، وأساليب التعمُّـ المناسبة
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 يصاؿ المعرفة إلى اآلخريف تطبيؽ تساعد الطالب في  .ما لديو مف معرفة، وا 
  ر  ؾ رغبة الطالب في معرفة المزيد، وتييئتو لالستمرار في التعميـ.تحز
 . تساعد في النمو السميـ لمطالب وفي جوانب التعميـ معرفيًا، ومياريًا 
 تساىـ في التقميؿ مف مظاىر الفاقد أو اليدر مف الرسوب والتسرب في المؤسسة التعميمية. 
  والتعمُّـتدفع الطالب نحو القناعة بتطوير ميارات التعميـ. 
  ،تسمح بقدر كبير مف الحرية لمطالب لمتعبير عف أفكارىـ، وطرح بدائؿ متعددة واالختيػار مػف بينيػا

  .وبذلؾ يتحمموف بأنفسيـ مسؤولية تعميميـ
  تسػاعد فػػي إيجػػاد بيئػػة مفتوحػػة تركزػز عمػػى الػػتعمُّـ، يكػػوف فييػػا الطالػب مقبػػواًل ومعترفػػًا بػػو كفػػرد لػػو

 اطفية والعقمية.حاجاتو االجتماعية والع
  ىتمػاـ المتعممػيف ورغبػتيـ حيػث يػوفر بيئػة تعميميػة مميئػة بالمعػارؼ والخبػرات إسػتثارة إيساىـ فػي

 المتنوعة ليأخذ كؿ متعمـ منيـ ما يثير اىتمامو.
 لممعمميف اإللكترونى التعميـ تطبيؽ فوائد 

 إيجاد بيئة جاذبة لممعمميف. 
 زيادة كفاءة المعمميف، ورفع مستوى أدائيـ. 
 توفزر التدريب المناسب ليـ. 
  بيف المعمميفتعمؿ عمى نشر روح الفريؽ. 
 تمكزنيـ مف طرح آرائيـ تجاه العممية التعميمية. 
 تطمعيـ عمى كؿ جديد في مجاؿ طرائؽ وأساليب التدريس الحديثة. 
 تقدزـ ليـ الجديد في مجاؿ عممية تقويـ وقياس قدرات الطالب. 

 اإللكترونى عمي المؤسسة التعميمية التعميـ تطبيؽ فوائد 
 تخريج كوادر مؤىمة لسوؽ العمؿ واإلنتاج، والتي ستسيـ في عممية التنمية والتقدُّـ. 
 راسة متطمبات المجتمع واحتياجاتود.  
 .تحقيؽ الترابط والتواصؿ بيف جميع شرائح المجتمع 
 في تحقيؽ أىدافيا بأقؿ تكمفة التعميمية نجاح المؤسسة. 
 لخريجيف لكؿ مرحمة دراسيةتحسيف مخرجات المؤسسات التعميمية، ومنيا مستوى الطالب ا. 
 بشكؿ عممي التعميمية تعالج الصعوبات التي تواجو المؤسسات. 
 ز سمعة المؤسسات التعميمية  .تعزز
 إشاعة نظاـ متكامؿ ومدروس لممؤسسة التعميمية. 
 المقّدمة لمطالب التعميمية ضماف جودة الخدمات. 
 .التقميؿ مف بيروقراطية اإلدارة إلى حد كبير 
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 نتمائيـ لياككؿ، وتقوية ا التعميمية بناء الثقة بيف العامميف بالمؤسسة. 
 .توفير المعمومات ووضوحيا لدى جميع العامميف 
 توفير جو مف التفاىـ والتعاوف والعالقات اإلنسانية بيف العامميف بالمؤسسة التعميمية. 
 لمعمؿ بروح الفريؽ. التعميمية الترابط والتكامؿ بيف جميع اإلدارييف والعامميف بالمؤسسة 

فػي  الجػودة تطبيػؽ وبعد استعراض أبرز الفوائد الناتجة عػف توظيػؼ التعمػيـ االلكترونػي؛ نػرى أف
لػػو أىميػػة كبػػرى فػػي مسػػيرة التعمػػيـ التقدميػػة؛ بمػػا تحممػػو ىػػذه اإلدارة مػػف مبػػادئ  التعميميػػة لمؤسسػػاتا

