هتطلباث تفعيل التعلين اإللكرتونً مبرحلت

التعلين الثانوي العام ملواهةت هككلت الروو
اخلصوصيت مبحافظت بووسعير

أ /بسوه على كاهل على

هعيرة بكليت الرتبيت– هاهعت بووسعير

إشساف

أ.د /.جوزجيت دميان جوزج
أستاذ أصول الرتبية  -كلية الرتبية  -جامعة بوزسعيد

د /زاىيا قدزي مسجان
مدزس أصول الرتبية  -كلية الرتبية  -جامعة بوزسعيد

د /حمند ماهس حمنود حيفي
مدزس أصول الرتبية  -كلية الرتبية  -جامعة بوزسعيد
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امللخص

هدفت الدراسة إلى كضع تصكر مقترح لتفعيؿ التعميـ اإللكتركني في مرحمة التعمػيـ الاػونكم العػوـ

بمحوفظة بكرسعيد مف أجؿ مكاجهة مشكمة الدركس الخصكصية  ،كقد تكصمت الدراسة إلى أنػ بتهيةػة

المنوخ كالبيةة المنوسبة لتطبيؽ التعميـ اإللكتركني كبتالفي نقوط الضعؼ كنكاحي القصػكر الحوليػة التػي
يعػػونى منهػػو النظػػوـ التقميػػدم يمكػػف أف يسػػهـ فػػي الحػػد مػػف ظػػوهرة الػػدركس الخصكصػػية  ،فمػػف خػػالؿ

الدراسػػة الميدانيػػة تػػـ التعػػرؼ امػػى أف التعمػػيـ اإللكتركنػػي مطبػػؽ بمػػدارس التعمػػيـ الاػػونكم العػػوـ حيػػث

يتػكافر مكقػػع خػػوص بولمدرسػػة امػػى شػػبكة اإلنترنػػت ك يسػػتطيع الطمبػػة التعومػػؿ مػػع التقنيػػوت الحدياػػة
بشػػكؿ أفضػػؿ ك تػػكفر إدارة المدرسػػة دكرات تدريبيػػة لممعممػػيف لتنميػػة مهػػوراتهـ امػػى اسػػتخداـ التقنيػػوت

الحدياة ك يسهؿ تحميؿ المنوهج اإللكتركنية مف امى مكقع الكزارة  ،كلكف هنوؾ معكقوت تعكؽ تطبيقػ

حيػػث محتػػكل المنػػوهج تقميػػدم م ي ػكاةـ مػػع التعمػػيـ اإللكتركنػػي ك ضػػعؼ البنيػػة التحتيػػة التكنكلكجيػػة
الالزمػػة إلنشػػوا نظػػوـ التعمػػيـ اإللكتركنػػي بولمدرسػػة الاونكيػػة العومػػة ك تػػدنى كاػػى الطػػالب كالمعممػػيف
بأهمية التعميـ اإللكتركني كقمة التأهيؿ الكوفي لممديريف كالمعمميف حيث لدل المعمميف صعكبة في تقبؿ
هذا النكع مف التعميـ  ،كاقترحت الدراسة ادد مف المتطمبوت التػي تسػهـ فػي تطبيػؽ التعمػيـ اإللكتركنػي

بفوامية مف أجؿ مكاجهة مشكمة الدركس الخصكصية بمرحمة التعميـ الاونكم بمحوفظة بكرسعيد .

الكمموت المفتوحية :

الدركس الخصكصية  -التعميـ املكتركني  -التعميـ الاونكم
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Abstract
The study aimed to develop a proposed scenario for activating elearning in secondary education in Port Said governorate in order to face
the problem of private lessons. The study concluded that by creating the
climate and the environment suitable for applying e-learning and avoiding
the current weaknesses and shortcomings of the traditional system,
Reduction of the phenomenon of private lessons, through the field study has
been identified that e-learning is applied to secondary schools in general
where there is a website for the school on the Internet and students can deal
with the latest technologies in the form of The school administration
provides training courses for teachers to develop their skills in the use of
modern technologies and facilitates the download of electronic curricula
from the Ministry's website. However, there are obstacles that impede its
application. The content of the curriculum is not compatible with e-learning
and the weakness of the technological infrastructure required creating the
secondary school e-learning system the importance of e-learning and lack of
adequate qualification for principals and teachers is low. Students have
difficulty in accepting this type of education. The study suggested a number
of requirements that contribute to the application of e-learning He was
effective in addressing the problem of private tutoring in secondary
education in Port Said Governorate.
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مكدمة
يعػػد التعمػػيـ ا داة الفعولػػة كالسػػبيؿ ا ماػػؿ لتنميػػة المجتمػػع اقوفي ػون كاجتمواي ػون كاقتصػػوديون كسيوسػػيون

كركحيػػػون ،كالخػػػركج بػػػ مػػػف حػػػومت التخمػػػؼ كالركػػػكد كالتبعيػػػة المتوحػػػة إلػػػى حػػػومت التقػػػدـ كامزدهػػػور

كامستقالؿ السيوسي كامقتصودم كااتمود التخطيط العممي كأسوس لمشوريع التنمية (ابد اهلل الرشػداف،

8005ـ . )805،

كيحتػػؿ التعمػػيـ الاػػونكم أهميػػة خوصػػة داخػػؿ النظػػوـ التعميمػػي المصػػرم فهػػك يتكسػػط مرحمػػة التعمػػيـ

ا سوسي كمرحمػة التعمػيـ العػولي كالجػومعي كيػؤدل دك ارن مزدكجػون ،كهػك إاػداد الطولػب لمحيػوة العمميػة أك
لمكاصمة التعميـ العولي كالجومعي( .فتحي مصطفى رزؽ كآخركف8002 ،ـ .)268-268،

كامى الرغـ مف امهتموـ الكبير الذم تكليػة الدكلػة بولمدرسػة الاونكيػة العومػة كالجهػكد التػي تبػذلهو

امػػى مػػدار السػػنكات السػػوبقة إم أف هػػذال المرحمػػة م زالػػت تعػػونى مػػف مجمكاػػة متشػػوبكة مػػف المشػػكالت
المعقدة التي تنبع مف داخؿ النظوـ التعميمي ذات  ،كالبعض ا خر مف السيوؽ المجتمعي المصرم (أميف

النبكم 8005،ـ. )2 ،

كتشكؿ مشكمة الدركس الخصكصية كاحدال مف أهـ تمؾ المشكالت ،كتكمف خطكرة تمؾ المشكمة

حيث أنهو م تتيح لمطالب الفرص المتكوفةة مف النوحية التحصيمية ،كتؤار امى سمككهـ إذ تبعدهـ اف

الجك الصفي كالمشوركة الجمواية في دركس المدرسة ،كبولتولي تؤار امى قدرتهـ امى التكيؼ
امجتمواي كالتفواؿ مع المعمـ أانوا التدريس ،ا مر الذم يؤدل لفقداف اقتهـ في المدرسة كمؤسسة

لهو أهداؼ تربكية كاجتمواية ،كمو أنهو تؤار بولسمب امى المنظكمة التعميمية ككؿ ككذلؾ المجتمع

المحيط.

كفى ظؿ التغيرات التي يشهدهو العولـ اليكـ مف اكرات اممية كصنواية  ،تدفؽ هوةؿ لممعمكموت

كتطكرات مستمرة في تكنكلكجيو المعمكموت كامتصومت كتأاير هذا كم امى المنظكمة التعميمية  ،مع

استمرارية اماتمود امى ا سوليب التقميدية في التعميـ كقمة المكارد المخصصة لمتعميـ (شبؿ

بدراف8004،ـ  )52 ،كأضحت المدرسة بيةة غير جوذبة لمطالب تفتقد لكاير مف أدكات كأسوليب

التكنكلكجيو المتطكرة كالتي تعتمد في منوهجهو امى الحفظ كالتمقيف ممو سوادت في انتشور مشكمة
الدركس الخصكصية بشكؿ كبير كبصفة خوصة في مرحمة التعميـ الاونكم العوـ ممو يستداى بولضركرة

البحث صيغة جديدة  ،كالتي يمكف أف تتنوسب مع حوجوت الشبوب بصكرال أكار كضكحو  ،لالستفودة مف

المهورات ا سوسية المطمكبة في القرف الحودم كالعشريف  ،كيمكف أف يماؿ فرصة فريدة لهؤما الشبوب
كخوصة إذا مو تنوسب بصكرة جيدة مع حوجوتهـ الجديدة  ،كمف تمؾ الصيغ الجديدة هي التعميـ

اإللكتركني (فتحي مصطفى رزؽ كآخركف 8002 ،ـ . )261 ،
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كيمكف لمتعميـ املكتركني أف يسوادنو في الكصكؿ بولعممية التعميمية إلى مصودر تعميمية كاسعة

كمتنكاة كبيةة التعمـ الدينوميكية التي يتـ خمقهو كايجودهو بكاسطة أدكات جديدة خوصة بشبكة الكيب
كمصودر الكتركنية تعطى ا مؿ كالتشجيع لطالبنو مف أجؿ أف يصبح جميع الطالب يستطيعكف

امستفودة مف التكنكلكجيو  ،كتحقيؽ مستكيوت تعميمية اولية كممكنة  ،كمبد أف نؤمف بوف امتجوال إلى

ا سمكب المتكومؿ لمتعميـ اإللكتركني هك ضركرة لك أننو استطعنو بشكؿ جيد أف نقكـ بتزكيد الطالب

كاادادهـ لمحيوة كال عمؿ مف يككنكا متعمميف طكاؿ الحيوة  ،كلكف مف اجؿ انجوز ذلؾ كتحقيؽ التعميـ
اإللكتركني فوف المؤسسوت التعميمية يجب أف تعمؿ امى تطكير المحتكل التعميمي  ،كالقيوـ بإاودة

الضبط اإللكتركني الضركرم  ،كذلؾ لمكصكؿ لممحتكل اإللكتركني المتكومؿ لعممية التعمـ (الغريب زاهر

إسموايؿ  8006 ،ـ . ) 82 ،

كنجد أف تطبيؽ المدارس لمتعميـ املكتركني يحقؽ مركنة في الدراسػة حيػث يمكػف الػتعمـ فػي أم

كقت كفى أم مكوف  ،كمو تزداد سرا العممية التعميمية حيث تسهؿ سرا الحصكؿ امى المعمكموت إذا
تكافر م فرد مهورات الكمبيػكتر الػى جونػب أخػر كهػك التحػديث كالتجديػد السػريع كالسػهؿ فػي أم كقػت
كمف الممكف أف يحػورب التعمػيـ اإللكتركنػي ظػوهرة الػدركس الخصكصػية حيػث إنػ يتػيح لمػدارس إاػودة

الدرس ادة مرات بسهكلة ككفواة حسب رغبة كفهـ الدارس مع إمكوني التعػديؿ كالتحػديث لممػنهج بكػؿ

سهكلة كيسر (طورؽ ابد الرؤؼ اومر 8004،ـ . )222:228 ،

مصكلة البخح
تنبع مشكمة البحث مف تفوقـ مشكمة الدركس الخصكصية فػي مرحمػة التعمػيـ الاػونكم العػوـ حيػث

أصبحت تماؿ تعميـ مكازم لمتعميـ المدرسي ،ففي ظؿ تقميدية التعميـ كدخػكؿ المجتمػع اصػر تكنكلكجيػو

المعمكموت فكوف مبد البحث اف نكع جديد مف التعميـ يسهـ في تطكير المنظكمة التعميمية كذلؾ إلاودة
المدرسة إلى دكرهو الطبيعي كجعؿ التعميـ مػف اجػؿ المتعػة كبػذلؾ يمكػف القضػوا امػى مشػكمة الػدركس

الخصكصية.

كفي ضكا مو سبؽ تسعي الدراسة الحولية إلى اإلجوبة اف التسوؤمت التولية :

س :2مو ا طر الفكرية كالفمسفية التي يرتكز اميهو نظوـ التعميـ املكتركني؟

س :8مو ا سبوب الكومنة لمشكمة الدركس الخصكصية في مرحمة التعميـ الاونكم العوـ؟

س :8مو متطمبػوت تفعيػؿ التعمػيـ اإللكتركنػي لمكاجهػ مشػكمة الػدركس الخصكصػية بمؤسسػوت التعمػيـ
الاونكم العوـ بمحوفظة بكرسعيد؟
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أهداف البخح
-2إلقوا الضكا امى رؤية كفمسفة كموهية التعميـ اإللكتركني كانوصر منظكمة التعميـ اإللكتركني

كالعكامؿ التي تسواد امى نجوح أنظمة التعميـ اإللكتركني كدكرة في تطكير التعميـ الاونكم العوـ
بمحوفظة بكرسعيد .

-8تحديد ا سبوب كالعكامؿ التي تؤدل إلى انتشور ظوهرة الدركس الخصكصية في المجتمع المصرم
كأهـ الرؤل المقترحة لمكاجه هذال الظوهرة.

