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الرحيم الرمحنبسم اهلل   

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ 

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي 

 بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى 

رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُون وَ  

العظيمصدق اهلل   
 (111 اآلية:يوسفسورة )

 



 إقرار المشرف

 

تقويم التعليم اإللكتروني في مادة الحاسوب من )أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة بـ 

قد جرى بإشرافي (  زينب فتاح يوسف)التي قدمتها الطالبة  ( وجهة نظر المشرفين والمدرسين

وهي جزء من متطلبات نيل درجة  ،إبن الهيثم_  في جامعة بغداد، كلية التربية للعلوم الصرفة

 (.مناهج وطرائق تدريس)ــــــــ  تخصص  العلوم التربوية الماجستير في 

 

 

 

 

 

 .هذه الرسالة للمناقشةعلى التوصيات المتوافرة، أرشح  بناءا  

 

 ةالمشرف

 إبتسام حسين فياض. د. م. أ

 5102/     /بتاريخ      

 إسماعيل إبراهيم علي. د. أ

 لنفسيةقسم العلوم التربوية وارئيس 

 5102/     /بتاريخ      



 اللغوي الخبير إقرار 

 

تقووو ا التيلوو ا ارلنترويووا ةووا اووب م ال ب ووو  اوو  )ههه انرستلههاسمنرسمةلههةممن هههننينقههتأ أشهه أنأ هه

غهأرأ نفهيناامةهمنب(نزيي  ةتوب  يو و )رستينقأمت انرسطاسبهمن(نوجهة يظر الاشرةي  والا ر ي 

رسةلهةمننةهينازءنمننمتطلبا ن يلنأتامنرسماالتيتنفهين  ننرس يثمرن/مكليمنرستتبيمنسلةلةمنرسصتف

 نةقهههأنةاهههأت انصهههاسامنمهههننرس اايهههمنرسلغةيهههم ن(ايوووبوط وئراتوووس تووو ري )هههههههههههننت صههه ننرستتبةيهههم

ن.ةألالِهنةقة 

 

 

 

 

ن:رستةقيعن

 خبل  عبو   او ي.   .ا .أ : ااال

 5102/ننننن/ تاتيخنننننن



 العلميالخبير إقرار 

 

تقويم التعليم اإللكتروني في مادة الحاسوب من )هذه الرسالة الموسومة بـ  ي قد قرأتأشهد أن

غداد، في جامعة ب( زينب فتاح يوسف)التي قدمتها الطالبة ( وجهة نظر المشرفين والمدرسين

العلوم  وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في ،بن الهيثما /ةكلية التربية للعلوم الصرف

صالحة من  علميًا، وهي اآلنقد تم تقويمها و ، (مناهج وطرائق تدريس)ــــــــ  تخصص  التربوية

 .، وألجله وقعتالناحية العلمية

 

 

 

 

 :التوقيع 

 زينب حمزة راجي. د.م. أ :سماال

 5102/     /بتاريخ      



  

طلعناا علاا الالاالة المولاومة انشادد أنناا ، نحن أعضاء لجنة المناقشة الموقعين في أدناا       

، التاي (المشورفنو والمدرسونو تقويم التعليم اإللكتروني في مادة الحاسوو  موو وة وظ ن ور)با 

العلاو  وهاي جا ء مان متطلباال نياد شادادج الماجلاتيا فاي ، (زين  فتاح نوسف) قدمتدا الطالبة

، ماااا يتعلااا  بداااا ، وقاااد ناقشااانا الطالباااة فاااي محتوياتداااا وفاااي(منووواوط وئراتوووس تووودري )التابوياااة 

 (.)      بقبول الالالة بتقديا نوصي .. ووجدناها ملتوفية لمتطلبال نيد الشدادج، وعليه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بو ال نثما/ ظفالصر صدقت مو كليظ التربيظ للعلوم   

 عضو اللةنظ 

 :التوقيع

 الدا  جباا فااس. د :ل اال

 .د.  . أ :الماتبة العلمية

  1026:       /      /التاايخ

 عضو اللةنظ

 :التوقيع

 عبد الوهاب لامي ابااهي . د :ل اال

 .د.  .أ :الماتبة العلمية

  1026:       /      /التاايخ

 (المشرف)  عضو اللةنظ

 :التوقيع

 بتلا  حلين فياض ا. د :ل اال

 .د.  . أ :الماتبة العلمية

  1026:       /      /التاايخ

 :التوقيع

 خالد فدد علي. د :ل اال

 .د.  . أ :الماتبة العلمية

  1026:       /      /التاايخ

 اللةنظ رتي 

 :التوقيع

 فاتن محمود حلن. د :ل اال

 . د.  . أ :الماتبة العلمية

  1026:       /      /التاايخ

 إقرار لةنظ المناقشظ



 

 

 إهداء

 الذي سهل لي الصعاب.. إلى والدي العزيز

 التي سهرت على راحتي.. إلى والدتي العزيزة  

 ما ثوب العافيةهما و ألبسهدَّ هللا في عمرـــــــــــــأم    

 من ساندني في مسيرتي و آزرني  إلى كل       

 ه ـــــــــضياء علم ينطفئه ولم طلبتَ إلى من فارقَ            

 ه هللاـــــــــــــرحم (عبد الوهاب عبد الستار. د)     

 ةـمعرفــــــــــــــلل ومحبٍعلمٍ، طالب إلى كل            

 عــــــــدي المتواضـــــــــــــــــأُهدي ثمرة جه                   

     

  الباحثة                                                     



 شكر و إمتنان    

 تابه  حكم ك  ال في م  وع   ل  قال هللا ج  

د ق هللا العظيم  إن في ذلك  آلياٍت لكل  صبّاٍر شكور بسم ميحرلا نمحرلا هللا   ص 

ً إلى العزيز القديرالحمد و ه  التي أغدقها على جميع   الشكر أوالً وأخيرا على ن ع م 

، فالحمد والشكر واإلجالل سال كيها د  الذي ق د ر  لي أن أكون  أح  بل اللتماس  العلم، وتسهيله  الس   خلقه ،

 .عل م اإلنسان ما لم يعلم.. إلى من عل م  بالقلم

وقسدددم العلدددوا التربويدددب  ابدددن الهيددد م ،/ عمددداكل كليدددب التربيدددب للعلدددوا ال دددرفبأتقددددا بالشدددكر إلدددى 

دددد ي  لمدددا أحاهددداني بددده  مدددن محبدددب ومددد ا رل وتشددد يع،، وإلدددى والنفسددديب رةاسدددبً وتدريسددديين  وال 

 .حقهما قليلعليه  اآلن، والش كر  ب  هي بال ورل التي  بح يفلوال ذلك لما تمكنت من إتماا 

سدددٍن،  ل دددٍ  ح  تابعدددب إجدددراتات البحددد  وخ واتددده  إلدددى مدددن خال ق دددت النددداس  ب،  التدددي كأبدددت علدددى م 

بالتوجيددددده والت دددددحي  والتقدددددويم مندددددذ بدايدددددب إقدددددرار عندددددوان البحددددد  وحتدددددى إخراجددددده  بهدددددذ  

ددددد فاً أن يدددددتم بهشدددددرافها حترامدددددي إلدددددى مدددددن  اكت مسددددديرل بح دددددي شدددددركري واال دددددورل، ش 

 .(بتساا حسين فياضا. ك)قدوتي ومشرفتي المحترمب  متابعتها،و

ت دددي لدددما إلدددى  هر  ي دددب الفاتندددب، إلدددى مدددن أنارتدددا لدددي ال ريددد  ب راةهمددد لع  السدددديدل والدقيقدددب،  االن د 

كعمددداً مدددا الدددذي لدددم يزكهمدددا إال توا دددعاً ووتميزه مددد الن  القددددول الحسدددنب فدددي ن احهمدددان  ت  ياللتدددو

 .)ناكيب حسين العفون. ك(و )فاتن محموك ال ندي. ك)إلى شكري وإحترامي ، ل لبتهم

عرفددداني بال ميدددل الدددذي أبددددا  أسددداتذل أجدددالت فدددي وهنندددا العربدددي، الدددذين وشدددكري وإمتنددداني و

ستح دددال ئراةهدددم السدددديدل، شدددكراً لكدددل مدددن قددددا الن ددد  اكدددان لدددي شدددرد تقدددديم أكال البحددد  و

الدددذين كدددانوا نبراسددداً منيدددراً فدددي مدددن أسددداتذتنا الكدددراا واإلرشددداك والمالحظدددات العلميدددب الدقيقدددب 

 . أحسن ال زاتم االت ت،  هم الفريدل، وجزاهم هللا

دددد  وأتقدددددا بالشددددكر والعرفددددان بال ميددددل إلددددى و ارل التربيددددب المديريددددب العامددددب كر بالددددذ   ص  وأخ 

منددداه  الحاسدددوا، لتعددداونهم  /قسدددم المنددداه ولتعلددديم اإللكتروندددي، شدددعبب ا/التربدددوي لت، دددي ل

،ل دددص فدددي رفدددد البحددد  بدقدددب المعلومدددب، وكدددذلك إلدددى المديريدددب العامدددب للتربيدددب فدددي محافظدددب  الم 

ً الحاسددددوا إكارلً  سددددم  المتم لددددب بق  ( الديوانيددددب)القاكسدددديب دددد ومالكددددا  ا  ر  وظيفيدددداً علددددى تعدددداونهم وك 

دددر  د  ي وم  ف  شدددر  وكدددذلك إلدددى م   أخالقهدددم، دددي ت  وا ف دددفدددان وا الدددذين ت  ي مددداكل الحاس دددس  مدددات وعلالم   يم  د  ق 

صدددديقاتي وأخدددواتي العزيدددزات  كمدددا يسدددرني تقدددديم شدددكري إلدددى. وإبدددداةهم المالحظدددات السدددديدل

 .من مساندل على كل ما قدمو  لي (، لندا صالححقي ميسم رعد، كعات بشير، روات)

 

 (33اآلية :الشورى)
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     مستخلص البحث

المتبعفيمادةالحاسوب،والمطبقفيعليماإللكترونيتهدفهذاالبحثإلىتقويمال
العراقية، التربية لوزارة المدارسالتابعة من تشخعدد طريق عن الضعفوالقوةذلك يصنقاط

منوجهةنظرالمشرفينوالمدرسينوتقديمالمقترحاتالتيمنشأنهاتعزيزنقاطالقوةالمحيطةبه
:وتالفيوعالجنقاطالضعف،ذلكعنطريقاإلجابةعنالتساؤالتالتالية

 مامدىتحقيقالتعليماإللكترونيالمتبعألهدافهعنداعتمادهفيمادةالحاسوب؟ .1
 فيمادةالحاسوبللصفالخامساإلعدادي؟مانوعالتعليماإللكترونيالمتبع .2
 مامدىكفايةالجوانبالماديةللتعليماإللكترونيفيمادةالحاسوب؟ .3
 مامدىكفايةتوظيفالمدرسينلنظامالتعليماإللكترونيفيمادةالحاسوب؟ .4
 مامدىمالءمةالتعليماإللكترونيلمستوىالنموالمعرفيلطلبةالصفالخامساإلعدادي؟ .5
 امدىالقدرةعلىتحقيقأهدافمادةالحاسوبعنداعتمادالتعليماإللكتروني؟م .6
 مامدىاعتمادالمحتوىالعلميالمحوسبفيمادةالحاسوبللصفالخامساإلعدادي؟ .7
ماأبررزاسرتراتيجياتالتعلريمفرينظرامالتعلريماإللكترونريالمتبرعفريمرادةالحاسروبواألنشرطة .8

 المصاحبةفيه؟
 يبالتقويمالمتبعةفيمادةالحاسوبضمنالتعليماإللكتروني؟ماأسال .9

 ماأنواعأسئلةتقويمالطلبةفيمادةالحاسوبالمتبعةعندتطبيقنظامالتعليماإللكتروني؟ .11
 مامدىتوافرالجوانبالبرمجيةالمناسبةللتعليماإللكتروني؟ .11
 أثناءالعامالدراسي؟مامدىتطبيقالتعليماإللكترونيفيمادةالحاسوبفي .12
 ماأساليبإدارةالصفالمتبعةعندتطبيقالتعليماإللكتروني؟ .13

تكونت تمعينتيوقد المدارسالتي في والمدرسين المشرفين من عدد البحثمن
فيأثناءالعامالدراسيالبحثشمولهابتطبيقالتعليماإللكترونيفيمحافظةالديوانية،ليتمإجراء

(2114-2115) القيام بعد للبحث، كأداة اإلستبانة استخدمت وقد بعدلهاالصدقبحسابم،
كرونباخ،تألفتأداةالبحث_الثباتباعتمادمعاملالفاوحسابعرضهاعلىعددمنالمحكمين،

:فقرة،وتمالتوصلإلىعددمنالنتائجكانأبرزها(115)من

.فهوفقًاآلراءأفرادعينتيالبحثإنالتعليماإللكترونيالمتبعقدتحققتأهدا.1

.تضحأننوعالتعليماإللكترونيالمتبعهومنالنوعالمدمجا.2

.جيدعلىنحو توافرالجوانبالمادية.3



 ي
 

.التعليماإللكترونيالحاليفيمادةالحاسوبالعتمادتوافركفايةالمدرسين.4

.للطلبةالتعليمالمتبعمالئملمستوىالنموالمعرفي.5

.عتمادالتعليماإللكترونياوجودالقدرةعلىتحققأهدافمادةالحاسوبعند.6

.وضوحالحاجةإلىتطويرمحتوىمعرفيمحوسب،مدعمبوجودالمكتباتاإللكترونية.7

.وأبرزهاالتعاونيأوالتشاركي،ستراتيجياتالتعليماتنوع.8

9 . المتبعة الطلبةتنوعأساليبالتقويم أداء مالحظة بطاقة المحوسب، التقويم أبرزها التيكاَن
.فيالتغذيةالراجعةلتحريري،وبيَّنالبحثوجودضعف العلمي،والتقويما

.ختباراتذاتاإلجابةالقصيرةوالتطبيقالعمليتباينتأسئلةالتقويمالمعتمدة،بيناال.11

.ةللتعليماإللكترونيوجودضعففيالجوانبالبرمجيةالمناسب.11

.جيداًلميكنتطبيقالتعليماإللكترونيفيأغلبفصولالكتاب.12

.ا عتمادهلالستعمالالفرديوالجمعيوتهيؤنظامإدارةالصفاإللكتروني.13

:وبناءًاعلىتلكالنتائج،فقدكانتأبرزالتوصياتتتمثلفيمايلي

.مراحلعمريةمتنوعةءممعمواددراسيةوكترونيلتتالتطويرأهدافالتعليماإلل.1

رئيستوظيفأدواتاإلنترنت.2 .بنحو 

3. .تطويرمهاراتهمحولالتعليماإللكترونيلتهدفإشراكمدرسيالحاسوببدورات 

.إشراكالطلبةبدوراتتعريفيةببرمجياتالتعليماإللكترونيقبلالبدءبالتعاملبه .4

.طلبته وبينالطلبةأنفسهملميخارجحدودالصفبينالمدرسوالتواصلالعتأكيد.5

:هذاالبحثوصَلإليه ستكمااًللماتَاكماتقترحالباحثةمايلي

.إجراءدراسةمماثلةلتقويمالتعليماإللكترونيمنوجهةنظرالطلبة.1

الخامسالعلميفيمادةالحاسوبللمدارسالتيإجراءدراسةمقارنةبينمستوىتحصيلطلبة.2
.بعتالتعليماإللكترونيبينالفرعينالعلميواألدبيتَّا
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 ثبت المحتويات

الصفحةالموضوع
أالعنوان
باآليةالقرآنيةالكريمة

جإقرارالمشرف
دإقرارالخبيراللغوي
هإقرارالخبيرالعلمي
وإقرارلجنةالمناقشة

زاإلهداء
حشكروامتنان

ي-طمستخلصالبحث
ن-كثبتالمحتويات
ف-سثبتالجداول
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 التعريف بالبحث  :  األول الفصل 

 :Problem Of The Research شكلة البحثم

تتطلببببن ضة باببببم اتة ات يببببتلن ضة أببببتو اببببتة بلي يل و تلضليبببببت ضةتيلأ بببب ن ل ت  بببب   بببب ض 
 الض ن ضةتيلأوق ضةتطلر ضة رضد ف  ل ضة بلي اتةلللف على  ا لعم ضةسلتأتل ضةت   ن شأ بت ين تي

 يرفم  تطلاتل ضةيصر ضةرض ن ةتح يق ضأل بدضف  حبل ضةتاديبد عتو ةغري عالابت  ن ابمن ل  ت حل  
 ببن ابببم ي ببر ك ف ببت بببتن   تسبباتو ةايبب   يببين فبب  ح اببم ا  أببم  يي ببمن لببد    ببرض    تسبباتو ةلتطتيببق 

 .عت تد ف  ضةللل ضةرض نلض 

فبب  ضةات ببن ضةتيلأ بب ن بببتن  بلبب تةو لألابب   لضةاببم ضةتطببلر ضةبتيبب  ضةبب ا أحصبب  فبب  ضةيبب
ن لضةحصببلع علببى ضةتصببلر ضةةببتف  حدض تبب    ببن ضةاببرلرا ضةللببلف علببى ايببي ضة ببلضح  ضة بب  ر  فبب  

 بتف  فب  تح يبق  لب حبل  ة ت يتبتن لبأفأم تطتيق   راتل ضةحدض م تلك ف   ات ي بت ضةتيلأ ب  ضةبرض ن 
 .ضأل دضف ضة  شلد ن لف تو ة ت يتطلاُ  ضة ات  

ن فب  ضةالض بن ضةتيلأ أبم لضةتربلأبم ة بت أسبتاد يم   ست ر    ن ل َت  لاضر  ضةتربأبملةد   تتا
  ت ببتع  ببن ضةبب قو ضةت ليدأببم ةةببى ي ق ببم ضةتيلببأو ض ةةترل بب الل أببتو ت طببلضل رض أببم   ةة ُة سببل ضةاببرلر 

ة لةلاأبتو تطبل ر ضةطتةبن تة تببدفن ةةبى تييبم  تيلأ أبم  ضةرتتابمن ضةت   ن شأ بت     ضةتيلأو  ن ضةحدي م
 ت تةبم لضابحم فب  حي أبتل ضضةتيلأو ض ةةترل   ي  ل اتو  حبدض    طل ن فبت ل ل يرفأتو ف  آن  لضحد

 .رت تء اتةتيلأول طل  يستسأم ةال ضةتيلأو ضة تا  ف  ضةيرضق

ن لةببو يببتو فبب  ضة ببدضر   بب   طببل  حدي ببم ضةيبببدعت ببتد ضةتيلببأو ض ةةترل بب  ض لألن  طببل  
ن ضأل ر ت لأ بت رتأل ضةاتح م ضة أتو تب ض ضةاح  سيأتو ةةىضى حد علو ضةاتح من عل اشأ بتةارضء درضسم 

 تلضابببببتتشببب أب يتبببرا ضة شببببالل ضةتببب  أ ببببن عبببن طر  ببب   ضةللبببلف علبببى   بببت  ضةابببي  ل ضةببب ا 
ة بببدضر  ضةتببب  تبببو ضةبببى ض ل لسبببم اتة سبببام ةياتتأبببم طر  ببببتن ل بببد  ضةحصبببلع علبببى الض بببن  تيتبببريل 

تةَ أبببتر ضأل سبببن ةل ببببلي ابببتةلضل  ف ن ن لف بببتو ةبببريا ضة شبببرفين لضة درسبببينشببب لةبت ابببتةتيلأو ض ةةترل ببب
  تةببك  ا لعببم  ببن ضةسببلتأتل ضةتبب  ترضفببق  ل  سببأ تن ضةتيلأ ب ن  ببل ضةتلابب  ةةببى ةاببرضء ع لأببم ضةت ببلأو

ضةتيلأو ض ةةترل   ضةت  تتي تبت ضةاتح م  ن ةاتاتل يفرضد عي م ضةاح   بن ضة شبرفين لضة درسبين حبلع 
ببد لسببتطالعأم ضسببتات م ض تسببت  ل  بب بو فبب  % 28 سببام  أ  بب ضةاحبب  ا ببت  بب ض ت بيببدضو  اببرضءضل  يُع 



      3 
 

 
 

 التعريف بالبحث  :  األول الفصل 

تح يببق ضأل ببدضف ضة  شببلد  لأحببد  ببن  فبب يبب  ر سببلاتو ضأل ببر ضةاتح ببم ين  ةببك  تيببدضةالض ببنن ةبب ض  شببتى
 .تلل ضةلصلع ةةى ضة اتح ضة ُ 

لادل ضةاتح م ين  شبلم ضةاح  تتاسد ف  عبدو لابلد ع لأبم ت بلأو ةلتيلبأو  نل ن  ةك
 .0 و 8108 س م     نض ةةترل   ضة تا  ف  ضة دضر  ضةت  تو ش لةبت ا 

 : Importance Of The Researchأهمية البحث

 ت تع دلر بتير ف  ض  _ ا ت يتا    ضةت لأو  ن  ي ى_   ت    شك فأ ن ةن ةلت لأو 
رت ببتء ةةببى ضة سببتل  ضةبب ا ُأطَ ببُو ةةأبب   سببلضء يةببتن فبب  عت ببتد  سببيأتو ةالض لابب   حببل ضألفابب ن ل ببتو لضةت

 . ات ل ضةحأت  ا أمضة اتع ضةتيلأ   يو ف  

  ضألدق ضةت لأو ُحب تو ُبلأتو على ضةقت ر  ضة درلسبمن ة  ين ضةت بلأو ا فبل ب ايابو لُأيد
تحديبد الض ببن ضةاببي ن لضة ببل  ا صببد ةصببدضر ضةحبببو  عببنفاببالو ض ياتتأببتل  برض   تابب  تو ةلسببلتأتل ل 
 (6: 8102نل تةدعأتع )                                              .علأ   و تيدي  ض علاتج

ضةتأت ببببببتل تاببببببتب يسببببببللن  بببببب قون ةأشبببببب   ا بببببب  لتحليبببببب  لتلقيبببببب  ضلضة ببببببرضد اببببببتةت لأو 
ف  تحسبين  لتلقأفبتضة يلل تلن ةتةل ن لرضرضل لضاحم ل يرفم  ت ة ض تح  ل ضأل دضف ضة طللامن ل 

 (011: 8102نضةةر  )                                             .ضة  تلمةلس لضل  ض ارضءضل

ضةاحبل  ضةتربلأبم ضأل بر ن   بنلةل يرد ت ين  ا   صلصأم ةلاحب  ضةت بلأ  ن ل  يبا  
ين احبب    (8101غاببترا )يببر   ة . د  ةلتطببل رب بب َ ةلاببد ت ين ضةاحبب  ضةت ببلأ  ن  ببل  ببن ضةاحببل  ضة ُ 

ت بببت  ضة ببرضرن تي  بببت تةببلن ضةاحبببل  ضضةت ببلأو يببببتو ت ت ببت  ضة بببرضر ايببد ا ببب  ضة يلل ببتل ضة سبببتعد  فبب  
 تابتر فرابأم  يي بم ةيبدد  بن ضة تغيبرضلن   تبأبتو ت برفي  يل لتبلع تلبك ضةفرابأتلن تضةتربلأم  بت م ا
 . تاتر ضةفراأتل ع د ضةاحل  ضةتربلأمضت ت  ضة رضر ف  احل  ضةت لأو أ تتلبت ضل ي ى   ض ين 

 (828: 8101غاتران)   

                                  
 . شيام ضةتيلأو ض ةةترل  /  ربا ضة يلل تل لض تصت ل/ ضة دير م ضةيت م ةلت طأط ضةتربلا / ضةتربأمبتتن لاضر  ( 01 لحق)ي قر   0
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 التعريف بالبحث  :  األول الفصل 

 تيببدد  ة بل ببتل ضةي لأببم ضةتيلأ أببمن ل    َ أ بب   ببلضحل تابب ن ضةت ببلأو فبب  ضةات ببن ضةتيل
ن ضةت بببلأو ع لأبببم  تةت لبببم   أ ببببن فصبببلبت ةةبببى ياببباضء ةدلن آ بببرن حيببب   بببن أ تصبببر علبببى ات بببن  

فلبل بت بل ضةي لأبم ضةتيلأ أبم تتاب ن  ن-دلن غيبر و بن على يفرضد  حددين  لتصر لةأسل -  تفرلم 
ضة ببتي ين علببى ضة  سسببتل ضةتربلأببم لضة شببرفين لضة درسببين لضةطلاببم ل بب بابو ضةتيلأ بب  ليلةأببتء ي ببلر 

ضةببب ين يتيبببت للن  ببب  ضة ببب ب   ضةطلابببمنع بببت ةبببد  ضةطلابببمن ةلابببد ت ين ي  يتَبببُ  ةبببد  ضة درسبببين   ت ببب  
تبببد  بببن ةابببرضء ع لأبببم ضةت بببلأو  ت َأُببببن حبببدي تو فبببال ب ببب تبببدلر    ضةببب ال  تت بببت    اتشبببر  لفتعببب ن ضةتيلأ ببب 

 .ضة تتايين ة سير  يت تيبو ضةتيلأ أم تلصفبولر يلةأتء ضأل لر ضة ست ر ة     دَ 

فببتةت لأو ع لأببم  ب ببم  ببن حيبب  ضةتيببرف علببى فتعلأببم ضةتببرض   ضةدرضسببأمن لضةتح ببق  ببن 
 طرضيبببق تدر سببببو ين تببببدف تحسبببينضة درسبببالض بببن ضة بببل  لضةابببي ن لتلابببأو   بببت  ضةابببي  ع بببد 

ف  بب  أي بب   نةتح يببق  اببتح ضأل ببدضف ضة رسببل من لببب ةك ة اببتء ليسببتةين ت ببلأ بو لغير ببت   ببت يبب دا
م أ بببةتشبببتف لبببدرضتبون ل ت   ضضة بببل  ةبببديبو ل يرفبببم درابببم ت بببدو يت بببتيبو ل ل  علبببى تلابببأو   بببت  ضةابببي 

تو تال ببد ضةطلاببم اتةتغ أببم ضةرضايببم  بب  يأاببتو يببل يت ب ببلن  ببن  سببتعدتبون  عببن طر  بببتضألسببتةين ضةتبب  
 (2-7: 8102نل تةد عأتع)   . ت ت  أم لدرضتبو على ضةتفبير ضة تلد لضة أتو اأع تع تفيد و ف  ضة س

ضةةشب  عبن  عبن طر بقين ي  أبم ضةت بلأو تتبرا ( 8102لسب يرن يتبل  لسبى) ُيتينب ت 
 طتةبنةُ سبتعد  ضة يلبو علبى طرضيبق ضةتبدر   ل سبتعد  ضة يبمناَ ت   د  فيتةأم طرضيبق ضةبتيلو لضةتيلبأو ضة ُ 

 (022: 8102نلس ير يتل  لسى)                                   .على تحسين يستةين تيل  

ةتفتت  ةةيبتن لضةتيرف ةةى لبتاربم حدي م ضةيبد ف  ضةيرضق ةلتيلأو ض ةةترل  ن تادر ض 
 حيبُ  تتبراُ لبو ضةاتح بمن درضسبم  ب   ضةتارببم  سبا تو علبى حبد ع تبتوي   ةبو  ل  سأ ت ت يتبت لالض تبتن 

ضأل  أببم فبب  ةاببرضء  بب ض ضةاحبب ن  اضةببم ضةغ ببلي ضة حببأط تببب ض ضة ببلب  ببن ي ببلضب ضةتيلببأو غيببر ضةت ليببدا 
ُطت  ببَق  بب ض ضةبب  ط  ببن ي  ببت  ضةتيلببأو فبب   ة  ببن ضة ببدضر  فبب  ضةيببرضقن  علببى عببددلضةبب ا ت ببل تاربتبب  

ةبب  لتبب  ضةتلسبب  تببب   ضةتاربببم   ببتد  ضةحتسببلن ةلصبب  ضة ببت   ض عببدضدا فبب  طببلر ضةتار ببن ضأللةبب 
 .ضة رضح  يل ضةت صصتل ضأل ر    أمةا
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 التعريف بالبحث  :  األول الفصل 

للتببب  ةابببرضء ضةت بببلأو ي اغببب  ةابببرضء ع لأبببم ضةت يبببأو ضةتببب  تيبببد ض ابببرضء ضألستسببب  ضة لاببب  
ين ضةت ببلأو ب ببت  ببل حت ب  ةلتببدر   فبب  ضةَ درسبمن فبببل ببب ةك فبب   (8111يتببل عبالو )لتببر  . ةلت بلأو

 (91:  8111يتل عالون)            .ااء  ن ضةي لأم ضةتربلأما أ   ات ل ضة شت  ضأل ر ن فبل 

ن  تتي  ل   ضةتربأبم بل ببت تب دا ة يرفبم ةةبى يا  بد  ضةت لأو  ب م ةل تي ين على ي بلر ض 
 يرفم  د  ةتفتق ضة تتي      ت ُتب ع  بن اببد    فاالو علىن  دضفبتألق ضة قو ضةتيلأ أم ضة تي م يتح 

 (2: 8102عأتع ل تةدن)                                                         .ل ن ة بت تل

ضةتيلأو ض عدضدا يحد ي و ضة رضح  ضةتيلأ أبمن بل ببت ضةحل بم ضةلسبطى تبين ضة رضحب   ديلأُ 
ف  ت أم ضةتيلأو ضةيتو تين ضةتيلأو ضة تلسط لضةات ي ن للد يصاحل   تاأتل ضةيصر تح  ضأل ق م 

ت و ضة بترضل ضةف أمن اتعلمو ةأل فتءن  الدين اتة يترف ضةيل أم ضةتربلأم على ضةسي  ةت ر   طالن ية  
 (961: 8111فرج ن)           .ق ةتدضعأمضيت ةك    لين ةح   شبالتبو ل شبالل  ات يبو اطر 

لع د ت أسلد ضة قتو ضةتيلأ   ةا تب على ضةتغييرن لفبو لضاو ل  تفم يةتدأ أم  ست ر  
سببببتيدضد ةلتحببببدا لتطتيببببق فيببببتع ةلت طببببأط ضضة شببببتربم ضةا يأببببم ضةفيتةببببمن ستصبببباو   تةببببك   ببببم ل   بببب 
فب   رحلبم ضةتحبلع  ل  سبأ تة  سستل ضةتيلأ أبمن لضة بدر  علبى ضةتبأ ير ض يابتت  سترضتيا  ا ن ضض 

 (11: 8101ضةاتلران)                                               .لتت   ضأل  ل ج ضة يتصر

 ضكن ةب ةبو يبتو تطل ر بت عتو   اى بت ل تتاب  لسبتي  0111ةن ضةي لأم ضةتيلأ أم طلضع 
ببل  يصبباحل ضةحتاببم  ُ ف ببد  ضألفاببب    ةت ببدأوا ببتن ضة دأ ببم ضأل ع ببت بببتن علأبب  فبب ضةتيلببأو  ةةببى ت ببدو مو ح 
 8101دع ب ن)ن لاتةتبتة  ضةت تب  ا سبت ت  يفاب  ةل ات ب  ضة ين  و  حبلر ضةي لأبم ضةتيلأ أبم ةلطلام

 ابت ل  ا أب ال ياضع ض  ستن أحتلع تطل ر يستةيا    ب   شبأت  علبى سبطو ضألري فب  ن ف(816:
يتابو ي ب  أ ب  بت ضة برلج  بن عبتةو ضةصب  ةةبى تييبم  نضة فابلم تالة ت ةلتة لةلاأت ضضةحأت ن لاستن 

فب  ضةيبتةو ا سبتعد  ضةتة لةلاأبت ضةرل أبم ضةحدي بم   ببتن  تيلأ أم  فتلحبم أسبب  ضةلصبلع ةةيببت  بن يا 
 (.27: 8101ربتحن)

رتةببببتا  علببببى  ال ببببم  حببببتلر ريأسببببم ي  ل بببب  ضلةببببل  حق ببببت ضةتيلببببأو ضةت ليببببدان ةلاببببد ت 
 ل لتيو ةةى حد ضآلنن لعلبى ضةبرغو  بن لابلد ضةيديبد  بن ض ياتتأبتل ضة يلل من ل ل ن طتةنن ضةضة در 

د لابتو ةلا ن ة  ي   يلضا   طتةن   ضة ضة در ةت تء ضضةت   ن يترا ت   فاتر ن يترا ت ض  شبالل   ع 
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ل بن   بتن  ن(887: 8102عأبتدضلن)ضة يرف  ضةبتي   ب  بب   بت ي بت  ع ب   بن تشبياتل فب  ضةتيلبأو 
ةت لأببببم ضةبببب مء فبببب  ضة اببببت ل  ةلتيلببببأوعت ببببتد ضأل  ببببت  غيببببر ضةت ليدأببببم ض حببببم ةةببببى تقبببببر ضةحتاببببم ضة ل

 . ضةتة لةلاأمن لة لضةام ضةحدض م لضةتطلر ضةحتص  ف  ا أ   ات ل ضة ات   ا ت فيبت لطتب ضةتيلأو

 يتفتعببببب  فيببببببت بببببب    بببببن ض دضر بببببين  ات تعأبببببم تربلأبببببم  تدفبببببمنضب بببببت ين ضةتيلبببببأو ع لأبببببم 
سببتاتام ةرغاتتبب  ل صتيصبب  ليسببتةين تيل بب ن ضةطلاببم ةتح يببق   ببل ضةطلاببم لض ضة شببرفين لضة درسببين ل ل 

ات ببتع  يببتو فأبب  ضأل شببطم لض اببرضءضل ضةتبب  تت تسببن  بب  لدرضتبب ن  بب ض ضة قببتو ض  تلقيبب  عببن طر ببق
بو فب   سبتعد  ضةطلابم علبى ضة فسأم ضةت  تسبضةتدر   لضةتيلون ل ت ضةتيلأو ة  تلفير ةلشرل  ضة تدأم ل 

ا صببد ةةسببتتبو ضة تببر   نلأ أببم فبب  ضة للبب  ضةتيلأ بب  ضة حببددضةتي و شببط  بب  ع تصببر تييببتبضةتفتعبب  ضة
 ر  ين ضةي لأم ضةتيلأ أبم ع لأبم  ت ةكن بو لاأاسط ضةطرضيق ضة  ب متات تل ضةت  ت تستلض لضة يترف 

سببتيدضد ضةي لببب  لضة فسبب  ةةسبببن ضة تبببرضل تطلببن لابببلد ضةطلاببم فببب   للبب  تيلأ ببب ن أبببلن ةبببديبو ض ت
فبب  ضةتييببم ضةتيلأ أببم  ولاببلد  عببن طر ببقن سببتيدضد وضتل لضة بببترضل ا ببت ي تسببن تات ببضة يببترف لض ل 

          .سبببببببيأتو فببببببب  تح يبببببببق ضأل بببببببدضف ضة  شبببببببلد  نن لضةلسبببببببتي  ضةتيلأ أبببببببمن ضة بببببببدر ضة تابببببب    ضة حتبببببببل  
 (87: 8112 نضةحيلم)

ل لضةتبب  تت  بب  فبب  ضة ببدرض نضةطلاببمم  ببن ضةيلض بب ن بببتةت  ت ببب ل تببأ ر ضةببتيلو ا ا لعبب
ضةي لأبم لضةدضفيأببم لايببي ضةسبب تل ضةش صببأم ضأل بر ن لعلض بب  ت ببب ضة درسببين ي فسبببون بتةةفتأببتل 

اتفم ةةى علض   ت ب ضة تد  ضةتيلأ أم  ن حيب   بد  ستيدضد ةلتيلأون ات لضة ترضل ضةش صأم لض 
ة حتل    باأتون    تةت   ض –بت لغ ن حي  ضةلغم لضةرغام لض درضك ليسللن ص – تبت ةلطلام ء ال

لضأل شطم ضةلضرد  فيبتن ل  ت فى علض ب  ضةتييبم ضةتيلأ أبمن يا بب   بت يتيلبق اتةتييبم ضةتب  يبرضد ةحبدض  
 (27: 8112ضةحيلم ن)                                 .ضةتيلأو فيبت  ن ضة تحيتين ضة تدأم لضة فسأم

 بببن ضة  بببررضل ضةدرضسبببأمن تتت بببى ضة  سسبببتل  ضةطلابببملألاببب   رضعبببت  حتابببتل ل تطلابببتل 
ضة تببرضل ضة  تسببامن ل ببن دضف ضة حببدد  ضةتبب  تصببن فبب  ةةسببتتبو لعببم  ببن ضأل ببضةتيلأ أببم ت ببدأو  ا 

سببببت رضر ةي لأببببتل ضة رضايببببم لضةت ببببلأون ة يرفببببم  ببببد    تسببببتتبت تضةاببببرلرا ة اببببتب  بببب   ضأل ببببدضف ا
تةتيلأو  شبت  تلضصبل ن ضةببدف   ب  ف ن(901: 8101سلأو لآ رلنن)لةتحسي بت لضةسي  ف  الدتبت 

ت ت  بت ضة بدر  ضتسبي  ضةتيلون  ب   بت يتاب     بن ي شبط  للبرضرضل أسببو فب  ل ن ضةطلامة تر  دضفيأم 
 بببتل تفببب  ضة للببب  ضةتيلأ ببب ن ب بببت ين ضةتيلبببأو احبببد  ضتببب  علبببو يببببتو تدرضسبببم طرضيبببق لت  ضةطلابببملحتبببى 
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     .لبأفأبببببم ت قبببببأو  لضلببببب  ضةبببببتيلو ضةتببببب  يتفتعببببب  فيببببببت ضةطلابببببم ةتح يبببببق ضأل بببببدضف ضة  شبببببلد  ضةتيلبببببأون
 (87-86: 8112ضةحيلمن )

للببد ايلببل  ببلر  ضة يلل ببتل  ببن ضةيببتةو شتشببم ةةةترل أببم ُي قببر ةةيبببت  ببن يا  بببتن فبب  
عصببر ض  تبباضج تببين تة لةلاأببت ضة يلل ببتل لضةتيلببأو لتاببتدع ضة يلل ببتل ح أ ببم  ل لسببم   فببرَ ضضةيببتةون للَ 

طبالب علبى بب  اديبد ةحقبم ضة بتابتل  ةال لا أ يتتحل سرعم ضةلصلع ةةى  رضةا ضةيلو لضة يرفمن 
لسبتي  ضةيبري ض ةةترل أبم  ي تع تشبتر   ب  تبدء ةسبتتلحقمن حتى تدي  فببلو ضةتيلبأو ض ةةترل ب  ات 

شتى ضةلسبتي  فب  ع لأبتل ضةتيلبأو ضةصبف  لضةبتيلو  لتلقي  ة تء ضةدرل  ا ن ضةفصلع ضةت ليدأمن 
لضة حتابرضل فترضابأم ةلتفتعب  تبين ضةطلابم ضة ضت ن ة تببتءض اتة بدضر  ضة بأبم ل بت أيبرف اتةفصبلع ض 

: 8102شبت ينن) .ضةتفبتعل لضةتلفبتا ض  تر بل اتسبتي تع ت ت بتل يل ضة دلضل ضة  ت بم فب  دلع ي بر ن 
090-098) 

لضةتيلأو ض ةةترل  ن يبرتاط ةةبى ضآلن ا سب ى ضة  شبأ  ضةتيلأ أبم يل ضة درسبم لضةات يبمن  
م لضةحابلر لغير بتن لُأطلبن  تابترضل ضةفصبلأد  يب  ض َ بيلاد ضة درسبلنن ب بت يلابد ضةطلابمن لُتيتَ  ة 

LMSعت بتد  قبتو ةدضر  ضةبتيلو تي  تء ضةيبتو ضةدرضسب  اف   ن ضة درسين  تتايم  شتطتل طلتتبو 
)) ن

 تلضسبطمض اتابم علبى ضةطلابم لضةتفتعب  ضة اتشبر تبين ضةطلابم ل درسبيبو ل ةك  سبت اتع ضةلضاابتلن يل 
 (91-81: 8100نضةا ا  )                          .ضأل شطم ضةتيلأ أم بتةشتلن لضةلأب  لغير ت

ضألغلبببن  ة  ةنسبببتء تفسبببير ن ل بببن ضة الحبببل ين ضةتيلبببأو ض ةةترل ببب  ب فببببلو ب يبببرضو  بببت أُ 
  أ  بب  ضةصببلر  ضةةت لببمن  ايببدن لضةبب ا  ببل تببرغو صببحت  ضةاايأببمكتيلأ ببتو عببن  لصببف    ي قببرلن ةةأبب  ت

لضل  ةب  ةتحسبين ض ةةترل أبم ضأل بر  يد فابالو علبى ضة صبتدرتةتيلأو ض ةةترل   يت    ن ض  تر بل ف
ضةحتسبببلن ض ةةترل ببب  فببب   ضسبببتي تعلعلبببى ضةبببرغو  بببن  ن(816: 8101دع ببب ن)ةي لأبببم ضةتيلأ أبببم ض

شببد  ضسبتي تة ين   ابدف  ضةي لد ضة ال م ضة تابأم ةةبى ضةللبل ضةبرض ن  ضستي تة  اتع ضةتيلأو لد ترا 
  ضةتدر   ضةفيل ن لأتسبتو فأ  ضةحتسلن ف ضسُتي  َ تطلرضو سر يتو ل لحلقتون ترغو ضة طتق ضةايق ضة ا 

 (21: 8102نعأتدضل) .ف  يغرضي تربلأم ي ر  ب دضر  ش لن ضة دضر  لضةاح  ضةتربلا  اتستي تة 

                                  
 Learning Management System ن ل ل  قتو ةدضر  ضةتيلو. 
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 طتةبببن بببم تا أببب  ي لضعببببت فببب  ةأصبببتع ضة يلل بببم ةةبببى ضةتفبببتةتيلأو ض ةةترل ببب  أيت بببد ضةت 
ضة درسببين ين يل ضة درسببدر  ببن ضةفتيببد ن ل بب ض ضأل ببر   ي فبب  لاببلد األصببر للببل ليلبب  ابببد لية ببر َلبب

ن فبل لد أبلن دض   ضة درسم يل  ترابتن تلالد  يلو يل ايابوعتو ب ت لد يتل و  ت حل  لضة دضر  
عبببدو لابببلد ن ةببب ةكن ُيبببر  ي ببب  تيلبببأو  سبببت د ةةبببى ضةلسبببتيط ض ةةترل أبببمن  ببب  ةعطبببتء ضة ابببتع ضةلضسببب  

 (090: 8101دع  ن)                                . صتدر ضة يرفم شتىن ةي لأتل ضةتيلو  

 شتر  ةةى ضةتيلأو ض ةةترل   على ي   تلقي  ةشابتل ضة يلل تل    تة لةلاأت لتتو ض
يتتبببر  بببن ي بببو ضةلسبببتي  ب بببت لأُ  ن(1: 8101شبببلض ينن)ي  بببتء ع لأبببم ضةتيلبببأو لضةبببتيلو فببب  ض تصبببت ل 

  يت  ف  تفر د ضةتيلبأو ي ف  ضةي لأم ضةتيلأ أم لبرال  ةستي تة ضةتة لةلاأم ضةحدي م حي  ةتس   اتع 
تبد و عبن بببلن  ح أ بم لضليبم  بن حيب  تبلفير ضةتيلببأو ضة  تسبن ةةب   طتةبن  حسبن لدرضتب  ن َيبَ    ب ُ لاَ 

 حبببدد  اتة بببدر  ل بببت تتبببرك ةببب  ع لأبببم ضةتبببدر    بببن للبببل  ةيتيبببرف علبببى  ضةتفر بببد  ابببرد ةاتببببتدضل  
ببببم ض  تتاببببتل ضةت لأ  بببب  ضةحتسببببلن  ن(87: 8101ضشببببتيل  لربابببب ن)ةحتأتاببببتل طلتتبببب     أببببم ع ببببد تل  

غيببر    اتشببر  ل اصببلر  ضةطلاببمحقت ببت ةد لةبب  فبب  شببتى  ببلضح  ضةحأببت ن لبيبب  ي بب  يبب  ر فبب  حأببت   ال
فببب    تسبببتب ضسبببتي تة ضةلسبببتي  ضةتيلأ أبببمن ضأل بببر ضةببب ا يد   مأببب  تأبببتا  ا بببت   يلابببد فببب  ا اتشبببر   

 (882: 8102عأتدضلن)                                                       .ضةي لأم ضةتيلأ أم

ن لت    ضةات ن ض ارضي  ةببت تة لةلاأت ضةتيلأو  قت تو فرعأتو  ن تة لةلاأت ضةتربأمن ديلتُ 
لضةشبببابتل  حبببدض  ضةتيلبببأو األببب  للبببل  اتةحتسبببلنضةتة لةلاأبببت ضةحدي بببم ضةتببب  تبببرتاط  تلقيببب تببرا  ض 

ى ضةشبابتل لتة لةلاأبت  يت بدضو علب ض ةةترل   تيلأ تو غيبر ت ليبدا لابدن ليةتر فتيد ن ةأقبر ضةتيلأو
يبر  ي ب  سبأبلن   بط ضةتيلبأو ضألة بر  اياببوسر   ةةى حد  ايب    حل  عت تد  تض  تشر ضضةتيلأون ضة ا 

  (66-87: 8101دع  ن)                                          .  ضة ست ت  ضة ر ن تشترضو فض

لضاو   حل  اد تر ت عل أتو ل  تفأتو تديل ضةحتام تترا تضلاتة قر ةةى تطلر ضة ات يتل ل 
بببَأغ    ضةت ليدأبببم ةةبببى ضة صبببأت ضةتببب  تلضةبببن ضةتطبببلر ضةتببب  تت  ببب  ابببتةتيلأو  ت بببتع ابببتةتيلةةبببى ض  أو  بببن ص 

 .  ف    ض ضةيصر ءض ةةترل   ةردو ضةبل  ضةحتصلم تين  قتو ضةتيلأو ضةت ليدا ل تطلاتل ضة م

لسببتي  تيلأ أببم تفتعلأببمن  بب  ضةا بب  تببين أببم ضةتيلببأو ض ةةترل بب  فبب  تابب    لتة ببن ي  
 8101نشبلض ين) فسب  علبى  لعأبم ضةتيلبأو  ضةطلابمضةتيلو ضة ضت ن لحصبلع ا أب  ضأل شطم ضةتفتعلأم ل 
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 سبتلأتت   اشبتىضةتيلأو  ف تات تل ضةحدي م ضةت  يصاو ةبت يةتر ضأل ر ب ت أيد  ن ي و ض "  ن(01:
تغييبر ضةبدلر ضةت ليبدا ةل يلبو علبى ع لأبم ضةتيلبأو ل  فب   ضةت  أم ضةحدي م فرال لضليتو اديبدضو  نل رضحل 

ضةتفتعب  ضة تابتدع تبين ضةطلابم ضةتلضصب  ل  طرضيبقت اتفم ةةبى تغييبر لضةطر  م ضةت  يتيلو تبت ضةطلامن ا
و  ب  ءضةت بلأو ا بت يبتال طرضيقينن ل  ي فى يأاتو تغير ضة حتل  ضةتيلأ   لع تصر ضة  ب  ل ضة درسل 

 (019: 8108آ رلننل ضةيرف  )                                                   ."    ضةت  أم 

ي بت ضةت بلأو فيتبدي   ببت  نت تبب  ع لأبم ضة أبت  ابتةت لأو ة لت لأو ارلر  ابب  اايأتتب ن لة
سبببت تدضو ةةبببى تلبببك ضة أ بببمن لفببب  ابببلء ضأل بببدضف ضلأفسبببر تن ةأصبببدر ضةحببببو علبببى ضةشببب ب يل ضةشببب ء 

ضة حبدد  لفبب  اببلء ا أببم ضة يلل ببتل ضأل ببر   تيبدد  ضة صببتدر ضةتبب  لببد تةببلن  يلل ببتل لصببفأم يا 
ن لايببد ت يببتو بببدف ضةتيببدي  لضةيببالج يل ضةتطببل ر ببت أغلببن ين أبببلن ضةت ببلأو  سببت رضون تب غيببر ب أببمن

 (21: 8111نيتل عالو)           .ضة أتو تت لأو آ ر ة ر   د  ضة اتح ف  ضةتر ت   ضة طتق ل ب ض

حببلع تشبب أب   ببت  ضةاببي  لضة ببل   ب ببت تببر  ضةاتح ببم ين ي  أببم  بب ض ضةاحبب  تت حببلر
ي  يتبب  ةلاببتح ين ضآل ببر ن  فاببالو علببىةتيلببأو ض ةةترل بب  ضة ببتيون ةلي تصبر ضةتبب  ت بب  ابب ن  بل ببتل ض

افبببتو آفبببتق ضةاحببب  ضةيل ببب  تبببب ض ضةات بببن لحصبببلع ضة  تصبببين فببب  ضة ابببتع ضةترببببلا لضةيل ببب  علبببى 
 .  يلل تل لضفأم حلع ضةتيلأو ض ةةترل   حدي  ضةيبد ف  ضة دضر  ضةتتايم ةلاضر  ضةتربأم ضةيرضلأم

ترل بب  ي  أببم احببد  ضتبب ن  ببن حيبب  تببلفير  ة  تفببم حدي ببم أ بببن ضةتيلببأو ض ةة فبب لةلاحبب  
ضةتب  ت تلب  عبن ضة  تفبم ضة طتلعبم ضةتب  ا علبى  يتةابم ضة يرفبم ضةت  ترب (ضة  تفم ضةرل أم)تب تس يتبت

طبببالب ضةاتح بببم علبببى تطتيبببق ضل بببن ن (827: 8117لآ بببرلننسبببتيتأم ض)رببببال علبببى ة تبببتج ضة يرفبببم 
ضةتيلببأو ض ةةترل بب  ضةحببتة  فبب  ضة ببدضر  ضةيرضلأببمن لاببدل ضةاببرلر   اببرضء اح بببت سببيأتو فبب  ضةت بيببد 

 .ةارضءع لأم ضةت لأو ة  عن طر ق  ةتطل ر 

ةن ضة ات يتل تبتو اتةفتيبد  ضة  ببن ضةحصبلع عليببت  بن ضةتطبلر ضةبتيب  فب  تة لةلاأبت 
 ت تو ت د بتع ضةحتسبلن قأفبت ف  ضةي لأم ضةتيلأ أمن ل تاسد   ض ض ضة يلل تل لضةحتسلنن ألا  تل 

لت ببتء  بب   ضألابببا  فبب  ضةةببى ضة ببدضر   ببن ابببم  بب  تشبباأ  يلةأببتء ي ببلر ضةطلاببم علببى ضةتلابب   حببل 
  (901-911: 8117لع رنم أستيتض)          .ف  ستي  تلضص  ضة يرفم نضة  تاع  ن ابم ي ر  
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ي  أم  تد  ضةحتسلن اب ن  بلضد ضةتيلبأو ةةى ف  درضستبت  (8112ضةاتدرن)ب ت يشترل 
ضأل أبببم ضةتة لةلاأبببمن ليةبببدل ابببرلر  ةةسبببتن ضةطلابببم ت ليببب  ن سبببيأتو فببب  ضةطلابببمةةبببى ضة بببت لا اتة سبببام 

   . بببن ابببرلر تل ضة رحلبببم ضة ت لأبببمي تة  تلصبببف  ضة يلل بببتل ضةتببب  ت بببب ضةحتسبببلن ل ببببترضل ةسبببت
  (6-1: 8112ضةاتدرن)

فبب   ةتة لةلاأببت ضةتيلببأو ضةبب ا ُع ببد ةلا يأببم ضة صببر م للببد لابب  ضة بب ت ر ضةيل بب  ضة ببت ن
 ت ببببتع اتأل ق ببببم اببببرلر  ض ا (8110)يةتببببلبر  ببببن ضةيببببتو 91-81 ببببن   ببببد ات يببببم عببببين شبببب   ةل

ةحدض    لم ف   لعأم ضأل دضف ضةت  تسيى ةةى تح أ بتن ةأبلن  عن طر قضةتيلأ أم ةألفا ن ل ةك 
ةدضر  ضةللبببل  فابببالو علبببىلل تتأبببم لضةبببتيلو ضةببب ضت  ضةتربيبببا   صببباتو علبببى ةةسبببتن ضةطلابببم  ببببترضل ضة ي

يببببا علببببى ةةسببببتن ضةطلاببببم لضةتفبيببببر ض تببببدضع  لغير ببببت  ببببن ضة بببببترضل ضة يتصببببر ن علاببببتو عببببن ضةترب
 . ضةت  ت   لأ تبت ف  عتةو دضيو ضةتغييرضة يلل تلن 

  (821: 8110نضةا يأم ضة صر م ةتة لةلاأت ضةتيلأو)

عببن   أ بببن تح أ بب   ضأل بر ضةبب ال بن ضة  بببد ين  ةببك  بببو فب  ةعببدضد يفببرضد ضة سببت ت ك 
ضة درسبين تقبببر ضةحتابم ةةبى دعبو ضة  ببت   ل لغبري تحسببين ضةتيلبأو ةلطلابم ف .ضةتيلبأو ضةت ليبدا طر بق
ةتسبتن ضةفرصم ةلا أ    لأ دو نضةتفتلل ف  ضةتحصي  ضةدرضس  ن  ا ت أ ل أو ةإلسترضتياأتل ل لضةت 
 عببن طر ببقة بببترضل ضة تتلببم ةل  بب ن لتحتببتج  بب   ض سببترضتياأتل ةةببى ت ببتء ضة بببترضل ضألستسببأم ضة لأببم ض

 (UNESCO,2014:33)                        . ت تع اتةلتير  ضة  تسامضةتدء ف  للل  ابر لض 

ةببت ( ضةصفلف ضةت ليدأبم)ضةفصلع   تتاضعلعلى ضةرغو  ن لالد ضةتطتأ تل ضةتة لةلاأمن 
سببتر م ضة فيببلعن لضةة يببر  ببن ضة درسببين تتاضيببد فرصبببو ةتلقيبب  تطتأ ببتل ل  ض سببتي ت لضةيديببد  ببن 

 ب   ضألدلضل فب   تلقيب علبى  ضة درسبلن ضةحتسلن على ض تالفبت ف  ضةتيلأون ل بن ضة ببو ين يبتيلو 
 Roe and)تيا ا ضةتيلون لتترا ي  أم تيلو ضة درسين ةةأفأم تلقي  تلك ضألدلضل فب  تيا با ضةبتيلو

others,2001: 29)ن تشببد تغيبرضل غيبر ضةتربأم لضةتيلأو بغير ت  ن  لضح  ضة شبت  ضةاشبرا  ين ة  ن
 (11: 8101نضةاتلرا )              .ن ةةى ضةحد ضة ا يصاو  ن ضةصين ضةت ت  اتة ست ت  ستللم
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تتبببأو  ة ضةبب قو ضةتيلأ أبببم ضة يت ببد  علبببى ضةحتسببلنن تتطبببلر لتتببأو ضة أبببترضل ةلتيلببأون ل  
ضةت  ترغو ضةي اتل ضة ت يم ي ت بتن ة  ي بت يصاحل ية ر لدر  على  يتةابم   م ضةاديد نتضة يرفم ةلت 

 (299: 8111ات يأ ن)                                  . شبالل ضةي   لضة يرفم لابلفم  ي لةم

ضة درسبم ةببت دلر يبتل ب فب   ة  ةنلتتيدد ضةابتل ضة شبتربم فب  ضةتيلبأو ض ةةترل ب ن 
شبببابم  شبببرلب ضةتيلبببأو ض ةةترل ببب ن ب بببت فر بببت ضتصبببتع لضةتفتعببب  عتبببر لسبببتي  ضةبببربط ضةتببب  تل ةتتحبببم ض 

ل   عصببن ضةي لأببم ضةتيلأ أببمن سببلضء يةببتن ضةتيلببأو ةةةترل أببتو يو ت ليببدأتون لصببف   ةل ببدر  دلر يأاببتون ت
لي ببب ن عتبببد ضة بببتةق ) .ي فبببى دلر يلةأبببتء ي بببلر ضةطلابببم ضة تبببتايين ألدضء لة ببببترضل ضةطلابببم ل تبببتيابو

8112 :827) 

ن ي ق م ضةتيلأو ض ةةترل   ن ةتحتأم ضةت  تح    لضصفتل  الي مضةت أم ضةةى   تحتتج لض 
ترضا ت ض  ت تلعت تد على ت    ض  ضة حلأبم لل بتل لشبابتل ضةحتسبلن ضةيتة أبم ل ضة ي ت بمتصت لن لض 

 (91: 8112نضةطأط )                                           .    شابم ض  تر ل لض  ترض ل

دي تةت ب  ضة تبرضلن  طاللبتو  بن  تبضب ت تترا ي  أم ضةتيلأو ض ةةترل   لدلر  فب  ضةتيلبأو 
دض بب  ضة قببتو ضة درسبب  ل ترابب  علببى ضةسببلضء  بب  تفييبب  ضةياللببتل ةةةترل أببتو تببين  ضةطلاببمةةببى  اتة سببام

يلةأبتء تصتع تبين ضة درسبين لضةطلابم ل ض ضة ات  ن ل  يتح ق  ةك ة  ت ا تء ل لضل ل ضة درسم لضة  اع 
  (62 ين-8101ضة الحن)                        .ي لر و ةتح يق  ت أسبو ت  ل و لت د بو ضةدرضس 

ن ةببب ض فلأل ق ببم ضةتيلأ أببم دلر  بببو فبب  ضةيببتةو ضةيرببب  يتيببري ةةببى ضةتحببدأتلل  يبباضع 
ة قر  تربلأم تةلن يستستو فب   لضاببم ضةتحبدأتل ضةتب  تحبأط اب ن  صلغ حدي  عن طر ق لضابتبتن 

يبم ضةتيلبأون لضةتلاب  بتاديبد تي ئ ا لعم  بن ضة ابتدعلى ل رتةا ضةتيلأو ف  ضة رن ضةحتدا لضةيشر ن 
 (816 :8111نتان  ).ةةى ضةتيلأو ضةش ص  لضةتيلأو ضة تتةر ةل يرفم لض تات   حل ضةتيلو  د  ضةحأت 

ست تدضو ة ت   :يترا  ت تت    ا  ي  أم ضةاح ن تت بن ضةاتح م  ن ةست الب ستقلض 

 .ح محدض م ضةتيلأو ض ةةترل  ن لاتةتتة  ةو ي ا  ةلت لأو على حد علو ضةات. 0

تح يق ضةت لأو  دف  ف  تحديد ضةسلتأتل ةتاتلا تن لت ييبا ض ياتتأبتل ةتيا ا بتن ضأل بر ضةب ا  بن . 8
 . شأ   رف   ستل    ض ض تات  ضةتيلأ   ضةحدي 
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 لضةاي  ضة ل   ت   يرفد ضة شرفين لضة درسين    ضة تي ين على  شرلب ضةتيلأو ض ةةترل   اأترا. 9
 .ن ةُأ بن ضةتلا  ةألفا لضألساتن ضةت  ت دا ةة     بت

ضةاحبب  تدضأببم ة ا لعببم  ببن ضةاحببل  ضأل ببر ن  بب ض ةةببلن ضةت ببلأو ع لأببم  سببت ر ن أ بببن ةعتاببتر  .2
 .ب ةك يتأو ضة  تر م تين  لضت  ضةت لأو حتةأتو ل ح تو على ضة د  ضةا    ةب ض ض تات  ضةتيلأ   ضةحدي 

 .ضةت بيد ةلتطل ر. 1

 :Aim Of The Researchدف البحث ه

فب  عبدد  لضة طتبقت بلأو ضةتيلبأو ض ةةترل ب  فب   بتد  ضةحتسبلنن ضةاح  ةةبى   ض  دف 
ضة حأطبم تش أب   ت  ضة بل  لضةابي  عن طر ق ن ل ةك ضةيرضلأم  ن ضة دضر  ضةتتايم ةلاضر  ضةتربأم

تالفب  ل ضةت   بن شبأ بت تيا با   بت  ضة بل   ضةتلصأتلت دأو ة ن لابم  قر ضة شرفين لضة درسين ن ا   
 :ضةتتةأمإلاتام عن ضةتست  ل ةضةاح  أسيى  تح يق   ض ضةبدفلة .لعالج   ت  ضةاي 

 عت تد  ف   تد  ضةحتسلن؟ض  ت  د  تح يق ضةتيلأو ض ةةترل   ضة تا  أل دضف  ع د  .0
 ؟عدضداد  ضةحتسلن ةلص  ضة ت   ض  ت  لب ضةتيلأو ض ةةترل   ضة تا  ف   ت .8
 ؟يلأو ض ةةترل   ف   تد  ضةحتسلن ت  د  بفتأم ضةالض ن ضة تدأم ةلت .9
 ؟يلأو ض ةةترل   ف   تد  ضةحتسلنضة درسين ة قتو ضةت تلقي  ت  د  بفتأم  .2
 ؟يرف  ةطلام ضةص  ضة ت   ض عدضدا م ضةتيلأو ض ةةترل   ة ستل  ضة  ل ضة ء ت  د   ال .1
 ؟ضعت تد ضةتيلأو ض ةةترل  د  ضةحتسلن ع د  ت  د  ضة در  على تح يق ي دضف  ت .6
 ؟د  ضةحتسلن ةلص  ضة ت   ض عدضداعت تد ضة حتل  ضةيل   ضة حلسن ف   تض  ت  د   .7
ضأل شبطم ةترل ب  ضة تاب  فب   بتد  ضةحتسبلن ل سبترضتياأتل ضةتيلبأو فب   قبتو ضةتيلبأو ض ةض ت يتبرا  .2

 ؟ضة صتحام فأ 
 ؟ضةحتسلن ا ن ضةتيلأو ض ةةترل    ت يستةين ضةت لأو ضة تايم ف   تد  .1
 ؟د تطتيق  قتو ضةتيلأو ض ةةترل  ي لضب يسيلم ت لأو ضةطلام ف   تد  ضةحتسلن ضة تايم ع   ت .01
 ؟اأم ضة  تسام ةلتيلأو ض ةةترل   ت  د  تلضفر ضةالض ن ضةتر  .00
 ؟ تد  ضةحتسلن ف  ي  تء ضةيتو ضةدرضس  ت  د  تطتيق ضةتيلأو ض ةةترل   ف   .08
 ؟يم ع د تطتيق ضةتيلأو ض ةةترل  يستةين ةدضر  ضةص  ضة تا ت  .09
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 :Limitation Of The Researchحدود البحث 

 :ضةاح  على ةلتصر

فب   بتد  ضةحتسبلن ةلصب  ضة بت    ضةتيلأو ض ةةترل   ضة دضر  ض عدضدأم لضة ت لأم ضةت  ُتطتق .0
 .ض عدضدا ف   حتفقم ضةديلض أم

سبب   ببتد  ضةحتسببلن ةلصبب  ضة بببت   در   لضةبب ين أشببرفلن علبببى  ُ  نيينضة شببرفين ض  تصتصبب -ي .8
 .  ضة ش لةم اتةتيلأو ض ةةترل  ض عدضدا ةل دضر 

لَ فببب   ن درسببب   بببتد  ضةحتسبببلن ةلصببب  ضة بببت   ض عبببدضدا -ن         ل تتطتيبببق ضة بببدضر  ضةتببب  ُشببب  
 .ضةتيلأو ض ةةترل  

 .و (8101-8102)ةيتو ضةدرضس  ض  .9

 :Determination Of Termsتحديد المصطلحات 

 :Evaluation تقويمال .0
 :ُلغًة  

  َةُتُ ن فبل للأو  ل ءضةش  وَ ل  ل ْ ُتُ ك َعد   (0929: 8112آاتدانضةفيرلا )        . ست أو  ك يدضَ ُ ن لَلل 
 : اصطالحاً 

َفُ  ب   ن  :عر 

  ( 2113،شحححاتة ونب حح)  ُ ع لأببم ا بب  ضة يلل ببتل لتصبب أفبت لتحليلبببت لتفسببير ت سببلضء  :اأ بب
 .يةت ل ب أم يو بأفأم ا صد ةصدضر ضةحبو يل ضة رضر ةتحسين ضةي  
 (091: 8119نشحتتم لا  ن) 

 (، 2114الجححاد)  ُ ع لأببم   ق ببم تبببدف ةا بب   لتحليبب  ضة يلل ببتل ضةتبب  يُعببدل ةلدرضسببمن : اأ بب
تيير  يي بببمن ل ةبببك ةلتيبببرف علبببى   بببت  ضة بببل  لضةتببب  ت ب  بببت  بببن ةصبببدضر ضةحببببو فببب  ابببلء  يببب

 .لضةاي  ف    ت   ضةحتسلن ةل رحلم ض عدضدأم اغأم تطل ر ت لتحسي بت
 (01 :8112ضةاتدرن) 
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  (، 2100علحح)  ب أببم يل )تصبب ي  لتحليبب  لتفسببير تأت ببتل يل  يلل ببتل ع لأببم ا بب  ل : "اأ بب
 ."ف  ةصدضر حبو يل لرضر عن قت ر  يل  لل  يل سللك ا صد ةست دض بت( بأفأم

 (821: 8100عل ن)    
ألاب   ع لأم ا   لتص ي  لتحلي  ضةتأت تل: م اأن ضةت لأوضةاتح م  ن ضةتير فتل ضة سا  ضست لصل
 .حبوةصدضر 

َفتهُ   :ن اأ  الباحثة التقويم إج اِئياً  وع َّ

ضة شببببرفين  لابببببم  قببببر الد ببببت  ببببنل ع لأببببم ضة أببببتو تتحديببببد   ببببت  ضةاببببي  ضة شبببب ب 
 ب  ن ة يتةاتببت ق ف   تد  ضةحتسلن ةلصب  ضة بت   ض عبدضدات  طَ ةلتيلأو ض ةةترل   ضة ُ  لضة درسين

ت بببدأو تلصبببأتل  عبببن طر بببق ضة  لبببىسبببيأتو فببب  ضةلصبببلع ةةبببى ضةصبببأغم ت ييبببا ض ياتتأبببتل ةتيا ا بببتن 
 .   بت ةة      تسام  ترحمن 

 :Electronic Instruction التعليم اإللكت و  .8

 :صطالحًا ا      

 :كل من هُ فَ ع َّ 

  (، 2101المحححال)  بببتل تا أببب  ي لضعببببتن فببب  ةأصبببتع ضة يلل بببم ةةبببى تضةت  تتلقيببب ضة أبببتو  :اأ ببب 
 (61:ي-8101ضة الحن)               .   يةتر فتيد    ب م ليل  للل لابدن ن األصرضةطلام

 (، 2100عل)  ُ  قتو تيلأ   أست دو ت  أبتل ضة يلل بتل لشبابتل ضةةل تيبلتر فب  تبدعأو ": اأ 
لتلسبببأ   طببببتق ضةي لأببببم ضةتيلأ أبببم  ببببن  ببببالع  ا لعبببم  ببببن ضةلسببببتي    ببببت يابببببا  ضةةل تيببببلتر 

 ."لض  تر ل لضةترض   ض ةةترل أم ضة يد  ة ت  ن ل ت  ضة ت صصين ف  ضةلاضر  يل ضةشربتل
 (091: 8100عل ن) 

 (Clark & Mayer,2011 )  ةأصتع ضةتيلأو على لسبتيط رل أبم ببتةةل تيلتر يل ياببا   :اأ
ضة ح لعن ا صد تدعأو ضةتيلون لتت    يشببتةُ  ت بان ل  ب  ضةبدرل  علبى ضأللبرضب ضة د ابم يل 

 ب  َتَابُ       ن(ض  تر بلن ض  ترض بل)يلرضب ضة ضةر  ضة تراأم يل ضةدض لأم يل حتى  بلضدو شبابت  
ة حتبببل   ل عاللببببم اأ ببببدضف ضةببببتيلون لتلقأفبببب   ةي تصببببر ضةلسببببتيط بتةةل ببببتل لضةصببببلر  رسببببتع 
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سببت دض    طرضي بببتو تيلأ أببم بتأل  لبببمن ضةتببدر اتل لضةتغ أببم ضةرضايبببم ضةاببرلر م ةتيا بببا  ضة حتببل ن لض 
 .ضةتيلو ل ستعد  ضةطلام على ت تء  يترف اديد  ل بترضل ترتاط اأ دضف تيلو ضةفرد

 (Clark & Mayer,2011:41 ) 
 (،2102دوم)  قببتو تيلأ بب  أ ببلو علببى  فببت أو لفلسببفتل حدي ببم تغيببر  ببن ي  ببت  ضةتيلببأو ": اأ بب 

أصبتةبت ةةبى ي  بت  ية بر ةتبدضعتو لفتعلأبم ل ب ض ضة قبتو أي ب   ضةت ليدأم ف  ضةاح  عبن ضة يلل بم لض 
ن حلضسبين لشبابتل  يلل تتأبم على تفيي   بترضل ضةتفبير ت ست دضو ضألدلضل ضةت  أبم ضةحدي بم  ب

 (08: 8108دلون)                                                             . ("ة تر ل)
 .ةاح بتة رن  ا ل    تير فتو  قر تو  (8108دلون)بةضةاتح م تير   ضةتيلأو ض ةةترل    لتت ل

 :الباحثة التعليم اإللكت و   إج اِئيًا بأ هُ  ع فتهو 

   شابتل حتسلن  تل ضةحدي م ةلتتات تل ضةتيلأو ضة يتصر  ضةت  تيت د على ضةت ضيحد 
تصتع ضة تيدد  ف  تاتدع ضة يلل تل لضةتأت تل تين ضةطتةن لضة در   ن ابم لبين ضةطلام ي فسبو ض 

فببب   ة بببتد  ضةحتسبببلن ةلصببب  ضة بببت   ض عبببدضدا بببن اببببم ي بببر ن ا صبببد تح يبببق ضةبببتيلو ضألفاببب  
 .فلر من    تح يق ضةتغ أم ضةرضايم ضةضة دضر  ضة ت لأم لض عدضدأم ة حتفقم ضةديلض أم

 
 :Computer Subject مادة الحاسو  .9
 :عر َفبتحي  

 (،2101ياسححين وحححاتم) ببتد  تيطببى ةل تيل ببين  ببن يابب  ت بيبب بو  ببن ضةتيت بب   بب  " :اأ بببت 
ضةحتسن  ن  الع ةةستتبو ضة بترضل لضة يترف ضةت  أحتتال بت ةأيأشلض ف  عتةو تة لةبلا  
 ت ببدو أسببتطأيلن  بببن  ببالع  ببب ض ضةيلببو  يتةاببم ضة يلل بببتل لحبب  ضة شببببالل لضةتيت بب   ببب  

 (10: 8101أتسين لحتتون)                         ." تطلاتل ضةحتسن لبرض ا  ضة  تلفم

َفتها  :الباحثة  ظ بًا بأ ها وَع َّ

 بببتد  درضسبببأم   بببرر  اببب ن   بببت   لاضر  ضةتربأبببم ضةيرضلأبببم يتتبببدئ ضةطتةبببن درضسبببتبت فببب  
 ينضةرضابب  لضة ببت   ض عببدضدي نصببفيضةضأللع لضة ببت   ضة تلسببط ة رحلببم ضةدرضسببم ضة تلسببطمن ل  نصببفيضة
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ا ببت ي ببب ضةحتسببلن فبب  الض ابب   رتاطببم ا يببترف ل بببترضل  تي ببىة رحلببم ض عدضدأببمن ةةببى ضاتة سببام 
 .ضة تدأم لضةتر اأم على حد  سلضء

َفت  :إج ائيًا بأ هامادة الحاسو  الباحثة  وَع َّ

ضةطلابببم فببب  ضةصببب  ضة بببت   ض عبببدضدا افرعأببب  ضةيل ببب    بببتد  درضسبببأم يبببتيلو  ابببت ي بت
اتةفتيرلسبببتل ةغبببتل ضةتر ابببمن ل بببت ي بببتب ل  لضعبببد ضةتأت بببتلن  ت لعبببم ب ابببلعتلة ل  تببببتولضألدتببب ن 

تبببو تطتيبببق ضةتيلبببأو ضةتببب  ي ق بببم ضةتشبببغي  لضةتبببرض   ضة لح بببمن ل   تببرضق ض ةةترل ببب  لبأفأبببم ت صبببينلض 
 .ض ةةترل   فيبت ف   حتفقم ضةديلض أم

 : Supervisors ن واُلمْشِ ف .2
 :ُلغةً 

 "  يشرفُل علأ  ن يا ةط َلْيُل َعَلأ    ن فلقن لَ ةَك ضأل رن ُ شَرف". 
  (122 :8108ضةال ران)   