 تواكب العصر، وتواجو تحدياتو التي تفرض عمينا مسايرتيا، والعمؿ عمى مواكبتيا.
التعميـ الثانوي  اإللكترونى عمي جودة فيما يخص عوائد توظيؼ التعميـ ويتضمف التصور المقترح

 الصناعى ضرورة : 
  لكتروني حيث يكسب الدافعيػة لممعمػـ والمػتعمـ فػي مواكبػة العصػر والتقػدـ ضرورة توظيؼ التعميـ اإل

 المستمر في التكنولوجيا والعمـو والتواصؿ مع المستجدات في شتى المجاالت.
  لكتروني يتناسب مع معطيات العصر فيو األسموب األمثػؿ لتييئػة جيػؿ المسػتقبؿ اإل توظيؼ التعميـ

 لمحياة العممية والعممية .
  لكتروني يعمؿ عمى تحسيف التعػاوف بػيف المعممػيف ممػا يػؤدي إلػى تعػاوف تربػوي توظيؼ التعميـ اإل

 أكثر فاعمية.
  المتعمميف، وبػذلؾ تعػزز فاعميػة عمميػة لكتروني يوفر التغذية الراجعة بيف المعمـ و توظيؼ التعميـ اإل

 التعميـ والتعمـ.
  لكتروني يعمػؿ عمػي زيػادة إمكانيػة التعػاوف األكػاديمي بػيف المتعممػيف، وذلػؾ مػف توظيؼ التعميـ اإل

 خالؿ سيولة االتصاؿ ما بيف ىذه األطراؼ في اتجاىات عدة .
  اديمي في أسرع وقػت وأقػؿ عنػاء لكتروني يسيؿ الوصوؿ إلى المعمـ والمرشد األكتوظيؼ التعميـ اإل

. 
  لكتروني يعمؿ عمي تعدد طرؽ التدريس لتالئـ الفروؽ الفردية .توظيؼ التعميـ اإل 
  لكتروني يمكف مف االستفادة القصوى مف المعمومات واألبحاث .توظيؼ التعميـ اإل 

 معوقات متوقعة أماـ تنفيذ التصور المقترح
دارية  أ( معوقات تشريعية وا 

 ىذه المعوقات في اآلتي : تتمثؿ أىـ  
  إنفصاؿ شبة تاـ بيف التعميـ الثانوي الصناعي وسوؽ العمؿ: تشكو معظـ نظـ التربية إنفصاؿ ناتج

التعميـ الثانوي الصػناعي عػف مطالػب سػوؽ العمػؿ، وغيػاب التنسػيؽ بػيف التخطػيط لمتعمػيـ ولمقػوى 
 العاممة، وبيف ما تتطمبو مشاريع التنمية وأىدافيا.
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 إف أسػاليبنا التربويػة القائمػة عمػى التمقػيف، والتحفػيظ تنفػر المتعممػيف  ف مداومة التعمػيـ:العزوؼ ع
مف العمـ والتعميـ، أما في عصر المعمومػات فيعػد التعمػيـ المسػتمر أحػد السػمات األساسػية لمتربيػة، 

وي فالبيئػػػة العمميػػػة شػػػرط أساسػػػي لتػػػوطيف تكنولوجيػػػا المعمومػػػات الوافػػػدة فػػػي كيػػػاف التعمػػػيـ الثػػػان
 الصناعي.

  ضآلة النمو الميني لممعممػيف : إف ضػالة النمػو المينػي لممعممػيف المتمثمػة فػي عػدـ تنميػة نمػوىـ
المينػػي وعػػزوفيـ عػػف المسػػاىمة فػػي حركػػات اإلصػػالح والتجديػػد التربػػوي تعتبػػر سػػمة مػػف سػػمات 

 التعميـ الراىف.
 :يف سواء مػف حيػث مسػتوى تدني مستوى الخريج تدني مستوى الخريجيف التعميـ الثانوي الصناعي