-8كضع متطمبوت لتفعيؿ دكر التعميـ املكتركني في مكاجه ظوهرة الدركس الخصكصية لطالب
التعميـ الاونكم العوـ في محوفظة بكرسعيد.

أهنية البخح
 -2ترجع أهمية الدراسة إلى أهمية استخداـ التعميـ اإللكتركني في مرحمة التعميـ الاونكم العوـ مف
أجؿ تحقيؽ تقدـ ينفع الطالب سكاا المتكاجديف داخؿ البيةة المدرسية أك خورجهو  ،كمف أجؿ

مكاكبة التحديوت كالتغيرات التي يشهدهو القرف الحودم كالعشريف .

-8التأكيد امى أهمية التعميـ املكتركني في مكاجه مشكمة الدركس الخصكصية بيف طالب التعميـ

الاونكم العوـ  ،حيث اف أدكات امتصوؿ تتيح لكؿ طولب فرصة اإلدما براية في أم كقت كفى أم
مكوف كدكف حرج خالفو لقواوت الدرس التقميدية  ،كمو تسواد ا سر في تكفير كاير مف النفقوت .

 -8تتعد الفةوت المستفيدة مف هذال الدراسة ،حيث يتكقع أف يستفيد مف هذال الدراسة الفةوت التولية:
 راسمي ككاضعي السيوسة التعميمية لمرحمة التعميـ الاونكم العوـ.
 مديرم المدارس الاونكية كالمعمميف كالطالب.
 البوحاكف في مجوؿ التربية بصفة اومة.

ميوج البخح
تسػػتخدـ البوحاػػة المػػنهج الكصػػفي فػػي هػػذال الدراسػػة كذلػػؾ لتنوسػػب طبيعػػة هػػذا المػػنهج مػػع طبيعػػة

البحػػث الحوليػػة حيػػث يقػػكـ المػػنهج الكصػػفي بكصػػؼ الكضػػع ال ػراهف كتحديػػد الظػػركؼ كالعالقػػوت بػػيف
الكقػػوةع كم يقتصػػر البحػػث الكصػػفي امػػى جمػػع البيونػػوت كتبكيبهػػو بػػؿ يتضػػمف قػػد ار مػػف التفسػػير لهػػذال

البيونوت (جوبر ابد الحميد كأحمد خيرل كوظـ2656 ،ـ .) 281 ،

أداة البخح
تتماؿ أداة الدراسة في استبيوف مكج إلى مجمكا مف معممي كمديرم المدارس الاونكيػة العومػة

بمحوفظة بكرسعيد  ،كذلؾ لمتعرؼ امى كاقع تطبيؽ نظوـ التعميـ املكتركني في مدارس التعميـ الاونكم

العوـ بمحوفظة بكرسعيد كاهـ المعكقوت التي تعكؽ تطبيق في تمؾ المرحمػة ككػذلؾ تكضػيح المتطمبػوت
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التي يمكف مف خاللهو تفعيؿ التعميـ املكتركني مف أجؿ مكاجه مشكمة الدركس الخصكصية كمحوكل
التغمب اميهو.

مصطلخات البخح
أوال  :التعليه االلكرتوىي :
هك منظكمة تعميمية لتقديـ البرامج التعميمية أك التدريبية لممتعمميف أك المتدربيف فى ال كقت كفى

أم مكوف بوستخداـ تقنيوت المعمكموت كامتصومت التفوامية ماؿ (أجهزة الحوسكب  ،امنترنت القنكات
المحمية أك الفضوةية  ،التمفوز  ،ا قراص الممغنطة  ،التميفكف  ،البريد اإللكتركني  ،المؤتمرات اف

بعد) لتكفير بيةة تعميمية  /تعممي تفوامية متعددة المصودر بطريقة متزامنة دكف املتزاـ بمكوف محدد
ااتمودا امى التعمـ الذاتي كالتفواؿ بيف المتعمـ كالمعمـ (أحمد محمد سولـ 8001 ،ـ . )8 ،

كيمكف تعريؼ التعميـ اإللكتركني إجراةيون بأن ذلؾ النكع مف التعميـ الذم يعتمد امى كوفة الكسوةط

املكتركنية كالتكنكلكجية المعوصرة في تحقيؽ أهداؼ العممية التعميمية متخطيو كوفة الحدكد المكونية
كالرمونية كمراايو لمفركؽ الفردية بيف لمطمبة ممو يحقؽ متع في التعميـ كجعؿ المدرسة بيةة جوذبة

لمطولب.

ثاىيا  :الدزوس اخلصوصية :
كؿ جهد تعميمي يبذل المعمـ بونتظوـ كتكرار لصولح الطولب امى أف يككف هذا الجهد خورج

المدرسة كم تعتمد الدركس الخصكصية امى التحصيؿ الذاتي لمتمميذ بؿ تعتمد امى جهد المعمـ بمقوبؿ
مودم يتـ امتفوؽ امية بولسواة أك بولمقرر أك بولشهر (نودم الحربي8001 ،ـ . )88 ،

كيمكف تعريؼ الدركس الخصكصية إجراةيون بأن تعميـ غير رسمي يخضع لتصكرات كاجتهودات

فردية مف جونب الطولب كالمعمـ ككلى ا مر ،تتـ بصكرة اشكاةية غير مقننة ،كم تشرؼ اميهو جهوت

مسةكلة ،كتؤدل انتشورهو إلى العديد مف السمبيوت.

الدزاسات السابكة:
كيمكف تقسيـ الدراسوت المتصمة بمكضكع البحث إلى محكريف همو:

 المحكر ا كؿ  :كيتضمف الدراسوت كالبحكث التي تنوكلت التعميـ املكتركني .

 المحكر الاوني :كيتضمف الدراسوت كالبحكث التي تنوكلت الدركس الخصكصية
كسكؼ يتـ ارض هذال الدراسوت بكؿ محكر مف ا قدـ إلى ا حدث
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أكم  :الدراسوت المتعمقة بولتعميـ املكتركنى
(أ) الدزاسات العسبية:
 )2دراسة  :نبيؿ ابد الخولؽ متكلي 8001ـ (نبيؿ ابد الخولؽ متكلي8001 ،ـ :)226 :222 ،

بعنكاف" :تجديد منظكمة التعميـ الاونكم في ضكا مفهكـ التعميـ اإللكتركني -تصكر مقترح "

هدفت الدراسة إلي تحميؿ مفهكـ التعميـ املكتركني ،كالتعرؼ امي بعض الخبرات العولمية في

مجوؿ تطبيؽ التعمـ اإللكتركني ،ككذلؾ الكقكؼ امي مدم انوية كاهتموـ السيوسة التعميمية في مصر
بولتحكؿ بوتجوال مفهكـ التعمـ املكتركني ،كذلؾ محوكلة لكضع تصكر مقترح لتفعيؿ صيغة التعمـ

اإللكتركني في المدرسة الاونكية  ،كفي سبيؿ تحقيؽ هذال ا هداؼ ااتمدت الدراسة لتحقيؽ هذا
الهدؼ استخداـ المنهج الكصفي ،كذلؾ لتحميؿ مفهكـ التعميـ املكتركني كبيوف أهميت كخصوةص

كصعكبوت مستعينة مف خالؿ هذا المنهج ببعض الخبرات المعوصرة لمجتمعوت أخذت في تعميمهو
بصيغة التعمـ املكتركني ،اـ لمعرفة الكاقع المصرم كمدم إمكونية ا خذ بهذال الصيغة في مدارس ،

كتكصمت الدراسة إلي بعض النتوةج يمكف إجمولهو فيمو يأتي :أف كاقع التعميـ الاونكم في مصر يعوني
مف كجكد مشكالت مزمنة انعكست امي مستكم مخرجوت إلي المجتمع  ،أف التعميـ الاونكم في مصر

موزاؿ مشدكدا إلي أسوليب كطرؽ تقميدية في الكقت الذم تأخذ في الدكؿ المتقدمة بمفهكـ التعمـ

املكتركني في مدارسهو ،تقديـ التعميـ م يرااي الفركؽ الفردية بيف الطالب  ،كتكصمت الدراسة إلي

بعض التكصيوت يمكف إجمولهو فيمو يأتي :أهمية تفعيؿ التعمـ املكتركني داخؿ منظكمة التعميـ الاونكم
شوممة بنية التعميـ الاونكم مف إدارة كمعمـ كطولب كمنظكمة شوممة لجميع انوصرهو الرةيسية كالفراية،

أهمية نظوـ التعميـ اإللكتركني في تحقيؽ التعمـ بطرؽ تنوسب خصوةص المتعمـ  ،تكفير البرامج كالنظـ

كالتقنيوت كاإلمكونيوت الالزمة لمتعميـ املكتركني  ،تكفير المتطمبوت كاإلمكونوت المودية كالبشرية الالزمة

لتفعيؿ التعمـ املكتركني داخؿ منظكمة التعميـ الاونكم.

كتتفؽ الدراسة الحولية مع تمؾ الدراسة في أنهو تتنوكؿ التعميـ اإللكتركني في مرحمة التعميـ

الاونكم كأهـ المشكالت التي تعكؽ تطبيق  ،كلكف الدراسة الحولية تختمؼ انهو في أنهو تنوكلت دكر

التعميـ اإللكتركني في مكاجهة الدركس الخصكصية في مرحمة التعميـ الاونكم العوـ.

استفودت البوحاة مف تمؾ الدراسة في أنهو أكدت امى أف هنوؾ مشكالت بولفعؿ بتعكؽ تطبيؽ

التعميـ اإللكتركني في مرحمة التعميـ الاونكم العوـ .

 )8دراسة " زينب تكفيؽ السيد اميكة "  8003ـ (زينب تكفيؽ السيد اميكال8003 ،ـ : )818:804

بعنكاف "اآلاور امقتصودية لتفعيؿ التعميـ املكتركني في مصر في ظؿ العكلمة"

هدفت الدراسة إلي :إبراز أهمية التعميـ املكتركني في الكقت الراهف الذم يطمؽ امي "اصر

العكلمة" كذلؾ مف خالؿ التحديوت كالصعكبوت التي تكاج المعمميف كتحكؿ بينهـ كبيف امستخداـ
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ا ماؿ لهذا النكع مف التعميـ ،مع إظهور أهمية التأهؿ الجيد الذم يسبؽ قيوـ المعمـ املكتركني بهذا
الدكر ،ككذلؾ الحث امي تكفير اإلمكونوت الالزمة أانوا اممية التعميـ ،كانعكوس ذلؾ امي المجوؿ

امقتصودم ،كفي سبيؿ تحقيؽ هذال ا هداؼ :استعونت الدراسة بوستخداـ المنهج الكصفي التحميمي،
كذلؾ لككن ا كار منوسبة لتحقيؽ أهداؼ الدراسة  ،كتكصمت الدراسة إلي بعض النتوةج يمكف إجمولهو

فيمو يأتي:أف النمط التعميمي المعتمد امي التعميـ املكتركني كوف ا كار ايجوبية  ،تؤكد العينة أف
نظوـ التعميـ اإللكتركني يعمؿ امي امقتصود في الكقت كالجهد  ،كتكصمت الدراسة إلي بعض التكصيوت

يمكف إجمولهو فيمو يأتي:أف نظوـ التعميـ اإللكتركني يعمؿ امي امقتصود في الكقت كالجهد ،ضركرة

تكفير البنية ا سوسية الالزمة إلقومة هذا النكع مف التعمـ مع معومؿ الكتركنية كمكتبوت رقمية ،

امهتموـ بتكفير القدرات البشرية ذات الكفواة في التدريس .

تتفؽ هذال الدراسة مع الدراسة الحولية في أف التعميـ املكتركني يمعب دك ار فعومن في اممية

التعمـ،أف نظوـ التعميـ اإللكتركني يعمؿ امي امقتصود في الكقت كالجهد ،كضركرة تكفير البنية
ا سوسية الالزمة إلقومة هذا النكع مف التعمـ مع معومؿ الكتركنية كمكتبوت رقمية ،امهتموـ بتكفير

القدرات البشرية ذات الكفواة في التدريس  ،كتختمؼ الدراسة الحولية اف تمؾ الدراسة في أنهو تنوكلت
دكر التعميـ اإللكتركني في مكاجهة مشكمة الدركس الخصكصية ،استفودت البوحاة مف تمؾ الدراسة في

التأكيد امى أهمية التعميـ اإللكتركني في تطكير المنظكمة التعميمية .