 :اصطالحاً 

َفه  :ع َّ

 (ببببلةي اIII  8112نن لآ بببر :) بببو ضألفبببرضد ضةببب ين أشبببرفلن علبببى  درسبببم يل ع لأبببم سبببيأتو 
دضر  تبببرض   اديببببد ن لتُ ةتيلبببأون ةبببببو دلر فببب  ت يببببأو للاببب  ل ةتحسبببين ض سببب د ةةببببيبو يدلضر ض 

دضرتبببتن  بب  ت يببأو   سبتعد  لدضع ببم تت ببدأو ابباء  بن  تببرتبو ةتحاببير ضةتببرض   ضةتيلأ أبم لض 
 (170: 8112نن  ر لآن IIIبلةي ا)                                       .ضة درسين

َفت  :، بأ هم ظ باً الباحثة اُلمْشِ فين  وَع َّ

ضألش تب ضة تتايلن ةسير ضةي لأم ضةتيلأ أمن لضة ين أشرفلن على  درس   تد  درضسأم 
ببب  ل ضةت يبببأو ل   بببرر  تببببدف ضةتلاأببب   ضةاحببب  ضة شبببرفين ضةببب ين يشبببرفلض علبببى  ببب ض ت بببدأو ضة تبببرضلن لَأص 

 . ُ درس   تد  ضةحتسلن ةلص  ضة ت   ض عدضدا ةل دضر  ضةُ َطا   م ةلتيلأو ض ةةترل  
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 التعريف بالبحث  :  األول الفصل 

 :المش فين إج ائيًا بأ همالباحثة كما تع ف  

ضة سب لةلن عبن  تتايبم  درسب  ضةحتسبلن فبب  ضة بدضر  ضةتب  تطتبق ضةتيلبأو ض ةةترل بب  
لت بف   حتفقم ضةديلض أبم ادف  ضةص  ضة ت   ض عدض ضةبدلرضل ضة  تصبم ا بت يبدعو  من لتبلايببو لض 

 ا أبب لببدرضتبو ل ا ببد  ببن  بببترضتبو فبب  ضةتيت بب  ضةتر ابب   بب   قببتو ضةتيلببأو ض ةةترل بب  لتطتأ بب  فبب  
 .فصلع  تد  ضةحتسلن

ِس . 1  :Teachersن والُمَد ِ 

 :ُلغةً 

  ْس  (821: 0178نن ي أ  لآ ر )           .ضةة ير ضةدر  لضةتالل    ف  ضةةتتن :الُمَد ِ 
 : إصطالحاً 

 (كولي نIII  2118ن،بخ  آو :)بن  و يفرضد ة تب لض ضةتدر  ن لضة در  ضةفيتع  ل  ن يبت 
ضة ببدر  علببى تدر سبببت ة  تلبب  ضةطلاببمن  ببن  بت بب  ةدضر  تيلببو  ببن ضةببتحبو اتة ببتد  ضةيل أببم ل 

  ترست     ضةي    تتو عل أتو ا ت لضةتفبير نلفبو بأفأم ت د بو لتيل بو ضةطلام ل رضلتتبون
 (121: 8112نن آ ر ل  IIIبلةي ا)              .اشب  تيتل   سيأتو ف  تحسين ضةتيلو

ف تهُ  ِسين  وَع َّ  :بأ هم  ظ باً الباحثة الُمَد ِ 

علببى ضةتيت بب   بب  ضة لضلبب    لضةتيلببأون تبببدف ةعببدضد ايبب  لببتدر  ببن أ ببلو اي لأببم ضةتببدر 
  .ا    ضةت  تلضاب  لضةقرلف ضةت  ُتحأط

 :المد سين إج ائيًا بأ همالباحثة وتع ف 

ضة ببببتي لن علببببى تطتيببببق ضةتيلببببأو ض ةةترل بببب  فبببب   ببببتد  ضةحتسببببلن ةطلتببببتبو فبببب  ضةصبببب  
ت ببدأو ضة ببتد  ضةيل أببم اأسبب  صببحأحم لطرضيببق  ت لعببم ل ضألدتبب ن  ضةيل بب ضة ببت   ض عببدضدان افرعأبب  
ن ا بببت ت سبببت دضو ضةشبببابتل فببب  ةلطلابببمن ل تلضف بببم  ببب  ضةتطبببلر ضةتة لةبببلا لحدي بببم ت تسبببن ضة  بببل ضة ير 

 . تد  ضةحتسلنضةتيلأو ض ةةترل   ل ةا أ  ضةطلام لتح يق ي دضف  ضةةتر   ض فتد أا ن 



 

 

 الثانيالفصل 
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 خلفية نظرية و دراسات سابقة  :  الثاني الفصل 

 
 :التقويم: المحور األول

 :والتعليميالتقويم التربوي 

عندما يتم البدء بالحديث عن التقويم، يتبادر المعنى اللغوي مباشرًة إلى األذهان والذذي 
 (2: 4102عيال وخالد،)     .يتمحور حول التصويب والتصحيح وكذلك التوجيه نحو مساٍر أصح

، وأعمذذذذر (Assessment)التقيذذذذيم هذذذذو أعمذذذذر عموميذذذذ  مذذذذن ( Evaluation)والتقذذذذويم  
، وهذذذو مذذذا يسذذذبص مرحلذذذ  إصذذذدار الحكذذذم، باعتمذذذاد    را ذذذص (Measurement)اتسذذذاعًا مذذذن القيذذذا  

 (01: 4101العبسي،)                .ُمتعددة لجمع البيانات كاالستبانات، المقابالت، والمالحظ 

ذذوو   بدذذد  ص التجا ذذبأنذذه جدذذود عقالنيذذ  تعتمذذد ال ر ( 4112ق ذذي ،)ُه ف  ص  ريبيذذ  وريرهذذا  
ذذذذ ، بوصذذذذ   م  تذذذذواير اليذذذذروري مذذذذن المعلومذذذذات والتذذذذي تتعلذذذذص بذذذذالخ   والبذذذذرام  والسياسذذذذات الُمق و 

ن ا (4104)ويذر  د، (83: 4112ق ذي ،)األهدا  والنتا   عاملين أساسذيين اذي بحذوث التقذويم 
المذذند  منفذذردة أو يعتبذذر عمليذذ  تشذذخي  وعذذالا جوانذذب الذذتعلم أو أحذذد مواقفذذه أو جوانذذب " التقذذويم 
ذذذذر  إصذذذذدار (462: 4104د،" )مجتمعذذذذ  ، وتت لذذذذب عمليذذذذ  التقذذذذويم إجذذذذراء عمليذذذذات القيذذذذا  ب غ 
 (.134: 4112زيتون،)األحكام 

أن التقويم التعليمي يممذ  الُحكذم علذى مذد  تحقيذص الم سسذ  ( 4113الحريري،) وبينت
يذذ  سذذعيًا عمليذذ  مندجيذذ  قا مذذ  علذذى أُ  بأنذذهالتعليميذذ  ألهذذداادا، ويتممذذ   لم  الحصذذول علذذى  إلذذىُسذذ  ع 

تخذاذ مذا يناسذب مذن إجذراءات لعذالا مذا االحكم بدق  وبمويوعي ، وتحديد نقذا  اليذع  والقذوة مذع 
ذذذوا ن  ُقُصذذذور، أمذذذا الفذذذار  بذذذين التقذذذويم التربذذذوي والتقذذذويم التعليمذذذي  درجذذذ  ب يتممذذذ تذذذم تحديذذذد  مذذذن م 

والعمليذات والمشذروعات التذي تسذتدد  تحقيذص  الم سسات جميعيشتم  التقويم التربوي  إذالشمولي ، 
 (02: 4113،الحريري )                                        .ااًا تربوي  مباشرة ورير مباشرةأهد

 :مجاالت إجراء التقويم

سذذذادت إلذذذى عدذذذٍد قريذذذب اكذذذرة أن التقذذذويم هذذذو إجذذذراء يقتصذذذر دور  علذذذى تعذذذر  مسذذذتو  
، وهو ما ُيستحص  عليه من االختبارات، واألصح؛ هذو أن التقذويم ال لب   ومد  إاادتدم من التعليم

إجراٌء أشم  من حيث يرورة تناوله  المجاالت العلمي  والتربوي  برمتدذا والتذي تتممذ  بتقذويم كذ  ممذا 
                                                              :يأتي
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 خلفية نظرية و دراسات سابقة  :  الثاني الفصل 

 
 (.Educational Program Evaluation)المند  الدراسي او البرنام  التربوي  .0
 (.Teacher Evaluation)المدر  .4
 (.Student Evaluation)ال الب  .8

 (03-06: 4102عيال وخالد،)

 الما أن التقويم مدتم بالتعر  على نذواحي : البرنامج التربوي المنهج الدراسي أو . 0
ر وتحسذين جوانذب البرنذام  اليع  والقوة اي المند ، ادو بذلك عملي  مستمرة هاداذ  لدراسذ  وتقذدي

التربوي لبي   معين  كالتدري ، الصذ ، المدرسذ ، بتعتبذارهم منذابع ر يسذ  لتغييذر السذلوك، ومذن هذذا 
المن لص يتيح أنَّ تقويم المند  ينبغي أن يتم بخصا   البي   التربوي  التعليمي ، لعون المند  اي 

عذذون التربيذذ  عمليذذ  تدذذد  لتقذذويم السذذلوك، أساسذذه عبذذارة عذذن ُخ اذذ  لمسذذاعدة ال لبذذ  علذذى الذذتعلم، ل
وبالتالي اتنَّ تقويم المند  ينبغي أن يتم اذي يذوء األهذدا  التربويذ  المقبولذ  ب ق صذد تحسذين المذند  

 (021-062: 4116سليم وآخرين،)                                                    .وت وير   
تقذذذويم النذذذاجح والشذذذام ، االلتفاتذذذ  إلذذذى تقذذذويم العناصذذذر ُيعذذذد مذذذن يذذذروريات ال :المووودر تقوووويم . 4

المكونذذ  لعمليذذ  التعلذذيم عمومذذًا، ادذذو يذذروري لتحقيذذص األهذذدا  التربويذذ  ولمعراذذ  السذذمات الم ديذذ  
لنجاح التعليم اي التربي  الحديم ، والدد  من تقويم المدر  هو تبصرته بنفسه وبمكانتذه مذع تعذوين 

لترقيتذذه وأحيانذذًا لنقلذذه  إلذذى موقذذٍع تربذذوٍي آخذذر متناسذذب مذذع كفايتذذه  أسذذا  عذذادل  يمكذذن الرجذذو  إليذذه
( 02: 4102عيذال وخالذد،)                                          .العلمي  والمدني  والشخصذي 

هذذذا النذذو  مذذن التقذذويم ينصذذب علذذى المذذدر  كمحذذور مذذن محذذاور العمليذذ   التعليميذذ  مذذع الحكذذم علذذى 
( 822: 4101الزند وهذاني،)                            .عملي  التدري ا  كفاءته اي تحقيص أهد

ت ذورت الجوانذب التعليميذ  والتربويذ  عمومذًا، اأصذبح ال الذب هذو محذور العمليذ   :تقويم الطالب. 8
هذو العنصذر  -ومذا يشذمله -لمذدر  أو حتذى المذند  التعليم  التعلمي  وأهم عناصرها، بعد أن كان ا

 . ٍد ميتاألهم اي عقو 

الدذد  ( عامذ و سجالت خاص  أ)وُتمك ن اإلستعان  بسجالت لتقويم أداء ال لب  الفعلي
مندما مختل ، ااألول يتم التعام  ايه مع  الب واحد للت م كُّن من دراس  حالته بك  ما يتيمنه مذن 

جراء المقارنات بيندم  (20: 4112عق ،) .               بنود، والماني يتيح دراس  ال لب  عمومًا وا 
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 خلفية نظرية و دراسات سابقة  :  الثاني الفصل 

 
 :Educational Evaluation Steps التعليميخطوات التقويم 

عيذذذذذذذال ) اآلتذذذذذذذي مخ  عمليذذذذذذذ  التقذذذذذذذويم بعذذذذذذذدة خ ذذذذذذذوات يمكذذذذذذذن تويذذذذذذذيحدا بذذذذذذذالتُمذذذذذذذُر 
 (:81-82: 4102وخالد،

 

 

 

 

 

 (من تصميم الباحثة) 4102خ وات التقويم التعليمي على واص نظرة عيال وخالد،(  0) المخ  

 :توييح ك  خ وة من تلك الخ واتوايما يلي يتم 

وتممذذذ  الخ ذذذوة األولذذذى اذذذي عمليذذذ  التقذذذويم، وتتسذذذم بالدقذذذ  والشذذذمول : تحديووود  ووودو التقوووويم.9
 (21: 4100ملحم،)                 .والتوازن مع الويوح، حتى تعون مناسب  لما يراد تقويمه

إعذذداد األداة التذذي ( يمتقو بذذالمذذن الشذذخ  المخذذول )تت لذذب هذذذ  المرحلذذ  : اإلعووداد والتخطووي .0
 .مددة لجمع المعلوماتسيتم ت بيقدا على مجتمع التقويم، وهذ  خ وة مُ 

 .لجمع البيانات تقويمللاة التي تم إعدادها داأل ُت  بَّصهذ  المرحل  اي  :جمع المعلومات.3

يدذا تحلي  البيانات والمرتب ذ  بالمويذو  الم لذوب تقويمذه ورصذد مذا تذواار ا: تحليل البيانات.4
 (42: 4101مذارون،)                                     .من المع يات الدال  على المسذأل 

تذم الحصذول سذتنتاا مذا اأو   اسذتخال عتمذد علذى ت   :تفسير البيانوات واسوتخ ا النتوا ج .5
عليه اي الخ وة السابق  عذن  ريذص األرقذام، وال يجذب اعتمذاد الباحذث علذى األرقذام المجذردة بذ  

خذ بالحسبان الظرو  المحي   بالدراس ، مع توييح الباحث إمكانيذ  إعمذام النتذا   لحذاالت األ
( 802: 4112الجادري ويعقوب،)                                             .أخر  مشابد 

 تحديد هد  التقويم
 اإلعداد والتخ ي 

 جمع المعلومات
 تحلي  البيانات

 تفسير البيانات واستخال  النتا   

 راع التوصيات

 إصدار القرارات
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 خلفية نظرية و دراسات سابقة  :  الثاني الفصل 

 
ُتراذذع التوصذذيات إلذذى الجدذذات المعنيذذ  باتخذذاذ القذذرار ويجذذب ان تعذذون هذذذ  ": رفووع التوصوويات.6

 ".لذكر ويجب ان تعون بناءة وعلمي ت مبني  على أسا  الخ وات السابق  االتوصيا

 (81: 4102عيال وخالد،) 

ذذن المقذذوم ومذذع اعتمذذاد  اذذي يذذوء المقارنذذ  للبيانذذات التذذي تذذم الحصذذول عليدذذا :إصوودار القوورارات.7 م 
بذذاراٍت األدوات المال مذذ  واألهذذدا  التربويذذ  التذذي تذذم تحديذذدها، يمكذذن إصذذدار األحكذذام اذذي صذذي  وع

 .، ويسدم اي ذلك خبراء التقويم ومس ولين عن العملي  التعليمي مد  تحقص األهدا إجرا يٍ  لتحديد 

  (26: 4101،نجم وخلود)                                              

 :ويم البرامج التربوية المستحدثةتق

مذذن التخ ذذي  والتنظذذيم جذذزءًا مدمذذًا وعمليذذ  أساسذذي  لعذذ  ( Evaluation)يعذذد التقذذويم 
والتنفيذذذ لجميذذع البذذرام  اذذي شذذتى المنظمذذات، ألنذذه الجسذذر الذذذي يذذواار الفرصذذ  لعبذذور المسذذاا  بذذين 

 (28: 4112ق ذي ،)                                                 .الواقع واألهدا  المرسذوم 
 ، إذ تتعذذذذذدد البذذذذرام  التربويذذذذذ  والتقذذذذويم يعذذذذد مدمذذذذذًا عنذذذذدما يتعلذذذذص بذذذذذالبرام  والمشذذذذروعات المسذذذذتحدم

ن مذا ُيقصذد (التصميم، اإلعداد، التنفيذ)التجديدي ، ويبرز دور  اي ك  مرحل  من مراح  البرام   ، وا 
بالبرنذذام  أو المشذذذرو  التربذذذوي، هذذو مجموعذذذ  األنشذذذ   والعمليذذذات المسذذتحدم  التذذذي يمكذذذن تحديذذذدها 

 .موع  من األاراد لتسدم ببناء ارد المستقب بدق ، والتي يفتر  أندا ت مر تأميرًا محددًا اي مج

 (24: 4116عالم،) 

االعملي  التعليمي  بعناصرها المختلفذ ، تيذم العديذد مذن العوامذ  والمتغيذرات التذي تذ مر 
بمسذذتو  ااعليتدذذا ونتاجدذذا لذذذلك كذذان ال بذذد مذذن يذذب  تلذذك العوامذذ  والمتغيذذرات والعشذذ  عذذن آمارهذذا 

 (04: 0226الشذبلي ور و ،)             .وما هو نات  عنداعلى مستو  التفاع  بين عناصرها 
 :أغراض عملية التقويم

ت تعدد األررا  التي ت  مح إليدا عملي  التقويم، وذلذك التعذدد ناشذن مذن الجوانذب التذي 
يشملدا ويستددادا، ولعون التقويم اي العملي  التعليمي  ال يقتصر على جانب من دون آخر، ظدرت 
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 خلفية نظرية و دراسات سابقة  :  الثاني الفصل 

 
أن أبذذذذرز ( 421: 4104د،)إذ يجذذذذد . متنوعذذذذ  واقذذذذًا لتنذذذذو  الجوانذذذذب التذذذذي يشذذذذملدا أهذذذذدا  للتقذذذذويم

 :أررا  التقويم تتجسد اي الفقرات التالي 

 .اعتشا  المعوقات اي البي   التعليمي  واقتراح سب  إزالتدا .0
 .تقديم تغذي  راجع  للقا مين بالتدري  .4
 .تقديم أهدا  إجرا ي  لل لب  توجه دااعيتدم مستقبالً  .8
 .اعالم الدي ات ذات العالق  بمد  اعتساب ال لب  للمدارات والمعلومات .2
 .تعزيز المساواة اي التعليم ولو بالحد األدنى .1
 .تشخي  موا ن القوة واليع  مع تقديم اإلستراتيجيات المناسب  للعالا .6
 .إعالم ال لب  بمد  تحصيلدم .2
 .بشأن المستقب ( العملي  التعليمي  الذين يمملون محور)توجيه القرارات بالنسب  إلى ال لب   .3
مكاني  ت بيقه على المستو  القومي .2  .تعر  مد  كفاءة المند  وا 
الحكم على األهدا  التدريسي  وأداء المدر ، ومد  م ابقتدذا لظذرو  ال لبذ  وبي ذ  الذتعلم  .01

 (421 :4104د،)                                                       .ورايات المجتمذع
اقذذذد بذذذيَّن  أن أرذذذرا  عمليذذذ  التقذذذويم إسذذذتنادًا إلذذذى المفدذذذوم الحذذذديث تذذذتلخ  ( 4112عقذذذ ،)أمذذذا 

 :بمالث وظا   ر يس ، هي
 .ومنه يتم التوص  لما تحقص من األهدا  المرادة من العملي  التعليمي : التشخيا .0
 .تحقق محاول  إيجاد مخرا مناسب للتأعيد على تحقيص تلك األهدا  رير الم: الع ج .4
عنذد التأعذد مذذن تحقذص جميذع األهذدا ، تذتم الترقيذذ  لمسذتو  أعلذى، ويتحقذص ذلذذك : التصوني  .8

 (82-83: 4112عقذ ،)                                    .واص ادوات التقويم المناسذب 
أنذه ينبغذي اتصذااه بذاألمور ( 4112زيتذون،) ولعي تتحقص أررا  التقويم بنحٍو شام ، ير  

 :درج  اي أدنا المالم  الم
 .أن يكون التقويم بدالل  أهدا  تعليمي  محددة -أ 
 .والعلمي الدقيص( الرقمي)أن ي عت مد التقويم على القيا  الع ماي  -ب 
 (132: 4112زيتذون،)                         .اتصااه بالشذمولي  واالتسذا  -ا 

مجموعذذ  مذذذن اأُلُسذذذ  التذذي تحقذذذص أرذذذرا  ( 4112يذذذون  وآخذذذرين،) وأيذذا   
 :يمالتقو 
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 .أن يكون مستمراً  -أ 
 .أن يكون تعاونيًا ديمقرا ياً  -ب 
 .تصاديًا اي الوقت والجدد والعلف اق -ا 
                .أن يكون عملي  إنساني  -د 

 (012-018: 4112يون  وآخرين،)

 :E-Instructionالتعليم اإللكتروني : المحور الثاني

  :مفهوم التعليم اإللكتروني

ن وصذذذ  ُيعذذذد التعلذذذيم اإللعترونذذذي مذذذن أحذذذ دث االتجاهذذذات يذذذمن منظومذذذ  التعلذذذيم، وا 
إذ يوصذ  أييذًا بعذدة مصذ لحات ، هو األعمذر اعتمذادًا كمصذ لح للتعريذ  بذه( التعليم اإللعتروني)

، كمذا (Online learning, Elecronic learning, Virtual learning)لإلشذارة إليذه، مندذا 
ن تعون تلك الشبكات أحد األنوا  المالم  اآلتي  يشار إليه كتعليم يتم بواس   تعنولوجيا الشبكات  كأ

(Internet, Intranet, Extranet
والتي ُيمكن بواس تدا نشر المحتو  المعراي، وأييًا تعوين ( ֎

 (022: 4113،وعمر استيتي )                            .مع مصادر خارجي ( Linkes)رواب  

اذذذذي  يتغيذذذذر دور المذذذذدر  إذ، م والذذذذتعلمالشذذذذبكات اذذذذي عمليتذذذذي التعلذذذذي اسذذذذتعمالويذذذذ مر  
تعلمذذًا اذذي ذات الوقذذت، عويذذًا عذذن دور  التقليذذدي وجدذذًا لعمليذذ  التعلذذيم ومُ مُ  ه  ل ذذع  ج  العمليذذ  التعليميذذ ، ب  

ك م بدا اا ر ل لم علوم  وُمت ح  ُمو   .ك 

  (442: 4102عيادات،) 

نذت يسذاهم بت ذوير اإلنتر أو  االتصالالتعليم اإللعتروني أو التعليم عبر شبكات يسدم و 
العلذذوم، هذذذا النذذو  مذذن التعلذذيم  لشذذتىالت بيقذذات، مذذع إمكانيذذ  توزيذذع المذذواد العلميذذ   لشذذتىالمدذذارات 

                                  
֎ Internet :  أعبر شبك  حواسيب، تغ ي جميع أنحاء العالم، تص  بين شبكات وحواسيب محلي  تتيح الوصول للمعلومات المخزن

 (.Web)على 
Intranet : شبك  داخلي  تستخدم اي داخ  الم سسات العبيرة ، تتصر  كاإلنترنت بالنسب  لألشخا  ذوو التخوي  لدخولدا اق. 

 :Exstranetلشبك  اإلنترانت الخاص  بم سس  معين ، تتيح اتصال األشخا  المخولين من خارا الم سس  بدا إمتداد. 
 (202-206: 4108الزعبي وآخرين،)
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دارة التغي يحتذاا إلذذى ر اذذي معذذامالت الم سسذ ، وتحتذذاا يذإلذذى إسذذتراتيجي  كبيذرة اذذي إدارة المشذذاريع وا 

-03: 4113ال ي ذذي،)                                        .قسذم متخصذذ  للقيذام بذذالتخ ي 
مذع  الحاسذوبأن التعليم اإللعتروني ال يعني مجرد الجلو  إلذى ( 4112الشنا  وحسن،) وأعَّد   (02

: 4112الشنا  وحسذن،)                .نه جامٌع للعديد من األساليبإقراءة شاش  المعلومات، ب  
13) 

ذن ال لبذذ  مذذن التحصذي     العلمذذي واإلاذذادة مذن جميذذع جوانذذب إذ ُيعذد نظامذذًا تعليميذذًا ُيم كا
أنواعدذذذا اذذذي ب توظيذذذ  التقانذذذ علذذذى   مذذذع إرتعذذذاز  ،(434: 4112وعمذذذر، اسذذذتيتي )العمليذذذ  التعليميذذذ  

واليخفذذى مذذا لذذه مذذن . إيصذذال المعلومذذات لل لبذذ  بوقذذت أقذذ  ممذذا يحذذدث يذذمن بي ذذ  التعلذذيم التقليديذذ 
علذذى التفاعذ  والمشذذارك ،  ال لبذ حفيذذز إسذدام اذي التحذذول بتتجذا  إقتصذذاد المعراذ ، ذلذذك يتجلذى اذي ت

بذذاحمين عذذن الحقذذا ص، معبذذرين عذذن أاكذذارهم، األمذذر الذذذي يذذ دي بذذدور  إلذذى الجذذرأة اذذي  ال لبذذ جذذاعاًل 
ستحصذذذذذذذذال إجاباتدذذذذذذذذا أعمذذذذذذذذر ممذذذذذذذذا لذذذذذذذذو كذذذذذذذذانوا اذذذذذذذذي قاعذذذذذذذذاٍت تقليديذذذذذذذذٍ  للذذذذذذذذدر         . ذذذذذذذذرح األسذذذذذذذذ ل  وا 

   (003: 4102ال حان،)

 0226نظمذذذ  اليونسذذذكو قذذذد أصذذذدرت اذذذي العذذذام ، اذذذتن م(4101الخزاعلذذذ ،)ونقذذذاًل عذذذن 
 :، وهي(جاعوي  ديلور)تقريرها المتيمن أربع دعا م ألس  التربي  الحديم  كما أوردها 

 .أي التعلم للمعرا  –كي  يعر   ال البأن يتعلم .0

 .أي التعلم للعم  –كي  يعم   ال البأن يتعلم .4

دراك التفاع  معدمبفدم اآلخ -للعيش مع اآلخرين ال البأن يتعلم .8  .رين وا 

ل عات ذذذه  الذاتيذذذ  وتفذذذتُّح الشخصذذذي   –ألجذذذ  أن يكذذذون  ال الذذذبأن يذذذتعلم .2 مذذذن حيذذذث توسذذذيع قدراتذذذه وم 
 . بأاي  نحو

وهذذ  المبذذاد  ال تنذذدرا يذذمن التعلذذيم التقليذذدي، اذذالتعلم يكذذون سذذ حيًا مذذن حيذذث سذذعي 
ويذع  تمييذز  لمبذاد  البذراهين،  راتختبذاال الب إلى تذذكر المعلومذات وخزندذا اقذ  لإلجابذ  اذي اال

مع معاملذ  ال الذب لواجباتذه المدرسذي  كتعليمذاٍت مفرويذ  عليذه وليسذت تمرينذاٍت معذززٍة للفدذم، هذذا 
 (23: 4101الخزاعل ،)  .                      التعليم التقليدي وق لَّ   ت فاُعل ه   ونُ كُ سُ  هُ ب  بَّ د س  األمر ق  
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 بخذذذال -لعترونذذذي قذذذد بذذذدأ حذذذديمًا اذذذي المن قذذذ  العربيذذذ  اإل وعلذذذى الذذذررم مذذذن أن التعلذذذيم

إدراك البعذذد المسذذتقبلي لذذه والذذوعي إلذذى الحذذد  يذذزداد -الذذدول التذذي نشذذأ ايدذذا كاليابذذان وأميركذذا وأسذذتراليا
ب   للتعلذذذيم عربيذذذًا أييذذذًا، وقذذذد يذذذ دي اذذذي أحذذذد األزمنذذذ  إلذذذى زوال مفدذذذوم  ذذذت ق  ُمس  الذذذذي بذذذدأ ُينظذذذر إليذذذه ك 

 (24-20:أ- 4101المالح،)                                                  .ديالمدرس  التقلي

أن التعلذذيم اإللعترونذذي مصذذ لح يشذذير إلذذى التعلذذيم أو التذذدريب  (4102،عزمذذي) وب ذذيَّن   
ع االرتبذذا  باألهذذذدا  التعليميذذ  و را ذذص التذذذدري  أجدذذزة الحاسذذوب والوسذذذا   والشذذبكات، مذذ بواسذذ  

اذذي مجذذال التعلذذيم اإللعترونذذي و  ،(62: ب-4102عزمذذي، )يذذ  والجوانذذب المعرايذذ  الوسذذا   التعليمو 
تاحتدذذذا لل لبذذذ ، مذذذع تي مكانيذذذ  إشذذذارك األشذذذخا  اذذذي عمليذذذ  إنشذذذاء المذذذواد التعليميذذذ  اإللعترونيذذذ  وا 
نموذا أو مخ ذذ  لتعذذوين صذذورة شذذامل  عذذن التعلذذيم اإللعترونذذي، كمذذا ُتمك ذذن أسذذتعان  األشذذخا  بذذا

 .إلى األشخا  المشاركين اي التعليم اإللعتروني (اإللعتروني يص التعليمار )سم ااإلشارة ب

 (Khan,2004:33) 

 :مراحل تطور التعليم اإللكتروني

أنذه  بعيذدميذر   إذال يوجذد تسذجي  دقيذص لتذاريو ظدذور مصذ لح التعلذيم اإللعترونذي، 
 دم، اذذي حذذين يذذر  بعيذذالعدربذذاء والذذدوا ر اإللعترونيذذ  سذذتعمالقذذد ظدذذر عنذذد تحذذول آالت التعلذذيم ال

ولعذ   ،الحاسذوبعتمدت علذى ا أساسي بأنظم  التعليم التي  بنحوٍ رتب  ااآلخر أن هذا المص لح قد 
PLATO)أولدذذا النظذذام 

ر الذذتعلم ، الذذذي عذذد  الم رخذذون بدايذذ  عصذذم (0261)الم بذذص اذذي سذذن  ( 0
CBL)المعتمذد علذى الحاسذذوب

ب الشخصذي اذذي الحاسذذو إال أن المصذ لح لذذم ينتشذر إال بتنتشذار  ،(4
كمذذا  خمذذ  مراحذذ  هذذيعلذذى ، كمذذا يمكذذن تقسذذيم مراحذذ  ت ذذور التعلذذيم اإللعترونذذي بدايذذ  الممانينذذات

 :يأتي

                                  
0 PLATO  : مختصر لذ(Programmed Logic for Automated Teaching )المبرم  لعمليات التدري  اآللي وتدل على المن ص. 

4 CBL : مختصر لذ(Computer Based Learning )تدل على التعلم المبني على أسا  الحاسوب. 
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 سذن مرحل  إنتشار الحاسوب الشخصي وت بيقاته اي التعليم والتي امتدت من : المرحل  األولى 
 .م (0222وحتى  0221)
 بيقات اإلنترنت اي التعلذيم وقذد إسذتمرت ظدور  بالمفدوم الحديث مع إنتشار ت: المرحل  الماني  

 .م (4112إلى  4111)سن   للفترة من
 .م (4111)سن   التعليم المدم  ودور  اي الم سسات التعليمي  وبرزت اي : المرحل  المالم  
 .م (4116) سن ظدور الجي  الماني للتعليم اإللعتروني وذلك اي : المرحل  الرابع  
 .المتعامل  للتعليم اإللعتروني التي تستمر حتى اليوماألنظم  : المرحل  الخامس  

 (موقع إنترنت: صالح، مص فى جودت)

العمليذ   الفاعلذ  اذيويشدد العصر الت ورات العبيرة والمستمرة اي الوسذا   التعنولوجيذ  
محذذذاور ر يسذذذ ، األول يتممذذذ  اذذذي التعنولوجيذذذا   التعليميذذذ ، وهذذذذ  الوسذذذا   يمكذذذن إدراجدذذذا تحذذذت مالمذذذ

لتي تظدر بصيغتين، الصيغ   األولى تفاعلي  كالم تمرات، والمانيذ  سذاعن  امدة على الصوت، المعت
ه اسذتعمالالذذي بذرز ( الفيديو)يتيمن تعنولوجيا  المر يات اكاألشر   السمعي ، أما المحور الماني، 

و مباشذذذر وريذذر مباشذذذر، والمحذذور المالذذذث يتيذذمن الحاسذذذوب وشذذبكاته، وهذذذ بنحذذوٍ اذذي مجذذال التعلذذذيم 
 (28- 24: 4101الخزاعل ،)        .عنصر من أهم العناصر األساسي  يمن التعليم اإللعتروني

ومذذذذذن ذلذذذذذذك يتيذذذذذذح أن ت ذذذذذذور التعلذذذذذذيم اإللعترونذذذذذي يذذذذذذرتب  بت ذذذذذذور الوسذذذذذذا   التقانيذذذذذذ  
واإللعتروني  التي ُتستخدم يمنه، وأصبح ذلك وايحًا عند دخول التعنولوجيا الشذبكي   واإللعترونيذ  

 . يص اي الم سسات التعليمي حيز الت ب

وُيعد التعليم اإللعتروني من المفاهيم الحديم  يمن منظوم  التعليم، ولقد ت ور التعليم 
مذذذع دخذذذول شذذذبك  الويذذذب وت ورهذذذا،  متزامنذذذاً اإللعترونذذذي، خذذذالل مجموعذذذ  مذذذن المراحذذذ  المتداخلذذذ ، 

ذكَّ   ظدذور الجيذ  األول ومص لح التعليم اإللعتروني يسبص شبك  الويب، إال أنذه وبذررم ذلذك، ا قذد ش 
ميالدًا جديدًا لدذا المص لح، من حيث تقديمه أدوات التعليم المتزامن  ( web 1.0)من شبك  الويب 

 ُتسذدمي  اتصذالا رًا إمكاني  رب  المحتو  اإللعتروني خاللدا، وهذا مذا أوجذد بي ذ  اورير المتزامن ، وُمو 
ين ال لبذذ  كذذذلك، وميسذذرًا وصذذول ال لبذذ   لمجموعذذ  اذذي تحسذذين التواصذذ  بذذين ال الذذب والمذذدر ، وبذذ

 (41-02: 4101،ودعمران )                      .واسع  من مصادر البحث وقواعد البيانات
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ف حاٍت  مابت   امتاز، الذي (Web1.0)اكان ما يعر  بالذ ُمن ه  ل ص   Static Web)ب ت ي 

Pages)دذذر مصذذ لح آخذذر ، التذذي نذذادرًا مذذا كذذان يذذتم تحذذديمدا،  مذذم ظ(Web 1.5) والذذذي تميذذز ،
ُتحدَُّث صفحات الويذب ايدذا تلقا يذًا مذن محتويذات  إذ( Dynamic Web Pages)بصفحاٍت متغيرٍة 
التذذي ( Web2.0)نظذذم إدارة المحتويذذات، مذذم تذذال هذذذ  األجيذذال مذذا يعذذر  بذذذ بتوظيذذ قواعذذد البيانذذات 

تسذذاعد اذذي مشذذارك  مسذذتخدمدا  إذلذذ ، تتميذذز بكوندذذا أعمذذر مذذن مجذذرد صذذفحات ويذذب ديناميكيذذ  واعا
 4102عزمذي،) وتدي تذه للشذبك  واقذًا لمذا يحتذاا إليذه اي بناء المحتو  بنفسذه كبر  وا ع ا ه مساح  

SNSs)بالمشذذذذارك  متيذذذذذمنً  لشذذذذبكات التواصذذذذذ   (Web2.0)، وتسذذذذمح تعنولوجيذذذذذا (122: أ –
֎ )

والتذي تسذمح ( Youtube, Fliker)ومواقذع ت شذاُرك الُمحتذو  ممذ  ( Facebook,MySpace)ممذ 
 (McCarthy,2010:370)                                         .لألاراد بالتراب  مع بعيدم

 ُيعذدكوصذ  لمسذتقب  شذبك  الويذب العالميذ ، وهذو جيذ  ( Web 3.0)وظدر مص لح 
الموجذودة المعلومذات الممينذ   اسذتخال من إتجاهات الويب الحديم  الذكي  ذات القذدرة علذى  إتجاهاً 

 (موقع إنترنت، 4101المالح، )                                         .يمن الشبك  العنكبوتي 

هذ  األجيال ارتب  بتدرجاتدا مسمى التعليم، إذ يوص  الجي  األول للويب بأنه الجي  
مذن التعلذيم  ، وكذلك الجي  الماني للويب وص  بأنه الجي  الماني(Education 1.0)األول للتعليم 

(Education 2.0) أمذذذذذا الجيذذذذذ  المالذذذذذث للويذذذذذب اقذذذذذد سذذذذذمي بأنذذذذذه الجيذذذذذ  المالذذذذذث مذذذذذن التعلذذذذذيم ،
(Education 3.0)                                       . (،840-802: 4101سليم وآخرين) 

 :مبررات التعليم اإللكتروني

ذذت الحاجذذ  لدذذذا إن ت بيذذص التعلذذيم اإللعترونذذي يسذذتند إلذذى عذذدد مذذن المبذذررات ال ع م  تذذي د 
 :، يمكن تلخيصدا بما يلي(رير التقليدي)النم  من التعليم 

الذي أصبح يت لب أشخاصًا على مستو  عاٍل من المدارات الفنيذ  والعلميذ   :تغير سوق العمل. 0
 .والتي ال تتحقص اي ظ  التعليم التقليدي

 .البعيدة إلى الجامعات وزيادة التعلي صعوب  التنق  جغراايًا من المنا ص  :مبررات إجتماعية. 4

                                  
֎
 SNSs: Sotial Networks Sites,  شبكات التواص  اإلجتماعي 
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إذ يتزايذذد عذذدد السذذكان، بذذذلك سذذو  يزيذذد ال اقذذ  االسذذتيعابي  لتلذذك  :زيووادا الطلووب علوول الووتعلم. 8

 .األعداد العبيرة

ونمذاذا الذتعلم  ال لبذ بذدأ االهتمذام ينصذب علذى خصذا    :فاعلية وكفواءا التعلويم اإللكترونوي. 2
 .ا إلعترونياً مع إعادة بناء المناه  وتصميمد

إذ ي مر التقدم التعنولذوجي اذي التعلذيم، وت ذور البنيذ  التحتيذ   :مواكبة التطورات العلمية الحديثة. 1
 .التي تعتمد على االتصاالت الشبكي  اا ق  السرع 

ذذف دا برنذذذام  التنميذذذ  لألمذذم المتحذذذدة بأندذذذا عمليذذ  تحسذذذين جذذذودة الحيذذذاة  :التنميوووة الشووواملة. 6 ص  إذ و 
                                                       .فر وتعاا  ال

 (41-48: 4101عامر،) 

 :أنماط التعليم اإللكتروني
للتعلذذيم اإللعترونذذي عذذدة انمذذا ، يذذتم تصذذنيفدا اعتمذذادًا علذذى نذذو  تقانذذ  الشذذبك  واألزمنذذ  

: 4101وآخذذرين،سذذليم )و( 4101شذذواهين،)، و(4112اسذذتيتي  وعمذذر،)واألمكنذذ ، لذذذا؛ اذذتن كذذاًل مذذن 
 :يرون بأن للتعليم اإللعتروني نم ين وهما( 422

 ( Synchronous E-Instruction)التعليم التزامني : النم  األول

 ( Asynchronous E-Instruction) التعليم رير التزامني :النم  الثاني

 (422: 4101،وآخرينسليم  ؛02: 4101شواهين، ؛413: 4112وعمر، استيتي )

أن التعليم اإللعترونذي يمكذن تصذنيفه إلذى مالمذ  أنمذاٍ ، ( 4101الخزاعل ،) وذكرتكما 
 :كما مويح  اي أدنا 

وهذذذا المفدذذوم يلغذذي دور المدرسذذ  تمامذذًا، ليذذتم تقذذديم المذذادة التعليميذذ  : التعلوويم الشووبكي المباشوور( أوالا 
 .سدمبنحٍو مباشر عن  ريص الشبكات، مع إلغاء للعالق  المباشرة بين ال لب  ومدر 
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يتممذ  اذي بي ذ  إلعترونيذ  ذات كفذاءة، يمتذزا ايدذا التعلذيم التقليذدي : التعلويم الشوبكي المتموازج( ثانياا 

مذذع اإللعترونذذي وي ذذور  ويقذذدم التفاعذذ  بذذين ال لبذذ  ومدرسذذيدم إلعترونيذذًا، مذذع جعذذ  ال لبذذ  أعمذذر مذذن 
 .مجرد مستمعين ومناقشين ااعلين مع المدر  بما لديدم من أاكار

الشذذبك  للحصذذول علذذى المعلومذذات ومذذن مصذذادر  يسذذتعم  ال لبذذ : التعلوويم الشووبكي المسوواند (ثالثوواا 
                                               .المعلومات المتعددة

 (24 -20: 4101الخزاعل ،)

ا أن التعلذيم اإللعترونذي ُيصذن  إلذى مالمذ  أنمذاٍ ، ( 4112الشنا  وحسذن،)أما  اقذد عذدا
 اآلتي مخ  وكما مويح اي ال. تزامن، التعليم رير المتزامن، التعليم المتمازا او المدم التعليم الم

 (:62: 4112،وحسن الشنا )

 
 (من إعداد الباحثة)      4112 واص نظرة الشنا  وحسن،على أنما  التعليم اإللعتروني ( 4) المخ  

 :كالتاليويويح ك  نم  من هذ  األنما  

 (:Synchronous E-Instruction)وني المتزامن التعليم اإللكتر  .9

را سذدم اذي الوقذت ذاتذه، إلنجذاح المناقشذ  بذين ال لبذ  أنفسذدم، وال لبذ   تعليم يت لب وجود ال لبذ  ومد 
تمكذذذذن ال لبذذذذذ  ( 4101سذذذذليم وآخذذذذذرين،)ويويذذذذذح . ومدرسذذذذيدم، ويمكذذذذن وصذذذذذفه بأنذذذذه تعلذذذذذيم مباشذذذذر

لذى جذدول التواجذد المتفذص عليذه لغذر  التواجذد المشاركين اي هذا البرنام  الدراسي مذن الحصذول ع
 (422: 4101سليم وآخرين،) .           اي وقٍت واحد( اإلنترنت)على شبك  االتصاالت الدولي  

متذذذزامن سذذذواء  بنحذذذوٍ دم اتصذذذالوألن التعلذذذيم هنذذذا يذذذتم بتجتمذذذا  المذذذدر  مذذذع ال لبذذذ  اذذذي آٍن واحذذذد مذذذع 
د من إيجابياته أبرزها الحصول على التغذي  الراجع  بالصوت أو الن  او الفيديو، اقد ظدرت العدي

 (62: 4112،وحسن الشنا )                              .المباشرة لل الب نفسه اي الوقت ذاته

 المتزامن

 رير المتزامن

 المتمازا أو المدم  

 أنما  التعليم اإللعتروني
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 :(Asynchronous E_ Instruction)التعليم غير المتزامن  .0

لذذك بوسذذا   االتصذذال تعلذذيم ال يت لذذب تواجذذد ال لبذذ  ومدرسذذيدم اذذي الوقذذت ذاتذذه، ويسذذتعا  عذذن ذ
 .التقان  كالبرام  التفاعلي ، ويمكن وصفه بأنه تعليم رير مباشر

دذذاعن  ريذذص  ُلم  واذذي هذذذا الذذنم ، يذذتمكن ال لبذذ  مذذن الحصذذول علذذى المذذادة الدراسذذي  ل ت ع 
 (422: 4101سليم وآخرين،).                   ألج  التعلم( اإلنترنت)شبك  االتصاالت الدولي  

يذتعلم  ال الذبمن إيجابيات هذذا النذو  مذن الذتعلم أن أن ( 4112،وحسن ا الشن)وير  
له واذي المكذان المناسذب وكذذلك يسذت يع إعذادة دراسذ  المذادة والرجذو  إليدذا  ،المناسبحسب الوقت ب

 (61: 4112،وحسن الشنا )                                     .حتاا إلى ذلكاكلما   إلعترونياً 

 :(Blended E-Instruction( )أو المتمازج أو الخلي )لمدمج التعليم ا .3

، والذتعلم علذى الشذبك ، وهذذا يتيذمن دمجذًا ع بين مميزات التعليم وجدذًا لوجذهتعليم يجم
 (064: 4102شاهين،)     .نوا  الخبرات لل لب ص واألساليب لتقديم أا منظمًا لمجموعٍ  من ال ر 

 :التعليم اإللعتروني ي تل خ  بالتصني  اآلتيايرون أن ( 4104العرا  وآخرين،)أما 

 
 (من تصميم الباحثة) 4104ن،يواص رأي العرا  وآخر على التعليم اإللعتروني  توظي أنما  ( 8)المخ  

 
 (:013-011: 4104العرا  وآخرين،) يأتيويمكن توييح كٍ  مندا كما 

 أنماط  توظيف التعليم اإللكتروني

 توظيف التعليم اإللكتروني كداعم ومعزز للتعليم في الصف الدراسي

 توظيف التعليم اإللكتروني عن بعد

 إتصال متزامن•

 إتصال غير متزامن•

 توظيف التعليم اإللكتروني المختلط
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 :دراسيالتعليم اإللكتروني كداعم ومعزز للتعليم في الص  ال توظي  .9

عنذذد اعتمذذاد المذذدر  هذذذا الذذنم  سذذيجع  مذذن التقانذذ  مسذذاعدًة لذذه، ممذذا يذذ دي إلذذى زيذذادة 
اسذذذتعمال الحاسذذذب اآللذذذي واإلنترنذذذت اذذذي التعلذذذيم، ومحفذذذزًا ل البذذذه علذذذى اسذذذتعمالدما، ويالحذذذ  إلغذذذاء 
ذذذى بوجذذذود جدذذذاز واحذذذد مذذذزود باإلنترنذذذت، يذذذتم رب ذذذه  يذذذرورة بذذذذل ال الذذذب الجدذذذد العميذذذر، حيذذذث ُيكت ف 

 . جداز عار  البيانات الذي يستعمله المدر ب

 (:Distance Instruction) التعليم اإللكتروني عن بعد .0

يعتمذد ال لبذ  علذذى اإلنترنذت اذي دراسذذتدم مذن حيذذث تحميذ  المذواد، وتفاعذذ  ال لبذ  مذذع 
ح بصيغتين األولى هي االتصال المتزامن، والماني  هي االتصال رير المتزامن  .مدرسيدم، ُيويَّ

  :(Blended Instruction)عليم اإللكتروني المختل  الت .8

 اإلستعشذا ، مذع االعتمذاد علذى ال الذبوهنا يتم التعلم اي بي   تعليمي  تتمحور حذول 
ذذد م  ب ذذدورها اذذي جعذذ  ال لبذذ   الذذذي يجعذذ  مذذن المذذدر  مرشذذدًا وموجدذذًا ومخ  ذذًا لمواقذذ  تعليميذذ  لُتس 

 .  شفينستعم

( IsacksonK,2002)، اقذذد أشذذار إساعسذذون (4102أبذذو موسذذى وسذذمير،)ونقذذاًل عذذن 
عنذذد تعريذذ  التعلذذيم المتمذذازا، وأخذذذ تعريفدذذا لغويذذًا مذذن ( Blended)إلذذى التركيذذز علذذى كلمذذ  مذذزا 

، لذذذذذا ُيعذذذذد أنذذذذه مذذذذزي  مذذذذن "شذذذذك  متجذذذذان  مذذذذن المكونذذذذات، لتصذذذذبح واحذذذذدة"قذذذذامو  أعسذذذذفورد وهذذذذي 
 (3: 4102أبو سمير وموسى،)                        .إستراتيجيات و را ص التعلم، لتصبح واحدة

مذذن خذذالل مذذا تذذم إستعرايذذه مذذن أنمذذاٍ  للتعلذذيم اإللعترونذذي، تتفذذص الباحمذذ  مذذع الشذذنا  
المتممذذ  بذذالتعليم المتذذزامن، وريذذر )مالميذذًا،  اذذي تصذذني  أنمذذا  التعلذذيم اإللعترونذذي تصذذنيفاً  (4112)

 (.والمدم  المتزامن

  (:E-Instruction Environment)بي ة التعليم اإللكتروني 
اإلختال  سم  من سمات هذا العون، قد ابد  الخالص إذ خلص ك  شي بحكم  ودراي ، 
وعنذذذد البحذذذث لتعذذذر  مكونذذذات التعلذذذيم اإللعترونذذذي، نجذذذدها تتمذذذايز بذذذين مفسذذذٍر وآخذذذر، حيذذذث لذذذوح  
ها إخذذذتال  تنظيماتدذذذا تبعذذذًا للمكذذذون الذذذذي تنذذذدرا يذذذمنه، أو للجانذذذب المنظذذذور إليذذذه منذذذه، اقذذذد يفسذذذر 
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الذذذذبع  مذذذذن وجدذذذذ  النظذذذذر المنظوميذذذذ ، وقذذذذد يصذذذذفدا الذذذذبع  بشذذذذك  مكونذذذذات ت لذذذذ  ُبنيذذذذ  للتعلذذذذيم 

حيذذذذذذث يصذذذذذذ  . اإللعترونذذذذذذي، أو حتذذذذذذى واقذذذذذذًا ل ريقذذذذذذ  تقذذذذذذديمدا يذذذذذذمن الم سسذذذذذذ  الداداذذذذذذ  للتعلذذذذذذيم
  :اآلتي المخ   مكونات التعليم اإللعتروني المدم تواجدها منتظم  يمن( 4102ال حان)

 
 
 

 

 

 (من تصميم الباحم ) 4102واص رأي ال حان،على نات التعليم اإللعتروني مكو ( 2)المخ  

 (22-24: 4102ال حان،)
ليذذتم ت بيذذص  مسذذتلزماتاقذذد أويذذح يذذرورة تذذواار مجموعذذ  مذذن ( 4101المذذالح )أمذذا 

 :التعليم اإللعتروني، وهذ  العناصر هي
 .أجدزة الحاسب .0
 .شبك  اإلنترنت .4
 .الشبك  الداخلي  للمدرس  .8
 .لمدمج األقرا  ا .2
 .العتاب اإللعتروني .1
 .المكتب  اإللعتروني  .6
 (.المختبرات)المعام  اإللعتروني   .2
بوصذذفدم القذذا مين علذذى ( Technology Resources Teachers)مدرسذذو مصذذادر التقانذذ   .3

 .مدارات دم  التقان  اي المناه  الدراسي 
 (034: ب-4101المالح، )

 
 :ويمكن توييح ذلك بالمخ   التالي

 (Means)الوسيلة 

            البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال   ي يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

(Learning Environment) 

  (  (Evaluationالتقويم

 

 

 (Teacher)المدرس 

  (Student)الطالب 

 لكتونن مكونات التعليم اإل

 ال ح وى ال   ي ي

(Learning Content) 
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 (من تصميم الباحثة) 4101،ب -المالحواص رأي على التعليم اإللعتروني  عناصر(  1)  المخ

 
، أن مذذذذن مت لبذذذذات ت بيذذذذص نظذذذذام التعلذذذذيم (4112أسذذذذتيت  وعمذذذذر)كمذذذذا يذذذذر  كذذذذٌ  مذذذذن 

التذذي تتعامذ  مذع بعيذدا إلنجذاح هذذا التعلذذيم، وأن  المكونذاتاإللعترونذي القيذام بتذواير مجموعذ  مذن 
 اسذذذتيتي ) كمذذذا مويذذذح بذذذالمخ   اآلتذذذيلبي ذذذ  التعليميذذذ  للتعلذذذيم اإللعترونذذذي المكونذذذات التذذذي تشذذذك  ا

 (:811: 4112وعمر،
 
 

 

 

 

                         

 

 (من تصميم الباحثة) 4112وعمر، استيتي مكونات التعليم اإللعتروني واص رأي ( 2)المخ  

 أجهزة الحاسب

 الكتاب اإللكتروني

 المكتبة اإللكترونية

المعامل 
اإللكترونية 

 (المختبرات)

مدرسوا مصادر 
 التقانة

 شبكة اإلنترنت

الشبكة الداخلية 
 للمدرسة

 األقراص المدمجة

عناصر التعليم 
 اإللعتروني

 ال الب

 دعم تقنيضاب  

 األجدزة الخدمي 

 استعمال الشبكات

 الطالب ع ل محطة
 المدر 

 المدر مح  عم  

  اقم دعم اني 

الطووووووووووووووووووا م اإلداري 
 المركزي 

 مكونات التعليم اإللكتونن 

 زات أساسي تجدي مكونات أساسي 
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دخ  يذمن بي ذ  تذ هامذ إلذى جوانذب     ذر قد تآنفًا المويح  مخ  وتر  الباحم  أن ال

التعليم اإللعتروني إال أندا ليست الوحيدة، اأسا  عملي  التعليم والتعلم، هو وجود ما يتعلمه ال الب 
كمادة مندجي ، وهذا المكون لم يرد ذكر ، لذلك تم اال ال  على بع  المصادر األخر  التي بينت 

حذول ( 4112الشذنا  وحسذن )د  بع  المكونات اإليذااي  األخذر  للتعلذيم اإللعترونذي مندذا مذا أور 
 :من إمكاني  ت بيص أنموذا يتعون من كٍ  مما يأتي (4118) ما بينه رلوم

 .المحتو  التعلمي للمادة.0

 .الخدمات التعليمي  اإللعتروني . 4

 .نظام إدارة التعلم. 8

 (22 :4112الشنا  وحسن،)                                              .الت وير والمتابع . 2

تر  الباحم  أن جميذع اآلراء التذي حصذلت عليدذا مذن األدبيذات تعتبذر مدمذ  ويذروري  
العناصذذذر الداخلذذذ  يذذذمن مكونذذذات التعلذذذذيم اإللعترونذذذي، ريذذذر أندذذذا ُصذذذنا ف ت واذذذص تصذذذذنيفات  وتممذذذ 

 .متباين ، ولعٍ  مندا دور ااع  اي جوانب التعليم اإللعتروني

 :أ داو التعليم اإللكتروني

اذذي عذذدة نذذواحي تعتبذذر جوانذذب  اآلتيذذ تحقيذذص األهذذدا   إلذذىالتعلذذيم اإللعترونذذي يسذذعى  
( 4100الحيلذ  )و (4112اسذتيتي  وعمذر)ر يس  اي عملي   التعلذيم اإللعترونذي، وكمذا أور د  كذ  مذن 

 :؛ يمكننا استخال   أن أهدا  التعليم اإللعتروني تصب اي محاور بارزة، هي(4102شاهين )و

 :ةلبالطمحور يخا  - أ
  إعسابدم العفايات اليروري  الستعمال التقان. 
  زيادة عدد ال لب  اي الصفو  الدراسي . 
 توسيع ن ا  اتصاالت ال لب  باالعتماد على شبكات االتصاالت. 
  مراعاة الفرو  الفردي  للف ات العمري  المختلف. 

 :محور يخا المدرسين - ب
  ت وير دورهم علميًا وتعنولوجيًا للعملي  التعليمي. 
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 زيادة ااعليتدم. 
 اي إعداد المواد التعليمي  مساعدتدم. 
 عن نق  المالعات األعاديمي  والتدريسي  اي الجامعات والمدار  تعوييدم. 

 :محور يخا الشبكات والتفاعلية - ت
  تأسي  شبكات تعليمي  تعم  على إدارة وتنظيم عم  الم سسات التعليمي. 
   كذذذذلك أنظمذذذ  القبذذذول واالختبذذذارات وبنذذذاء الجذذذداول تقذذذديم الخذذذدمات المسذذذاندة للعمليذذذ  التعليميذذذ

 .وتالاي هدر الوقت والجدد
   يدخ  دور الشبكات اي تعزيز العالق  والتواص  بين أولياء األمور والمدرس ، والمدرسذ  والبي ذ

 .الخارجي 
 :المقررات المنهجيةمحور مصادر المعلومات و  - ث

 ذذذذ  تعليميذذذذ  تفاعليذذذذ  بواسذذذذ    تقانذذذذات التنذذذذو  بمصذذذذادر المعلومذذذذات والخبذذذذرة  نتيجذذذذ  لتذذذذواير بي 
 .إلعتروني 

   نمذج  التعليم مع تقديمه بصورة معياري  ويمكن إعادتدا وتعرارها، ممال على ذلك بنوك األس ل
 .النموذجي 

  تقديم الحقا ب التعليمي  وسدول  تحديمدا مركزيًا من قب  إدارات ت وير المناه. 
 (088: 4102؛ شاهين، 241-202: 4100؛ الحيل  ،432-436: 4112،استيتي )

 :في التعليم اإللكتروني أدوارهالمدر  و 

اذذي ظذذ  تعنولوجيذذا التعلذذيم، بذذات مذذن الممكذذن للمذذدر  أن يقذذوم بعذذدة  أدوار، مذذن حيذذث 
د  موصاًل تربويًا، وم ذورًا تعليميذًا، ودور  كقا ذد ومحذر اك للنقاشذات الصذفي  مذع دور  كموجذه تربذوي  عا 

، االمذذدر  عنذذدها يكذذون متعاونذذًا ويحذذاول أن يجعذذ   لبتذذه معتمذذدين (442 :4118:عليذذان ود )
 .(13: 4101رباح،)على أنفسدم ومتعلمين ذاتيين عويًا عن كوندم مستقبلي معلومات 

ولعذذذ   دوٍر مت لباتذذذه، العذذذي يقذذذوم المذذذدر  بذذذدور الموصذذذ  التربذذذوي والم ذذذور التعليمذذذي 
لف  من مدارات االتصال وتعنولوجيا التعليم لتسذاعدُ  اذي بفاعلي ؛ اقتيى األمر درايته باألنوا  المخت

تحقيذذص أهدااذذه ، ولعذذي يكذذون قا ذذدًا ومحركذذًا للمناقشذذات ينبغذذي إنتقذذاءُ  للوسذذا   التعليميذذ  وتعنولوجيذذذا 
التعليم المناسبتين لد  توليذه قيذادة المناقشذ  وتوجيددذا نحذو مسذتو  أايذ ، والمذدر  كموجذه تربذوي 
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لمذذذد  تقذذذدم  لب ت ذذذه ، مذذذم دراسذذذته  تلذذذك المالحظذذذات لألعمذذذال التذذذي ي ديدذذذا  ال لبذذذ ، بتوميقذذذه  مالحظاتذذذه  

  .وتحليلدا وصواًل لنتا   وتوصيات لدا الفا دة اي تنفيذ العملي  التعليمي 

 ( 481-442: 4118عليان ود،)

( 4110ان،حمذد)اإللعتذرونيين اقذد أوردهذا  المدرسذينأما الصذفات الواجذب تواارهذا لذد  
 :كما يأتي( 4112)وحسن ن الشنا نقاًل ع

متصلون إلعترونيون أذكياء، من حيث امتالعدم معذار  ومدذارات تخذ  الوسذا   المتعذددة  (0
 .بما ايدا تشغي  الحاسوب وملحقاته واستعمال برامجيات ك  مندا

 .باحمون سلوكيون، من حيث معرا  حاجات وأهدا  تعليم ال لب  (4
والخبذذرات والمدذذارات التذذي يمكذذن عذذن  ريذذص إرنذذاء  مستشذذارون وخبذذراء، بذذتمتالعدم المعذذار  (8

 .وتوجيه دراس  وتحصي  ال لب 
 .مرشدون بنحٍو رير مباشر (2
ُمون اوريون، عن  ريص تحديد كفايذ  تحصذي  ال لبذ  للمعذار  والمدذارات المذراد تعلمدذا  (1 مق وا 

 .وما يواجدون من صعوبات، مع االستجاب  الفوري  لتصحيح التعلم
 (32-33: 4112الشنا  وحسن،)                                    .متعاونون عن بعد (6

وبشذذكٍ  عذذام، اذذتن أداء المذذدر  مسذذتخدم التعنولوجيذذا اذذي التعلذذيم يبذذرز اذذي عذذدة أدوار 
مندذذذا دور  كشذذذارح باسذذذتعمال الوسذذذا   التقانيذذذ ، ودور  كمشذذذجع علذذذى التفاعذذذ  اذذذي العمليذذذ  التعليميذذذ  

 (882-888: 4102عيادات،)             . للمعرا  واإلبدا  ٍ التعلمي ، وبرز دور  أييًا كمشجع

ن التعلذذيم اإللعترونذذي ال يعنذذي إلغذذاء دور المذذدر ، بذذ  سذذيجع  مذذن دور  أعمذذر أهميذذ   وا 
وأعمر صعوب ، امدمتُه أصبحت مزيجًا من مدام القا د باإلياا  إلذى كونذه مذدير المشذرو  التعليمذي 

 (031: 4113استيتي  وعمر،)                                                    .والناقد الموجه
 

 :الطالب وأدواره في التعلم اإللكتروني
مذن النجذاح اذي الحيذاة  متزويذد ال لبذ  بخبذراٍت واتجاهذاٍت ُتم ك ذندُ  ألن التعليم يدذد  إلذى

وتعاملدذذذا العلميذذ  والعمليذذ  مذذذع حذذ  مشذذذكالت المسذذتقب  ب ريقذذذ  علميذذ  مندجيذذذ ، ُتسذذند اذذذي ُأصذذولدا 
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ألس  التفكيذر العلمذي السذليم، وهذو مذا أصذبح صذعبًا اذي ظذ  التعلذيم التقليذدي المعتمذد علذى التلقذين 

عليذان )واإللقاء، ولعون ال الب هو محور العملي  التعليمي ؛ اذتن هنالذك بعذ  األمذور التذي أوردهذا 
 :التي يمكن تحقيقدا اي هذا النم  رير التقليدي للتعليم، وهي( 4118ود 
 .تعلم ال لب  بأنفسدم عن  ريص التعلم بالعم  والتعلم الذاتي -0
 .تعلم ك   الب بسرعته وقدراته الخاص  -4
ر األعبذذذر مذذذن المدذذذارات والخبذذذرات عنذذذد قيامذذذه  بتنظذذذيم مذذذادة الذذذتعلم، مذذذع تعزيذذذز  -8 ذذذد  تعلذذذم ال لبذذذ  الق 

 .خ واته  اورًا من خالل التغذي  الفوري  الراجع 
 (.كالتعلم المبرم ) واته  قب  انتقاله للخ وة التالي  إتقان ال لب  ك  خ وة من خ -2
ذذه  مذذع  ال الذذبازديذذاد دااعيذذتدم للذذتعلم عنذذد إتاحذذ  الفرصذذ  لدذذم بذذأن يكذذون  -1 مذذندم مسذذ واًل عذذن تعُلم 

                           .                                        إع اء مقته   بنفسه

 (442-443: 4118عليان ود،)

 :لمشرو وأدواره في التعليم اإللكترونيا

للمشر  الدور العبير والبارز اي توجيه سير عملي  التعليم عمومًا، وال يمكن االستغناء عن 
ُلد موقعه كمشر ، واي ظذ  الت ذورات التعنولوجيذ  الراهنذ  التذي  دور  لما له من الخبرة التي أهلته ل ت ق 

تت ور أدوار المشر  لتتفاع  مع الت ورات الحاصل  اي هذذا  تم اعتمادها اي التعليم، كان لزامًا أن
تذاا ( 4113حبايب،)ويص  . الق ا  أن اإلشرا  يمم  عملي  مخ    تدد  إلى التحسين اذي الن 

التعليمذذي، ويذذتم ذلذذك بتقذذديم الخبذذرات المناسذذب  للمدرسذذين التذذي تذذ دي إلذذى نمذذو ال ذذالب اكريذذًا وعمليذذًا 
                                                                                                                                                  (                                                                                                                            41: 4113حبايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب،) .لحيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاة المناسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب واجتماعيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذًا ويذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ من لدذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلك ا

 :الميازات التي ينبغي أن يمتلعدا المشر  اي عصر المعرا ( 4100الزنبقي،)وتص  لنا

 .أن تعون له القابلي  على التغيير والت وير لألاي  ومواعب  التغيرات - أ
 .تواار الصفات القيادي  التربوي  واإلنساني  - ب
 .التشجيع على العم  المبد امتالعه مدارات التحفيز و  - ت
 .إحسانه الستممار الوسا   اإللعتروني  وأحدث التقانات وما ي رح من مشاريع حديم  - ث
 .تواصله مع الميدان بصورة إلعتروني  للقيام بمدامه اإلشرااي  - ا
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 .قدرته على التخ ي  االستراتيجي - ح
 .الخدمات التربوي مراعاته إلدارة الجودة وهندستدا اي اإلشرا  وأساليب القيا  لجودة  - خ
القدرة على تصميم بي ات التعليم من حيث المفاهيم، التصميم بدعم التقان ، تصذميم البي ذات  - د

 .البنا ي  والمواد الرقمي  مع توظي  نماذا التصميم التعليمي اي العم  اإلشرااي
 (.كاإلشرا  اإللعتروني واإلشرا  البنا ي)إستيعاب نماذا اإلشرا  الحديم  وتفعيلدا  - ذ
 .القدرة على ك  من التقويم البدي  والتقويم التشاركي - ر
 .تفعي  التعليم اإللعتروني وأساليب دم  التقان  اي التعليم وريرها - ز
ستراتيجياته كالقوانين األساسي  لنظريات التعلم المعاصرة -    .إستيعاب نماذا التدري  وا 
 .ة التربوي إتقانه لمدارات القيادة واالتصال الفعال  لت بيص مفاهيم القياد - ش

 (032-038: 4100الزنبقي،)

 :تأثيرات التعليم اإللكتروني

لعذذذ  نظذذذام مذذذن األنظمذذذ  التعليميذذذ  مجموعذذذ  مذذذن التذذذأميرات التذذذي يتركدذذذا اذذذي المجتمذذذع 
المتممذذ  بال لبذذ  ومدرسذذيدم بنحذذٍو خذذا ، والم سسذذ  التربويذذ  التعليميذذ  والمجتمذذع بنحذذٍو عذذام، وعنذذد 

م اإللعترونذذي، نجذذد أن لذذديدم العديذذد مذذن المالحظذذات التذذي أوردت مالحظذذ  أرلذذب المتعذذاملين بذذالتعلي
 :بع  من التأميرات الر يس  للتعليم اإللعتروني، يمكن تصنيفدا كاآلتي

 .تأميرات إيجابي  (0
 .تأميرات سلبي  (4

 .ويمكن تقديم بع  التفصيالت حول كٍ  مندا
 :تأثيرات إيجابية (9

للتعلذذيم اإللعترونذذي تتجسذذد بذذذالفقرات  ، أن التذذأميرات اإليجابيذذ (4113ال ي ذذي ) ورآ  
 :المدرج  أدنا ، وهي

  تقلي  استعمال الور  والمصاري  عنذد تبنذي التعلذيم اإللعترونذي، األمذر الذذي يحذد مذن ق ذع
 .األشجار م ديًا بذلك للحفاظ على البي  

 السرع  اي تناق  المعلومات والبيانات وما يتعلص بمعامالت التعليم واإلدارة. 
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  سا   التعليمي تنو  الو. 
   تذتم عمليذذ  التعلذذيم اإللعترونذذي باسذتعمال بذذأعمر مذذن واسذذ  ، ممذ  أنذذوا  االتصذذاالت المتمملذذ

بالبريد اإللعتروني، أو عبر صذفحات الويذب، أو حتذى رذر  الدردشذ  المباشذرة المتاحذ  بذين 
 .ال لب  أنفسدم، وبين ال لب   والمدر  من جد  أخر  

 قلذذ  كلفذذ  الحصذذول علذذى الدرجذذ  العلميذذ  مذذن دون التنقذذ  إلذذى  كذذان حذذاازًا للذذدول الناميذذ ، إذ
                                               .دول مختلف 

 (42-43: 4113،ال ي ي) 
 :تأثيرات سلبية (0

ذذذه التذذذي نتجذذذت عنذذذد  علذذذى الذذذررم مذذذن التوجذذذه العذذذالمي للتعلذذذيم اإللعترونذذذي والفوا ذذذد الجما
  ، لوحظذذت مجموعذذ  مذذن السذذلبيات التذذي ال تخلذذو مندذذا أي عمليذذيذذدياعتمذذاد  بذذديال عذذن التعلذذيم التقل

، وهذا ما أشار إليه بع  الباحمين تعليمي  مدما إتسمت بالحدام  والت ور وقوة التخ ي  واإلمكانات
نقذذاًل والتذذي توردهذذا الباحمذذ  ( 4112سذذالم،؛ و 4118الفذذرا،و  4118؛العريفذذي،؛ و 4114الشذذدري،)ممذذ  
 :كاآلتيوهي ( 22-28:  4112الشنا ،)عن 

احتيذذذاا التعلذذذيم اإللعترونذذذي إلذذذى جدذذذد لتذذذدريب ال لبذذذ  والمدرسذذذين، النتشذذذار األميذذذ  التقانيذذذ  اذذذي  -أ 
 .المجتمع

إرتبذذذذذا  نجذذذذذاح التعلذذذذذيم اإللعترونذذذذذي وت بيقذذذذذه بعوامذذذذذ  متعذذذذذددة كتذذذذذواار األجدذذذذذزة، كفذذذذذاءة شذذذذذبكات  -ب 
 .االتصاالت ومد  اإلحترا  اي إنتاا المحتو  المعراي

 .حدوث خل  برمجيقلص ال لب  عند  -ا 
 .يقل  أحيانًا من ممارس  ال لب  ألنش تدم الجتماعي  والريايي  -د 
العلفذذذ  العاليذذذ  خصوصذذذًا عنذذذد بذذذدء ت بيذذذص المشذذذرو  والتجديذذذز بالنسذذذب  إلذذذى الم سسذذذ  التعليميذذذ ،  -ه 

حتمالي  صعوب   تحم  كلف  المت لبات التقاني   اليروري  على اولياء األمور للدخول اي هذ   وا 
 .التجرب 

ي  لد  ال لب  -و   .كمرة اللجوء إلى التقان  اي المدرس  والمنزل يعود بالمل ، ويقل  ال جدا
 .استممار هذا المجال من شركات برمجي  قد ال تعون م هل ، وهادا  إلى الربح اق  -ز 
 .إيعا  دور المدرس  أحيانًا اي التنش   االجتماعي  -ح 
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 .لمعراي من دون الوجداني والمداري قد يكون التركيز األعبر على جوانب من دون أخر ، كا -  
 .ال يركز التعليم اإللعتروني على ك  الحوا ، قاصرًا على السمع والبصر -ي 

 :عددًا من السلبيات تتلخ  اي الفقرات التالي ( 4101عامر،)وييي  
صذذعوب  احتسذذاب السذذاعات الدراسذذي  التذذي يذذتم اعتمادهذذا لعذذ  مقذذرر دراسذذي، عنذذدما يتذذيح النظذذام  -ك 

 .لب  حري  التحصي  رير المقيد بزماٍن أو مكاٍن أو إلزاٍم بالحيورالتعليمي لل 
يمكذذن للتعلذذيم اإللعترونذذي أن ي صذذُعب علذذى بعذذ  ال لبذذ  الذذذين تتبذذاين قذذدراتدم اذذي التعامذذ  مذذع  -ل 

 .                            الحاسوب واقًا للفرو  الفردي  والقدرات الذاتي 
 (42: 4101عامر،)

 :يم اإللكترونيمتطلبات نجاح التعل

لتحديذذد مذذا يلذذزم لنجذذاح التعلذذيم اإللعترونذذي اذذتن هنالذذك مجموعذذ  مذذن المت لبذذات التذذي ال 
ُيسذذذذت غى عندذذذذا، قذذذذد تعذذذذون متذذذذواارة وقذذذذد يغفذذذذ  مخ  ذذذذو مشذذذذاريع التعلذذذذيم اإللعترونذذذذي عندذذذذا، إذ أورد 

المدرجذ  أن شرو  نجاح عمليذ  لتعلذيم اإللعترونذي يمكذن تلخيصذدا بذالفقرات السذت ( 4113الحيل ،)
 :اي أدنا 

 .تحديد األهدا  التعليمي  المراد تحققدا، عويًا عن المادة المراد حفظدا .0
 .قبول النتا   واألاكار المتنوع  عويًا عن نتيج  واحدة للجميع .4
ذذذد ت الشذذذبك  اإللعترونيذذذ   .8 توليذذذد المعراذذذ  عويذذذًا عذذذن توصذذذي  ونقذذذ  المعرا ،ألنذذذه اذذذي حذذذال اعُتم 

 .دورها من البريد االعتيادي سو  اي السرع لتوصي  المعرا ، الن يتميز 
 .تقويم المدم  التعليمي  التعلمي  عويا عن تقويم مستو  المعرا  .2
بنذذذذاء مجموعذذذذات تعاونيذذذذ  عويذذذذًا عذذذذن العمذذذذ  المنفذذذذرد، لتحفيذذذذز ال لبذذذذ  علذذذذى الحذذذذوار والنقذذذذاش  .1

 .الداد 
 (244: 4113لحيل ،ا)                  .      موعات العالمي  بداًل من المحلي تشجيع المج .6

 :اقد بيَّن أن أبرز ما يدخ  يمن عوام  نجاح التعليم اإللعتروني( 4101عامر،)أما 
دخول مناه  تعليم الحاسوب وتعنولوجيذا االتصذاالت والمعلومذات والتعامذ  مذع شذبك  اإلنترنذت  .2

 .اي جميع المراح  التعليمي 
 .دور  الحيوي وانتشار تخفي  نسب مبال  االشتراك باإلنترنت ألدنى مستو  لدعم  .3
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 .اتجا  الدول اي ويع صناع  تعنولوجيا المعلومات على رأ  أولويات االستممار الُمل ح  .2
تذذذذواير البنيذذذذ  األساسذذذذي  لت ذذذذوير تعنولوجيذذذذا المعلومذذذذات، عذذذذن  ريذذذذص توجذذذذه الذذذذدول العربيذذذذ   .01

 .لإلستممار ايدا
 .ميًا وعمليًا عالياً تدي   مالعات م هل  من المبرمجين الو نيين الم هلين تأهياًل عل .00
الذذذذذي أخذذذذذ ( E-Goverment)توجذذذذه معظذذذذم الذذذذدول لت بيذذذذص مفدذذذذوم الحكومذذذذ  اإللعترونيذذذذ   .04

ت بيقه يتزايد، األمر الم دي إلنجاح التعليم اإللعتروني وال سيما عند تعام  م سسات الحكوم  
 (42-46: 4101عامر،) .                                  مع بعيدا بيوء هذا المفدوم

، مذن حيذث إن التعلذيم اإللعترونذي (4101عامر،)وتتفص الباحم  مع الرأي آن  الذكر لذ
يتذذذأمر بعوامذذذ  مجتمعيذذذ  تممذذذ  النظذذذرة الواقعيذذذ  للمجتمذذذع ومذذذد  اإليمذذذان بدذذذذا الذذذنم  ريذذذر التقليذذذدي 

وانب للتعليم، إذ إن التعليم اإللعتروني عملي  ال يمكن عزلدا عن المجتمع، ب  تتداخ  مع جميع الج
الداخلذذذذ  ايذذذذه ، ويتذذذذأمر ويذذذذ مر بذذذذه  بصذذذذورة مباشذذذذرة أو ريذذذذر مباشذذذذرة، مذذذذع يذذذذرورة األخذذذذذ بمذذذذا أورد  

ه  للجوانذب التعليميذ  والعمليذات التذي تحذدث يذمن التعلذيم اإللعترونذي، بشذكٍ   رقلت  ( 4113الحيل ،)
 .يمكن وصفه أندما رأيان أحدهما ُيكم  الرأي اآلخر

 :ونيمعو ات تطبيق التعليم اإللكتر 

ال شذذذك مذذذن وجذذذود مجموعذذذ  مذذذن العوامذذذ  والمعوقذذذات التذذذي تحذذذول دون ت بيذذذص التعلذذذيم 
مجموعذ  مذن ( 4112الشذنا ، )اإللعتروني بالنحو المخ ذ  لذه  أو حتذى اسذتمرار  أحيانذًا، وقذد أورد 

 :المعوقات التي قد تحول دون تحقيص الت بيص األمم  للتعليم اإللعتروني، وهي كالتالي

إتياح أنظم  و را ص وأساليب التعليم اإللعتروني، مع نقذ  الذدعم والتعذاون الم لذوب  قل  (0
 .للتعليم اإللعتروني الفعال

 .قل  عدد المدرسين المجيدين لمدارات التعليم اإللعتروني (4
نقذذ  متابعذذ  إعذذداد وتذذدريب المدرسذذين، مذذع حذذدوث المشذذكالت التقانيذذ  كتنق ذذا  االتصذذال  (8

 .جداز الحاسوب وأجدزة العر  الشبكي المفاجن، وتوق 
 . م اإللعترونيإقتصادي  متممل  اي يع  البني  التحتي  للتعلي معوقات (2

 (31: 4112،وحسن الشنا )
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 :ومميزات التعليم اإللكترونيخصا ا 

 :إن أبرز مميزات التعليم اإللعتروني يمكن توييحدا اي الفقرات المدرج  أدنا 
 .يمي  عويًا عن كونه ملقنًا للمادة التعليمي المدر  يصبح مديرًا للعملي  التعل (0
 .ختيار ما يدرسه والوقت الذي يرا  مناسباً اإع اء ال لب  الفرص  اي  (4
 :ح  المشكالت التربوي ، مندا (8

  تزايد أعداد ال لب   وعدم استيعابدم اي الفص. 
 الفرو  الفردي  ونق  المدرسين الم هلين . 
  أعبر عدد من ال لب اإلاادة من المدرسين المتميزين، من. 
  التحفيز وزيادة االعتماد على النف  بالنسب  إلى ال لب. 
 إتاح  التقويم اآلني لل لب  ومعرا  مستوا  اي الحال. 
 اإلسدام اي مساعدة ال لب  وتشجيعدم اي ح  الواجبات. 