 التحصيؿ، أو مستوى ميارات التعميـ األساسية.
إف   يتضح مما سبؽ أف البيئة التعميمية الحالية في مدارسنا يعترييا القصور في معظـ جوانبيا،      

لـ يكف في جميعيا، وىذا يتطمب بالتالي وضع الخطط المنيجية المناسبة مف أجؿ اإلصالح المدرسي 
 ية مف أجؿ إصالح النظاـ التربوي بصورة شاممة.كخطوة أساس

 ويمكف التغمب عمى ىذه المعوقات مف خالؿ:
يعد نظاـ التعميـ اإللكتروني خدمة مميزة ال يمكف أف يصؿ إلى تقديميا إلى مف خالؿ كفاءة 

فعالة وفعالية مستمرة؛ ويمثؿ تقويـ نظاـ التعميـ االلكتروني وفؽ معايير الجودة الشاممة إستراتيجية 
 مف خالؿ:

  تحقيؽ الرضا : تقـو ميمة التعميـ االلكتروني وفؽ معايير الجػودة باألنشػطة اليادفػة لتحقيػؽ رضػا
المستفيد وتحديد ما ينبغي تقديمو ويبػدأ تحديػد األنشػطة ابتػداء بمرحمػة انتقػاء المػدخالت مػف أجػؿ 

المسػتمر لمتكنولوجيػا، وانتيػاء تحديد المواصفات المراد اعتمادىا لمخدمة المقدمػة ومػرورا بػالتطوير 
 باعتماد التقنيات الحديثة في تقديـ ىذه الخدمات ويعتمد ىذا البعد عمى:

 . تصميـ خدمات تنسجـ مع رغبات وحاجات المستفيديف بمختمؼ طموحاتيـ 
 .)إرضاء المستفيديف مف التعميـ االلكتروني ) المتعمـ، المجتمع، سوؽ العمؿ 
 اـ التعميـ االلكتروني .النمو والتوسع في خدمات نظ 
  ،زيادة الفاعمية والمرونة : تعتبر الجودة مسئولية كافػة عناصػر نظػاـ التعمػيـ االلكترونػي األساسػية

ولذا فيي تسعى لالىتماـ بالعمؿ التعاوني المشترؾ وتشجيعو مف أجؿ تحقيػؽ تحسػيف مسػتمر عػف 
 طريؽ فعالية االتصاؿ واتخاذ القرارات وحؿ المشكالت .

  القػػدرة اإلنتاجيػػة : إذ يعػػد التحسػػيف المسػػتمر فػػي الجػػودة مؤشػػر يػػتـ فػػي ضػػوئو  تحقيػػؽ زيػػادة
 المستوى األمثؿ لمفاعمية والكفاءة .
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 ويمكف التغمب عمى ىذه المعوقات مف خالؿ:
البيئػة التعميميػػة بالمػػدارس الثانويػػة الصػػناعية فػػي ضػوء التقنيػػات : ممػػا ال شػػؾ فيػػو أف البيئػػة 

لثانوية الصناعية في ضوء التعمػيـ االلكترونػي سػوؼ تصػبح بيئػة متطػورة تتصػؼ التعميمية بالمدارس ا
 بما يمي:

  ًفي صور ووسائؿ متعددة. تساعد بيئة التعميـ االلكتروني عمى نشر المعمومات والوثائؽ إلكترونيا 
 .تتيح إمكانية استبداؿ المعمومات بأشكاليا المختمفة عند الحاجة إلى ذلؾ 
 واإلدارة التعميمية والمنزؿ. يات االتصاؿ المباشر بيف المعمميف والمتعمميفإعطاء دور كامؿ لعمم 
 .تحديث المختبرات والمنشآت التدريبية مف خالؿ التركيز عمى استخداـ تقنيات المعمومات 
 التقنيات الحديثة. تطوير إمكانات المعمميف التقنية وتأىيميـ لتدريس 
 ر عممية التعميـ وزيادة فعاليتو.توفير التقنيات التربوية المتطورة لتيسي 

 تطور األدوات التدريسية 
لقػػد حػػدث فػػي اآلونػػة األخيػػرة تغيػػر كبيػػر فػػي أدوات الػػتعمـ، وتسػػيـ ىػػذه األدوات بػػدورىا فػػي    