 )8دراسػػة " حسػػوـ الػػديف حسػػف اطيػػة حمدكنػػة " 8021ـ (حسػػوـ الػػديف حسػػف اطيػػة حمدكنػػة8021 ،ـ ،
:)833:802

بعنكاف " تصكر مقترح لتطكير فوامية منظكمة التعمـ اإللكتركني في المدارس الاونكية بمحوفظة غزة مف

المنظكر الفعمي كالمتكقع في ضكا امتجوهوت العولمية المعوصرة "

تهدؼ الدراسة التعرؼ امى فوامية استخداـ تكنكلكجيػو التعمػيـ لممرحمػة الاونكيػة فػي مػدارس غػزة

مف كجهة نظر المعمميف كالمعمموت كبنوا اتجوهوت جديدة نحك أكلكيوت الػتعمـ اإللكتركنػي كمػنهج كأداال

لتحقيؽ ا هداؼ المنشكدة في المدارس الاونكية  ،ككذلؾ التعػرؼ امػى المعكقػوت التػي تكاجػ المعممػيف

في استخداـ تكنكلكجيو التعميـ كالقوا الضكا امى امستراتيجيوت المقترحػة لمتطػكير بوسػتخداـ تكنكلكجيػو
التعمػػيـ  ،اسػػتخدمت الدراسػػة المػػنهج الكصػػفي التحميػػؿ الػػذم يػػتـ مػػف خالل ػ كصػػؼ الظػػوهرة مكضػػكع

الدراسة كتحميؿ بيونوتهو كبيوف العالقة بػيف مككنوتهػو كتػـ تطبيػؽ امسػتبونة امػى اينػة الدراسػة ()100
مف المعمميف كالمعمموت في محوفظوت غػزة  ،ككػوف مػف أهػـ نتػوةج تمػؾ الدراسػة ،أفضػؿ أنػكاع الدراسػة
بأسمكب التعمـ اإللكتركني كمقررات  ،كمو يسواد التعمـ اإللكتركني كنظوـ امى إيصوؿ المعمكموت بنظػوـ

المكديؿ  ،كذلؾ يكجد اتجوهوت مكجبة اولية ف ارد العينة تجوال الحوسب اآللي  ،يكجد اهتموـ شديد لدل
الطمبة في المرحمة الاونكية في خبرات الحوسب ا لي كالخبرات المتعمقة بولفكاةد الشخصية التي يجتنيهو
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الفػػرد مػػف اسػػتخداـ الحوسػػب كولطبواػػة كاسػػتخداـ الجػػداكؿ اإللكتركنيػػة كقكااػػد البيونػػوت  ،كفػػى ضػػكا

النتوةج التي تكصؿ إليهو البوحث يكصى البوحث بمو يمى  :ااتمود طريقػة اسػتخداـ الحوسػب اإللكتركنػي

فػػي المنػػوهج الدراسػػية ككسػػيمة تعميميػػة فعولػػة لمعمػػؿ امػػى برمجػػة العديػػد مػػف الػػدركس لتكػػكف اكنػػون

لممعممػػػيف كالطمبػػػة  ،اقػػػد الػػػدكرات التعميميػػػة المتنكاػػػة لتطػػػكير أداا المعمػػػـ امػػػى اسػػػتخداـ الحوسػػػب

اإللكتركنػػي  ،إاطػػوا المعممػػيف المتميػػزيف فػػي اسػػتخداـ الحوسػػب اإللكتركنػػي دكرات متقدمػػة فػػي لغػػوت

البرمجة .

تتفػػؽ الدراسػػة الحوليػػة مػػع تمػػؾ الدراسػػة فػػي أف التعمػػيـ اإللكتركنػػي كنظػػوـ يسػػواد فػػي إيصػػوؿ

المعمكمػػة لمطولػػب بسػػهكلة كيسػػر  ،كالتعػػرؼ امػػى دكر الحوسػػب اآللػػي فػػي تطػػكير التعمػػيـ  ،كتختمػػؼ

الدراسػػة الحوليػػة مػػع تمػػػؾ الدراسػػة فػػي الحػػػدكد المكونيػػة ككػػذلؾ تنوكلػػػت الدراسػػة الحوليػػة دكر التعمػػػيـ
اإللكتركني في مكاجهة مشكمة الدركس الخصكصية  ،كاستفودت البوحاة مػف تمػؾ الدراسػة فػي التعػرؼ

امػػى أهػػـ المعكقػػوت التػػي تعيػػؽ المعممػػيف امػػى اسػػتخداـ التكنكلكجيػػو الحدياػػة فػػي التػػدريس ،ككػػذلؾ

استفودت مف نتوةج الدراسة في كضع التصكر المقترح.
(ب) الدزاسات االجيبية -:

 )2دراسة "أكرنجير "  8002ـ (8002 ،Illia Auringerـ) :

بعنكاف " سموت برامج التعمـ اإللكتركني ابر الشبكوت "

هدفت الدراسة إلى تنوكؿ سموت برامج التعميـ املكتركني المنقكلة ابر الشبكوت  ،كتحميؿ مفهكـ

التعمـ القوةـ امى امنترنت  ،حيت يتـ امستفودة من كأحد المككنوت ا سوسية لمػتعمـ اإللكتػركف  ،كمػو

هػػدفت أيضػػو الػػى تكضػػيح أهػػـ المعػػويير التػػي يجػػب مرااوتهػػو انػػد اسػػتخداـ امنترنػػت فػػي التعمػػيـ ،
كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنهج الكصػػفي فػػي تنػػوكؿ مفهػػكـ الػػتعمـ المبنػػى امػػى امنترنػػت  ،ككيفيػػة إدارة
المعرفػػػة كالتعمػػػيـ ابػػػر امنترنػػػت  ،مكضػػػحة مميزاتػػػ كايكبػػػ  ،كمتطمبػػػوت ا نظمػػػة الخوصػػػة بػػػولتعميـ

كالتػػدريب ابػػر الشػػبكوت بمػػو تشػػمم مػػف ب ػرامج كمقػػررات دراسػػية كطػػرؽ اتصػػوؿ كاختبػػورات كقيوسػػوت
كتصميـ المنهج ابر الشبكوت  ،كتكصمت الدراسة الى النتوةج التولية :أف هنوؾ فوةػدة كبيػرة مػف التعمػيـ
كالتدريب ابر الشبكة  ،حيث يستفيد من المعممكف كالمدربكف لمحصكؿ امػى المحتػكل المنوسػب مكونػو

كزمونػػو  ،أف التعمػػيـ كالتػػدريب ابػػر امنترنػػت يركػػز امػػى الحوجػػوت الشخصػػية لممتعممػػيف كيشػػجع هػػذال

الحوجوت بصػكرة مرضػية لهػـ  ،أف نجػوح التعمػيـ ابػر الشػبكوت يعػزل إلػى النجػوح فػي تطبيػؽ المعػويير
الخوصة بولتعميـ املكتركني ،أكدت الدراسة كذلؾ امى أف البرامج المقدمة فػي أنظمػة الػتعمـ املكتركنػي

يجػب أف ترااػػى تػكافر المتطمبػوت الخوصػػة بأنظمػػة الػتعمـ ابػػر امنترنػػت حيػث أف تػكافر تمػػؾ المتطمبػػوت

كتطبيقهو بنجوح يمعب دك ار هومو في نجوح أم منظكمة لمتعميـ اإللكتركني .
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كتتفؽ هذال الدراسة مع الدراسة الحولية فػي التأكيػد امػى أهميػة تطبيػؽ بػرامج التعمػيـ اإللكتركنػي

في المؤسسة التعميمية ك سموت برامج التعميـ اإللكتركني المنقكلة ابر الشبكوت  ،ككيفية إدارة المعرفة

كالتعمػػػيـ ابػػػر اإل نترنػػػت  ،كتختمػػػؼ الدراسػػػة الحوليػػػة مػػػع تمػػػؾ الدراسػػػة فػػػي أنهػػػو تنوكلػػػت دكر التعمػػػيـ

اإللكتركني فػي مكاجهػ مشػكمة الػدركس الخصكصػية بمرحمػة التعمػيـ الاػونكم العػوـ بمحوفظػة بكرسػعيد
،كاستفودت البوحاة مف العرض النظرم لمدراسة كأهـ النتوةج كالتكصيوت التي تكصمت إليهو .

 )8دراسػػة" جػػونج جػػك ك مػػورتيف فػػولكي كاخػػركف " 8006ـ (8006 ، Zhu,Valcke,Schellens&Liـ

: )882:882،

بعنػكاف " تصػػكرات الطػالب الصػػينييف اػف بيةػػة التعمػػيـ اإللكتركنػي التعوكنيػػة كالعكامػؿ التػػي تػػؤار

امى أداةهـ :تنفيذ دكرة التعميـ اإللكتركني في السيوؽ التعميمي الصيني "

قومػػػت هػػػذال الدراسػػػة فػػػي الجومعػػػة الصػػػينية ببكػػػيف خػػػالؿ تنفيػػػذ دكرة التعمػػػيـ اإللكتركنػػػي

الفممنكي في إاداد الطولب الصيني .كالميزة الرةيسية لبيةة التعميـ اإللكتركني هي ادـ تزامف "المسػتندة
إلػػى المهػػوـ امػػى " مجمكاػػوت المنوقشػػة امػػى امنترنػػت .كالغػػرض مػػف هػػذال الدراسػػة هػػك فهػػـ تصػػكرات
الطالب الصينييف اف بيةة التعميـ اإللكتركني التعوكنية كالعكامػؿ التػي تػؤار امػى أداةهػـ ابػر اإلنترنػت

كالتحصػػيؿ الدراسػػي  ،كتػػـ اسػػتخداـ طريقػػة المقوبمػػة كتػػـ إجػراا مقػػوبالت شػػب منظمػػة كجهػػو لكجػ مػػع

الطػػالب بعػػد تجربػػة التعمػػيـ اإللكتركنػػي مستكشػػوؼ تصػػكرات أامػػؽ لػػدل الطػػالب اػػف البيةػػة الجديػػدة
لمتعميـ اإللكتركني .شورؾ خمسة كسبعيف طولبػو فػي المقػوبالت  ،كتشػير نتػوةج الدراسػة إلػى أف الطػالب
لديهـ تصكرات أقؿ إيجوبيػة اػف بيةػة التعمػيـ اإللكتركنػي بولمقورنػة مػع تصػكراتهـ لمبيةػة أكاػر تقميديػة.

كمع ذلؾ ،أفود الطػالب إلػى مسػتكل أامػى مػف التميػز مػف الػتعمـ مػع ا قػراف ،كالتفكيػر النقػدم ،كالػتعمـ

القوةـ امى حؿ المشكالت ( )PBLبعد فصؿ دراسي كاحد مف تجربة التعميـ اإللكتركني .كبوإلضػوفة إلػى
ذلؾ ،تـ دراسة المتغيرات التي قد تؤار امى أداا الطالب في بيةوت التعميـ اإللكتركني .كأظهػرت النتػوةج

أف الطالب مع تكجهوت تحفيزية أامى يحققكا أداا أفضؿ في منوقشوت جمواية امى امنترنت.

كتتفػػؽ هػػذال الدراسػػة مػػع الدراسػػة الحوليػػة فػػي التعػػرؼ امػػى بيةػػة التعمػػيـ اإللكتركنػػي كتصػػكرات

الطالب نحكهو كتختمؼ تمؾ الدراسة اف الدراسة الحولية في أف الدراسة الحولية يتـ مػف خاللهػو التعػرؼ

امػػى كاقػػع التعمػػيـ اإللكتركنػػي فػػي مرحمػػة التعمػػيـ الاػػونكم العػػوـ كان ػ مػػدخؿ لمكاجه ػ مشػػكمة الػػدركس
الخصكصية ،كاستفودت البوحاة مػف هػذال الدراسػة فػي معرفػ امتجوهػوت المختمفػة لمطػالب تجػوال التعمػيـ

اإللكتركني كالمتغيرات التي تؤار امى أداا الطالب في بيةوت التعميـ اإللكتركني.
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ثاىيا  :الد زاسات املتعلكة بالدزوس اخلصوصية
(أ) الدزاسات العسبية -:
 )2دراسة " شبؿ بدراف " 8004ـ (شبؿ بدراف 8004 ،ـ : )224:228 ،

بعنكاف " الدركس الخصكصية ظوهرة اجتمواية أـ ظوهرة تعميمية "

هدفت الدراسة إلى التعرؼ امػى أهػـ العكامػؿ المسػةكلة اػف انتشػور ظػوهرة الػدركس الخصكصػية

في المجتمع  ،كالتعرؼ امى رؤل رجوؿ اإلاالـ  ،كنكاب الشعب  ،كالصحوفة  ،كالخبراا المتخصصػيف ،

إلى جونب ا سرة المصرية كأكليوا ا مكر  ،حيث تنوكلت الجميع بولرأم كالتحميؿ ككنهو جػزاان فػواالن فػي
المنظكمة المجتمعية  ،كاستخدمت الدراسة المنهج الكصفي لمنوسبت لطبيعػة الدراسػة  ،كأداة امسػتبونة
كتكزيعهو امى اينة ممامة مف المجتمع  ،كتكصمت إلػى أف المسػةكؿ اػف ظػوهرة الػدركس الخصكصػية

هك نظومنو التعميمي  ،كتحديدان في حقبػة السػبعينيوت كبعػد انتهػوج سيوسػة امنفتػوح امقتصػودم  ،حيػث
شهدت ظهكر فةوت كشراةح اجتمواية جديدة ارتبطت مصولحهو بمصولح النهج امقتصودم الجديد  ،كمو
تكصمت إلى أف هذال الشراةح تسعى إلى إيجػود قنػكات لمتمػويز امجتمػواي كالطبقػي لنفسػهو ك بنوةهػو فػي

مجومت الحيوة المختمفة امى رأسهو التعميـ .