 .يتيح التفاع  بين ال لب  (2
 .امتياز  بالمرون  من حيث كونه رير متقيد بالزمان والمكان (1
 .مشارك  ال لب  المتساوي  اي برام  التعلم (6
 .تعدد أساليب تقديم المادة الدراسي  سواء أعان التعليم متزامنًا أم رير متزامن (2

 ( 016-011: 4101مازن،)                                                       
 :تقويم التعليم اإللكتروني

من اإلتجاهات الحديم  للتعليم التي  بقت حذديمًا  ،التعليم اإللعتروني كما مرَّ ذكر ذلك
مذد   ولمعراذ ، اذي العذرا  اي الدول النامي ، وعلى وجه الخصو  نورد ت بيذص التعلذيم اإللعترونذي

 أنذت  ن سذلبيات ومذاتشخي  مذا أحا تذه مذو  النتا   المتوخاة من ت بيقه للتوص  إلى  تحقص أهدااه
، وحسذذن الشذنا )وقذد أورد . السذذبي  األممذ  لتلقذي تلذك النتذا   نذهألالتقويم بذ القيذاميذتم مذن إيجابيذات؛ 

 :(2) مخ  صيغ  منظم  لتقويم التعليم اإللعتروني، كما يويح بال( 4112
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نالحذذذ  أن هنالذذذك عذذذددًا مذذذن الجوانذذذب التذذذي تذذذدخ  يذذذمن التعلذذذيم ( 2) مخ ذذذ مذذذن ال

 م مدمذذ  لت بيقذذه بالشذذك  األممذذ ، التذذي يذذ دي اليذذع  اذذي اإللعترونذذي، وتشذذك  هذذذ  الجوانذذب دعذذا
 مخ ذ أحدها إلى إيعا  اي تحقيص نجاح وأهدا  التعليم اإللعترونذي عمومذًا، وتذر  الباحمذ  أن ال
بشذكله   آن  الذكر يبذين التذراب  بذين تلذك المكونذات التذي تعذد مذن أساسذيات تنفيذذ التعلذيم اإللعترونذي

 .األنسب

 سوبالحا :الثالث المحور

 :الحاسوب في التعليم

صذذار  الحاسذذوب مصذذدرًا مدمذذًا للتعلذذيم والذذتعلم، ل مذذا يتصذذ  بذذه مذذن القذذدرة علذذى تذذواير 
المعلومذذذات وويذذذعدا بذذذين يذذذدي كذذذٍ  مذذذن الُمذذذدر  وال الذذذب ومذذذن جميذذذع أنحذذذاء العذذذالم، ال سذذذيما بعذذذد 

اتصذذال اذذي  التذذي جعلذذت العديذذد مذذن المذذدار  علذذى( اإلنترنذذت)إعتشذذا  شذذبك  المعلومذذات العالميذذ  
كمير من دول العالم، وقد أحدمت التعنولوجيا نقل  اي كيفي  عم  الم درسذ  عمومذًا، سذعيًا اذي تمركذز 
التعليم والتعلم اي  المستقب  بنحٍو أعبر حتى حذول الحاسذوب، لعونذه يسذمح بذالتعلم الذذاتي والتذدريب 

ع  ودقذذذ  متنذذذاهيتين؛ ألنَّ الحاسذذذوب جدذذذاز آلذذذي ينفذذذذ مدامذذذه بسذذذر  ،(22: 4101النمذذذر،)الشخصذذذي 
ينظر التربويذون اليذوم السذتعماله اذي التعلذيم كوسذيل  ناجحذ  لتحسذين عمليذ  التعلذيم وراذع مسذتوا ، إذ 

إال  ،(36: 4102عيذذادات،)يمكذذن إعذذداد بذذرام  حاسذذوبي  إلع ذذاء تعلذذيم آلال  ال لبذذ  بذذذات الوقذذت 
لألهميذ  اذي المراحذ  الدراسذي  اذي أن الحاسوب على مستو  العديد من الدول قد شدد إنحذدارًا واقذدًا 

على الذررم  Brow & others  (2013)المملع  المتحدة وحتى الواليات المتحدة واص دراس  أجراها
 .(Brow & others, 2013:269)من تزايد الحاج  إلى مدارات الحاسوب اي المجتمع

نسذذذذيص وللحاسذذذذوب إمكانذذذذات تربويذذذذ  عديذذذذدة، أولدذذذذا إمذذذذارة دااعيذذذذ  ال الذذذذب، مذذذذن خذذذذالل ت
عذذذذرو  الوسذذذذا   حاسذذذذوبيًا، بحيذذذذث يتوقذذذذ  العذذذذر  اذذذذي حذذذذال عذذذذدم اسذذذذتجاب  ال الذذذذب االسذذذذتجاب  
المناسذذذب ، واإلمكانيذذذ  المانيذذذ  قدرتذذذه علذذذى مسذذذاعدة المذذذتعلم عنذذذد التفاعذذذ  اإليجذذذابي النشذذذ  مذذذع مذذذادة 

مذذ  اذذي التعلذذيم، حيذذث يت لذذب تفكيذذر  مذذم إجابتذذه مذذع االهتمذذام بنوعيذذ  اإلجابذذ ، واإلمكانيذذ  المالمذذ  تتم
مساعدته علذى تنميذ  تفكيذر ال لبذ  مذن المحسذو  إلذى المجذرد ومذن العيذان إلذى الرمذز مراعيذًا النمذو 

 (33-32: 4102عيادات،.                                            )العقلي له بشتى المراح 
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 كما برزت أهمي  الحاسوب اي التعليم بشتى الجوانذب، إذ ال تخفذى أهميتذه اذي توظيذ 
. العذذرو  التقديميذذ  التعليميذذ  وبمختلذذ  البرمجيذذات دا مذذ  الت ذذور، وكذذذلك حوسذذب  المحتذذو  العلمذذي
ويست يع المدر  استعمال الحاسوب اي شتى المدام التذي يقذوم بدذا، وأبرزهذا مذا يتعلذص باالختبذارات 

مكانيذ  تزو  يذد المذدر  التي يمكن للحاسوب إدارتدا وتصحيح اإلجابذات مذم إع ذاء التقيذيم لل الذب، وا 
وال لب  وذويدم بنتا   اختباراتدم التحصيلي  عن  ريص عريدا على موقع مخص  لذلك أو حتذى 

 . باعتدا على الور  

أبذذرز النمذذاذا لت بيقذذات الحاسذذوب اذذي مجذذال التقذذويم ( 4100الربذذا  وسذذلو ،) وذكذذرت
 :تويح كما هو مدرا أدنا 

 .البورتفوليو (0
 .االختبارات الُمسندة إلى الحاسوب (4
 .ختبارات الموا م  المحوسب اال (8
             .مصار  األس ل  المحوسب  (2

 (010 - 022: 4100الربا  وسلو ،) 

 :الحاسوب في التعليم مزايا استعمال

دخ  الحاسذوب المجذال التعليمذي وصذار جذزءًا ال يتجذزأ منذُه، وذلذك يعذود لمذا يمتذاز بذه 
 رآ و . وحفذذ  واسذذترجا  البيانذذات وريرهذذامذذن قذذدرات برمجيذذ  وت بيقيذذ  وقابليذذات علذذى صذذعيد الخذذزن 

أن أبرز سمات الحاسوب التي امتاز بدذا يذمن العمليذ  التعليميذ  تتجسذد بذالفقرات ( 4112السعود،)
 :المدرج  كما يلي

تتجسذد باسذتجاب  الحاسذذوب إليعذاز ال الذب، ليذتم تقريذذر بقيذ  الخ ذوات الم لوبذ  بنذذاًء  :التفاعليوة (0
 .ب، وبذلك ُتراعى الفرو  الفردي على اختيار ودرج  تجاوب ال ال

 .حري  ال الب بما يررب اي تعلمه والحد الم لوب للتعلم :تحكم المتعلم بالبرنامج (4
وذلذذك يذذتم عذذن  ريذذص المعلومذذات  :نقوول المووتعلم موون التلقووي للمعلومووة إلوول دوره كمسووتنتج لهووا (8

 .المقدم  لل الب والتي تداعه إلى استنتاا الفريي  والمفدوم
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وهذي مذا يمتذذاز بذه جدذاز الحاسذذوب وبرامجذه التعليميذ  التذذي تسذعى إلذى جذذذب  :تشووويقاإلثوارا وال (2

    .ال لب  نحو التعلم وتقلي  المل  أو التعب
 (460: 4112السعود،)                          

 :أدوار الحاسوب في التعليم
واذص يدخ  الحاسوب يمن العملي  التعليميذ  بعذدة أدوار وصذي ، يمكذن تفصذيلدا علذى 

إلذذذى تصذذذني  تلذذذك األدوار إلذذذى مالمذذذ  ( 4108عفانذذذ  وآخذذذرين،)و(  4104الدذذذرش وآخذذذرين،) نظذذذرة 
 :أصناٍ  مويح  بالفقرات المدرج  اي ادنا 

إن امتياز الحاسوب بتقنياته الدقيق  قد ساعد اي برمج  در  أو مجموعذ  مذن : الحاسوب كمعلم (0
، ويمكذذذن أن تتيذذذمن البرمجيذذذ  التعليميذذذ  الذذذدرو  التعليميذذذ  التذذذي تسذذذد  لل الذذذب تعلمدذذذا بمفذذذرد   
مذذذع اإلرشذذذادات التذذي تبذذذين أسذذذلوب سذذذير ، عنذذوان الذذذدر  واألهذذذدا  المذذراد تحقيقدذذذا لذذذد  ال الذذب

البرمجيذذذذ  والتنقذذذذ  بذذذذين شاشذذذذاتدا مذذذذع تزويذذذذد ال الذذذذب بالتغذيذذذذ  الراجعذذذذ  الفوريذذذذ  وتعزيذذذذز إجابتذذذذه 
اادتذذه  ( أحسذذنت، عظذذيم)الصذذحيح  سذذواء اللفظيذذ   مذذن البرمجيذذات التعليميذذ  بوجذذود أم بالرسذذوم وا 
 .المدر  أو عدم وجود 

يذذذذتمكن المذذذذدر  و لبتذذذذه مذذذذن اسذذذذتعمال ت بيقذذذذاٍت جذذذذاهزٍة مذذذذن أبرزهذذذذا محذذذذرر : الحاسوووووب كووووأداا (4
إلنجذاز المدذام ( Microsoft Excel)وبرنام  اإلحصاءات ( Microsoft Word)النصو  

 .والواجبات الم لوب 
م مخا ب  الحاسوب بتحد  لغات البرمج  ليتمكن عقذ  ويتجسد ذلك عندما تت: الحاسوب كمتعلم (8

الحاسوب الصناعي من تفدمدا، وبالتالي يتجاوب معدا، وتظدر الرسا   واإلستفسارات اذي حذال 
 .عدم تعر  الحاسوب على تلك المدام

 (86-81: 4108؛ عفان  وآخرين،21-62: 4104الدرش وآخرين،)

 :دواعي استعمال الحاسوب في التعليم

ن يعذذز  اسذذتعمال الحاسذذوب اذذي عمليذذ  التعلذذيم لعذذدة مزايذذا يوصذذ  بدذذا، وأبذذرز يمكذذن أ
مذذن المزايذذا التذذي يمتذذاز بدذذا الحاسذذوب كمذذا مويذذح  بذذالفقرات ( 4100ق ذذي  )تلذذك المزايذذا مذذا ذكذذر  

 :أدنا 
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 .التفاع  بين ال الب وجداز الحاسوب. 0

 .تحكم ال الب بالبرنام . 4

 .تفعي  أدوار ال الب الجديدة. 8

 .إمارة وتشويص ال الب. 2

تدم. 1  .االتصال بين ال لب ، وبين ال لب  وم درس 

 .االتصال بالمدر . 6

ستراتيجيات التدري . 2  .تنويع  را ص وا 

                                         .توار المناه  بنحٍو دا م. 3

 (    20-63: 4100ق ي ،) 

 :الحاسوب كمادا دراسية

ذ   الحاسذوب كأ خ  حذذد المذواد الدراسذذي  يذمن منذذاه  وزارة التربيذ  والتعلذذيم، وعلذى الذذررم د 
منذذذ الصذذ  المالذذث )مذذن أن الخ ذذ  التذذي تذذم ويذذعدا تتيذذمن تعميمذذه علذذى  لبذذ  الدراسذذ  اإلبتدا يذذ  

والمتوسذذ   واإلعداديذذ ، إال أن الفعلذذي مذذن ذلذذك التعمذذيم قذذد تذذم علذذى صذذفي األول والمذذاني ( اإلبتذذدا ي
دراسذذذ  المتوسذذذ  ، وصذذذفي الرابذذذع والخذذذام  بفرعيدمذذذا العلمذذذي واألدبذذذي بالنسذذذب  المتوسذذذ  بالنسذذذب  لل

للدراس  اإلعداديذ ، وتذم ت بيذص هذذا المذند  بتلذك الصذورة منذذ وقذت لذي  بالقصذير، حيذث ان منذاه  
الحاسوب قد خيعت إلى التعدي  والت وير اذي أهذداادا وميذموندا ومذا هذو عليذه اآلن يختلذ  إلذى 

، التذذي كانذذت المقذذررات المخصصذذ  للحاسذذوب تعتمذذد (4112)سذذن  وجذذودًا اذذي حذذٍد كبيذذر عمذذا كذذان م
علذذى تويذذيح المخ  ذذات اإلنسذذذيابي  ولغذذات البرمجذذ  كالبيسذذك والباسذذذكال وبعذذ  أنظمذذ  التشذذذغي  

 .البسي   وكيفي  إجراء الحواسيب للت بيقات الريايي 

مذذذذن  اً متنوعذذذ المقذذذررات بصذذذذيغتدا الحاليذذذ  بالنسذذذذب  للمرحلذذذ  المتوسذذذ   عذذذذدداً وتتيذذذمن 
المواييع، افذي الصذ  األول المتوسذ ، يذتم التعذر  لمكونذات وتذاريو الحاسذوب، وأنظمذ  التشذغي ، 

، وكيفيذ  التعامذ  (MS Office –Word& Power Point)بذرام  الت بيقذات المكتبيذ  الجذاهزة 
م إليذذه، أمذذا اذذي الصذذ  المذذاني ا ذذدا لمتوسذذ  الريايذذي اذذي داخذذ  جدذذاز الحاسذذوب مذذع البيانذذات التذذي تق 
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  را ذذص، والتعذذر  إلذذى أنذذوا  الشذذبكات و (MS office Excel)ايتيذذمن مجموعذذ  مذذن البذذرام  كذذذ

التشذذبيك، وييذذم أييذذا التعذذر  لإلنترنذذت وبعذذ  الت بيقذذات لعذذدد مذذن البذذرام  مندذذا بذذرام  التواصذذ  
اإلجتمذذاعي والبريذذد اإللعترونذذي، ويعتبذذر الصذذ  المذذاني المتوسذذ  هذذو آخذذر صذذ  دراسذذي يذذدر  بذذه 

 .لب مادة الحاسوب يمن الدراس  المتوس   لعدم تقديم مقررات ل لب  الص  المالث المتوس ال ا

وتبتذذد  الدراسذذ  اإلعداديذذ  تذذدري  الحاسذذوب منذذذ بذذدايتدا اذذي الصذذ  الرابذذع اإلعذذدادي 
إلذذى موايذذيع تعريفيذذ  حذذول مكونذذات الحاسذذوب ونظذذام التشذذغي    را صبفرعيذذه العلمذذي واألدبذذي؛ بذذالت

واإلنترنذت والبرمجذ  بلغذ  ايجذوال بيسذك، أمذا مذا يتيذمنه الصذ  الخذام  (  MS-Word)وبرنذام 
 Ms Office)  لقواعذذذد البيانذذذات عذذذر اإلعذذذدادي مذذذن موايذذذيع تخذذذ  الحاسذذذوب اتتذذذدرا مذذذن الت

Access)  والبرمج  بلغ ،(VB0.6) ، والفايروسات واإلخترا  اإللعتروني وارمت  وتنصيب البرام ،
عذذدادي هذذو آخذذر مرحلذذ  دراسذذي  يذذمن الدراسذذ  اإلعداديذذ  بفرعيدذذا ليذذتم إعتبذذار الصذذ  الخذذام  اإل

 .العلمي واألدبي تتم بدا دراس  مادة الحاسوب قب  إنتقاله إلى الدراس  الجامعي 

وقد تم ت بيص التعليم اإللعترونذي كمرحلذ  تجريبيذ  اذي مذادة الحاسذوب للصذ  الخذام  
التنسذيص بذين تربيذ  الديوانيذ  ووزارة التربيذ   اإلعذدادي بعذدد مذن مذدار  محااظذ  الديوانيذ ، مذن خذالل

 .شعب  التعليم اإللعتروني، تمديدًا لتوسع  ت بيقه  لمراح  دراسي  ومواد دراسي  أخر  / قسم التخ ي 

بذذدءًا مذذن  ֎تتسلسذذ  الموايذذيع الخاصذذ  بمذذادة الحاسذذوب للصذذ  الخذذام  اإلعذذداديو 
مذن  ،Access2003البيانذات يذمن برنذام   قواعد البيانات، والتي تويح كيفي  التعامذ  مذع قواعذد

نشاء قاعدة البيانات وتنظيمدا واص جداول تتحدد ايدا أنوا  البيانذات المنتظمذ  يذمن  حيث تعوين وا 
مكانيذذ  البحذذث عذذن القيذذود المدرجذذ   مسذذميات لتويذذيح ميذذاميندا، مذذع العديذذد مذذن المزايذذا لتنسذذيص وا 

ير وتويذذيح كيفيذذ  اإلسذذتعالم واذذص المزايذذا التذذذي يذذمن قاعذذدة  البيانذذات، مذذع إنشذذاء النمذذاذا والتقذذار 
 .يقدمدا البرنام 

، اقذذد كانذذذت أبذذذرز (1.6ايجذذذوال بيسذذذك ) أمذذا الفصذذذ  المذذاني، والمتيذذذمن للبرمجذذذ  بلغذذ 
نشذذذاء  توجاهتذذذه تقذذذديم األاكذذذار التذذذي مذذذن خاللدذذذا يمكذذذن التعامذذذ  مذذذع البرمجيذذذات الموجذذذودة يذذذمنه، وا 

                                  
والذي ألفه . ، ال بع  الرابع   لعتاب مادة الحاسوب المقرر ل لب  الص  الخام  اإلعدادي(4102)إعتمدت الباحم  اإلصدار  ֎

عبد الوهاب سامي إبراهيم، بشر  كريم رشيد، هال  حسن محمود، هيمم ل ي  حسن، وعليه؛ . المجيد، درسان حميد عبد.ك  من د
 (.04المحور )اقد إستندت لذلك اي ترتيب الفصول يمن أداة البحث 
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نتدذذاءًا بكتابذذ  األوامذذر البذذرام  المتعاملذذ  بذذدءًا مذذن تصذذميم الواج دذذات للبرنذذام  مذذم تحديذذد الصذذفات، وا 

أن هذذذا البرنذذام  ( 0222هالفرسذذون،)البرمجيذذ  وتنفيذذذ البرنذذام ، وتعتبذذر مذذن اللغذذات المدمذذ  ويذذر  
 (00: 0222هالفرسون،)    (.Windows)ُيم كا ن من كتاب  برام  اعاال  ومتوااق  مع نظام التشغي 

وسذذات واإلختذذرا  اإللعترونذذي، ليقذذرب الفكذذرة لل لبذذ  حذذول وتيذذمن الفصذذ  المالذذث الفاير 
ماهيذذذ  الفايروسذذذات وأيذذذرارها وصذذذفاتدا مكوناتدذذذا مذذذع التعذذذر  ألبذذذرز أنواعدذذذا وكيفيذذذ  تصذذذنيفدا، مذذذم 

 .التعر  لماهي  اإلخترا  اإللعتروني ومصادر  وكيفي  معالجته

ليتعذر  ال الذب أما الفص  الرابع وهو األخير، اقد إخت  بتدي ذ  وصذيان  الحاسذوب، 
، أنذذوا  أنظمذذ  التشذذغي  والتنصذذيب، إيذذاا   (Format)أنذذوا  أنظمذذ  الملفذذات تدي ذذ  مذذن خاللذذه علذذى 

 .لتمبيت ملحقات الحاسوب وتنصيب البرام 

، ومذذن خذذالل إ ذذال  الباحمذذ  علذذى أهذذدا  مذذادة الحاسذذوب للصذذ  الخذذام  اإلعذذدادي
. بذارز، بعكذ  الجانذب الوجذداني األقذ  بيندذا الحظت إهتمامدا بالجوانب المعرايذ ، المداريذ  وبشذك ٍ 

وي غذذذى بكمذذذرة ( Visual Basic 0.6)للبرمجذذذ  بلغذذذ  الفيجذذذوال بيسذذذك  كمذذذا يبذذذرز الفصذذذ  المذذذاني
 .مواييعه  على باقي الفصول األربع المكون  لمادة العتاب

 :طرا ق تدري  الحاسوب

ب وعصذذذر تظدذذذر العديذذذد مذذذن  را ذذذص التذذذدري  الحاسذذذوبي  المدمذذذ  مذذذع ظدذذذور الحاسذذذو 
ذُ    ريقذ  التذدري  بأندذا عبذارة عذن مجموعذ  خ ذوات ( 4102شذاهين )تعنولوجيا المعلومات، وتص 

جذذراءات وممارسذذات مقصذذودة ي ديدذذا المذذدر  مذذع  لبتذذه  سذذعيًا لتحقيذذص أهذذدا  تعليميذذ  بأقذذ  وقذذت  وا 
اي  أبرز  را ص التدري  المتبع ( 4112ق ي  وسمير )، وميَّز  (11: 4102شاهين،)وجدد ونفقات
 :يأتيالحاسوب كما 

 . ريق  التعلم التعاوني .0
 . ريق  ح  المشكالت .4

                                  
  الم  ، أما كتاب الحاسوب(0الملحص)تم الحصول على أهدا  مادة الحاسوب للص  الخام  اإلعدادي من وزارة التربي  بموجب

مَّن أي  أهدا  اي بدايته أو بداي  أي اص  من اصوله، األمر الذي يتيح من خالله أن مدرسي مادة الحاسوب لم يكن لدم علم  ُيي 
 .بماهيتدا
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 . ريق  االعتشا  الموجه .8
 . ريق  اإلستقصاء الموجه .2
 (046-32، 4112ق ي  وسمير،)                                   . ريق  دورة التعلم .1

م واذذذي نفذذذ  الوقذذذت مذذذع يتشذذذارك ال لبذذذ  المسذذذ ولي  اذذذي الذذذتعلم بأنفسذذذد: طريقوووة الوووتعلم التعووواوني. 0
، (Online)اآلخذذذذرين، حيذذذذث يشذذذذتركون اذذذذي المصذذذذادر المفتوحذذذذ  للمشذذذذاريع والنمذذذذاذا علذذذذى الخذذذذ  

، والفذذذذذذن والفيذذذذذذديو (Online)المجتمعذذذذذذات اإلاترايذذذذذذي ، األلعذذذذذذاب واإلنتذذذذذذاا اإلبذذذذذذداعي اذذذذذذي العتابذذذذذذ  
(Haythornthwaite& Andrews,2011:98 .)، وتوجد خمذ  أنذوا  مذن المجموعذات التعاونيذ 

المجموعذذات التعاونيذذ  الرسذذمي ، ريذذر الرسذذمي ، مجموعذذات الخذذال  الفكذذري األعذذاديمي، مجموعذذات 
النصو  التعاوني  و المجموعات التعاوني  األساسي ، والتي لو أُعُتم د ت معًا؛ لذوارت نظامذًا تعليميذًا 

 (408: 4111ود،أبذو النصذر ).                                                       متعامالً 
ال ريقذ  تقذوم علذى إيجذاد الحلذول الممكنذ  للمشذكالت التذي تقذدم لل لبذ ،  :طريقوة حول المشوك ت. 4

الدذذد  مندذذا التركيذذز علذذى العمليذذات التذذي يجريدذذا وصذذواًل إلذذى المعراذذ  أعمذذر مذذن المعراذذ  ذاتدذذا، مذذع 
بحيذذث يسذذتخدم أسذذاليب  تشذذجيعه علذذى إجذذراء التجذذارب، جمذذع المعلومذذات، وتفسذذير وا عمذذام النتذذا  ،

 (010: 4112ق ذي  وسذمير،)                             .التفكير لإلاادة مندا اي مواق  أخذر  
 ريقذذ  تعليميذذ  لل لبذذ  تحذذدث بترشذذاد وتوجيذذه مذذن مدرسذذه ، يتيذذمن : طريقووة االكتشوواو الموجوو  .8

 .الحدسي ، والتفكير(العملي)االعتشا  نوعين من التفكير هما؛ التفكير التحليلي 

 (20: 4108:عفان  وآخرين)

يقذذوم علذذى العمليذذات العقليذذ  ايذذاًل علذذى العمليذذات العمليذذ  لت ديذذان : طريقووة اإلستقصوواء الموجوو . 2
بال الذذذب إلذذذى حذذذ  المشذذذكل ، ويمذذذر بعذذذدة عمليذذذات، تبذذذدأ مذذذن تحديذذذد المشذذذكل  مذذذم إجذذذراء التجذذذارب و 

لحصول على النتا   التي تسذدم اذي حذ  ممارس  بع  عمليات العلم كالقيا  واإلستنتاا لتنتدي با
 (041: 4112ق ي  وسمير،)                                                          .المشكل 

تمتاز دورة التعلم عن ريرهذا مذن ال را ذص بأندذا تراعذي قذدرات ال لبذ  العقليذ  : طريقة دورا التعلم. 1
العمذذ  الجمعذذي، يسذذير العمذذ  علذذى واقدذذا عبذذر مذذالث ايذذاًل علذذى مسذذاعدته علذذى التفكيذذر والتعذذاون و 

 :مراح 



50       
 

 
 

 خلفية نظرية و دراسات سابقة  :  الثاني الفصل 

 
 التي تبدأ بتفاع  ال لب  مع إحد  الخبرات الجديدة: مرحلة االستكشاو. 
 إذ إن البيانات تقود إلى التوص  للمفدوم من خالل النقاشات: مرحلة اإلبداع المفا يمي. 
 هذذي المرحلذذ  التذذي تبذذين اذذي هذذذ  المرحلذذ  ي بذذص ال لبذذ  المفدذذوم و : مرحلووة تطبيووق المفهوووم

 .إنتقال أمر التعلم لديدم، وا عمام خبراتدم اي مواق  جديدة
 (411-423: 4100الموسوي،)

 :التقويم الصفي وحوسبت 

يدخ  الحاسوب بنحٍو بارز اي تقذويم التحصذي  المعراذي لل لبذ ، وبواسذ   البرامجيذات 
كن مذن التذأمير اذي جوانذب عمليذ  التقذويم التي يتيحدا هذا الجداز والدق  والسرع  التي امتاز بدا، تم

نخرا ذذه  يذذمن وسذذا لدا الفاعلذذ  ويمكذذن تويذذيح الجوانذذب التذذي بذذرز ايدذذا اسذذتعماله يذذمن جانذذب . وا 
 :وكاآلتي( 4112ق ي ،)التقويم كما بيندا

 .بناء االختبارات وت ويرها: أوالً 

دارتدا: مانياً   .تقديم االختبارات وا 

 .النتا   وا عالنداتصحيح االختبارات ورصد : مالماً 

 .تحلي  النتا  : رابعاً 

                                   .تشخي  نقا  اليع : خامساً 

 (022-026: 4112ق ي ،) 

 :اي ما يلي توييح لعٍ  مندا

 :ختبارات التحصيلية وتطوير ابناء اال: أوالا 

ويعايشذذون المجذذال ألن التقذذويم مدذذم للعمليذذ  التعليميذذ  برمتدذذا، وبذذاألخ  للمدتمذذين بدذذا 
التربذذوي كالمدرسذذين وال لبذذ  واآلبذذاء، اذذتن لالمتحانذذات الذذدور العبيذذر والبذذارز إلعذذالم المدرسذذ  كيفيذذ  
سير العملي  التعليمي  وحصادها وحتى مغراتدا، والتنب  بنجاح  الب اي دراس  معينذ  مسذتقباًل، وقذد 

 (022: 4112يون  وآخرين،)                .يكون امتحانًا للتشويص حين يقود النجاح إلى نجاح
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أن االختبارات التحصيلي  من أهم وسا   التقويم التي يوظفدا ( 4100الموسوي ) ورآ 

 (244: 4100الموسوي،)             .المدرسون لتقويم مد  تقدك  لبتدم اي التحصي  الدراسي

صذنيفدا إلذى أن االختبارات التحصذيلي  عمومذًا يمكذن ت( 4100العفون واا م  ) وبينت
صنفين، األول يعر  باالختبارات التحصذيلي  المويذوعي ، التذي يقذوم ال الذب ايدذا باختيذار اإلجابذ  

العفذذون )مذذن متعذذدد، والمذذاني االختبذذارات التحصذذيلي  المقاليذذ  التذذي يسذذرد ال الذذب ايدذذا اإلجابذذ  بنفسذذه  
علذى كذٍ  مذن التقذويم  أنواعذًا أخذر ، ايذالً ( 4101الزند وهذاني )وييي  (. 403: 4100واا م ،

 .التحريري والشفوي، وهي التقويم العملي، والمصور، والمبرم  آلياً 

 (826-821: 4101الزند وهاني،) 

ويست يع المدر  ت وير االختبارات التحصيلي  بواس   الحاسوب عن  ريص تيذمينه  
ختيذذار البرمجيذذ  لبرمجيذذات جذذاهزة ببنذذاء اإلختبذذار، وذلذذك بعذذد تحديذذد األهذذدا  بدقذذ  ومويذذوعي ، ال

المناسب  لتحقيذص تلذك األهذدا ، كمذا ويذتمكن  مذن اعتمذاد مصذر  األسذ ل ، الذذي يعذد  ريقذ  ُأخذر  
لت ذذذوير االختبذذذارات التحصذذذيلي ، إذ يذذذتمكن مذذذن توظيذذذ  الحاسذذذوب اذذذي إعذذذداد أسذذذ ل  إختبذذذار لمقذذذرر 

ظذذ  الحاجذذ  معذين، وتعذذد األسذذ ل  بصذذيغ  عشذذوا ي  وبتعليمذذات للحصذذول علذذى امتحذذان متجذذدد اذذي لح
 (026، 4112ق ذذي ،)                                                                    .لذذذلك
دارتهاتقديم اال: ثانياا      :الكترونيا ختبارات وا 

إعذداد االختبذارات التحصذيلي ،  ت لَّذب الذذيعن  ريص خبرة الباحم  اي مجذال التذدري  
أحد االختبارات ل لب  المرحل  اإلعدادي ، إذ كان االختبذار تقديم اي  إعتمدت أسلوبًا تقويميًا محوسباً 

عبذذذارة عذذذن مجموعذذذ  مذذذن األسذذذ ل  التذذذي تيذذذمنت االختيذذذار مذذذن متعذذذدد، وتذذذم بنذذذاء االختبذذذار برمجيذذذًا 
، تيذذمن االختبذذار عنذذد تقديمذذه لل الذذب حقذذواًل (Visual Basic 6)باعتمذذاد إحذذد  لغذذات البرمجذذ  
ال الذذب كاإلسذذم المالمذذي، الصذذ  والشذذعب ، وتويذذيح حذذول االختبذذار تخذذت  بالمعلومذذات الخاصذذ  ب

بشذذك  مبسذذ ، ويتوقذذ  االختبذذار اذذي حذذال إندذذاء ال الذذب إلجاباتذذه ليذذتم عذذر  نتيجتذذه علذذى الواجدذذ  
التذذي قذذام بتدخذذال إسذذمه يذذمندا كذذون ندايذذ  االختبذذار تنقلذذه إليدذذا بمجذذرد النقذذر علذذى المفتذذاح إندذذاء 

كمذذا ويمكذذن ربذذ  إجابذذات ال لبذذ  بقاعذذدة بيانذذات ليذذتم خذذزن تلذذك .  االختبذذار والحصذذول علذذى النتيجذذ
 .مع إمكاني  تحديد وقت لإلجاب  الدرج 
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ع نهاورصد النتا ج  ختباراتتصحيح اال: ثالثاا   :وا 

ادات معراذذذ  مسذذذبقًا، وقذذذد  يمكذذذن تصذذذحيح االختبذذذارات المحوسذذذب  إلعترونيذذذًا علذذذى واذذذص برمجيذذذات وعذذذدا
ى ذلذك مباشذرة دون حاجذ  المذدر  إلذى تعلذم إحذد  لغذات البرمجذ  تحتوي بع  البرام  الجذاهزة علذ

ولذذذد  دخذذذذول . للقيذذذام بذذذذلك مذذذواارًا بذذذذذلك الوقذذذت والجدذذذد مذذذذع يذذذمان الدقذذذ  اذذذي استحصذذذذال النتذذذا  
الحاسوب ميمار التقويم، اقد أصذبح مذن األمذور المسذاعدة اذي عمليذ  رصذد النتذا   بعذد التصذحيح 

لب  المتعددة إلى عدة ا ات، كذ  ذلذك باسذتعمال البرمجيذات والتمكن أييًا من تصني  مستويات ال 
المناسب  والتي تيمن الدق  المتناهي  اي إع اء النتا  ، وهو األمر الذي يتوخذا  جميذع مذن يمذار  

 .مدن  التدري  والقا مون على العملي  التعليمي  التربوي  بصورة عام 

النتذذا   تلقا يذذًا وذلذذك مذذن خذذالل م ابقذذ   حيذذث يقذذوم البرنذذام  الذذذي يعتمذذد علذذى الحاسذذوب بتصذذحيح
اإلجابذات الصذحيح  مذذع اإلجابذ  التذذي إختارهذا ال الذذب وبذذلك يذذتم إنجذاز التصذذحيح وا ع ذاء ال الذذب 

 .الدرج  المناسب 

 .اي هذ  الخ وة تع ى تقييمات للنتا   المستحصل  :تحليل النتا ج: رابعاا 

 :تشخيا نقاط الضع : خامساا 

بذين إجابذات ، إذ تُ منذه ال الذب ومذا يتعذذر عليذه ادمذه م  اذي تقريذر مذا يذتمكنتعد هذ  الخ وة الحاس
ال لب  ما يمتلعونه من مدارات وقدرات وما تقبلذو  مذن معلومذات، وتتويذح مذن هذذ  الخ ذوة األمذور 
التي يبرز ايدا يع  ال الب، والذي يعود إلى عذدة أسذباب قذد تتعلذص بال الذب أو المذادة المعرايذ ، 

 .التدري  المتبع  أو صي  التقويم وريرهاوحتى  را ص 

 :تجارب بعض الدول في مجال التعليم اإللكتروني : المحور الرابع

سيتيذذمن هذذذا الجذذزء مذذن الفصذذ  المذذاني؛ القيذذام بتويذذيح لذذبع  التجذذارب التذذي أمبتذذت 
 :نجاحًا اي مجال التعليم اإللعتروني، واقًا للمحاور المالم  التالي 

 :يذ التعليم اإللعتروني اي الدول األجنبي ، والذي سيتيمن ك  منمجموع  التجارب لتنف 
 .تجرب  االتحاد األوروبي اي مجال التعليم اإللعتروني .0
 .التجرب  األسترالي  اي مجال التعليم اإللعتروني .4
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 .التجرب  العندي  اي مجال التعليم اإللعتروني .8

 :المجاورة للعرا ، ويتيمن كاًل منمجموع  تجارب لتنفيذ التعليم اإللعتروني لبع  من الدول  
 .تجرب  المملع  األردني  اي مجال التعليم اإللعتروني .0
 .تجرب  المملع  العربي  السعودي  اي مجال التعليم اإللعتروني .4
 .تجرب  دول  العويت .8

 .تجرب  العرا  اي مجال التعليم اإللعتروني 

 :وايما يلي توييح حول التجارب البارزة للدول المذكورة

 :م اإللكتروني في الدول األجنبيةجموعة التجارب لتنفيذ التعليم 
 :األوروبي في مجال التعليم اإللكتروني االتحادتجربة  .9

برزت تجرب  االتحاد األوروبي وايح  اي مجال التعلذيم اإللعترونذي، األمذر الذذي ُعذدا 
 . يرورة من يرورات العصر الراهن لالرتقاء بواقع التعليم ايدا

قامذذذت م سسذذذات مختصذذذ  اذذذي كذذذ  مذذذن لشذذذبون ،  م(4114-4111) بذذذين افذذذي المذذذدة
بذذدعم الجدذذود المتواصذذل  لذذدم  ( EU)سذذتوكدولم، وبرشذذلون  باإلشذذتراك مذذع دول االتحذذاد األوروبذذي 

وتوظيفدذذا اذذي ق ذذا  التعلذذيم، إذ سذذعى مجلذذ  لشذذبون  اذذي ( ICT)تقنيذذات المعلومذذات واالتصذذاالت 
لتوظيذذ  يذذمن مجتمذذع يتزايذذد ايذذه االعتمذذاد علذذى التقانذذات لتدي ذذ  ومالءمذذ  التعلذذيم ل م(4111) سذذن 

بنحٍو مستمر، لتدعم هذا السعي ك  من برشلون  وستوكدولم، وبناًء عليه تم ويع خ   العم  من 
، م(4112)وحتذى  م(4110)السذن ق ب  المفويي  األوروبيذ  لمشذرو  ت ذوير الذتعلم اإللعترونذي مذن 

اي توظي  واسذتعمال التعلذيم اإللعترونذي واقذًا  م(4118)  سنمع صدور موااق  البرلمان األوروبي 
 (011ب،-4102عزمي،)                    .م(4116)وحتى  م(4112)سن  لخ   ممتدة من 

تذي قذام بدذا االتحذاد األوروبذي ويمكن إيجذاز أبذرز تجذارب وأنمذا  التعلذيم اإللعترونذي ال
 (:442-441: 4112د الدادي،) باآلتي
 :امج والمشروعات المشتركةالبر : أوالا 

 .للتعلم عن بعد( DELTA)برنام  دلتا  .0
 (.ARIADNE)التحال  لشبكات التألي  والتوزيع التعليمي عن بعد ألوروبا .4
 (.COAST)مشرو  سل   برمجيات التعليم للتدريب العلمي  .8
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 (.EUN)مشرو  شبك  مدرس  الوسا   المتعددة األوروبي   .2
 (.TEN)ل األوروبي  شبك  التعليم عن بعد عبر الدو  .1

 :األوروبية طاع المدار  : ثانياا 

 .تجرب  المدر  على اإلنترنت اي الدانمارك .0
 .مشرو  الشبك  القومي  للتعلم اي المملع  المتحدة .4

 : طاع التعليم العالي: ثالثاا 
 .الجامع  المفتوح  بالمملع  المتحدة .0

اإللعترونذذذذي مجموعذذذذ  وقذذذذد تيذذذذمنت خ ذذذذ  العمذذذذ  ببرنذذذذام  االتحذذذذاد األوروبذذذذي للتعلذذذذيم 
 (016-012: ب-4102عزمي،)                    :أولويات تتلخ  اي المحاور األربع  اآلتي 

وتشتم  على تزويد ال لب  بمعدل جداز حاسوب واحد لع  عشرة  : البنية التحتية والمعدات .0
ي توظيذذذ   لبذذ ، كمذذذا تذذذم ربذذذ  المذذدار  بشذذذبك  الويذذذب مذذذع تلقذذذي المدرسذذين التذذذدريبات اليذذذروري  اذذذ

 .الحاسوب وشبكات الويب
اذذي هذذذا الصذذدد لذذم تعذذد المفويذذي  األوروبيذذ  أندذذا مسذذ ول  عذذن إنتذذاا : المحتوووو والخوودمات .4

المحتذذذو  أو توظيذذذ  خذذذدمات جديذذذدة حذذذول التعلذذذيم اإللعترونذذذي، مذذذع اسذذذتمرارها بالذذذدعم، وقذذذد حذذذددت 
 .المجتمع والمقاا  والموا ن مالث أولويات حيال ذلك، تتمم  باللغات الحديم ، وتعنولوجيا العلوم و 

سذذعت الخ ذ  اذي هذذذا الجانذب إلذى تذدريب المدرسذذين إيذاا ً  إلذى تمويذذ  : تودريب المودر  .8
المشذذروعات التذذي ت مذذح لتذذدريب المدرسذذين يذذمن بذذرام  األبحذذاث التربويذذ ، وواقذذًا للمبذذادرة المعنيذذ  

 :بالتعليم اإللعتروني، وقد إرتعز ذلك على أربع  محاور
 روني للمدرسين والمدربينالتعلم اإللعت. 
  تأهي  مدرسي القري  اإللعتروني. 
 إقرار التعليم رير النظامي للمدرسين. 
 ت وير وا عداد وتدريب المدرسين والمدربين. 

كالمقذابالت  أوروبيذ يتيذمن تشذكي  تجمعذات ومجموعذات : األوروبويالتعواون الرب  الشوبكي و  .2
 .  اإلنترنتالشخصي  وجدًا لوجه أو االاترايي  من خالل شبك
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 :الية في مجال التعليم اإللكترونيالتجربة األستر  .0

لع  أبرز ما يميز ُأستراليا اي ق ا  التعليم، هو وجذود أعمذر مذن وزارة للتربيذ  موزعذ  
تذذذر  أن االنخذذذرا  اذذذي مجذذذال التقانذذذ  ( 4100الزنبقذذذي،)علذذذى الواليذذذات المكونذذذ  لدذذذا، لذذذذلك؛ اذذذتن 

بذرز تجذارب التعلذيم اإللعترونذي كانذت يذمن واليذ  ايكتوريذا، سيتفاوت من والي  ألخر ، علمذًا أن أ
إذ إعتمدت وزارة التربي  والتعليم الفيكتوري  خ   ساعي  لت وير التعليم مع إدخال التقان  منذذ العذام 

بعد إتمام رب  جميع مدار  ( 0222)ايدا، على أن تنتدي الخ   المويوع  اي العام ( 0226)
 ( 400: 4100الزنبقي،)                    .و ما تم ت بيقه اعليًا حينداالوالي  بشبك  إنترنت، وه

و ذذورت مشذذروعًا يذذخمًا اذذي واليذذ  ايكتوريذذا هذذد  إلذذى ربذذ  كذذ  المذذدار  العامذذ  مذذع 
WAN)إدارة التعليم ومجل  الدراسات وك  المواقع الحكوميذ  عبذر الشذبك  

)  والذذي ُأ ل ذص  عليذه ،
 .(VicOne)إسم 

 (484: 4112،د الدادي) 
 :ال التعليم اإللكترونيالتجربية الكندية في مج .3

التذي واارتدذا م سسذات ( School Net)مذن أبذرز تجذارب كنذدا اذي شذبكات المذدار  
الصناع  العندي  وبدعم من حكومتدم وق ا  األعمال ومجتمع التعليم اي كندا، هدات هذ  الشذبك  

ذذمُّن ذلذذك  لخذذدمات الشذذبك ، بمذذا ايدذذا إلذذى تعزيذذز الفذذر  التعليميذذ  بتوظيذذ  شذذبك  اإلنت رنذذت، مذذع ت ي 
ي ذذت عليدذذا بي ذذ  الذذتعلم،  المشذذروعات الشذذبكي  التذذي قذذام بتصذذميمدا المدرسذذون، مذذع أويذذا  معينذذ  ُبن 
كذذذلك إتاحذذ  المذذواد المدنيذذ  علذذى الخذذ  لتنميذذ  الحيذذاة الوظيفيذذ  والمدنيذذ  بالنسذذب  إلذذى المدرسذذين مذذع 

 (021: 4112د الدادي،)                .ي  الم لوب  عبرهاالوصول إلى مواد المقررات الدراس
، ورصذذذذدت لذذذذه اإلمكانذذذذات الماديذذذذ  الم لوبذذذذ  (0228)وقذذذذد ابتذذذذدأ المشذذذذرو  منذذذذذ عذذذذام 

لتوسعته، كما تمَّ حث وتدريب المدرسين على األنش   الصفي  القا مذ  علذى التعامذ  مذع اإلنترنذت، 
ظَّ  اي خدم  وقد أسدم المشرو  اي تقديم العمير من الخ دمات كتواير مصادر المعلومات التي ُتو 
 (002: أ-4101المالح،)                            .المدار  والمدرسين وأولياء األمور وال لب 

 
 

                                  
 WAN: Wide Area Network (شبك  المجال الواسع) 
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 :لدول المجاورا للعراقمجموعة تجارب لتنفيذ التعليم اإللكتروني لبعض ا 

 :نيفي مجال التعليم اإللكترو المملكة األردنية  تجربة .0
قامذذذذت وزارة التربيذذذذ  والتعلذذذذيم بالتنسذذذذيص مذذذذع وزارتذذذذي التخ ذذذذي  وتعنولوجيذذذذا المعلومذذذذات 
واالتصذذاالت باعتمذذاد سياسذذ  و نيذذ  للتعلذذيم اإللعترونذذي، تيذذمنت إنشذذاء شذذبكات المعراذذ  الو نيذذ  
واعتمذذاد تعنولوجيذذا المعلومذذات واالتصذذاالت  كأسذذا  للتحذذول إلذذى نظذذام تعليمذذي يعتمذذد علذذى ت ذذوير 

 .لتعليم الذاتي والتفكير النقدي عويًا عن التعليم التقليدي المرتعز على التلقين من المدر قدرة ا
 ( 020: ب-4101المالح،) 

( EDUWave)وأبذذرز مذذا تذذم ت بيقذذه اذذي هذذذا الصذذدد مذذا يسذذمى بمنظومذذ  اإليذذديووي 
الرا ذذذد علذذذى  للتعلذذذيم اإللعترونذذذي، وهذذذي نظذذذام تعليمذذذي أنتجتذذذه شذذذرك  التقانذذذ  المتعاملذذذ  األردنيذذذ  وهذذذو

أي المراحذذذذ  ( K-12)المسذذذتو  الذذذو ني لتذذذواير  مزايذذذا وتقانذذذات حديمذذذ ، سذذذعى اذذذي بداياتذذذه لذذذدعم  
الدراسي  ما قب  الجامعي ، ليت ور ويشتم  على مراح  التعليم العالي والبعد الم سسي، مع مراجع  

اإللعترونذي، ولذذلك اقذد  هذا النظام من مستشارين معرواين محليًا وعالميًا اذي مجذال التعلذيم والذتعلم
 (818: 4112الشنا  وحسن،)   .تم اعتماد  لد  وزارة التربي  والتعليم لت بيص التعليم اإللعتروني

وقد تمم  التعاون والدعم الم سسي لتواير مت لبات الت بيص المناسب التي تتممذ  
 .ةالبي   الممكن  والتحديات الموجودو الموارد البشري ، و بالبني  التحتي ، 

 (022-020:ب -4101المالح،) 
 :تجربة المملكة العربية السعودية في مجال التعليم اإللكتروني  .0

إن تبنذذي وتذذدري  الحاسذذب اآللذذي كمذذادة يذذمن منذذاه  المملعذذ  العربيذذ  السذذعودي  
ن  أساسذذًا قويذذًا إلعمذذام تجربذذ  التعلذذيم اإللعترونذذي عذذن  ريذذص تقويذذ  0236ومنذذذ العذذام  ؛ قذذد كذذوَّ
ناء جي  قادر على اإلبذدا  والع ذاء، وسذعت إلذى جعذ  التعلذيم اإللعترونذي أساسذيًا اإلمكانات وب

يمن العملي  التربوي  والتعليمي  حتى أصبح اليوم إحد  الركا ز للتعليم الحذديث ايدذا، وبذرزت 
خ ذذ  المملعذذ  الشذذامل  اذذي دمذذ  التقانذذ  اذذي التعلذذيم عذذن  ريذذص مجموعذذ  مذذن المشذذاريع يمكذذن 

 :إيجازها بالتالي
 وااذر هذذا المشذرو  حاسذب آلذي  (:وطنوي)الطلبوة اللوي   و وأبنا مشروع عبد هللا بن عبد العزيوز

لع  عشرة  الب، مذع القيذام بذرب  المذدار  بالشذبك  الو نيذ ، وتعذوين شذبكات محليذ  داخذ  كذ  
 .مدرس 
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  جذي ه د    إلذى إعذداد خري: (تأ يل)مشروع تأ يل ط ب المرحلة الثانوية في مجال المعلوماتية

المانويذذ  العامذذ  اذذي مجذذال المعلوماتيذذ  بالتعذذاون مذذع شذذركات الق ذذا  الخذذا  وجمعيذذ  الحاسذذبات 
 .السعودي 

  يذذذذواار بذذذذرام  إمرا يذذذذ  اعتمذذذذادًا علذذذذى البرمجيذذذذات التعليميذذذذ  : الر ميووووة التقانوووواتمشووووروع مراكووووز
 .والمحتويات الرقمي  لتلبي حاجات المقررات المدرسي 

 مراكز لمصادر التعلم  تطوير المكتبات المدرسية إلل(LRC) :  شم  المشرو  مكتبات المذدار
الحكومي  واألهلي  وكليات المعلمين وجعلدا بي ات رني  معززة لدور المتعلم مذن خذالل إسذتيعابدا 

 .مصادر المعلومات الم بوع  ورير الم بوع 
  المختبوورات المحوسووبة(Computer Based Labs:)  إعتمذذدت التجريذذب والمشذذاهدة

تنتاا بتوظي  برمجيات تفاعلي  اي أجدزة الحاسوب بجع  الحاسب أحد عناصذر التجربذ ، واإلس
 .األمر الذي يحقص مبدأ التعلم اإليجابي مع تحاشي أساليب الحف  والتلقين

 (410-411: 4102ال حان،)
 :تجربة دولة الكويت .3

 بذذذرزت تجربذذذ  دولذذذ  العويذذذت اذذذي مجذذذال التعلذذذيم اإللعترونذذذي بشذذذكٍ  وايذذذح مذذذن خذذذالل
 .مساعيدا اي ت وير ق ا  التعليم عمومًا واإلرتقاء به إلى مستو  ال موح

ولدولذذ  العويذذت اذذي جانذذب التعلذذيم اإللعترونذذي تجربذذ  ناجحذذ  ومسذذتمرة لحذذد األن تسذذمى 
، تسذذذعى هذذذذ  المنظومذذذ  إلذذذى التواصذذذ  بذذذين أيذذذال  المنظومذذذ  التربويذذذ  األربعذذذ  المتمملذذذ  ( الذذذب)

تعزيذز العمليذ  التعليميذ   وهذالدذد  العذام  نأبذ مو لذر نَّ يبو ،يذاء األمذوربال الب، المذدر ، اإلدارة ،أول
أهذذدا   زر بذذأ امذذأاذذي مراحذذ  التعلذذيم الذذمالث اذذي دولذذ  العويذذت مذذن خذذالل إدخذذال التعلذذيم اإللعترونذذي، 

 :التعليم اإللعتروني األخر  كانت كما يلي

 .خلص شبكات تعليمي  إلدارة عم  الم سسات التعليمي . 0

 .نيملعتملا نيب  يدر فلا   و ر فلا ةاعا ر مب  يميلعتلا  يلمعلا  ا ن عيسو ت .4

 . يتامو لعملا  كبش لالخ نم حتفنملا ملاعلا عم  ماعتلل بلا لل  صر فلا  حاتإ.8

 (تنر تنإ ردصم : .ت .ب ،مو لر)
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 :إللكتروني تجربة العراق في مجال التعليم ا 

سعت وزارة التربي  والتعليم العراقي  وبجدود حميم  إلى االنتقال من التعليم التقليدي إلذى 
التعليم اإللعتروني سعيًا اي مواعب  الت ور الدا   والسريع اي مجذال التعلذيم ُأسذوة ببقيذ  دول العذالم، 

ومذا  4104-2-02د منذذ تذاريو اكان مشرو  التعلذيم اإللعترونذي الحذالي الذذي بذدأ ت بيقذه اذي الذبال
زال حتذذى اآلن قا مذذًا، وقذذد شذذملت مرحلذذ  الت بيذذص األوليذذ  هذذذ  الصذذ  الخذذام  اإلعذذدادي، بفرعيذذه 

 .8العلمي واألدبي اي عدد من مدار  محااظ  الديواني  

بدذا الصدد اقد اسذتعانت الذوزارة بجدذات مختصذ  اذي مجذال البرمجيذات التعليميذ  التذي 
( صذذفي)جذذي الذذر ي  اذذي مجذذال التعلذذيم اإللعترونذذي، باتبذذا  نظذذام برمجذذي يذذدعى تعتبذذر الذذداعم البرم

، ومذذن خذذالل إ ذذال  الباحمذذ  وجذذدت أن النظذذام المتبذذع (HP Classroom Manager)واآلخذذر 
بذذدعم مذذن إحذذد  الشذذركات التذذي قامذذت بتذذواير ( HP Classroom Manager)حاليذذًا هذذو نظذذام 

 .2مه على المدار  المشمول  بذلك نسخ  برمجي  مرخص  من هذا المنت  وا عما

ايذذاًل علذذى تزويذذد المذذدار  بمذذا يلذذذزم مذذن المكونذذات الماديذذ  المناسذذب  لت بيذذص النظذذذام 
الخذذوادم الخاصذذ  للذذرب  الشذذبكي، وتذذواير السذذبورة التفاعليذذ  ( Servers)البرمجذذي، إذ تذذم التجديذذز بالذذذ

 .لمختبرات الحاسوب، مع تجديز بع  الصفو  بالحاسوبات لذلك

ي ما يخ  هذا المشرو ، اقد تذم ويذع مجموعذ  مذن األهذدا  للتعلذيم اإللعترونذي، وا
وتعتبر بداي  أي مشذرو  اذي الجانذب التربذوي والتعليمذي عمومذًا؛ هذي خ ذوة ويذع وتحديذد األهذدا  

ومذذن خذذالل هذذذا البحذذث، تذذم التوصذذ  إلذذى مجموعذذ   .، التذذي يرجذذى تحقيقدذذا(بعذذد التخ ذذي  المسذذبص)
 :֎ُتدرا كالتاليللتعليم اإللعتروني ا وزارة التربي  اي العرا  هدا  التي ويعتداأل

 تواير مصادر متعددة ومتباين  للمعلومات تتيح ار  المقارن  والمناقش  والتحلي  والتقييم. 

                                  
، إال أنه وبعد إست العات البحث اتيح على الررم من إعمامه يمن مدرستين اي محااظ  بغداد العرخ األولى والرصاا  األولى 8

 .أن الت بيص رير متحقص ايدما لذلك تم إستبعادهما عن مجتمع البحث
الذي قامت ( HP Classroom Manager)شرك  النبع للبرمجيات، التي قامت بتزويد المدار  بدذ  النسخ  البرمجي  لنظام  2

 .العالمي  مديأ لالستعمال الصفي( HP)بتنتاجه شرك  
 .أهدا  التعليم اإللعتروني -شعب  التعليم اإللعتروني/قسم التخ ي  التربوي / كتاب وزارة التربي ( 01)ملحص  ֎
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  إعادة هندس  العملي  التعليمي  بتحديد دور المعلم والمتعلم والم سس  التعليمي. 
  المعلذذذذم، المذذذذتعلم، )اذذذذي ربذذذذ  وتفاعذذذذ  المنظومذذذذ  التعليميذذذذ  اسذذذذتعمال وسذذذذا   التعلذذذذيم اإللعترونذذذذي

 (.الم سس  التعليمي ، البيت، المجتمع، البي  
 تبادل الخبرات التربوي  بواس   وسا   التعليم اإللعتروني. 
  تنميذ  مدذارات وقذدرات ال ذالب وبنذاء شخصذياتدم إلعذذداد جيذ  قذادر علذى التواصذ  مذع اآلخذذرين

 .العصر من خالل الوسا   التقان  الحديم وعلى التفاع  مع متغيرات 
 نشر المقاا  التقان  بما يساعد على خلص مجتمع إلعتروني قادر على مواعب  مستجدات العصر. 

 :المكون لنظام التعليم اإللكترونيالنظام البرمجي 

يعذازات يتأل  النظام البرمجي لنظام التعليم اإللعتروني المتبع حاليذًا اذي العذرا  مذن مجموعذ  مذن اإل
التعامذ  معذه، وعمومذاً  اذتن النظذام البرمجذي يتذأل  مذن واجدذ   التذي تسذد  علذى ال الذب والمذدر 

المسذذتخدم التذذي تخذذ  المذذدر  التذذي تمكنذذه مذذن الذذدخول إلذذى بقيذذ  الحواسذذيب المرتب ذذ  عبذذر الشذذبك  
بيذذذص التذذذي تخذذذ  ال لبذذذ ، بواسذذذ   تلذذذك البرمجيذذذات يذذذتمكن المذذذدر  مذذذن التعذذذر  إلذذذى الواجدذذذ  والت 

الموجذذود حاليذذا لذذد  ال الذذب، عذذن  ريذذص ذلذذك التذذراب  أصذذبح مذذن السذذد  جذذدا تبذذادل المعلومذذات بذذين 
ال الب والمدر ، مع اعتماد نظام اردي أو جمعي اي ذلذك، بمعنذى أن المذدر  برمجيذًا يذتمكن مذن 
 إنشاء مجموعات من ال لب  من خالل اشتراك مجموع  من الحواسيب اي نااذة معين  تخذ  سذ االً 

، ويع ذذذي ال لبذذذ  إجابذذذاتدم، وبذذذذلك تراعذذذى **معينذذذًا أو ت بيقذذذًا مذذذن ت بيقذذذات مقذذذرر مذذذادة الحاسذذذوب 
بنظذذذام االمتحانذذذات  مذذذزودالنظذذذام . الفذذذرو  الفرديذذذ  بذذذين ال لبذذذ  مذذذن حيذذذث سذذذرع  اإلجابذذذ  ونم دذذذا

المبرمج ، والتي بواس تدا يتمكن المدر  اي وقت قياسي من إعداد مجموعذ  مذن األسذ ل ، وتعذوين 
عداد لإلجاب  يحدد لدم الوقت المناسب والم لوب لإلجاب  مع إمكاني  التصذحيح اإللعترونذي الفذوري 

يكون و ووجود الدق  والسرع  اي اإلنجاز، لد  ال لب  إلجابات ال لب ، مما يخلص اإلحسا  بالعدال  
سذذتفتاءات نظذذام االيذذمن الصذذفو  الدراسذذي ، مذذع تزويذذد  ب اذذاعاًل عنذذد وجذذود عذذدد كبيذذر مذذن ال لبذذ 

 .وما إلى ذلك من أمورالذي يتيح الحري  لل لب  باختيار مواعيد إمتحاندم 

                                  
    سعت وزارة التربي  إلى إدخال العديد من المدرسين اي أعمر من دورة تعريفي  بدا النظام لتسدي  التعام  معه من منتسبي المدار

 .المشمول  بالتعليم اإللعتروني
الفايروسات واإلخترا ، ،Access ،Visual Basic6 قواعد البيانات باستعمال)يتيمن مقرر مادة الحاسوب المويوعات التالي   **

 (.تدي   الحاسوب وتنصيب البرام 
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 :دراسات سابقة: المحور الخام 

ت إلذذى قذذ ر يتيذذمن هذذذا الجذذزء مذذن الفصذذ  إستعرايذذًا لذذبع  الدراسذذات السذذابق  التذذي ت
قذد قومذت التعلذيم لعذدم وجذود دراسذات سذابق  وقد إعتمدت الدراسذات العربيذ  نظذرًا  ،التعليم اإللعتروني

ولعذون الدراسذات العربيذ  هذي األقذرب إلذى مجتمذع البحذث الحذالي مذن بعذ   ،اإللعتروني اي العذرا 
ت السذذذابق  والتذذذي تذذذم الحصذذذول عليدذذذا تذذذم تويذذذيحدا وبنذذذاًء علذذذى ذلذذذك؛ اذذذتن تلذذذك الدراسذذذا النذذذواحي،

 .تصاعدياً  يللترتيب الزمنعريدا واقًا و 
 :تاليكال كانتوالدراسات  

تعذر  أهميذ  ومعوقذات اسذتخدام المعلمذين  ، وهذدات إلذىاجريت اي السعودي  (0227ي،الشمر ) .0
 .للتعليم اإللعتروني من وجد  نظر المشراين التربويين بمحااظ  جدة

تقذذذويم لتجربذذذ  التعلذذذيم اإللعترونذذذي  اجريذذذت اذذذي السذذذعودي ، وهذذذدات إلذذذى (0227العبووود الكوووريم،) .4
 .بمدار  البيان النموذجي  بجدة

تعر  مد  تواار كفايات التعليم اإللعتروني  اجريت اي السعودي ، هدات إلى (0221سي ،ال). 8
ومعوقاتدذذا وأسذذاليب تنميتدذذا مذذن وجدذذ  نظذذر أعيذذاء هي ذذ  التذذدري  بكليذذ  التربيذذ  اذذي جامعذذ  الملذذك 

 .سعود
تعذذذذذر  م الذذذذذب اسذذذذذتخدام التعلذذذذذيم  اجريذذذذذت اذذذذذي السذذذذذعودي ، وهذذذذذدات إلذذذذذى (0221الشوووووهراني،). 2

 .اي تدري  العلوم ال بيعي  بالتعليم العالي من وجد  نظر المختصين اإللعتروني
واقع استخدام التعليم اإللعتروني  تعر  اجريت اي السعودي ، وهدات إلى( 0221العبد الكريم،). 1

 .اي مدار  المملع  األهلي  بمدين  الريا 
تخدام منظومذذ  تعذذر  معوقذذات اسذذ اجريذذت اذذي األردن، هذذدات إلذذى (0292الهوورو ورخوورون،). 6

 .التعلم اإللعتروني من وجد  نظر معلمي المرح  المانوي  اي لواء العورة
تعر  إتجاهذات  لبذ  الريايذيات والحاسذوب اجريت اي الس ين، هدات إلى  (0292 رواني،). 2

اذذذي جامعذذذ  القذذذد  المفتوحذذذ  من قذذذ  سذذذلفيت التعليميذذذ  نحذذذو اسذذذتخدام الذذذتعلم اإللعترونذذذي اذذذي تعلذذذم 
 .الرياييات

تعذر  اإلتجذا  نحذو التعلذيم اإللعترونذي لذد  معلمذي ومعلمذات هذدات إلذى  (0292الل وعلياء،). 3
 .المدار  المانوي  بمدين  جدة
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تقذويم جذودة التعلذيم اإللعترونذي اذي جامعذ   اجريذت اذي السذ ين، وهذدات إلذى (0299النجدي،). 2

  .القد  المفتوح  اي يوء المعايير العالمي  للجودة
تفعيذذ  التعلذذذيم اإللعترونذذي بذذالتعليم المذذذانوي  اجريذذت اذذي السذذعودي ، وهذذذدات إلذذى( 0290دوم،). 01

 .العام بالمملع  العربي  السعودي  اي يوء أهدا  التربي  اإلسالمي 
اجريذذذذت اذذذذي السذذذذ ين، وهذذذذدات إلذذذذى تعذذذذر  صذذذذعوبات توظيذذذذ  التعلذذذذيم  (0290العوووووواودا،). 00

 .يراها األساتذة وال لب اإللعتروني اي الجامعات الفلس يني  بغزة كما 
مذذد  إسذذدام التعلذذيم اإللعترونذذي اذذي اجريذذت اذذي االدرن، وهذذدات إلذذى تعذذر   (0293صوويام،). 04

 . يمان جودة التعليم العالي دراس  حال  التعليم المحاسبي اي الجامعات األردني 

 وسذذيتم تقذذديم الدراسذذات التذذي تذذم الحصذذول عليدذذا وتنظيمدذذا تصذذاعديًا واقذذًا للعذذام الذذذي
 :ُأجريت ايه
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التخصصات  أهداف الدراسة وموقع الدراسة
 والمرحلة

أداة 
 الدراسة
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 العينة

منهج 
 الدراسة

الوسائل 
 أبرز النتائج اإلحصائية

1 
( 7002الشمري،)

 في السعودية

تعرررررري  ومعرررررة تخعومررررر     ررررر   ا  

المعلمررعل لل علررعل ارلن رتنرري خررل ت  ررة 

نظررر المشرررفعل ال رنررويعل فرري خ  فظررة 

   ة

 معرررررررررررررررررررررررررررررر  

 ال  صص  

 ال را ة  الث نوية

 ا  ب نة

321 

خشرررررررف   

 ترنوي   

 تصفي 

تنررررارا ، نسررر  

 ،  خ و ط

t-test، لعرررررررررر ت  

 ر ون، ل، نعال ب ي

 كرتنب خ الف  

لل تظ ر فرتق ذا  دالال   حصر يعة تعر ل لنر  خرل 

در رررة البنررر لوريول  ت ال را ررر   العلعررر ، ت  ررر  ي 

الم ر رعل، تدر    اررا   ت صصال برة، ت    ي 

المشرررفعل فرري دترا  اراررراي ار  صرر م، ت لمرر   

 .المشرفعل ن ل   وب اآللي

2 

العبررررررررررررر النريل،)

فرررررررررررررررري ( 7002

 السعودية

ال علعل ارلن رتني نمر ارل تقويل تجرنة 

 البع ن النموذ عة للبن   في   ة

 

خ  لرررررررررررررررررررررررررر  

 ال  صص  

الم و ررررررررررررررررررررررر  

 تارد ادي 

، ا رر ب ن 

تنط مررررة 

 خ حظة

367 

ط لبررررررررة 

 13ت

 خعلمة

 تصفي 

ت لعرررررررررررررررررررررررررررررررر  

 Annovaال ب يل

 ن رافر   خعع ريررة 

t-test ،

الف كرتنبرررررررررررررررر خ، 

تنررررررررررررررررررررررارا ، 

خ و رررررررررررررررررررررط   

حسرررررر نعة، نسررررررر  

 خئوية،

 ولفرري الم ر ررة تزيرر دة درر د لط لبرر  ا زيرر دة  ن ظرر  

تالع مررر   تال واصررر ، تتقلعررر  ادزخررر   تالررر رتل 

ال صوصرررعة تخرادررر ة الفررررتق الفرديرررة خررر  زيررر دة 

رك سرررر ب المعرفررررة  تحم  رررر ل  لم ر ررررةنارن   عررررة 

 دمرررة تصررر عب ار  بررر را ،تتت صرررعل ل ت  ررر عع ن ل 

السررلبع   تقلعرر  ال واصرر  نررعل الط لبرر   تخ ر رر ت ل 

ت ررر ولة المرررذ خررر  نرررال الط لبررر   الج ررر  ادكبرررر، 

الررر خع    خ    نرر   خن نعررة نسرر ،تتنرررار اددطرر ل

  ررر ع    تلعررر ر ادخرررور درررن ل  تصرررعونةتال ردارررة 

ال ع خر  خر  ال ننولو عر  خرل   لن رتنع  ، خر  صرعون  

 .تننولو عة  حع ن   ت     ا  ت  ي  غعر  ة ر مب  الم  

3 
 7002السررررررررع ، 

 في السعودية

تعرري خرر ل كف ير   ال علررعل ارلن رتنرري 

تخعومرر   ت  رر لع  تنمع  رر  خررل ت  ررة 

نظر  دض ر وعئة ال  ريس ننلعة ال رنعة 

   خعة الملك  عود

دلررل نفررس، ترنعررة 

  صررررررة،  ق فررررررة 

  رررر خعة تقنعرررر   

تعلررعل، ترنعررة فنعررة 

 دارة ترنويرررررررررررررة 

 خن وج تطرايق 

 ال را ة الج خععة 

 ا  ب نة
712 

 ت ريسي

تصررررفي 

 ت لعلي

الف كرتنبرررررررررررررررر خ، 

خ و رررررررررررررررررررررط   

حس نعة، ان رافر   

نس  خئويرة ت لعر  

 تب يل  ح دي،

 t-test ،

 spssتنرن خج

نرز دتر النف ي   نصرورة خ و رطة،توو ادخرر الراي 

د لعررة  ت خن فضررة خرر  مرر رة  ال ينفرري ت ررود كف يرر  

النرر در دلررت ال ع خرر  خرر  ال   رر  اآللرري تارن رنرر  

ننفررر رة دررر ا  ن مررر رت ل نررر   خ و رررطة فررري   ررر   ا  

خؤتمرا  الفعر يو تموادر  البع نر   تتقرويل البرخجعر   

ال علعمعة،تنرز  خ  ك ل كف ي    ع ة ل صمعل المقرر، 

بر ت ل تل ل الق رة دلت ال واص  غعر الم  اخل خر  ط ل

 .ت      تا ب ت ل  لن رتنع   

4 
 7002الش راني، 

 في السعودية

ت  ي  خط ل  ار    ا  ال  م ن ل علعل 

ارلن رتنرري تالرر ز  توافرورر  لنرر  خررل  

 النعمع ر،الفع يرر ر،

خنرررر وج ،دحعرررر ر ا
 ا  ب نة

720 

 ت ريسي
 تصفي

خع خررررررررررر   لفررررررررررر  

كرتنبررررر خ، نسررررر  

نرز   ومعة المط ل  ال ز  توافرو  ت د ب رو  خ مة 

ر رررر   ا  ال علرررررعل ارلن رتنررررري لنررررر  خرررررل الط لررررر  

 دراسات عربية متعلقة بالتعليم اإللكتروني(  1)جدول ال 
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المن ج، الم علل، دضو وعئرة ال ر ريس، )