إعطاء صورة عػف الكيفيػة التػي سػيحدث فييػا التغيػر فػي بيئػة التعمػيـ االلكترونػي فيػي ال تقتصػر فقػط 
نما تضيؼ ىذه األدوات أيضا إمكانيػة تعمػـ الطالػب بطػرؽ مختمفػة، عمى توفير موارد مختمفة لمطمب ة، وا 

 وذلؾ مف خالؿ:
  نشر ثقافة التعميـ اإللكترونى بيف أفراد المجتمع، وأف المدرسػة ليسػت بمفردىػا المسػئولة عػف رعايػة

 وتأىيؿ طالبيا، وأف كؿ فرد مف أفراد المجتمع ىو شريؾ في ىذه المسؤولية وطرؼ فييا.
 بالتػػػدريب عمػػػي المسػػػتوي القيػػػادي ومتخػػػذي القػػػرار بشػػػأف تحسػػػيف األداء والتقيػػػيـ الػػػذاتي  االىتمػػاـ

دارة الحػػوار بػػيف قيػػادات التخطػػيط التربػػوي والقطػػاع التنفيػػذي وذلػػؾ وفػػؽ  وأسػػاليب حػػؿ المشػػكالت وا 
 معايير الجودة في األداء . 

  وبشكؿ معمف ومتدرج، بػدءا صياغة خطوات لتطبيؽ التعميـ اإللكترونى لتحقيؽ جودة التعميـ بوضوح
 مف األىداؼ والعمميات وأدوار جميع العامميف بالتعميـ الثانوي الصناعي.

  االىتماـ بتدريب العامميف بالتعميـ الثػانوي الصػناعي لػدعـ مفػاىيـ التعمػيـ اإللكترونػى لتحقيػؽ جػودة
 التعميـ واستخداـ األدلة ودوائر التحسيف وأساليب حؿ المشكالت. 

 عميمي في المدارس الثانوية الصناعية في ضوء التعميـ اإللكترونى جممو مف العوامؿ، أىميا:النظاـ الت
 يحػػاوؿ نظػػاـ التعمػػيـ اإللكترونػػى فػػي المػػدارس الثانويػػة الصػػناعية  التفاعػػؿ التعميمػػي مػػف الجػػانبيف :

 مف ناحية أخرى. إيجاد بعض صيغ التفاعؿ بيف المتعمـ مف ناحية ومصادر تعممو
 أف يتعممػوا  الفرصػة لمطػالب ويعتبر أىـ ما يميز نظػاـ التعمػيـ اإللكترونػى، حيػث يتػيح اتي:التعمـ الذ

 مف موضوعات. بدافع منيـ وبرغبة أكيدة مف داخميـ في تعمـ ما يختارونو ذاتياً  تعمماً 
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 :يتػػيح نظػػاـ التعمػػيـ اإللكترونػػػى لممتعممػػيف فرصػػا غنيػػة لمبحػػث والتحػػري عػػػف  القػػدرة عمػػى البحػػث
المستيدفة عف طريؽ التواصؿ مع الشبكات المحمية والعالمية، حيث يقػـو الطػالب بجمػع  المعمومات

 المعمومات ونقدىا.
 :يفتػرض نظػاـ التعمػيـ اإللكترونػى إخػتالؼ المتعممػيف فػي الميػوؿ واالتجاىػات  تنوع الطالب واألدوات

 واالستعدادات.
 مع عدـ إىماؿ ثقافتو المحمية. خرىمعرفة المتعمـ بالثقافة العالمية لكثير مف بمداف العالـ األ 

 مكرتحات البخح

 وأساليب توظيفيا تربويًا عمى الشبكة ليسيؿ الوصوؿ إلييا . بناء بنؾ معمومات عف تقنيات التعميـ 
  إعػػادة النظػػر فػػي البيئػػة التعميميػػة فػػي المػػدارس الثانويػػة الصػػناعية، حتػػى تسػػاير متطمبػػات عصػػر