تتفؽ الدراسة الحولية مع تمؾ الدراسة في معرفة أهـ أسبوب انتشور مشكمة الدركس الخصكصية

في المجتمع كضركرة امهتموـ بتطكير التعميـ المصرم كااتبورال قضية أمف قكمي ،كتختمؼ الدراسة

الحولية اف تمؾ الدراسة في انهو تهدؼ الى إبراز دكر التعميـ اإللكتركني كمدخؿ لمكاجهة مشكمة

الدركس الخصكصية في مرحمة التعميـ الاونكم العوـ  ،كاستفودت البوحاة مف تمؾ الدراسة في التعرؼ
امى اكامؿ المسةكلة اف انتشور الدركس الخصكصية ،كاف مشكالت التي تكاجه النظوـ التعميمي هي

التي أدت إلى انتشور الدركس الخصكصية بشكؿ كبير في اآلكنة ا خيرة.

 )8دراسة " مسعد سعيد السيد راكيش " 8021ـ (مسعد سعيد السيد راكيش 8021،ـ ):

بعنكاف "الدركس الخصكصية دراسة نقدية لتحكمتهو فى زمف العكلمة كامكونية امستفودة منهو مدل
الحيوة فى مصر "

هدفت الدراسة إلى التعرؼ امى موهية الدركس الخصكصية  ،كبيوف أهـ العكامؿ المؤدية لزيودة

الطمب اميهو محميو كاولميو  ،كالتعرؼ امى كاقع الدركس الخصكصية في التعميـ المصرم كأهـ
مشكالت  ،كمو سعت الدراسة إلى التعرؼ امى أهمية الدركس الخصكصية في تككيف كبنوا رأس الموؿ

البشرل  ،كاستخدمت الدراسة الحولية المنهج النقدم الذم يقكـ امى معرفة كاقع الدركس الخصكصية
كتحكمتهو محميو كاولميو بحاو اف البذكر كالجذكر المجتمعية التي أدت إلى تشكيم بصكرت التي
اميهو أانوا الدراسة  ،كتكصمت الدراسة لكضع تصكر مقترح إلمكونية امستفودة مف تحكمت الدركس

الخصكصية فى ضكا التعمـ مدل الحيوة فى مصر  ،ككوف مف أهـ تكصيوت الدراسة لمقضوا امى
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مشكالت النظوـ التعميمي – الدركس الخصكصية – ككاوفة الفصكؿ  ،يجب امى الدكلة زيودة مكارد
التعميـ كرفع ميزانيت  ،كالنظر إلى التعميـ بكصفة قضية أمف قكمي م يقؿ أهمية اف امهتموـ بولقكات

المسمحة كااداد المقوتؿ الخورجي  ،لذا نحف بحوجة إلاداد المقوتؿ الداخمي .

تتفؽ هذال الدراسة مع الدراسة الحولية في التعرؼ امى موهيك الدركس الخصكصية كأسبوب

انتشورهو كالتعرؼ امى كاقع الدركس الخصكصية في التعميـ المصرم  ،بينمو تختمؼ الدراسة الحولية

اف تمؾ الدراسة في أنهو تنوكلت دكر التعميـ املكتركني في مكاجه مشكمة الدركس الخصكصية في
مرحمة التعميـ الاونكم العوـ بمحوفظة بكرسعيد  ،كاستفودت البوحاة مف التصكر المقترح الذم تكصمت

الي تمؾ الدراسة .

(ب) الدزاسات األجيبية :
 )2دراسة "8004 " Danq Haj-Anbـ (8004 ، Danq Haj-Anbـ :)358:365 ،
بعنكاف " ا سبوب كالدكافع مف فصكؿ الدركس الخصكصية في فيتنوـ "

هدفت الدراسة إلى أف الدركس الخصكصػية ظػوهرة كاسػعة امنتشػور فػي كايػر مػف البمػداف بمػو فػى

ذلؾ فيتنوـ  ،في حيف أف الدركس الخصكصية مف العنوصر الضركرية في ميزانية ا سرة لكؿ مف طالب
المرحمة امبتداةية كاإلادادية  ،كمف المالحظ أف في هذال الدكلة لجكا العديػد مػف الطػالب كالتالميػذ إلػى

الدركس الخصكصية  ،كاستخدـ الدراسة المنهج الكصفي لمالامت لطبيعة الدراسة ،مف نتوةج الدراسػة
 :أن م يكجد فركؽ بيف الجنسيف في اإلنفوؽ امػى الػدركس الخصكصػية  ،كم يكجػد فػركؽ أيضػو بػيف
اإلقبوؿ امى الدركس الخصكصية لطالب المرحمة امبتداةية كاإلادادية بيف الرؼ كالحضر  ،زيػودة إقبػوؿ

معمميف المدارس امبتداةية امى الدركس الخصكصية  ،أكػدت أيضػو امػى أف الػدركس الخصكصػية لهػو

أار كبير امى أداا الطولب ا كوديمي .

كتتفؽ هذال الدراسة مع الدراسة الحولية في التعرؼ امى مدل انتشور الدركس الخصكصية في كاير مف

البمػػداف ككػػذلؾ أسػػبوب انتشػػورهو كلكػػف تختمػػؼ الدراسػػة الحوليػػة اػػف تمػػؾ الدراسػػة فػػي أنهػػو تنوكلػػت دكر

التعميـ املكتركني في مكاجه الدركس الخصكصية في مرحمة التعميـ الاونكم العوـ بمحوفظة بكرسػعيد،
استفودت البوحاة مف العرض النظرم لتمؾ الدراسة .

 )8دراسة "  8020" Walter Dawsonـ (8020 ، Walter Dawsonـ : )21:81 ،

بعنكاف " الدركس الخصكصية كالتعميـ الشومؿ في شرؽ آسيو :انعكوس لعدـ المسوكاة في اليوبوف
كككريو الجنكبية ،ككمبكديو"

هػػدفت هػػذال الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ امػػى أنظمػػة الػػدركس الخصكصػػية فػػي اػػالث دكؿ شػػرؽ آسػػيو

(اليوبوف ،ككريو الجنكبية ،ككمبكديو) بهدؼ دراسة العالقة بيف هذال النظـ كنظـ التعميـ الرسمي ،كدراسػة
نظـ الدركس الخصكصية في كؿ دكلػة يمكػف أف تسػتخدـ لمكشػؼ اػف أكجػ القصػكر فػي نظػوـ التعمػيـ
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الرسمي في مكاجهة ماولية لتكوفؤ الفرص في التعميـ فيمو يتعمػؽ اممتحونػوت اوليػة المخػوطر .كفػي كػؿ

دكلة ،كظوةؼ نظوـ الدركس الخصكصػية بأنهػو ظػؿ لسػكؽ التعمػيـ مػف أجػؿ تمبيػة الطمػب المتزايػد امػى
التعميـ اإلضوفي في االقة منفعة مع النظوـ الرسمي .كقد سػنت الحككمػوت سيوسػوت مختمفػة لمػرد امػى
تنػػومي أنظمػػة الػػدركس الخصكصػػية التػػي أابتػػت فعوليتهػػو إلػػى حػػد كبيػػر ،كغولبػػو مػػو أدل إلػػى مزيػػد مػػف

التكسع .كقد اممت الممورسوت التربكية كالمنوهج الدراسية فػي أنظمػة تعميميػة خوصػة لزيػودة "القمػؽ" ك
"انعداـ ا مف" في مو يتعمؽ في نظوـ التعميـ الرسمي بهدؼ تكسػيع السػكؽ .كتكصػمت الدراسػة إلػى أف:

دراسوت نظـ التعمػيـ الجمػواي كتكػوفؤ الفػرص غيػر مكتممػة دكف أخػذ اماتبػور الكاجػب تجػوال دكر نظػوـ
الػػدركس الخصكصػػية .كيجػػب إبػػالغ الجهػػكد نحػػك كضػػع السيوسػػوت التعميميػػة كاإلصػػالح لتعزيػػز الماػػؿ

ا امى لمتكوفؤ الفرص في التعميـ مف خالؿ هذال البحكث امى الدركس الخصكصية.

كتتفػػؽ هػػذال الدراسػػة مػػع الدراسػػة الحوليػػة فػػي أف دراسػػة نظػػوـ الػػدركس الخصكصػػية تكشػػؼ اػػف أكج ػ

القصكر في نظوـ التعميـ الرسمي كتختمؼ الدراسة الحولية اف تمؾ الدراسة في أنهو تنوكلت دكر التعمػيـ
اإللكتركني في مكاجه مشكمة الدركس الخصكصية في مرحمة التعميـ الاونكم العوـ .

كاسػػتفودت البوحاػػة مػػف تمػػؾ الدراسػػة فػػي التعػػرؼ امػػى سيوسػػوت الػػدكؿ المختمفػػة ( اليوبػػوف  ،ككريػػو

الجنكبية ككمبكديو ) في مكاجه مشكمة الدركس الخصكصية .

تعليل عاو على الدزاسات السابكة :
 أكج

التشوب  :التعرؼ امى أهمية التعميـ اإللكتركني كخصوةص

كدكرة في تطكير العممية

التعميمية ،التأكيد امى أف التعميـ في مصر موزاؿ تقميدم يعتمد امى أسوليب تقميدية كم يرااى
الفركؽ الفردية بيف المتعمميف ،التركيز امى اآلاور السمبية لمشكمة الدركس الخصكصية امى

النظوـ التعميمي ،التعرؼ امى آليوت تسهـ في مكاجهة مشكمة الدركس الخصكصية.

 أكج امختالؼ :يختمؼ البحث الحولي اف الدراسوت السوبقة في مشكمة البحث ،كمو يسعى

لتحقيق مف أهداؼ ; فولبحث الحولي يهدؼ إلى تفعيؿ تطبيؽ التعميـ اإللكتركني في مرحمة التعميـ

الاونكم العوـ مف أجؿ مكاجهة مشكمة الدركس الخصكصية.

 أكج امستفودة :بمكرة كصيوغة مشكمة البحث الحولية ،كبنوا كتدايـ اإلطور النظرم لمبحث ،كابراز
أهمية البحث الحولي كمبررات القيوـ ب  ،كبنوا أدكات الد ارسة الميدانية ،كصيوغة التصكر المقترح.

خطوات البخح
الخطػػكة ا كلػػى :اإلطػػور المنهجػػي العػػوـ لمبحػػث (مقدمػػة البحػػث ،مشػػكمة البحػػث ،أهػػداؼ البحػػث ،أهميػػة

البحث ،منهج البحث المستخدـ ،مصطمحوت البحث ،الدراسوت السوبقة) .

الخطػػػكة الاونيػػػة :اإلطػػػور النظػػػرم كيشػػػتمؿ امػػػى اإلطػػػور الفكػػػرم كالفمسػػػفي الػػػذم يرتكػػػز اميػػػ التعمػػػيـ
اإللكتركني ،كأهـ ا سبوب التي أدت منتشور مشكمة الدركس الخصكصية بمرحمة التعميـ الاونكم العوـ.
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الخطكة الاولاة :كتتنوكؿ نتوةج البحث كالتصكر المقترح لتفعيؿ التعميـ اإللكتركني بمرحمة التعميـ الاونكم
العوـ مف أجؿ مكاجهة مشكمة الدركس الخصكصية.