خ  تعرري در رة  ومعرة ( البعئة ال علعمعة

 ك  خن  ، 

تطرايرررق تررر ريس 

العلررررو  الطبعععررررة 

ال را رررررة ضرررررمل 

 الج خععة

 خئوية، خ و ط  

t- test  خ  توظعر

 SPSSنرن خج 

ررر    فررررت ق دالرررة  حصررر يع   دنررر  تالمررر رل، كمررر  ت  ر

لص لب  فراد دعنة ال را رة خرل الطلبرة الرايل ( 0002)

ال يم ر ررون ال علررعل ارلن رتنرري تكررالك ن لنسرربة  لررت 

 .الم  صعل في المن وج تطرايق ال  ريس

5 

العبرررررررررررررررر النريل، 

فررررررررررررررررررري  7002

 السعودية

تعّري تام       ا  ال علرعل ارلن رتنري 

فرررري خرررر ارل المملنررررة ادولعررررة نم ينررررة 

 الري ض

ال   ررررر  اآللررررري 

المررررررواد العلمعررررررة 

ار  م دعرررررررررررررررررة 

 للث نوية

 ا  ب نة
707 

 خ ر    

تصررررفي 

 ت لعلي

خع خررررررر   رتبررررررر ط 

نعر رررررررررررررررررررررررون، 

 t-test الف كرتنب خ

ت لعرررررررر  ال برررررررر يل 

   بررررر ر ي ادحررررر د

 اعفع 

ال نررررارا ، نسررر  

خئويررررررررة، ت رررررررر  

حسرررررر ني، ت رررررر  

خر ب، ارن رراي 

 المعع ري

اررربنة تت رررود خومررر   لن رتنررري  ررر م ن لم ر رررة، 

مررر رة الم ر ررر   دلرررت   ن رانررر    صرررة نررر لم  بر،

تارن رنر     عم ل ال     اآللي تالبري  ارلن رتني 

درر   ترروافر   رر ز ح  رر  طلرري لنرر  ط لرر  تط لبررة ت

 ع دة نم  ال علل ال ع تني، تتضرو  تلوحظ ن لص ، 

 رر   ا  الفرررتق ال الررة  حصرر يع   لصرر لب ارنرر   ن ررو  

كمرر  لررل تبرررز فرررتق دالررة  ،طرايررق ال علررعل ارلن رتنرري

تعررر ل لم معرررر ال  صرررص، ال بررررة، دررر د الررر ترا  

ال  ريبعررة، ت كثررر المراحرر  المطبقررة لرر  ورري الث نويررة 

تت  ي ا  خر دة ال   ر  اآللري تخرل   لر  تقر   ال مايرة 

الرا عة للطلبة نإ  مرار تزي دة دافعع  ل ن رو الر علل، 

دة انررررز السرررلبع   وررري  خعرررة اآلنررر ر ال   رررونعة، زيررر 

 .لع لة، ال أ عر ال ص ي لأل   ةا

6 
ال رش ت ط رتن، 

 في ادردن 7002

خعومررررر     ررررر   ا  خنظوخرررررة ال علرررررعل 

ارلن رتنررري خرررل ت  رررة نظرررر خعلمررري 

 المرحلة الث نوية في لوار النورة

/ لرررل ي ررر د المرررواد

تورررررررري ضررررررررمل 

 ال را ة الث نوية

 ا  ب نة

12 

خ ر رررررر   

 25ت

  ر ةخ  

 تصفي

   بررررررر ر ارررررررعفع ، 

نسرررر   خ و ررررط  

 ت لعررررررررر  تبررررررررر يل

 ، ن ررررررررراي،   ي

   لف  كرتنب خ

 لم ر ررعل،  ررل البنعررة ن ت علررق نرررز ت مررول المعومرر   

ال   عة تال ج ع ا  اد   عة ت  عررا  الطلبرة، تت رود 

فرررتق دالررة  حصرر يع   لم معررر الجررنس لمجرر ل خعومرر   

البنعررة ال   عررة تال ج عرر ا  اد   ررعة لصرر لب الرراكور 

 .تللمؤو  العلمي

 

7 
 7030مرتانرررررررري،

 في فلسطعل

الري ضرررررع   طلبرررررة ي  تج وررررر   ر  ع رررررت  

 ررر   ا  رج خعرررة القررر ل لتال   ررروب 

 الري ضع   فيال علعل ارلن رتني 

 ا  ب نة الري ضع  
خررررل  20

 الطلبة 

 تصررررفي

 ت لعلي

الف كرتنبرررررررررررررررر خ، 

  خععرر ري ان ررراي 

 ت لعررررررر  تبررررررر يل ،

  SPSSنرن خج

ارلن رتنري، ت ن ضع  ار  ج نة تج ه الر علل   تض  

لطلبة الري ضع    تج و    يج نعة ن و      ا   نم ط 

الررر علل ارلن رتنررري  مرررول خمررر  وررري دلعررر  لررر ل طلبرررة 

 . ال   وب
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8 
الل تدلعررررررررررررررر ر، 

7030 

النشررررر  درررررل ارتجررررر ه ن رررررو ال علرررررعل 

 .ارلن رتني ل ل الم ر عل تالم ر   

العلمعررررة تاددنعررررة 

فرررررررري ال را ررررررررة 

 الث نوية

 ا  ب نة

617 

خ ر رررررر   

 خ ر ةت

 تصررررفي

 خق رن

 رتبررر ط نعر رررون، 

ت لعرر  ال برر يل   لفرر  

 كرتنب خ-

اتي ال  صصرر   لرر  ررر لم معررر ال  صررص ت يجرر ني، 

 .العلمعة

9 
 7033النجرررررررر ي،

 في فلسطعل

 ررع  ال را ررة ل عررري خعرر يعر الجررودة 

 الع لمعة في خج ل ال علعل ارلن رتني
 ا  ب نة الج خععة

3221 

طلبررررررررررة 

 51ت

 خشرف   

تصررررفي 

 ت لعلي

نسرررر ، تنرررررارا  

ت لعررر  خ و رررط   

-الفرر  تبرر يل    رري،

 ، كرتنب خ

  خقرر يعس ت رارر دا  تخعرر يعر د لمعررةخرر  تطرر نق كبعررر 

ت كررر   ضررررترة تررروفعر خعررر يعر خسررر ن ة لل طبعقررر   

 .الفعلعة تال برة م نلة لل نفعا تصوال  للع لمعة

11 
فرررررررري  7037دت ،

 السعودية 

نع ن خف رو  ال علرعل ارلن رتنري تت ر ي  

تفععلررر  فررري ال علرررعل الثررر نوي فررري ضرررور 

  و اي ال رنعة ار  خعة 

الثررررر نوي كمرررررن ج 

 تالج خعي كععنة
 ا  ب نة

100 

 تخ رل 
 خ  صص

 ل رنعرررة ن

 تال علعل

 تصفي

t-test 

 خعع ري ان راي 

 حس نيخ و   

تب ين  ت     النظر حرول خف رو  ال علرعل ارلن رتنري 

خرر  الررودي الواضررب لرر ل الم ر رر   نرر ، خررل  رر ل 

خ  نعة تا ب   الطلبة ل ي دة تركع  الط لبة في ال رل 

 .تتقلع   دب ي ل الصفعة

11 

العررررررررررررررررررروتاتدة، 

فررررررررررررررررررري  7037

 فلسطعل

ي صرررررعون   توظعررررر  ال علرررررعل  ت ع رررررر 

ارلن رتنررري فررري الج خعررر   خرررل  ررر ل 

توضعب الصرعون   ال ري يراور  كر  خرل 

 الم ر عل تالطلبة

العلمعررررة تاددنعررررة 

 لل را ة الج خععة
 ا  ب نة

705 

 خ  ضر

 3075ت

خررررررررررررررل 

 الطلبة

تصررررفي 

 ت لعلي

كرتنبرررررررر خ - لفرررررررر 

 ررربعرخ ن نرررراتن، 

تج يررررررة نصررررررفعة، 

نسرر ، خ و ررط  ، 

 ت لع  ال ب يل،

 t-test 

ن لمرتبررة ادتلررت اردارة الج خععررة، تررأتي  الصررعون  ،

نع و  البنعة ال   عة تال دل الفنري  رل المن ر ل الجر خعي 

تلعرر  ال برررة ال رري ك نرر  فرري المرتبررة اد عرررة ضررمل 

الصعون  ،  خ  ن لنسبة للطلبة فقر  ك نر  خرتبرة ن عر  

 ،لمرتبررررة ادتلررررت  ررررل البنعررررة ال   عررررةنرررررز المررررن ج ن 

صررعون   ت علررق ن لطلبررة  ررل اردارة الج خععررة ت  عرررا  

 .لعل ارلن رتنيال برة في ال ع

12 
فرري  7031صررع  ،

 ادردن

تعررري خرر ل   رر    ال علررعل ارلن رتنرري 

 ومعرررررة تفررررري  رررررودة ال علرررررعل العررررر لي 

  رررررر   اخ  لضررررررم ن  ررررررودة ال علررررررعل 

 الم   بي

 ا  ب نة الج خععة
27 

 يست ري

تصررررفي 

 ت لعلي

كرتنبرررررررر خ -الفرررررررر 

 SPSSتنرن خب 

ت رود خ ر دا  خ علقرة ت درا  وعئة ال  ريس دومع   

نأدضررر ر وعئرررة ال ررر ريس، الطلبرررة، ارخن نررر   الفنعرررة 

ال علررعل ارلن رتنرري حقررق خ ايرر  د يرر ة خررل تتالم ديررة، 

 ررودة تف دلعررة ال علررعل الم   رربي فرري ت قعررق ال نمعررة 

 .البشرية
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 خلفية نظرية و دراسات سابقة  :  الثاني الفصل 

 
 : المتعلقة بالتعليم اإللكترونيحول الدراسات السابقة  مؤشرات

إن أغلببببد اساتااببببقة اساببببقولت استبببب  تلقتسببببة استالببببمن اوسيتتتلبببب   ببببا تلقتستبببب   ببببن  تامببببق 
 ببو تدبتا وابج اسدتالببد استب  تعبقا ة  ببو  بق تبب ل  الببعا اسو ب   بب   علبب  ت تلتعبت ت تتلةبت  

 :ك  ن ت ل اسةلتاة اس اتدت    أالقهم كن تتبمح عسواج دتالد اوتت ف  

طت لببت  تتببت   اتصببة استالببمن اوسيتتتلبب   بب  تلتم  ببق سبب  ( 7002اسااببا اسيببت ن )تلقتسببة اتااببت  (1
 .لم    تيق ل م كن أن تتلتع ب ل  اسطتائقتا ل طاسوق ثت أن استالمن اوسيتتتل  الت 

 بب  تلتم  ببق سلتالببمن   ق ببة الببعه اساتااببت علبب   قئ ببت  اببقددت اسدببتا  أاا   ( 7011 اتااببت اسلدببا ) (7
    اس عت دن سيتن استالبمن عبن واباعل  دتا  اس  تت   دتا   اقلا ا تصتة   ت ا اوسيتتتل 

ثت أل ق    ت سيل ق سماة است دا     إطقت ت ا  دتا  استا قة اواات ت  تال  أ تت تت  اسوق 
تتببب ة اسوق ثبببت تصببب من أاا   لظبببقن استالبببمن اوسيتتتلببب   تالبببعه اس ابببقددت  بببا تبببن الطببب ع علد بببق  تا 

ت بببق   بببقتت تببباتل بببب ن استالبببمن اوسيتتتلببب  اس توبببو  ببب  علببب   ابببتللت عبببن اس ابببقددت اساقس مبببت 
 . اساتاق تتواق  س ق دتلقاد  و أالااف العا اسو  

و ثة اساتااقة استاتا عكتالق     تببتع استالبمن اوسيتتتلب  س تا بل تالم مبت  :احل الدراسيةالمر  (3
دببببتن تصببببلدا اساتااببببقة ك ببببق  إع تابببباا   م كببببن  صببببتالق وببببقستالمن اسدببببق ا   تاستالببببمن اسثببببقلت   

 : تبح
 :اس ت لت اسدق امت - أ
  (7017اتن )  (7011اسلدبببببا  )  (7010 تتالببببب  )  (7002تال  اسعببببب ) (7002اسابببببدا )
 .(7013 صمقن)  (7017اساتتاتا  )

 :اس ت لت اسثقلتمت - د
  (7002اس ببتو ترتببت ن )  (7002اسااببا اسيببت ن )  (7002اسااببا اسيببت ن )  (7002اسعبب ت  ) 
 (.7010لل تعلمقء )
تتات بة  إع  أ بتاا عدلقت بق ت ئقت بق اس ابت ا تتتلةة اساتااقة اس عكتت   ب  أعبااا ا :البحث عينة (4

 ببببن اسطلوببببت  أ ببببق عدلببببقة اس اتاببببدن  لببببا (  1004-00)األعببببااا سادلببببقة اسطلوببببت ع ت ببببق  اببببدن 
 اتاق   أ ق عدلت اس عت دن  لا كقلبة اساتاابقة استب  تو ب   ب  اتتالبن ( 467-72)تتات ة ادن
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عل  اتااتدن  ن  د تع اساتااقة اس بعكتت  تال بق ا تصتة ت ا    لدلتب ن استالمن اوسيتتتل  

 . عت ق  عل  استتاس  (123)ت (24)  اتا و  (7002اسع ت  )ت( 7011اات اسلدا  ات )
عل  استغن  ن تلتع تتد قة اسو ت  است  إتتصة وبقستالمن اوسيتتتلب    :األساليب اإلحصائية (0

إعت بباة أغلا ببق اس تتاببطقة  إعإل أن تاببقئل ق تأاتات ببق او صببقئمت كقلببة  تلقتدببت إسبب   ببا  ببق  
 .د اس ئتمت تغدتالقتاسلا اس اقامت 

اتاابببت عببباا اتاابببت  إن غقسامببت اساتاابببقة اسابببقولت اعت بباة الابببتوقلت كببب اا  سو ث ببق  :أداة البحثثثث (6
 .است  اعت اة وطق ت اس   ظت  ب   عل  الاتوقلت( 7002اسااا اسيت ن )
اسصباق ألاا  اساتاابت كقلبة وقلعت بقا  اات صبقلأات  أاقسدد اسوق ثدن     :صدق أداة البحث (2

اس تا لبت  اات صبقلعل  طت لت اسصاق اسظقالت  واتج األاا  عل  عاا  بن اس  ك بدن ا باف 
ابببااء اس   ظبببقة  مقس بببق  األ بببت اسبببع  تعبببقو   بببو إدبببتاء است لبببق سصببباق األاا  استقصبببت ا بببعا  تا 

 .اسو  
تااببقة عببن طت بق إاببتتتا   اق ببل تبن است لببق  بن ثوببقة األاا   بب  أغلبد اسا :ثبثثات أداة البحثثث (2

 .كتتلوقخ-أسةق
 البعا اسو ب ت با إعت با   إتوقع  ل ج اسو   استصة  ألغلد اساتااقة اس بعكتت  :منهجية البحث (2

 .اس ل ج استصة 
 :جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة

 .الط ع عل  ألتاع  لقالج اسو   اس توات تالاتتعقا اعسك    ت ادا األلاد س عا اسو   .1
 .الاتتعقا و اتت  تاتدقة اس لمقس ب ن أاا  اسو   ت ا  أال مت عسك .7
 .الط ع عل  عاا  ن اس تادو اس   ت    دقلد استالمن اوسيتتتل  .3
 .الط ع إس  أالتد تلظمن اس صقات اساتدمت تاألدلامت ت صقات  تا و اولتتلة .4
 .تال تااء اعسك استاتف إس  صمغ استاق ل او صقئ   و اسامقلقة  .0
 .تاتف كمةمت اسلمقن اتلظمن تعتج اسامقلقة تتةادت اسلتقئج تعتج اس لتت قة اس لقاوت .6
 .او قا   ن واج اس صطل قة تتات ة ق    العا اسو   .2
 .استاتف عل  طتائق اات صقل اسصاق تاسثوقة اسبتتت دن ألاا  أ  اتاات .2
 .قاستاتف عل  أالااف اساتااقة اساقولت تكمةمت ت لمل  .2
 .استاتف عل  ألتاع اسادلقة تأ دق  ق تاسةئقة اسااتلت ب ل ق .10



 

 

 الثالثالفصل 

جراءاته  منهجية البحث وا 
 منهجية البحث: أولا  

 مجتمع البحث وعينته: ثانياا  

 أداة البحث: ثالثاا  

 الوسائل اإلحصائية: رابعاا  
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 منهجية البحث  وإجراءاته :الفصل الثالث

 :توطئة

لهذا البحث، وأسباب  المنهجية المتبعةيتضمن هذا الفصل توضيحاٍت تتعلق بكٍل من 
أداة وكيفيااا اقتئااهااا وتحاياااها، تاال القتئااا   لاا   عينتعع و مجتمععا الب عع اختيارهااا، ماات التإاار   لاا  

 وكيفياااا صعععدأل اةداة وتباتهعععا عااااااها، يليهاااا تكياااان لحيفياااا التحئاااق مااان  خإاااواتوتوضاااي   الب ععع 
اةسعععاليإل اا صعععائية وتختاااتل الباحتاااا هاااذا الفصااال يتوضاااي  تإكيئهاااا علااا  عيقاااا البحاااث الرايساااا، 

 .واألاوات المعتماة للتعامل  حصاايًا مت الكياقات المستخلصا المتبعة

 :e ResearchMethodology Of Thمنهجية الب   : أولا 

لجأت الباحتا  ل  اعتماا الماقه  الوصافا المساحا، لمقاساكتن  مان كاين أسااليب مقااه  
 .البحث األخرى لهذا القوع من أقواع البحوث التربويا

( EducationalSurvey)بااأن اراسااات المساا  التعليمااا ( 1122المغربااا،) كااي نكمااا 
كوصااافن أسااالوبًا مقسماااًا يساااع  للحصاااو  علااا  معلوماااات  هاااا قاااوع مااان أقاااواع الاراساااات المساااحيا،

موضااااوعيا جااااا مجااااا  التعلاااايل تتعلااااق بساااااهرة أو عيقااااا أو مجتماااات معااااين، تسااااتخال لاااان المئاااااب ت 
 .الشخصيا والستفتاءات، سعيًا  ل  التإوير والتحسين جا العمليا التربويا والتعليميا

 (211: 1122المغربا،) 

ه  البحااث ي ااال البحااوث التربويااا ول يئتصاار األساالوب  ذ  ن هااذا القااوع ماان أقااواع مقااا
الوصاافا علاا  وصااه الساااهرة وجماات الكياقااات، كاال يشااتمل تصااقيفها وتقسيمهااا والتعكياار عقهااا كمااًا 
وكيفًا كهاف الوصو  لفهٍل أجضل حو  ع قات هذه الساهرة مت غيرها من السواهر، ليصل الباحث 

 (211: 2991عكياات وآخرين،)                   .ويره   ل  استقتاجاٍت تساعا جا جهل الواقت وتإ

أن المقه  الوصفا يمتل الكاايا التا تكتائ كهاا المقااه  ( 1122العتكا ودمحم ،) ورآى
البحتيا األخرى، كوقن يحتوي عل  اراسا الساهرة، مات كياان لخصااصاها وحجمهاا، ممتااًا  لا  جمات 

: 1122العتكاا ودمحم،)ت حت  تحاون أساساًا جاا تفسايرها المعلومات وتحليلها مت استقباط الستقتاجا
 ذ  ن البحاث جاا مجاا  التئاويل يهااف  لا  تاوجير . وهو خإوة أساسيا تمهاا لقاا  جاراء التئاويل(. 12
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معلومااات تساااقا جااا  تخاااذ الئاارارات حااو  الكاارام  التربويااا اسااتقااًا  لاا  الواقاات الموصااوف ماان تلاا  
 (139: 1121:غباري وخالا)                                  .                     المعلومات

 :Population & Sample Of The Researchمجتما الب   وعينت  : تانياا 

 :Population Of The Researchمجتما الب   . 7

ولاذل  . يعا مجتمات البحاث هاو الفااا الحلياا التاا يخصاها البحاث وتقإكاق عليان حااواه
كااااان مجتماااات البحااااث محااااااًا بمجمااااوعتين، األولاااا  هاااال مارسااااوا مااااااة الحاسااااوب الم إبئااااون للتعلاااايل 
اإللحتروقا، أي ضمن الماارس التا تل شمولها بن، عل  أن يكوقوا قاا إب ئاوه  جاا الصاه الخاامس 

علاا  وجااق التجربااا المعتماااة  لهااذا المشااروع  التااا وضااعتها ورارة التربيااا العراقيااا   اإلعاااااي حصااراً 
لإلباااا تلااا  المرحلاااا بفرعيهاااا العلماااا واألاكاااا، والمجموعاااا التاقياااا تتجساااا بمااان أشااارف علااايهل مااان 

مان مااارس محاجساا  2ولحون هذه التجرباا تال توقفهاا وقتياًا جاا مارساتين. المشرجين المختصين كذل 
الياااًا جااامن مجتمااات البحاااث الحلاااا لهاااذه التجرباااا يتجساااا كلياااًا جاااا مارساااا الحاساااوب للصاااه بغاااااا ح

 .الخامس اإلعاااي جا الماارس التا اعتمات التعليل اإللحتروقا ومشرجيهل من محاجسا الايواقيا

المجموعااا الحليااا مجااا  اهتمااال الباحااث "لااذل  جاامن مجتماات البحااث يمكاان وصاافن بأقاان 
 (25: 1121الشايب،)                                  ".والذي يرغب كتعميل قتاا  اراستن علين

 :Sample Of The Research عينة الب  . 2

هميااا لاااى  جااراء أيااا تعااا خإااوة اختيااار العيقااا ماان أا  وأهاال الخإااوات وغاياااً  جااا األ
اراسااا، ويجااب علاا  الباحااث أن يفكاار مليااًا عقااا اختياااره  ألجااراا عيقااا اراسااتن ،  ذ  ن  عمااال قتاااا  أي 

وتعتكاار عيقتااا هااذا البحااث اللتااان (. 22: 1121الشااايب،)اراسااا يتوقااه علاا  حساان اختيااار أجرااهااا 
 :مقهما كما يلاتخص المارسين والمشرجين عل  حٍا سواء، عيقا قصايا، وت وض   كل 

                                  
تابعا لمايريا التربيا جا محاجسا بغااا الرصاجا األول  وها تاقويا كليا بغااا للكقين، وتوقه ( 6، ملحق 3ملحق )المارسا األول   2

من مارسا مااة الحاسوب للصه الخامس اإلعاااي، أما المارسا التاقيا   جيها ألسباب تئقيا بحسب رأي العيقا اإلستإ عيا
والتابعا للحرخ األول  جها تاقويا متميرين الحارتيا للكقين التا تل التوقه كهذه التجربا رغبًا جا  تمال  عااا (2، ملحق1ملحق)

 .ارس مااة الحاسوبمارسا بئيا مواا الصه الخامس اإلعاااي لهذا القمط  من التعليل وليس جئط م
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مجموعاااا المشااارجين الاااذين يئوماااون باإلشاااراف علااا  مارساااا ماااااة ب َمّتَلاااتت: عينعععة الميععع  ي  .2
 ، والعيقااا(3)، وعااااهل الحلااا يكلاا  جااا محاجسااا الايواقيااا الحاسااوب للصااه الخااامس اإلعاااااي

 . ستحون كل المجتمت بالقسبا  ل  المشرجين
م ارسًا وم ارسا مورعين كاين مااارس ( 21)عيقا المارسين الرايسا من  تألفت: عينة المد سي  .1

، م ارساااً و  م ارساااً ( 25)محاجسااا الايواقيااا، هااذه العيقااا هااا جاارء ماان المجتماات الااذي يتااأله ماان 
مااقهل كقفسااها، أي مااا يئااارب ( 5)قاماات الباحتااا كتئااايل اسااتباقا  سااتإ عيا بصاايغا عشااواايا  لااا

مارسااااًا ومارسااااا، وا عتبااااارهل عيقااااا  سااااتإ عيا، ( 25)البااااال  ماااان المجتماااات األصاااالا %( 21)
للتحئاااق مااان مااااى وضاااول الفئااارات والمحااااور المكوقاااا ل ساااتباقا، وقسااارًا لمساااتوى تأهيااال عيقاااا 
البحث العلما ولصغر حجل العيقا الحلا، جئا تل الحتفاء كاذل  العاا ليتل التحئق من الوضاول 

ت كااااى مااان م حساااات ضاااروريا حولهاااا قكااال  جاااراء والسااا ما وعاااال صاااعوبا جهااال الفئااارات وماااا 
%( 11)مارساًا ومارساا  أي كقسابا ( 21)التإكيق عل  العيقا الرايسا  للبحث والباال  عاااهل 

 .من المجتمت األصلا، وها قسبا يمكن أن تحون ممتلا لمجتمت البحث الحالا

با وعموماااًا تمتاااار العيقاااا باااأن خصااصاااها م متلاااا لخصاااااص مجتمااات البحاااث المساااحو 
ن حجال . ، وبواسإا تل  العيقا، تتل اراسا المجتمت  حصااياً (93: 1119الجااري ويعئوب، )مقن وا 

 ( 321: 1115:سمور)                  .يمتل عاا العقاصر الخاص كها( sample size)العيقا 

 : esearchRhe Tf OToolأداة الب    :تالتاا 

سعيًا جا الوصو   ل  تحئيق األهااف التاا يااور حولهاا البحاث، كاان لراماًا  عاااا أااة 
مخصصا لذل ، والتجأت الباحتا  ل  الستباقا كوصفها أااة بحتياا، لستحصاا  الكياقاات مان عيقاا 

لما تتمتت بن  الستباقا من اقا وحياايا وموضوعيا مإلوبا للبحث العلما  .البحث،  

وتسااااام  كاااااذل  باإلستئصااااااء، هاااااا  حااااااى وسااااااال ( Questionnaire)والساااااتباقا 
بمااا يتعلااق باااراء واتجاهااات الجمهااور حااو   اإلسااتخاالالحصااو  علاا  المعلومااات والحئااااق، شااااعا 

                                  
  جئط لمحاجسا بغااا (  3)حيث كل  عاا المشرجين المكوقين لعيقا بحتها ( 1115الجاار،)قا تشابن هذا العاا للمشرجين مت اراسا

من حيث قلا  ل،(1122)جا حيقها عل  الرغل من  جراءه جا الايواقيا، األمر الذي لل يختله جا البحث الحالا والذي ي جرى جا سقا
عاا المشرجين لهذا اإلختصاص جا عمول المحاجسات، وهو األمر العااا  ل  حااتا التخصص مت ضوابط التئايل عل  اإلشراف 

 .اإلختصاص
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موضوع أو موقه معين، والهاف األساسا ل ستباقا هو الحصو  عل  كياقات واقعيا ولايس مجارا 
والساااتباقا علااا  عااااة أقاااواع مقهاااا (. 232: 1122ا،المغربااا)مجموعاااا  قإباعاااات أو آراء هامشااايا 

المفتول، وقا  عتمات الباحتا األخير لحوقن األقساب -المفتول، والمغلق، وما يجمت كيقهما أي المغلق
(. عيقاااا المشااارجين وعيقاااا المارساااين)لموضاااوع التئاااويل المعتماااا علااا  وجهاااا القسااار ألجاااراا العيقتاااين 

 :ة القهاايا لألااة،  ذ تل ذل  مرورًا بمرحلتينويمكن توضي  كيفيا التوصل  ل  الصور 

 .مرحلا  عااا أااة البحث. 2

 .مرحلا تإكيق األااة. 1

 :م  لة إعداد أداة الب  . 7

 :أن  عااا الستباقا يمر بعاة مراحل يمكن  يجارها بالتالا( 1121غباري وخالا،) كي نَ 

 .الاراسا اإلستإ عيا (2
 . عااا الصورة األوليا ل ستباقا (1
 .التأحا من صا  الستباقا وتباتها (3
 (115-112: 1121غباري وخالا،.                    ) عااا الستباقا بصورتها القهاايا (5

 :وقا قامت الباحتا  كمتباع الخإوات آقفا الذكر وكما موض  جا أاقاه

 :يأتاتضمقت هذه المرحلا الئيال بما  :الد اسة الستطالعية( 2

 .من األاكيات التا ترتبط  ل  حٍا ما كجواقب البحث واتجاهاتنالإ ع عل  بعٍض  .2
أقسال العلول التربويا والقفسيا جا بعاٍض  تاريسياالسترشاا كرأي ذوي الخكرة والختصاص من  .1

 .من كليات التربيا جا بغااا
تتضاامن  الإاا ع علاا  م حسااات أجااراا عيقااا البحااث، عاان إريااق تئااايل اسااتباقا اسااتإ عيا .3

 .توحا؛  ل  عيقا مقاسبا من أجراا مجتمت البحث بئصا التعرف عل  أكرر م حساتهلاسالا مف
 .الئيال بالإ ع عل  بحوثٍ واراساٍت سابئا تشابن جا مضموقها بعضًا من متغيرات البحث .5

                                  
 جا أتقاء  قامتهل لارس ل(1122-2-29) تل تئايل استباقا استإ عيا ال  مشرجا ومارسا الحاسوب جا يول اإلتقين كتاريخ ،

 .اايا الايواقيا للكقاتتاريكا جا اعا
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 .آراء المحكمين كمضاجا بعض الفئرات التا اقترحها بعض مقهل ألااة البحث لحئاً  .2

بعا اقهاء الخإوة األول  التا تمت اإلجاااة مقهاا جاا  عاااا  :اعداد أداة الب   بصو تها اةولية( 2
 .(23)أااة البحث، تل التوصل  ل  الصيغا األوليا ألااة البحث، كما هو موض  جا الملحق

 :صدأل وتبات أداة الب  ( 7

 :Sincerity Of The Tool صدأل أداة الب  . أ

للتحئق من صا  أااة البحث جئاا التجاأت الباحتاا  لا  استحصاا  الراء لمجموعاا مان 
أن الصاا  هاو ( 1121غباري وخالا،) وبي نَ . المحكمين ذوي الخكرة والارايا جا تخصصات مختلفا

 ذ اعتماااات (. 116: 1121غبااااري وخالاااا،)قاااارة الساااتباقا كاااأااة علااا  قيااااس ماااا صاااممت لئياساااها 
، الااذي يااتل استحصااالن بعااا عاارض األااة (أو مااا يعاارف بصااا  المحتااوى )لساااهري الباحتااا الصااا  ا

 .1عل  مجموعا محكمين بغرض التعرف عل  ماى مقاسكتها وما تتإلبن من تئويل لها وجئًا لرااهل 

وللتتكت من ذل  جئا تل عرض األااة بصيغتها األوليا المتألفا مان ت تاا عشار محاورًا، 
م َحكّ مااًا، وإ ل ااَب مااقهل جحااص ( 29)مجموعااا محكمااين كلاا  عااااهل الحلااا جئاارة كليااا، علاا  ( 216)و

جئارة مان ( 15)كل جئرة مقإئيًا وتئاير ماى ما تتسل بان مان صا ل، ووجئاًا لرااهال، جئاا تال  ساتبعاا 
ماان ( 26)، ومااا بئااا ماان جئاارات جئااا تاال  بئاىهااا كقاااًء علاا  اعتماااا الباحتااا ل مااا ي ئااارب (216)أصاال 

ر ممن تمت مواجئتن عل  الفئرات الموجواة ضمن أااة البحاث لتحاون صاالحا اساتقااًا المحكمين جأحت
 خاالباسات -اا   حصااا يًا  -، ألن الفار  كيقهاا وباين ماا هاو متوقات %(11)  ل  رأي األحتريا ماقهل

وهاااا قيماااا أحكااار مماااا تكلغااان الئيماااا الجاولياااا ( 5216)مربااات كااااي، والتاااا كلغااات قيمتااان المحساااوبا 
، كماا (3)و( 1)، وكما موض  جا الجاولين (2)وبارجا حريا  (1212)مستوى اللا ا عق( 3215)

قا تل ام  بعض الفئرات كقاءًا عل  توجيهاتهل، مت تئايمهل مئترحات كمضاجا عااا مان الفئارات كلا  
جئرة تل  قتراحها لتضاف  ل  المحور العاشر، وقئل بعض الفئرات من محور  ل  محور ( 3)عااها 
، وباذل  جئاا أصاب  عااا الفئارات (جئارة مان المحاور الرابات  لا  المحاور التاسات 1)ر م ءما آخر أحت

 .جئرات مورعا عل  وجق إكيعتها ومضموقها كين المحاور الم كوقا لألااة( 212)الحليا لألااة 

                                  
 .الخاص بأسماء محكما أااة البحث(  21) قسر الملحق رقل أ1 
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 (2)دول  قم جال

 والقسب الماويا وقيما مربت كاي ن و المحكم ااة التا حارت عل  مواجئا أحترجئرات األ

 الفق ات تسلسل الم او 
قيمة  الم كمي 

 2(كا)

 الم سوبة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 الفق ات

غي   الموا قي 
 الموا قي 

 3، 2 المحور األو 
2 ،6 

21 
26 

2 
3 

22211 
9222 

92% 
15% 

1 
1 

 21،  5 المحور التاقا
5  ،2 ،22 
1 ،9 ،21 

21 
25 
26 

2 
1 
3 

22211 
22215 
9222 

92% 
19% 
15% 

1 
3 
3 

 2 %92 22211 2 21 6، 2، 5، 3، 1 المحور التالث
 9، 1 3المحور الرابت

2 ،6 ،5 ،22 ،21، 
3 ،5 ،23 ،22 

21 
25 
26 
 

2 
1 
3 

22211 
22215 
9222 

92% 
19% 
15% 

1 
2 
5 
 

 2 المحور الخامس
3 ،5 ،1 
1 ،2 ،6  

21 
25 
26 

2 
1 
3 

22211 
22215 
9222 

92% 
19% 
15% 

2 
3 
3 

، 6، 2، 5، 3، 1، 2 المحور السااس
5 ،1،22 ،21 ،23 ،

22 ،26 ،25 ،11 
،12 ،11 ،31 ،32 ،

31  
9 ،21 ،25 ،29 
،13 ،12 ،16 ،15 
،11 ،19 

21 
 
 
 
 
 

25 

2 
 
 
 
 
 
1 

22211 
 
 
 
 
 

22215 

92% 
 
 
 
 
 

19% 

11 
 
 
 
 
 

21 
 

                                  
 للمحور الرابت  ضاجا جئرة من المحكمين 3
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قيمة  الم كمي  الفق ات تسلسل الم او 
 2(كا)

 الم سوبة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 5 %19 22215 2 21 2، 3، 1، 2 المحور السابت الفق ات

 6 %15 9222 3 26 1، 5، 6، 2، 5، 3 المحور التامن
 1،  5، 6، 2 المحور التاست

1 ،3 
2 

21 
25 
26 

2 
1 
3 

22211 
22215 
9222 

92% 
19% 
15% 

5 
1 
2 

 2 5المحور العاشر
1 ،3 ،5 
 

25 
26 

1 
3 

22215 
9222 

19% 
15% 

2 
3 

المحااااور الحااااااي 
 عشر

2 ،1 ،6 ،5،1 
5 ،9 ،21 

21 
25 

2 
1 

22211 
22215 

92% 
19% 

2 
3 

المحاااااااور التااااااااقا 
 عشر

2، 1 ،3 ،5 26 3 9222 15% 5 

المحاااااااور التالاااااااث 
 عشر

2 ،1 ،3 26 3 9222 15% 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .عل  وجق رأي المحكمين للمحور العاشر  ضاجا ت ث جئرات تمت 5
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 (7)جدول  قم ال

 جئرات األااة التا لل تااقل مواجئا أحتر المحكمون وقيما مربت كاي والقسب الماويا

 الفق ات تسلسل
 2(كا)قيمة    وأعداد الم كم

 الم سوبة
النسبة 
 المئوية

عدد 
غي   الموا قو   الفق ات

 الموا قو  

 1 المحور األو 
5 

23 
22 

6 
1 

126 
1251 

61% 
21% 

1 

 2 المحور التاقا
1 
3  ،6 

23 
21 
22 

6 
5 
1 

126 
2231 
1251 

61% 
63% 
21% 

5 

 1 %61 126 6 23 5،  2 المحور التالث
 2 المحور الربت

21  ،25 
21 
22 

5 
1 

2231 
1251 

63% 
21% 

2 
1 

 3 %63 2231 5 21 21، 9، 5 المحور الخامس
 1 %63 2231 5 21 15، 21 المحور السااس

 2 %61 126 6 23 5 المحور السابت
 3 %61 126 6 23 9، 3، 2 المحور التامن
 2 %69 2231 5 21 5 المحور التاست
 - - - - - - المحور العاشر

 1 %21 1251 1 22 2، 3 المحور الحااي عشر
 - - - - - - المحور التاقا عشر

 2 %63 2231 5 21 5  التالث عشرالمحور 

 :Stability Of The Researchتبات اداة الب   . إل

عليهاا مقهاا  ذا قمقاا كمعاااة تإكيئهاا علا  العيقاا  ليشير  لا  تباات القتااا  التاا قحصا"
ويتل الحصو  علين من حساب معامال الرتبااط كاين القتيجاا جاا المارتين  قفسها بعا جترة من الرمن،

، وكلمااا راات قيمتاان يكااون اإلختبااار أحتاار تباتااًا، كمااا (2)و( 1)األولاا  والتاقيااا، وتتااراول قيمتاان كااين 
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تختله الئيما المئكولا لن بحسب الهاف الذي ت ساتخال األااة مان أجلان، جكلماا كاان هاذا يترتاب عليان 
" رات مهماااا حاااو  مصاااير أجاااراا أو جماعاااات كاااان مااان الضاااروري أن تحاااون قيمتااان أحكاااراتخااااذ قااارا

 (. 19: 1115الفرل،)

وقا قامت الباحتا باستحصا  التبات الخاص لحل محور من محاور الستباقا باعتمااا 
قيماا قكاو  التباات كحاٍا أاقا ، وكلماا  رتفعات ( 125)كروقبااخ، وتال عاا الئيماا _ ستخراج معامال الفاا

كما تل التحئق من قيما التبات العاال . الئيما راات اللا التبات لن، وصوًل  ل  الواحا الصحي تل  
 :ألااة البحث بشكل عال لتحون عمومًا كما مكين بالجاو  المارج جا أاقاه

 التبات لحل محور من المحاور المكوقا ألااة البحث قيما (7)جدولال

 كروقباخ_التبات الفاقيما  عاا الفئرات للمحور المحور

 12591 5 األو 

 12111 1 التاقا

 12522 2 التالث

 12125 21 الرابت

 12565 5 الخامس

 12959 31 السااس

 12526 5 السابت

 12155 6 التامن

 12162 9 التاست

 12915 5 العاشر

 12555 1 الحااي عشر

 12151 5 التاقا عشر

 12525 3 التالث عشر

 12951 لألااةالتبات الحلا 

تمكقات الباحتاا مان التوصال  لا  الصاورة القهااياا ألااة البحاث،  :أداة الب   بصو تها النهائيعة( 7
محاورًا التاا كااورها ( 23)جئرة، مورعاا علا  ( 212)بعا المراحل آقفا الذكر، حيث تألفت األااة من 
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ّقاات أتفااق )الااذي تااأله ماان الكااااال  (ليكاارت)أااة البحااث، وتضاامقت األااة مئياسااًا خماسااا التااارج  َكو 
، مات  عتباار أن الئيماا الئصاوى للكاااال هاا (بشاة، أتفق، أتفق  ل  حٍا ما، ل أتفق، ل أتفاق مإلئااً 

واعتماات الباحتااا ضامن تفسااير الكياقاات التااا حصالت علاا  اوران ، (1)وان عتباا الئإات هااا (. 5)
وذلااا  عااان إرياااق وصااافها، ( _تحئئااااالتاااا ت َكااايّ ن كوقهاااا غيااار م_% 59)ماوياااا متحئئاااا وتجااااورت 

اااّات الئااايل المحصاااورة كاااين وبحساااب التئاااايرات التاااا تقاساااكها بأقهاااا متحئئاااا %( 29-21)%،  ذ ع 
%( 59-%51)، و(متوسااااط)توصااااه بأقهااااا متحئئااااا بمسااااتوى %( 69-%61)، و(قلياااال)بمسااااتوى 

ة كااين ، أمااا الئاايل المحصااور (جيااا جااااً )متحئئااا بمسااتوى %( 19-%11)، و(جيااا)متحئئااا بمسااتوى 
قموذجااااًا قهاايااااًا ألااة ( 25)ويتضاااامن الملحااااق(.ممتااااار)جتشااااير لتحئئهااااا بمسااااتوى %( 211-91%)

 .البحث

 :The Tool Aplicationتطبيق اةداة م  لة . 2

تال الكاااء كتإكياق األااة علاا  ماارحلتين، المرحلاا األولاا  كاقاات ضامن  إااار اإلسااتإ ع 
مارساااين عشاااواايًا، ( 5) ذ اختيااارت مجموعاااا تألفااات مااان  (أي تااال تإكيئااان علااا  عيقاااا اساااتإ عيا)

المواجاااق ياااول ل، (2/1122/ 3)لَتَعااارمف مااااى وضاااوحها وسااا متها، وقاااا كااااأت الباحتاااا كاااذل  كتااااريخ
 .األحا

أما تإكيق األااة عل  العيقا الرايساا للبحاث بالقسابا  لا  مجتمات المارساين الباال  عااا 
كااين ماااارس المحاجسااا وأقضاايتها، جئااا قاماات الباحتااا كتورياات م ارسااًا وم ارسااا مااورعين ( 21)أجرااهااا 

ولغاياااااااا  ل(5/2/1122)الساااااااتباقا بصاااااااورتها القهااياااااااا علااااااا  عيقاااااااا البحاااااااث كااااااااءًا مااااااان تااااااااريخ 
، وقاااا  ختاااارت الباحتاااا هاااذا التااااريخ لعااااة أساااباب أكررهاااا، عاااال  قشاااغا  المارساااين ل(15/2/1122)

ه ااا الفصاال الاراسااا التاااقا للعااال الاراسااا جااا بالحصااص والإلبااا جااا هااذا الوقاات الااذي يعااا قااا أ ق
حيقااان،  ضااااجًا  لااا  مئتضااايات هاااذا البحاااث الاااذي يتضااامن  جاباااا أجاااراا العيقاااا علااا  بعاااض الفئااارات 
والمحاور التا تستوجب  تمال المئرر لعال اراسا، لَيتسق  تحئيق ما يصكو  لين البحث مان أهاااف، 

مااة الرمقياا آقفاا الاذكر، ألقهاا جتارة تتوقاه جيهااا مات  لرامياا حضاور المارساين وعاال  قئإااعهل جاا ال
جرااها  . جاراتهل للتهيى لإلمتحاقات القهاايا وا 

                                  
  كن الهيتل/ كليا التربيا للعلول الصرجا /تخصص جا الئياس والتئويل/  حسان عليوي الاليما. ا.أ:   ستشارت الباحتا جا ذل . 

 . كن الهيتل/ كليا التربيا للعلول الصرجا/ تخصص جا الئياس والتئويل/ عفاف رياا وااي. ا. ل. أ                              
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أمااا العيقااا الخاصااا بالمشاارجين، جئااا تاال تإكيااق األااة عليهااا ماان اون اللجااوء  لاا  عيقااا 
وبااذل   ،مشاارجين اختصاصاايين جحسااب( 3)الحلااا والبااال  عااااه  المجتماات سااتإ عيا لصااغر حجاال 

 .يقا المشرجين الرايسا التا تمتل كل المجتمت الخاص كهلع ّات ع

 :Statical Methodsاةساليإل اا صائية :  ابعاا 

أساااليب  حصاااايا متعااااة ومتقوعااا تساااعا علاا  عاارض الكياقااات وتحليلهااا ممااا يسااهل "
 (. 13: 1115عكا الحفيظ وآخرين،" )عمليا عمليا تفسير القتاا  المستخرجا

وقا تل اعتماا مجموعا من الوساال الحساكيا الرياضيا ضمن هذا البحاث إلساتخ ص 
 :القتاا ، وها

 . ، إلستخ ص قسب اإلتفا  كين المحكمين لتعرمف الصا  الساهري القسب الماويا .2
 .ومستوى تحئئها ، إلستخ ص الترتيب الخاص بكل جئرة من جئرات المحاورالورن الماوي  .1
 .ف ماى تحئق الفئرة، لتعرم الوسط المرج  .3

وقا كاقت قيل الكااال التاا تال اعتمااهاا لحال جئارة مان جئارات األااة لحسااب الوساط المارج   
 :كالتالا
 (.5)أتفق بشاة، قيما الكايل  (2
 (.3)أتفق، قيما الكايل  (1
 (.1)أتفق  ل  حٍا ما، قيما الكايل  (3
 (.2)ل أتفق، قيما الكايل  (5
 (.صفر)ل اتفق مإلئًا،  (2

 :وهاجموعا من الوساال اإلحصاايا واعتمات م

 .، لتعرمف اإلتفا  كين المحكمين1(كا. )2
 . ، لحساب التبات ألااة البحث والمحاور المكوقا لهاكروقباخ_ألفا. 1

 .، لمعالجا قتاا  البحث(Excel)وبرقام  ( SPSS)مت توسيه كرقام  الحرل اإلحصااا 

 



 

 الرابعالفصل 

 عرض النتائج وتفسيرها
 نتائج عينة المشرفين  

 نتائج عينة المدرسين 

 ترتيب المحاور على وفق إجابات عينتي البحث 

 على وفق وجهة نظرابرز نتائج فقرات كل محور من محاور اداة البحث  

 المدرسينافراد عينتي البحث من المشرفين و 

 استنتاجات البحث 

 التوصيات 

 المقترحات 
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 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
 :يتضمن الفصل الحالي كاًل مما يلي

 :نتائج عينة المشرفين. 1

كمئرررل ة    عرررنت ئجرررابا  عانرررام عفئرررل  مجارررنقفي عارررل جعررراتم جيرررم    مج اررر     م جنمئررر   مج  : أولً 
 . منحث

 .عنت  مئجابا  مجج ايل نفين م كل جحمن جي جحامن   سجنائل مجفسفنها م مجج ايل نامجانقفي: ثانياً 

 :نتائج عينة المدرسين. 8

 .      منحثفئل  منحث جي  مج نسفي عال جحامن عنت مجفسفن ئجابا  عانام ع: أولً 

 نسرفي عارل قيرن م كرل جحرمن عنت مجحافل مجفسفن ئجابا  عانام أقن   عفئل  منحرث جري  مج: ثانياً 
 .جي جحامن أ     منحث

 .ترتيب المحاور بالنسبة لعينتي البحث. 3

 .أبرز نتائج فقرات كل محور من محاور أداة البحث وفقًا آلراء عينتي البحث. 4

 .استنتاجات البحث. 5

مجررا    ضررجي جيرر     مناحدررل عرر   و جرري  مجمترر ام  مجرر  جكررو  مج ارر     م جنمئرر جمج: التوصيييات. 6
 .مجي     مجمت ام  مج  ق ججها عفئج   منحث  محاسمب،

 .المقترحات. 7

 :نتائج عينة المشرفين. 1

عرض نتائج إجابات عينية المشيرفين عليج مجيالت تقيويع التعلييع انل ترونيي المدكونية  داة : أولً 
 :البحث

ن    مي ا  بإسجكالو  مب ائام  مكاترل بإسرجنائام  مجارنقفي، محسراب  ممسرر  مجرنع  
م ممزي  مجبمي م ل جحمن جي  مجحامن  مدالدل عان م مج  ججرلم  جئهرا أ     منحرث، جر   مجمترل  مرل 
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 مئجرررابا مجئه جهرررا بئحرررمت ججساسرررل جئازم ررراو مقيررراو مامسرررر  مجرررنع  م مرررمزي  مجبرررمي كجرررا هرررم جمضررر  قررر  

 : مج نج أ ئاه( 5)ل  مع م 

 (5)جدول ال

 قفو  جلعأوزانها المئوية تنازليًا وفقًا  وساطها المرجحة و محاور تقويع التعليع انل تروني مرتبة 
 نيفر شملا رظن ةهجو 

 عنوان المحور المحور ت

المتوسطططط  

العططططططططططططططط   

للوسطططططططططط  

 المرجح

المتوسط  العط   

 للوزن المئوي
 ترتيب

العلما  المت بال لماا   مدى اعتماا  المتتا ى  السابع 1

 التاب ب للصف الخامس اإلعدا ي

3333 48% 1 

ماادى قتق اات التعلاا ت اإلل تهوااا  ألعدا اا    ع ااد  األول 2

 اعتما ه    ما   التاب ب

3333 43% 2 

معه ة أبل ب إ ار  الصاف المتعاع ع اد ققع ات  الثالث عشه 3

 التعل ت اإلل تهوا 

3322 48% 3 

ققاا  ت القلعااة  اا  مااا   التاباا ب أااا اأ أباا لة  العاشه 4

 والمتععة ع د ققع ت التعل ت اإلل تهوا 

3318 84% 8 

أبال ل التق  ت المتععة    ما   التاب ب ضمن  التابع 5

 التعل ت اإلل تهوا 

3388 88% 5 

مدى كفا ة الج ااال الما  اة للتعلا ت اإلل تهواا   الثالث 6

    ما   التاب ب

3383 88% 3 

مالءمة التعل ت اإلل تهواا  لمسات ى ال ما   مدى الخامس 7

 المعه   لقلعة الصف الخامس اإلعدا ي

3388 83% 8 

القدر  على قتق ات أعادام ماا   التابا ب ع اد  السا س 8

 اعتما  التعل ت اإلل تهوا 

23.5 83% 4 

المدرباا ن ل مااات التعلاا ت  ابااتعمالماادى كفا ااة  الهابع 9

 اإلل تهوا     ما   التاب ب

2383 3.% . 

أباااهس إباااتهاق ج ال التعلااا ت  ااا  اماااات التعلااا ت  الثامن 11

اإلل تهواااااا  المتعاااااع  ااااا  ماااااا   التابااااا ب  

 واألاشقة المصاحعة    

2333 38% 18 

 11 %35 2358 قتد د ا أ التعل ت اإلل تهوا  المتعع الثاا  11

مااادى ققع ااات التعلااا ت اإلل تهواااا   اااالل العاااات  الثاا  عشه 12

 الدراب 

2381 38% 12 

التاااااااااااااا ي  13

 عشه

مدى ق ا ه الج ااال العهمج اة الم اباعة للتعلا ت 

 اإلل تهوا 

2338 5.% 13 
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كرررالو جررري  ممسرررر  مجرررنع  م مرررمزي  مجبرررمي م رررل جحرررمن جررري  ،(5)مقررر  جضرررجي  معررر مل 

( 3333) مجحامن  مدالدل عان، م مذي فجض  أيَّ  ةمسرا   مجنعحرل ماجعراتم كائرم ججرن مب جرا برفي 
كلعال مزي جبرمي، %( 48)كي جل  ئ ا، أجا  ةمز ي  مجبم ل قي  جن محم بفي ( 7332)كي جل عا ا، م

مقرر  كرراي  مجحررمن  مسرراند قرر   مترر  ن  مقيرراو مجنجفررب  مجحررامن كررل ئل ق جررل مزي جبررمي، %( 55) مررل 
 مجررذكمن قرر   معرر مل ذئرر   مررذكن، م مجرر  جرر  جنجفبهررا مقيرراو ةمسررا ها  مجنعحررل م مز ئهررا  مجبم ررل، أجررا 
 مجحمن  مذي  سجين ق   مجنجفب  ةكفن كاي  هم  مجحمن  محا ي عان مقيراو ممسر ا  مجرنحا ممزئرا 

 . مجبمي 

 :شة لتلك النتائج المستخلصةمناق يأتي في ماو 

نَ   مجحجرررم   م اجررر   مجحمسرررب مجرررا    محاسرررمب   عججرررا جررر   )م مججضرررجي   المحيييور السييياب  َجَتررر َّ
، %(48)، ممزئرا  مجبرمي  سرامي (3333)،  ذ باغ مس ا   مجرنع  الترتيب ا ول( ماكاجس   ع   ي

مقيرراو ان ا  مجاررنقفي، كجررا أي مررذم  ( جييداً  جيييد) ةجررن  مررذي فرر ل عاررل جحيررا هررذ   مجعررال نجسررجم  
 تمل عال أهج ل هذ   مجحمن م منه  مفاعل ضجي  مجحامن  ة كن ، مذم   جفاق أغابه  عال معم  
ضررنمن  محمسررنل  مجحجررم  م عججررا   مجحجررم   مجفرراعا  جررد جم  ررل جفررن  م  مجحجررم  عئرر   عججررا ه  قرر  

 .  جسائ   ماجحجم   مج نق  نس  محاسمب جد جا فكو جم قن جكجنام  م جنمئ ل 

ئررَ   ارر     م جنمئرر   مججنررد ةه  قررا  جرر   جحيفررا  مج)م مججضررجي  المحييور ا ول عررااَ  ، ع 
ممزئررا  ( 3333)،  ذ كرراَي مسرر ا  مجررنع  فباررغ جيرر  ن بالترتيييب الثيياني( ه  قرر  جررا    محاسررمب عججررا 

عفئرل  مجارنقفي،  ذ بر    تجفراق  ، مهم جا فبنن أهجفجا  مجحييرا مقيراو  مرل أقرن  %(48) مجبمي  سامي 
 مرل جرمقفن جترا ن جج ر    ماج امجرام  جسر لم ضحاو نالي جحيفا  مج ار     م جنمئر  ةه  قرا   مجر  

م سررج جال مسررابر  مج ارر     م جنمئرر  قرر  ناررر مجفاعررل  مجئهمجررل  مج ا ج ررل مجئج ررل جهرران م  م ررالب 
 .بم س ل  مج ئمممع ا  مح فدل مئان دياقل  مجيائل

أسرامب    ن   متر   مججنرد عئر  ج بفرا  ج نقل)م مججضجي مر المحور الثالث عشر عاا
، %(48)ممزئرا   مجبررمي ( 3377)،  ذ بارَغ جير  ن مسر ا  مجرنع  الترتييب الثاليث(  مج ار     م جنمئر 

، (جييد جيداً ) ةجن  مذي ف ل عال جعا   هجفجا نامئسرنل  مرل أقرن   عفئرل  مجارنقفي، مجحييرا نجسرجم  ت 
يبرررنز هرررذ   ةسرررامب قررر     ن   متررر  عررري  نيرررا    ن   متررر  ناسرررج جال بنجع رررام ئهرررا   مج اررر   م 
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  م جنمئرر  مجئهرر   عاررمس  م انررل بئهررا  جساسررا  م ررل  امررب جررد جهفررر ئهررا   مجفاعررل   م جنمئرر  

 .مالسج جال  متف  م معج  

جيررم    م انررل قرر  جررا    محاسررمب  أئررم أ أسربال)م مررذي فجضررجي  المحييور العاشيير سرجحاَّ 
مقياو ان ا عفئل  منحرث جري  مجارنقفي مام قرد  الترتيب الراب (  مججن ل عئ  ج بفا  مج ا     م جنمئ م 

، مهرررم جرررا فررر ل عارررل جحييرررا  بجيررر فن %(24)ممزي جبرررمي  سرررامي ( 33.8)مسرررر جرررنع  فبارررغ جيررر  نه 
جحتررفا   مجججدررل برررا كج ان جرري جج رر  ، ، مقرر   هررج  هررذ   مجحررمن ن رر   جرري ترر غ   كجنرران  م(جيييد)

كج ان   جال  م نان ،  مت  م مك ل،  عججا   كجنان م  مج بفا  م جا ،  مج انيل   عانل  متح حل م  
 .م تكجنان م ذ م   عانل  ميتفن ، مهم جحمن جه  جع ن  تمجفام ما م مجنكفز عا ا

ل قرر  جررا    محاسررمب ضررجي أسررامفب  مجيررم    مججن رر) مججضررجي  المحييور التاسيي  سررجين 
، ممزئرا  مجبرمي  مرل (3382)،  ذ  تل مس ا   مجرنع   مرل الترتيب الخامسق  (  مج ا     م جنمئ 

مر فه  جري ( لجييد )،  ةجن  مذي ف ل عال أهجفجا مر   أقرن   عفئرل  مجارنقفي مجسرجم  قبممرا  %(22)
الحهرل مجيرم    ة  ا  م جار  ما امرب،  ةسامفب  مج  أ  ن َعم ضجئا  م مجججدال ناعججا  ن اقرل ج حفث

م عججا   مجيم    مجحنيني م مافمي م مفن ي  مجحمسرب م معج ر   مجحمسرب جرد  جكائ رل كرزي  عانرام 
 م انررل عئرر   ججررا   مجيررم    ماررهني م مفررمج   م جنمئ رراو مجحميررل   عانررام   م جنمئ ررل  مررل منق ررل جررد 

 مجرر نس مجزميرر ه  نامجمذ ررل  من ع ررل عئرر   جنرراأ  نسررال  عانررام  م انررل جرري حم سررفبه   مررل حاسررمب 
 . مج ا     م جنمئ 

جر   كفا رل  معم ئرب  مجا  رل ماج ار     م جنمئر  قر  )م مذي    ئل برر المحور الثالثعاا 
ممزئررا   مجبررمي ( 3383)،  عججررا  و عاررل مسرر ا   مجررنع   منررامغ الترتيييب السييادسقرر  ( جررا    محاسررمب

م هججرا  أقرن    م فئرل نرا ، مذمر  ( جييد)  ل عال جسجم  جحييا منجسرجم  ،  ةجن  م%(22) مجسامي مر
فجحيررا عرري  نيرررا جالاجررل  مجكجبررن مئهرررا   مج ارر     م جنمئررر  مجررم قن عهرراز حاسرررمب كرراو نكرررل 
 امب، جد جم قن جزم  م  م اقل  مب فال مجامفل  ةعهز  مجحيفا  سججن ن  م جل مجم قن انكام نار 

 .م مالسا  ل، جد جم قن مسفال عنت  م جنمئ ل جفاعا ل جالاجل أعهز   محاسمب  مسا  ل

 مج ارر     م جنمئرر  مجسررجم   جالاجررلجرر   )م مررذي فجضررجي  المحييور الخييامس سررجحاَّ 
، مذمررر   سرررجئا  و  مرررل نأي عفئرررل الترتييييب السييياب (  مئجرررم  مج نقررر  م انرررل  متررر   مكررراجس   عررر   ي
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 ةجن  مذي ف ل عال جحييا %( 23)ممزئا  مجبمي  (3388) مجانقفي،  ذ باغ جي  ن مس ا  مجنع  

، مذمرر  عرري  نيررا  مجنكفررز عاررل عرر   عم ئررب بهررذ   مكتررمو، كيرر ن   م انررل عاررل (جيييد)منجسررجم  
 مج اجل جد ئها   مج ا     م جنمئ  م سج    ه  مجمه فا  ضرجي  مجرا    مجيرنن   مجر   حاعرل  م انرل 

ه ، مكفرر  أئررا فئجرر  جهرران م  م انررل قرر  جررا    محاسررمب مرر من  ج نيف ررل ح امررا مضررنمنجا نامئسررنل  مررف
 .مجالبججا  مافنمق  مفن  ل مجحففزه  عال  مجاانكل

 ميرر ن  عاررل جحيفرا أهرر  ا جررا    محاسررمب عئرر  )م مررذي فج ارا بررر المحييور السييادس عراا
غ جي  نه ، مذم  نا سجئا   مل مس ا   مجنع   مذي فباالترتيب الثامن ق  (  مج ا     م جنمئ   عججا 

 (.جيد)،  ةجن  مذي ف ل عال جحييا  نجسجم  %(23)ممزئا  مجبمي  مذي  سامي ( 7355)

جر   كفا رل  مج نسرفي مئهرا   مج ار     م جنمئر  )م مرذي فجضرجي   المحور الراب  سجين 
مذمر  نا سرجئا   مرل  عانرام  التاسي الترتييب ضجي ( ق  جا    مج ا     م جنمئ  ق  جا    محاسمب

ممزي جبرمي  سرامي ( 7323)أقن   عفئرل  مجارنقفي قر  كتمترا ،  ذ حترل عارل مسرر جرنع  فبارغ 
، مجضررررجي  مجحررررمن  جكائ ررررل  مررررجحك  (متوسيييي )،  ةجرررن  مررررذي فرررر ل عاررررل جحييررررا  منجسررررجم  %(35)

م جنمئرر  م جررجال  نحم سررفب  م انررل مسررهممل  ئعرراز ك ررل  مرر نس م سررجدجان  ممقررم ناعججررا   مج ارر     
 مج نس مجهان م  مج زيز عري  نيرا  جناعرا  جرد ن رت   سجحسراي مجرا  ججا را  مجر نس جري جهران م 
جكائفجرررا  قررر  جمهفررر   مج ارررر     سرررج جال بنجع رررام  مج اررر     م جنمئررر  مجترررج جا ماجررررا    م جنمئ ررراو م  

 م م مجحر فدام قر  جعرال   م جنمئ ، كجا ق  بفئرم  هرذ   مجسرجم  قر  ججان رل  مج نسرفي اكرن  مج رمن 
 مج ارر     م جنمئرر  مجرر    جررجال ه  جهرران م جتررج    مجررا   مقيرراو مئهررا   مج ارر     م جنمئرر   مج ججرر  
حام رراو، جررد مضررمب  مضرر   قرر  ججكرري  مج نسررفي جرري جالقرر   ةع ررال  مجيائررل م مبنجع ررل مقيرراو ممعهررل 

 .ئهن  مجانقفي

جفع ام  مج اررر   قررر  ئهرررا   مج اررر   أبرررنز  سرررجن )م مرررذي فجئرررامل  المحيييور الثيييامنحترررل 
مقيرراو ان ا  العاشييرالترتيييب عاررل (  ةئارر ل  مجترراحنل ق ررانمئرر   مججنررد قرر  جررا    محاسررمب، م   م ج

ممزي جبرررمي ( 7333)أقرررن   عفئرررل  منحرررث جررري  مجارررنقفي، مذمررر  محترررمما  عارررل مسرررر جرررنع  جيررر  نه  
 .مججحيياو  مل ح ت جا( متوسطاً )،  ةجن  مذي  افن  مل أي جسجم   مجحيا ما كاي %(32)فباغ
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الترتييييب ( جح فررر  ئرررمأ  مج اررر     م جنمئررر   مججنرررد)م مججضرررجي  المحيييور الثييياني حجارررم 

ممزي جبرررمي  سرررامي ( 7352)عارررن،  سرررجئا  و  مرررل حترررمما عارررل مسرررر جرررنع  فبارررغ جيررر  نه  الحييياد 
جري ، (متوس )  مقياو  عانام  مجانقفي ضجي  م فئل،  ةجن  مذي ف ل عال جحييا  نجسجم %( 35)

حفرررث  عججرررا ه  عارررل أ م م   ئجنئرررم مج زيرررزه  مررر من  مجررر نس عررري  نيرررا  جناعرررا  ةئجرررا  ع فررر   جرررد 
جاع د  م انرل عارل  مرج ا  ذ ج راو مجيفر جه  عري ن ر  مجر    سرج جال أ م م  تجترال   م جنمئر  برفي 

م  ةجررن  مررذي فبررنز  مجرر نس م ابجررا  عرري  نيررا  سررج جال   ئجنئررم، م  ئجن ئررم، م   سررجن ئم، مهرر
 . مساب ام  مجح  ا بهذ   معائب س  او ق  عالعها منقد جسجم  هذ   مجحمن  محفمي 

جر   ج بفرا  مج ار     م جنمئر  قر  جرا   )م مذي فنحرث قر   المحور الثاني عشرحاز 
، مذم  مقياو  عانرام أقرن   عفئرل  منحرث جري الترتيب الثاني عشرعال (  محاسمب ق   م ا   م ن س 

،  ةجررن  مررذي فرر ل %(38)ممزي جبررمي ( .738) مجاررنقفي مام قررد حتررمما عاررل مسررر جررنع  فباررغ 
،  ذ كرراي هرذ   مجنجفررب هررم  مجنجفررب قبررل  ةكفررن بررفي  مجحررامن  مدالدررل (متوسيي )عارل جحييررات نجسررجم  

عان،  ةجن  مذي فبنز ع   و جي  محاعام حجل  جكي جحييا نامجسجم   ةقضل،  ةجن  مرذي فبرنز 
 و جي  محاعام حجل فج  جحييا  مج بفا  مج ا     م جنمئ  عال جكمئرام  مجرا    مجيرنن  م مجججدارل ع  

 MS)جرررري أنا رررررل قترررررمل ضرررررجي كجرررررابه ، ميكرررررجو  مفترررررل  ةمل نيم عررررر   مب ائررررام مانئررررراجا 

Access2003) م مدرررائ   مبنجعررررل بامرررل ،(Visual Basic6.0)  أجرررا  مفتررررل  مدامرررث قيرررر   هررررج ،
م تكجررررن ق   م جنمئرررر  قرررر  حررررفي جضررررجي  مفتررررل  من نررررد م ةكفررررن مجهفبررررل  محاسررررمب نامفافنمسررررام 
 .م مجئتفب

جررر   جرررم قن  معم ئرررب  مبنجع رررل  مجئاسرررنل ) سرررجين  مجحرررمن  محرررا ي عارررن م مججضرررجي مرررر
قررر   مجنجفرررب  مدامرررث عارررن، مهرررم  مجنجفرررب  ةكفرررن ضرررجي جحرررامن جيرررم    مج اررر   ( ماج اررر     م جنمئررر 
%( 55)ممزي جبرمي ( 7332) سجئا   مرل جرا حراز عا را جري مسرر جرنع  فبارغ   م جنمئ ، مذم  نا

، جرري حفرث  سررج جال بم نرام مججتررفحام   ئجنئرم مجنررا ل (قافرل) ةجرن  م  مرل عاررل جحييرا نجسررجم  
 مج امجام بفي  م انل  م جنمئ او م سج جامه  مجم قد كاتل كانج ح م   مت  مكام  مئها   مبنجع  

 ررل مجرر   جم قررا بنجع ررام  مج ارر     م جنمئرر  جررد أئهجررل  مبررن جا  مجيررنن  مجررا   جرري  ةك رراا  مبنجع
 محاسمب مجالاجل بن جع ام أئهجل  مجامفل جد بن جع ام ئها   مج ا     م جنمئ  م سج جال بن جا 

جَئا ، جد جم قن جمقد  م جنمئ  جكتو مذم   .جفاعا ل ض 
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  : مجنعحل  مكاتل نامجحامن م ةمز ي  مجبم ل مجام   ينب  مجتمن م ل  ةمسا  ( 4)م مجك ر 

 
 أفراد عينة البحث من المشرفين رظن ةهجو  قفو  جلع المحاور مرتبة تنازليًا  ( 2) المخط 

والمتعلقييية عيييرض النتيييائج المتعلقييية بفقيييرات كيييل محيييور مييين محييياور انسيييتبانة وتفسيييير ا  :ثانيييياً 
 :بالمشرفين

م مررمزي  مجبرررمي م ررل قيرررن  جرري قيرررن م كرررل اسرررجكن ج  ممسررر  مجرررنع  نعرري  نيرررا  مي ررا  
 :جعال ضجي أ     منحث، كجا مسفج  عنت مجئاقال  كل جئها، كااج 

 : ه في مادة الحاسوباعتمادتحقيق التعليع انل تروني المتب    دافِه ،عند مدى  :المحور ا ول

أي ، مجئرا فجضر  (2)فجلم   مجحمن  ةمل جي أنا ل قيرن م كجرا جمضرحل قر   معر مل 
قين جا ق  جحييم نجسجم  جججاز  مل عف  ع  و، ع    مفين   مدائ ل  مج  كائرم ئسرنل جحييهرا  مجسرجئجعل 
جي  ممسر  مجنع  جضجي مها  مجحيا نجسجم  ججمسرر،  ذ بامرم  ةمسرا   مجنعحرل مفيرن م  مجحرمن 

 ي  مجبم ل ئسربها كلقل ق جل، كجا جن محم  ةمز ( 7333)كلعال ق جل، م( 8) ةمل ق جاو ججن محل بفي 
 .كلقل ق جل%( 32)كلعال ق جل م%( 88.)بفي 
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، كجررا أي  مججمسرررر (3333)أجررا  مججمسررر  م رررا  مامسررر  مجررنع  مهرررذ   مجحررمن قيرر  بارررغ 

،  ةجرررن  مرررذي فررر ل عارررل جحييرررا نجسرررجم  عرررا  %(43) م رررا  مارررمزي  مجبرررمي قررر  حترررل عارررل جيررر  ن
 (.جيد جداً )فمت  نلئا 

جحرررمن  ةمل مجررر   جحييهرررا عررري  نيرررا قررر   أمسرررا ها قيرررن م  م( 3)ميمضررر   معررر مل 
 مجنعحل مأمز ئها  مجبم ل، مق  ج  جنجفب  مفين م ضجئا جئازم او مقياو مي    ممسرر  مجرنج م مرمزي  مجبرمي 

 :م لت جئها كجا هم جمض  كامجام 

 (6) الجدول

 ةهجو  قفو  جلعأوزانها المئوية و  أوساطها المرجحةبحسب فقرات المحور ا ول مرتبة تنازليًا 
 نيفر شملا رظن

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 3 3 - - - - 8 .88% . 
7 . . 7 - - - 3333 43% 

7 
3 8 . 7 - - - 3333 43% 
8 7 - 7 . - - 7333 32% 3 

 3333  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %43  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

جئج رل جهران م  م رالب مائراا )م مج  ج ئل برر(  مفين   مدامدل)مق  حهفم نامجنجفب  ةمل  
نحتررممها عاررل ( اكتر اجه  مجررجالا  جررد ججمفرن م  م تررن عرري  نيرا  مجيائررام  مج ئمممع ررل  مح فدرل

 ةجرررن  مرررذي فررر ل عارررل  من  مج اررر   %( 88.)ممزي جبرررمي  سرررامي ( 8)مسرررر جرررنع  فبارررغ جيررر  نه 
ق  جحيفا ه قا  مجججدل بجئج ل جهران م  م رالب مائراا اكتر اجه  مجرجالا  جرد ججمفرن م   م جنمئ  

ججحيرررا بإعجررراأ أقرررن   عفئرررل  مجارررنقفي   م ترررن عررري  نيرررا  مجيائرررام  مج ئمممع رررل  مح فدرررل هرررم أجرررن  
 .،  ةجن  مذي ف ل عال أهج ل هذ   مه ا نامئسنل ماجانقفي مجحييا(جججاز)نجسجم  
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، مئترم  مفيرن  ( مفيرن   ةممرل م مفيرن   من ن رل)أجا  مجنجفب  مدرائ ، قير  جارانكجا كرل جري 

جررمقفن جتررا ن جج رر    مججنافئررل ماج امجررام ججرر   قررنو  مجيانئررل م مجئاقاررل م مجحافررل ) ةممررل عاررل 
ن عارل ئان دياقل  مجيائل نجرا  سراع  قر   عر    جعججرد  م جنمئر  قرا )أجا  من ن ل قجضجئم ، (م مجيف  

ممزي ( 3333)مذم  عي  نيا حترممهجا عارل مسرر جرنع   ترل  مرل ( جم  نل جسجع  م  م تن
مقيرراو ان ا أقررن   عفئررل  (عفرر  عرر  و )،  ةجررن  مررذي فرر ل عاررل جحييهجررا نجسررجم  %(43)جبررمي  سررامي 

 . مجانقفي

جرر   م(  مفيررن   مدائ ررل)قرر   مجنجفررب  مدامررث مهررم  ةكفررن ماجحررمن  محررام ، قيرر   سررجينم نررا  

 سرررج جال مسرررابر  مج اررر     م جنمئررر  قررر  نارررر مجفاعرررل  مجئهمجرررل  مج ا ج رررل  مجججدارررل ) جرررئو عارررل

ن   حتممها عال مسر جنع  بارغ ( م مجرسسل  مج ا ج ل م مجئزل م مجعججد م مبفبل م م امب نامج نس

نقفي، ، مهرم جرا بفئجرا  عانرام أقرن   عفئرل  منحرث جري  مجارر%(32)ممزي جبرمي فبارغ ( 7333)جير  نه 

 .، مهم  مجسجم   ةقل ضجي  مجحمن(ججمسر) ةجن  مذي ف ل عال جحيا هذه  مفين  نجسجم  

 

 :(د نوع التعليع انل تروني المتب تحدي): المحور الثاني

، ماارررغ جيررر  ن ججمسررر ا  م رررا  مامسرررر  مجرررنع   فج رررمي هرررذ   مجحرررمن جررري دجرررائ  قيرررن مت
، (ججمسررر)، هررذ   ةجررن فرر ل عاررل جحييررا نجسررجم  %(35)، مججمسرر ا  م ررا  ماررمزي  مجبررمي (7352)

 ةجررن  مررذي   ررم   مررل جراررن م جج رر    جج اررا نررامفين م  مكاتررل بهررذ   مجحررمن، جرر   سررجكن ج  ممسررر 

2.66 

3.33 

3.33 

4 

67% 

83% 

83% 

100% 
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 ترتيب فقرات المحور األول تنازياً على وفق وجهة نظر المشرفين( 9)المخطط 

 الفقرات الوسط المرجح الوزن المئوي
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برررمي م رررل قيرررن  جررري جاررر   مفيرررن م مجنجفبهرررا مقيررراو ميررر   أمسرررا ها  مجنعحرررل مأمز ئهرررا  مجرررنع  م مرررمزي  مج

 : مجام ( 2) مجبم ل  جئازم ا كجا جمض  ق   مع مل

 جلعأوزانها المئوية بحسب أوساطها المرجحة و مرتبة تنازليًا  الثانيفقرات المحور   (7) الجدول
 نيفر شملا رظن ةهجو  قفو 

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 2 7 . - - - 3333 57% . 
7 7 . 7 - - - 3333 43% 7 
3 3 7 - - . - 3 25% 3 
8 . . . - . - 7333 32% 

8 
5 5 - 7 . - - 7333 32% 
3 3 - 7 - . - 7333 54% 3 
2 4 - . . - . .333 87% 2 
4 8 - - . 7 - .33 33% 4 

 7352  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %35  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

 :جفسفن م ل قين  جي قين م  مجحمن ذئ   مذكن  لج مق  جا 

 سررج جال اررنكل   ئجن ئررم قرر  )حهفررم نامجنجفررب  ةمل  مفيررن   مسرران ل، م مجرر  ججضررجي 
كمزي جبمي مهرا، مقيراو  عانرام %( 57)مامسر  مجنع ، م( 3333)بم قد (  مج ا     م جنمئ   مججند

جررد  ةهج ررل  مجرر  ( جججرراز)أقررن   عفئررل  مجاررنقفي،  ةجررن  مررذي فرر ل عاررل جحيررا هررذه  مفيررن  نجسررجم  
جئند أهج ل  تجتال قر  عجا رل  تجترال كمئهرا عئترن و أساسر او قر  "  ذ . ججججد بها هذه  مفين  أ ضاو 

" مج  ت جج  ق  غ ابها، مجي كمئها  ميم   مفاعال قر   ئعراب عجا رل  تجترال أم  قارامهاهذه  م جا ل  
 (.42: 78.8 اجفم  مناح ،)
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 سجحيَّم  مجنجفب  مدائ ،  مفين   مدائ ل برفي جد الجهرا ضرجي هرذ   مجحرمن، مح ازجهرا عارل 

ن بررر َيرر َّ أئررا   ررزز  من )  بررر، مقرر  عئفررم هررذه  مفيررن %(43)ممزي جبررمي  سررامي ( 3333)مسررر جررنع  ج 
 (عف  ع  و )مهذ  ف ل عال أهجفجها مجحييها نجسجم  (  مج نس ناجناأ  ئجا  ع ف   ما ق  أدئاا  م نس
منجرررا أي  مجنارررميفي  سررر مي  مجررراو  مرررل جمهفررر  أقضرررل . نا سرررجئا   مرررل  عانرررام أقرررن   عفئرررل  منحرررث

جه  مجاررررع  ه  مجنررررا ل  ان ا  ةسررررامفب مجررررمقفن بفبررررل ج ا ج ررررل جفاعا ررررل معررررذب  ئجنرررراه  م انررررل م هججررررا
 اررررررجفم  )م مكبررررررن م، قررررررإي   ئجنئررررررم جرررررري أحرررررر ث  مجيائررررررام م ة دررررررن كفرررررراا  مجحيفررررررا هررررررذ   مهرررررر ا 

 (.3.4: 78.8مناح ،

( 3)جري حفرث مسر ها  مجرنع   منرامغ جير  نه (  مفيرن   مدامدرل)ق   مجنجفرب  مدامرث، كائرم 
ي أقرررن   عفئرررل  مجارررنقفي منجسرررجم   ةجرررن  مررر  ل عارررل جحييهرررا عارررل مقرررا نأ%( 25)ممزئهرررا  مجبرررمي 

 (. اعد عال ج ا   م انل ذ ج او )مق  بفئم هذه  مفين  ج   كمئا  (عف )

، بم قررد حتررممهجا عارررل ( مفيررنجفي  ةممررل م مكاجسرررل) مجنجفررب  من نررد جاررانكجا كرررل  جرري 
 ةجررن  مررذي فرر ل عاررل جحييهجررا %( 32)ممزي جبررمي فباررغ جيرر  نه ( 7333)مسررر جررنع  فباررغ جيرر  نه 

ج ارررررر    م جنمئرررررر  قرررررراب  عاررررررل أ م م   ئجنئررررررم )، مقرررررر  ئاقاررررررم  مفيررررررن   ةممررررررل (ججمسررررررر)جسررررررجم  ن
، ((بئحرمت ججرز جي أم غفرن ججرز جي( cloud computin….,mobile learning,web مجئجر  ام،)

ي ماجيرر  ن  مجسجحتررل  تمررل عاررل أي  محاعررل ت جررز ل جمعررم   قرر  هررذ   معائررب  مجهرر  أجررا  مفيررن  . م  
ج ججرر  أ م م  تجتررال   م جنمئرر  بررفي  م انررل م مج نسررفي )يرر  ئتررم عاررل جررا  ذ  كائررم  مكاجسررل، ق

، (( مبنيرررر    م جنمئرررر ، جم قررررد  مجم تررررل، جم قررررد جحرررر    ماميررررب)ضررررجي ئهررررا   مج ارررر     م جنمئرررر  
محتررممها عاررل هررذ   مجيرر  ن فركرر   محاعررل ح ررال عم ئررب جهجررل  مضررنمنيل ج نقررم  مفهررا  مفيررن  ذئفررل 

أي جررري أهررر   ممسرررابل م مجففررر   بهرررذ   مجعرررال  مج ا جررر  هرررم  سرررج جال ( 78.5 عجرررس،) قفرررن  .  مرررذكن
 مبني    م جنمئ  مجسهفل  جتال  م الب ق  جا بفئه  جد جنا ل  مج امجام م ةقكان  مجنام ل مكذم  
 مجم ترررل كرررانج حررر م   متررر   م جنمئ ررراو نجسرررائ   جم قرررد  تجترررال مجرررا  سررره  قررر   تجترررال  مفاعرررل 

 (..77-778: 78.5 عجس،)

جسررج جل اررنكل )عراام نامجنجفررب  مكرراجس  مفيررن   مسا سرل  مجرر  جنحررث قرر  جرا  ذ  كائررم 
، %(54)ممزي جبررمي جيرر  نه ( 7333)بمسررر جررنع  فباررغ (   ئجنئررم قرر   مج ارر     م جنمئرر   مججنررد

م جنمئر  مةئها جي  ةجمن  مضنمنيل ماج ار      (قافل) ةجن  مذي ف ل عال أئها ق  جحييم نجسجم  
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 ذ جسرررراع   ماررررنكل  ةقررررن   . معررررب  مسرررر   مهنجيرررراا بهررررا مجحي يهررررا نجسررررجم  أقضررررل ججررررا عا ررررا  اي

: 78.5 عجرررس،)م مجعجمعرررام قررر  جنرررا ل  مكبرررن م  مجهئ رررل م مجيائ رررل مجسررراع  قررر   مج اررر   عررري ن ررر  
.5..) 