 تالئـ واقع مدرسة المستقبؿ لمراقبة الجودة التعميمية. جديدة ياتالتقنيات الحديثة والبدء بتصميـ آل
 إلييا .  وأساليب توظيفيا تربويًا عمى الشبكة ليسيؿ الوصوؿ بناء بنؾ معمومات عف تقنيات التعميـ 
 المؤيدة لمتطوير التقني لدى العػامميف فػي المدرسػة عمػى مختمػؼ  العناية بتنمية االتجاىات االيجابية

 المستويات.
 وبخاصػػػة الحاسػػػب اآللػػػي، وأجيػػػزة االتصػػػاالت  تجييػػػز مدرسػػػة المسػػػتقبؿ بتقنيػػػات التعمػػػيـ الحديثػػػة

 الستخداميا في عمميتي التعميـ والتعمـ.
 .توفير المقررات المتخصصة لتدريس المعموماتية وتقنيات المعمومات 
 معمومات .مف خالؿ التوسع في استخداـ شبكات ال ربط المدرسة بالمؤسسات التربوية األخرى 
  التوسػػع فػػي إنتػػاج البرمجيػػات الحاسػػوبية التربويػػة، وتشػػجيع إنشػػاء مراكػػز وطنيػػة إلنتػػاج برمجيػػات

 تعميمية .
  اعتمػػاد تقنيػػات التعمػػيـ الحديثػػة كأسػػاس فػػي التعمػػيـ ولػػيس كوسػػيط، وتأكيػػد توظيػػؼ تقنيػػات التعمػػيـ

 خارجيا.والمعمومات في كؿ عنصر مف عناصر العممية التعميمية داخؿ المدرسة و 
 التػي تػدرس بمدارسػنا حتػى تواكػب عصػر التقنيػات والمعموماتيػة،  إعادة النظر في المنػاىج الدراسػية

 وكذلؾ تصميـ المناىج المعتمدة عمى التقنيات.
 .العمؿ عمى تحقيؽ مبدأ التعمـ الذاتي، والعمؿ التعاوني لدى المتعمميف مف خالؿ استخداـ التقنيات 
 بما يتطمب مصادر وتجييزات إضافية. قع العمؿ واإلنتاجالتخطيط لربط التعميـ بموا 
  ضرورة تخصيص الموارد المالية الكافية إلدخػاؿ التقنيػات التعميميػة فػي المػدارس، بغػرض االسػتفادة

 منيا بأكبر قدر ممكف، حتى يتـ تحقيؽ نواتج تعميمية أفضؿ.
 بح قواعد معمومات شػاممة، ممػا لتص تجييز المكتبات التعميمية بخدمات تقنيات االتصاؿ والمعمومات

 يساعد عمى االتصاؿ بيا والدخوؿ منيا إلى المكتبات العالمية مف بعد.
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 مراجـع البخـح

 : المراجع العربية أوال
إبػػػػراىيـ الفػػػػار : تربويػػػػات الحاسػػػػوب وتحػػػػديات مطمػػػػع القػػػػرف الحػػػػادي والعشػػػػريف، القػػػػاىرة، دار  (1

 ـ.2004الفكر،
احمػػد فػػاروؽ محفػػوظ: إدارة الجػػودة الشػػاممة واالعتمػػاد لمجامعػػة ومؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى، بحػػوث  (2

معى بعنػواف : التعمػيـ الجػامعى العربػى المؤتمر القومى السنوى الحادى عشر لمركػز تطػوير التعمػيـ الجػا
مركػز تطػوير التعمػيـ الجػامعى ، جامعػة عػيف شػمس، القػاىرة ،  آفاؽ اإلصالح والتطوير، الجزء األوؿ ،

 ـ .2004ديسمبر 
بػػدر بػػف عبػػدال الصػػالح : الػػتعمـ االلكترونػػي والتصػػميـ التعميمػػي، دراسػػة مقدمػػة لممػػؤتمر العممػػي  (3

 7-5نولوجيػػا التعمػػيـ بعنػػواف : شػػراكة مػػف أجػػؿ الجػػودة، فػػي الفتػػرة مػػف العاشػػر لمجمعيػػة المصػػرية لتك
 ـ.2005ـ، كمية التربية، جامعة عيف شمس، القاىرة، 2005يوليو