اإلطاز اليظسي :ويتياول ما يلى:
أو ًال  :اإلطاز الفكسي واملفاهيني للتعليه اإللكرتوىي
كيشتمؿ امى مو يمى:

 )2مفهكـ التعميـ اإللكتركني

 :يبدأ مصطمح التعميـ اإللكتركني ( )E-Learningبولمغة

اإلنجميزية بحرؼ " "Eكهك اختصور لكممة " "Electronicكتعنى إلكتركني  ،كالمقصكد ب التعميـ

بوستخداـ منظكمة تتالقى بهو كوفة أدكات كأسوليب التعميـ كالتعمـ امى ا سوليب كا دكات كالكسوةؿ

التكنكلكجية  ،خوصة تكنكلكجيو المعمكموت كامتصومت ككسوةطهو اإللكتركنية المتعددة  ،كذلؾ النكع

مف التعميـ يسخر أحدث مو تكصمت إلية التكنكلكجيو مف أجهزة كبرامج في اممية التعميـ كالتعمـ بداان
مف استخداـ كسوةؿ العرض اإللكتركنية إللقوا دركس بولفصؿ التقميدم  ،كاستخداـ الكسوةط المتعددة

انتهواا ببنوا المدرسة الذكية (إيموف أحمد محمد رخو 8022 ،ـ .)502 ،
في امميوت التعمـ الصفية ك
ن
كيعرف ػ (أحمػػد الشػػكادفى) امػػى أن ػ التعمػػيـ الػػذم يقػػكـ امػػى تػػكفير بيةػػة تعميميػػة تفوامي ػ ابػػر

امنترنت ،حيث يتيح لمطولب التفواؿ مع مصودر المعرفة دكف التقيد بولزموف كالمكوف ،حيػث يسػمح فيػ

الطولب أف يتعمـ ابر شبكة اإلنترنت بطريقػة متزامنػة فػي الفصػؿ الدراسػي أك غيػر متزامنػة بعػد انتهػوا

اليكـ الدراسػي كذلػؾ كفػؽ قدراتػ مػع إمكونيػة حصػكل امػى التغذيػة الراجعػة ،كيؤكػد هػذا التعريػؼ امػى
مجمكاة مف الحقوةؽ يمكف إيجوزهو فيمو يمي (أحمد الشكادفى محمد يكسؼ8006 ،ـ:)520:522 ،

 يعتمد التعميـ اإللكتركني امى استخداـ الكسوةط املكتركنية التفوامية لمتكاصؿ بيف المتعمـ كالمعمػـ،
كبيف المتعمـ كالمحتكل .

 التعمػػيـ اإللكتركنػػي هػػك أحػػد نمػػوذج التعمػػيـ اػػف بعػػد  ،اذ يػػتـ بطريقػػة غيػػر متزامنػػة خػػورج الفصػػؿ
الدراسي كمو يتـ أيضو بطريقة متزامنة في كجكد المتعمميف كالمعمـ في نفس الكقت داخؿ الفصؿ .

 يؤكد التعميـ اإللكتركني امى مبدأ التعمـ الذاتي كالتعمـ المستمر مدل الحيوة .
 يؤكد التعميـ اإللكتركني امى مرااوة الفركؽ الفردية بيف الطالب .

 يغير التعميـ اإللكتركني مف الصكرة التقميدية لمفصؿ الدراسي  ،حيث يحكل إلػى بيةػة تعمػـ تفواميػة
تقكـ امى التفواؿ بيف المتعمـ كمصودر التعميـ المختمفة  ،كمو يؤكد امى التفواؿ مع زمالة .

 )8فمسفة التعميـ اإللكتركني  :يقكـ التعميـ املكتركني امى فمسفة إتوحة اممية التعمـ لجميػع أفػراد

المجتمع  ،طولمو أف قدراتهـ كامكونيػوتهـ تمكػنهـ مػف النجػوح فػي هػذا الػنمط مػف التعمػيـ  ،كذلػؾ لمعمػؿ
امى تحقيؽ مبدأ تكوفؤ الفرص التعميميػة بػيف جميػع المتعممػيف دكف التفرقػة بػيف الجػنس أك العػرؽ أك
النكع أك المغة  ،كالكصكؿ إلى الطالب الذيف يعيشكف في منػوطؽ نوةيػة كم تمكػنهـ ظػركفهـ مػف السػفر
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أك امنتقػػوؿ إلػػى مكػػوف التعمػػيـ  ،كأيضػػو مػػف أجػػؿ السػػموح لمطػػالب غيػػر القػػودريف أك ذكل امحتيوجػػوت
الخوصة مف الحصكؿ امى فرص تعميمية كهـ في أموكنهـ بوإلضوفة إلى مو يتيحػ هػذا النظػوـ مػف رفػع

كفػػواة كجػػكدة العمميػػة التعميميػػة  ،كتػػدريب الطػػالب امػػى العمػػؿ بإيجوبيػػة كاسػػتقاللية ( أيمػػف يسػػف ،

8022ـ . )202 ،

 )1أنموط التعميـ اإللكتركني  :يكجد نمطيف لمتعميـ اإللكتركني كهمو كولتولي :

 التعميـ اإللكتركني المتزامف )( (Synchronous e-learningنبيؿ جود ازمي 8021 ،ـ)35 ،

يطمؽ امية التعميـ اآللي أك التفوامي ن يعتمػد امػى التعمػيـ بشػكؿ متػزامف  ،حيػث يقػكـ جميػع

المشػػتركيف فػػي الصػػؼ بومتصػػوؿ فػػي مكاػػد زمنػػي كاحػػد  ،كيقػػكـ المعمػػـ بولتفواػػؿ بػػيف الطػػالب بشػػكؿ

مبوشر ،كمو يستطيع جميع الطالب التفواؿ مع بعضهـ البعض بشكؿ مبوشر كمع المعمـ في ﺁف كاحد .

 التعمػػيـ اإللكتركنػػي غيػػر المتػػزامف) ((Asynchronous e-learningأيمػػف يسػػف8022 ،ـ،
)208

كهػػك اتصػػوؿ بػػيف المعمػػـ كالمػػتعمـ  ،يمكػػف مػػف خاللػ المعمػػـ كضػػع مصػػودر المعمكمػػوت مػػع خطػػة

تدريس كتقديـ امى المكقع التعميمي ،اـ يدخؿ المتعمـ لممكقع امى شبكة اإلنترنت في أم كقػت ،كيتبػع

اإلرشودات التي كضعهو المعمـ في إتموـ امميػة الػتعمـ دكف أف يكػكف هنػوؾ اتصػوؿ تفػوامي متػزامف مػع

المعمـ .

 )5أهنية التعليه اإللكرتوىي :
تتضح أهمية التعميـ اإللكتركني فيمو يمى ( أيمف يسف 8022 ،ـ:)202 ،

 تمبية الطمب المتزايد امى التعميـ كالتدريب .

 تحقيؽ معويير الجكدة الشوممة كاماتمود في التعميـ .
 تمبية الحوجة المتزايدة لمتنمية البشرية المستدامة .
 سد الفجكة امقتصودية بيف الدكؿ .
 خفض تكوليؼ التعميـ .

 خفض معدؿ ا مية الرقمية كالمعمكموتية بيف ا فراد .

 تكيؼ المقررات التعميمية لمتغيرات المتسوراة في المعرفة الرقمية .

 تكسيع نطوؽ التعمـ  ،كتكسيع فرص القبكؿ المرتبط بمحدكدية ا موكف الدراسية (خولدة ابد الرحمف
محمد شتوت 8005 ،ـ . )84 ،

 إتوحة فرصة كبيرة لمتعػرؼ امػى مصػودر متنكاػة مػف المعمكمػوت بأشػكوؿ مختمفػة ممػو يسػواد امػى
إذاب ػة الفػػركؽ الفرديػػة بػػيف المتعممػػيف أك تقميمهػػو (ابػػد العظػػيـ بشػػير الخػػولقى  ،طػػورؽ مػػيالد أبػػك
غمجة 8028،ـ .)301:302 ،
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 )3أهداؼ التعميـ اإللكتركني  :يهدؼ التعمػيـ اإللكتركنػي إلػى مػو يمػى (طػورؽ ابػد الػرؤكؼ اػومر

8004،ـ : )81:82،

 إتوحة الفرصة لمطولب لمتعومؿ مع العولـ المنفتح مف خالؿ شبكوت المعمكموت .
 التعكد كامستمرار في استخداـ الحوسكب ككسيمة تعميمية مسوندة .
 إاراا المنهج مف خالؿ إتبوع أسمكب المعب بوستخداـ الحوسكب .
 تعزيز المنهج مف خالؿ القيوـ بأنشطة الكتركنية .

 داـ كسوةؿ امتصوؿ التعميمى لفتح بوب اإلبػداع كالتػدريب المبكػر امػى حػؿ المشػوكؿ (اػودؿ سػرايو،
8004ـ . )23،

 نمذجة التعميـ كتقديم في صكرة (اكض حسيف التكدرل8001 ،ـ . ) 46 ،
 )4مزايو التعميـ اإللكتركني  :يتميز التعميـ اإللكتركني اف التعميـ التقميدم فيمو يمػي (الطيػب احمػد
حسف هوركف  ،خميس حومد كزة 8002 ،ـ : )202 ،

 تقميؿ التكمفة المودية لمتعميـ.
 خفض مجمؿ كقت التعميـ.

 انتشور التعميـ كاستم اررال خالؿ فترات طكيمة مف الزمف.

 المركنة في التقدـ (يمكف لمطولب التكقؼ كمف اـ استةنوؼ الدكرات مف أم جهوز كمبيكتر).

 البقوا في مكػوف كاحػد مػع اػدـ الحوجػة لمسػفر (كمػو يقمػؿ تكمفػة النقػؿ إلػى البيةػة الموديػة لمفصػكؿ
الدراسية).

 يداـ اإلحسوس بولمسوكاة (رضو ابد البديع السيد اطية 8022 ،ـ . )48،
 ) 8معوقات تطبيل التعليه اإللكرتوىي :تتنجل تلك املعوقات فينا يلى :
أ-معكقوت تعكد لمطولب ( ربوب فهمى أحمد ابد العوؿ 8021 ،ـ )286 ،

هنوؾ ادد مف المعكقوت اند تطبيؽ التعميـ اإللكتركني ترجع إلى الطولب كهي كومتي:

-2بعض الطالب تككف لديهـ قدرات ضعيفة في مجومت استخداـ الكمبيكتر كاإلنترنت.

-8بعض الطالب يحجمكف اف دخكؿ المكاقػع كحػؿ التمػوريف كارسػولهو لذسػتوذ مػف خػالؿ المكقػع نظػ ار
لعدـ الفهـ الكومؿ لكيفية التعومؿ مع المكقع ،فهـ يخشكف اف يتعرضكا لمعقوب إذا مو ارتكبكا خطأ.

-8نقص مهورات التعميـ اإللكتركني لدل الطالب .

-1اػػدـ كجػػكد كاػػى كػػوفي لػػدل الطػػالب بأهميػػة التعمػػيـ اإللكتركنػػي كبولتػػولي اػػدـ تفػػوامهـ معػ كاػػدـ
إقبولهـ امية  ،ليس ذلؾ فحسب بؿ مقوكمتهـ لهذا النمط الجديد لمتعميـ في بعض ا حيوف (طػورؽ ابػد

الرؤكؼ اومر 8022 ،ـ )260 ،
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ب-معكقوت تعكد لممعمـ ( السيد محمد مراى 8006 ،ـ )41:42 ،

هنوؾ ادد مف المعكقوت اند تطبيؽ التعميـ اإللكتركني ترجع إلى المعمـ كهي كومتي:

-2ضػػػعؼ تحمػػػس أاضػػػوا هيةػػػة التػػػدريس بولمؤسسػػػوت التعميميػػػة كتحفظهػػػـ امػػػى مبػػػودئ اسػػػتخداـ
تكنكلكجيو التعميـ اإللكتركني (إبراهيـ ابد اهلل المحيسف8008 ،ـ .)4 ،

-8ضعؼ قدرة بعض المعمميف امى استخداـ التقنيوت الحدياة .

-8ضيؽ الكقت المتوح اضوا هيةة التدريس لتصميـ كتطكير مقرراتهـ.
-1قمة المعمميف الذيف يجيدكف تصميـ التعميـ اإللكتركني.

-2قصكر برامج إاداد المعمـ قبػؿ الخدمػة كالتػي لػـ تكسػب مهػورات التعومػؿ مػع التكنكلكجيػو الحدياػة (
طورؽ ابد الرؤكؼ اومر 8022،ـ . )68 ،

-3قصكر أك ادـ تكافر برامج التدريب أانوا الخدمة التي يمكف أف تكسب المعمـ هذال المهورات.
-4ضعؼ اقتنوع المعمـ بأهمية التعميـ اإللكتركني.

-5تفضيؿ المعمـ طريقة اإللقوا مع استخداـ السبكرة ،كادـ الرغبة في تغيير ا سمكب الذل تعكد اميػة

(أحمد إسموايؿ حجى 8001 ،ـ . )801 ،

ج-معكقوت تعكد إلى المؤسسة التعميمية (سميرة ابد العزيز محمد قوسـ)48:42 ،8001 ،

هنوؾ ادد مف المعكقوت اند تطبيؽ التعميـ اإللكتركني ترجع إلى المؤسسة التعميمية كهي كومتي:

-2المشػػكالت الخوصػػة بجمػػكد النظػػوـ التعميمػػي كاػػدـ مركنتػ كتقيػػدال الصػػورـ بػػولمكاةح المقيػػدة لمحركػػة
كالعمؿ (حسوـ محمد موزف 8006 ،ـ . )828 ،

-8اػػدـ كضػػكح أهػػداؼ التعمػػيـ اإللكتركنػػي انػػد تطبيقػ بولمػػدارس ،كاػػدـ كجػػكد اسػػتراتيجية الكتركنيػػة

(أحمد الشكادفى محمد يكسؼ 8006 ،ـ .)580 ،

-8ادـ مكاامة انوصر البيةة المدرسي )ابتسوـ بنت محمد بف حسيف 8020،ـ. )282 ،

-1ضعؼ البنية التحتية التكنكلكجية ا سوسية الالزمة إلنشوا نظوـ التعميـ اإللكتركني.