  سررجينم نامجنجفررب  مسررا س،  مفيررن   مداجئررل جرري قيررن م  مجحررمن  مدرراجي م مجرر  جررئو عاررل
، عرري  نيررا حتررممها عاررل مسررر (جسررج جل اررنكل    سررجن ئم قرر   مج ارر     م جنمئرر   مججنررد)أئررا 

 ةجرن  مرذي فر ل عارل أي هرذه  مفيرن  مر  ججحيرا مقيراو ان ا %( 87)ممزي جبمي ( 333.)جنع  فباغ 
أقررن   عفئررل  منحررث جرري  مجاررنقفي،  ةجررن  مررذي فرر ل عاررل ضرر    سررج جال اررنكل    سررجن ئم ضررجي 

 .مئمأ جي أئم أ  مج ا     م جنمئ هذ   

ق   مجنجفب  مساند مهرم  ةكفرن ضرجي هرذ   مجحرمن، قير  عراام  مفيرن   من ن رل  مسراع ل 
، منحتررمل (ق ررا جيفرر    م انررل عرري ن رر  بئحررمت ججررز جيت أم غفررن ججررز جي)قرر  جمضرر   قرر  جررا  ذ  كرراي 

 جكرري  محكرر  عاررل أئررا غفررن  ؛ قإئررا  %(33)ممزي جبررمي فباررغ ( 33.) مفيررن  عاررل مسررر جررنع  جيرر  نه 
 ةجن  مرذي فر ل عارل عر    سرج جال . ججحيا مقياو مض    مجيف    مجسجكاو جي  عانام  مجانقفي

 مج ا     م جنمئر  ماجيفر   سرم ا نترمن  ججز جئرل أم غفرن ججز جئرل، مهرذ  فممر  ضر فاو قر  ج ب يرا  عارل 
 . منغ  جي أهج ل هذ   ةجن

 :ام  مج( 8.)  مجك رميمض  ذم  ق  
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 ترتيب فقرات المحور الثاني تنازلياً وفق وجهة نظر المشرفين( 10)المخطط 
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 :(مدى كفاية الجوانب المادية للتعليع انل تروني في مادة الحاسوب) :المحور الثالث

( 4)جنجنل كجرا هرم جمضر  قر   معر مل ( 5)فجلم  هذ   مجحمن جي قين م فباغ ع  ها 
 :مقياو مألمسا   مجنعحل م ةمز ي  مجبم ل م ل قين  جي جا   مفين م بجساسل جئازم 

 (2) الجدول

 ةهجو  قفو  جلعأوزانها المئوية بحسب أوساطها المرجحة و مرتبة تنازليًا  الثالثفقرات المحور   
 نيفر شملا رظن

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 5 . 7 - - - 3333 43% . 
7 . . . . - - 3 25% 

7 
3 7 . . . - - 3 25% 
8 3 . . . - - 3 25% 
5 8 . . . - - 3 25% 

 3383  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %22  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

، مأمز ي (3) مرررل ( 3333)فجضررر  جررري ذمررر  نرررلي  ةمسرررا   مجنعحرررل ججرررن مب ق جهرررا برررفي 
، مكرراي  مججمسررر  م ررا  مامسررر  مجررنع  ماجحررمن عجمجرراو فباررغ %(25 -%43)جبم ررل جحتررمن  بررفي 

،  ةجرررن  مرررذي فررر ل عارررل جحيرررا  مجحرررمن نجسرررجم  %(22)م مججمسرررر  م رررا  مارررمزي  مجبرررمي ( 3383)
مل، قرإي عج رد قيرن م هرذ   مجحرمن ججحييرل، مقر  جرا فار  فرج  جمضر   مكجرا فجضر  جري  معر . (عف )

 :جنجفب  مفين م مقياو ةمسا ها  مجنعحل مأمز ئها  مجبم ل

جررررم قن مسررررفال عررررنت ) مجرررر  جررررئو عاررررل  ( مفيررررن   مكاجسررررل)عرررراام نامجنجفررررب  ةمل  
ممزي جبررمي   يرر  ن ( 3333)ن رر  حتررممها عاررل مسررر جررنع  فباررغ جيرر  نه (  م جنمئ ررل جفاعا ررل جالاجررل
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مقيررراو مرررنأي  مجارررنقفي، ميررر ل عارررل جرررم قن مسرررفال عرررنت  (عفررر  عررر  و )أي جحييهرررا نجسرررجم  %( 43)برررر

 رر  جهجرراو مجكجررالو جرري جكجررالم  معم ئررب جفاعا ررل جئاسررنل  ماج ارر     م جنمئرر  مهررذ   ةجررن نحرر  ذ جررا   
كجررا  جكرري عرري  نيررا  مسرربمن    م جنمئ ررل ما امررب م مجرر نس .  مجا  ررل  مج امنررل ماج ارر     م جنمئرر 

 ماررررنب ممعج ررررد  م انررررل بجررررم قن  ة م م  مجرررر   حجرررراج  مفهررررا جررررد  جكائ ررررام جحجفررررل  ماررررن ب  محررررذقها 
 (..2.: 78.5 عجس،)

، مذمرر  محتررمل (8)م( 3)م( 7)م( .)ل جرري  مفيررن م أجررا  مجنجفررب  مدررائ ، جاررانكجا كرر
م ررل جرري  مفيررن م  ةناررد ذئفررل %( 25)ممزي جبررمي  يرر ن بررر( 3)كررلت جررئه  عاررل مسررر جررنع  جيرر ن بررر

،  ذ (عفر ) مذكن،  ةجن  م  ل عال جسامي أهج ل مجر   جحيرا كرل جرئه  نجسرجم   جكري مترفا نلئرا 
أي ( 78.8ع را  م،) ذ فركر  ( مج ار     م جنمئر جالاجرل  مجكجبرن مئهرا   )ئتم  مفين   ةممل عارل

عرررر   جررررم قن جكرررراي جالبرررر  ةعهررررز   محاسررررمب مترررر ائل  منيررررل مجحجم ررررام  مجكجبررررن ج جبررررن جرررري أبررررنز 
أجرررا  مفيرررن   مدائ رررل قيررر  ئترررم عارررل  ،(2..: 78.8ع رررا  م،)جاررركالم جم عرررا  سرررج جال  محاسرررمب

ز  فئنمرر  أي ججم قررا أعرر   ها جررد مجررن   مناحدررل أي  ةعهرر( جررم قن عهرراز حاسررمب كرراو نكررل  امررب)
(  م اقرل  م هنااب رل  مب فارل)جرم قن جرزم  م  م اقرل)أع     م انل، كجا أي  مفين   مدامدل ق  ئترم عارل 

، مافئررم  مفيررن  (مجاررمفل  ةعهررز   مج اررمب  سررج جامها تسررججن ن  م جررل قرر  أدئرراا  مج ارر     م جنمئرر 
، منرلي  مجكجبرن مجرا فاحرا نرا جري جعهفرز م ( رل جالاجرلجم قن مسرفال عرنت  م جنمئ رل جفاعا) من ن ل 

 .عال جسجم  عف  مجالب  مج بفا  مج ا     م جنمئ 

 

 :في مادة الحاسوب التعليع انل تروني المدرسين لنظاع استعمالكفاية مدى  :المحور الراب 

فجلم  هذ   مجحمن جي عان  قين م، جر   سجحترال  ممسرر  مجرنع  م رل قيرن   جري جار  
، مكرررذم  (333. -3333) مفيرررن م م مرررمزي  مجبرررمي،  ذ كائرررم  ةمسرررا   مجنعحرررل ججن محرررل برررفي  ميررر   
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 ترتيب فقرات المحور الثالث تنازلياً على وفق وجهة نظر المشرفين( 11)المخطط 
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، مكرررراي  مججمسررررر  م ررررا  مامسررررر  مجررررنع  ماجحررررمن عجمجرررراو نجيرررر  ن %(33-%57) ةمز ي  مجبم ررررل 

، ميبررفي (ججمسررر)مهررذ  فبررفي جحييررا نجسررجم  %( 35) ررا  ماررمزي  مجبررمي  سررامي م مججمسررر  م( 7323)
 :جنجفب قين م  مجحمن جئازم او مقياو ممس ها  مجنع  م ممزي  مجبمي مها( 5) مع مل 

  (8) الجدول

 ةهجو  قفو  جلعأوزانها المئوية طها المرجحة و أوسابحسب مرتبة تنازليًا  الراب فقرات المحور  
 نيفر شملا رظن

ساسررررررررررررررررررررررررررل ج م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. .8 7 . - - - 3333 57% . 
7 3 . 7 - - - 3333 43% 7 
3 8 . . . - - 3 25% 

3 8 3 . . . - - 3 25% 
4 5 . . . - - 3 25% 
5 . . - 7 - - 7333 32% 

8 3 5 . - 7 - - 7333 32% 
2 7 - 7 . - - 7333 32% 
5 2 . - . . - 7333 54% 5 
.8 4 - - . 7 - .333 33% 3 

 7323  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %35  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

مي ل  مع مل م مي    مجمضحل ضجئا ، جحيا  مفين م بإسجدئاا قين  غفرن ججحييرل ضرجي 
 : مجعال، مجمض   كل جئها نجزي  جي  مجفتفل عال مقا جنجفبها  اج قين م هذ  
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 نامحم سرررفب مرررججكي جررري  مرررجحك  ) مجنجفرررب  ةمل  سرررجحيَّجا  مفيرررن   م اارررن  م مججضرررجئا مرررر

ممزي جبررمي  سررامي  (3333)عرري  نيررا  محتررمل عاررل مسررر جررنع  فباررغ جيرر  نه (  مكاتررل نام انررل
ضرجي قيرن م  مجحرمن  محرام  ممقيراو (  مجججراز)سرجم  جحييهرا ، مهم فبفي أهج ل هرذه  مفيرن  مج%(57)

( 7882عفائل مذكنيي،)منأي  مجانقفي  مذفي مجسم  ذم  عي  نيا ججان جه   مجسججن  ميمض  ذم  
جررري  أي نارررر  ةعهرررز  مأ درررن جررري حاسرررمب بم سررر ل  مارررنكل فجررر    جكائ رررل جارررانكل ذتم  م ناعرررل 

 امجرام سرم ا قر    كرل أم كرانج  مج نسرل بهر ا  مج ار   م مجحك  عي ن ر  كجرا  سراع  عارل ئيرل  مج
 (.32.: 7882عفائل مذكنيي،)

سرهممل  ئعراز ك رل  مر نس )ق ا  مفين   مدامدرل، م مجر  جرئو عارل  عاام مجنجفب  مدائ  
ممزي جبررمي ( 3333)ن رر  جحي يهررا ممسررر جررنع  فباررغ جيرر  نه (  مج ارر     م جنمئرر    جنرراأ مجيررنن  عئرر  

 .جن  م  ل عال أهج ل هذ   مفين  مضنمن  جحييها ة%( 43) سامي 

، عري  نيرا حترممهجا ( من ن رل م مسا سرل م مجاسر ل) عاام ق ا  مفيرن م مجنجفب  مدامث 
 ذ  (عفرر )،  ةجررن  مرر  ل عاررل جحييهجررا منجسررجم  %(25)ممزي جبررمي ( 3)عاررل مسررر جررنع  فباررغ 

ماج نسررررفي    م جنمئرررر  نامارررركل  ةجدررررل مج ارررر    اجنرررراأ ممقررررم ن  سررررجدجان)جررررئو  مفيررررن   من ن ررررل عاررررل 
 جرجال   مجر نس جهران م  مج زيرز قر  جرا    محاسرمب )، أجا  مفين   مسا سل م مج  جئو عال (م م انل

،  ت أي هرذ  ت   ئر  (عفر )، معارل  مرنغ  جري جحيرا  مفيرن  منجسرجم  (عي  نيا  مج ا     م جنمئر 
نجيرراا بم قررد هرراجفي  مفيررنجفي ةهجفجهجررا  مناممررل م مجرر     جفرراا بهررذ   مجيفرر  ، بررل فئنمرر   مسرر    مررل   

ججان رررل  مج نسرررفي ماج رررمن م )جسررره  قررر  ئعررراب  م جا رررل  مج ا ج رررل، مقررر  ئترررم  مفيرررن   مجاسررر ل عارررل 
ارررن  ه  قرررر   م مجحررر فدام  مج امنرررل قررر   مجعرررال  مبنجعررر   مجرررنجنر ببنجع رررام  مج اررر     م جنمئررر  م  

حرراعجه   مررل ج ررانا مجهرران مت بنجع ررلت حاسررما ل  ( 78.8  م،ع ررا) ذ فررن  (  مرر من م  مج امنررل مهررا
بع ررل  محاسررمب  مجناررمي عررزا و جرري بررن جا جلهفررل  مج نسررفي  مررذفي  يررد عاررل عرراجيه  جمضرر   ك ف ررل 
 سررررررج جال  ممسررررررابل   م جنمئ ررررررل بئعرررررراب كجررررررا فبررررررنز  منه كجنارررررر  مناحررررررث قرررررر   مجررررررم ن   مججاحررررررل 

 (.358: 78.8ع ا  م،)

، بمسرررر جرررنع  ( مفيرررن م  ةممرررل م مكاجسرررل م مدائ رررل)جا كرررل جررري  مجنجفرررب  من نرررد جارررانك
 ةجرن  مرذي فر ل عارل جسرجم  ججمسرر مجر   جحييرا  عارل %( 32)ممزي جبمي فبارغ ( 7333)جي  نه  

 جرررجال   مجررر نس مجهررران م  سرررج جال )مقيررراو ممعهرررل ئهرررن  مجارررنقفي،  مقررر  ئترررم  مفيرررن   ةممرررل عارررل 
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أي  مججمفرن م  مج اترن  قر  قنضرم  م  فر  ( ..78ق ر ر،)   ذ فمضر( بنجع ام  مج ار     م جنمئر 

جي  ادان م مجح  ام عال بن جا جرسسرام  عر     مج نسرفي معارل أ م ن ممهراب   مجر نس مكفا اجرا 
-73: ..78ق رر ر،)مجهان جررا   ةساسرر ل  مجررن   جم قنهررا م  ررا قرر   مجعرراتم  مج نق ررل م مج ئمممع ررل 

 جررجال   مجرر نس  مجهرران  مجتررج    مجررا    م جنمئ رراو عاررل )عاررل  ، أجررا  مفيررن   مكاجسررل قيرر  ئتررم(78
مهئامر  جيممرل جررئو عارل أي  محاعرل هرر  أ    كجرن أ، مائراا و عافهررا ( مقرا ئهرا   مج ار     م جنمئرر 

قإي  ممسابر  مج   يم  نتئ ها  مجر نس جئفرن  و أم جارجنكاو جرد  ابجرا  ج َ ر  جري أقضرل  ممسرابر  مجر  
ه   مكاتررررل مججم قيررررل جررررد جج انررررام  مجررررا    مج ا ج ررررل جررررد عرررر   ج ا ف هررررا أسرررر ان و جررررلج  جاب ررررل محاعرررراج

 جكائ رررل جمهفررر  ئهرررا  )، كجرررا أي  مفيرررن   مدائ رررل ئترررم عارررل (35.: 7882عفائرررل مذكرررنيي،)ناههرررل
 (.مجا    محاسمب (Hp classroom manager) مج ا     م جنمئ   محام 

، ن ر  حتررممها عارل مسررر جرنع  فباررغ ( مفيررن   مسران ل)مقر   مجنجفرب  مكرراجس  سرجينم 
،  ةجررن  مررذي فرر ل عاررل  محاعررل  مررل  تهججررا  بهررا،  ذ %(54)ممزي جبررمي  سررامي ( 7333)جيرر  نه 

م ي معال  منغ  جي جحييها  ت أئها نحاعل  مل   نجياا أ دن مئياها مجسجم   (قافل)جحييم نجسجم  
 جرجال   مجر نس  مجهران  مجترج    مجرا    م جنمئ راو عارل مقرا )مفين   مسران ل نحدرم قر  جر   أقضل،  

قا     يم   مجر نس بر من  مجترج  م مج رمن (. ئها   مج ا     م جنمئ   محام  ق  حال  محاعل مذم 
 مير ن  عارل  مج ا ج  ت ب  َّ جي   ن  را   ةئرم أ  مجكجافرل مجهران م  تجترال م مجر  جري ضرجئها  جرجال  

ئجرراج جكجارر   ةئررم أ جرري  مجررم   م ممسررابل  ، مجئررا فجضرر  أي (88: 78.8 اررجفمه مناحرر ،)جتررج   م  
 .م ال  مفينجفي  ةهج ل م مضنمن 

َججكررري )قرر   مجنجفرررب  مسررا س م ةكفرررن ضرررجي  مجحررمن، حا رررم  مفيرررن   مداجئررل  مججضرررجئل 
،  ذ حتررام  مفيررن  عاررل مسررر (دها مج نسررفي جرري جالقرر   ةع ررال  مجيائ ررل م مبنجع ررل قرر  حررال حرر م 

مهرم  جدرل جاركال جري معهرل ئهرن  مجارنقفي، م ر   قر ن  %( 33)ممزي جبمي ( 333.)جنع  جي  نه 
.  مج نس عال  تالب جا فم عها جي أع ال ق  جردن ساناو ق  سفن عجا ل  مج ا     م جنمئر  بنججرا  

  عي   من مت ممنش عار  مجر نيب ق( 78.8 اجفم  مناح ،)مهم جا بفي ضنمنجا  مجاحل ما كل جي 
 اررررجفم  )ج نسرررر   محاسررررمب قرررر  جعررررال  مترررر ائل م مبنجعررررل مجررررا  حجرررراعمي  م ررررا جرررري أجررررمن أ كررررن  

 (.353: 78.8مناح ،
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الصف الخيامس  لطلبة مالءمة التعليع انل تروني لمستوى النمو المعرفي مدى: المحور الخامس
 انعداد 

جكالو قر    ممسرر  مجرنع  م مكراو نكرل فجضجي هذ   مجحرمن سرند قيرن م، قر  جر   سر
%( 32 -%57)مأمز ئها  مجبم رل برفي ، (7333-3333)قين  جي جا   مفين م  مذي جن محم ق جا بفي

م مججمسرررر  م رررا  مارررمزي  مجبرررمي ( 3388)مقررر  بارررَغ  مججمسرررر  م رررا  مامسرررر  مجرررنع  قررر  هرررذ   مجحرررمن
 مفيرن م ( 8.)ميمضر   معر مل جري معهرل ئهرنه ، ( عفر )، مهم جرا فمضر  جحييرا نجسرجم  %(23)

 .مجنجفبها جئازم او مقياو ةمسا ها  مجنعحل مأمز ئها  مجبم ل
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 فقرات المحور الرابع مرتب تنازلياً  على وفق وجهة نظر المشرفين( 12)المخطط 

 الفقرات الوسط المرجح الوزن المئوي
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أوزانها المئوية بحسب أوساطها المرجحة و مرتبة تنازليًا  الخامسفقرات المحور   (19) الجدول

 نيفر شملا رظن ةهجو  قفو  جلع

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 2 7 . - - - 3333 57% . 
7 3 7 - . - - 3333 43% 

7 
3 5 . 7 - - - 3333 43% 
8 8 - 3 - - - 3 25% 8 
5 3 . - 7 - - 7333 32% 3 
3 . . . - . - 7333 32% 3 
2 7 - 7 . - - 7333 32% 3 

 3388  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %23  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

ئهررا   مج ارر     م جنمئرر  )نامجنجفررب  ةمل  مفيررن   مسرران ل،  مجرر  جررئو عاررل أَي  عرراام
مذم  ن   حتممها عارل مسرر جرنع  ( عال  مجاانكل ميدفن  م  ق  ل ئحم  مج ا   م انل مججند  حفز 
 ةجرررن  مرررذي فررر ل عارررل أي  مجارررنقفي فجفيرررمي عارررل %( 57)ممزي جبرررمي فبارررغ ( 3333)فبارررغ جيررر  نه  

ئررا   جررل عاررل  درران   مئاررا   مررذ ج  مرر    م ررالب،   ذ (. جججرراز) هج ررل مجحيررا هررذه  مفيررن  نجسررجم  
 ارررجفم  )سررابففي قرر  غامررب  ةحررم ل مت  يمجررمي برر من ق ررال   تعج ررا ي مجمقرر   مررذفي  كمئررمي قرر  

 (.88: 78.8مناح ،

أجا  مجنجفب  مدائ  قي  ججم جاانكجا بفي قينجفي هجا  مدامدرل م مكاجسرل، ن ر  حترممهجا 
مهذ  فبفي معهرل ئهرن  مجارنقفي ح رال جحيرا كرلت ، %(43)ممزي جبمي ( 3333)عال  مسر جنع  

ه نلئررا نجسررجم  جئهجررا جررا    من  حاعررل مررا انررل م)، مقرر  ئتررم  مفيررن   مدامدررل عاررل (عفرر  عرر  و )جكرري عرر  
مهررم جررا فبررفي أي ( HP classroom manager)ببنجع ررام  مج ارر     م جنمئرر   مججنررد ج نيف ررل 

هئامرر  ضررنمن   عرر     من م ما انررل جكررو هررذ   معائررب ةهجفجهررا  مناممررل، أجررا  مفيررن   مكاجسررل قيرر  



191       
 

 
 

 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
رررئَ ف  مج اررر     م جنمئررر   )جضرررجئم   ةجرررن  مرررذي (  مجيرررنن  مهررر   محاسرررمبجرررا      جهررران م  م انرررل قررر ج  

 .فمض  جحيا جا    فعاب ام  مجهجل م    م انل مقياو ممعهل ئهن  مجانقفي

  اررر نمي نضرررنمن   م انررل )حا ررم  مجنجفرررب  مدامررث  مفيرررن   من ن ررل م مجررر  جررئو عارررل أي 
%( 25)ممزي جبرررمي ( 3)ن رر  حتررممها عاررل مسرررر جررنع  فباررغ ( ئهررا   مج ارر     م جنمئررر  ج بفررا

ي  مضررنمن  . مقيرراو مررنأي  مجاررنقفي ح امهررا (عفرر ) نجسررجم   ةجررن  مررذي فرر ل عاررل جحيررا هررذه  مفيررن   م  
جحررج  عارررل  مجرسسرررام م ةقرررن   أي  كمئرررم  قرررا نيي عاررل  سرررج  اب ماج ئمممع رررا  مجج رررمن  م منهرررا قررر  

 (.85.: 78.5 عجس،)  مج ا 

أجا  مجنجفب  من ند مهم  ةكفن ضجي هذ   مجحمن، قي  جاانكجا  كل جي  مفين م  مدالث 
ممزي جبرمي ( 7333) مججني ل مه   مفين   مسا سل، م ةممل، م مدائ ل، بم قرد مسرر جرنع  فبارغ  جير  نه  

، مقيراو ان ا عفئرل (ججمسرر) ةجن  مذي ف ل عال جحيا كل جي جا   مفين م منجسجم  %( 32)فباغ  
جالاجرررل ئهرررا   مج اررر     م جنمئررر   مججنرررد )مقررر  ئترررم  مفيرررن   مسا سرررل عارررل ،  منحرررث جررري  مجارررنقفي

،  ذ  ي  مفررنمق  مفن  ررل جرري  مجارركالم  مجزجئررل  مجرر  قاررام ج هرر  (مافررنمق  مفن  ررل مقرر ن م  م انررل
ي م ض  قر   مرذكاا م مجفرمل م تسرج      مئه   مج ا ج ل ق  حاها؛ ةي  مج ا  فم عا  الناو بفئه  جناف

م مي ن  ماهذ   مكتمو قي  أئرجا  م ار  جرم   جئاسرب ذكراا كرل قرن  جري  م انرل جرد جرا فئاسرب ق ن جرا 
 78.8 اجفمه مناح ،) ةجن  مذي جي الئا  مجماب عال  مفنمق  مفن  ل ق   مفتل  م ن س   مم ح  

عال  مج اجل جد ئها   مج ا    جمع  ق ن  ما انل )أجا  مفين   ةممل قي  ئتم عال أئا (. 34-35: 
، قامبنجع رل  مج ا ج رل  معفر   ججر   ما امرب  مرجحك  قر  جحجم رام  مجرا    مج ا ج رل م مجئيرل (  م جنمئ 

، كجرا قر  ئترم  مفيرن  (7.2: 7882عفائرل مذكرنيي،)بفئها م مسفن نام نس عال مقا سنعجا   مذ ج ل 
أئرررا ( 78.8ع رررا  م،) ذ فرررن  (  مجرررا    مجيرررنن ج اررر  مجمه فرررا قررر       ما انرررل  سرررج) مدائ رررل عارررل أي  

 سرراع   م انررل عاررل جئج ررل  مجفكفررن   فعرراب  عرري  نيررا جررمقفن  مبرر  بل ماج امجررل  مجرر  فنحررث عئهررا 
 (.375: 78.8ع ا  م،)
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 (:التعليع انل تروني اعتمادالقدرة علج تحقيق أ داف مادة الحاسوب عند : )المحور السادس

ججل هرررذ   مجحرررمن عارررل دالدرررفي قيرررن ، جررر   سرررجكن ج  ةمسرررا   مجنعحرررل مهرررا م ةمز ي  اررر
، أجرا (7- 3333) مجبم ل مقياو ان ا أقن   عفئل  مجانقفي، قكائرم ججرن مب قر    ةمسرا   مجنعحرل برفي 

، مكرراي  مججمسررر  م ررا  مامسررر  مجررنع  قرر  هررذ  %(58 -% 57) ةمز ي  مجبم ررل قيرر  جن محررم بررفي 
 ةجرن  مرذي فر ل عارل جحييرا %( 28)، م مججمسرر  م را  مارمزي  مجبرمي  سرامي (7355)بارغ  مجحمن ف
مقيرراو ان ا  مجاررنقفي، ميررج  جنجفررب  مفيررن م مقيرراو ةمسررا ها  مجنعحررل مأمز ئهررا  مجبم ررل ( عفرر )نجسررجم  

 : مجام ( ..)كجا هم جمض  ق   مع مل 

أوزانها بحسب أوساطها المرجحة و رتبة تنازليًا مد  السادسفقرات المحور   (11) الجدول
 نيفر شملا رظن ةهجو  قفو  جلعالمئوية 

جساسرررررل  مفيرررررن   م
 ضجي  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 74 7 . - - - 3333 57% . 
7 78 7 - . - - 3333 43% 

7 

3 73 7 - . - - 3333 43% 
8 5 . 7 - - - 3333 43% 
5 4 . 7 - - - 3333 43% 
3 7. . 7 - - - 3333 43% 
2 77 . 7 - - - 3333 43% 
4 75 . 7 - - - 3333 43% 
5 73 . 7 - - - 3333 43% 
.8 75 . 7 - - - 3333 43% 
.. 7 . . . - - 3 25% 

3 
.7 8 . . . - - 3 25% 
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 .3 5 . . . - - 3 25% 
.8 .8 . . . - - 3 25% 
.5 .. . . . - - 3 25% 
.3 .7 . . . - - 3 25% 
.2 .3 . . . - - 3 25% 
.4 .5 . . . - - 3 25% 
.5 78 . . . - - 3 25% 
78 72 . . . - - 3 25% 
7. 38 . . . - - 3 25% 
77 3 - 7 . - - 7333 32% 

8 
73 3 - 7 . - - 7333 32% 
78 2 - 7 . - - 7333 32% 
75 .8 - 7 . - - 7333 32% 
73 .5 - 7 . - - 7333 32% 
72 . - 7 - . - 7333 54% 

5 
74 .3 - 7 - . - 7333 54% 
75 .2 - . . . - 7 58% 

3 
38 .4 - . . . - 7 58% 

 73553  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %28  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

 : مكاتل نامجحمن  مسا س كجا فا جفسفن ئجابا  مفين م 

فج ررررنا عاررررل )نامجنجفررررب  ةمل،  مفيررررن   مداجئررررل م م اررررنمي  مجرررر  مضررررحم نررررلي  عرررراام
%( 57)ممزيت جبررمي فباررغ ( 3333)، نحتررممها عاررل مسرررت جررنع  قرر نه  (أساسرر ام جهفبررل  محاسررمب

 .ح  اما   مقياو منأي  مجانقفي (جججاز) ةجن  مذي ف ل عال أيَّ هذ   مه ا ججحيا نجسجم  
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 م اررررنمي،  مدامدررررل م م اررررنمي،  مكاجسررررل، )جاررررانكم  مجنجفررررب  مدررررائ  كررررل جرررري  مفيررررن م 

 محررا ي م م اررنمي،  مدائ ررل م م اررنمي،  مكاجسررل م م اررنمي،  مسا سررل م م اررنمي،  مجاسرر ل ،  مداجئررل
مي ممزي جبرمي  سرا( 3333)، عي  نيا جيفر    ممسرر  مجرنع  م رلت جرئه ، م منرامغ جير  نه  (م م انمي 

 سرررجئا  و مجيفرررر   أقررررن   عفئرررل  منحررررث جرررري  (عفرررر  عرررر  و )مهرررم جررررا فررر ل عاررررل جحييهرررر  نجسرررجم  %( 43)
ررري  م امرررب جررري  مجفكفرررن جئ ي ررراو )مقررر  ئترررم  مفيرررن  عارررنمي عارررل .  مجارررنقفي ، م مفيرررن  دررررالث  (  جك 

  رررنا جفهرررم  قرررنز  مب ائرررام )، م مكاجسرررل عارررل ( سرررجك   أ م م  مبنجعرررل  مججي جرررل)معارررنمي عارررل 
  َجك  ررري )، م مفيرررن   محا  رررل م م ارررنمي (Accessفج رررنا عارررل عئاترررن ئاقرررذ  )م مفيرررن   مداجئرررل(  جرررامقاب

م مفين   مسا سل م م انمي (  جك  ي  م امب جي  تسجئجاج)،  مفين   دئاي معانمي ( م امب جي  مجحافل
فج نا عال )انمي م مفين   مجاس ل م م ( فج نا عال  ادان  مساب ل مهكجن ق مك ف ل  مجكاو جئها)

مقررر  تحهرررم  مناحدرررل أي أغارررب هرررذه  مفيرررن م قررر  (. ك ف رررل جئترررفب ئهرررا   مجارررمفل من رررت جاحياجرررا  
 كجتم نامبنجعل  مج  جيد ق   مفتل  مدائ  جي  م جراب  مجيرنن، مهر  ذ م أهج رل كبفرن  قر   عر    

كجررا من م .اج  ررل  م امررب قرر  هررذ   مجضررجان، سرر جا م ي ممررل  مبنجعررل فررج   عججا هررا قرر   م ن سررل  مع
م مذي هرم ضرجي  مفترل  ةمل، مجمضرمأ  Access مفين   مكاجسل ق  قنز  مب ائام ضجي بنئاجا 

قررنز  مب ائررام فجضررجي  م قررل م حجرراج  مررل  مجمضررمع ل  مجرر  مجسررجها  مناحدررل جرري عجاهررا بجرر نيس هررذه 
ي  مفيررن   مجاسرر ل م م اررنمي  مجكجتررل نامفنججررل م مجئتررفب نحرر  ذ جهررا .  مجررا   جررن   مناحدررل أهجفجهررا م  

 .  مل  م انل عجمجاو 

 مدائ ل،  من ن ل،  مجاس ل،  م اان ،  محا  ل عان ، ) كاي مافين مأجا  مجنجفب  مدامث، قي  
عرري (  مكاجسررل عاررن ،  من ن ررل م م اررنيي،  مسرران ل م م اررنيي،  مدالدررفي،  مدائ ررل عاررن ،  مدامدررل عاررن 

 ةجرررن  مررر  ل عارررل جحيرررا هرررذه %( 25)برررمي  سرررامي ممزي ج( 3) نيرررا جحي يهرررا ممسرررر جرررنع  فبارررغ 
فج رنا عارل جفهرم   محيرل م مسررعل )مئترم  مفيرن   مدائ رل عارل . مقيراو ان بهر  (عفر  ) مفيرن م بئسرنل 

فج اجرل )م مفيرن   مجاسر ل ( فج نا عال قاب    مجفجاب  منب سر )م مفين   من ن ل ( م مجا  م م القل بفئهجا
ل عارن  ،  جا  مفيرن   محا  ر(فئائ قاع   ب ائام قانغل)م مفين   م اان  ( جد أان ل  ة م م بئحمت عف 

فج اجرل جرد  مسرعالم )م مفيرن   مدائ رل عارن  ( فئائ م تج  ع متو ن نييل عنت  مجتج   م مج اما)
م مفيرن   مكاجسرل عارن ( فئسا ب ائام  معر مل)، مئتم  مفين   مدامدل عان عال (م ميفم  ق   مع مل

عارل أساسر ام  فج رنا)م مفيرن   من ن رل م م ارنمي عارل(  فرنز  مسرعالم قر   معر مل جتراع  او )عال 
م مفيرررن  ( فج رررنا ك ف رررل  مرررجكاو جررري  مفافنمسرررام)م مسررران ل م م ارررنمي عارررل ( قافنمسرررام  محاسرررمب
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جن   مناحدل أي هذه  مفين م ق  جئمعم بفي قتمل (. فئتب جاحيام بن جا  محاسمب) مدالدمي عال

كررري ج بفرررا  ذ  ج، مهررر  جررري  مفيرررن م  مجررر  حرررازم عارررل جيررر فن عفررر  مقيررراو ان ا  مجارررنقفي،  م جررراب
 .جمضمعام جكتها مججحيا هذه  ةه  ا ق  بفبل  مج ا     م جنمئ   مججند

 مدامدررل،  مسا سررل،  مسرران ل، ) مجنجفررب  من نررد كرراي جرري  سررجحياق كررلت جرري  مفيررن م  مجام ررل 
ممزي ( 7333)، مذم  ن   حترمل  كرلت جئهرا عارل مسرر جرنع  جير  نه ( من ن ل عان ،  مجاس ل عان 

مقرر  جضررجئم . مقيرراو مررنأي  مجاررنقفي (ججمسررر)جررن  مررذي فرر ل عاررل جحييررا  نجسررجم   ة%( 32)جبررمي 
فج ررنا عاررل جفهررم  )م مسا سررل عاررل ( Accessفج ررنا عاررل  معرر مل ضررجي بنئرراجا ) مفيررن   مدامدررل 
 جا  مفين   من ن ل عارن  قير  ئترم ( م مكنمج جئا Access امل بنئاجا )م مسان ل عال (  تسج ال 
 كجسرررب  مج نقرررل ن جرررل )م مفيرررن   مجاسررر ل عارررن  عارررل ( عررري  مب ائرررام م سرررجب مها فعفررر   منحرررث)عارررل 

، هرررذ  جرررا فررر ل عارررل جحيرررا كرررل جررري جاررر   مفيرررن م  ت أي ئسرررنل جحييهرررا م سرررم نامجسرررجم  ( محاسرررمب
مهرررم جررري  مبرررن جا ( Access)قيرررن م جرررنجنر نامبنئررراجا  مج ب يررر   -قررر   ممامرررب  - مج ارررمب مهررر  

 . يام  مح اج ل م  عججاع ل  مج  جفف   م انل مجهجل ق   م  ف  جي  مج ب

قرر   مجنجفررب  مكرراجس،  اررجنكم ق ررا  مفينجرراي، هجررا  ةممررل م مسا سررل عاررن ، مجحي يهجررا 
، مير ل ذمر  عارل جحييهجرا نجسرجم  %(54)مامزيت جبرمي  سرامي ( 7333)مس او جنعحاو فباغ  جي  نه 

أجا  مفين   مسا سل عان  ( م ا  ميم ع   مب ائامفمض   مجفهم   )مق  ه قم  مفين   ةممل ةي (. قافل)
مقرر  عرراا جيفرر   هرراجفي  مفيررنجفي نجسررجم  جررئكفت (.  تررئ   مسررعالم نحسررب ج رراففن جحرر   )عاررل 

عاررل  مررنغ  جرري كمئهجررا أساسررفجفي قرر   مفتررل  مجج اررا نيم عرر   مب ائررام مهرر  ججدررل ئي ررل   ئ ررالق 
 .ضجئا

من، قي  جاانكجا  مفينجراي  مسران ل عارن   مجنجفب  مسا س، مهم  ةكفن ضجي هذ   مجح
، مجررئو  مفيررن  %(58)ممزي جبررمي ( 7)م مداجئررل عاررن   ماجرراي حازجررا عاررل مسررر جررنع  فباررغ جيرر  نه 

أجررا  مداجئررل (( Visual Basic) كجررب  مبررن جا بإحرر   ممررام  مبنجعررل  منسرر  ل) مسران ل عاررن  عاررل 
معاررل  مجحرر   (قارر الو )عرر  أي  مجحيررا برر   ، عرري  نيررا ذمرر  ئ( سررج جل  مرر م ل  مبنجع ررل)عاررن  عاررل 

مايبمل بها كفين مت ججحييل،  ذ ب   هذ   مجحيا مجا   مفينجفي ض  فاو، مهم جا   ائ  جئا أغاب  م انل 
أي ممام  مبنجعرل  محاسرما ل ج رَ نَّس مي َجَمقرد جري  م امرب أي ( 78.8 اجفم  مناح ،)فمض  ، عجمجاو 
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الم  مجر  جكرو عار   محاسرمب مئهاجرا مجرا فجضرجئا جري جكمئرام  كمي ق  أَم َّ نرام دفن جري  مجفتر 

 (.724: 78.8 اجفم  مناح ،)مممامت مابنجعل 

 

 (:المحتوى العلمي المحوسب لمادة الحاسوب للخامس انعداد  اعتمادمدى :)الساب المحور 

، كائررم  ةمسررا   مجنعحررل  مجسررجكنعل مهررا ججن محررل  فجضررجي هررذ   مجحررمن أنا ررل قيررن مت
، كجررا بارَغ  مججمسررر  م را  مامسررر %(25-%57)مأمز ئهررا  مجبم رل ججررن مب برفي ( 3-3333)برفي   مير  

 ةجن  مذي  ارفن  مرل جحيرا ، %(48)م مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي  سامي ( 3333) مجنع  جي  ن 
مأهجفجررا جرري معهرررل ئهررن أقررن    م فئررل جرري  مجاررنقفي، مجرر  جنجفرررب  (عفرر  عرر  و )هررذ   مجحررمن نجسررجم  

 (:7.) مفين م جئازم او مقياو ةمسا ها  مجنعحل مأمز ئها  مجبم ل كجا هم جمض  ق   مع مل 
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 ترتيب فقرات المحور السادس تنازليا على وفق وجهة نظر المشرفين( 14)المخطط 

 الفقرات الوسط المرجح الوزن المئوي
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 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
أوزانها المئوية بحسب أوساطها المرجحة و رتبة تنازليًا مد  الساب فقرات المحور   (18) الجدول

 نيفر شملا رظن ةهجو  قفو  جلع

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. . 7 . - - - 3333 57% .35 
7 7 7 . - - - 3333 57% .35 
3 3 . . . - - 3 25% 335 
8 8 . . . - - 3 25% 335 

 3333  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %48  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

،  ماجراي حازجرا عارل مسرر جرنع  ( ةممرل م مدائ رل) مجنجفرب  ةمل  ارجنكم ق را  مفيرنجفي 
، (جججرراز)،  ةجررن  مررذي فرر ل عاررل جحييررا نجسررجم  %(57)ممزي جبررمي  سررامي ( 3333)باررغ جيرر  نه 

 ةجرن  ( مج نقر  مجرا    محاسرمبجمعر  ضرنمن  محمسرنل  مجحجرم  )مق  ئتم  مفين   ةممل عارل أئرا 
مهررررا مقيرررراو ان ا  مجفررررامعرررر ن   يم  ، مج ارررر     م جنمئرررر  قرررر  مررررذي  اررررفن  مررررل معررررم  هررررذه  مضررررنمن  

 عججرررا  جحجرررم  ج نقرررر  جحمسرررب مجررررا    ق ررررالو فرررج  ) مجارررنقفي، كجرررا جررررئو  مفيرررن   مدائ رررل عاررررل أئرررا 
 .مقياو ان به  ح ال ذم  ق الو  ةجن  مذي فن   مجانقمي جم قنه م عججا ه (  محاسمب

محتممهجا عال مسرر جرنع  (  مدامدل م من ن ل) مجنجفب  مدائ  جاانكجا كل جي  مفينجاي 
، مئتررم (عفرر ) ةجررن  مررذي  اررفن مجحييهجررا نجسررجم  %( 25)ممزي جبررمي  سررامي ( 3)فباررغ  جيرر  نه  
، (جرا   مج ار     م جنمئر جج  جم  ل جفن  م  مجحجم  ضرجي  ممقرم  مجيرنن مرا عئر   عج) مفين   مدامدل 

 ةجن  مذي  حج   مج قفا قر  هرذ   مكترمو ةهجفجرا  م بفرن  قر  جرا    محاسرمب عجمجراو، أجرا  مفيرن  
ذ أي ت جفرن ث (جكجنرام  م جنمئ رل جسرائ   ماجحجرم   مج نقر  جرم قنج) من ن ل قير  ئترم عارل أئرا  ، م  

جد  عجنان  مجكجنام ه   من  مج نقل  مجر   ن   جفن ث  مج نقل مت ا ا  فمق أهج ل  م جاب مجئاق ا  
جضرر   م جررب م مئفررابس  مجرر  برر منها ج ررمنم مجتررن  هررذه  م جررب جكزئررل قرر  جارر  كررزي عاررل أمسررا  
 مجكرررزيي  مج امجاج رررل مارررنزم  مجكجنرررام   م جنمئ رررل جرررد جرررا ججججرررد نرررا جررري سرررهممل  منحرررث م مفهنسرررل 
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ماررررنكام م رررر   كبفررررن جرررري  ةقررررن   م ناعررررل جررررا فاررررز  جررررد  جكائ ررررل عررررنت  مج امجررررام جئهررررا عبررررن  

، مقرر  عرراام هررذه  مئسررنل مقيرراو ان ا  مجاررنقفي، جررد ضررنمن   تنجيرراا (733-735: 78.5 عجررس،)
بها  مل  مجسجم   ةقضل م مئهمت بهذ   مم قد عال  ةكو ق  هذه  معزب ام  مج  ججدل ئمعاو جي 

 . عاب   مج ا     م جنمئ 

 

، ل تروني المتب  في ميادة الحاسيوبت التعليع في نظاع التعليع ان أبرز إستراتيجيا: الثامنالمحور 
 :وا نشطة المصاحبة فيه

، جر   سجحترال ق جرل كرل  ضجي  هذ   مجحمن ع   و جي  مفيرن م فبارغ عر  ها سرم قيرن مت
أجررا  مررمزي ( 7-3)جرري  ممسررر  مجررنع  م مررمزي  مجبررمي م ررل قيررن  جرري قين جررا ، مقرر  جن محررم ق جررا بررفي 

 ةجن  مذي ف ل عال جحيا ن رت  مفيرن م نجسرجم  %( 58-%25)م ججن مب ق جا بفي  مجبمي قكائ
عف  ئسب او جد جحيا ض ف  مان ت  اكن، مق  باغ  مججمسر  م را  مامسرر  مجرنع  ماجحرمن عجمجراو 

، مرذم   تمرل عارل جحييرا  نجسرجم  %(32)أجا  مججمسر  م را  مارمزي  مجبرمي قير  بارغ ( 7333)جي  ن 
 ذ  ي ج رررررمين . جرررررن  مرررررذي فئنمررررر    مجفرررررام  م رررررا سررررر  او منقرررررد جسرررررجم ه  مرررررل  ةقضرررررل،  ة(ججمسرررررر)

 اررجفم  )  سررجن جفع ام نا قررا   جرري  مجيائررام  مح فدررل   رر  جرري أهرر  ا  مبررن جا م مجاررنمعام  ميمج ررل 
مقررر  جررر  جنجفرررب قيرررن م  مجحرررمن جنجفنررراو جئازم ررراو مقيررراو ميررر   أمسرررا ها  مجنعحرررل (. 725: 78.8مناحررر ،
 (:3.)ها  مجبم ل كجا هم جمض  ق   مع مل مأمز ئ

 

 

3 

3 

3.66 

3.66 

75% 

75% 

92% 

92% 

3 

4 

1 

2 

 ترتيب فقرات المحور السابع تنازلياً على وفق وجهة نظر المشرفين( 15)المخطط 

 الفقرات الوسط المرجح الوزن المئوي
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 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
أوزانها المئوية بحسب أوساطها المرجحة و رتبة تنازليًا مد  الثامنفقرات المحور   (13) الجدول

 نيفر شملا رظن ةهجو  قفو  جلع

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 3 . . . - - 3 25% 
. 

7 5 . . . - - 3 25% 
3 7 - 7 . - - 7333 32% 

7 8 3 - 7 . - - 7333 32% 
5 8 - 7 . - - 7333 32% 
3 . - 7 - - . 7 58% 3 

 7333  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %32  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

،  ماجراي حازجرا عارل ( مكاجسرل م مسا سرل) مجنجفب  ةمل عراا جري  سرجحياق قيرنجفي هجرا 
م كرمي جسرجم  جحييهر  %( 25)، جرد حترممهجا عارل مزي جبرمي  سرامي (3)ق جل مسر جنع  جباغ 

، أجرا  مفيرن   مسا سرل عارل (ج ججر   سرجن جفع ل  من   مرج ا )، مق  ئتم  مفين   مكاجسل عال أئا (عف )
،  ةجن  مذي ف ل عي  نيا أمسرا هجا  مجنعحرل نرلي  سرج جال ( مجفاه   ق   م نسكني ل  ج جج  )

هراجفي   سرجن جفعفجفي كائرم جري أبرنز  سرجن جفع ام  مج ارر   عئر   عججرا   مج ار     م جنمئر  م مرذي جرر  
 .ج ب يا ق  جا    محاسمب جي معهل ئهنه 

، عي  نيا حتمل كلت جئها ( مدائ ل م مدامدل م من ن ل) مجنجفب  مدائ ، جاانكجا   مفين م 
 ةجررن  مررذي فرر ل عاررل جحيررا كررل قيررن  %( 32)ممزي جبررمي جيرر  نه  ( 7333)عاررل مسررر جررنع  فباررغ 

حررررل  ج ججرررر   سررررجن جفع ل)،  ذ ئتررررم  مفيررررن   مدائ ررررل عاررررل أئررررا (ججمسررررر)جرررري جارررر   مفيررررن م نجسررررجم  
، م مفيرن   من ن رل قير  ئترم عاررل (   جارراا  مجمعراج ججر   سرجن جفع ل )أجرا  مفيرن   مدامدرل  ( مجاركالم

، ميجضرر  أي جرر    عججررا ه  كرراي نجسررجم  ججمسررر ضررجي (  سجيترراا  مجمعررا ج ججرر   سررجن جفع ل)
 . سجن جفع ام  مج ا    ةكن  مقياو ممعهل ئهن  مجانقفي
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 محررام ،  سررجينم  مفيررن   ةممررل م مجرر   قرر   مجنجفررب  مدامررث مهررم  ةكفررن ضررجي  مجحررمن

( 7)ن ر  حترممها عارل مسرر جرنع  جير  نه  ( ج جج   سجن جفع ل  مرج ا   مج رامئ  م مجارانك )جضجئم 
، هذ   ةجن ف ل عال ض   ق  ج بفرا هرذه   سرجن جفع ل ئسرنلو  مرل ني رل %(58)ممزي جبمي فباغ 

ي معال  منغ  جي أي  معائب  مجارانك  م مج رامئ    سجن جفع ام ذئفل  مذكن مذم  مقياو منأي  مجانقف
هم جي أهر  مأبرنز جرا ف عجرا   مج ار     م جنمئر  مجري أبرنز   سرجن جفع ام  مج ارمب جحي يهرا  ت أي 

أي جحييرررررا فرررررر ي  مرررررل جئج رررررل  مجهررررران م ( 78.8اررررراهفي،)مجرررررن  .  مضررررر   قررررر  ج ب يهرررررا ججحيرررررا
ه  مغفرررن ج ج ارررب  جكائ رررام كبفرررن  قررر  ج ب يرررا   عججاع رررل مررر    م رررالب م م القرررام   فعاب رررل بفرررئ

 (.23: 78.8ااهفي،)

 

 :أساليب التقويع المتبعة في مادة الحاسوب ضمن التعليع انل تروني :التاس المحور 

، (733-8)فجلم  هذ   مجحمن جي جسد  قين م، جن محم أمسا  كل جئهرا  مجنعحرل برفي 
، مق  باغ  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  م جم  %(54-%88.)أجا أمز ئها  مجبم ل قي  جن محم بفي 

 ةجن  م  ل عال مضمب أهج ل هذ   مجحرمن %( 22)م مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي ( 3382) مجحمن 
، كجرا فركر  عفائرل مذكرنيي أي (عفر )قياو  عانام أقن   عفئرل  منحرث جري  مجارنقفي نجسرجم  مجحييا م 

 مجيم    كا  عي  مفنمق  مفن  ل مهم بذم  مسرفال جمعفه رل ماجر نس ممسرفال ما ار  عري جاركالم 
مقر  جر  جنجفرب قيرن م هرذ   مجحرمن مقيراو مألمسرا  ( 385: 7882عفائرل مذكرنيي،) مج ا   م    م انل 

 (:8.)نعحل م ةمز ي  مجبم ل م لت جئها كجا جمض  ق   مع مل  مج
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 ترتيب فقرات المحور الثامن تنازلياً على وفق وجهة نظر المشرفين( 16)المخطط 

 الوسط المرجح الوزن المئوي
 الفقرات
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 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
أوزانها المئوية بحسب أوساطها المرجحة و مرتبة تنازليًا  التاس فقرات المحور   (14) الجدول

 نيفر شملا رظن ةهجو  قفو  جلع

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 2 3 - - - - 8 .88% . 
7 5 7 . - - - 3333 57% 7 
3 4 7 - . - - 3333 43% 3 
8 5 . 7 - - - 3333 43% 
5 . . . . - - 3 25% 8 
3 7 . - 7 - - 7333 32% 5 
2 8 8 7 . - - 7333 32% 
4 3 8 7 . - - 7333 32% 
5 3 8 7 - . - 7333 54% 3 

 3382  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %22  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

 جكائ رل جحميرل   عانرام )م مج  جئو عارل  ( مفين   مسان ل)نا    سجينم مجنجفب  ةمل 
ن رر  حتررممها عاررل مسررر جررنع  باررغ جيرر  نه (   م جنمئ ررل  مكاتررل نام انررل،  مررل منق ررل بئحررمت جنااررن

ن ر   عجراأ  ،(جججراز)، جئا فجضر  أي جحيرا  مفيرن  كراي نجسرجم  %(88.)ممزي جبمي  سامي ( 8)
مج ارر     م جنمئرر  قرر  جررا    محاسررمب جررد  مجاررنقفي عاررل جحيررا هررذه   جكائ ررل ضررجئاو عئرر  ج بفررا  

نلئهرا ج َجك  ري جري جترح    عانرام  م انرل  تججحائ رل ( 78.8ع را  م،)أهجفجها  مم ضرحل م مجر  فرن  
 (.35.: 78.8ع ا  م،)جد جي    جينين ج بمأ ج حجمت عال  مج امجام مئ َسب    عانام

 جكائ رررل جزميررر   م انرررل ) مجنجفرررب  مدرررائ  كررراي جررري  سرررجحياق  مفيرررن   مجاسررر ل  مجررر  ج برررفي 
مذمرر  ن رر  حتررممها عاررل مسررر جررنع  فباررغ جيرر  نه ( نامجمذ ررل  من ع ررل عئرر   جنرراأ  مج ارر     م جنمئرر 

، ميجضرر  نررلي (جججرراز) ةجررن  مررذي فرر ل عاررل جحييهررا نجسررجم  %( 57)ممزي جبررمي فباررغ ( 3333)
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نمي  جكائ ررل جزميرر   م انررل نامجمذ ررل  من ع ررل بم سرر ل  مج ارر     م جنمئرر   ةجررن  مررذي   رر   مجاررنقفي فرر

قرر    امرربنلئهررا ججرر   ما( 78.8 اررجفم  مناحرر ،) ذ  تررفها . جرري أهرر    عررن ا م قرر   مج ارر   عجمجرراو 
، مهرم جرا (Feedback)كدفن جي  ةح اي قنتل ماج نا عال ئجفعل عجاا قمن و ن ر   مجمذ رل  من ع رل

  سَجحترررل عا رررا جناارررن و بم سررر ل  مبنجع رررام  مج ا ج رررل  مجفاعا رررل  ذ  جرررا أ سرررجك جم نفاعا رررل مجيررر ن  
 (..8: 78.8 اجفم  مناح ،)تح حل 

هذ   مجنجفب، ن   حترمل  كرلت (  مداجئل م مكاجسل)ق   مجنجفب  مدامث، جاانكم  مفين م 
  ل عارل جحيرا هراجفي  مفيرنجفي كمزيت جبمي،  ةجن  مر%( 43)كمسر جنع ، م( 3333)جئهجا عال 
 جكائ رررل  نسرررال  عانرررام )مقيررراو ان ا  مجارررنقفي، مقررر  ئترررم  مفيرررن   مداجئرررل عارررل( عفررر  عررر  و )نجسرررجم  

 عججررا  )، أجررا  مفيررن   مكاجسررل قيرر  بفئررم قرر  جررا  ذ  جرر  ( م انررل جرري حم سررفبه   مررل حاسررمب  مجرر نس
جئهجرررا بئحرررمت أعارررل جررري غفرررنه  جررري  ةجرررن  مرررذي فررر ل عارررل  جنررراأ كرررلت (  مجيرررم    معج ررر   مجحمسرررب
 . ةسامفب  مجيم ج ل  ةكن  

 عججررا   مجرر نس ن اقررل )قرر   مجنجفررب  من نررد  سررجينم  مفيررن   ةممررل  مجرر  جررئو عاررل أئررا 
ممزي ( 3)مذم  محتممها عال مسرر جرنع  فبارغ جير  نه  ( جالحهل أ  ا  م انل مجيم    ة  ا  م جا 

سج جا%( 25)جبمي  سامي   .ل هذ   مئجر منجسجم  عف مهذ   افن ت 

ق   مجنجفب  مكاجس قي  جاانكم كل جي  مفين م  مدائ ل م من ن ل م مسا سل ن   حتمل 
 ةجرن  مرذي فر ل عارل جحيرا %( 32)ممزي جبرمي  ير ن برر( 7333)كلت جئهرا عارل مسرر جرنع  فبارغ 

ررم  مفيررن   مدائ ررل عاررل  عججررا   مجيررم   ) هررذ   ةسررامب جرري أسررامفب  مجيررم   منجسررجم  ججمسررر، مقرر  ئت 
، مئتررم  مفيرررن  ( عججرررا   مجيررم    مفررن ي  مجحمسرررب)، أجررا  مفيرررن   من ن ررل قيرر  ئترررم عاررل ( مجحنيررني 

 (. جكائ ل كزي  عانام  م انل عئ   ججا   مجيم    ماهني م مفمج   م جنمئ او ) مسا سل عال 

 مجرر  ( مدررل مدا) مجنجفررب  مسررا س مهررم  ةكفررن ضررجي  مجحررمن  مدرراجي،  سررجينم نررا  مفيررن  
%( 54)ممزي جبررمي  سررامي ( 7333)بم قررد مسررر جررنع  فباررغ (  عججررا   مجيررم    ماررفمي )جررئو عاررل 

 ةجن  مذي ف ل عال  ئكفات جسجم   عججا  هذ   مئمأ جي أئم أ  مجيم   ق  هل  مج ا     م جنمئر  
 .ق  جا    محاسمب
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والمتبعيية عنييد تطبيييق التعليييع  أنييواع  أسييئلة تقييويع الطلبيية فييي مييادة الحاسييوب :المحييور العاشيير
 :انل تروني

، مقر  جر   سرجكن ج  ممسرر  مجرنع  م مرمزي  مجبرمي م رل  فجضجي هذ   مجحمن سرند قيرن مت
، أجرا (3-3333)قين  جي جا   مفين م ممزئها  مجبمي، قكائم ئجابا ق    ممسر  مجرنع  ججن محرل برفي 

 مججمسرر  م را  مامسرر  مجرنع  قير  بارغ  ، أجرا%(25-%43) ةمز ي  مجبم ل قي  جن محم ق جهرا برفي 
 ةجرن  مرذي فر ل عارل جحيرا هرذ  %( 24)م مججمسر  م ا  مارمزي  مجبرمي فبارغ ( 33.8)مهذ   مجحمن 

ي  مجيم   هرم عجا رل جهجرل جسر ل معجرد  مج امجرام عري جر   جرا أح درا . (عف ) مجحمن منجسجم   م  
عفائررل )ججررا قرر  فبج ررنه  مج ارر  غفررن ذمرر   مج ارر   جرري ج رر فل قرر  سررام   م انررل قرر  جم قرر  ج فئررل أم 

 :جنجنل جئازم او ( 5.)مجمض  جساسالم  مفين م ق   مع مل (. 785: 7882مذكنيي،
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 فقرات المحور التاسع مرتبة تنازلياً على وفق وجهة نظرالمشرفين( 17)المخطط 

 الفقرات الوسط المرجح الوزن المئوي
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أوزانها المئوية ة و أوساطها المرجحبحسب مرتبة تنازليًا  العاشرفقرات المحور   (15) الجدول

 نيفر شملا رظن ةهجو  قفو  جلع

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
   نا

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. . . 7 - - - 3333 43% . 
7 5 . 7 - - - 3333 43% 
3 3 . 7 - - - 3333 43% 
8 7 . . . - - 3 25% 7 
5 3 . . . - - 3 25% 
3 8 . . . - - 3 25% 
2 2 . . . - - 3 25% 

 33.8  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %24  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

، ن رر  حتررمل كررلت ( ةممررل م مكاجسررل م مسا سررل)  مجنجفررب  ةمل جيا جررا كررل جرري  مفيررن م
 ةجرن  مرذي فر ل عارل جحيرا كرل %( 43)، ممزيت جبرمي فبارغ (3333) جئهجا عال مسرت جرنع  فبارغ

 مجيرررم    مج ججررر  عارررل  سرررجك   ) مقررر  ئترررم  مفيرررن   ةممرررل عارررل، (عفررر  عررر  و )قيرررن  جئهرررا منجسرررجم  
ج ججرر   كجنرران م  مترر  ) ، أجررا  مفيررن   مكاجسررل قيرر  ئتررم عاررل أئررا  (  كج رران جرري جج رر    كجنرران م
 (.ج جج   كجنان م  مج بفا  م جا )، كجا ق  ئتم  مفين   مسا سل عال أئا  (م مك ل

 مدائ ررل م مدامدررل )قرر   مجنجفررب  مدررائ ،  سررجينم ني ررل قيررن م  مجحررمن ضررجئا  مهرر   مفيررن م 
م رلت جرئه ، %( 25)ممزي جبمي  ي ن برر( 3)، ن   حتممها عال مسر منع  فباغ (م من ن ل م مسان ل

ج ججرر  )، مقرر  ئتررم  مفيررن   مدائ ررل عاررل أئررا  (عفرر ) ةجررن  مررذي فرر ل عاررل جحيررا كررل جئهررا نجسررجم  
ج ججرر   كجنرران م جنجفررب )، مقرر  ئتررم  مفيررن   مدامدررل عاررل أئررا (ان م  مج انيررل مهعانررل  متررح حل كجنرر

مقرر  ئتررم  مفيررن  ( ج ججرر   كجنرران م   جررال  م نرران )أجررا  مفيررن   من ن ررل قيرر  نحدررم قرر  أئررا (  م نرران م
 (.ج جج   تكجنان م ذ م   عانل  ميتفن ) مسان ل عال  ئا 
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 (: مدى توافر الجوانب البرمجية المناسبة للتعليع انل تروني) :المحور الحاد  عشر

، جرر   سررجكن ج  ممسررر  مجررنع  م ررلت جئهررا م مررمزي قيررن مت   مجحررمن جرري دجررائ فجررلم  هررذ  
، مجن محرررم قررر    ةمز ي  مجبم رررل برررفي (333.) مرررل ( 3) مجبرررمي، مجن محرررم قررر    ممسرررر  مجرررنع  برررفي 

، (7332) ا  مامسر  مجرنع  ماجحرمن ماامرم ئسربجا، ج   سجحتال  مججمسر  م%(33) مل %( 25)
، (قافررل)م كررمي جيفرر   جحييررا نجسررجم  %( 55)م مججمسررر  م ررا  ماررمزي  مجبررمي ماجحررمن عجمجرراو  سررامي 

ميرررج  جمضررر    مجفتررر الم  مكاترررل نرررامفين م م مجررر  جررر  جنجفبهرررا جئازم ررراو  سرررجئا  و  مرررل جيررر  ن كرررل جررري 
 (:3.)ع مل ةمسا   مجنعحل م ةمز ي  مجبم ل ق   م

أوزانها بحسب أوساطها المرجحة و رتبة تنازليًا مد  الحاد  عشرفقرات المحور   (16) الجدول
 نيفر شملا رظن ةهجو  قفو  جلعالمئوية 

جساسرررررل  مفيرررررن   م
 ضجي  مجحمن

أجفرررررررررررا 
 نا  

أجفا  مل  أجفا
 ح ت جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررررررررا 
 نا  

 ممسرررررررررر 
  مجنع 

 مرررررررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 2 - 3 - - - 3 25% . 
7 5 . - 7 - - 7333 32% 7 
3 3 - 7 . - - 7333 32% 
8 4 - 7 . - - 7333 32% 
5 . - . 7 - - 7333 54% 3 
3 7 - . 7 - - 7333 54% 
2 8 - . . . - 7 58% 8 
4 3 - - . 7 - .333 33% 5 

 7332  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %55  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

3 
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 ترتيب فقرات المحور العاشر تنازلياً على وفق وجهة نظر المشرفين( 18)المخطط 

 الفقرات الوسط المرجح الوزن المئوي
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ج    سرج جال  برن جا جفاعا رل ضرجي )نامجنجفب  ةمل  مفين   مسان ل  مججضجئل مر عاام
%( 25)ممزي جبررمي  سررامي ( 3)، مقرر  حتررام عاررل مسررر جررنع  فباررغ جيرر  نه ( مج ارر     م جنمئرر 

 .(عف  ) ةجن  مذي ف ل عال أي  مجانقفي فع مي أئها قين  جهجل مججحييل بئسنل 

،  ماجر  حتررام عاررل ( مكاجسرل م مسا سررل م مداجئررل)فيررن م  مجنجفرب  مدررائ  قر  جياسررججا  م
مقرر  ئتررم  ،(ججمسرررت )نجسررجم  أي جحييهررا %( 32)ممزي جبررمي ( 7333)مسررر جررنع  فباررغ جيرر  نه 
ججم قرررا بنجع رررام  مج اررر     م جنمئررر  جرررد أئهجرررل  مبرررن جا  مجيرررنن  مجرررا   ) مفيرررن   مكاجسرررل عارررل أئرررا  

جحييهرا ججمسرر،  ةجرن  مرذي فج ارب  م جرل عارل  عرن ا ،  مجر  برفي  مجارنقمي أي جسرجم  ( محاسمب
جم قا بفي  مبنجع ام  مجسج جال ضجي بنئاجا  مج ا     م جنمئ  جد جا   َين جري جمضرمعام ضرجي 

أي جرري  مجهرر  أ ضرراو ( 78.5اررم هفي،)ميمضرر  قرر  هررذ   مترر   . جررا    محاسررمب مني ررل  مبنجع ررام
ج   سج جاها  مجج نامي كاتلو ق  أدئاا  ئاراا  مجيرنن م  مئهن  مل أئم أ أعهز   محاسمب م مبن جا  م

 مج ا ج رررل   م جنمئ رررل  ذ  ي  م دفرررن جررري  مجرررم    مج ا ج رررل جج ارررب معرررم  عررر   جررري  مبرررن جا  مجارررمفا ل 
جالاجررل )، أجررا  مفيررن   مسا سررل قيرر  ئتررم عاررل (58: 78.5اررم هفي،) مجئاسررنل عاررل أعهررز   م انررل 

مجررري  مضرررنمني نقرررد  مجسرررجم  ( جع رررام ئهرررا   مج اررر     م جنمئررر بن جع رررام أئهجرررل  مجارررمفل جرررد بن 
ت  ن م أئهجرل  مجارمفل كجرا مقر  ئترم .  مججمسر مهذه  مفين  مج نقل ج   جم قا ئسكها جد ئ سخ م  

، هذ   ةجن أجل أ ضراو بجيفر   (جم قن جمقد  م جنمئ  جكتو ماج ا     م جنمئ ) مفين   مداجئل عال 
ااا جمقد ج ا    م جنمئر  جكترو مجرا    محاسرمب م كرمي عئترن و قراعال ججمسر مهم جا فج اب  ئ

أي هرررذه  مك جرررل  جكررري جيررر  جها ( 78.5 عجرررس،)محفم ررراو ضرررجي جعنارررل  مج اررر     م جنمئررر ، مارررف ي 
رررررَ نس مجمقرررررد ف كترررررو م النرررررا   َ رررررفَّي جرررررد  جكائ رررررل  ئاررررراا  مج  َيرررررنن  م ن سررررر   مج  بإئاررررراا جم قرررررد ماج 

 (.778: 78.5 عجس،)

، بم قرد حترممهجا عارل مسرر ( ةممل م مدائ ل)كل جي  مفين م  مجنجفب  مدامث  جاانكم
 ةجررن  مررذي فمضرر  جحييررا م رري جسررجم   مجحيررا %( 54)ممزي جبررمي  سررامي ( 7333)جررنع  جيرر ن ه  

 سرررج جال بم نرررام مججترررفحام   ئجنئرررم قررر  أدئررراا  مج اررر   )،  ذ ئترررم  مفيرررن   ةممرررل عارررل (قافرررل)
عرررر ن   مجفررررام  م ررررا  بمتررررفا عائنرررراو جرررري  مبنجع ررررام  مجهجررررل ضررررجي  مج ارررر   مهررررم جررررا ف(   م جنمئرررر 

م محاتال ( نا ل  مج امجام ذم او بفي  م انل جكائ ل ج جم قن)  م جنمئ ، كجا جئو  مفين   مدائ ل عال 
 .عال  مئسنل ئفسها ضجي أي بنئاجا جي بن جا  مج ا     م جنمئ 
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فكارم  مئهرا   مبنجعر   ) مفين   من ن ل م مج  جرئو عارل أئرا  أجا  مجنجفب  من ند عاام نا

، ممزي جبرمي (7)بم قد مسر جنع  فباغ جي  نه ( ماج ا     م جنمئ  جي  ةك اا  مبنجع ل م مجئففذ ل
ق  جحييها  ذ  حجام  محر   ة ئرل جري جحر   ض  ( قافل)جحييها ، مذ  قإَي جسجم  %(58) سامي 

ذمرر  أي  مئهررا   مبنجعرر  ت فكاررم  مررل حرر ت جررا جرري  ةك رراا  مبنجع ررل،   مجحيررا مافيررن م، فجضرر  جرري
مهم أجن  فع ن   مجفام  م ا  ميج اب جي      عن ا  مجتح ح   مجئاسب ما ، حجل ت جئجا عري جار  

 . ةك اا ساسال  جي  ةك اا  مجن  ج ل  مج  جردن نامجام  ق   قل معم    م جل

 مجرر  جررئو عاررل (  مفيررن   مدامدررل)ي هررذ   مجحررمن، ماررر مجنجفررب  مكرراجس مهررم  ةكفررن ضررج
( 333.)محررازم عارل مسرر جرنع  جيرر  نه (  سرج جامي جم قرد كاترل ماجم تررل كرانج حر م   متر )

 ةجن  مذي  افن  مل ع   جحيا هذه  مفين ، عال  منغ  جي أئهرا جهجرل %( 33)ممزي جبمي  سامي 
، مج ب يهررا (ضااع ف)قق  مهااا أئهررا مرر  ججحيررا مكرراي عرر  و قرر  أي ئهررا    ججرر   مج ارر     م جنمئرر   ت 

ضنمن  بل  كا   كمي  مجمز  جي  مج ا     م جنمئ  هم  مجم تل كانج ح م   متر   مجيافر ي برفي 
 . م انل أئفسه  م م انل مج نسفه  مذميه  م    ن م  مج نس ل م مجانقفي م مجكجتفي

 

 : ني في مادة الحاسوب في العاع الدراسيمدى تطبيق التعليع انل ترو : الثاني عشرالمحور 

فجرررلم  هرررذ   مجحرررمن جررري أنارررد قيرررن م جررر   حجسررراب  ممسرررر  مجرررنع  م رررلت جئهرررا، ممزئهرررا 
، كجرررا أي %(54-%32)ممزي جبرررمي برررفي( 7333-7333) مجبرررمي مقررر  جرررن مب مسررر ها  مجرررنع  برررفي

،  ةجرن %(38)فبارغ أجرا  مججمسرر  م را  مارمزي  مجبرمي ( 73.8) مججمسر  م ا  مامسرر  مجرنع  فبارغ 
جنجفرررب هرررذه  مفيرررن م جئازم ررراو مقيررراو ( 2.) معررر مل  ، ميبرررفي(ججمسرررر)نجسرررجم   مرررذي فررر ل عارررل جحييرررا 

 :ةمسا ها  مجنعحل مأمز ئها  مجبم ل

1.33 

2 

2.33 

2.33 

2.66 

2.66 

2.66 

3 

33% 

50% 

58% 

58% 

67% 

67% 

67% 

75% 

3 

4 
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2 
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 فقرات المحور الحادي عشر مرتبة تنازلياً على وفق وجهة نظرالمشرفين( 19)المخطط 

 الفقرات الوسط المرجح الوزن المئوي
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أوزانها بحسب أوساطها المرجحة و رتبة تنازليًا مد  الثاني عشرفقرات المحور   (17) الجدول

 نيفر شملا رظن ةهجو  قفو  جلعالمئوية 

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 8 - 7 . - - 7333 32% . 
7 . . - . . - 7333 54% 

7 3 7 - . 7 - - 7333 54% 
8 3 - . 7 - - 7333 54% 

 .738  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %38  م ا  مامزي  مجبمي  مججمسر 

ق   مجنجفب  ةمل جت نم  مفين   من ن ل ني ل  مفين م محتممها عارل مسرر جرنع  فبارغ 
جررر  ج ب يرررا قررر  جرررا    مفترررل  من نرررد )، م مجررر  جرررئو عارررل أئرررا %(32)ممزي جبرررمي  سرررامي ( 7333)
    م جنمئر  أي ج بفرا  مج ار  ، أي(ججمسرر)نجسرجم  ، مجحيا هرذه  مفيرن  (جهفبل مت ائل  محاسمب)

 .ق  هذ   مفتل ج َّ نجسجم  ججمسر

ق   مجنجفب  مدائ  جاانكم كل جري  مفيرن م  مججني رل هرذ   مجنجفرب مهرم  مجنجفرب  ةكفرن 
عارررل مسررررت جرررنع  فبارررغ جيررر  نه (  ةممرررل م مدائ رررل م مدامدرررل)ماجحرررمن، ن ررر  حترررمل كرررل جررري  مفيرررن م 

 مذي ف ل عال جحيا جا   مفين م،   ةجن، (قافل)نجسجم  أي %( 54)ممزي جبمي  سامي ( 7333)
 ت أي جسجم   مجحيا جي معهل ئهن  مجانقفي ق  كل جي  مفتمل  مدالث م   كي نامجسجم   معف  

جرر  ج ب يررا قرر  )بررل كرراي قرر   مجسررجم   ةضرر   جرري جسررجم ام  مجحيررا، مئتررم  مفيررن   ةممررل عاررل 
جررر  ج ب يررا قررر  جرررا    مفترررل )مدائ ررل عارررل ، م مفيرررن   ((قم عررر   مب ائررام م ة سرررس)جررا    مفترررل  ةمل

جرر  ج ب يررا قرر  جررا    مفتررل  مدامررث )، أجررا  مفيررن   مدامدررل جضررجئم ((3بنئرراجا  مففعررم ل ب سرر ) مدررائ 
 ((. مفافنمسام م تكجن ق   م جنمئ )
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 :معرفة أسلوب إدارة الصف المتب  عند تطبيق التعليع انل تروني: عشر الثالثالمحور 

مقر  جن محرم  مير   ، جضجي  مجحمن دالث قين م، ج   سجكن ج  ممسر  مجنع  م رلت جئهرا
، مقررر  حترررل  مجحرررمن %(25-%43)، أجرررا  ةمز ي  مجبم ررل، قيررر  جن محرررم بررفي (3-3333)مررا برررفي 

ججا %( 48)ممزي جبمي  سامي ( 3377) مدامث عان عال ججمسر عا  ممس ا   مج َنع   فباغ جي  نه 
مقيراو ان ا  مجارنقفي، ميرج  جنجفرب كرل قيرن  جري  مفيرن م  (عفر  عر  و )ق  جحيا بجير فن  فبفي أي  مجحمن

 : مجام ( 4.)مقياو ةمسا ها  مجنعحل مةمز ئها  مجبم ل جئازم او ق   مع مل 

أوزانها بحسب أوساطها المرجحة و مرتبة تنازليًا  الثالث عشرفقرات المحور   (12) الجدول
 نيفر شملا رظن ةهجو  قفو  جلعالمئوية 

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. . 7 - . - - 3333 43% 
. 