 ـ.2004القاىرة ، مكتبة لبناف،  تيسير الكيالني : التعميـ اإللكتروني عف بعد، المباشر واإلفتراضي، (4
، 30، سػػنة  12التعمػػيـ وتنميتػػو"، مجمػػة مسػػتقمة ،عجعفػػر الطػػائي: " نحػػو إدارة الكترونيػػة لتطػػوير  (5

 ـ.2004عماف، 
أبػو  وحسػيف عمػرو أميمػو ترجمػة الصػؼ، فػي التكنولوجيػا اسػتخداـ  :بيرسوف وميميسا بيتر، جيري (6

 ـ.2007الفكر، دار عماف، رياش،
مك (7 انيػة خديجة حسيف ىاشـ : " التعمػيـ العػالي المعتمػد عمػى شػبكة المعمومػات الدوليػة )اإلنترنػت( وا 

دراسػػة مقارنػػة(" ، رسػػالة  اإلفػػادة منػػو لتطػػوير الدراسػػة بنظػػاـ االنتسػػاب بجامعػػة الممػػؾ عبػػد العزيػػز )
 ـ.2002، كمية التربية، فرع جامعة الممؾ عبد العزيز، المدينة المنورة، دكتوراه

شػر لمن اليػدى ، المنيػا،دار2 ط التعميميػة، البػرامج تخطػيط في مقدمة كامؿ، وآخروف : فتحى رشدى (8
 ـ.2002والتوزيع، 

زياد بركات : " صعوبات استخداـ االنترنػت لػدي طمبػة جامعػة القػدس المفتوحػة فػي طػولكـر ، مجمػة  (9
( ، غػػزة، فمسػػطيف ، ينػػاير 20( ، المجمػػد )1الجامعػػة اإلسػػالمية لمدراسػػات التربويػػة والنفسػػية ، العػػدد )

 ـ.2012
ؿ التعمػيـ االلكترونػػي فػي مصػػر فػي ظػػؿ زينػب توفيػؽ السػػيد عميػوه : " اآلثػػار االقتصػادية لتفعيػػ (10

العولمة "، بحث مقدـ لممػؤتمر العممػي السػنوي األوؿ لكميػة التربيػة النوعيػة بالمنصػورة، بعنػواف :" دور 
ابريػؿ  13 – 12التعميـ النػوعي فػي ظػؿ التنميػة البشػرية فػي عصػر العولمػة"، المنعقػد فػي الفتػرة مػف 

 ـ .2006
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التعمػيـ االلكترونػي ومتطمبػات تطبيقػو فػي التعمػيـ الجػامعي .. سيير عبد المطيؼ ابػو العػال : "  (11
رؤيػػة مسػػتقبمية، المػػؤتمر السػػنوي الرابػػع عشػػر والقػػومي السػػادس بعنػػواف : أفػػاؽ جديػػدة فػػي التعمػػيـ 

 ـ.2007نوفمبر 26-25الجامعي، مركز تطوير التعميـ الجامعي ،جامعة عيف شمس، في الفترة مف 
معػايير الجػودة فػي نظػـ إدارة الػتعمـ اإللكترونػي، بحػث منشػور السيد عبد المػولى أبػو خطػوة :  (12
مؤتمر التعميـ العالي في القرف الحادي والعشريف بعنواف:التحديات واالستشرافات، الندوة األولػى فػي  في

تطبيقات تقنية المعمومات واالتصاؿ فػي التعمػيـ والتػدريب، المنعقػد فػي المركػز الثقػافي الممكػي، األردف، 
 ـ.2010ـ، عماف، 2010مايو20-19 ، في الفترة مف امعة العمـو اإلسالمية العالميةبإشراؼ ج

طػػارؽ عبػػدالرؤوؼ عػػامر: اإلدارة االلكترونيػػة "نمػػاذج معاصػػرة"، القػػاىرة، دار السػػحاب لمنشػػر  (13
 ـ.2007والتوزيع، 

عػػػادؿ الشػػػبراوي : الػػػدليؿ العممػػػي لتطبيػػػؽ إدارة الجػػػودة الشػػػاممة، عمػػػاف، دار وائػػػؿ لمنشػػػر،  (14
 ـ.2000