د-معكقوت متعمقة بولتقنيوت المستخدمة (مجدل ابد الكريـ حبيب 8008 ،ـ :)882:883 ،

-2اممية تحميؿ المكاقع المحتكية امى صكر كرسكـ أك خدموت فيديك أك أصكات قد يستغرؽ تحميمهو
بعض الكقت (ابد اهلل مراد آميف8008 ،ـ.)82 ،

-8صعكبة مكاكبة التطكرات المتالحقة لمتقنيوت.
-8ادـ التزاـ التقنيوت بولضكابط ا خالقية.

-1ادـ تكافر برمجيوت تربكية بولمغة العربية.
-2ادـ مالةمة البرمجيوت التعميمية.

-3حوجة التقنيوت إلى جهكد تكنكلكجية كفنية كاممية كتربكية.
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-4حوجة الكسوةط المتعددة لتجهيزهو كاادادهو.

-5ادـ داـ البحكث التربكية لفوةدة التكنكلكجيو التعميمية.

ثاىياً  :األسباب الكامية للدزوس اخلصوصية مبسحلة التعليه الجاىوي العاو
هنوؾ اديد مف العكامؿ التي سوهمت في انتشور مشكمة الدركس الخصكصية في مرحمة التعميـ الاػونكم

العوـ يمكف تكضيحهو فيمو يمى :

 -2أسبوب ترجع إلى النظوـ التعميمي  :كتتماؿ في امتي :

 مشكالت خوصة بولسيوسة التعميمية ( أحمد إسموايؿ حجى 8008 ،ـ  ،)888:883 ،كتتماؿ فػي
امتي :

( تقمب السيوسػة المصػرية  ،صػراع (الفكػر الفكػر ) ك( الفكػر التطبيػؽ )  ،تػكلى غيػر المختصػيف أمػكر
التعميـ  ،تعدد أجهػزة رسػـ السيوسػة التعميميػة  ،اػدـ مشػوركة القػكل السيوسػية كامتجوهػوت امقتصػودية
كرجوؿ الفكر كامموا مصر في رسـ السيوسة التعميمية ) .

 مشكالت خوصة بنظـ التقكيـ في التعميـ الاونكم العوـ (نظوـ القبكؿ في التعمػيـ الجػومعي كالعػولي) (
شبؿ بدراف 8004،ـ . )3 ،

يتـ ااتبور مجمكع الػدرجوت هػك المعيػور الكحيػد لاللتحػوؽ بػولتعميـ الجػومعي كالعػولي  ،ممػو ترتػب

امي كجكد كميوت لمقمة تتأار بولمجمكع ا كبر  ،كصنفت الكميوت كأهميتهو حسب مجمكع الدرجوت الذم
يؤهؿ الطولب لاللتحوؽ بهو  ،ككذلؾ كميوت القوع التي الطػالب أصػحوب الػدرجوت المنخفضػة  ،كمػف هنػو

أتأارت كميوت القمة بولمجمكع المرتفع كالذم يحصؿ امية غولبون أبنػوا الفةػوت امجتموايػة الميسػكرة كلػـ
يبقى أموـ أبنوا الفقراا سكل الكميوت المتكاضػعة  ،فأصػبح التعمػيـ بػذلؾ أداة لمتمػويز امجتمػواي نتيجػة

ماتمػػود مجمػػكع الػػدرجوت معيػػو ارن كحيػػدان لمكاصػػمة التعمػػيـ فػػي مراحمػ ا امػػى  ،كسػػواد ذلػػؾ فػػي تهوفػػت
الطالب امى الػدركس الخصكصػية  ،ككسػيمة مسػوادة امػى اجتيػوز امختبػورات كالحصػكؿ امػى مجمػكع
مرتفع يمكنهـ مف املتحوؽ بولكميوت التي يرغبكا فيهو .

 مشكالت خوصة بوإلدارة المدرسة (أحمد إبراهيـ أحمد8002 ،ـ .)48:41 ،

لكي تتحقؽ الفوامية المامى لمعممية التعميمية ،ينبغي أف تككف إدارة المدرسػة امػى صػمة داةمػة

ككايقة لكؿ مو يجرل في المدرسة ،كغيوب هذال الصمة تختػؿ أمػكر المدرسػة ،كنجػد أف اإلدارة المدرسػية

فػػي ظػػؿ النظػػوـ الحػػولي تعػػونى مػػف كايػػر مػػف المشػػكالت كالتػػي تعػػد مػػف أسػػبوب انتشػػور ظػػوهرة الػػدركس

الخصكصػػػية كهػػػى (غيػػػوب المتوبعػػػة الدقيقػػػة لمػػػو يجػػػرل فػػػي المدرسػػػة ،غيػػػوب التنظػػػيـ الكػػػؼا لمعمػػػؿ
المدرسي)

 مشػػػكالت خوصػػػة بػػػولمبنى المدرسػػػي (ابػػػد السػػػالـ الشػػػبراكم ابػػػوس 8006 ،ـ  (، )82 ،أحمػػػد
إسموايؿ حجى 8008 ،ـ ( ، )885 :884 ،أحمد محمكد الزنفمى 8005 ،ـ)285:286 ،
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-2كجػػكد اػػدد مػػف المبػػوني غيػػر مشػػيدة غ ػراض تعميميػػة أك تربكيػػة ،بوإلضػػوفة إلػػى كجػػكد اػػدد مػػف
المبوني غير صولحة كتحتوج إلى إصالحوت  ،بوإلضوفة لمدارس آيمة لمسقكط .

 -8ارتفوع كاوفة الطالب في الفصكؿ كداخؿ الفصؿ الكاحد .
 -8سكا تكزيع مكازنوت التعميـ .

 -1قمة ا موكف المخصصة لذنشطة المدرسية

 مشػػكالت خوصػػة بولمنػػوهج كطػػرؽ التػػدريس (محمػػد اػػزت ابػػد المكجػػكد8002 ،ـ )251:252،
.كالتي تتماؿ في امتي :

 oتتركز فيهو خبرات الموضي فهي تقدـ لمطولب المعمكـ كالمعػركؼ كتطمػب منػة اكتسػوب هػذال الخبػرات
كاختزالهو كاسترجواهو اند المزكـ.

 oتقدـ تعميمون لفظيو يصؼ المهورات كم ينميهو كم تنتهي بتككيف مهورات حيوتية يحتوجهػو المػتعمـ فػي
حيوت المستقبمية.

 oتمغى إيجوبية المتعمـ كتهميش دكرة في العممية التعميمية ،فهك يستقبؿ كم يرسؿ ،كيأخذ كم يعطى.

 oتفصؿ المدرسة اف المجتمع ،فال تشورؾ المدرسة في التنمية ،كنود ارن مو يجد الطولب العالقة بيف مو
يتعمم في المدرسة كمو يجدال خورجهو.

 oأحودية الكاوا ،إذ تعتمد امػى الكتػوب كامػى الكممػة المطبكاػة ،كمػف اػـ تسػتخدـ حوسػة كاحػدة فػي
المتعمـ كهى حوسة النظر.

 oم تسػواد فػػي بنػػوا الطوقػػوت البشػػرية التػػي يحتوجهػػو سػػكؽ العمػػؿ نهػػو خبػرات لفظيػػة تكػػرس ممكػػة
الحفظ فقط.

-8مشػػػكالت خوصػػػة بوإلنفػػػوؽ امػػػى التعمػػػيـ (جمػػػوؿ محمػػػد أبػػػك الكفػػػو  ،سػػػالمة ابػػػد العظػػػيـ حسػػػف ،
8005ـ203،ـ) كالتي تتماؿ فيمو يمى :

أ-استمرار اماتمود بشكؿ كبير امى الحككمة كمصدر رةيسي لتمكيؿ التعميـ .
ب-محدكدية البداةؿ ا خرل المسوندة لممصدر الحككمي .

ج-غيوب المنهج المنظـ أك الشفوفية اند تكزيع المكارد .

د-المخصصػػػوت الموليػػػة مػػػف النػػػوتج القػػػكمي اإلجمػػػولي المخصصػػػة لمتعمػػػيـ الاػػػونكم أقػػػؿ بكايػػػر مػػػف
المخصصوت المولية المخصصة لبوقي مراحؿ التعميـ (كومؿ حومد كأخركف 8002،ـ . )43 ،

ق-اػػدـ كفويػػة التمكيػػؿ الحكػػكمي المخصػػص لمتعمػػيـ  ،كضػػعؼ كفػػواة تخصػػيص المػكارد الموليػػة (ابػػد

الحميد ابد الفتوح شعالف 8021،ـ. )31 ،
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-8أسبوب ترجع إلى المعمـ (محسف ابد الستور غريب 8005 ،ـ )815 ،

يمجأ المعمـ إلاطوا دركس خصكصية نتج لعديد مف المشكالت التي يعوني منهو في ظػؿ النظػوـ

التقميدم مف أهمهو :

 تدنى نظرة المجتمع لممعمـ ،كالمعمـ إلػى نفسػ امػى أنػ أقػؿ مػف غيػرة مػف أصػحوب المهػف ا خػرل
ممو أدل منخفوض المكونة امجتمواية لممعمـ .

 سػػكا الظػػركؼ التػػي يكجههػػو المعمػػـ فػػي اممػػة ماػػؿ نقػػص اإلمكونيػػوت ،كتعقػد العالقػػوت  ،كضػػخومة
العبا التدريسي  ،ممو دفع المعممػيف إلػى إهمػوؿ الشػرح بولمدرسػة  ،كأدل لمجػكا الطولػب لمػدركس
الخصكصية.

 قمة إاطوا اماتبور المنوسب لكجهة نظر المعمـ في مختمؼ جكانب العممية التعميمية بصػفة اومػة،
كتطكير المنوهج الدراسية بصفة خوصة.

 -1أسبوب ترجع إلى الطولب (جود اهلل أبك المكورـ 8028 ،ـ )22 ،
يمجأ الطولب لمدركس الخصكصية لذسبوب اآلتية :

 إدراك بضعف النوتج اف ادـ تركيزال كتشتت أفكورال .

 محدكدية قدرات الذهنية فهك م يستطيع المحوؽ بزمالة دكف مضوافة الجهد .
 صعكبة المودة الدراسية مف كجهة نظر بعض الطالب .
 جهم بأسمكب المذاكرة الصحيح.

 رغبة الطولب في زيودة تحصيم العممي .

 تعػكد الطولػب امػى الػدرس الخصكصػي منػذ الصػػغر  ،كرغبػة الػبعض تقميػد زمالةهػـ (محمػد صػػديؽ
محمد حسف 8003 ،ـ .)214 ،

-2أسبوب تعكد إلى ا سرة (امى السيد الشخيبى 8001 ،ـ  ) 18 ،كتتماؿ فيمو يمي :

 التأار بو فكور الكافدة التي كرست الدركس الخصكصية كجعمتهو ضركرة.
 رغبة أكليوا ا مكر في تفكؽ أبنوةهـ .
 ادـ تعوكف البيت مع المدرسة .

 انشغوؿ أكليوا ا مكر كضعؼ إشرافهـ امى أاموؿ أبنوةهـ .

 دفع ا سػرة ا بنػوا إلػى النجػوح السػهؿ دكف تعػب كتعكيػدهـ امػى الغػش فػي اممتحونػوت كاحتموليػة
معرفة ا سةمة مف المعمميف .
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دوز التعليه اإللكرتوىي يف مواجوة مصكلة الدزوس اخلصوصية
التعمػيـ اإللكتركنػي لػف يمغػػى تمومػون التعمػيـ التقميػدم ،بػػؿ يماػؿ رافػدان جديػدان لػ فيكػكف داامػون لػ ،

كيقدـ مرجعون كخدموت تعميمية تتعدل الصعكبوت كالتحديوت المتضمنة في التعميـ التقميػدم كممػو يسػواد

في االج مشكمة الدركس الخصكصية كذلؾ مف خالؿ:

 الكصػػكؿ إلػػى جمهػػكر اػػريض مػػف الطػػالب (محمػػد محمػػد الهػػودل 8002،ـ  ،)200،حيػث سػػواد
امى تعميـ أاداد كبيرة مػف الطػالب فػي كقػت قصػير كبأقػؿ تكمفػة كجهػد ممػو سػواد امػى حػؿ أزمػة

كاوفة الفصكؿ الدراسية كتكدسهو بولطالب كالتػي يعػونى منهػو النظػوـ التعميمػي كالتػي كونػت مػف أهػـ

أسبوب لجكا التالميذ لمدركس الخصكصية .