7 7 . 7 - - - 3333 43% 
3 3 . . . - - 3 25% 7 

 3377  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %48  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

، محترررممهجا عارررل مسرررر ( ةممرررل م مدائ رررل)جارررانكم  مجنجفرررب  ةمل كرررل جررري  مفينجررراي 
،  ةجررن  مررذي فبررفي جحيررا هرراجفي  مفيررنجفي %(43)ممزي جبررمي  سررامي ( 3333)جررنع  فباررغ جيرر  نه 

   ن   مترر  جررج  ناسرج جال بنجع ررام ئهررا  )، مقرر  ئتررم  مفيرن   ةممررل عارل أي (عفرر  عر  و )نجسرجم  

2.33 

2.33 

2.33 

2.66 

58% 

58% 

58% 

67% 

1 

2 

3 

4 

فقرات المحور الثاني عشر مرتبة تنازلياً على وفق وجهة نظر ( 20)المخطط 
 المشرفين

 الوسط المرجح الوزن المئوي
 الفقرات
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،  ذ  ي  م القررل مد يررل بررفي    ن   مترر  م مجرر نس مجئففررذ جهاجررا   مجرر  ت جررج   ت (م جنمئرر  مج ارر     

 مجفاعل  محاتل بفي     ن  م مج ا   مج مي     ن   مجاهن  ه      ن   مج  جسهل  مجها   ةجن  مذي 
عفائرررل ) فج اررب جررري  مجرر نس ج رررمين ئهرررا  جررني    ن   متررر  جبئرر  عارررل  مجمع رررا  مررذ ج  ماجالجفرررذ

فررئه  مضررد عاررمس  م انررل بئهررا  )، أجررا  مفيررن   مدائ ررل قيرر  ئتررم عاررل أئررا (87.: 7882مذكررنيي،
،  ةجن  مذي  كمي جحييا بئسنل عف   مجن   مناحدل أئرا جري  ةجرمن  مجهجرل قر  (جساسا  م ل  امب

نل كل  عال مقا ق  أدئاا  مج ا   ت س جا مجا    محاسمب،  ذ   َجكي هذ   ةجن جي كزي  عانام  م ا
 .جنجفب عامسا  مدابم ق   مجكجبن م  مكاتل ق  جا    محاسمب م مججحيا ضجي  مئها   مج َ بَّا

قرر   مجنجفررب  مدررائ  مهررم  ةكفررن كائررم  مفيررن   مدامدررل بم قررد ججمسررر حسرراب  فباررغ جيرر  نه 
أهج رل  مسر   ، جرد (عفر ) ةجن  مذي فر ل عارل جحييهرا نجسرجم  %( 25)ممزئا  مجبمي  سامي ( 3)

ئهرررا   مجفاعرررل   م جنمئررر  ج ه رررل مالسرررج جال  مترررف  )قررر  نقرررد جسرررجم ه، مقررر  ئترررم هرررذه  مفيرررن  عارررل
مهرذ   معائرب جهر  ماما رل ةئرا  مئهرا   مرذي  سر  ن عارل عجا رل  مجفاعرل  محاترل (  مفن ي م معج  

، ةئررا  مابئرررل بررفي  م انررل مج نسرره ، م مررذي جرررن ه  مناحدررل أقررل جرري  مجسررجم   مجفرررنمت مررا أي فجحيررا
 ذ أي ئعررراب .  ةساسرر ل قرر   مج ارر     م جنمئرر   مررذي فبئرررل عاررل ئعرراب عجا ررل  مجفاعررل   م جنمئ ررل

 مج ا  ق     ن   م جا ل  مج ا ج ل  جنهمي  ني نجا عال قه  عجا ل  تجترال قر   مجنا رل،  مجر  مرم قهر  
ترررن  منه عارررل  مارررنب م مجايرررفي،  قج  امررربأئهرررا جسرررفن ناجعررراهت ك ررر  م حررر  جبررر أ نرررامج ا  مجئجهررر  نام

نامجام  س يجتن  من  م امب عال  محفظ م  سجههان، أجا مم كاي  مجفهم  م  ا نلئهرا عجا رل   بنيرل 
 (.53: 78.8 اجفم  مناح ،)قسفهج  نجا ق ججا  مجمذ ل  من ع ل مفج نا عال  مئجابا مج   جحييها 
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 تسلسل فقرات المحور الثاني عشر على وفق وجهة نظر المشرفين (  21)المخطط 
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 :نتائج عينة المدرسين.8 

 :نتائج إجابات عينة البحث من المدرسين علج محاور أداة البحث وتفسيرعرض : أولً 

ج   سرجكالو  مئجرابا ن ر   محترمل عارل  مب ائرام  مجر  حر  ها أقرن   عفئرل  منحرث جري 
 مج نسررفي عرري  نيررا  عانرراجه  عاررل قيررن م   سررجنائل، جررد  سجحتررال ق جررل  مججمسررر  م ررا  مامسررر 

حترال قر    مججمسرر  م را  مارمزي  مجبرمي م رل قيرن   مجنع  م مكاو نكرل جري جار   مجحرامن، جرد  سج
جي جا   مفين م، مق  ج  جنجفب  مجحامن  سجئا  و  مل جا   مي    مجسجكاتل مئوهَّجم نجسجم  جئرازم ، 

 (:5.)كجا هم جمض  ق   مع مل 

 أوزانهاتنازليًا وفقًا  وساطها المرجحة و محاور تقويع التعليع انل تروني مرتبة  (18) الجدول
 نيسر دملا رظن ةهجو  قفو  جلعالمئوية 

المت بااااا   عنوان المحور المحور ت

العاااااااااااااااات 

لل باااااااااا  

 المهجح

المت بااااا  

العاااااااااااااااات 

للااااااااااا س  

 الم  ي

 قهق ل

مااادى قتق ااات التعلااا ت اإلل تهواااا  المتعاااع ألعدا ااا    ع اااد  األول 1

 اعتما ه    ما   التاب ب

3328 42% 
1 

التعلا ت اإلل تهواا  مدى كفا اة اباتعمال المدربا ن ل ماات  الرابع 2

    ما   التاب ب

3383 88% 

2 
القاادر  علااى قتق اات أعاادام مااا   التاباا ب ع ااد اعتمااا   الس دس 3

 التعل ت اإلل تهوا 

3383 88% 

أا اأ أب لة قق  ت القلعة    ما   التاب ب والمتععاة ع اد  الع شر 8

 ققع ت التعل ت اإلل تهوا 

3388 83% 
3 

الج ااال الما  اة للتعلا ت اإلل تهواا   ا  ماا   مدى كفا اة  الث لث 5

 التاب ب

23.4 85% 
8 

أبال ل التقا  ت المتععاة  ا  ماا   التابا ب ضامن التعلا ت  الت سع 3

 اإلل تهوا 

23.5 88% 
5 

مدى مالءمة التعلا ت اإلل تهواا  لمسات ى ال ما  المعه ا   الخ مس 8

 لقلعة الصف الخامس اإلعدا ي

2343 82% 
3 

معه ااة أباال ب إ ار  الصااف المتعااع ع ااد ققع اات التعلاا ت  عشرالث لث  4

 اإلل تهوا 

2345 82% 
8 

 4 %88 234 العات الدراب اث اء    مدى ققع ت التعل ت اإلل تهوا   الث ني عشر .

مدى اعتما  المتت ى العلما  المت بال لماا   التابا ب  الس بع 18

 للصف الخامس اإلعدا ي

2338 38% 
. 

إبااتهاق ج ال التعلاا ت  اا  امااات التعلاا ت اإلل تهوااا   أبااهس الث من 11

 المتعع    ما   التاب ب  واألاشقة المصاحعة    

2338 33% 
18 

 11 %33 2331 قتد د ا أ التعل ت اإلل تهوا  المتعع الث ني 12

الحططططططططططططط دي  13

 عشر

 %38 2338 مدى ق ا ه الج اال العهمج ة الم ابعة للتعل ت اإلل تهوا 
12 
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َرم َفررل ة     منحرررث، م  الحرررظ جررري ميجضررجي   معررر مل  مسرررابا  مجحررامن  مدالدرررل عارررن م مج 

، (7332-3372) مع مل أي  مي    مجج ايل نامججمس ام  م اجل مألمسا   مجنعحل جنافئم ق جها برفي 
،  ذ %(38-%47)أجررا  ميرر    مجج ايررل نامججمسرر ام  م اجررل مررألمز ي  مجبم ررل قيرر  جن محررم ق جهررا بررفي 

 مجحرررررمن  ةمل  مجنجفرررررب  ةمل برررررفي جاررررر   مجحرررررامن  مدالدرررررل عارررررن محترررررمما عارررررل أعارررررل  سرررررجحاَّ 
 مججمسرر ام  م اجررل مألمسررا   مجنعحررل م ةمز ي  مجبم ررل  سررجئا  و  مررل  عانررام أقررن   عفئررل  منحررث جرري 
 مج نسرفي، قر  حرفي  سرجين  مجحررمن  محرا ي عارن قر   مجنجفرب  ةكفررن محترمما  عارل ججمسر ا عررا  

 .امزي جبمي      ةقل ضجي  مي    مجسجكاتل م ل جي  مجحامن  مدالدل عانمامسر جنع  مم

ميجضررر  أ ضررراو جررري  معررر مل أي  مجحرررامن عجمجررراو قررر  جحييرررم نجسرررجم  م ضررر ،  ت أي 
  كررجالا قرر  ئسررنل  مجحيررا كرراي م ن  و بئحررمت جاحررمي، مقرر  جررا فارر  فررج  عررنت كررل جحررمن جرري جارر  

 : مجحامن جد جفسفنت م لت جئها

جر   جحيفرا  مج ار     م جنمئر  )نجفب  ةمل  مجحمن  ةمل م مذي فنحث ق  حه  نامج
أجررا  مججمسررر  م ررا  ممزئرررا  ( 3372)،  ذ باررغ جيررر  ن  مججمسررر  م ررا  ممسرر ا   مجرررنع  ( مججنررد ةه  قررا  

،  ةجررن  مررذي فرر ل عاررل جحيررا جارر   ةهرر  ا  مجكمئررل مهررذ   مجحررمن %(47) مجبررمي قيرر  بَاررَغ جيرر  ن 
، مجرررن   مناحدرررل أي جحيرررا  ةهررر  ا ةي جئهررراج أم ةي جارررنمأ  تمرررل عارررل (  عررر  و عفررر)منجسرررجم  

ئعاحا  بئحمت م ض ، ميجض  جي هذه  مئسنل  مجسجحتال  ةهج ل  مناممل مهذ   مج ئ اا، مجحييا مقياو 
ان ا  مج نسفي جي أقن   عفئل  منحرث، ميجعسر  هرذ   مجحيرا جري  جفراقه  عارل أي  مج ار     م جنمئر  

جاحرررل  مفرررنو   جكررري أي  حيرررا أه  قرررا  مجررر  جججدرررل بجرررمقفن جترررا ن جج ررر    مججنافئرررل ماج امجرررام م  
ماجئاقارررل م مجحافرررل م مجيفررر  ، جرررد  سرررج جال مسرررابر  مج اررر     م جنمئررر  قررر  نارررر مجفاعرررل  مجئهمجرررل 
 مج ا ج رررل جرررد جئج رررل جهررران م  م انرررل مائررراا اكتررر اجه  مجرررجالا  جرررد ججمفرررن م  م ترررن عررري  نيرررا 

ام  مج ئمممع ررل  مح فدررل جررد ئاررن  مدياقررل  مجيائ ررل نجررا  سرراع  قرر   عرر    جعججررد  م جنمئرر  قررا ن  مجيائرر
 .عال جم  نل جسجع  م  م تن

محترررمم هجا عارررل مسرررر (  من نرررد م مسرررا س)َجاررراَنَكا  كرررل جررري  مجحرررمنيي  مجنجفرررب  مدرررائ  
ا م ضر  منجسرجم  ،  ةجن  مذي فبفي أي جحييهجر%(22)، ممزي جبمي  سامي (3383)جنع  جي  نه 

ج   كفا ل  سج جال  مج نسفي مئهرا   مج ار     م جنمئر  قر  )مق  ئتم  مجحمن  من ند عال  ،(عف )
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 ميرر ن  عاررل جحيفررا أهرر  ا جررا    محاسررمب عئرر  )، أجررا  مجحررمن  مسررا س ئرروَّ عاررل (جررا    محاسررمب

 .قا ذن ا  مج نسفي، مهم جا ف ل عال جحييهجا بئسنلت عف  ت عال م ( عججا   مج ا     م جنمئ 

أئرم أ أسربال جيرم    م انرل ) سجين ق   مجنجفب  مدامث،  مجحمن  م اارن م مرذي فنحرث قر  
، مأجل هرذ   مجحرمن بهرذ   مجنجفرب  سرجئا  و (ق  جا    محاسمب م مججن ل عئ  ج بفا  مج ا     م جنمئ 

 م را  مارمزي  مجبرمي  م مججمسرر( 3388) مل حتمما عال ججمسر عرا  مامسرر  مجرنع  م مرذي جير  نه 
، نا سجئا   مل  عانام أقن   عفئل  منحث جي  مج نسفي  ةجرن  مرذي فر ل عارل %(23) مذي  سامي 

 (.عف )مضمب أهجفجا  جد جحييا  نجسجم  

ج   كفا ل  معم ئب  مجا  رل ماج ار   )عاا ق   مجنجفب  من ند،  مجحمن  مدامث  مججضجي مر
( 3388) قد حتمما  عال ججمسرت عا  مامسر  مجنع  فباغ جي  نه  بم (   م جنمئ  ق  جا    محاسمب

، مهررم جررا )عفرر ) ةجررن  مررذي فبررفي أي ججحيررا نجسررجم  %( 25)مججمسرررت عررا  ماررمزي  مجبررمي  سررامي 
.  مجرر  بفئررم  مضرر   قرر   معم ئررب  مجا  ررل مكفافجهررا( 78.7 م ررم م  ،) كجافررم ئجابعررا مرر    ن سررل 

 .ن   محنو  ما ف  عال جمقفن  مبئ ل  مجحج ل ماج ا     م جنمئ ضنم ( 78.8قنم ئ ،)مافئم  ن سل 

أسرامفب  مجيرم    مججن رل قر  )قر   نحرث مجنجفب  مكاجس  مجحمن  مجاسرد م مرذي ق   عاا
ن ر  حترمما عارل ججمسررت عرا  مامسرر جرنع  فبارغ جير  نه  ( جا    محاسمب ضجي  مج ا     م جنمئ 

، مهرم جرا فر ل عارل جحيرا هرذ   مجحرمن نجسرجم  %(23)ن ب ررمججمسرت عا  مارمزي جبرمي  ير َّ ( .735)
 .(عف )

 مج ار    جر   جالاجرل)عارل  ئرو سجين قر   مجنجفرب  مسرا س  مجحرمن  مكراجس، م مرذي 
، ن رر  حتررمما  عاررل ججمسررر (  م جنمئرر  مجسررجم   مئجررم  مج نقرر  م انررل  مترر   مكرراجس   عرر   ي

 ةجن  مذي ف ل %( 27)مججمسرت عا  مامزي  مجبمي  سامي ( 7343)عا  مامسر  مجنع  فباغ جي  نه
، (78.8 ،قنم ئر)مهم عائب جي  معم ئب  منب سل  مجر  أ ر جها  ن سرل  ،(عف )عال جحييا  منجسجم  

ممضد بن جا  مج نيب ما الب س  او مهقا    ميتم  جري هرذه  مجيائرل مجرلهفاه  نجرا ( 78.7ت ا ،)م
 . سه  ق  جساع جه  مجمهف  مسابل ج ئمممع ا  مج امجام

ج نقرررل ) مرررذي نحرررث قررر  (  مدامرررث عارررن) مجنجفرررب  مسررراند كررراي جررري  سرررجحياق  مجحرررمن 
، محترررمما عارررل ججمسررررت عرررا  مامسرررر (اررر     م جنمئررر أ سرررامب    ن   متررر   مججنرررد عئررر  ج بفرررا  مج 
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 ةجرررن  مرررذي فررر ل عارررل جحييرررا  نجسرررجم  %( 27)ممزي جبرررمي  سرررامي ( 7345) مجرررنع  فبارررغ جيررر  نه 

 .(عف )

جرر   ج بفررا  مج ارر   )م مررذي فجضررجي (  مدررائ  عاررن) حجاررم  مجنجفررب  مدرراجي،  مجحررمن 
ن رر  حتررمما  عاررل ججمسرررت عررا  مامسررر  ، مذمرر (  م جنمئرر  قرر  جررا    محاسررمب قرر   م ررا   م ن سرر 

،  مذي فجبفي جي هذه  مي   %(28)، أجا  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي ق سامي (734) مجنع  باغ ق نه
 (.عف )نلي  مجحمن ق  جحيا منجسجم  

جر    عججرا   مجحجرم   م اجر  )م مرذي    ئرل برر(  مساند)ق   مجنجفب  مجاسد عاا  مجحمن 
، مذمرر  محتررمما  عاررل ججمسرررت عررا  مامسررر (ب ماترر   مكرراجس   عرر   ي مجحمسررب مجررا    محاسررم 

،  ةجن  مذي ف ل عال أيَّ %(32)، مججمسرت عا  مامزي  مجبمي  سامي (7332) مجنع  فباغ جي  نه  
نامئسرررنل  مرررل أقرررن   عفئرررل  منحرررث جررري  (ججمسرررر)جسرررجم   تهججرررا  نرررا مجررر   جحييرررا كررراي نجسرررجم  

 . مج نسفي

ئرررمأ  مج اررر     م جنمئررر  ) سرررجين قررر   مجنجفرررب  م اارررن،  مجحرررمن  مدرررائ  م مرررذي فئررراقش 
مججمسرررت عرررا  ( .733)،  ذ حتررل  مجحرررمن عاررل ججمسررررت عررا  مامسررر  مجرررنع  فباررغ جيررر  نه ( مججنررد

 .(ججمسرت )،  ةجن  مذي فبفي أهج ل هذ   مجحمن منجسجم  %(33)مامزي  مجبمي  سامي 

أبررررنز ) سررررجين  مجحررررمن  مدرررراجي م مررررذي  سرررر ل مجمضرررر    قرررر   مجنجفررررب  محررررا ي عاررررن،
، م ةئارر ل  مجترراحنل م جنمئرر   مججنررد قرر  جررا    محاسررمب سررجن جفع ام  مج ارر   قرر  ئهررا   مج ارر     

، مججمسرت عا  مارمزي (7333)، مذم  ن   حتمما  عال ججمسرت عا  مامسر  مجنع  فباغ جي  نه  (ق ا
 (.ججمسرت )منجسجم  م  ل عال جحييا   ةجن  %( 33) مجبمي فباغ جي  نه  

جر   جرم قن ) مجنجفب  مدائ  عان مهم  ةكفن جنيل ماجحمن  محرا ي عارن  مرذي فهرج  برر
، محتمما عال أقل ق جل بفي  مجحامن ماججمسر  م ا  ( معم ئب  مبنجع ل  مجئاسنل ماج ا     م جنمئ 
%(. 38)عررا  ماررمزي  مجبررمي  سررامي  ، مججمسرررت (7332) مكرراو نرراممزي  مجبررمي  مررذي فباررغ جيرر  نه  

 (.ججمسرت ) نجسجم   ةجن  مذي فمض  أي أهج ل مجحيا هذ   مجحمن كائم 
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محيور فقرات كيل  عنعرض وتحليل وتفسير نتائج إجابات أفراد عينة البحث من المدرسين : ثانياً 
 :من محاور أداة البحث

م ل قين  جي قين م جحرامن أ    ن    مي ا  ناسجكن ج  ةمسا   مجنعحل م ةمز ي  مجبم ل 
 منحررث، ججكئررم  مناحدررل جرري  مج ررنا عاررل أعاررل  مفيررن م  مججحييررل م ررل جحررمن معرر    مفيررن م غفررن 

جي جحامن       منحث  : مججحييل أ ضاو، مق  جا فا  جمض   مفين م  كل  جحمن ت

 (في مادة الحاسوب هاعتمادعند  ،عليع انل تروني المتب    دافهِ مدى تحقيق الت: ) مجحمن  ةمل

، ج   سجكن ج  ممسر  مجرنع  م مرمزي  مجبرمي م رلت (أناد قين مت )جلم   مجحمن  ةمل جي 
أجررررا  ةمز ي  مجبم ررررل قيرررر  ( 7353 – 3337)جئهررررا، مقرررر  جن محررررم قرررر    ممسررررر  مجررررنع  مافيررررن م بررررفي 

 م ررا  مجئررا قيررن م هررذ   مجحررمن قرر  جحييررم عجمجرراو؛  مججمسررر %( 28-% .5)جن محررم ق جهررا بررفي 
، %(47)، أجا  مججمسر  م ا  مامزي  مجبرمي قير  بارَغ (3372)مامسر  مجنع  مهذ   مجحمن باغ جي  نه 

مي    ةمسا   مجنعحل م ةمز ي  مجبم ل م ل قين  جي  ممقياو (. ع  و  عف )منجسجم  مهم جا فرك  َجَحي ي ا  
 : نج أ ئاه مج( 78) مفين م، ج  جنجفبها جئازم او مكجا هم جمض  ق   مع مل
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على وفق وجهة نظر أفراد عينة البحث من  المحاور مرتبة تنازلياً ( 22)المخطط 
 المدرسين

 

 الفقرات الوسط المرجح الوزن المئوي



186       
 

 
 

 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
أوزانها المئوية بحسب أوساطها المرجحة و فقرات المحور ا ول مرتبة تنازليًا (  89) الجدول

 نيسر دملا رظن ةهجو  قفو  جلع

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 8 75 .5 5 . - 3337 5.% . 
7 3 73 .5 5 - - 3387 43% 7 
3 7 .4 7. 4 3 - 3384 22% 3 
8 . 5 38 .. - - 7353 28% 8 

 3372  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %47  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

نجا  ساع    مجيائ لئان  مدياقل )م مج  جئو عال (  مفين   من ن ل)نامجنجفب  ةمل  عاام
، ذمر  محترممها عارل مسرر جرنع  (جعججد  م جنمئ  قا ن عال جم  نل جسجع  م  م تن  ع   ق  

منجسررجم   ةجررن  مررذي فبررفي أي هررذ   مهرر ا ججحيررا %( .5)ممزي جبررمي  سررامي ( 3337)فباررغ قرر نه  
أي جحيا هذ   مه ا جي معهل ئهن ج نس   محاسرمب فرنجنر نامجرا    م ن سر ل  جن   مناحدل( جججاز)

 م برررر  )هررررا م مجرررر  ج ججرررر  أساسرررراو عاررررل جمهفرررر   مجيائررررل،  ةجررررن ذ جررررا أ  جررررا  ن سررررل  مجرررر  فكجتررررمي ب
 مجررررر  أههرررررنم أي جررررررم    محاسرررررب  امررررر  حهفررررررم نامجسرررررجم   ةمل ق اسررررراو بنرررررراق  ( 7885 م رررررني ،

 مجكتترررام تسرررج جال  محاسرررمب كجيائرررل ضرررجئها ججرررا فرررر ي جاياب ررراو تعججرررا   مج اررر     م جنمئررر  
 .  نل  مجسجع  منت ملت أقضل منامجام  جم 

ربف قر  (  مفين   مدامدرل)معاام نامجنجفب  مدائ   جئج رل جهران م  م رالب مائراا )م مجر  جت 
،  ذ حرازم عارل (اكت اجه  مججالا  جرد ججمفرن م  م ترن عري  نيرا  مجيائرام  مج ئمممع رل  مح فدرل

هر ا مقيراو ، مهم جا فر ل عارل جحيرا هرذ   م%(43)ممزي جبمي  سامي ( 3387)مسر جنع  جي  نه  
 م بر  ) ةجرن  مرذي  جفرا َجرَد  ن سرل  مهرم(. عر  و  عفر ) نجسرجم  ان ا أقن   عفئل  منحث جي  مج نسفي 

 مجرر  تحهررم ارر   جم قيررل عفئررل نحدهررا عاررل نق ررا  م جهرران م  م انررل مدياقررل  محاسررب ( 7885 م ررني ،
 . ام 
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مج ارر     م جنمئرر  مسررابر    سررج جال)ئتررم عاررل (  مفيررن   مدائ ررل)ئامررم  مجنجفررب  مدامررث 

، ،  مجعججرررد مجئرررزل ،  مجرسسرررل  مج ا ج رررل، م امرررب،  مجررر نس)همجرررل  مج ا ج رررل قررر  نارررر مجفاعرررل  مجئ
، مهرم جرا فر ل %(22)ممزي جبمي  سامي ( 3384)،  مج  حتام عال مسر جنع   سامي (( مبفبل

 (.عف   ) نجسجم  عال جحييا  

م مجررر  جررئو عارررل ( فيرررن   ةممررل م)مئامررم  مجنجفررب  من نرررد مهررم  ةكفرررن ضررجي  مجحررمن 
، عرري ( مجيفرر   مجيانئررل م مجئاقاررل م مجحافررل م ججنافئررل ماج امجررام ججرر   قررنو جتررا ن جج رر    م  جررمقفن)

، مهرم جرا فدبرم %(28)ممزيت جبرمي  سرامي ( 7353) نيا حتممها عال مسررت جرنع  فبارغ جير  نه  
 : مجام  فمض  كلت جئها( 73) مجك رم . مقياو منأي  مج نسفي (عف )جحيا هذ   مه ا منجسجم  

 

 (تحديد نوع التعليع انل تروني المتب : )المحور الثاني

،   الحرررررظ  عررررري  نيرررررا أةمسرررررا   مجنعحرررررل  فجرررررلم   مجحرررررمن  مدرررررائ  جررررري دجرررررائ  قيرررررن مت
-3373) مجسجحتال م لت جئها م ةمز ي  مجبم ل أئها ججحييا،  ذ جن محم ق    ةمسا   مجنعحل بفي 

، كجا أي  مجحمن  مدائ  حتل عارل ججمسررت عرا  %(53-%47)مكذم   ةمز ي  مجبم ل بفي ( .73
،  ةجرن  مرذي %(33)، معال ججمسرت عا  مارمزي  مجبرمي  سرامي (.733)اغ  جي  نه  مامسر  مجنع  فب

، مججرررم عجا رررل جنجفرررب  مفيرررن م مقيررراو ةمسرررا ها  مجنعحرررل مأمز ئهرررا (ججمسرررر)فبرررفي جحييرررا، منجسرررجم  
 (:.7) مجبم ل نتمن  جئازم ل كجا هم جمض  ق   مع مل 
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 ترتيب فقرات المحور األول تنازياً على وفق وجهة نظر المدرسين( 23)المخطط 

 الفقرات الوسط المرجح الوزن المئوي



182       
 

 
 

 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
أوساطها المرجحة وأوزانها المئوية بحسب ًا مرتبة تنازلي الثانيفقرات المحور   (81) الجدول

 نيسر دملا رظن ةهجو  قفو  جلع

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 7 7. 7. 4 - - 3373 47% . 
7 2 7. .3 4 2 . 7357 23% 7 
3 3 .3 77 .3 7 - 7357 23% 
8 3 .3 .3 4 .3 - 7354 35% 3 
5 . 5 .4 .8 4 . 7357 33% 8 
3 8 5 78 .8 4 3 7337 54% 5 
2 5 5 .3 .3 .8 . 733 54% 3 
4 4 3 .7 .2 .. 8 73. 53% 2 

 .733  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %33  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

أئرا   رزز جري  من  مجر نس، )، م مجر  جرئو عارل ( مدائ ل)نامجنجفب  ةمل  مفين   عاام
( 3373)، محتررممها عاررل مسررر جررنع  فباررغ  جيرر  نه  (ناجنرراأ أئجررا  ع فرر   ماجرر نس قرر  أدئرراا  مرر نس

، هرذه  منر رل ماج نسرفي (عفر  عر  و )،  ةجن  مذي فدبم جحييهرا منجسرجم  %(47)ممزيت جبمي  سامي 
ررَحم أي   مج ارر     م جنمئرر  كرراي   عجرراو مرر من  مجرر نس جررد  جاحجررا   مجعررال ماررجكاو جرري  مترر غ مضَّ

 مجياف  ل ق  أدئاا  م نس، مهم جا   زز جي  منه ميج   ما أ م ن جج   ه كع اا جنا  و جمعهراو ممر س 
 م برررررر  )جترررررر ن و ماج امجررررررام قحسررررررب، جررررررد عرررررر     ممرررررراا ممعررررررم ه م منه، مهررررررم جررررررا أ  جررررررا  ن سررررررل 

نلي  مج ا     م جنمئ  ت  مئ  عي  مجر نس قر  أغارب  ةح راي مهرم جرا ت  حر  جري ( 7885 م ني ،
 . منها ق  جمع ا  م امنام

ن   حتمل كلت جئهجرا عارل (  مسان ل م مدامدل)جياسجم  مجنجفب  مدائ  كل جي  مفينجاي 
،  ةجرررن  مرررذي فررر ل عارررل جحييهجرررا %(23)ممزي جبرررمي  سرررامي ( 7357)مسرررر جرررنع  فبارررغ جيررر  نه 
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 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
جسررج جل اررنكل   ئجن ئررم قرر   مج ارر     م جنمئرر  )مقرر  ئتررم  مفيررن   مسرران ل عاررل  (عفرر )منجسررجم  

ي  مانكام جحا ل   جج     مج  جسج جل مَجَ  امت جح     مج  ق  جيجتن عال جرسسل مه  ج(  مججند
أهج ررررل ( 7885 م برررر   م ررررني ،)أم اررررنكل أم جعجمعررررل حم سررررفب ضررررجي ج نسررررل جررررا، مأ رررر م  ن سررررل 
كجرا قر  بفئرم  مفيرن   مدامدرل . جمه فها م منها ق   مج ا     م جنمئ  عي  نيا جم قنها قر   مجكجبرن م

 .م مذي      جي أبنز  م قد  مج ا     م جنمئ ( د عال ج ا   م انل ذ ج او أئا  اع)

جسرج جل ارنكل   ئجنئرم قر  ) مجر  جرئو عارل (  مسا سرل) مجنجفب  مدامث  مفيرن   عاام
ممزيت جبرررمي ( 7354)، بم قرررد حترررممها عارررل مسررررت جرررنع  فبارررغ جيررر  نه ( مج اررر     م جنمئررر   مججنرررد

ي  سرج جال ئرمأ  مارنكام  مجر  جرنار نا ئجنئرم مجعجمعرل  مجر  نس مهم جا فمض  أ%( 35) سامي 
( 7885 ماهن ئ ،)مجمن   ن سل  مقياو ان ا  مج نسفي  مذفي  جن م   مج ا     م جنمئ ، (ججمس او )كاي 

 مج  أدبجرم أي جرم قن  تجترال  معفر  نا ئجنئرم جري  مجج انرام عام رل  ةهج رل، مهرم جرا أمَضرَ  أئهرا 
 .مجزي  جي   مجفام م مج ع  نحاعل  مل  

ذمررررر  محترررررممها عارررررل مسرررررر جرررررنع  (  ةممرررررل)م سرررررجينم قررررر   مجنجفرررررب  من نرررررد  مفيرررررن  
ج ارر    م جنمئرر  قرراب  عاررل )، مع ئفررم هررذه  مفيررن  بَج ررنفا %(33)ممزيت جبررمي  سررامي ( 7357)جيرر  نه

ججرز جي  بئحرمت ( cloud computing ….,mobile learning, web مجئجر  ام،)أ م م   ئجنئرم 
، مهرم فر ل عارل  جناعهرا م ري مر   كري (ججمسرر) نجسجم  ، ميجض  أئها ججحييا م ي (أم غفن ججز جي

 .ق  أغاب  مج  نس، عاجاو أي  مج ا     م جنمئ  فج اب  م ئا ل بهذ   معائب م عججا ه بئحمت كبفن

انرل عري ق ا جيفر    م )م مج  جئو عال أي (  من ن ل) مجنجفب  مكاجس  مفين   عاام ق 
ممزيت جبرمي ( 7337)نحترممها عارل مسرر جرنع  فبارغ جير  نه  (( بئحرمت ججرز جي أم غفرن ججرز جي)ن   

، م مرررذي   ررر   ةقرررل ضرررجي جررر نعام (قافرررل) ، مهرررذ  فمضررر  جحييهرررا مم ررري نجسرررجم  %(54) سرررامي 
ئحرمت  مجحيا،  ذ  جكي أي ئسجكاو قال  تعججا  عال  مج اجرل عري ن ر  سرم ا و جر  بئحرمت ججرز جيت أ  ب

غفن ججز جي، عال  منغ  جي أي جا  س ل  م ا  مج ا     م جنمئ  حام او هم  ئعراب  مجفاعرل عري ن ر  
 .ججز جئاو أ  غفن ججز جي

ج ججررررر  أ م م  تجترررررال )ئامرررررم  مجنجفرررررب  مسرررررا س،  مفيرررررن   مكاجسرررررل م مجررررر   هججرررررم برررررر
يرررر    م جنمئرررر ، جم قررررد  مبن )  م جنمئرررر  بررررفي  م انررررل م مج نسررررفي ضررررجي ئهررررا   مج ارررر     م جنمئرررر  
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 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
ممزيت جبررمي ( 733)، ن رر  حتررممها عاررل مسرررت جررنع  فباررغ جيرر  نه  (( مجم تررل، جم قررد جحرر    ماميررب

 ةجرررن  مرررذي فمضررر  جحيرررا جضرررجمي هرررذه  مفيرررن  م ررري نجسرررجم  قافرررل،  ذ فجضررر  أي %( 54) سرررامي 
ل  مج اررمب،  سررج جال أ م م  تجتررال   م جنمئرر  بررفي  م انررل م مج نسررفي ججحيررا م رري مرر س ناماررك

 .مجئا فجض  أي  مجف فل كاي نلقل  مجي فن م ضجي  مجسجم   مججحيا مافين م

(  مفيررن   مداجئررل)ق ررا  عرراام مجنجفررب  مسرراند مهررم  مجنجفررب  ةكفررن ضررجي هررذ   مجحررمن، 
محتررممها عارررل مسررررت ( جسرررج جل اررنكل    سرررجن ئم قرر   مج اررر     م جنمئرر   مججنرررد)م مجرر  جبرررفي نلئررا
،  ةجن  مذي جئا فجبفي أي هذ   مئمأ جي أئم أ %(53)ممزيت جبمي  سامي ( .73)نه جنع  فباغ جي  

  ماررنكام مرر  فئررل أغاب ررل قرر    عانررام  مججفيررل ج ررا قبررنغ  أئررا ججحيررا كائررم ئسررنل  مجحيررا نجسررجم  

  رر  أقررل  مجيرر فن م ضررجي جسررجم ام  مجحيررا، م جكرري جمضرر    مجنجفررب م ررل قيررن  جرري  م مررذي( قافررل)
 (:78)  مجك رن ق  قين م  مجحم 

 

 (مدى كفاية الجوانب المادية للتعليع انل تروني في مادة الحاسوب: ) مجحمن  مدامث

، جرر   سررجكن ج  ممسررر  مجررنع  م ررلت جئهررا م ةمز ي  جررلم  هررذ   مجحررمن جرري كجررس قيررن مت
أجرا ، (7333-3337) مجبم ل، مق  جن محم قر    ةمسرا   مجنعحرل مفيرن م هرذ   مجحرمن برفي  مي ججرفي 

، مهرررم جرررا فبرررفي جحييهرررا %(55-%.5) ةمز ي  مجبم رررل قيررر  جن محرررم ق جهرررا برررفي  مرررمزئفي  مجبرررميفي 
عجمجاو،  جد جنافي م ض  ق  جسجم   جحيا كلت جئها، مااغ  مججمسر  م ا  مامسرر  مجرنع   مكراو 

ميرر   مناتعججررا  عاررل جارر   %(. 25)أجررا  مججمسررر  م ررا  ماررمزي  مجبررمي قكرراي ( 7354)بهررذ   مجحررمن 
ج  َبم  مفين م جئازم او كجا جمض  ق   مع مل   (:77)ن 

2.1 

2.32 

2.3 

2.52 

2.58 

2.92 

2.92 

3.26 

53% 

58% 

58% 

63% 

65% 

73% 

73% 

82% 

8 

4 

5 

1 

6 

7 

3 

2 

 ترتيب فقرات المحور الثاني تنازلياً على وفق وجهة نظر المدرسين( 24)المخطط 

 الفقرات الوسط المرجح الوزن المئوي
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 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
أوزانها المئوية بحسب أوساطها المرجحة و مرتبة تنازليًا  الثالثفقرات المحور   (88) الجدول

 نيسر دملا رظن ةهجو  قفو  جلع

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 5 38 .3 3 - - 3337 5.% . 
7 8 73 .5 8 . - 338 45% 7 
3 . .3 5 73 7 - 7324 28% 3 
8 3 .5 4 .3 3 . 7323 35% 8 
5 7 .2 3 .3 .5 7 7333 55% 5 

 7354  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %25  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

جررم قن مسرررفال عرررنت ) مجررر  جنحررث قررر  جررر   (  مكاجسرررل)نامجنجفرررب  ةمل  مفيررن   عرراام
ممزيت جبرمي ( 3337)، ئسرنلو  مرل حترممها عارل مسررت جرنع  فبارغ  جير  نه  ( م جنمئ ل جفاعا ل جالاجل

، مهررم جررا فبررفي أي هررذه   جكائ ررل ججحييررل ةغاررب  مجرر  نس نجسررجم   جكرري مترررفا %(.5) سررامي 
 .(جججاز)بر

جررم قن اررنكام ناررر أعهررز   محاسررمب )م مجرر  جبررفي (  من ن ررل)نامجنجفررب  مدررائ   مفيررن   أجررم
ممزيت جبرمي  سرامي ( 338)، مذم  محترممها عارل مسرر جرنع  فبارغ جير  نه (( مسا  ل م  مالسا  ل )
مقيرراو  عانررام أقررن   عفئررل  منحررث جرري  مج نسررفي،  ةجررن  مررذي فبررفي أي جررم قن هررذه  ماررنكام %( 45)

 .(عف  ع  و )نجسجم  ججحيا م 

جالاجرررل  مجكجبرررن مئهرررا   مج اررر   )م مجررر  ج  ئرررل برررر(  مفيرررن   ةممرررل)ئامرررم  مجنجفرررب  مدامرررث 
 ةجررن %( 28)ممزيت جبررمي  سررامي ( 7324)،  ذ حررازم عاررل مسرررت جررنع  فباررغ  جيرر  نه  (  م جنمئرر 

 .(عف ) مذي فبفي جحييها منجسجم  
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 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
قن جرررزم  م  جرررم )م مجررر  نحدرررم قررر  عائرررب  ( مدامدرررل) مجنجفرررب  من نرررد،  مفيرررن   عررراام قررر 

 قرر  أدئررااتسررججن ن  م جررل ها  سررج جام  مج اررمبمجاررمفل  ةعهررز  (  م اقررل  م هنااب ررل  مب فاررل) م اقررل 
( 7323)، بم قد حتممها عال مسرت جنع  فباغ  جي  نه  مس او جنعحاو فباغ  جي  نه  ( مج ا     م جنمئ 
 .(ججمسر)ي فجض  جئا نلئا هذ   مجم قن ججحيا منجسجم  ،  ةجن  مذ%(35)ممزيت جبميت  سامي 

قن عهرراز  جررم ) مججضررجئل (  مدائ ررل)افيررن  م مجنجفررب  مكرراجس مهررم  مجنجفررب  ةكفررن، كرراي 
ممزيت جبررمي ( 7333)، مذمرر  محتررممها عاررل مسررر جررنع  فباررغ جيرر  نه  (كرراو نكررل  امررب حاسررمب
جم ام  مجحيا مهم  مجسجم   مذي فمت   ةجن  مذي فبفي أئها ججحييل م ي نلقل جس%( 55) سامي 
مهذ  ةجن هم جي ضنمنيام  تنجياا نجسجم   مج ا     م جنمئ ، معاام هذه  مئجفعل . (قافل)نلئا 

، (..78 مئعرررررررر ي،)، (7885 ماررررررررهن ئ ،)ججفيررررررررل جررررررررد جررررررررا جمتررررررررام  م ررررررررا  ن سررررررررل  كررررررررل جرررررررري  
ا امب  ارعد  م امرب عارل  ذ جن   مناحدل أي جم قن عهاز كمجبفمجن جكتو م(. 78.7 م م م  ،)

 مج بفرررا  م جاررر  نحنيرررل م سرررجيال ل قكنيرررل أ برررن، جرررد جحففرررزه عارررل  م ئا رررل م تهججرررا  برررذم   معهررراز 
 :فمض  جنجفب  مفين م جئازم او ( 75) مجك رمق  أ ئاه  .مجكزمئا جي  مجا    م اج ل  مج نق ل

 

 (في مادة الحاسوبالتعليع انل تروني  المدرسين لنظاع استعمالكفاية مدى ): المحور الراب 

، جررر نعم قفهرررا  ةمسرررا   مجنعحرررل برررفي  مي ججرررفي  فجرررلم  هرررذ   مجحرررمن جررري عارررن  قيرررن مت
،  ةجررن  مررذي فمضرر  جحيررا %(33-%43)م ةمز ي  مجبم ررل م ررلت جئهررا بررفي  مررمزئفي ( 333-7338)

مامسررر  مجررنع   مكرراو  عج ررد  مفيررن م، بئسررب جحيررا ججنافئررل  مجيرر فن، كجررا قرر  باررغ  مججمسررر  م ررا 
مهررم جررا فبررفي عاررل جحيررا %(. 22)م مججمسررر  م ررا  ماررمزي  مجبررمي ( 3383)نررامجحمن عجمجررا  جيرر  ن

، مقاجم  مناحدل بجنجفب قين م هذ   مجحمن جئازم او مقياو مي   أمسا ها (عف ) مجحمن عجمجاو منجسجم  
 : مج نج أ ئاه( 73)ل  مجنعحل م مز ئها  مجبم ل مائحمت جئازم  جا هم جبفي ق   مع م 
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 ترتيب فقرات المحور الثالث تنازلياً على وفق وجهة نظر المدرسين( 25)المخطط 

 الوسط المرجح الوزن المئوي
 الفقرات
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 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
أوزانها المئوية بحسب أوساطها المرجحة و مرتبة تنازليًا  الراب فقرات المحور   (83) الجدول

 نيسر دملا رظن ةهجو  قفو  جلع

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. .8 73 7. 8 7 - 333 43% . 
7 . 73 .4 5 - - 3374 47% 7 
3 3 .3 73 4 - - 33.3 25% 3 
8 7 78 .5 5 . . 33.7 24% 

8 5 5 78 .4 .. - . 33.7 24% 
3 8 .5 78 5 7 - 33.7 24% 
2 5 78 .5 .3 . . 3388 23% 5 
4 3 .3 .2 .5 . . 7357 23% 

3 
5 2 .3 73 .7 . . 7357 23% 
.8 4 .7 .2 .5 3 3 7338 33% 2 

 3383  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %22  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

 مججكي جي  مجحك  نامحم سرفب ) مج  جئو عال (  م اان ) مفين   نامجنجفب  ةمل عاام
، مجئررا %(43)ممزيت جبررمي  سررامي ( 333) مسرر ها  مجررنع   مررذي باررغَ  عرري  نيررا ( مكاتررل نام انررل

نأي أقررن   عفئررل  منحررث جرري  عرري  نيررا (عفرر  عرر  و ) نجسررجم  فجضرر  أي  مررجحك  نامحم سررفب ججحيررا 
 .جضجمئها جي جفز م  مج ا     م جنمئ   مج بَّا     مجانقفي جد  هج ل هذه  مفين   مج  

 مجررر نس   جرررجال ) مجنجفرررب  مدرررائ   مفيرررن   ةممرررل  مجررر  سررر م مَجَ رررنفا جررر    عررراام قررر 
 (3374)حتممها عال مسرت جنع  فباغ  جير  نه   ن  ( بنجع ام  مج ا     م جنمئ   سج جالمجهان م 

عفر  ) ةجن  مذي فبرفي جحيرا  جرجال   مجر نس مهرذه  مجهران م منجسرجم  %( 47)ممزيت جبمي  سامي 
 . (ع  و 
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 جررجال   مجرر نس جهرران م )م مجرر  نحدررم قرر  (  مسا سررل) مجنجفررب  مدامررث  مفيررن   قرر أجررم 

محترممها عارل مسرر جرنع  فبارغ جير  نه (  مج زيز ق  جرا    محاسرمب عري  نيرا  مج ار     م جنمئر 
 ةجرن  مرذي فمضر   جرجال   مج نسرفي مهرذه  مجهران م نجسرجم  %( 25)ممزي جبمي  سرامي ( 33.3)
 .(عف )

ن ر  حترمل كرلت جئهرا عارل (  مدائ رل م مجاسر ل م من ن رل)جفرب  من نرد  مفيرن م جياسرجم  مجن 
 ةجرررن  مرررذي فبرررفي جحيرررا كرررل جئهرررا %( 24)ممزي جبرررمي  سرررامي ( 33.7)مسرررر جرررنع  فبارررغ جيررر  نه 

 جكائ رل )مقياو ان ا أقن   عفئل  منحرث جري  مج نسرفي، مقر  ئترم  مفيرن   مدائ رل عارل  (عف )منجسجم  
، مئترم (مجرا    محاسرمب( Hp classroom manager)     م جنمئر   محرام جمهفر  ئهرا   مج ار
ججان رل  مج نسرفي ماج رمن م م مجحر فدام  مج امنرل قر   مجعرال  مبنجعر   مجرنجنر ) مفين   مجاس ل عارل 

ان  ه  ق   م من م  مج امنل مها مهم جي  ةجمن  مفاعال ق  عائرب ( ببنجع ام  مج ا     م جنمئ  م  
جري حفرث  نجفراأ  جعاهراجه  ( 7885 م بر   م رني ،) م جنمئ ،  ذ   جادل جا عاام نرا  ن سرل  مج ا    

 مجمضررحل نررلي حضررمن ( 78.8تل معا رراا،)جعرراه  مجيائررل  مجحرراقه  نامرر من م، قضررالو عرري م ن سررل 
، أجرا ئ م م ج ا ج ل ق  جعال  مجيائام م مكبن  مهجا  ةدن  منرامغ قر    جعراه ئحرم  مج ار     م جنمئر 

ماج نسرفي    مج ار     م جنمئر  ناماركل  ةجدرل اجنراأ ممقرم ن  سرجدجان) مفين   من ن رل قير  ئترم عارل 
 . ذ فجض  جحيا  ةجن منجسجم  عف ( م م انل

 ججال   مج نس  مجهران  )م مج  جئو عال (  مكاجسل)ق   مجنجب  مكاجس  مفين   عاام
ن رر  حتررممها عاررل مسرررت جررنع  فباررغ  (  ارر     م جنمئرر مجتررج    مجررا    م جنمئ رراو عاررل مقررا ئهررا   مج

مجبررنز  (عفرر )،  ةجررن  مررذي فبررفي  ئهررا ججحييررل منجسررجم  %(23)ممزيت جبررمي  سررامي ( 3388)جيرر  نه  
مجن   مناحدل أي  مئسنل  مج  حتام عافهرا  ،ضنمن  جالاجل  مجحجم  مجج انام مج من  مج ئمممع ا

 ججا ا  مج نسفي جي جهران م جترج    مجرا    م جنمئ راو مهرم جرا فئنرد  مفين  ج عس    جكائ ل  معف   مجا 
 .جي   حساس نلهجفجها

ن رر  حتررمل كررلت جئهجررا (  مدامدررل م مسرران ل)جاررانكم  مجنجفررب  مسررا س كررل جرري  مفينجرراي 
، فر ل ذمر  عارل جحيرا كرل جئهجرا %(23)ممزيت جبمي  سامي ( 7357)عال مسرت جنع  فباغ جي  نه  

 مج ارر      جنرراأسررهممل  ئعرراز ك ررل  مرر نس  مجيررنن  عئرر  )ئتررم  مفيررن   مدامدررل عاررل ، م (عفرر  )نجسررجم  
 جررجال   مجرر نس  مجهرران  مجتررج    مجررا    م جنمئ رراو عاررل )، مئتررم  مفيررن   مسرران ل عاررل (  م جنمئرر 
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 ةجررن  مررذي  ضررف   مجئررمأ عاررل ( مقررا ئهررا   مج ارر     م جنمئرر   محررام  قرر  حررال  محاعررل  مررل ذمرر 

 مجررررر  فج اجهرررررا  م انرررررل بجئرررررمأ  ممسرررررابر  مجسرررررج جال، مقررررر   جفيرررررم هرررررذه  م ن سرررررل جرررررد  ن سرررررل  مجرررررا   
 .ق  أهج ل جئمأ  ممسابر   م جنمئ ل  مج  عي  نييها   َي َّ   مجئها( 7885 ماهن ئ ،)

م مجر  جنحرث قر  جر   (  مداجئرل)ق   مجنجفب  مساند مهم  مجنجفب  ةكفن  سجينم  مفين  
، بم قررد حتررممها عاررل (القرر   ةع ررال  مجيائ ررل م مبنجع ررل قرر  حررال حرر مدهاججكرري  مج نسررفي جرري ج)

مهم جا فبفي أي جسجم  جحيا هذه  مفين  كاي %( 33)ممزيت جبمي ( 7338)مسر جنع  فباغ جي  نه 
مقرر    ررم  ذمرر   عرر   ه  قرر   مجنحاررل . مقيرراو مجررا  من ه  مج نسررفي جرري أقررن   عفئررل  منحررث (ججمسرر او )

مهررذه . عرري  مجمضررمعام  مجكجتررل نامترر ائل ماجيئ ررام م مبنجع ررام عاررل حرر ت سررم ا معاج  ررل ن فرر  و 
جري حفرث قارل ( 78.7 م رم م  ،)م( 7882 م بر   م رني ،) مئجفعل عاام ججم قيرل جرد جرا بفئجرا  ن سرل 

 مكبرررن  مررر    مج نسررررفي نامتررر ائل  مرررل  محرررر   مرررذي ج ررر  ق ررررا  ةع رررال  مفئ رررل جرررري ج مقرررام  م جا ررررل 
جئهرررر    مفيررررن م  مجنجنررررل عاررررل مقررررا ق جهررررا جئازم رررراو مقيرررراو مررررنأي ( 73)  مجك ررررر ميمضرررر .  مج ا ج ررررل
 : مج نسفي

 

الصيييف  لطلبييية مالءمييية التعلييييع انل ترونيييي لمسيييتوى النميييو المعرفيييي ميييدى: )المحيييور الخيييامس
 (الخامس انعداد 

، جنافئرم  مسرا ها  مجنعحرل برفي  ( 733-3377)جلم   مجحمن  مكراجس جري سرند قيرن مت
، أجررررا (7343)مااررررغ  مججمسررررر  م ررررا  مامسررررر  مجررررنع  جيرررر  ن%(. 35-%.4) مجبم ررررل بررررفي  مأمز ئهررررا
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 فقرات المحور الرابع مرتب تنازلياً  على وفق وجهة نظر المدرسين( 26)المخطط 

 الوسط المرجح الوزن المئوي
 الفقرات
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، جئرررا  جكررري  تسرررج تل عارررل جحيرررا هرررذ  %(27) مججمسرررر  م رررا  مارررمزي  مجبرررمي قيررر  كررراي جسرررام او مرررر

مج  جنجفب  مفين م جئازم او ناتعججا  عارل  مسرا ها  مجنعحرل مأمز ئهرا  مجبم رل  (عف ) مجحمن نجسجم  
 (:78)م جمض  نامع مل كجا ه

أوزانها المئوية بحسب أوساطها المرجحة و مرتبة تنازليًا  الخامسفقرات المحور   (84) الجدول
 نيسر دملا رظن ةهجو  قفو  جلع

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 5 7. 78 4 . - 3377 4.% . 
7 2 .4 7. 2 3 . 3388 23% 7 
3 3 7. .3 .. 8 . 7354 25% 3 
8 8 .3 7. .8 . 7 7353 28% 8 
5 . 5 75 .4 7 - 7333 32% 5 
3 3 3 77 .5 7 . 733 35% 

3 
2 7 3 77 .4 8 - 733 35% 

 7343  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %27  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

فئجرر   مج ارر     م جنمئرر  ) مجرر  جررئو عاررل أي (  مكاجسررل)ئامررم  مجنجفررب  ةمل  مفيررن  
( 3377)ن   حتممها عال مسررت جرنع  فبارغ  جير  نه (  مجينن  مه   محاسمبجهان م  م انل ق  جا   
،  ةجرررن  مررر  ل عارررل جحيرررا جئج رررل جهررران م  م انرررل قررر  جرررا    محاسرررمب %(27)ممزيت جبرررمي  سرررامي 

، مرذ  قرإي هرذه  م ن سرل قر   كجافرم جرد  ن سرل (عفر )   عججرا   مج ار     م جنمئر  منجسرجم   مجينن  عئ
 . مج  بفئم  نجفاأ ئسنل  مض   ق   ججال   م انل مجهان م  محاسمب  ةساس ل( 78.7 م م م  ،)

ئهررررا   مج ارررر   ) مجرررر  جنحررررث قرررر  كررررمي  (  مسرررران ل) مجنجفررررب  مدررررائ   مفيررررن   عرررراام قرررر 
نحتررممها عاررل مسررر (   م جنمئرر   مججنررد  حفررز  م انررل عاررل  مجاررانكل ميدفررن  م  ق  ررل ئحررم  مررج ا 
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مهرررم جرررا فررر ل عارررل جحففرررز ئهرررا   مج اررر   %( 23)ممزيت جبرررمي  سرررامي ( 3388)جرررنع  فبارررغ جيررر  نه 

مقياو مجا أب  ه  مج نسفي جري  (عف )جاانكل مزيا     ق فجه  ماج ا  منجسجم    م جنمئ  ما انل عال  م
 .ذن ا

حاعررل ا انررل م)م مجرر  جنحررث قرر  جررا  ذ  كائررم (  مدامدررل) سررجينم نامجنجفررب  مدامررث  مفيررن  
، مذمرر  ن رر  ((HP classroom manager)ببنجع ررام  مج ارر     م جنمئرر   مججنررد  من  ج نيف ررل مرر

أي  محاعررل  مررل جدررل %( 25)ممزيت جبررمي  سررامي ( 7354)جررنع  فباررغ  جيرر  نه حتررممها عاررل مسرررت 
هكررذ   من م جمعررم   ماجل فرر   مج نسررفي جرري أقررن   عفئررل  منحررث  مررذفي بامررم  عررابجه  عاررل جل فرر  هررذ  

، مجا جركر ه هرذه  مئسرنل  مجنجف رل  معفر   نرلي  م امرب قر  هرذه  مجنحارل ت فرز ل (عف ) ةجن نجسجم  
 .ساع   ماججكي جي  جياي  مج اجل جد  مئها    م جنمئ  ق   مج ا   حجاج  مل ج

 م انررل  ارر نمي )م مجرر  جنحررث قرر  جرر   كررمي (  من ن ررل)نامجنجفررب  من نررد عرراام  مفيررن  
ممزيت جبرمي  سرامي ( 7353)بمسر جرنع  فبارغ جير  نه (  مضنمن  ق  ج بفا ئها   مج ا     م جنمئ 

 مج اررر     م جنمئررر  جررري معهرررل ئهرررن  مج نسرررفي  نضرررنمن نرررل ، مهرررم جرررا فررر ل أي اررر من  م ا%(28)
ن نائهررا  مهررم  ةجررن  مججررلج  جرري معرر   م انررل نامعم ئررب  مح فدررل ماج ارر    (عفرر  )ججحييررا مائسررنل ج َيرر َّ

م هججاجه   مم ض  نامج ئمممع ا مقياو ان ا أقرن   عفئرل  منحرث جري  مج نسرفي،  ةجرن  مرذي  كجار  جرد 
 مجرر  أبررنزم ئسررنل عرر   جَيبفررل  م انررل ماج ارر     م جنمئرر  بئحررمت جنجفررد فباررغ  (78.7 م ررم م  ،) ن سررل 
33.% 

جمعرر  قرر ن  )قرر   مجنجفررب  مكرراجس  سررجينم  مفيررن   ةممررل م مجرر  جنحررث قرر  جررا  ذ  كائررم 
ممزي ( 7333)محترممها عارل مسررت جرنع  فبارغ  ( عال  مج اجل جد ئها   مج ا     م جنمئر  ما انل 

، مهررم فركرر  (ججمسررر) ةجررن  مررذي فمضرر   ي قرر ن   م انررل ججحييررل منجسررجم  ( %32)جبررمي  سررامي 
 .حاعل  م انل  مل  مجهفر بئحمت أ دن مناسج     أ بن ضجي ق ن جه   مج نق ل

(  مدائ ررررل)م(  مسا سرررل) سرررجينم قررر   مجنجفررررب  مسرررا س مهررررم  ةكفرررن كررررل جررري  مفينجرررراي 
 ةجرن  مر  ل %(  35)ممزيت جبرمي  سرامي ( 733)محتمل كلت جئهجا عال مسرر جرنع  فبارغ جير  نه 

م  مفين   مسا سل عال . (ججمسر)عال جحييهجا منجسجم   جالاجل ئها   مج ار     م جنمئر  )مق  ئت 
ج ار  مجمه فرا قر   ما انرل  سرج    )، مئتم  مفين   مدائ ل عارل ( مججند مافنمق  مفن  ل مق ن م  م انل
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، م مجي فن  مججمسر م اجا  مفينجفي فبفي أي جحييهجا نجسجم  ججمسر مهم جا فرك  عال ( مجا    مجينن 

 محاعرل منقررد جسررجم   مجالاجررل مافرنمق  مفن  ررل، جررد  مسرر   منقررد  سرج      م انررل مجمه فررا قرر   مجررا   
م انرل  مجر  بفئرم أي ج هر   ( 78.8قنم ئر ،)مهذه  مئجفعل عاَام ج مافن  مجا أمن جا  ن سرل .  مجينن 

فعف مي  مج اجل جد  محاسمب مت فعر مي  مكرما جري  سرج جال  مج ار     م جنمئر ، قر  حرفي  جفيرم 
 مجر  َبررفََّي قفهررا أعضرراا هفبررل  مجرر نيس عرر   ( 78.7ترر ا  ) م ن سرل  محام ررل بهررذ   معائررب جررد  ن سررل 

جكائررام  تسررج جال  م رر ا م مفاعررل ممسررابل  مج ئمم ميمضرر  . مع رراجرري  مج مقررام جنجن ررل نام انررل م  
 :جنجفب قين م هذ   مجحمن جئازم او عال مقا ق جها( 72)  مجك ر

 

 (التعليع انل تروني اعتمادالقدرة علج تحقيق أ داف مادة الحاسوب عند : ) مجحمن  مسا س

جررلم  هررذ   مجحررمن جرري دالدررفي قيررن ، جرر   سجحتررال  ممسررر  مجررنع  م مررمزي  مجبررمي م ررلت 
، مكرذم  مير    ةمز ي  مجبم رل  مجر  جرن مب برفي (735-3387)مجرنع  برفي جئها، مجن محم ق    ممسر  

بارررغ  مججمسرررر  م رررا  مامسرررر .  ةجرررن  مرررذي فبرررفي جحيرررا عج رررد قيرررن م هرررذ   مجحرررمن%( 33-43%)
 ةجررن  مررذي فبررفي جحييررا %( 22)، أجررا  مججمسررر  م ررا  ماررمزي  مجبررمي قهررم  سررامي (3383) مجررنع  
ج  َبررم هررذه (عفرر   )نجسرجم    مفيرن م مقيرراو ميرر   أمسررا ها  مجنعحررل م مز ئهرا  مجبم ررل جئازم رراو كجررا هررم ، من 

 (: 75)جمض  ق   مع مل 
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 ترتيب فقرات المحور الخامس تنازلياً على وفق وجهة نظر المدرسين( 27)المخطط 

 الوسط المرجح الوزن المئوي
 الفقرات
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أوزانها المئوية بحسب أوساطها المرجحة و رتبة تنازليًا مد  السادسفقرات المحور  (85) الجدول

 نيسر دملا رظن ةهجو  قفو  جلع

جساسرررررل  مفيرررررن   م
 ضجي  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 2 78 73 3 - - 3387 43% . 
7 4 75 7. 3 . - 338 45% 7 
3 .8 7. 75 8 - - 3338 48% 3 
8 5 73 78 2 - - 3337 43% 8 
5 .5 77 .4 .8 - - 3378 4.% 

5 
3 .3 78 77 4 - - 3378 4.% 
2 3 77 .4 5 . - 3377 4.% 

3 4 .. .4 73 5 . - 3377 4.% 
5 . .2 74 8 . - 3377 4.% 
.8 8 7. .4 .. - - 337 48% 

2 .. .7 78 7. 4 . - 337 48% 
.7 5 .5 75 8 . . 337 48% 
.3 38 78 7. 4 - . 33.4 48% 4 
.8 .8 .5 77 4 - . 33.3 25% 5 
.5 3 .5 78 .8 . - 33.8 25% 

.8 .3 74 .2 78 4 . - 33.8 25% 
.2 75 .2 78 4 . - 33.8 25% 
.4 .5 .5 .4 .7 . - 33. 24% 

.. 
.5 7 .2 73 4 7 - 33. 24% 
78 78 .5 78 .. - - 3384 22% .7 



149       
 

 
 

 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 7. .3 .3 .5 .3 7 - 7354 25% .3 
77 73 .3 77 .. 8 - 7344 27% 

.8 
73 78 .8 75 2 3 . 7344 27% 
78 72 .. 73 .8 7 - 7343 27% .5 
75 7. .. 73 .7 3 . 734 28% .3 
73 77 .8 77 .5 3 - 7324 28% .2 
72 .2 .7 .5 .7 2 - 7327 34% .4 
74 .4 .8 78 .3 2 - 7333 32% .5 
75 75 2 78 .7 2 - 7337 33% 78 
38 73 4 .5 .8 4 . 735 33% 7. 