 ـ.2002األىمية لمنشر والتوزيع،  عبد الحافظ سالمة : الحاسوب في التعميـ، عماف، (15
عبػػد الػػرحمف بػػف إبػػراىيـ المػػديرس: إدارة الجػػودة فػػي التعمػػيـ، المركػػز العربػػي لمتػػدريب التربػػوي  (16

 ـ.2004لدوؿ الخميج، الرياض ، مطبوعات مكتب التربية لدوؿ الخميج ، 
امػػؿ، محمػػد عبػػد الػػرازؽ إبػػراىيـ:التعميـ االلكترونػػي كآليػػة لتحقيػػؽ عبػػد الػػرحمف عبػػد السػػالـ ج (17

دراسػػػة تحميميػػػة، المػػػؤتمر الػػػدولي األوؿ لمركػػػز الػػػتعمـ االلكترونػػػي بعنػػػواف : الػػػتعمـ  –مجتمػػػع المعرفػػػة
ـ، البحػػريف، 2006أبريػػؿ19-17االلكترونػػى حقبػػة جديػػدة فػػي التعمػػيـ والثقافػػة، المنعقػػد فػػي الفتػػرة مػػف

 ـ. 2006لكتروني، جامعة البحريف،مركز التعمـ اال 
عبد المطيؼ الصفى الجزار : اتجاىات بحثية فى معايير تصميـ بيئػة توظيػؼ تقنيػة المعمومػات  (18

( فػػى تكنولوجيػػا التعمػػيـ والتػػدريب، النػػدوة األولػػى بعنػػواف : تطبيقػػات تقنيػػة المعمومػػات ICTواالتصػػاؿ)
 ـ.2010واالتصاؿ فى التعميـ والتدريب،

لعزيػز اليػابس، عبػد ال عبػد الػرحمف الكنػدري : األسػس العمميػة لتصػميـ وحػدة عبػد ال عبػد ا (19
 ـ.2008( ،15(، المجمد )75تعميمية عبر االنترنت، المجمة التربوية، العدد )

عبػػدالجواد بكػػر: قػػراءات فػػي التعمػػيـ عػػف بعػػد، اإلسػػكندرية، دار الوفػػاء لػػدنيا الطباعػػة والنشػػر،  (20
 ـ.2001

صػػػالح : مدرسػػػة المسػػػتقبؿ، الريػػػاض ، دار الخريجػػػي لمنشػػػر ،  عبػػػدالحافظ سػػػالمو ، حسػػػيف (21
 ـ.2004

 ـ.2005عثماف السواعي، محمد قاسـ : البيئة الصفية في التعميـ االبتدائي، دبي، دار القمـ ، (22
عػػالء بػػف محمػػد الموسػػوي: " متطمبػػات تفعيػػؿ التعمػػيـ االلكترونػػي "، بحػػث مقػػدـ لمممتقػػي األوؿ  (23

 ـ ، الرياض.2008مايو  26 – 24المنعقد في الفترة مف  لمتعميـ االلكتروني بالرياض،



  

 جامعة بورسعيد –جملة كلية الرتبية                                           573و                                                   6102يوىيو  –العدد العصرون 

الغريب زاىر إسماعيؿ : التعميـ االلكتروني)مف التطبيؽ الػى االحتػراؼ والجػودة(، القػاىرة، عػالـ  (24
 ـ.2009الكتب، 

 بيػاء وتوقعػات( ، ترجمػة خبػرات ( رقمػي عػالـ فػي المػرف التعمػيـ :جيػؼ مػونف ببتػي، كػوليز (25
 ـ.2009العربية، النيؿ مجموعة القاىرة، مشاىيد،

محمد السػعيد نعػيـ : " أثػر التفاعػؿ بػيف أنمػاط التعمػيـ االلكترونػي واألسػاليب المعرفيػة لمطػالب  (26
 ـ.2009عمي بعض نواتج التعمـ"، رسالة دكتوراه ، جامعة القاىرة ، معيد البحوث التربوية ، 