 يسواد تطبيؽ التعميـ اإللكتركني فػي حػؿ مشػكمة ا اػداد المتزايػدة فػي المؤسسػوت التعميميػة كاػدـ
قدرتهو امى استيعوب هذا الكـ ،كذلؾ اف طريؽ تكفير فػرص الػتعمـ المتفػرد المعتمػد امػى التقنيػوت

الحدياة (لطفية امى الكميش 8023،ـ )218 ،

 تكظيؼ التعميـ اإللكتركني بػولنظـ التعميميػة مػف الممكػف أف يػؤدل إلػى زيػودة مسػتكل التعػوكف بػيف
المعمـ كالطالب بشكؿ مستقؿ اف امخريف  ،كزيودة الحصيمة الاقوفية لمطولب  ،كتحكؿ الطولػب مػف

الػػتعمـ بطريقػػة امسػػتقبوؿ السػػمبى إلػػى الػػتعمـ اػػف طريػػؽ التكجيػػ الػػذات (حسػػف حسػػيف جػػومع ،
8006ـ  )854 ،ممػػو سػػواد امػػى اػػالج مشػػكالت التحصػػيؿ كالتفواػػؿ داخػػؿ الفصػػؿ الدراسػػي بػػيف
الطولب كالمعمـ كالتي كونت مف أسبوب مشكمة الدركس الخصكصية.

 مف خالؿ التعميـ اإللكتركني يمكف استخداـ العديد مف مسوادات التعميـ كالكسوةؿ التعميمية التي قد
م تت ػكافر لػػدل العديػػد مػػف المتعممػػيف مػػف الكسػػوةؿ السػػمعية كالبصػػرية (حمػػدل أحمػػد ابػػد العزيػػز

8005،ـ ،)83 ،ممو جعؿ بيةة التعميـ مشكقة كمشجع امى التعميـ كسواد ذلؾ في جذب الطػالب
لممدرسة كارتبوطهـ بهو كالتكقؼ اف اخذ دركس خصكصية.

 سوهـ تبنى المنهج المػرف المرتكػز امػى الطولػب زيػودة رغبػة المعممػيف كالطػالب فػي تطبيػؽ التعمػيـ
اإللكتركني كامبتعود اف الدركس الخصكصية (امى العقال 8003،ـ . )84 ،

 إف الكتب الدراسية الكرقية تعزز القبكؿ ا امى لممعمكموت المطبكاة ،رغـ أنهو تستخدـ فػي الغولػب
بعد كقت طكيؿ مف بطال ف بعض محتكاهو ،هذال ا مكر تزكؿ اندمو يتـ الكصكؿ إلى المعمكموت مف
خالؿ مصودر إلكتركنية ذات سمعة ،كسكؼ يستفيد التعمػيـ بمختمػؼ أنكااػ مػف تمػؾ الخوصػية فػي

التغمب امى الركتيف غير الصحي المرتبط بولكتػب الدراسػية ،ممػو يسػواد امػى التغمػب امػى مشػكمة

الدركس الخصكصية ( حمدل أحمد ابد العزيز 8005 ،ـ . )26 ،
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ثالجاً  :ىتائج الدزاسة
 إف تطبيؽ التعميـ اإللكتركني بفوامية يسواد امى تخفيؼ العبا اإلدارم اف المعمـ ،كبولتولي
تخصيص كقت أكبر لمتوبعة الطالب كالتفرغ لمعمؿ المدرسي كادـ إاطوا دركس خصكصية.

 أف تطبيؽ التعميـ اإللكتركني بتقنيوت المختمفة بفوامية في المدارس ،سيضع نهوية لمدركس
الخصكصية ،لمو يقدم مف سهكلة في التعميـ كالتعمـ كمركنة في تنوقؿ المعمكموت ،ممو يقمص مف

حوجة الطالب في السعي خمؼ لعنة الدركس الخصكصية.

 أف استخداـ التقنيوت الحدياة في التعميـ تسواد الطمبة امى التحصيؿ الجيد ،كتسهـ في كضع
أسس لممعرفة ،كتقمص امحتيوج لمدركس الخصكصية.

 أف أكليوا ا مكر مف أهـ ا سبوب التي أدت منتشور الدركس الخصكصية بمرحمة التعميـ الاونكم

العوـ كذلؾ نظ ارن لتخكفهـ الداةـ امى مستقبؿ أبنوةهـ كرغبتهـ إللحوقهـ بكميوت القمة فيدفعكا

أبنوةهـ خذ دركس خصكصية.

 أف كاقع التعميـ اإللكتركني بمدارس التعميـ الاونكم العوـ يكشؼ أن مطبؽ بولفعؿ كلكن غير مفعؿ.

 أف هنوؾ معكقوت تعكؽ تطبيؽ التعميـ اإللكتركني في مدارس التعميـ الاونكم العوـ بمحوفظة
بكرسعيد يمكف تكضيحهو فيمو يمي :

 محتكل المنوهج تقميدم م يتكااـ مع التعميـ اإل لكتركني .
 البيةة المدرسية أكار ميالن لمنظوـ التعميمي التقميدم .

 قمة التأهيؿ الكوفي لممعمميف كالمديريف امى استخداـ التكنكلكجيو الحدياة.
 تدنى كاى الطالب بأهمية التعميـ اإللكتركني.

 ضعؼ مستكل الداـ الفني المقدـ في النظوـ في تكفير المسوادة الفكرية أك امستجوبة المبوشرة.

 أف هنوؾ متطمبوت مبد مف تكفيرهو مف أجؿ تفعيؿ التعميـ اإللكتركني في مرحمة التعميـ الاونكم
العوـ مف أجؿ مكاجهة مشكمة الدركس الخصكصية ،كتتماؿ في :

-2امهتموـ بو نشطة التعميمية كا لعوب المختمفة كتصميمهو بوستخداـ التقنيوت الحدياة يسواد
امى التزاـ الطولب بولحضكر لممدرسة كالتي تعمؿ امى تنمية مهورات كالتي يفتقدهو في النظوـ
التقميدم ممو يسواد في التغمب امى الدركس الخصكصية.

 -8تكفير الداـ الفني بولمدرسة الاونكية بشكؿ يكمي  ،كذلؾ لتالفى أم اطؿ يمكف أف يحدث .

-8تكفير شبكة انترنت قكية تداـ خدمة  Wi-Fiتسواد امى تعزيز اممية التعميـ ،ككذلؾ تكفير
ادد كوؼ مف أجهزة الحوسب ا لى داخؿ المعمؿ يسواد امى داـ البنية التحتية التكنكلكجية

لممدرسة الاونكية.
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-1إاطوا الطولب رؤية كاضحة حكؿ طبيعة التعميـ اإللكتركني كدكرة في القضوا امى مشكالت
التعميـ.

-2تكفير الداـ المودم كالمعنكم مف قبؿ اإلدارة لممعمميف امى استخداـ التعميـ اإللكتركني( .سبب
رةيسي في اتجوال المعمميف نحك الدركس الخصكصية امفتقور لمداـ المودم كالمعنكم (

-3كضع أهدافون بعيدة المدل مستخداـ التقنيوت الحدياة في تحسيف كتطكير المدرسة الاونكية
العومة.

-4بنوا منوهج دراسية إلكتركنية مدامة بولكسوةط المتعددة ( صكت – كصكرة – كحركة ) تشجع
امى الفهـ كتتغمب امى الممؿ الذم يعونى من الطولب في النظوـ التقميدم كالتي تعتبر مف

أسبوب مشكمة الدركس الخصكصية .

-5تخصيص المكارد المولية لضموف التنفيذ الكومؿ كالمستداـ لمتعميـ اإللكتركني في المدرسة
الاونكية.

-6استخداـ التقكيـ اإللكتركني لقيوس أداا المتعمميف ممو يسواد في تحسيف تعميمهـ ككذلؾ يسواد
في تخفيؼ العبا التدريسي لممعمميف ككذلؾ ا اموؿ اإلدارية التي يعوني منهو في النظوـ.

زابعاً :اًليات التيفير
بعد ارض النتوةج يتـ كضع ادد مف انليوت التنفيذ:

 تغيير نظوـ القبكؿ بمرحمة التعميـ الجومعي كالعػولي الػذم يعػد السػبب الرةيسػي فػي انتشػور الػدركس
الخصكصػية بمرحمػة التعمػيـ الاػونكم العػوـ  ،مػع إاػػودة النظػر فػي نظػوـ التقػكيـ الحػولي كالحػد مػػف
ا همية المبولغ فيهػو ممتحػوف الاونكيػة العومػة  ،كاسػتخداـ التقػكيـ اإللكتركنػي الػذم يػتـ امػى اػدة

شهكر خالؿ العوـ الدراسة دكف اماتمود امى امختبور النهوةي فقط .

 التكسع في إقومة المدارس كالفصكؿ ،كاستكموؿ حوجتهو مف المعومؿ كا دكات كا جهػزة التكنكلكجيػة
كالكسوةؿ التعميمية.

 تػػكفير بيةػػة منوسػػبة كفػػرص أكبػػر لتعزيػػز مهػػورات الطػػالب البحايػػة ،كإلتوح ػة مجػػوؿ أكبػػر لمب ػرامج

الصؼ الدراسي ليضـ مسوحوت أكسع كادد طػالب أقػؿ  ،كاسػتخداـ
التطبيقية ،مف خالؿ تغيير بنية
ّ
برمجيػػوت تشػػوركي ذكيػػة  ،كيصػػبح ذلػػؾ بػػديالن لبيةػػة المدرسػػة التقميديػػة المشػػجعة امػػى الػػدركس

الخصكصية .

 تبنػػى المؤسسػػوت التعميميػػة لنظػػوـ التعمػػيـ اإللكتركنػػي كااتبػػورال هػػدؼ قػػكمي تتجػػوكز ب ػ كايػػر مػػف
صػػعكبوت التعمػػيـ التقميػػدم  ،كتجهيػػز الفصػػكؿ الدراسػػية بولتقنيػػوت المتطػػكرة ،تتػػيح لمطػػالب إمكونيػػة
التعمـ في بيةة تفوامية كتشوركية كتمكيني  ،بمو يتموشى مع أحدث منوهج التعميـ المتطكرة .
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 اسػػتخداـ اإلنترنػػت ككسػػيمة مسػػوادة فػػي نشػػر المقػػررات كالمنػػوهج الدراسػػية امػػى الشػػبكة كتتػػوح
الفرصػػة لمتمميػػذ بولػػدخكؿ امػػى مكاقػػع هػػذال المقػػررات مػػف منزلػػة كالتفواػػؿ معهػػو  ،ممػػو يسػػهؿ اميػ

الحصكؿ امى التعميـ دكف الحوجة لمتنقؿ أك الذهوب لمدرس الخصكصي .

 تكفير فرص أفضؿ لمتمهيد لتقبػؿ هػذا النػكع مػف التعمػيـ ماػؿ امػؿ دكرات تدريبيػة كتأهيميػة ككرش
امؿ مجونية ،لتدريب جميع ا طراؼ امى استخداـ المكقع اإللكتركني .

 تػػكفير أخصػػوةييف فنيػػيف امػػى خبػػرة كتػػدريب فػػي مجػػوؿ تكنكلكجيػػو الحوسػػب كاإلنترنػػت كذات مهػػورة
اولية.

 مف الضركرم أف تشورؾ مؤسسوت المجتمع المدني في تطػكير العمػؿ التقنػي بولمدرسػة ،كاف يكػكف
بينهو كبيف إدارة المدرسة اتصوؿ داةـ في سبيؿ تقديـ التبراوت الالزمػة لتػكفير الكسػوةؿ التكنكلكجيػو

كالتقنيوت الحدياة لتحسيف المستكل التقني بولمدرسة .

 ضػػركرة اسػػتخداـ ا لعػػوب اإللكتركنيػػة التعميميػػة فػػي تعمػػيـ الطػػالب حيػػث تسػػواد امػػى تسػػواد امػػى
تركيز المعمكمة كابوتهو في أذهوف التالميذ لمو تمتوز ب مف شد انتبوال الطالب أانوا استخدامهو

 استخداـ البصمة اإللكتركنية في تسػجيؿ مكاايػد حضػكر كانصػراؼ المعممػيف  ،يسػواد امػى تػكفير
الكقػػت كالجهػػد كيحقػػؽ مصػػداقية كبيػػرة فػػي التسػػجيؿ  ،كيمنػػع كايػػر مػػف المعممػػيف مػػف التهػػرب مػػف

المدرسة كتكميؼ زمالةهـ بكتوبة أسموةهـ مف أجؿ إاطوا دركس خصكصية في ميعود المدرسة .