 3383  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %22  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

  Access اررمل بنئرراجا ) مجرر  جررئو عاررل (  مسرران ل)نامجنجفررب  ةمل  مفيررن   عرراام
%( 43)ممزي جبررمي  سررامي ( 3387)بم قررد حتررممها عاررل مسررر جررنع  فباررغ جيرر  نه(  مكررنمج جئررام 

 .، مقياو ان ا  مج نسفي(عف  ع  و ) ةجن  مذي فمض   جكائ ل  عن ا مجحيفا هذ   مه ا منجسجم  

فج رنا عارل عئاترن )م مجر  جرئو عارل أئرا (  مداجئرل) مجنجفب  مدائ   مفين   عاام ق 
،  ةجرن %(45)ممزيت جبمي  سامي ( 338)محتممها عال مسرت جنع  فباغ جي  نه ( Accessئاقذ  

 مرررذي فمضرررر  أهجفجهرررا مرررر   أقرررن   عفئررررل  منحرررث جررررد  جكائ رررل جحيفررررا هرررذ   مهرررر ا قررر  هررررل  مج ارررر   
 .(ع  و عف  )  م جنمئ  منجسجم  

، م مجر  (فئارئ قاعر   ب ائرام قانغرل) مجر  هر قها (  م اارن )ئامم  مجنجفب  مدامث،  مفيرن  
 ةجررن  مررذي فرر ل عاررل %( 48)ممزيت جبررمي  سررامي ( 3338)حررازم عاررل مسررر جررنع  فباررغ جيرر  نه 

 .مقياو ان ا أقن   عفئل  منحث جي  مج نسفي (عف  ع  و )جحيا هذ   مه ا منجسجم  

فج اجررررل جررررد أاررررن ل ) مجرررر  جهرررر ا  مررررل (  مجاسرررر ل) نررررد  سررررجحيَّجا  مفيررررن   مجنجفررررب  من  
، %(43)ممزيت جبرمي  سرامي ( 3337) جير  نه، محتممها عال مسرت جنع  فباغ (عف  بئحمت  ة م م 



141       
 

 
 

 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
مقيرراو ان ا أقررن   عفئررل  منحررث جررري  (عفرر  عررر  و ) ةجررن  مررذي فرر ل عاررل جحيرررا هررذ   مهرر ا منجسررجم  

 . مج نسفي

نحتررمل كالهجرررا (  مكاجسررل عاررن  م مدامدرررل عاررن ) مجنجفررب  مكرراجس جاررانكجا   مفينجررراي 
مجئرا فجضر  جحيرا  مهر قفي منجسرجم  %( .4)ممزيت جبرمي  سرامي ( 3378)عال مسر جنع  جي  نه

، أجرا  مفيررن  ( فرنز  مسرعالم قر   معرر مل جتراع  او )مئترم  مفيررن   مكاجسرل عارن عاررل . (عفر  عر  و )
 (.فئسا ب ائام  مع مل)  مدامدل عان عال

ن رر  (  ةممررل)م(  محا  ررل عاررن )، ( مسا سررل) مفيررن م  مرردالث   مجنجفررب  مسررا س جاررانكجا
 ةجن  مذي ف ل %( .4)ممزيت جبمي  سامي ( 3377)حتمل كلت جئها عال مسرت جنع  فباغ  جي  نه  

، مئترم (  عر  و عفر)عال جحيا كل جري جار   ةهر  ا  مج ضرجئل قر  جار   مفيرن م  مردالث منجسرجم  
م ترج   فئارئ)، أجرا  مفيرن   محا  رل عارن عارل ( تسرج ال فج نا عال جفهرم  ) مفين   مسا سل عال 

 مجفهرم   م را  ميم عر   فمض )، كجا ه قم  مفين   ةممل  مل ( مج امان نييل عنت  مجتج   م  ع متو 
 (. مب ائام

بم قررد (  مكاجسررل)م( ئ ررل عاررن مدا)م(  من ن ررل)كررل جرري  مفيررن م  جاررانكجا مجنجفررب  مسرراند 
مذمر  فر ل عارل %( 48)ممزيت جبمي  سامي ( 337)حتملت كلت جئه  عال مسر جنع  فباغ جي  نه 

، مهرم جرا فمضر   هجفجهرا مر   (عفر  عر  و )جحيفا كل جي  ةه  ا  مجضرجَّئل قر   مفيرن م، منجسرجم  
 .أقن   عفئل  منحث جي  مج نسفي

رب )م مجر  جضرجئم  مهر ا (  مدالدرفي) سجينم ق   مجنجفرب  مدراجي  مفيرن   احيرام ج   ف َئت  
 ةجررن %( 48)ممزيت جبررمي ( 33.4) جيرر  نهن رر  حتررممها عاررل مسررت جررنع  فباررغ ( برن جا  محاسررمب

 .(عف   ع  و ) مذي فبفي ج   أهج ل هذ   مه ا مئسنل جحييا  مج   جكي أي جمت  نلئها 

فعفرر   منحررث عرري )جرر  جررئو عاررل  م(  من ن ررل عاررن ) مجنجفررب  مجاسررد  مفيررن  عرراام قرر  
، مهم جا %(25)ممزيت جبمي  سامي ( 33.3)بم قد حتممها عال مسر جنع  فباغ جي  نه  (  مب ائام

 .(عف )ف ل عال جحيا هذ   مه ا مأهجفجا  نجسجم  

 مدامدرررل،  مداجئرررل م م ارررنمي، )كرررل جررري  مفيرررن م  مررردالث مهررر   جارررانكجا مجنجفرررب  م اارررن 
ممزيت جبرررررميت ( 33.8)ل  كرررررلت جئهرررررا عارررررل مسررررررت جرررررنع  فبارررررغ  جيررررر  نه  محترررررم (  مجاسررررر ل م م ارررررنمي 
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مهرررم جرررا فررر ل عارررل جحيرررا كرررل هررر ا جررري  ةهررر  ا  مجررر  جضرررجئجها  مفيرررن م  مررردالث %( 25) سرررامي 

، كجرا ( Accessضرجي بنئراجا   معر ملفج رنا عارل )، مئترم  مفيرن   مدامدرل عارل (عف )منجسجم  
، أجررا  مفيررن   مجاسرر ل (عاررل أساسرر ام جهفبررل  محاسررمب فج ررنا)ئتررم  مفيررن   مداجئررل م م اررنمي عاررل 

 (.ن ت جاحياجاعال ك ف ل جئتفب ئها   مجامفل م  فج نا)م م انمي قي  ئتم عال 

محترررممهجا عارررل (  مدائ رررل)م(  مجاسررر ل عارررن )عارررن جارررانكجا  مفينجررراي  محرررا ي مجنجفرررب 
جحيرا  مهر ا  مج َضرجَّي   ةجرن  مرذي فر ل عارل%( 24)ممزيت جبرمي ( .33)مسر جنع  فبارغ جير  نه 
(  محاسررمب كجسررب  مج نقررل ن جررل )  مررلمهرر قم  مفيررن   مجاسرر ل عاررن  . (عفرر )م اجررا  مفيررنجفي نجسررجم  
 .( م القل بفئهجاعال جفهم   محيل م مسعل م مجا  م  فج نا)أجا  مفين   مدائ ل قه قم مر

فج رنا )جئم  مه ا م مج  جض(  من ن ل م م انمي ) مجنجفب  مدائ  عان  سجحيَّجا  مفين  
ممزيت ( 3384)، ن رر  حتررممها عاررل مسرررت جررنع  فباررغ  جيرر  نه (عاررل أساسرر ام قافنمسررام  محاسررمب

 .(عف )مهم جا ف ل عال جحيا  مه ا ماجيف   %( 22)جبمي  سامي 

 ترئ  )م مج  جضجئم  مه ا ( عان  مسا سل) مفين   عاامق   مجنجفب  مدامث عان 
ممزيت  سررامي ( 7354)ن رر  حتررممها عاررل مسررر جررنع  جيرر  نه  ،(ج رراففن جحرر    نحسررب مسررعالم 

 .(عف )، مجئا فجبفي جحيا هذ   مه ا نجسجم  %(25)

محترررمل  (  م ارررنمي )م(  مسا سرررل م م ارررنمي ) مجنجفرررب  من نرررد عارررن  مفينجررراي  جارررانكم
 ،  ةجن  م  ل عال جحيرا%(27)ممزيت جبمي  سامي ( 7344)كالهجا عال مسرت جنع  فباغ  جي  نه  
فج رنا عارل )مئتم  مفين   مسا سرل م م ارنمي عارل . (عف ) مه قفي مقياو ان ا  مج نسفي منجسجم  

  َجك  ري  م امرب )أجرا  مفيرن   م ارنمي قير  ئترم عارل ، ( مجكاو جئهرامك ف ل   ادان  مساب ل مهكجن ق
 (.جي  مجفكفن جئ ي او 

م مجرررر  ئتررررم عاررررل (  مسرررران ل م م اررررنمي )قرررر   مجنجفررررب  مكرررراجس عاررررن  مفيررررن   عرررراام
م مررمزي ( 7343)ن رر  حتررممها عاررل مسررر جررنع  جيرر  نه  ( جرري  مفافنمسررامك ف ررل  مررجكاو فج ررنا )

 .(عف ) ، ف ل ذم  عال جحيا  مه ا منجسجم  %(27) مجبمي 
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  َجك  رري )عاررل م مجرر  ئتررم (  محا  ررل م م اررنمي ) مجنجفررب  مسررا س عاررن  مفيررن   عرراام
، %(28)ممزيت جبرمي  سرامي ( 734)محتممها عال مسرت جرنع  فبارغ   جير  نه   ( م امب جي  مجحافل

 .(عف )مهم جا ف ل عال جحيا هذ   مه ا منجسجم  

  َجك  رري )م مجرر  ئتررم عاررل (  مدائ ررل م م اررنمي )قرر   مجنجفررب  مسرراند عاررن عرراَام  مفيررن  
، %(28)ممزيت جبررمي ( 7324)اررل مسرررت جررنع  باررغ جيرر  نه  ن رر  حتررممها ع(  م امررب جرري  تسررجئجاج

 .(عف )مهم جا ف ل عال جحييها نجسجم  

 مسررراع ل  مرررل َجَ رررنفا جرررا  ذ  جحيرررا (  مسررران ل عارررن ) مجنجفرررب  مدررراجي عارررن كررراي مافيرررن  
، معرري  نيررا حتررممها ((Visiual Basic) مبنجعررل  منسرر  ل ممررام كجررب  مبررن جا بإحرر   ) هرر ا

فجبرفي نرلي جسرجم  جحيرا  مهر ا %( 34)ممزيت جبمي  سامي ( 7327)فباغ جي  نه عال مسرت جنع  
 .(ججمس او )كاي 

فمهر   مرر م ل )م مجر  جضرجئم (  مداجئرل عارن ) مفيرن   عراامقر   مجنجفرب  مجاسرد عارن 
 ةجن  مذي فبفي %( 32)ممزيت جبمي  سامي ( 7333)، محتممها عال مسر جنع  جي  نه ( مبنجع ل

 .(ججمس ل)أي جحيا هذ   مه ا ق  عاا بئسنلت 

فج نا عارل )م مج  ئتم عال (  مكاجسل م م انمي ) مجنجفب  م انمي  سجحيَّجا  مفين  
ممزيت جبررمي  سررامي ( 7337) محتررممها عاررل مسرررت جررنع  فباررغ  جيرر  نه  (   م جنمئرر   تكجررن قك ف ررل 

 .(ججمسر)، ذم  ف ل عال جحيا هذ   مه ا منجسجم  %(33)

 مجنجفرررب  محرررا ي م م ارررنمي مهرررم  ةكفرررن ضرررجي هرررذ   مجحرررمن  سرررجينم ضرررجئا   مفيرررن  
، مهرم جرا فبرفي %(33)ممزيت جبمي  سامي ( 735)، بم قد مسرت جنع  فباغ  جي  نه  ( مدامدل م م انمي )

 مجررام  فمضرر   مفيررن م مجساسرراها  مجئررازم  مقيرراو ( 74) مجك رررم . (ججمسررر) جحيررا  مهرر ا منجسررجم  
 :ان ا  مج نسفي
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 (لخامس انعداد ل المحوسب لمادة الحاسوبالعلمي المحتوى  اعتمادمدى : ) مجحمن  مساند

، جرررر   سجحترررال  ممسرررر  مجررررنع  م رررلت جئهررررا م ةمز ي   مجحرررمن فجرررلم  جرررري أنارررد قيرررن مت
، أجررا  ةمز ي  مجبم ررل قيرر  (7378-338) بررفي مجبم ررل، مجنافئررم قرر    ةمسررا   مجنعحررل  مجسجحتررال 

، م مججمسرر (7332)، ماَاَغ  مججمسر  م ا  مامسرر  مجرنع  جير  ن%(53-%25)جن محم ق جها  بفي 
، مجر  جنجفرب (ججمسرر)، مجي ذم  فجض  جحيا  مجحمن منجسرجم  %(32) مجبمي  سامي  م ا  مامزي 

 (:73) مفين م جئازم او مقيل مي   أمسا ها  مجنعحل مأمز ئها  مجبم ل جا هم جمض  ق   مع مل 
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 ترتيب فقرات المحور السادس تنازليا على وفق وجهة نظر المدرسين( 28)المخطط  

 الفقرات الوسط المرجح الوزن المئوي
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أوزانها المئوية بحسب أوساطها المرجحة و رتبة تنازليًا مد  الساب فقرات المحور   (86) الجدول

 نيسر دملا رظن ةهجو  قفو  جلع

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. . .8 73 .7 . - 338 25% . 
7 7 4 73 .7 8 - 7323 35% 7 
3 3 .7 .4 .3 3 . 7334 32% 3 
8 8 2 .3 .. .8 7 7378 53% 8 

 7332  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %32  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

حمسررررنل م عرررر  ضررررنمن م ج)م مجرررر  جررررئو عاررررل (  ةممررررل)نامجنجفررررب  ةمل  مفيررررن   عرررراام
ممزيت جبرررمي ( 338)محترررممها عارررل مسرررر جرررنع  فبارررغ  جيررر  نه  (  مجحجرررم   مج نقررر  مجرررا    محاسرررمب

 م ن سرل هرذه ، مجاابهم (عف )نجسجم  ،  ةجن  مذي فبفي أي ئسنل  مضنمن  ججحييل %(25) سامي 
 مج  بفئم َغَاَنرل  م راند  مجيافر ي عارل جئففرذ  مجحجرم  قر  هرل ( 78.7 م م م  ،)ق  ذم  جد  ن سل 

ن سل، مق    م   ةجن مح  دل  مجعنال أم جرا جا   مناحدل ق  هذه  م  سجئجع  مج ا     م جنمئ ، مهم جا
فجضرررجئا  مجحجرررم  جررري ج رررانا مجمضرررمعام ت جج ارررب  محمسرررنل كمئهرررا جمضرررمعام ج ججررر   عارررل 

 . مج بفا  م جا  م مبنجعل ق  عزا كبفن جئها

 جحجرررم   عججرررا   فرررج  ق رررالو ) مجررر  جرررئو  عارررل (  مدائ رررل) مجنجفرررب  مدرررائ   سرررجحيَّجا  مفيرررن  
ممزيت جبررمي  سررامي ( 7323)محتررممها عاررل مسرررت جررنع  جيرر  نه  ( جحمسررب مجررا    محاسررمب جفرراعا 

 ةجررررن  مررررذي فركرررر  عاررررل أي جرررر    عججررررا   مجحجررررم   مجفرررراعا   مجحمسررررب كرررراي نجسررررجم  %( 35)
 .(ججمسر)

 جرررج  جم  رررل جفرررن  م  مجحجرررم  ) مجررر  جرررئو عارررل (  مدامدرررل) مجنجفرررب  مدامرررث ئامجرررا   مفيرررن  
ممزيت جبرمي ( 7334)، بمسرر جرنع  جير  نه (ضجي  ممقم  مجيرنن مرا عئر   عججرا   مج ار     م جنمئر 
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 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
، مهررم جررا فبررفي أي جسررجم  جم  ررل جفررن  م  مجحجررم  ضررجي  مج ارر     م جنمئرر  كرراي %(32) سررامي 

 . مجحيا جي معهل ئهن  مج نسفي (ججمسر)

جكجنررام  م جنمئ ررل  جررم قنج)قرر   مجرر  جنحررث (  من ن ررل) مفيررن   عرراام مجنجفررب  من نررد قرر  
ممزيت جبررررمي ( 7378)بم قررررد حتررررممها عارررل مسرررررت جررررنع  فبارررغ  جيرررر  نه ( جسرررائ   ماجحجررررم   مج نقررر 

ل  عاررل جحييررا  نجسررجم  %( 53) ، مهررم  مجيفرر    ةضرر   بررفي جسررجم ام جحيررا (قافرل) ةجرن  مررذي فرر  
أئها ( 7885 ماهن ئ ،) مفين م نامنغ  جي أهجفجها م منها ضجي  مج ا     م جنمئ  مق  بفئم  ن سل 

 مفيرن م  مجنجنرل مقيراو ( 75)  مجك ررعال  نعل عام ل جي  ةهج ل مجك    مجرا    مج ا ج رل، ميمضر  
 :مي جها  مجسجحتال

 

أبرز إستراتيجيات التعليع في نظاع التعليع انل تروني المتب  في مادة الحاسيوب، : ) مجحمن  مداجي
 (وا نشطة المصاحبة فيه

، جرر   سجحتررال قرر   أمسررا ها  مجنعحررل مأمز ئهررا  مجبم ررل  فجررلم   مجحررمن جرري سررم  قيررن مت
%( 52-%25)م ةمز ي  مجبم ل بفي ( 7373-7354)مجنم حم ق    ةمسا   مجنعحل بفي  مي ججفي 

 ةجرررررن  مرررررذي ف َبرررررف  ي أي  مجحيرررررا ججرررررم قن معج رررررد  مفيرررررن م، ماارررررغ  مججمسرررررر  م رررررا  مامسرررررر  مجرررررنع  
مهررم جررا فبررفي أي  مجحيررا ججررم قن %( 33)، أجررا  مججمسررر  م ررا  ماررمزي  مجبررمي ق سررامي (7333)جيرر  ن

ج َبم  مفين م جئازم او  سجئا  و  مرل  مير    مجسجكاترل(ججمسر)م جم   مجحمن ماجيف    كجرا هرم جبرفي  ، من 
  (:72)ق   مع مل 

 

2.24 

2.68 

2.76 

3 

56% 

67% 

69% 

75% 

4 

3 

2 

1 

 ترتيب فقرات المحور السابع تنازلياً على وفق وجهة نظر المدرسين  ( 29)المخطط 

 الوسط المرجح الوزن المئوي
 الفقرات
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 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
أوزانها المئوية بحسب أوساطها المرجحة و رتبة تنازليًا مد  الثامنفقرات المحور   (87) الجدول

 نيسر دملا رظن ةهجو  قفو  جلع

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. . .8 73 .. 7 - 7354 25% . 
7 3 .3 77 5 8 7 734 28% 7 
3 7 2 78 .8 5 - 7333 32% 3 
8 5 5 .4 .3 5 . 735 33% 8 
5 3 3 .2 .5 4 - 7387 3.% 5 
3 8 3 .3 .5 .7 - 7373 52% 3 

 7338  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %33  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

ج ججرر   سررجن جفع ل )م مجرر  جررئو عارل (  ةممرل) سررجحياق  مفيررن   مجنجفرب  ةمل عرراَا جري 
ممزيت جبرمي  سرامي ( 7354)ن   حتممها عال مسر جرنع  فبارغ جير  نه (  مج ا   مج امئ  م مجاانك 

،  ذ  ئهررا جرري أبررنز   سررجن جفع ام  مجرر  فرر عجها (عفرر )  ةجررن  مرر  ل عاررل جحييهررا نجسررجم  %( 25)
جفيرم هرذه  م ن سرل  مج ا     م جنمئ ، مجن   من احدرل أئرا   جرل عارل جيم رل هرذ   مجاران  م مج رامي، م  

جرري حفررث  جفرراق أقررن   عفئررل نحدهررا عاررل حتررمل  مج ارر    مج ررامئ  ( 7885 م برر   م ررني ،)جررد  ن سررل 
 .قفها عال ئسنل عام ل، سبب ذم  هم أي  مج ا     م جنمئ   يم  عا ا أساساو 

كني ررل ج ججرر  )م مجرر  جررئو عاررل (  مسا سررل)ن   مجنجفررب  مدررائ  عرراا جرري  سررجحياق  مفيرر
، %(28)ممزيت جبررميت  سررامي ( 734)محتررممها عاررل مسرررت جررنع  فباررغ  جيرر  نه  (  مجفرراه   قرر   مرر نس

 .(عف )مهم جا فبفي أي ج    عججا ها جمعم  منجسجم  
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 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
محتررررممها عاررررل مسرررررت جررررنع  فباررررغ جيرررر  نه (  مدائ ررررل) مجنجفررررب  مدامررررث  سررررجحيَّجا  مفيررررن  

مقر  ئترم  (ججمسرر)مهم جا ف ل عال جحيا  مفيرن  منجسرجم  %( 32)ممزيت جبمي  سامي  (7333)
 (.حل  مجاكالم ج جج   سجن جفع ل) مفين  عال 

 من   ج ججر   سرجن جفع ل )، م مج  ئتم عارل ( مكاجسل) مفين    من ند مجنجفب عاام ق  
جبررمي،  ةجررن  مررذي فركرر  أي جرر   كررمزيت %( 33)كجيرر  ن ممسرر ها  مجررنع ، م( 735)، بم قررد ( مررج ا 

 .(ججمسر) سج جال هذه   سجن جفع ل 

   جاررررراا ج ججررررر   سرررررجن جفع ل ) مججضرررررجئا مرررررر(  مدامدرررررل) مجنجفرررررب  مكررررراجس ئامجرررررا  مفيرررررن  
 ةجرن  مرذي %( .3)ممزيت جبرمي  سرامي ( 7387)، محتممها عال مسرت جنع ت فباغ  جير  نه  ( مجمعا

ن برفبفي أئها ججحيا مم ي ئسنل  مجح  .(ججمسر)يا جَي  

 ج جج   سجن جفع ل) مج  جضجئم (  من ن ل) مجنجفب  مسا س مهم  ةكفن،  سجحيَّجا  مفين  
،  ةجررن  مررذي %(52)ممزئهررا  مجبررمي ( 7373)،  ذ باررغ مسرر ها  مجررنع  جيرر  ن(  سجيترراا  مجمعررا

ام  ميبررمل، قرر  ت ، هررم  م ررل جرر نع(قافررل)فمضرر   ي  عججررا  هررذه   سررجن جفع ل ججحيررا م رري نجسررجم  
 .                                                             فع   مج نس  مفاعا ل م    عججا ها

 

 (في مادة الحاسوب ضمن التعليع انل تروني ةالتقويع المتبع أساليب: ) مجحمن  مجاسد

، ج   سجكالو  ة( جسد  )جلمَ   مجحمن جي  ز ي  مجبم ل م لت مسا   مجنعحل م ةم قين مت
، مأمز ئهرررررا  مجبم رررررل برررررفي (7328-33.3)جئهرررررا، مجنافئرررررم  ميررررر    مكاترررررل نلمسرررررا ها  مجنعحرررررل برررررفي 

م مججمسررر  م ررا  ماررمزي  مجبررمي ( 7355)كجررا أي  مججمسررر  م ررا  مامسررر  مجررنع  باررَغ %( 35-25%)

2.26 

2.42 

2.5 

2.66 
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2.98 

57% 

61% 

63% 

67% 

70% 

75% 
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 ترتيب فقرات المحور الثامن تنازلياً على وفق وجهة نظرالمدرسين( 30)المخطط 

 الفقرات الوسط المرجح الوزن المئوي
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 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
ج  َبررم  مفيرررن (عفررر )، مهررم جررا فررر ل عاررل جحيرررا  مجحررمن مقين جرررا منجسررجم  %(28) م مقيرراو مي جهرررا ، من 

 (: 74)جئازم او كجا جمض  ق   مع مل 

أوزانها المئوية بحسب أوساطها المرجحة و مرتبة تنازليًا  التاس فقرات المحور   (82) الجدول
 نيسر دملا رظن ةهجو  قفو  جلع

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 3 .5 75 5 . - 33.3 25% . 
7 8 .4 7. 4 3 - 3384 22% 7 
3 4 .4 78 4 3 . 3387 23% 

3 8 7 .5 73 .8 7 - 3387 23% 
5 . .5 77 .7 . - 3387 23% 
3 2 .2 78 4 8 . 7353 28% 8 
2 3 .3 .4 .8 5 . 7343 27% 5 
4 5 .8 .2 .7 3 . 7328 35% 

3 
5 5 .8 .8 .2 5 - 7328 35% 

 7355  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %28  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

، ماارغ (فرج   عججرا   مجيرم    مارفمي ) مج  جئو عارل (  مدامدل) مجنجفب  ةمل ئامجا  مفين  
مهم جا ف ل عال جحيا هذ   مئمأ جي أئم أ  مجيرم   %( 25)ممزئها  مجبمي ( 33.3)مس ها  مجنع  

 .(عف )منجسجم  

(  عججا   مجيرم    مفرن ي  مجحمسرب) مج  ججضجي (  من ن ل)نامجنجفب  مدائ   مفين   عاام
كرمزيت جبرمي، مهرم جرا فبرفي أي  عججرا  أقرن   %( 22)كمسر جرنع ، م( 3384)مذم  مجحي يها جي  ن 

 .(عف ) م فئل جي  مج نسفي عال  مجيم    مفن ي  مجحمسب مجحييا  نجسجم  
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 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
محترمل كرلت (  ةممرل)م(  مدائ رل)م(  مداجئرل)مجاانكم  مجنجفرب  مدامرث كرل جري  مفيرن م 

فبرفي أي جحيرا كرل   ةجرن  مرذي%( 23)ممزيت جبمي  سامي ( 3387)جئه  عال مسر جنع  جي  نه 
 جكائ ل  نسال  عانام  م انل جي حم سفبه  )، مق  ئتم  مفين   مداجئل عال(عف )جئها كاي نجسجم  

، أجرررا  مفيرررن   ةممرررل ( مجحنيرررني  مجيرررم    عججرررا  )عارررل   مدائ رررل، مئترررم  مفيرررن  ( مرررل حاسرررمب  مجررر نس
م عال   (. ة  ا  م اج  عججا   مج نس ن اقل جالحهل أ  ا  م انل مجيم   )قئتَّ

 جكائ رل جحميرل   عانرام )م مجر  جرئو عارل (  مسران ل)ق   مجنجفب  من ند  مفيرن   عاام
، م مجررررر  حترررررام عارررررل مسرررررر جرررررنع  (  م جنمئ رررررل  مكاترررررل نام انرررررل،  مرررررل منق رررررل بئحرررررمت جناارررررن

 .(عف )أي  ئها ججحييل نجسجم  %( 28)ممزيت جبمي  سامي ( 7353)جي  نه

 جكائ ل كرزي  عانرام  م انرل ) مج  ئتم عال (  مسا سل) مفين    مجنجفب  مكاجس ئامجا  
ممزيت ( 7343)، نحتررممها عاررل مسرررت جررنع  جيرر  نه (عئرر   ججررا   مجيررم    ماررهني م مفررمج   م جنمئ رراو 

 .(عف )مهم جا فمض  جم قن هذه   جكائ ل منجسجم  %( 27)جبمي  سامي 

(  مجاسر ل)ارجنكاو برفي  مفيرنجفي  مجنجفب  مسا س مهرم  ةكفرن ضرجي هرذ   مجحرمن كراي ج
%( 35)ممزيت جبرررمي  سرررامي ( 7328)محترررمل كرررلت جئهجرررا عارررل مسرررر جرررنع  جيررر  نه (  مكاجسرررل)م

 جكائ ررل جزميرر   م انررل )، مئتررم  مفيررن   مجاسرر ل عاررل (ججمسرررت ) ةجررن  مررذي فبررفي جحييهررا منجسررجم  
 م بررر  )ارررم جرررد جرررا بفئجرررا  ن سرررل هرررذه  مئسرررنل ججاد( نامجمذ رررل  من ع رررل عئررر   جنررراأ  مج اررر     م جنمئررر 

 مج  أجم بئسنل ججمس ل أ ضاو بكتمو جي     مجمذ ل  من ع رل  مفمنيرل عئر   عججرا  ( 7885 م ني ،
مقرر  (.  مجحمسررب  معج رر  مجيررم     عججرا فررج  ) مج ار     م جنمئرر ، أجررا  مفيررن   مكاجسرل قئتررم عاررل 

  م جنمئ   مذي نحدم نالئا، ق  َغَارَب  نلي  مج ا  ( 78.7 م م م  ،)كتمو  مجيم   بفئم  ن سل 
عا ررا  رراند  مجيررم    مجيافرر ي؛ ةي هرر ا  مجيافررل جرري  ممررش هررم جرري  ةسررناب  مجرر  جياررل  ماعررما  مررل 
 مجيم     م جنمئ ، ق  حفي بفئم ئجابا هذ   منحث  ي  عججا   مجيم    مفن ي  مجحمسب ق  ج  محيا 

 .يم  أعال ئسب ق اساو نام ن با  مجياف  ل ماج
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 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 

 

أنييواع  أسييئلة تقييويع الطلبيية فييي مييادة الحاسييوب والمتبعيية عنييد تطبيييق التعليييع :) مجحررمن  م ااررن
 (انل تروني

، جنم حررم قرر   أمسررا ها  مجنعحررل بررفي ( سررند  )فجررلم  هررذ   مجحررمن جرري  -3373)قيررن مت
( 3388)، مكاي  مججمسرر  م را  مامسرر  مجرنع   سرامي %(28-%47)م مز ئها  مجبم ل بفي ( 7358

ج  َبرم  مفيرن م (عفر )مهم جا ف ل عال جحييا منجسرجم  %( 23)م مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي بفي ، من 
 (:75)مقياو مي جها جئازم او كجا هم جمض  ق   مع مل 

أوزانها المئوية بحسب أوساطها المرجحة و مرتبة تنازليًا  العاشرفقرات المحور   (88) الجدول
 نيسر دملا رظن ةهجو  قفو  جلع

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 2 77 7. 5 7 - 3373 47% . 
7 3 73 .8 5 8 - 33.7 24% 7 
3 7 .2 78 3 3 - 33. 24% 3 
8 5 .3 77 4 8 - 3 25% 8 
5 . .5 77 5 8 - 7353 28% 5 
3 3 .2 .2 .7 8 - 7358 28% 3 
2 8 .3 7. 2 3 - 7358 28% 3 

 3388  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %23  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

2.74 

2.74 

2.86 

2.96 

3.02 
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3.08 

3.16 
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69% 
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77% 
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3 

 فقرات المحور التاسع مرتبة تنازلياً على وفق وجهة نظر المدرسين( 31)المخطط 
 الفقرات الوسط المرجح الوزن المئوي



158       
 

 
 

 عرض النتائج وتفسريها  :  الرابع الفصل 

 
ج ججررررر   تكجنررررران م ذ م )، م مجررررر  جرررررئو عارررررل ( مسررررران ل) مجنجفرررررب  ةمل ئامجرررررا  مفيرررررن  

 ةجرررن %(. 47)ممزيت جبرررمي  سرررامي ( 3373)، مجحي يهرررا مسررر او جنعحررراو نجيررر  ن(  عانرررام  ميترررفن 
 .(عف  ع  و ) مذي فبفي أئا  جحيا منجسجم  

، (ج جج   كجنان م  مج بفا  م جا )م مج  جضجئم (  مسا سل)فين  ما مجنجفب  مدائ  كاي 
 .(عف )نجسجم  ، مه  ججحييل %(24)ممزيت جبمي  سامي ( 33.7)محتممها عال مسرت جنع  

فرررم برررر(  مدائ رررل) مفيرررن   عررراام نرررا مجنجفرررب  مدامرررث  ج ججررر   كجنررران م  مج انيرررل )م مجررر  ع ئ 
مهر  %( 24)ممزيت جبمي  سرامي ( .33)مق  حتام عال مسر جنع  جي  نه  ( مهعانل  متح حل
 .(عف )ججحييل نجسجم  

   كجنران م  متر  ج ججر)م مجر  ئترم عارل (  مكاجسرل) مجنجفب  من ند  سجينم نا   مفيرن  
 .(عف ) ةجن  مذي فرك  جحييها نجسجم  %( 25)ممزئها  مجبمي ( 3)، باغ مس ها  مجنع  (م مك ل

 مجيرم    مج ججر   سرجك   ) ئترم عارل مجر  (  ةممرل) مفيرن   عراام نرا مجنجفب  مكاجس 
 سامي  ممزيت جبمي ( 7353)، محتممها عال مسر جنع  جي  نه (  كج ان جي جج     كجنان معال 

 .(عف )هذ   ةجن فرك  جحييها نجسجم   %(28)

(  من ن رل)م(  مدامدرل) مفينجراي  جاانكجا مجنجفب  مسا س مهم  ةكفن ضجي هذ   مجحمن، 
 ةجررن  مررذي فركرر   %(28)ممزيت جبررمي  سررامي ( 7358)محتررممهجا عاررل مسرررت جررنع  فباررغ  جيرر  نه  

، أجرا  مفيرن  (جنجفب  م نران م  كجنان م ج جج  )عال  ، مق  ئتم  مفين   مدامدل(عف )جحييها منجسجم  
 (.ج جج   كجنان م   جال  م نان ) من ن ل قي  ئتم عال 
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 ترتيب فقرات المحور العاشر تنازلياً على وفق وجهة نظرالمدرسين( 32)المخطط 

 الفقرات الوسط المرجح الوزن المئوي
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 (مدى توافر الجوانب البرمجية المناسبة للتعليع انل تروني: ) مجحمن  محا ي عان

، حرررازم  مفيرررن م عارررل أمسرررا ت جنعحرررل جن محرررم برررفي  فجرررلم   مجحرررمن جررري دجرررائ  قيرررن مت
مهم جا ف ل عال ع   جحيا ن رت  مفيرن م، أجرا %( 82-%.2)أمز يت جبم ل بفي ( 343.-7347)

، مهررذ  فركرر  جحيررا %(38)، م مججمسررر  م ررا  ماررمزي  مجبررمي (7332) مججمسررر  م ررا  مامسررر  مجررنع  
مج  جنجفرب  مفيرن م  مكاترل نرامجحمن جئازم راو مقيراو مير   أمسرا ها . (ججمسر) مجحمن عجمجاو منجسجم  

 (:38)نعحل مأمز ئها  مجبم ل كجا هم جمض  ق   مع مل  مج

أوزانها بحسب أوساطها المرجحة و رتبة تنازليًا مد  الحاد  عشرفقرات المحور   (39) الجدول
 نيسر دملا رظن ةهجو  قفو  جلعالمئوية 

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 2 .. 77 .8 3 - 7347 2.% . 
7 4 5 7. 2 .7 . 735 33% 7 
3 . 5 .5 5 .3 - 7384 37% 3 
8 7 .. .3 .7 .8 - 7387 3.% 8 
5 5 3 .5 .3 2 7 738 38% 5 
3 3 4 .2 .5 3 8 7334 38% 3 
2 8 7 .3 73 4 . 73.8 58% 2 
4 3 5 3 .2 7. . .343 82% 4 

 7332  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %38  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

جرر    سررج جال  بررن جا )م مجرر  جررئو عاررل (  مسرران ل) مجنجفررب  ةمل حهفررم نررا   مفيررن  
ممزيت جبرررمي ( 7347)محتررممها عارررل مسرررت جررنع  فباررغ  جيرر  نه (   م جنمئرر جفاعا ررل ضررجي  مج ارر   

 .(عف )مهم جا ف ل  عال جحييها منجسجم  %( .2)
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جرررم قن جمقرررد  م جنمئررر  ) مجررر  ئترررم عارررل (  مداجئرررل) مجنجفرررب  مدرررائ   مفيرررن   قررر  عررراام

 سررامي  ممزئرراو جبم رراو ( 735)بم قررد جحي يهررا مسرر او جنعحرراو باررَغ جيرر  نه  ( جكتررو ماج ارر     م جنمئرر 
 .(ججمسر)مهم جا فمض  جحييها نجسجم  %( 33)

بم نررام مججتررفحام   سررج جال) مجرر  ئتررم عاررل (  ةممررل) مجنجفررب  مدامررث كرراي مافيررن  
ممزيت جبررمي ( 7384) مجرر  حتررام عاررل مسررر جررنع  جيرر  نه(  مررج ا    م جنمئرر  قرر  أدئرراا  ئجنئررم 
 .(ججمسرت )، أي  ئها ججحييل م ي نجسجم  %(37) سامي 

نرررا ل  جكائ رررل ج جرررم قن)م مجررر  جرررئو عارررل (  مدائ رررل)مجنجفرررب  من نرررد  سرررجينم نرررا  مفيرررن   
ممزيت جبرمي  سرامي ( 7387)مقر  حترام عارل مسررت جرنع  فبارغ جير  نه  (  مج امجام ذم راو برفي  م انرل

 .(ججمسرت )مهم جا فبفي أئها ججحييل نجسجم  %( .3)

ججم قررا بنجع ررام  مج ارر   )جبررفي جرر   م مجرر  (  مكاجسررل)ئامررم  مجنجفررب  مكرراجس،  مفيررن  
( 738)ن   حتممها عال مسرت جنع  جي  نه  (   م جنمئ  جد أئهجل  مبن جا  مجينن  مجا    محاسمب

 .(ججمسرت ) ةجن  مذي فمض  جحييها منجسجم  %( 38)ممزيت جبمي  سامي 

أئهجل  جالاجل بن جع ام) مج  جئو عال (  مسا سل)كائم  مفين    مسا سق   مجنجفب 
( 7334)، م مجر  حتررام عارل مسرررت جرنع  جيرر  نه  ( مجارمفل جرد بن جع ررام ئهرا   مج ارر     م جنمئر 

 .(ججمسر) ةجن  مذي فمض  جحييها نجسجم  %( 38)ممزيت جبمي  سامي 

فكاررم  مئهررا   مبنجعرر  ماج ارر   ) مجرر  جررئو عاررل (  من ن ررل)مئامررم  مجنجفررب  مسرراند  مفيررن  
ممزيت جبرمي ( 73.8)حتام عال مسر جرنع  جير  نه (  مبنجع ل م مجئففذ ل   م جنمئ  جي  ةك اا

، هررذ   اررفن  مررل جحييهررا عاررل مقررا أ ئررل جراررن م أم جيرر فن م  ميبررمل  مررذي فمترر  %(58) سررامي 
 .(قافل)بر

م مجر  جرئو عارل (  مدامدل) مجنجفب  مداجي م ةكفن ضجي هذ   مجحمن  مفين   عاام ق 
محترررررممها عارررررل مسررررررت جرررررنع  فبارررررغ ( جم ترررررل كرررررانج حررررر م   متررررر  سرررررج جامي جم قرررررد كاترررررل ما)

،  ةجرن  مرذي فبرفي عر   جحيرا هرذ   معائرب م  ر  جسرجم ه %(82)ممزيت جبمي  سرامي ( 343.)جي  نه
 .(ض  فاو )
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 (مدى تطبيق التعليع انل تروني في مادة الحاسوب في العاع الدراسي: ) مجحمن  مدائ  عان

، م ةمز ي  مجبم ل (7357-3387)   ممسر  مجنع  بفي فجضجي  مجحمن أناد قين م، ق 
ججا فبفي جحيرا عج رد قيرن م هرذ   مجحرمن، بارغ  مججمسرر  م را  مامسرر  مجرنع  %( 33-%23)بفي 

ج برم . (عفر )مي ل عال جحييا نجسجم  %( 28)م مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي  سامي ( 734)ماجحمن ن 
 (:.3)مجسجكاتل  كجا هم جمض  ق   مع مل  مفين م جئازم او نا سجئا   مل  مي    

أوزانها بحسب أوساطها المرجحة و رتبة تنازليًا مد  الثاني عشرفقرات المحور   (31) الجدول
 نيسر دملا رظن ةهجو  قفو  جلعالمئوية 

جساسرررررل  مفيرررررن   م
 ضجي  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 7 77 .. .8 7 . 3387 23% . 
7 . .5 .8 .7 8 . 7357 23% 7 
3 8 .3 .5 .. 3 . 7328 35% 3 
8 3 .8 5 .2 5 . 7357 33% 8 

 734  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %28  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

1.86 

2.14 

2.38 

2.4 

2.42 

2.48 

2.5 

2.82 

47% 

54% 

60% 

60% 

61% 

62% 

63% 

71% 
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فقرات المحور الحادي عشر مرتبة تنازلياً على وفق وجهة نظر ( 33)المخطط 
 المدرسين 

 الوسط المرجح الوزن المئوي
 الفقرات
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جر  ج ب يرا قر  جرا    مفترل )م مج  جرئو  عارل (  مدائ ل)نا  مفين   عاام مجنجفب  ةمل 

ممزيت جبررمي ( 3387)، محتررممها عاررل مسرررت جررنع  فباررغ  جيرر  نه  ((3بنئرراجا  مففعررم ل ب سرر  ) مدررائ  
 .(عف ) ةجن  مذي فبفي جحييها منجسجم  %( 23) سامي 

جرررر  ج ب يررررا قرررر  جررررا    مفتررررل )م مجرررر  جضررررجئم (  ةممررررل) مجنجفررررب  مدررررائ  ئامجرررراو  مفيررررن  
م مرذي %( 23)ممزيت جبرمي  سرامي ( 7357)، بمسرر جرنع  جير  نه ((م م ة سسقم ع   مب ائا) ةمل

 .(عف )فبفي جحييها منجسجم  

جرر  ج ب يررا قرر  جررا    مفتررل  من نررد ) مجرر  جضررجئم (  من ن ررل) مجنجفررب  مدامررث كرراي مافيررن  
ممزيت جبرررمي  سررررامي ( 7328)،  ذ حتررررام عارررل مسررررت جررررنع  جيررر  نه ((جهفبرررل متررر ائل  محاسرررمب)
 .(ججمسرت )أي أئها ججحييا نجسجم   ،%(35)

جرر  ج ب يررا قرر  جررا    مفتررل ) مجرر  ع ئفررم بررر(  مدامدررل) مجنجفررب  من نررد،  مفيررن   عرراام قرر 
ممزيت جبررررمي ( 7357)، محترررممها عاررررل مسررررت جرررنع  فباررررغ جيررر  نه  (( مفافنمسرررام م تكجررررن ق) مدامرررث
 .(ججمسرت )، مهم ف ل عال ج ب يا ق  هذ   مفتل م ي نجسجم  %(33) سامي 

 

 (معرفة أسلوب إدارة الصف المتب  عند تطبيق التعليع انل تروني: ) مجحمن  مدامث عان

، جنافئررررم قرررر   أمسررررا ها  مجنعحررررل بررررفي  ( 7337-3387)جضررررجي  مجحررررمن دررررالث قيررررن مت
،  ةجررن  مرذي فبرفي جحيررا عج رد هرذه  مفيررن م، مقر  بامرم ق جررل %(33-%23)مأمز ئهرا  مجبم رل برفي 

،  ةجن %(27)، م مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي  سامي (7345)  مامسر  مجنع  جي  ن  مججمسر  م ا
، مجر  جنجفررب  مفيرن م جئازم رراو مقيراو مي جهررا  مجسجحترال مكجررا (عفرر ) مرذي فبررفي جحيرا  مجحررمن نجسرجم  

 (:37)هم جمض  ق   مع مل 

2.52 
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3.02 

63% 

69% 

73% 
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3 
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  فقرات المحور الثاني عشر مرتبة تنازلياً على وفق وجهة نظر المدرسين( 34)المخطط 

 الوسط المرجح الوزن المئوي
 الفقرات
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أوزانها المرجحة و بحسب أوساطها مرتبة تنازليًا  الثالث عشرفقرات المحور   (38) الجدول

 نيسر دملا رظن ةهجو  قفو  جلعالمئوية 

جساسررررررررررررررررررررررررررل  م
 مفيررن  ضررجي 

  مجحمن

أجفرررررررا 
 نا  

أجفررررررررررررررا  أجفا
 مل حر ت 

 جا

ت 
 أجفا

ت أجفررررررررا 
 نا  

 ممسررررر 
  مجنع 

 مررررررررررررمزي 
  مجبمي 

 جنجفب 

. 3 .2 7. 4 8 - 3387 23% . 
7 . .8 72 .7 . - 7357 23% 7 
3 7 .5 .5 2 .7 . 7337 33% 3 

 7345  مججمسر  م ا  مامسر  مجنع  
 %27  مججمسر  م ا  مامزي  مجبمي 

ئهررا   مجفاعررل   م جنمئرر  ج ه ررل ) مجرر  جررئو عاررل (  مدامدررل)افيررن  كرراي م مجنجفررب  ةمل 
ممزيت جبررررمي ( 3387) جيرررر  نهمحتررررممها عارررل مسررررر جررررنع  ( مالسرررج جال  متررررف   مفررررن ي م معج رررر 

 .(عف )، مهم جا فبفي جحييها نجسجم  %(23) سامي 

   ن   متررر  جرررج  ناسرررج جال )م مجررر  جرررئو عارررل (  ةممرررل) مجنجفرررب  مدرررائ  ئامجرررا  مفيرررن  
ممزيت جبررررمي ( 7357)،  ذ حتررررام عارررل مسررررر جرررنع  جيرررر  نه (بنجع رررام ئهررررا   مج اررر     م جنمئرررر 

جكائ ل ج ب يها(عف )  مجئا فجض  جحييها منجسجم %( 23) سامي   .، ججا فبفي ج   جالبججها م  

فئه  مضد عامس  م انل بئها  )مجئو(  مدائ ل) مجنجفب  مدامث م ةكفن ماجحمن مافين  
مهرم %( 33)ممزيت جبرمي  سرامي ( 7337)نحتممها عارل مسررت جرنع  جير  نه ( جساسا  م ل  امب

 مررررل   مجفرررام، ةي ئهررررا   مبنجعرررل ماج ارررر   ، مجرررن   مناحدررررل أي هرررذه  مئسررررنل جحجررراج (مسرررررجج)جيررر فن  
  م جنمئ  ق  ه ل هذه  مكات ل بئحمت عاهز قابرل ماج بفرا، ججرا فر ل عارل أي  مج بفرا هرم  معائرب 

 . مذي ججعس  ق ا  مجاكال مم س  مئها   مبنجع   مججند ضجي  مج ا     م جنمئ 

 
2.62 

2.92 

3.02 

66% 

73% 

76% 

2 

1 

3 

 تسلسل فقرات المحور الثالث عشر على وفق وجهة نظر المدرسين (  35)المخطط 
 الفقرات الوسط المرجح الوزن المئوي
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 :إجابات عينتي البحث علج وفقترتيب المحاور . 3 

 ، ججكئم  مناحدل جي جئه   أبنز جا بفئجا عفئجا  منحرث  ز ا كرل جري  مجحرامن مججا جي 
 : مجكمئل ة     منحث مكجا هم جمض  ق  جنجفب  مجحامن أ ئاه

 (مدى تحقيق التعليع انل تروني المتب    دافِه، عند اعتماده في مادة الحاسوب: ) مجحمن  ةمل

 مقياو ان ا عفئل  مجانقفي%( 43)ئسنل  سجين نامجنجفب  مدائ  بم قد حتمما  عال. 
 مقياو ان ا عفئل  مج نسفي%( 47)باغ ئسنل جنامجنجفب  ةمل محتمما  عال   سجين. 

 ( تحديد نوع التعليع انل تروني المتب : ) مجحمن  مدائ 

  مقياو مجيف   عفئل  مجانقفي%( 35)ئسنلئال  مجنجفب  محا ي عان نحتمما  عال. 
 جي ق َبل عفئل  مج نسفي%( 33)بئسنل مجنجفب  م اان  حاز عال. 

 (مدى كفاية الجوانب المادية للتعليع انل تروني في مادة الحاسوب: ) مجحمن  مدامث

  سجئا  و منأي  مجانقفي%( 22)ئسنل سجين ق   مجنجفب  مسا س محتمما  عال . 
 ي  مج نسفي سجئا  و منأ%( 25)ئسنل جسامي عال  مجنجفب  من ند بم قد  حتل. 

 (في مادة الحاسوب التعليع انل تروني  كفاية استعمال المدرسين لنظاعمدى : ) مجحمن  من ند

  مقياو منأي  مجانقفي%( 35)عال ئسنلئال  مجنجفب  مجاسد محتمما. 
 عال مقا نأي  مج نسفي%( 22)ئسنلعال  مجنجفب  مدائ  نحتمما عال  حتل. 

الصف الخامس  لطلبة ليع انل تروني لمستوى النمو المعرفيمالءمة التع مدى: ) مجحمن  مكراجس
 (انعداد 

   مقياو م فئل  مجانقفي%( 23)ئسنلعاا ق   مجنجفب  مساند مجحي يا. 
 سجئا  و منأي  مج نسفي%( 27)ئسنل مسا س بجحي يا   ئال  مجنجفب . 

 (التعليع انل تروني اعتمادالقدرة علج تحقيق أ داف مادة الحاسوب عند : ) مجحمن  مسا س

  عال مقا نأي  مجانقفي%( 23)ئسنل سجين نامجنجفب  مداجي بم قد حتمما  عال. 
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 مقياو منأي  مج نسفي%( 22)ئسنل مجنجفب  مدائ  محتمما  عال  حتل عال. 

 (لخامس انعداد ل المحوسب لمادة الحاسوب العلميالمحتوى  اعتمادمدى : ) مجحمن  مساند

 مقياو منأي  مجانقفي%( 48)ئسنلمحتمما  عال  ئال  مجنجفب  ةمل. 
   نحسب ذن ا  مج نسفي%( 32)ئسنلحتل عال  مجنجفب  مجاسد بم قد حتمما. 

أبرز إستراتيجيات التعليع في نظاع التعليع انل تروني المتب  في مادة الحاسيوب، : ) مجحمن  مداجي
 (وا نشطة المصاحبة فيه

  عال مقا جيف    مجانقفي%( 32)ئسنلحتل عال  مجنجفب  م اان نحتمما عال. 
  عال مقا نأي  مج نسفي%( 33)ئسنل سجين ق   مجنجفب  محا ي عان محتمما عال. 

 (في مادة الحاسوب ضمن التعليع انل تروني ةالتقويع المتبع أساليب: ) مجحمن  مجاسد

 منأي  مجانقفي%( 22) مائسنل جباغنجفب  مكاجس هم جا حتل عا ا كاي  مج. 
  مقياو منأي  مجانقفي%( 28) ل منامم ئسبجائال  مجنجفب  مكاجس بم قد. 

ة عنييد تطبيييق التعليييع أنييواع  أسييئلة تقييويع الطلبيية فييي مييادة الحاسييوب والمتبعيي: ) مجحررمن  م ااررن
 (انل تروني

  ينحسب جيف    مجانقف%( 24)ئسنل حجام  مجنجفب  من ند نحتمما عال. 
  عال مقا نأي  مج نسفي%( 23)ئسنل سجين نامجنجفب  مدامث نجا فباغ. 

 (مدى توافر الجوانب البرمجية المناسبة للتعليع انل تروني: ) مجحمن  محا ي عان

  كجيف   جي  مجانقفي%( 55)ئسنلمحتمما عال (  ةكفن) مجنجفب  مدامث عان. 
  عال مقا نأي  مج نسفي%( 38)ئسنلمحتمما  عال (  ةكفن) مجنجفب  مدائ  عان. 

 ( مدى تطبيق التعليع انل تروني في مادة الحاسوب في العاع الدراسي: ) مجحمن  مدائ  عان

  نحسب نأي  مجانقفي%( 38)ئسنلق   مجنجفب  مدائ  عان مجحي يا. 
 مهم جا بفئجا عفئل  مج نسفي%( 28) سجين نامجنجفب  مداجي بئسنل. 

 (أسلوب إدارة الصف المتب  عند تطبيق التعليع انل تروني معرفة: ) مجحمن  مدامث عان
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  مقياو منأي  مجانقفي%( 48)ئسنلئال  مجنجفب  مدامث محتمما عال. 
  نحسب  عانام  مج نسفي%( 27)ئسنلحتل عال  مجنجفب  مساند محتمما عال. 

ميجضرر  أ ضرراو أي ج رر ل  مجسررجم   م ررا  ان ا أقررن   عفئررل  منحررث جرري  مجاررنقفي ح ررال 
نحسرب  عانرام أقرن   %( 23)قر  بارَغ ( جمضرد  مجيرم  ) مج ا     م جنمئ   مججند ق  جا    محاسمب 

عفئررل  منحررث جرري  مجاررنقفي  ز ا قيررن م مجحررامن  ة   ، مأي ج رر ل  مجسررجم   م ررا  ان ا أقررن   عفئررل 
جمض   مناحدرل جرا جمترام  م را م جرم  %(. 27)ث جي  مج نسفي ق  هذ   معائب أ ضاو ق  باَغ  منح

 مجحامن  مجكمئل ة     منحث ن    سجحتال  عانام أقن   عفئل  منحث جي  مجانقفي م مج نسفي كجا 
 :في  مجامففي مجك  هم جمض  ق  

 

 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس  الرابع الثالث الثاني األول
الحادي 

 عشر
الثاني 
 عشر

الثالث 
 عشر

 %80 %60 %59 %78 %77 %67 %84 %74 %76 %69 %77 %65 %83 المشرفين 

 %72 %70 %60 %76 %74 %66 %67 %77 %72 %77 %75 %66 %82 المدرسين
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 األوزان المئوية لكل محور على وفق وجهة نظر عينتي البحث من المشرفين والمدرسين( 36)المخطط 

 العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس  الرابع الثالث الثاني األول
الحادي 

 عشر
الثاني 
 عشر

الثالث 
 عشر

 3.22 2.14 2.37 3.14 3.07 2.66 3.33 2.95 3.04 2.76 3.06 2.57 3.33 المشرفين 

 2.85 2.8 2.37 3.04 2.95 2.6 2.67 3.06 2.86 3.06 2.98 2.61 3.27 المدرسين
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األوساط المرجحة لكل محور على وفق وجهة نظر عينتي البحث من ( 37)المخطط 
 المشرفين والمدرسين
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أفيراد عينتيي البحيث  وفق وجهة نظر علجأبرز نتائج فقرات كل محور من محاور اداة البحث . 4

 :من المشرفين والمدرسين

مييدى تحقيييق التعليييع انل ترونييي المتبيي    دافييِه، عنييد اعتميياده فييي مييادة  :المحييور ا ول 
 الحاسوب

 :جحييم عج د قين م  مجحمن نامئسنل  مفه ، جبفي  ي: ي  مجانقم  -
   ب مائراا اكترر اجه  جئج رل جهرران م  م رال) مججضرجئل ( 3)أعارل  مفيرن م جحييراو هرر

 .(مججالا  جد ججمفن م  م تن عي  نيا  مجيائام  مج ئمممع ل  مح فدل
   مسابر  مج ا     م جنمئ  ق  نار   سج جال) م مججضجئل( 7)أقل  مفين م جحيياو ه

،  مجئرررررزل،  مجرسسرررررل  مج ا ج رررررل،  امرررررب،  م مجررررر نس)مجفاعرررررل  مجئهمجرررررل  مج ا ج رررررل 
 .((،  مبفبل مجعججد

 :جحييم عج د  مفين م م فه ، مجئا ئع  : مج نسفي -
  ئارررن  مدياقرررل )مقررر  جضرررجئجا عارررل  مجرررم م  ( 3)، (8)أعارررل قيرررنجفي ججحييجرررفي كائرررم

جعججررررد  م جنمئرررر  قررررا ن عاررررل جم  نررررل جسررررجع  م   عرررر   نجررررا  سرررراع  قرررر    مجيائ ررررل
جئج ررل جهرران م  م ررالب مائرراا اكترر اجه  مجررجالا  جررد ججمفررن م  م تررن )، ( م تررن

 (.ائام  مج ئمممع ل  مح فثعي  نيا  مجي
  ججنافئررل جتررا ن جج رر    م  جررمقفن)،  مجرر  جررئو عاررل (.)أقررل  مفيررن م جحييرراو كائررم

 (. مجيف  م   مجحافلجج   قنو  مجيانئل م مجئاقال م  ماج امجام
  تحديد نوع التعليع انل تروني المتب  :المحور الثاني 
 :م جض   أيم  ججحيا عج د  مفين م نامئسنل  مفه ، :  مجانقمي  -

جسررج جل اررنكل   ئجن ئررم قرر  ) مجرر  جضررجئم عاررل  مجررم م  ( 3)، (7)، (2)أعاررل  مفيررن م  مججحييررل 
أئررا   ررزز جرري  من  مجررر نس، ناجنرراأ أئجررا  ع فرر   ماجرر نس قرر  أدئررراا )، ( مج ارر     م جنمئرر   مججنررد

 (. اعد عال ج ا   م انل ذ ج او )، ( م نس

جسج جل انكل    سجن ئم قر  )م كل جئها عال  مجم م  عال مئت( 8)، (4) مفين م غفن  مججحييل 
 (.(بئحمت ججز جي أم غفن ججز جي)ق ا جيف    م انل عي ن  )، ( مج ا     م جنمئ   مججند
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 :جحييم عج د  مفين م بجنافي م ض ،  ذ  ي:  مج نسمي  -

أئجرا  ع فر   ماجر نس أئا   زز جي  من  مجر نس، ناجنراأ ) مج  جئو عال ( 7)أعال  مفين م جحيياو 
 (.ق  أدئاا  م نس

ق ا جيفر    م انرل عري ن ر  )، مئتم كل جئها نامجم م  عال (4)، (5)، (8)أقل  مفين م جحيياو كائم 
ج ججر  أ م م  تجترال   م جنمئر  برفي  م انرل م مج نسرفي ضرجي )، ((بئحمت ججرز جي أم غفرن ججرز جي)

جسرج جل ارنكل )، ((، جم قد  مجم تل، جم قد جح    ماميب مبني    م جنمئ )ئها   مج ا     م جنمئ  
 (.   سجن ئم ق   مج ا     م جنمئ   مججند

 مدى كفاية الجوانب المادية للتعليع انل تروني في مادة الحاسوب :المحور الثالث 
 :جحييم عج د قين جا  عال مقا ذن به ، م جض   أي:  مجانقمي  -

 (.جم قن مسفال عنت  م جنمئ ل جفاعا ل جالاجل)جضجئم  مج  ( 5)أعال  مفين م  مججحييل 

 :جحييم عج د  مفين م مقياو  عاناجه ، مق  كائم:  مج نسمي  -

جرررم قن مسرررفال عرررنت )م ماجررراي جئتررراي عارررل ( 8)، (5) ةعارررل قررر  جحييهرررا برررفي  مفيرررن م هررر   مفيرررن  
 .عال  مجم م ( (ل م مالسا  ل مسا  )جم قن انكام نار أعهز   محاسمب )، ( م جنمئ ل جفاعا ل جالاجل

كرراو نكررل  حاسررمبقن عهرراز  جررم ) مجرر  ئتررم عاررل ( 7) ةقرل قرر   مجحيررا بررفي  مفيررن م هرر   مفيررن  
 (. امب

 في مادة الحاسوبالتعليع انل تروني  كفاية استعمال المدرسين لنظاعمدى  :المحور الراب  
 :م  ججحيا عج د  مفين م، مجبفي جا  لج :  مجانقمي -

 نامحم سرفب مججكي جري  مرجحك  ) مججضجئجاي  مجام  عال  مجم م ( 3)، (8.) مفين م  مججحييل أعال 
 (. مج ا     م جنمئ    جناأسهممل  ئعاز ك ل  م نس  مجينن  عئ  )، ( مكاتل نام انل

 ججال   مج نس  مجهان  مجترج    مجرا    م جنمئ راو )مجا جضجئجا هم( 2)أض    مفين م جحيياو  مفين  
 (.عال مقا ئها   مج ا     م جنمئ   محام  ق  حال  محاعل مذم 
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ججكري  مج نسرفي جري جالقر   ةع رال  مجيائ رل م مبنجع رل قر  حررال ) مججضرجئل ( 4)عر   جحيرا قيرن  

 (.ح مدها

 :جحييم عج د  مفين م مقياو  عاناجه ، مق  كائم:  مج نسمي  -

 مررججكي جرري )، مئتررم كررل جئهررا عاررل (.)، م(8.) ةعاررل قرر  جحييهررا بررفي  مفيررن م هرر   مفيررن م 
 جررررجال   مجرررر نس مجهرررران م  سررررج جال بنجع ررررام  مج ارررر   )، ( مكاتررررل نام انررررل نامحم سررررفب مررررجحك  

 (.  م جنمئ 

ججكررري  مج نسرررفي جررري جالقررر  ) مجررر  ئترررم عارررل ( 4) ةقرررل قررر   مجحيرررا برررفي  مفيرررن م هررر   مفيرررن  
 (. ةع ال  مجيائ ل م مبنجع ل ق  حال ح مدها

الصييف  لطلبيية مالءميية التعليييع انل ترونييي لمسييتوى النمييو المعرفييي مييدى: المحييور الخييامس 
 الخامس انعداد 

 :جحيا عج د قين جا عال مقا  عاناجه ، مجئا ئسجكاو:  مجانقمي -

ئهررا   مج ارر     م جنمئرر   مججنررد )م مجرر  جضررجئم عاررل  مجررم م  ( 5)، (3)، (2)أعاررل  مفيررن م جحييرراو 
ببنجع ررام  من  ج نيف ررل حاعررل مررا انررل م)، (عاررل  مجاررانكل ميدفررن  م  ق  ررل ئحررم  مررج ا   م انررل حفررز 

فئجرر  جهرران م  مج ارر     م جنمئرر  )، ((HP classroom manager) مج ارر     م جنمئرر   مججنررد 
 (. مجينن  ما  محاسمب م انل ق  جا   

 :جحييم عج د  مفين م م فه ، مجئا ئع :  مج نسمي  -

فئجرر  جهرران م  م انررل قرر  جررا    مج ارر     م جنمئرر  )مقرر  ئتررم عاررل ( 5)ييررل كائررم أعاررل قيررن  ججح
 (. مجينن  مه   محاسمب

جالاجرررل ئهرررا   مج اررر     م جنمئررر   مججنرررد ) مجررر  جرررئو عارررل ( 7)، (3)أقرررل  مفيرررن م جحييررراو كائرررم 
 .معال  مجم م (  مجا    مجينن ج ا  مجمه فا ق   ما انل  سج    )، (مافنمق  مفن  ل مق ن م  م انل

 التعليع انل تروني اعتمادالقدرة علج تحقيق أ داف مادة الحاسوب عند : المحور السادس 
 :جحييم عج د قين جا مجنافئم جسجم ام  مجحيا ق ا، مكائم:  مجانقفي -
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، (73)، (75)، (77)، (.7)، (4)، (5)، (73)، (78)، (74)أعاررررل  مفيررررن م جحييرررراو 

 م امرب جري   َجك  ري )، (فج نا عال أساسر ام جهفبرل  محاسرمب)عال  مجم م   مججضجئل جا فا  ( 75)
فج رنا )، (قاب جرا  نا جفهم  قنز  مب ائرام م )، ( سجك   أ م م  مبنجعل  مججي جل)، ( مجفكفن جئ ي او 

، ( م امرررب جررري  تسرررجئجاج  َجك  ررري )، ( م امرررب جررري  مجحافرررل  َجك  ررري )، (Accessعارررل عئاترررن ئاقرررذ  
 مررجكاو مك ف ررل  فج ررنا عاررل  ادرران  مسراب ل مهكجررن ق)، (  م جنمئر   تكجررن قل ك ف ررل فج رنا عارر)

 (.ن ت جاحياجاعال ك ف ل جئتفب ئها   مجامفل م  فج نا)، (جئها

  مجفهرم   فمضر ) مجر  جرئو جناعراو عارل ( 4.)، (2.)، (3.)، (.)أقل  مفين م جحييراو 
 كجرررب  مبرررن جا )، (ج ررراففن جحررر    نحسرررب ترررئ   مسرررعالم )، ( م رررا  ميم عررر   مب ائرررام

 (.فمه   م م ل  مبنجع ل)، ((Visiual Basic) بإح   ممام  مبنجعل  منس  ل
 :جحييم عج د  مفين م م فه ، م جض   أيَ : مج نسفي -

  (8)، (.)، (..)، (3)، (3.)، (5.)، (5)، (8.)، (4)، (2)أعاررل  مفيرررن م جحييررراو ،
، ( مكنمج جئام  Access امل بنئاجا ) م  ، مق  جضجئجا عال  مجم (38)، (5)، (7.)
فج اجررل جررد )، (فئاررئ قاعرر   ب ائررام قانغررل)، (Accessفج ررنا عاررل عئاتررن ئاقررذ  )

فئسررا ب ائررام )، ( فررنز  مسررعالم قرر   معرر مل جترراع  او )، (عفرر  بئحررمت أاررن ل  ة م م 
فئارررئ م ترررج  عررر متو ن نييرررل عرررنت )، ( تسرررج ال فج رررنا عارررل جفهرررم  )، ( معررر مل

فج ررررنا عاررررل قابرررر   )، ( مجفهررررم   م ررررا  ميم عرررر   مب ائررررام فمضرررر )، ( مجتررررج   م مج رررراما
  ررنا جفهررم  قررنز )، ( ميفررم  قرر   معرر  ملفج اجررل جررد  مسررعالم م )، ( مجفجرراب  منب سرر 

 (.جاحيام بن جا  محاسمب فئتب ) ،(قاب جا مب ائام م 
  كجب  مبرن جا )ل ،  مج  جئو عا(73)، (75)، (4.)، (2.)أقل  مفين م جحيياو كائم 

، (فمهررر   مررر م ل  مبنجع رررل)، ((Visiual Basic)  منسررر  لبإحررر   ممرررام  مبنجعرررل 
معاررل (  سررجك   أ م م  مبنجعررل  مججي جررل)، (  م جنمئرر   تكجررن قفج ررنا عاررل ك ف ررل )

 . مجم م 
 المحوسب لمادة الحاسوب للخامس انعداد مدى اعتماد المحتوى العلمي : اب المحور الس 
 :جحييم عج د قين جا، مق  جبفَي أي: مي  مجانق-
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  حمسرررنل م عررر  ضرررنمن م ج) ماجررراي جئتررراي عارررل  مجرررم م  ( 7)، (.)أعارررل  مفيرررن م جحييررراو

جحمسررب مجررا    جفرراعا  جحجررم    عججررا فررج  ق ررالو )، ( مجحجررم   مج نقرر  مجررا    محاسررمب
 (. محاسمب

 :جحييم كاها مقياو  عاناجه ، م جض    اج :  مج نسمي  -
  حمسرنل  مجحجرم   مج نقرر  م عر  ضرنمن م ج) مجر  جبرفي أئرا ( .) مفيرن م جحييراو هر  أعارل

 (.مجا    محاسمب
   جكجنررام  م جنمئ ررل جسرررائ    جررم قنج) مجرر  جررئو عاررل ( 8)أضرر    مفيررن م جحييرراو هرر

 (.ماجحجم   مج نق 
دة أبييرز إسييتراتيجيات التعليييع فييي نظيياع التعليييع انل ترونييي المتبيي  فييي مييا :المحييور الثييامن 

  الحاسوب، وا نشطة المصاحبة فيه 
 :جحييم عج د  مفين م نجسجم ام ججنافئل  ذ  ي:  مجانقمي  -

  مجفراه   قر  كني رل ج ججر  )منامجم م   ماجاي ئتجا عارل ( 5)، (3)أعال  مفين م جحيياو 
 (. من   مج ا  ج جج   سجن جفع ل ( ) م نس

  (. ل  مج ا   مج امئ  م مجاانك ج جج   سجن جفع) مججضجئل ( .)أقل  مفين م جحيياو 

 :جحييم كل  مفين م بئاا و عال  عاناجه   ذ أي:  مج نسمي  -

   ج ججررر   سرررجن جفع ل  مرررج ا   مج رررامئ  ) مجررر  جرررئو عارررل ( .)أعارررل  مفيرررن م جحييررراو هررر
 (.م مجاانك 

  (.  سجيتاا  مجمعا ج جج   سجن جفع ل) مج  جئو عال ( 8)أقل  مفين م جحيياو كائم 
 في مادة الحاسوب ضمن التعليع انل تروني ةالتقويع المتبع أساليب: المحور التاس  

 :ج  جحيا عج د  مفين م مقياو ان اه ، مق  كائم:  مجانقمي -

  جكائ ررررل جحميررررل   عانررررام )،  مجرررر  ججضررررجي عاررررل  مجررررم م  (2)أعاررررل  مفيررررن م جحييرررراو 
 جكائ رل جزمير   م انرل نامجمذ رل )، (  م جنمئ ل  مكاتل نام انل،  مل منق ل بئحمت جناارن

 جكائ رل  نسرال  عانرام  م انرل جري حم سرفبه  )، ( من ع ل عئر   جنراأ  مج ار     م جنمئر 
 (. مجحمسب  معج   مجيم     عججا فج  )، ( مل حاسمب  مج نس
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  (.فج   عججا   مجيم    مافمي )م مج  جئو عال ( 3)أقل  مفين م جحيياو 

 :ين م عج  او، مجبفي أيجحييم  مف:  مج نسمي -

   فررررج   عججررررا   مجيررررم    مفررررن ي )، م مجرررر  جررررئو عاررررل (8)أعاررررل  مفيررررن م  مججحييررررل هرررر
 (. مجحمسب

  جكائ ل جزمي   م انل نامجمذ رل  من ع رل )مئتجا نامجم م  عال ( 5)، (5) ه  أقاها جحيياو 
 .( مجحمسب  معج   مجيم     عججا فج  )، (عئ   جناأ  مج ا     م جنمئ 

أنواع  أسئلة تقويع الطلبة في مادة الحاسوب والمتبعية عنيد تطبييق التعلييع  :لمحور العاشرا 
 انل تروني

 :جحيا عج د قين جا  نا سجئا   مل ذن به ، مأي:  مجانقمي -
  ذ ئتررم كررل جئهررا عاررل ( 3)، (5)، (.)أبررنز جررا أ ج ن ررَد جئهررا كرراي ج ضررجئاو قرر   مفيررن م 

ج ججر   كجنران م )،(عارل  كجنران م   كج ران جري جج ر   ججر  مج   مجيم   سجك   ) مجم م  
 (.ج جج   كجنان م  مج بفا  م جا )، ( مت  م مك ل

 :جحييم أعج ها مقياو  عانام  مج نسفي، مجئا فجض  أي:  مج نسمي -

   ج ججرر   تكجنرران م )، مجررئو كررل جئهررا عاررل (3)جافهررا ( 2)أعارل  مفيررن م  مججحييررل هرر
 (.ج جج   كجنان م  مج بفا  م جا )، (ذ م   عانام  ميتفن 

 مدى توافر الجوانب البرمجية المناسبة للتعليع انل تروني :المحور الحاد  عشر 
 :م  فج  جحيا عج د قين جا، قكائم:  مجانقمي -

  جرر    سررج جال  بررن جا جفاعا ررل ضررجي ) مجرر  ئتررم عاررل ( 2)أعاررل  مفيررن م  مججحييررل
 (. مج ا     م جنمئ 

  سررج جال)م مججضررجئل عاررل  مجررم م  ( 8)، (7)، (.)جحيررا جرري قيررن م هرر  أضرر   جررا  
نررررا ل  جكائ ررررل ج جررررم قن)، ( مررررج ا    م جنمئرررر  قرررر  أدئرررراا   ئجنئررررمبم نررررام مججتررررفحام 

فكارم  مئهرا   مبنجعر   ماج ار     م جنمئر  جري  ةك راا )، ( مج امجام ذم راو برفي  م انرل
 (. مبنجع ل م مجئففذ ل
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   سررررج جامي جم قررررد كاتررررل ماجم تررررل كررررانج حرررر م  ) مججضررررجئل ( 3)مرررر  ججحيررررا  مفيررررن 

 (. مت 

 :م  ججحيا عج د  مفين م، مكائم:  مج نسمي -

   جررر    سرررج جال  برررن جا جفاعا رررل ) مجررر  جرررئو عارررل ( 2)أعارررل  مفيرررن م  مججحييرررل  هررر
 (.ضجي  مج ا     م جنمئ 

  ماج ار     م جنمئر  فكارم  مئهرا   مبنجعر   ) مج  جئو عارل ( 8)أقل  مفين م  مججحييل
 (.جي  ةك اا  مبنجع ل م مجئففذ ل

  سررج جامي جم قررد كاتررل ماجم تررل )م مجرر  جررئو عاررل ( 3) مفيررن   مجرر  مرر  ججحيررا هرر 
 (.كانج ح م   مت 

 مدى تطبيق التعليع انل تروني في مادة الحاسوب في العاع الدراسي: المحور الثاني عشر 

 : جض  أيجحييم عج د قين جا، مق  :  مجانقمي -

   جهفبل )ج  ج ب يا ق  جا    مفتل  من ند ) مججضجئل ( 8)أعال  مفين م جحيياو ه   مفين
 (.(مت ائل  محاسمب