ية، دار الجامعػة الجديػدة، ، اإلسػكندر  محمد عطػوة مجاىػد: ثقافػة المعػايير والجػودة فػي التعمػيـ (27
 ـ.2008

 ـ .2003محمد عطية خميس : " منتوجات تكنولوجيا التعميـ"، القاىرة،عالـ الكتب،  (28
الكممػة لمطباعػة والنشػر ،  دار القػاىرة، التعمػيـ، تكنولوجيػا خمػيس : عمميػات عطيػة محمػد (29

 ـ.2003
لعممػػي السػػابع فػػي ، المػػؤتمر ا محمػػد عطيػػة خمػػيس : معػػايير تصػػميـ نظػػـ الوسػػائط المتعػػددة (30

منظومة تكنولوجيا التعميـ في المدارس والجامعات بعنواف : تكنولوجيا التعميـ الواقع والمػأموؿ ، سمسػمة 
 ـ.2000، القاىرة، 3، ؾ10دراسات وبحوث، مج

محمػػد عمػػي نصػػر:" التعمػػيـ االلكترونػػي ونمػػاذج تطبيقػػو لػػو لتحقيػػؽ الجػػودة الشػػاممة بػػالتعميـ"،  (31
وي الرابػػع عشػػر)العربي السػػادس( لمركػػز تطػػوير التعمػػيـ الجػػامعي بعنواف:"أفػػاؽ المػػؤتمر القػػومي السػػن

جديدة في التعميـ"، الجزء األوؿ، مركز تطوير التعميـ الجامعي، جامعة عيف شمس، القاىرة، المنعقد في 
 ـ.2007نوفمبر26 – 25الفترة مف

الييئة المصػرية  لقاىرة ،ا مجتمع المعمومات بيف النظرية والتطبيؽ، : محمد فتحي عبد اليادي (32
 ـ.2008 العامة لمكتاب،

محمد محمود زيف الديف : " أثر تجربة التعميـ االلكتروني في المدارس اإلعدادية المصرية عمي  (33
التحصيؿ الدراسي لمطالب واتجاىاتيـ نحوىا "، المؤتمر العممي الثاني لكمية التربية النوعية ببورسعيد ، 

عممي في مصر" ، كمية التربية النوعيػة ببورسػعيد ، جامعػة قنػاة السػويس ، بعنواف :" منظومة البحث ال
 ـ.2006أبريؿ  20 – 19المنعقد في الفترة مف 

العالميػة لمطباعبػة والنشػر،  خوارـز جدة، االلكتروني، التعميـ الديف : كفايات محمود زيف محمد (34
 ـ.2007

يػػػات( ، اإلسػػػكندرية، مكتبػػػة محمػػػد مصػػػطفي يحيػػػى : " التقنيػػػات )الموسػػػوعة المصػػػغرة لمتقن (35
 ـ.  2007اإلسكندرية لمنشر والتوزيع ، 

مدحت محمد أبو النور: " إدارة الجودة الشػاممة فػي مجػاؿ الخػدمات "، القػاىرة، مجموعػة النيػؿ  (36
 ـ.2008العربية، 
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نعمت أحمػد حػافظ ىػاروف : " صػعوبات البحػث فػي تػأثيرات جػودة المعمػـ فػي التعمػيـ المدرسػي  (37
( ، دار العمػػػـ ، كميػػػة التربيػػػة ، جامعػػػة الفيػػػـو ، 7كميػػػة التربيػػػة بػػػالفيـو ، العػػػدد ) ونواتجػػػو، مجمػػػة

 ـ.2007نوفمبر
نػػواؿ نصػػر ، أميػػرة شػػاىيف : جػػودة التعمػػيـ االلكترونػػي وفقػػا لمعػػايير دوؿ االتحػػاد االوروبػػي،  (38

تعميـ المفتػوح فػي المؤتمر العممي السنوي الثالث والدولي األوؿ بعنواف : معايير الجودة واالعتماد في ال
ـ ، كميػػة التربيػػة، جامعػػة بورسػػعيد، 2010مػػارس  28 - 27مصػػر والػػوطف العربػػي، فػػي الفتػػرة مػػف 

 ـ.2010
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