 تكفير نظوـ حكافر لمستخدمي النظوـ مف المعمميف بولتخفيؼ مف العبا التدريسػي بمػو يػدفع المعمػـ
إلى استخداـ النظوـ في التدريس  ،ككذلؾ حكافز لمطالب بتخصيص بعض درجوت المقرر لمف يتعمـ مف

خالؿ التعميـ اإللكتركني .

 تشديد العقكبوت الصورمة امى المعمميف الذيف ابت إاطوةهـ لمدركس الخصكصية.
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املساجع
أوالً  :املساجع العسبية
 .2ابتسوـ بنت محمد بف حسيف  ،تفعيؿ التعميـ اإللكتركني بولتعميـ الاونكم العوـ بولمممكة العربية

السعكدية في ضكا أهداؼ التربية اإلسالمية  ،رسولة موجستير غير منشكرة  ،كمية التربية لمبنوت،

جومعة أـ القرل 8020 ،ـ .

 .8إبراهيـ ابد اهلل المحيسف  ،التعميـ اإللكتركني طرؼ اـ ضركرة  ،كرقة امؿ مقدمة لندكة مدرسة
المستقبؿ  ،في الفترة مف  81-88أكتكبر 8008ـ  ،كمية التربية  ،جومعة الممؾ سعكد .

 .8أحمد إبراهيـ أحمد  ،امتجوهوت المعوصرة في التطكير التنظيمي بولمدارس  ،دار الفكر العربى ،
القوهرة 8022 ،ـ .

 .1أحمد إسموايؿ حجى  ،اقتصوديوت التربية كالتخطيط التربكم (التعميـ -امسرة – اإلاالـ ) ،دار
الفكر العربى  ،القوهرة 8008 ،ـ .

 .2أحمد إسموايؿ حجى  ،التوريخ الاقوفي لمتعميـ في مصر  ،دار الفكر العربي  ،القوهرة 8008 ،ـ .

 .3أحمد إسموايؿ حجى  ،تطكير التعميـ في زمف التحديوت ا زمة كتطمعوت المستقبؿ  ،مكتبة النهضة
المصرية  ،القوهرة 8001 ،ـ .

 .4أحمد الشكادفى محمد يكسؼ  ،تأاير التعميـ اإللكتركف في تدريس التوريخ امى تنمية التحصيؿ
كامتجوال نحك المودة لدل طالب الصؼ ا كؿ الاونكم  ،المؤتمر العممي السنكم الاوني بعنكاف "

مدرسة المستقبؿ ( الكاقع كالمأمكؿ ) "  ،في الفترة مف  86- 85مورس  8006ـ  ،كمية التربية

ببكرسعيد  ،جومعة قنوة السكيس  ،الجزا الاونى 8006 ،ـ .

 .5أحمد محمد سولـ  ،تكنكلكجيو التعميـ كالتعميـ اإللكتركف  ،مكتبة الرشيد  ،الريوض  8001 ،ـ .

 .6أحمد محمكد الزنفمى  ،ا بنية المدرسية (كفواة النظوـ التعميمي )  ،دار العمـ كاإليموف ،
اإلسكندرية 8005 ،ـ .

 .20الغريب زاهر إسموايؿ  ،المقررات املكتركنية  ،اولـ الكتب  ،القوهرة  8006 ،ـ.

 .22أميف النبكم  ،تطكير التعميـ الاونكم في مصر  ،المؤتمر القكمي لتطكير التعميـ الاونكل كسيوسة
القبكؿ بولتعميـ العولي  ،المنعقد في الفترة مف  28 -22مويك 8005ـ  ،القوهرة  ،كزارة التربية
كالتعميـ 8005 ،ـ .

 .28إيموف أحمد محمد رخو ،دكر الركاية اإللكتركنية ا دبية في تنمية اإلتجوة نحك التعمـ الذاتي لدل
طالب قسـ المغة العربية بكمية التربية جومعة بكرسعيد  ،مجمة كمية التربية  ،كمية التربية  ،جومعة
بكرسعيد  ،العدد العوشر  ،الجزا الاوني  ،يكنية 8022ـ .

.28

أيمف يسف  ،قضويو تربكية معوصرة ،مؤسسة طيبة لمنشر كالتكزيع  ،القوهرة 8022 ،ـ.
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 .21جوبر ابد الحميد كأحمد خيرل كوظـ  ،منوهج البحث فى التربية كامـ النفس  ،دار النهضة العربية
 ،القوهرة  2656 ،ـ .

 . .22جود اهلل أبك المكورـ جود اهلل  ،الدركس الخصكصية قضية نظوـ – كرؤل مجتمع  ،دار الجومعة
الجديد  ،اإلسكندرية 8028 ،ـ .

 .23جموؿ محمد أبك الكفو  ،سالمة ابد العظيـ حسف  ،امتجوهوت المعوصرة في نظـ التعميـ  ،دار
الجومعة الجديدة  ،ا از ريطة 8005 ،ـ .

 .24حسوـ الديف حسف اطية حمدكنة  ،تصكر مقترح لتطكير فوامية منظكمة التعمـ اإللكتركني في
المدارس الاونكية بمحوفظة غزة مف المنظكر الفعمي كالمتكقع في ضكا امتجوهوت العولمية

المعوصرة  ،المؤتمر الدكلي الاوني لمتعمـ اإللكتركني في الكطف العربي بعنكف " التعمـ التشوركي في

المجتمع الشبكي " في الفترة  83-81يكنيك 8021ـ  ،الجومعة المصرية لمتعميـ اإللكتركني ،
الدار المصرية المبنونية  ،القوهرة .

 .25حسوـ محمد موزف  ،المنهج التربكم الحديث كالتكنكلكجي  ،دار الفجر لمنشر كالتكزيع 8006 ،ـ.

 .26حسف حسيف جومع  ،التعميـ اإللكتركني كتفريد التعميـ  ،المؤتمر العممي لمجمعية العربية
لتكنكلكجيو التربية كالتدريب اإللكتركني كتنمية المكارد البشرية  ،كمية التربية  ،جومعة قنوة

السكيس  ،اإلسموايمية  ،أغسطس8006ـ .

 .80حمدم أحمد ابد العزيز  ،التعميـ اإللكتركني ( الفمسفة – المبودئ –ا دكات – التطبيقوت )  ،دار
الفكر  ،اموف 8005 ،ـ .

 .82خولدة ابد الرحمف محمد شتوت  ،فعولية استخداـ نمكذج قوةـ امى مهورات التعمـ اإللكتركني في
بيةة التعمـ امفتراضية في تنمية مهورات التفكير العميو لدل طالب الصؼ العوشر ا سوسي بو ردف

 ،رسولة دكتكراال غير منشكرة  ،كمية التربية  ،جومعة ايف شمس 8005 ،ـ .

 .88ربوب فهمى احمد ابد العوؿ  ،التعميـ اإللكتركني بيف الكاقع كالمأمكؿ  ،المؤتمر الدكلي الاوني

لمتعميـ اإللكتركني في الكطف العربي بعنكاف " التعمـ التشوركي في المجتمع الشبكي "  ،الفترة -81
 83يكنيك 8021ـ  ،الجومعة المصرية لمتعميـ اإللكتركني  ،الدار المصرية المبنونية  ،القوهرة .

 .88رضو ابد البديع السيد اطية  ،نحك تعميـ متميز في القرف الحودم كالعشريف رؤل استراتيجية
كمداخؿ إصالحية  ،دار الفكر العربى  ،القوهرة 8022 ،ـ .

 .81زينب تكفيؽ السيد اميكال  " :اآلاور امقتصودية لتفعيؿ التعميـ املكتركني في مصر في ظؿ العكلمة
" ،بحث مقدـ لممؤتمر العممي السنكم ا كؿ لكمية التربية النكاية بولمنصكرة ،بعنكاف  ":دكر

التعميـ النكاي في ظؿ التنمية البشرية في اصر العكلمة" ،المنعقد في الفترة مف  28 – 28ابريؿ

8003ـ .
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 .82سميرة ابد العزيز محمد قوسـ  ،امتجوهوت التربكية لتكنكلكجيو المعمكموت كامتصوؿ كاستامورهو في
تحقيؽ اهداؼ التعميـ الاونكم العوـ  ،رسولة دكتكراال غير منشكرة  ،معهد الدراسوت كالبحكث

التربكية  ،جومعة القوهرة 8001 ،ـ

.

 .83السيد محمد مراى  ،الكسوةط المتعددة كدكرهو في مكاجهة الدركس الخصكصية  ،مكتبة ا نجمك
المصرية  ،القوهرة 8006 ،ـ .

 .84شبؿ بدراف  ،قضويو تربكية كمجتمعية  ،الدار المصرية المبنونية ،القوهرة8004،ـ .

 .85ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،الدركس الخصكصية ظوهرة اجتمواية أـ ظوهرة تعميمية  ،مجمة رابطة التربية الحدياة ،
المركز القكمي لمبحكث التربكية  ،القوهرة  ،السنة ا كلى  ،العدد ا كؿ  ،نكفمبر 8004ـ .

 .86طورؽ ابد الرؤؼ اومر  :التعميـ كالمدرسة اإللكتركنية  ،دار السحوب لمنشر كالتكزيع  ،جمهكرية
مصر العربية 8004 ،ـ .

 .80ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ،التعميـ اإللكتركني كالتعميـ امفتراضي (اتجوهوت اولمية معوصرة )  ،المجمكاة
العربية لمتدريب كالنشر  ،القوهرة 8022 ،ـ .

 .82الطيب احمد حسف هوركف  ،خميس حومد كزة  ،فوامية تعميـ التفسير بوستخداـ التعمـ اإللكتركني

التعوكني في الفهـ القرأنى كدافعية اإلنجوز لدل طالب الصؼ الاوني الاونكم ا زهرم كاتجوهوتهـ

نحكة  ،مجمة كمية التربية بولسكيس  ،جومعة قنوة السكيس  ،العدد الرابع  ،المجمد ا كؿ  ،يكليك

8002ـ .

 .88اودؿ سرايو  ،تكنكلكجيو التعميـ المفرد كتنمية امبتكور (رؤية تطبيقية )  ،دار العمكـ لمنشر
كالتكزيع  ،القوهرة 8004 ،ـ .

 .88ابد الحميد ابد الفتوح شعالف  ،نظـ التعميـ في القرف الحودل كالعشريف ،المكتبة العصرية لمنشر
كالتكزيع  ،القوهرة 8021ـ .

 .81ابد السالـ الشبراكل ابوس  ،اإلدارة في مجوؿ التعميـ بيف اراا الفكر كفقر الممورسة  ،دار الفرحة
لمنشر  ،القوهرة 8006 ،ـ .

 .82ابد العظيـ بشير الخولقى  ،طورؽ ميالد أبك غمجة  ،رؤل جديدة دكار معمـ المستقبؿ في ليبيو
في ضكا التعميـ اإللكتركنى  ،بحث مقدـ لممؤتمر العممى الدكلى ا كؿ بعنكاف " رؤية استشراقية
لمستقبؿ التعميـ في مصر كالعولـ العربى في ضكا التغيرات المجتمعية المعوصرة " ،المنعقد في

الفترة مف  82-80فبراير 8028ـ  ،بكمية التربية  ،جومعة المنصكرة  ،المجمد الاوني  ،الجزا

ا كؿ .

 .83ابد اهلل الرشداف  :امـ اجتموع التربية  ،دار الشركؽ  ،القوهرة  8005 ،ـ .
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 .84ابد اهلل مراد اميف  ،المدرسة الاونكية السعكدية اإللكتركنية( التجريبية ) امفتراضية امى اإلنترنت
 ،مقدمة لندكة مدرسة المستقبؿ  ،في الفترة مف  81-88أكتكبر 8008ـ  ،كمية التربية  ،جومعة

الممؾ سعكد 8008،ـ.

 .85امى السيد الشخيبى  ،المشوركة المجتمعية في التعميـ الطمكح كالتحديوت  ،بحث في المؤتمر
العممي السنكم لكمية التربية جومعة المنصكرة بولتعوكف مع مركز الدراسوت المعرفية  -بعنكاف "

اَفوؽ اإلصالح التربكل في مصر "  ،في أكتكبر 8001ـ  ،كمية التربية  ،جومعة المنصكرة .

 .86امى العقال  ،سينوريكهوت التعميـ اإللكتركنى في المممكة العربية السعكدية  ،مجمة مستقبؿ التربية
العربية  ،المركز العربى لمتعميـ كالتنمية  ،المجمد  ، 28العدد الحودل كا ربعكف  ،ابريؿ 8003ـ

 .10اكض حسيف التكدرل  ،المدرسة اإللكتركنية كأدكار حدياة لممعمـ  ،مكتبة الرشد  ،الريوض ،
8001ـ .
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