  جرر  ج ب يررا قرر  جررا   ) مجرر  جضررجئم كررل جئهرا عاررل ( 3)، (7)، (.)أقرل  مفيررن م جحييرراو
جرررر  ج ب يررررا قرررر  جررررا    مفتررررل  مدررررائ  )، ((قم عرررر   مب ائررررام م  ة سررررس) مفتررررل  ةمل 

 مفافنمسررررام )جرررر  ج ب يررررا قرررر  جررررا    مفتررررل  مدامررررث )، ((3بنئرررراجا  مففعررررم ل ب سرررر  )
 (.(م تكجن ق

 :جحييم عج  ها مجئا ئع  أي:  مج نسمي -

   جررر  ج ب يررررا قررر  جررررا    مفتررررل )م مجررر  ئتررررم عاررررل ( 7)أعارررل  مفيررررن م  مججحييرررل هرررر
 (.(3بنئاجا  مففعم ل ب س  ) مدائ 

   جر  ج ب يرا قر  جرا    مفترل  مدامرث )ئترم عارل م مج  ( 3)أض    مفين م جحيياو ه
 (.( مفافنمسام م تكجن ق)

 معرفة أسلوب إدارة الصف المتب  عند تطبيق التعليع انل تروني:  مجحمن  مدامث عان 
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 :جحييم عج د قين جا  ميجض  أي:  مجانقمي -

  ن   متررررر  جرررررج  ناسرررررج جال ) ماجررررراي جضرررررجئجا عارررررل  مجرررررم م  ( 7)،(.)أعالهرررررا جحييررررراو   
فررئه  مضررد عاررمس  م انررل بئهررا  جساسررا  م ررل )، (نجع ررام ئهررا   مج ارر     م جنمئرر ب

 (. امب

 :جحييم عج د  مفين م ميجض  جئا أي:  مج نسمي -

  ئهررا   مجفاعررل   م جنمئرر  ج ه ررل مالسررج جال ) مجرر  جبررفي ( 3)أعاررل  مفيررن م جحييرراو كائررم
 (. متف   مفن ي م معج  

   فرررئه  مضرررد عارررمس  م انرررل بئهرررا  )  جرررئو عارررل م مجررر( 7)أقرررل  مفيرررن م جحييررراو هررر
 (.جساسا  م ل  امب

 :ات البحثاستنتاج

جررري  مئجرررابا  مجسجكاترررل م مجررر  بفئهرررا هرررذ   منحرررث، ججكئرررم  مناحدرررل جررري  مجمترررل  مرررل 
 :مكجا  لج  مقياو مجا فكو كل جحمن جي  مجحامن أعانام جسارتم  منحث

عر  و، جرا فر ل عارل ئعراب  مج ار     م جنمئر   مججنرد،  ذ جيراس  عفر جحيا  مجحمن  ةمل نجسرجم   (.
ي جحيفرا  ةهر  ا  مجمضرمعل  مفرل . ئعاحام  مجاانيد مغفنها نج   جحي يها ةه  قها عجمجراو  م  

اقن  معهم  س  او قر   ئعاحهرا، جئرا ئسرجكاو  عانرل  مجسرارل ضعال مع   مجرسسل  مج ا ج ل مج
نب س مهررم  مجيررم  ، مكائررم  عانررل  مجسررارل  ةمل  مجججدررل  ةمل  مررذي  تررب قرر  هرر ا  منحررث  مرر

 ( ؟ قا عئ   عججا ه ق  جا    محاسمبجا ج   جحيفا  مج ا     م جنمئ   مججند ةه )بر

 .وبمستوى جيد جداً التعليع انل تروني المتب  أ داف  تحقق

 :جا فا  ججا جي   جي  عانام نالي قين م  مجحمن  مدائ  ج   سجئجاج (7
 سج جال انكل   ئجن ئم بئحمت أساس    مل عال غفنه جي  ئم أ  مانكام . 
  ي  مج ارر     م جنمئرر   مججنررد   ررزز جرري  من  مجرر نس ناجنرراأ أئجررا  ع فرر   قرر  أدئرراا  مرر نس 

ئجا ج زيزه  . ةجن  مذي فجض  جي ذم  هم ع    مماا م من  مج نس م  
 ييا ئها   مج ا     م جنمئ  أ او كاي ئج ا   اعد عال ج ا   م انل ذ ج او مهم  ةجن  مذي  ح 
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   محاعرل  ئجفراام  فجض   سج جال انكل    سجن ئم م   أي جي  م فئجفي،  ةجن  مذي فبرفي 

 . مفها
  مرر  فررج   عججررا  جيفرر    م انررل عرري ن رر  بئحررمت ججررز جي أم غفررن ججررز جي،  ةجررن  مررذي فبررفي أي

 .مج امبجحيا  مج اجل عي ن   م    َف َّل عال  مئحم  
  م  فن   سج جال انكل   ئجنئم بئحمت نبر س، عارل  مرنغ  جري أئهرا  هر   مارنكام  مجر  جرنجنر

بها حم سفب  م انل ضجي بفبل  مج ا     م جنمئ  مقياو مجا ف جََّند ق   ممقم  من هي قر  عجرم  
 .أئهجل  مج ا     م جنمئ  ق  عج د  ئحاا  م ام 

 منجها  مج امنلم  فج  جمهف  أ م م   ئجنئم نت. 
   معم  ضر   قر   سرج جال أ م م  تجترال   م جنمئر  برفي  م انرل م مج نسرفي ضرجي ئهرا

 . مج ا     م جنمئ  مجئا فجض  أي  منها  مفاعل ق   مج ا   م  فج  جمه فا

عي  نيا جا جي   ججكئم  مناحدل جي جح ف  ئمأ  مج ا     م جنمئ   مججنرد مارذم    عانرل عارل 
جررا هررم ئررمأ  مج ارر     م جنمئرر   مججنررد قرر  جررا    محاسررمب ماترر  )منحررث  مدررائ  مهررم جسررارل  

 ( مكاجس   ع   ي؟

 . و تعليع إل تروني من النوع المدمج في مادة الحاسوب أن التعليع انل تروني المتب إذ  

 :أبنز جا ج   مجمتل  م ا جي  مئجابا  مجج ايل نامجحمن  مدامث كامجام  (3
   جررم قن مسررفال عررنت جفاعا ررل  م جنمئ ررل جالاجررل مهررم جررا فبررفي  عججا هررا بئحررمت كبفررن ضررجي

 . مج ا    مججند
  جض   معم  عف  مجرم قن مارنكام نارر أعهرز   محاسرمب  مسرا  ل م مالسرا  ل ججرا فر ل عارل 

 .جم قن أ دن  معم ئب  مجا  ل أهج لو ضجي  مج ا     م جنمئ 
  نلع     م انل، مجئا فئرجا عر   ن حرل  م انرل عئر   سرج جال عهراز  ق ال أع     محم سفب ق اساو

 .كمجبفمجن جاجن  ق  جا بفئه 

جررا جرر   كفا ررل  معم ئررب  مجا  ررل )جرري  تسررجئجاعام  مسررانيل  جكرري  مجمتررل  عانررل  مجسررارل  مدامررث 
 ( ماج ا     م جنمئ  ق  جا    محاسمب؟

 .م  ضرورة توفير عدد أ بر من الحواسيب ن مدى كفاية الجوانب المادية أتج بمستوى جيد،إ
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 :جي  مئجابا  مجسجكاتل ماجحمن  من ند  جكي  مجمتل  مل  تسجئجاعام  مجام ل (8

ماج نسفي ق ن  عال  مججكي جي  محم سفب  مكاتل نام انل جد سهممل  ئعاز  مك ل، قضالو  ..
سرهممل ج راجاه   عي  جكائ ل  سج جال بنجع ام  مج ار     م جنمئر ،  ةجرن  مرذي جئرا فجضر 

 .جد جج انام ج ب يا ق  جا    محاسمب مججكئه  جي ئها   منار  مانك  بججكيت م ض 
أبنز  ةجرمن  مجر  مر  ج ري ضرجي  جكائراجه ، ضر   قر  جالقر   ةع رال  مبنجع رل م مجيائ رل  .7

ق  حال ح مدها،  ةجن  مذي ف ل عال أي  ع   ه  قر  هرذ   معائرب غفرن كراات عري  نيرا 
فَي بهذ   معائب، مقر   كرمي  مسربب أ ضراو قارل  مر من م  ن سجه   م عاج  ل  مج  م  جع اه  ج ا ج  

 . مجلهفا ل مات ائل،  مج  جي جها مز ن   مجنا ل مجئجسبفها جي  مج نسفي بهذ   معائب

جرا جر   كفا رل  سرج جال  مج نسرفي مئهرا  )جئا  جكي   عانل عي  مجسارل  من نرد  مرذي سر ل مَجَ رنفا 
 (    م جنمئ  ق  جا    محاسمب؟ مج ا 

 بمسيتوى نظاع التعليع انل ترونيي فيي ميادة الحاسيوب تجسيد  ستعمالإن تحقق كفاية المدرسين ل
 .نسبًة لحداثة تطبيق التجربة لديهعجيد 
 : مجحمن  مكاجسمعهام ئهن عفئج   منحث حمل أبنز جا  سجئجعجا  مناحدل  جي  (5

 ارررل  مجارررانكل ميدفرررن   ق فرررجه  ئحرررم  مرررج ا ، ميزيررر  جررري  مج اررر     م جنمئررر    حفرررز  م انرررل ع
جفاعاه  جد   مجا    مج  ف نسمئها، جد  جضاب جل ف  أئا فئج  جهران جه  قر  جرا    محاسرمب 

 . مجينن ، ججا ف ل عال  ئسعاجا جد جسجم ه   م ن س 
  مضررمب حاعررل  م انررل  مررل  من  ج نيف ررل ببنجع ررام  مج ارر     م جنمئرر   مججنررد حام رراو(HP 

Classroom manager )   ذ م  ججحيا  جكائ ل  م انل م سج    ه  مجمه فا  ق  ج ا   مجرا 
 . مجينن ،  ةجن  مذي ف ل عال أي  جيائه  ماج اجل ج ا م  فجحيا

  ججض   محاعل ججا بفئجا  مئجابا؛  مل جحيفا  مئهرا   مججنرد مجالاجرل  مفرنمق  مفن  رل مقر ن م
جئنم  جن ع ل أه   مك م م  مججن ل عئ  ج ب يا ق   مذ  م انل، مهم  ةجن  مذي م  فجحيا، 

 .جا    محاسمب، ةي  مه ا  مجه  جي  مج ا     م جنمئ  هم جن عا   مفنمق  مفن  ل
جررا جرر   جالاجررل  مج ارر     م جنمئرر  )جضرر   عانررل  مجسررارل  مكرراجس م مررذي فررئو عاررل ججررا سرربا ج

 (مجسجم   مئجم  مج نق  م انل  مت   مكاجس   ع   ي؟
 .متحققة وبصورة جيدةمته لمستوى النمو المعرفي كانت ءمال
 :ن   جالحهل ئجابا  مجحمن  مسا س  سجئجعم  مناحدل جا فا  (3
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  قم عرر  )كائررم مجمضررمعام أغابهررا فكررجو نجررا    مفتررل  ةمل  أعاررل  ةهرر  ا  مججحييررل قرر

، جرد ن رت  ةهر  ا  مججفنقرل مجمضرمعام جري قترمل أكرن ، (Access مب ائام مانئاجا 
مةي هرررذ   مفترررل فجضرررجي بنئاجعررراو   ررر  جررري  مج ب يرررام  معررراهز   مجررر  جم قنهرررا حزجرررل برررن جا 

(MS Office)ئررر  جضرررجفئا قررر   مجيرررنن م ، قررر جكي  ميرررمل نرررلَي هرررذ   مئرررمأ جررري  مبرررن جا ع
 مكاتررررررل نجررررررا    محاسررررررمب، سرررررر كمي جرررررري  م سررررررفن جحيفررررررا أه  قررررررا  ق اسرررررراو بني ررررررل  مبررررررن جا 

 .م مجمضمعام
  معرر م  مناحدررل  جفرراق عفئجرر   منحررث ناررلي ترر منل جحيفررا ن ررت  ةهرر  ا  مجج ايررل نكجانررل

جع ررل م سررج جال  مرر م ل  مبن ( Visual Basic6.0) مبررن جا بإحرر   ممررام  مبنجعررل  منسرر  ل 
مأ م م  مبنجعل  مججي جل، ج ئسرب  مناحدرل ذمر   مرل  م قرل  مجر  ججججرد بهرا هرذه  مامرل م م مهرا، 
مقر  ن رت  ةح راي  مرل  نعرل  متر منل  مجر  جحر ر نرامبن جا  مجيرنن  ضرجي هرذ   مئرمأ جري 

 .ممام  مبنجعل  مج  ج جج   عججا  و جاجاو عال كجانل  مافن م  مبنجع ل  م ق يل
جررا جرر    ميرر ن  )، جررججكي  مناحدررل جرري   عانررل عاررل  مجسررارل  مسررا س م مججضررجي ججررا سرربا عنضررا

 (عال جحيفا أه  ا جا    محاسمب عئ   عججا   مج ا     م جنمئ ؟
 .القدرة علج تحقيق أ داف مادة الحاسوب قد كانت جيدة مجئا ئع  أي

 : سجئجاج  مجام م فئج   منحث ج  معهام  مئهن ن   جالحهل جا ج   سجكالتا جي ئجابا  (2
   أ  م  م فئجاي معرم  ضرنمن  محمسرنل  مجحجرم   مج نقر  مجرا    محاسرمب، مجري ذمر  فجضر

أي هرررذ    عرررن ا قاعرررل مجهررر  م جرررم  جرررا    محاسرررمب،  ذ ججعسررر  أهج رررل جمه فرررا بئررراحفجفي؛ 
 ةممررررل أي  مج ارررر     م جنمئرررر  جرررري ضررررجي جكمئاجررررا أم عزب اجررررا معررررم   مجحجررررم   مج نقرررر  

مت أساسرررر ، م مئاح ررررل  مدائ ررررل؛ ججعسرررر  نررررامنقد جرررري قرررر ن   م امررررب عاررررل جايرررر   مجحمسررررب بئحرررر
 . مج امجام نت غ ججئمعل مم س قير عي  نيا  م جاب  مجياف ي

   فبررنز  مضرر   م ضررحاو قرر  جررمقفن جكجنررام  م جنمئ ررل جسررائ   ماجحجررم   مج نقرر ، قرر     ررز
 ن ججئمعررل ماج نقررل سرربب ذمرر   مررل عرر     ن    من هررذه  مجكجنررام  مفاعررل قرر  جررمقفن جتررا

 .م مج  ج جل عال جمس ل ج  ن   م انل مج زيز ج امجاجه  ق    ان  مج ا    م جنمئ 
جرا جر    عججرا   مجحجرم   م اجر  )ججا سبا  جكري  سرجئجاج  عانرل  مجسرارل  مسراند  مرذي فرئو عارل 

 ( مجحمسب ق  جا    محاسمب مات   مكاجس   ع   ي؟
 .محتوى معرفي محوسب مدعع بوجود المكتبات انل ترونية ل تزال الحاجة ملحة في تطوير
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 :عفئج   منحث  سجكاتم  مناحدل جا فا  كالل  سجحتال  عانامجي  (4

  ، بفئم عفئجرا  منحرث جنافئراو ح رال   سرجن جفع ل  مججن رل بئحرمت كبفرن ضرجي  مج ار     م جنمئر
 سرجن جفع ل  من   مرج ا ، قر  قامجانقفي مع م  أي  ةبنز ق   تجناأ كائرم كان رل  مجفراه  ، 

 .حفي  ةقل ق   تجناأ ئسبمه  مل  سجن جفع ل  مج ا   مج امئ  م مجاانك 

قرر  حررفي ع كررس  محررال مرر    مج نسررفي،  ذ عرر م   سررجن جفع ل  مررج ا   مج ررامئ  م مجاررانك  ج  َجَجرر   
 . سجيتاا  مجمعاأ دن جي غفنها، مافئم  كذم  أي أقل   سجن جفع ام  جناعاو كائم  سجن جفع ل  

مجن   مناحدل أي  مسبب ق  هذ    كرجالا   رم   مرل أي زيران م  مجارنقفي ةغارب  مجر  نس جرج  
ق  مقم قتفن، ماهذ  ججعس  مه  هرذه   سرجن جفع ام  مجر  قر    رم   جناعهرا  مرل نغنرل  مجر نس 

مجحرر  ، جررد قرر  جيرر     نس ججئرراغ  جررد  مك ررل  مفمج ررل م مجررا    مجيررنن  كررالل مقررم   اررن ا  
 بج ا ه  عي  نييل  مج ا   مجاانك   مج  أاانم   مرل  جناعهرا، ةجرمن قر  جكرو ضرنر  مجكجبرن 
قرر  أدئرراا زيرران   مجاررنا، مقرر  بفئررم عفئررل  مج نسررفي  عججررا   نييررل  مج ارر    مجاررانك ،  ذ فجضرر  

 . جنمئ  جناعها ق   مج ا     م مجي  ن با  مج نيس  مح فدل  مج   جكي ئها  نييل ج جج   

جررا أبررنز  سررجن جفع ام  مج ارر   قرر  )جرري ذمرر   جكرري  سررجئجا  عانررل  مجسررارل  مدرراجي  مررذي فررئو عاررل 
 (ئها   مج ا     م جنمئ   مججند ق  جا    محاسمب م ةئا ل  مجتاحنل ق ا؟

 .أبرز إستراتيجيات التعليع المتب   ي التعليع التعاوني أو التشاركي
 :ج   سجئجاج  اج حث، جي كالل معهام ئهن عفئج   من (5

  جئمعرررم أبرررنز أسرررامفب  مجيرررم    مججن رررل قررر  جرررا    محاسرررمب ضرررجي  مج اررر     م جنمئررر  برررفي
 عججا ه   مجيم    مجحمسب، ن اقل جالحهل أ  ا  م انل  م اجر ، م عججرا   مجيرم    مجحنيرني، 

مأكرررن  مج رررزم  مناحدرررل هرررذ   مجئرررمأ  مرررل أي جرررا    محاسرررمب جج ارررب  عرررن ا  كجنررران م ئهنيرررل 
سررامب  مجيررم    مجئاسررب ماهرر ا  مررذي مضررد  مجيررم   جرري   عجا ررل، مررذ ؛ قررإي  مجرر نس فئجيرر 

 .أعاا
   مضمب ض   ق   جكائ ل جزمي   م انل نامجمذ ل  من ع ل عئ   جناأ  مج ا     م جنمئر ، هرذ

 . ةجن   ز   مل ع   أسناب ق  جج اا ناممقم  مجكتو أم أسامب  مجيم    مججند
جرا أسرامفب  مجيرم    مججن رل قر  جرا   )جر   سرجئجاج  عانرل  مسرر ل  مجاسرد م مرذي ئرو عارل ججا جير  ، 

 ( محاسمب ضجي  مج ا     م جنمئ ؟
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 .التقويع التحرير   اعتمادالتقويع المحوسب، بطاقة مالحظة أداء الطلبة العلمي، : أبرز ا
 :ج   سجئجاج جا  لج  جي كالل  عانام عفئج   منحث (8.

 ال  مجيررم    مججن ررل هرر   تكجنرران م ذ م   عانررل  ميتررفن ، م مج بفررا  م جارر ، أبررنز أئررم أ أسررب
مهم جا فمض   عججا   ةسربال  مجمضرمع ل مقيراو مجرا جحججرا  عاج رل  مجرا   مجفن  جهرا، جرد جرا 

 .فج اب جي كجانل  مبن جا م مج بفا عال  م مجبفمجن مججففز جهان م  م انل مجيف جها

جرا أئرم أ أسربال جيرم    م انرل قر  جرا   ) مجسرارل  م اارن  مرذي فرئو عارل ججا جي   فجض  أي  عانرل 
 ( محاسمب م مججن ل عئ  ج بفا ئها   مج ا     م جنمئ ؟

 .التطبيق العمليو ،  ي اختبارات ذات إجابات قصيرة المتبعةأنواع أسئلة التقويع 

 :م فئج   منحث ج   سجئجاج جا فا  ممعهام  مئهن عي  نيا جا بفئجا  مئجابا (..
  مضرررمب قرررم   سرررج جال  مبرررن جا  مجفاعا رررل ضرررجي  مج اررر     م جنمئررر  مهرررم جررري أهررر  جنج رررز م

 مج اررر     م جنمئررر   مجررر  جحييرررم مقيررراو ان ا عفئجررر   منحرررث، ججرررا فررر ل عارررل  منهرررا  مفاعرررل 
 .مضنمنجها

 جنرا ل  مج امجرام ذم راو برفي  قال  تعججا  عال كل جي بم نام مججتفحام   ئجنئم،  جكائ رل
 م انل، ممعم  ن ت  ةك اا  مبنجع ل م مجئففذ ل  مج  جن قا  مئها   مبنجع  أح ائاو،  ةجن 
 مررررذي جئررررا ئعرررر  ضرررر فاو م ضررررحاو قرررر   معم ئررررب  مبنجع ررررل  مجرررر  ج جبررررن جرررري  عرررراب   مج ارررر   

 .  م جنمئ 
  ماجم تررل كررانج حرر م  مرر  ج ههررن أي جرري عفئجرر   منحررث جررا فبررفي  سررج جامه  جم قررد كاتررل

 مت  جتب ق    ان  مج ا     م جنمئ ،  ةجن  مرذي فبرنز قير  ي هرذه  مجفرز   مجر    ججر  
عافهررا  مج ارر     م جنمئرر ، بررذم  ئعرر  أي  مجسررجم   مبنجعرر  ت فم  ررب  مج ررمن  محاتررل قرر  

 . مج ا     م جنمئ  مان جع اجا

جررا جرر   جررم قن  معم ئررب )ي عاررن  مججضررجي ججررا جيرر  ، ججكرري   عانررل عرري  مجسررارل  محررا        
 ( مبنجع ل  مجئاسنل ماج ا     م جنمئ ؟

 .برز الضعف فيها إذلع تتوافر بالشكل ا مثل 

 :ن   جن ع ل ئجابا  مجحمن  مدائ  عان  سجئجعم  مناحدل جا فا  (7.
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   ي جررر    مج بفرررا مررر   كررري نامجسرررجم   مج ارررمب مت جرررز ل  محاعرررل  مرررل ج ررراد   معهرررم 

م مكبرررررن م منقرررررد ئسررررربجا  مجررررر  بفئرررررم أي أقرررررل ج بفرررررا كررررراي قررررر  جرررررا    مفترررررل  مدامرررررث 
 .ناجفاق عفئج   منحث(  مفافنمسام م تكجن ق   م جنمئ )

جن   مناحدل أي  مج بفا م   كي نامجسجم   مج امب،  ذ  ي  مئسب  مجسجكاتل م ل قتل جري جار  
جتررل مجسررجم  عفرر  ججررا فمضرر  نررلي  مفتررمل مم ررل عفئررل جرري عفئجرر   منحررث كائررم ججفامجررل ممرر  

جئررا  جكرري .  مجم تررل قرر  ج ب يررا  ضررجي  مفتررمل م ررل عفئررل جرري عفئررام  منحررث، مرر   كرري بئحررمت جررا 
جرا جر   ج بفرا  مج ار     م جنمئر  ) مجمتل م سجئجاج  عانل ماسر ل  مدائ  عارن  مرذي فرئو عارل 

 (ق  جا    محاسمب ق  أدئاا  م ا   م ن س ؟
 .ستوى المطلوبالتطبيق لع يكن بالم

 :عي  نيا   عانام  مج  جكو  مجحمن  مدامث عان  جكي  سجئجاج جا فا  (3.
   فجبفي جهفر ئها     ن   مت   مجفاعا    م جنمئ  مالسج جال  متف   مفن ي م معج. 
    كجرررا أمضررررحم عفئررررل  مج نسررررفي  مترررر منل قررر  جئهرررر   مضرررر  ل عاررررمس  م انررررل بئهررررا

قر    مت منلفبل ذم  بم س ل  مبنجع ام،  ت  ي جساسا  م ل  امب، عال  منغ  جي جه
ج جي ق  أع     م انل  مججز حجل عارل  عهرز   م مجبفرمجن كجرا  جضر   قر  جحرمن سرابا 

 .قال ع   أعهز   م مجبفمجن ق اساو نام انل
جا أسامفب    ن   مت   مججن ل عئ  ج بفا )جئا  جكي   عانل عال  مسر ل  مدامث عان م مججضجي 

 (  م جنمئ ؟ مج ا   
 .الجمعيالفرد  و  ستعمالجيد لال المهيأة بمستوى الصف إل ترونيًا اعتماد تطبيقات إدارة تع 

 :Recommendationالتوصيات 
 :توصيات الباحثة في ضوء النتائج

ق  ضما  مئجرابا م تسرجئجاعام  مجر  جمترل  مفهرا  منحرث،  :توصيات تتعلق بالتعليع انل تروني. .
 : لج جن   مناحدل أي عم ئب  مجيم    مج  جمت  بها  م ل جحمن جي  مجحامن ججاكو نجا 

جرد جرم    ن سر ل مجن حرل عجنيرل   مي ا  بج مين أهر  ا  مج ار     م جنمئر  مجفترفاها، مجرجالا . .
عا رررا  قيرررر، مجيررر  جها بك رررم مت جج نعرررل عارررل ججئمعرررل، مت  يجترررن جضرررجمئها عارررل جرررا ئترررم 

 . مجن حل  م ن س ل ججهف  و مج ب يها بئحمت ج نيع  ااجل معج د  مجن حل م مجم    ةكن  
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 مسرر   مج ررمين ئررمأ  مج ارر     م جنمئرر ، عرري  نيررا جل فرر  جمهفرر  اررنكل   ئجنئررم نجسررجم  . 7

 .كل أئجا ا  نب س  مم س دائم او، جد جمهف  أ م م   ئجنئم م تجتال ن
ضرررنمن  جزميررر   مجررر  نس نلعررر    جئاسرررنل جررري  محم سرررفب، مجئاسرررب أعررر     م انرررل، جرررد جرررمقفن . 3

 .جزم  م  م اقل  مجئاسنل
ج ررمين كفا ررام  مج نسررفي قرر  ج امعررل  ةع ررال  مبنجع ررل م مجيائ ررل عرري  نيررا  قاجررل  من م . 8

ل مج نسر   محاسرمب، ججكتتل بذم ، مجكت و فم  جي أ ا   ةسبمأ محضمن  من م ج مينير
ي ج ررررمي هررررذه  مرررر من م جنكزيررررل مجررررج  مأجتررررب قرررر  ج ررررمين جهرررران جه  مج زيزهررررا بئحررررمت ججم تررررل، 

 .نامجم تل عي ن  ، بجمهف  انكل  مج ا     م جنمئ 
دران    ق فرجه  ئحرم  مج ار     م جنمئر ، جرد ضرنمن   مي را  بإارن  ه  قر  . 5 جل ف  جحففرز  م انرل م  

جع ام  مج ا     م جنمئ  مك ف ل  مج اجل ج ها قبرل  مبر ا نامج اجرل ج را قر   م من م  مج نيف ل ببن 
 . م ا   م ن س 

 Microsoft Office)ج زيز ج بفا  مج ا     م جنمئ  ق  جمضمعام  مبنجع رام  معراهز  . 3

Access) ،م  عرر    سررعل مج بفررا  م انررل نجررا فجضررجئا جرري جمضررمعام، مجحيفررا  مفابرر    ة بررن ،
فعا  ت  مل جئهجل مجحيفرا أهر  ا جمضرمعام  مبنجعرل بإحر    مامرام  منسر  ل بئحرمت جنسرر، م  

جدبفرررم أمقرررام جرررا   . )مجف فرررل جنرررا ل  مج امجرررام برررفي  مجررر  نس  مجررر  ج برررا  مج اررر     م جنمئررر 
، جرررد جياررر و عرررر   أهررر  ا جررررا   ( محاسرررمب قررر  كررررل  مجررر  نس حجرررل جررررج   مجنكزيرررل قررر   مج ارررر  

م محر  جري جار بها ( Visual Basic 6.0)نلحر   مامرام  منسر  ل  محاسرمب  مجنجن رل نامبنجعرل 
َئَتررنلو قرر  ججكررفي  م انررل جرري  مجهرران م  ةساسرر ل ةي  مجررا   جاررجنكل مافررنعفي  م اجرر   مع اهررا ج 

 .م ة ب 
 ةكررذ نامحسررناي ضررنمن  حمسررنل  مجحجررم   مج نقرر  مجررا    محاسررمب م مي ررا  بررذم  نجررا بئاسررب . 2

 مجيرررنن  ماجمضرررمعام  مج ب ي رررل م مبنجع رررل مغفنهرررا، جرررد جمهفررر  كرررل قترررل جررري قترررمل  مجرررا   
 . مجكجنام   م جنمئ ل م ع  هذ   مجحجم   مج نق 

ج جفرررررا  من  سرررررجن جفع ام  مج اررررر    ةئسرررررب ماج اررررر     م جنمئررررر  معارررررل  ةكرررررو  مج رررررامئ  . 4
 .م مجاانك  جد  مجئمأ بفي   سجن جفع ام عال مقا جا فج انا  م نس

جيم    مجحمسب بئحمت أمسد ق  ك رم  مع ارا  مبر فل عري  تكجنران م  مجحنينيرل ةئرا  عججا   م. 5
 .فمقن  ممقم، مينقد جي جسجم   قل مجسام   جيف    م انل م ي    مجمذ ل  من ع ل  مفمنيل
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ج جررر   تررر غ  كجنررران م ئهنيرررل معجا رررل جمحررر   جرررنجنر جنكزيررراو ناررر نل  ججحائرررام جكترررو . 8.

 .مح   بفي ج  نس  مج ا     م جنمئ  مجا    محاسمبمججان ل  تكجنان م  مج
جتررج   مجف فررل جم قررد مام نررام جكتتررل ماج ارر     م جنمئرر  م عججا هررا ماج ارر   بئحررمت أ دررن . ..

قرم ، ن رر  جن ع جهررا م مجل ر  جرري كامهررا جري  ةك رراا  مبنجع ررل م مجئففذ رل مججررم قن قفهررا  مجم تررفام 
  م جنمئ  جد جل ف   مجم تل  م اج  كانج ح م   مت  بفي  مضنمنيل  ئعاب  مجفاعل م مج ا   
 . مج نس م ابجا  مافي  م انل أئفسه 

 ع    ك ل  م جنمئ ل جكو كل قتل جي قتمل جرا    محاسرمب  مجيرنن  ماتر   مكراجس . 7.
  ع   ي مجج  ججان ل جم تل  مج بفا م ل قتل جي قتمل  م جراب مجح فر  جرا فج انرا كرل عرزا 

 . مجينن فج   مج اجل ج ا مقياو مجا فج اناجي أعز ا 
 عججرررا      ن    م جنمئ رررل مج رررمين  منهرررا مجترررن  أ درررن جفاعا رررل م سرررجدجانها ما جرررل بئحرررمت . 3.

 .جنكزي 
 :توصيات تخص مادة الحاسوب. 8
جيارر و عرر    مبررن جا م مرر م ل  مجج ايررل بامررل  مففعررم ل ب سرر  م  عررا   تررم  حاررمل  ةجداررل نلسررامب  ..

 .جام ياو مجفسفن و م ل ك م  فج ابها  مبنئاجا م م م ل  مجح   أ دن 
ةئهرررا جج ارررب مقجررراو أ درررن ججرررا هرررم ( V.B)جياررر و عررر    ةسررربال  مجمعرررم   ئها رررل  مفترررل  مدرررائ  .7

جكترررو مهرررا عارررل مقرررا  مك رررل  مج ررر   جررري مز ن   مجنا رررل، مجمزي هرررا برررفي ئها رررل كرررل جمضرررمأ 
 .فكتها

َجايرر  عاررل بفئررل نجررا فئنمرر   .3 أي جضررجفي  ةهرر  ا م ررل قتررل جرري قتررمل  مجيررنن ةئهررا جضررد  مج 
 مهررر ا مرررا،  ذ  ي ضررر    م ن  رررل ناةهررر  ا فرررردن سررراناو م ضرررف  ئمعررراو جررري  م اررررم ب ل فج اجرررا م 

 .مجمضمعام مان جا  مجا    مجينن 
 .ت  ن  ةح ثجي    جا   قم ع   مب ائام نت مل أ دن ئهاج ل مجفاعا ل، مجي       .8
جيرررر    جررررا    مفتررررل  مدامررررث  مجرررر  جمضرررر   مفافنمسررررام م تكجررررن ق   م جنمئرررر  بئحررررمت جحمسررررب  .5

ضاقل  ةجدال نالي كل جمضمأ  .تعججا ها كا او عال  معم ئب  مئهنيل، م  
جير    جررا    مفتررل  ةكفرن  مكرراو نامفنججررل مجئترفب ئهررا   مجاررمفل بجمهفر   ممسررابر  مجج رر     .3

(Multimedia )هرذ   مج بفرا  مي  محاعرل   امرب  عرن انمت  مجي    نامان ب  مفجسئل م رل مع
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عرري  كا سج اضررلمفنججررا ق ا ررل ماحم سررفب، مجل فرر  ضررنمن  ج ررمين  ةئهجررل  مجرر  ج  ررل ما امررب 

 .مغفنها( Windows 10 ,Windows 8)بئها  ( Windows XP)ئها   مجامفل 
 :لمشرفين والمدرسينبعض التوصيات التي قدمها أفراد عينة البحث من ا

 :عينة المشرفين .1
  أي  كمي ج بفا  مج ا     م جنمئر  معج رد  مجرم    م ن سر ل، كجرا  جكري ماج ار     م جنمئر  جحيفرا

 .أه  قا عئ  ج ب يا ق  جا    محاسمب جئذ  مجنحال  مججمس ل
 ع    قجتان  مج ا     م جنمئ  عال  مج نسل. 
   انكام    سجن ئم، جرد جفضرفل كرمي  مارنكام   كا رل، مهرم جرا جمقفن  مب ئل  مجحج ل م ع   فعا

 .ف جََّند حام او، س  ا ق  نار  مج  نس ن ضها بن ت نانكل   سجن ئم
   ضرررنمن  جرررم قن  من م ج زيزيرررل عام ررررل  مجيائرررل بمسرررابل   ضررراب جج اجاررررل م سرررج جال برررن جا ج ررررزز

 .مبنئاجا    ن   مت 
  ماكرررراجس  م اجرررر  عئهررررا قرررر   مكرررراجس  ة برررر ، ةي قتررررل جررررا    محاسررررمب مجفن  جهررررا مأهرررر  قها

جج انام  انل  مجكتو  م اج  جمافن  مجا هم عا را م َجري هرم قر   مفرنأ  ة بر ، م مجنكفرز عارل 
 . معائب  م جا  ماجا  ، مق   مبن جا  مج ب ي ل  فضل  سج جال  مسبمن   مجفاعا ل

 فسفن م مانب تهججا  ناةسبال  مجيام ل محاعل ن ت  مجمضمعام  مل  مج. 
 :المدرسين عينة. 8

 جم ع  جبنجا ق   مجكجبن مجالق   ةك اا م ةع ال  مبنجع ل م ن    مح مث. 
 تهججا  بعم ئب  مت ائل م    جل ماعم ئب  مجا  ل نضجئها جزم  م  م اقل . 
 زيا   ع    محم سفب  مجكتتل ما انل. 
  جزميرر   مجكجبررن م م مج نسررفي بئسرركل(HP Classroom Manager ) أتررا ل مم سررم جعنيب ررل

 .م سج  د  مج نس  سج جامها ق  أي مقم كتمتاو عئ  جح فث  مبن جا أم جئتفبها ن    مفنججل
 امناو ( 73)أت فجعامز ع    م انل ق   مت   مم ح   مر . 
 جن عا   مجنافي بفي ق ن م  م انل، كتمتاو بفي  مني  م مج فئل. 
  م مهرررا  تررر  ن م أحررر ث مججم قرررا جرررد  مج رررمن نجرررا فئفرررد جحررر فث برررن جا  مجمضرررمعام  مجررر  ههرررن

 . م انل
    زيا   أع     م م  ن  مجكجتل جي  مج نسفي مفجفن   كل ج نس مجنحال جح. 
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  عرن ا  مجئاقارل برفي  مجر نس م ابجرا قر   نس جكترو مرذم ، مج رمين  مجهران م محرده  مانحرث 

مسا   مجم قد  مجم تل، ممعم  حامل عي  مج امجل، مجيم ل  ماكت ل، مجمعفهه  عال  تسج جال  
جي  سجدجان  مبن جا ق   مجم تل بفي  مج نسفي م م انرل، مجمضر    مج راجالم جرد ن رت  مجم قرد 

 . مجهجل
  حمسنل  مجرئها جري ق برل ج فنيرل  مجنا رل  سره  قر  جفرن   مجر نس ما جا رل  مج ا ج رل، مق را   مجر نس

 . مج نمضلن جا ل  مجيم   م مج  فل مها  مج مين  مجا   
   قاجررل  من م ج نيف ررل ما انررل بكتررمو  مئهررا   مججنررد  سرراه  قرر   كجترران  ممقررم مزيررا   كبررن 

 م انررررل مجيرررر    جسرررراهجام كررررانج    رررران  مجئهعرررر  ئجفعررررل  مكبررررن   مجكجسررررنل جرررري جارررر   مرررر من م، 
كتمترراو أي  م امررب  جفررل  مررل  سررج جال  محاسررمب نارر   قرر  اررجل  مجعرراتم سررم ا  م اج ررل أم 

ججررا فع ررل جرري معررم  هررذ   مج ارر   غفررن  مجيافرر ي قنتررل  اررناأ نغنررل  م انررل  ذ  جضررحم غفنهررا 
 .نغبجه  ق  حضمن جا   م نمس

  فعا  بنجع ام ع ف   ماجيم   قضالو عج ا  ي جها بنئاجا (HP Classroom Manager.) 
 ج مين  مجكجبن م نجا  الب   مج ا     م جنمئ  مجج اناجا. 
  نجا فجالا  جد جج انام  م تن( ا  مجضجئا ق ام مبن ج)جح فث  مجئها. 

 : (Suggestions)المقترحات
 : سج جاتو مجا ج   مجمتل  م ا ق  هذ   منحث، جيجنب  مناحدل جا فا 

 .ج مين أه  ا  مج ا     م جنمئ  مجضجئفها جعاتم أمسد ..
ج رراففن جتررج   جحجررم  ج نقرر  جحمسررب مجررا    محاسررمب ماترر   مكرراجس   عرر   ي عاررل مقررا  .7

 .جح   
 . عن ا  ن سل جيانئل بفي  سجن جفع ام  مج نيس  مج  فج   جناعها ضجي  مج ا     م جنمئ  .3
ج رررمين أئجرررا  جحمسرررنل ةسررربال جيم ج رررل ت جيجترررن عارررل تررر غ  ةسررربال  مجمضرررمع ل قيرررر، برررل  .8

 .مجاجل  مجيام ل أ ضاو 
 .انل عن ا  ن سل ججادال مجيم    مج ا    م جنمئ  جي معهل ئهن  م  .5
 عن ا  ن سل جيانئل بفي جسجم  جحتفل  انل  مكاجس  م اج  ق  جا    محاسمب ماجر  نس  مجر   .3

 . جن م  مج ا     م جنمئ  بفي  مفنعفي  م اج  م ة ب 
 . عن ا  ن سل ج مينيل مبنجع ام  مج ا     م جنمئ  س  او مجعامز  مساب ام  ميابجل .2



 

 

 المصادر
 المصادر العربية -أ

 المصادر األجنبية -ب
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 المصادر العربية -أ
 القرآن الكريم. 

  دار 1، طالتعلم التعاوني الفلسفة والممارسة(: 5002)أبو النصر، حمزة حمزة ودمحم جهاد جمل ،
 .الكتاب الجامعي، العين

  عمان دار المسيرة،، 1ط ،تقويم التعلم(: 5002)أبو عالم، رجاء محمود. 
 ،بين ( المتمازج)التعلم المدمج (: 5012)مفيد أحمد وسمير عبد السالم الصوص  أبو موسى

 .، األكاديميون، عمان1، طالتعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني
  1، طتكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني(: 5002)استيتية، دالل ملحس وعمر موسى سرحان ،

 . ، عماندار وائل
 ------------------------- (5002 :)دار وائل، عمان1، طالتجديدات التربوية ،. 
  1، طتكنولوجيا التعليم النظرية والممارسة(: 5010)اشتيوة، فوزي فايز وربحي مصطفى عليان ،

 .دار صفاء، عمان
  المعجم الوسيط(: 1725)أنيس، إبراهيم  وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ودمحم خلف أحمد ،

 .، القاهرة5طالجزء األول، 
  تقويم منهج الحاسبات للمرحلة اإلعدادية من وجهة نظر "(: 5002)الجادر، هدى خورشيد شوكة

، جامعة  بغداد، كلية التربية (ةغير منشور)ماجستير  رسالة، "االختصاصيين التربويين والمدرسين
  .ابن الهيثم

 ،األسس المنهجية واالستخدامات (: 5007)عدنان حسين ويعقوب عبد هللا أبو حلو  الجادري
 .، إثراء، عمان1، طاإلحصائية في بحوث العلوم التربوية واإلنسانية

 ترجمة دمحم بن سليمان بن حمود المشيقح أصول تكنولوجيا التعليم(: 5000. )جانييه، روبرت م ،
 .ة الملك سعود، الرياضجامع–وآخرين، النشر العلمي والمطابع 

 التخطيط االستراتيجي في التعليم تخطيط معاصر في عالم متجدد(: 5010)الجبوري، حسين ،
 .، الدار العربية للعلوم، بيروت1ط

  المؤتمر العلمي الثامن للفترة المدرسة اإللكترونية(: 5001)الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ،
، جامعة قطر، مجلة مركز البحوث التربويةشمس، نشر في جامعة عين  في أكتوبر 00-57من 

 (.525-522)، ص 5005يناير، 51السنة الحادية عشر، عدد
 الطبعة الرابعة، دار المعرفة، بيروتمعجم الصحاح(: 5015)بن حماد  الجوهري، اسماعيل ،. 
  ربية والتعليم درجة إدراك المشرفين التربويين في مديريات الت"(: 5002)حبايب، أسعد حسن أسعد

رسالة ماجستير ، "لتأثيرات العولمة في العملية التعليمية التعلمية في شمال الضفة الغربية ووسطها
 .، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس(غير منشورة)
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  دار المناهج، عمانالتقويم التربوي (: 5002)الحريري، رافدة ،. 
  دار المسيرة، عمان2، طتصميم التعليم نظرية وممارسة (:5002)الحيلة، دمحم محمود ،. 
 ----------- (5011 :)دار المسيرة، عمان2، طتكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ،. 
  دار أمجد، عمان1، طاالتصال وتكنولوجيا التعليم(: 5012)الخزاعلة، فاطمة أحمد ،. 
  دار غيداء، عمانوسبة التعليمتكنولوجيا التعلم وح(: 5012)دعمس، مصطفى نمر ،. 
  تفعيل التعليم اإللكتروني بالتعليم الثانوي العام بالمملكة "(: 5015)بن حسين  دمحمدوم، أنسام بنت

، كلية (ةغير منشور )ماجستير  رسالة  ،"العربية السعودية في ضوء أهداف التربية اإلسالمية
 .التربية للبنات، جامعة أم القرى،  مكة المكرمة

  دار المناهج، عمانالتعليم اإللكتروني(: 5012)رباح، ماهر حسن ،. 
  1ط طرق تدريس الحاسوب رؤية تطبيقية،(: 5011)الرباط، بهيرة شفيق وسلوى فتحي المصري ،

 .دار الفكر، عمان
  مهارات الحاسوب واإلنترنت(: 5010)الزعبي، دمحم بالل وخالدة دمحم الزعبي وهاني محمود البطش ،

 .م، عمان، زمز 5ط
  دار المسيرة، عمان1، طالتدريب اإللكتروني(: 5011)الزنبقي، حنان سليمان ،. 
  التعليمية تصميمها تنفيذها تقويمها المناهج (: 5010)الزند، وليد خضر وهاني حتمل عبيدات

 .، عالم الكتب الحديث، إربد1، طتطويرها
  الطبعة العربية تدريس العلوم النظرية البنائية واستراتيجيات(:5002)زيتون،عايش محمود ،

 .األولى، اإلصدار األول، دار الشروق، عمان
  الطبعة العربية األولى، المجتمع تكنولوجيا ووسائل التعليم وفاعليتها(: 5007)السعود، خالد دمحم ،

 .العربي، عمان
  التعلم النشط (: 5012)سليم، خيري عبد هللا ودمحم حسن إبراهيم وميشيل عبد المسيح عوض

 .، دار الكتاب الحديث، القاهرة1، طوجودة التعليم
  سليم، دمحم صابر ويحيى عطية سليمان وفايز مراد مينا ويسرى عفيفي عفيفي وحسن سيد شحاته

 .، دار الفكر، عمان1، طبناء المناهج وتخطيطها(: 5002)ومحسن حامد فراج 
  عمان، دارالفكر1، طاإلحصاء (:5002)سمور، خالد قاسم ،. 
  مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروني ومعوقاتها وأساليب "(: 5007)السيف، منال بنت سليمان

 رسالة، "تنميتها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الملك سعود
 .، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض(ةغير منشور )ماجستير 

  دار الكتاب الحديث، القاهرة1، ططرق تدريس تكنولوجيا التعليم(: 5012)شاهين، سعاد أحمد ،. 
  دار وائل، عمان5، طأسس البحث التربوي (: 5015)الشايب، عبد الحافظ ،. 
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  تقويم العملية (1722)الشبلي، إبراهيم مهدي ورؤوف عبد الرزاق العاني ومحسن عبيدة النصراوي ،
 .التعليمية، بغداد

 ،الدار المصرية 1، طمعجم المصطلحات التربوية والنفسية(: 5000)حسن وزينب النجار شحاتة ،
 .اللبنانية، القاهرة

  أهمية ومعوقات استخدام المعلمين للتعليم اإللكتروني "(: 5002)الشمري، فواز بن هزاع بن نداء
، كلية التربية، (ةغير منشور )ماجستير  رسالة، "من وجهة نظر المشرفين التربويين بمحافظة جدة

 .جامعة أم القرى، مكة المكرمة
  1، طأساسيات التعلم اإللكتروني في العلوم(: 5007)الشناق، قسيم دمحم وحسن علي بن دومي ،

 .دار وائل، عمان
  مطالب استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس "(: 5007)الشهراني، ناصر بن عبد هللا ناصر

كلية  ،(ةغير منشور )دكتوراه  اطروحة، "الي من وجهة نظر المختصينالعلوم الطبيعية بالتعليم الع
 .التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

  عالم 1، طالتعليم اإللكتروني وحوسبة المناهج تقنيًا وتربوياً (: 5012)شواهين، خير سليمان ،
 .الكتب الحديث، إربد

 0التطوير مستمرًا، ج التعليم اإللكتروني وما يزال(: ت.ب)صالح، مصطفى جودت.     
 :متاح على الرابط 

 portal.net/archives/29-http://drgawdat.edutech 
  مدى إسهام التعليم اإللكتروني في ضمان جودة التعليم العالي دراسة "(: 5010)صيام، وليد زكريا

المجلة العربية لضمان جودة  ،(منشورة) بحث، "حالة التعليم المحاسبي في الجامعات األردنية
 .، صنعاء(12)، عدد(2)، مجلدالتعليم الجامعي

  األداء االقتصادي التعليم اإللكتروني افاق حديثة لتطوير(: 5012)الطحان، جاسم دمحم علي ،
 .، دار الكتاب الجامعي، العين1ط

  داري (: 5002)الطيطي، خضر مصباح ، دار التعليم اإللكتروني من منظور تجاري وفني وا 
 .الحامد، عمان

  دار ، الطبعة العربية الثانية، التعليم والتعليم اإللكتروني(: 5012)عامر، طارق عبد الرؤوف
 .اليازوري، عمان

 ،التحليل اإلحصائي (: 5002)إخالص دمحم ومصطفى حسين باهي وعادل دمحم النشار  عبد الحفيظ
 .، مكتبة اآلنجلو المصرية، القاهرةتدريبات-نظريات تطبيقية-في العلوم التربوية

  تكنولوجيا التعليم وتقنياته (: 5002)عبد الخالق، رشراش أنيس وأمل أبو ذياب عبد الخالق
 .عربية، بيروت، دار النهضة ال1، طالحديثة

http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/29
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  واقع استخدام التعليم اإللكتروني في مدارس المملكة "(: 5007)العبد الكريم، مشاعل عبد العزيز
، كلية التربية، جامعة الملك سعود، (ةغير منشور)ماجستير  رسالة، "األهلية بمدينة الرياض

 .الرياض
  تعليم اإللكتروني بمدارس البيان دراسة تقويمية لتجربة ال"(: 5002)العبد الكريم، مها عبد العزيز

 .كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض ،(ةغير منشور )ماجستير  رسالة، "النموذجية بجدة
  دار المسيرة، عمان1، طالتقويم الواقعي في العملية التدريسية(:5010)العبسي، دمحم مصطفى ،. 
  البحث العلمي مفهومه أدواته (: 1772)عبيدات، ذوقان وعبد الرحمن عدس وكايد عبد الحق

 .، دار الفكر، عمانأساليبه
  منهج البحث العلمي المفهوم (: 5011)العتبي، سامي عزيز عباس ودمحم يوسف حاجم الهيتي

 .، بغدادواألساليب والتحليل والكتابة
  العرفج، عبد اإلله بن حسين وزياد علي خليل ودمحم أحمد الشورى ومنيب وصفي الخصاونة

 .، زمزم، عمان0ط تقنيات التعليم،(: 5015)
  دار الفكر العربي، القاهرة1، طبيئات التعلم التفاعلية: أ-( 5012)عزمي، نبيل جاد ،. 
 ------ ----------دار الفكر العربي، القاهرة5، طتكنولوجيا التعليم اإللكتروني: ب ،. 
 (: 5010)وحسن ربحي مهدي  عفانة، عزو اسماعيل ونائلة نجيب الخزندار ونصر خليل الكحلوت

 .، دار المسيرة، عمان2ط طرق تدريس الحاسوب،
 -------------------------------------------------- (5002 :)

 .، دار المسيرة، عمان1، ططرق تدريس الحاسوب
  مكتبة  ،مناهج وطرائق تدريس العلوم(: 5011)العفون، نادية حسين وفاطمة عبد األمير الفتالوي

 .التربية األساسية، بغداد
  دار النهضة العربية، بيروت1، طدورة تدريبية أساليب التقويم الحديثة(: 5002)عقل، أنور ،. 
  القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته (: 5002)عالم، صالح الدين محمود

 .، دار الفكر العربي، القاهرةوتوجهاته المعاصرة
  دار المسيرة، عمان1، طموسوعة المصطلحات التربوية(: 5011)السيد علي، دمحم ،. 
  دار 1، طوسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم(: 5000)عليان، ربحي مصطفى ودمحم عبد الدبس ،

 .صفاء، عمان
  تطبيقات الجيل الثاني للتعليم اإللكتروني رؤية في توظيف (: 5012)عمران، خالد ودمحم بخيت

 .، دار المناهج، عمان1، طواصلية في تعليم الدراسات اإلجتماعيةالنظرية الت
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  صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات "(: 5015)العواودة، طارق حسين فرحان
كلية التربية، جامعة  ،(غير منشور)بحث ماجستير ، "الفلسطينية بغزة كما يراها األساتذة والطلبة

 .األزهر، غزة
 دار المسيرة، عمان5، طالحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية(:5012)حمد عيادات، يوسف أ ،. 
  التقويم التربوي وتوجهاته المستقبلية في (: 5012)عيال، ياسين حميد عيال وخالد جمال جاسم

 .، اليمامة، بغداد1ط العملية التربوية،
  0بوي تطبيقات عملية، طمناهج البحث التر (: 5010)غباري، ثائر أحمد وخالد دمحم أبو شعيرة ،

 .المجتمع العربي، عمانمكتبة 
  التعلم االلكتروني في مدارس وزارة التربية في الكويت(: " ت.ب)غلوم، منصور" ،TRIPOD .

 :متاح على الرابط التالي
learning.tripod.com/index66e.htm-http://q8e 

 
  دار الحامد، 1، طنظم التربية والتعليم في الوطن العربي(: 5002)فرج، عبد اللطيف بن حسين ،

 .عمان
 ---------------- (5007 :) منهج المدرسة الثانوية في ظل تحديات القرن الواحد

 .اإلصدار األول، دار الثقافة، عمان 1، طوالعشرين
  الوراق، عمان1، طأصول التقويم واإلشراف في النظام التربوي (: 5002)الفرح، وجيه ،. 
  دار الحديث، القاهرةالقاموس المحيط(: 5002)الفيروزآبادي، مجد الدين دمحم بن يعقوب ،. 
  إتجاهات طلبة الرياضيات والحاسوب في جامعة القدس المفتوحة "(: 5010)قرواني، ماهر نظمي

غير ) رسالة، "سلفيت التعليمية نحو استخدام التعلم اإللكتروني في تعلم الرياضياتمنطقة 
 .، القدس(ةمنشور

  اإلصدار األول، دار الثقافة، عمان 1، طحوسبة التقويم الصفي(: 5007)قطيط، غسان يوسف. 
 ------------ (5011 :)دار الفكر،عمان1، طحوسبة التدريس ، 
 ------------ الحاسوب وطرق التدريس والتقويم(: 5007) م الخريساتوسمير عبد سال ،

 .اإلصدار األول، دار الثقافة، عمان 1ط
  دار المناهج،عمان1، طتخطيط وتقويم البرامج(: 5012)الكرخي، مجيد ،. 
 كولينزIII قاموس دار العلم غرينوود للمصطلحات (: 5002)ونانسي باتريسيا أوبراين ، جون

 .، دار العلم للماليين، بيروت1كسروان، ط، ترجمة حنان التربوية

http://q8e-learning.tripod.com/index66e.htm
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  اإلتجاه نحو التعليم اإللكتروني لدى معلمي "(: 5010)الل، زكريا يحيى وعلياء عبد هللا الجندي
مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية  ،(منشور) بحث، "ومعلمات المدارس الثانوية بمدينة جدة

 .21-11، ص (5)دد ، ع(5)مجلد ، والنفسية
  المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس1، طأسس التقويم التربوي ومعاييره(: 5010)ون، جورجمار ،. 
  دار الفجر، القاهرة1، طالعالمية-تكنولوجيا مصادر التعلم المحلية (:5007)مازن، حسام دمحم ،. 
 --------- (5010 :)دار العلم 1، طتكنولوجيا التربية مدخل إلى التكنولوجيا المعلوماتية ،

 .اإليمان، كفر الشيخو 
  الدار المصرية اللبنانية، 5، طالتعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت(: 5002)دمحم الهادي، دمحم ،

 .القاهرة
  دار المسيرة، عمان1، طأسس المناهج المعاصرة(: 5015)دمحم، طاهر دمحم الهادي ،. 
  دار 2، طأساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية(: 5011)المغربي، كامل دمحم ،

 .الثقافة، عمان
 م"الموقع الرسمي الخاص لـ ، "تطور أجيال الويب وأثرها على التعليم(: "5012)المالح، تامر .

 .، ضمن مدونات كنانة أونالين"تامر المالح
 :متاح على الرابط 

 com/posts/772767-http://kenanaonline.com/users/tamer2011 
 

  المدرسة اإللكترونية ودور اإلنترنت في التعليم رؤية تربوية: أ-(5010)المالح، دمحم عبد الكريم ،
 .، دار الثقافة، عمان1ط

 -------------------دار 1، طتعليم اإللكترونياألسس التربوية لتقنيات ال: ب ،
 .الثقافة، عمان

  دار المسيرة، عمان2ط، القياس والتقويم في التربية وعلم النفس(: 5011)ملحم، سامي دمحم ،. 
  دار 1، طالمناهج الدراسية المفهوم األبعاد المعالجات(: 5011)الموسوي، دمحم علي حبيب ،

 .البصائر، بيروت
 تقويم جودة التعليم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة في ضوء "(: 5011)النجدي، سمير

، (0)مجلد، المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح ،(ةمنشور ) بحث، "المعايير العالمية للجودة
 .22-11،  ص(2)عدد

 ،األمير، بغدادالقياس والتقويم في التربية وعلم النفس(:5012)سلمان وخلود عزيز رحيم  نجم ،. 
  (:"1777)سون، مايكلهالفرMicrosort Visual Basic 6.0 professional  خطوة خطوة" ،

 .لمركز التعريب والبرمجة، الدار العربية للعلوم، بيروت 1ط

http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/772767
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  تصميم (: 5015)الهرش، عايد حمدان ودمحم ذيبان الغزاوي ودمحم خليفة مفلح ومها محمود فاخوري
نتاجها وتطبيقاتها   .، دار المسيرة، عمان1، طالتربويةالبرمجيات التعليمية وا 

 ------------  معوقات استخدام منظومة التعلم "(: 5010)ودمحم مفلح ومأمون الدهون
األردنية المجلة  ،(منشور)بحث ، "اإللكتروني من وجهة نظر معلمي المرحة الثانوية في لواء الكورة

 .20-52، ص (1)،عدد (2)، مجلد في العلوم التربوية
 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت "(: 5010)ير خضير وحاتم فالح منصور ياسين، سم

، 1، ت5، العدد1، المجلد، مجلة الكوفة للرياضيات والحاسبات(ةمنشور )بحث "في التعليم الحديث
 .، النجف(22-50)ص 

 ،فتحي ومحمود الناقة ودمحم المفتي وحسن شحاتة وسعيد السيد ويسرى عفيفي ومصطفى  يونس
رسالن وصابر حسين وليلى معوض ومجدي مهدي ودمحم فراج وعلي الجمل حنان حافظ  وآمال 

، المناهج األسس المكونات التنظيمات التطوير(: 5002)عبد هللا وسعاد عمر وأسماء شريف 
 .، دار الفكر، عمان1ط
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 (8) الملحق

 المناهج في وزارة التربيةالتخطيط و  تسهيل مهمة إلى مديريتي
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 (2) الملحق

 تسهيل مهمة إلى المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ األولى 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



811       
 

 
 

 املالحق

 (3) الملحق 

 تسهيل مهمة إلى المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الرصافة األولى 
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 (4) الملحق

 تسهيل مهمة إلى المديرية العامة للتربية في محافظة الديوانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



812       
 

 
 

 املالحق

 (5) الملحق 

 8الكرخ / الحارثية للبنين نتسهيل مهمة إلى ثانوية متميزي
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 (6) الملحق

 األولىالرصافة  /سهيل مهمة إلى ثانوية كلية بغدادت
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 (7) الملحق

ختصاص والمدارس المشمولة بالتعليم اإللكتروني في  تسهيل مهمة إلى قسم اإلشراف اال

 محافظة الديوانية 
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 :توضيح  لبعض المصطلحات المذكورة

 .تشخيص نقاط الضعف والقوة وفي جوانب متعددة: التقويم

 .تعليم يعتمد على الحاسوب والشبكات في نقل المعلومات والمعارف: التعليم اإللكتروني

 .المادة المقررة للحاسوب التي يدرس بها طلبة الصف الخامس اإلعدادي حصرا   :مادة الحاسوب

 .التربويين المختصين: المشرفين

 .مدرسي الحاسوب للصف الخامس اإلعدادي: المدرسين

 

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة

 الدراسات العليا

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 المناهج الدراسية

 المحترمة/ المحترم(     )                   المشرفة  / المشرف  حضرة

 ..تحية طيبة 

تقرررررويم التعلررررريم اإللكترونررررري فررررري مرررررادة الحاسررررروب مرررررن " ترررررروم الباحقرررررة القيرررررام ببحقهرررررا الموسررررروم برررررر
، وذلرررررك اسرررررتكمات  لمتطلبرررررات الحصرررررور علرررررى شرررررهادة الماجسرررررتير، و نهرررررا "وجهرررررة نمرررررر المشررررررفين والمدرسرررررين

متابعررررررة عررررررن كقررررررب لهررررررذ  التجربررررررة، تقرررررردم لكررررررم هررررررذ  تررررررر  فرررررريكم الخبرررررررة والدرايررررررة والدقررررررة فرررررري الم حمررررررة وال
اإلسررررررررتبانة، لتقررررررررري البحررررررررث العلمرررررررري، عررررررررن طريرررررررر  اجابرررررررراتكم للتسررررررررا تت المرفقررررررررة، ومررررررررا تطرحونرررررررر  مررررررررن 

 . م حماتكم المهمة ذات التأقير الفاعل في هذا الجانب

 ولكم جزيل الشكر واتمتنان

 المشرفة

 إبتسام حسين فياض.  د. م . أ 

 الباحقة

 زينب فتاح يوسف

ائ  مناهج وطر / طالبة ماجستير
 التدريس

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 استبانة استط عية

 استبانة استطالعية للمشرفين( 1)الملحق 
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ما مد  اهلية مدرس الحاسوب للصف الخامس اإلعدادي  للتعامل مع  نمام التعليم 

 اإللكتروني  أقناء العملية التعليمية؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 ما أبرز السلبيات التي تحمتها؟
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 ما اإليجابيات التي تحمتها؟

 

 

 

  

 

 

 

 

 م حمات تود إضافتها 
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 :توضيح  لبعض المصطلحات المذكورة

 .تشخيص نقاط الضعف والقوة في جوانب متعددة: التقويم

 .تعليم يعتمد على الحاسوب والشبكات في نقل المعلومات والمعارف: التعليم اإللكتروني

 .المادة المقررة للحاسوب التي يدرس بها طلبة الصف الخامس اإلعدادي حصرا   :مادة الحاسوب

 .مدرسي الحاسوب للصف الخامس اإلعدادي: المدرسين

 .المختصين بمادة الحاسوب: المشرفين

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة

 الدراسات العليا

 قسم العلوم التربوية والنفسية

 المناهج الدراسية
 المحترمة/ المحترم)                         (  المدرسة  / المدرس  حضرة

 ..تحية طيبة 

تقرررررويم التعلررررريم اإللكترونررررري فررررري مرررررادة الحاسررررروب مرررررن " ترررررروم الباحقرررررة القيرررررام ببحقهرررررا الموسررررروم برررررر
، وذلررررررررك إسرررررررتكمات  لمتطلبررررررررات الحصرررررررور علررررررررى شرررررررهادة الماجسررررررررتير،  "وجهرررررررة نمرررررررر المشرررررررررفين والمدرسرررررررين

ة عررررن كقررررب لهررررذ  التجربررررة، تقرررردم لكررررم هررررذ  و نهررررا تررررر  فرررريكم الخبرررررة والدرايررررة والدقررررة فرررري الم حمررررة والمتابعرررر
اتسررررررررتبانة، لتقررررررررري البحررررررررث العلمرررررررري، عررررررررن طريرررررررر  اجابرررررررراتكم للتسررررررررا تت المرفقررررررررة، ومررررررررا تطرحونرررررررر  مررررررررن 

 . م حماتكم المهمة ذات التأقير الفاعل في هذا الجانب

 ولكم جزيل الشكر واإلمتنان
 المشرفة

 إبتسام حسين فياض.  د. م . أ 

 الباحقة

 زينب فتاح يوسف

مناهج وطرائ   /طالبة ماجستير
 تدريس

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 استبانة استط عية

 ستطالعية للمدرسيناستبانة ا( 1) الملحق
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التي واجهتك لد  تطبي  التعليم اإللكتروني  ما أبرز المعوقات والصعوبات والسلبيات

 ؟لخامس اإلعداديدة الحاسوب للصف افي ما

 

 

 

 

 

 

 

 ما اإليجابيات التي تحمتها؟
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 وف  التعليم اإللكتروني ومد  تفاعلهم واهتمامهم وماعلى لتعلم مادة الحاسوب  الطلبةما مد  تقبل 

 ؟الصعوبات التي واجههوها

 

 

 

 

 

 

 م حمات تود إضافتها 
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 (81) الملحق

 الباحثة بآرائهم للتحقق من صدق أداة البحثستعانت اأسماء المحكمين الذين 

 اللقب ت
 جهة العمل التخصص المحكمينأسماء  العلمي

 علم النفس  إسماعيل إبراهيم علي .د أستاذ 1
جامعة بغداد كلية التربية للعلوم 

قسم العلوم التربوية  /الصرفة
 والنفسية

 المناهج سعد علي زاير .د أستاذ 2
 ابنكلية التربية  /جامعة بغداد

 قسم العلوم التربوية والنفسية/ رشد
 كلية اآلداب/ جامعة بغداد القياس والتقويم سناء مجور فيصل .د أستاذ 3

 القياس والتقويم صفاء طارق حبيب .د أستاذ 4
 ابنكلية التربية / جامعة بغداد

 قسم العلوم التربوية والنفسية/ رشد

 إبراهيموليد يوسف دمحم  .د أستاذ 5
تكنولوجيا 

 التعليم
قسم / كلية التربية/ جامعة حلوان

 تكنولوجيا التعليم

 مشاركأستاذ  6
 أحمد سالم عويس حماد .د

تكنولوجيا 
 مصر/ جامعة الفيوم التعليم

أستاذ  7
 .مشارك د

إسماعيل عمر علي 
 حسونة

تكنولوجيا 
التعليم 

 المعلوماتو 

/ جامعة ا قصى/ كلية التربية
 فلسطين

8 
أستاذ 

 .مشارك د
 أمل السيد أحمد الطاهر

تكنولوجيا 
 التعليم

كلية التربية / جامعة الزقازي 
 في مصر النوعية 

عمادة التعليم / زانجامعة جاو 
/ اإللكتروني والتعليم عن بعد

 السعودية

9 
أستاذ 

 أيمن فوزي خطاب .مشارك د
تكنولوجيا 

 التعليم
جامعة / لتربية النوعيةكلية ا
 مصر /المنوفية
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 اللقب ت
 جهة العمل التخصص المحكمينأسماء  العلمي

11 
أستاذ 

 .مشارك د
خالد عبد اللطيف دمحم 

 عمران

مناهج 
تكنولوجيا و 

 التعليم

 /كلية التربية/ جامعة سوهاج
 مصر

أستاذ  11
 .مساعد د

المناهج وطرائ   داود عبد الس م صبري 
 التدريس

كلية التربية ابن / عة بغدادجام
 قسم العلوم التربوية والنفسية /رشد

أستاذ  12
 .د مساعد

طرائ  المناهج و  زينب حمزة راجي 
 التدريس

 ابنكلية التربية / جامعة بغداد
 قسم العلوم التربوية والنفسية/ رشد

13 
أستاذ 
 .د مساعد

 شذ  عادر فرمان 
المناهج وطرائ  

 التدريس
 ابنكلية التربية / جامعة بغداد

 قسم العلوم التربوية والنفسية/ رشد

14 
أستاذ 
 .د مساعد

عبد الوهاب سامي 
 إبراهيم 

 علوم الحاسبات
كلية / الجامعة المستنصرية

 قسم علوم الحاسبات/ التربية

15 
أستاذ 
 ناز بدر خان السندي .د مساعد

طرائ  المناهج و 
 التدريس

 ابنكلية التربية / جامعة بغداد
 قسم العلوم التربوية والنفسية/ رشد

أستاذ  16
 .د مساعد

 ابنكلية التربية / جامعة بغداد القياس والتقويم ياسين حميد عيار
 قسم العلوم التربوية والنفسية/ رشد

مدرس  17
 .د مساعد

كلية / الجامعة المستنصرية م الحاسباتو عل رفل ناصر 
 قسم علوم الحاسبات/ التربية

 القياس والتقويم بلقيس حمود كامم .د مدرس  18
 ابنكلية التربية / جامعة بغداد

 قسم العلوم التربوية والنفسية /رشد

 علوم الحاسبات مها أدهم البياتي  .د  مدرس 19
كلية / الجامعة المستنصرية

 قسم علوم الحاسبات/ العلوم
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 (88) الملحق

 من محافظة الديوانية اإلستطالعيةللعينة  المدارسأسماء 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إسم المدرسة الترقيم
 قانوية الفاضلية  للبنين    .8
 نفر للبنينقانوية   .2
 إعدادية سومر للبنين  .3
 قتيبة للبنين. اعدادية  .4
 غزة  للبنات. قانوية  .5
 النضار للبنين. قانوية  .6
 حلب للبنات. قانوية  .7
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 (82) الملحق

 ي في محافظة الديوانيةالمشمولة بالتعليم اإللكترونالمدراس  منالرئيسة عينة البحث 

 اسم المدرسة  ت اسم المدرسة  ت
 إعدادية الصدرين للبنين .26 قانوية إبن الهيقم للبنين  .1
 إعدادية ميسلون للبنات .27 إعدادية السجاد للبنين  .2
 إعدادية الدغارة للبنات .28 إعدادية المصطفى للبنين  .3
 إعدادية الحمزة للبنين .29 قانوية النهضة للبنين  .4
 الديوانية-المتميزات قانوية .31 اإلعدادية المركزية للبنين  .5
 إعدادية الكوقر للبنات .31 إعدادية سكينة للبنات  .6
 إعدادية الهد  للبنات .32 قانوية بلقيس للبنات  .7
 إعدادية الفردوس للبنات .33 إعدادية الدغارة للبنين  .8
 قانوية البتور للبنات .34 قانوية الرافدين للبنين  .9
 التآخي للبنينإعدادية  35 قانوية أبي تراب للبنين  .11
 إعدادية الزيتون للبنين .36 إعدادية العروبة للبنات  .11
 قانوية الهادي للمتميزين .37 قانوية الفاض ت للبنات  .12
 إعدادية الشامية للبنين .38 إعدادية الخنساء للبنات  .13
 قانوية الرباب للبنات .39 قانوية المتميزين للبنين  .14
 إعدادية إبن النفيس للبنين .41 إعدادية خديجة للبنات  .15
 إعدادية الققلين للبنين .41 إعدادية الطليعة للبنين  .16
 قانوية السرور للبنات .42 إعدادية الشعلة للبنين  .17
 إعدادية الديوانية للبنات .43 قانوية الرسور للبنين  .18
 إعدادية الكرامة للبنين .44 قانوية العراق للبنين  .19
 إعدادية النور للبنات .45 إعدادية صنعاء للبنات  .21
 قانوية فاطمة الزهراء للمتميزات .46 إعدادية دمش  للبنات  .21
 قانوية الشافعية للبنات .47 قانوية الرواد للبنين  .22
 قانوية الصفوة للبنات .48 قانوية اتنتصار للبنات  .23
 إعدادية السنية للبنات .49 إعدادية عفك للبنين  .24
 قانوية الفارابي للبنين .51 قانوية الص حية للبنين  .25
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 تحكيم  إستبانة

 المحترمة \المحترم ﴾                                        ﴿التدريسية  \التدريسيحضرة 

 تحية طيبة  

تقويم التعليم اإللكتروني في مادة الحاسوب )برتقوم الباحقة بإعداد بحقها الموسوم       
في المناهج لمتطلبات نيل شهادة الماجستير ، وهو مكمل (المشرفين والمدرسين من وجهة نمر

وسعة  الدراية من  تتمتعون ب ونمرا  لما  ،بحكم خبرتكم في هذا المجارو  ،التدريس وطرائ 
من   ،القيمة حور هذ  اإلستبانة بآرائكم السديدة وم حماتكم الباحقة إلى تزويدها تطمح، المعلومات
، ودقة صياغة ومد  أهمية كل فقرة من المحور المحددكل فقرة من الفقرات إلى  حيث إنتماء

 .شاكرة  إياكم الشكر الجزيل .ترحات إلجراء التعديل ا نسب لها، مع ما تقدمون  من مقفقراتال

         

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسم اهلل الرمحن الرحيم

 كلية التربية للعلوم الصرفة \جامعة بغداد

 الدراسات العليا

 النفسية قسم العلوم التربوية و 

 المناهج الدراسية

 :المشرفة

 فياضد إبتسام حسين .م.أ

 :الباحقة

 زينب فتاح يوسف

 مناهج وطرائ  تدريس/ تخصص

  :اللقب العلمي

 :التخصص

  :جهة العمل

 :البريد اإللكتروني\الهاتف

 

 أداة البحث قبل التحكيم( 83) الملحق
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 :فقرة تندرج تحت المحاور التالية أدنا ( 126)ويبلغ عدد فقرات اإلستبانة 

 .مد  تحقي  التعليم اإللكتروني المتبع  هداف : األول المحور

  .تحديد نوع التعليم اإللكتروني المتبع: المحور الثاني

 .مد  كفاية الجوانب المادية للتعليم اإللكتروني في مادة الحاسوب :المحور الثالث

 .في مادة الحاسوب للتعليم اإللكتروني التعليمي  الم ك  مد  تهي: ر الرابعالمحو 

 .للطلبة التعليم اإللكتروني  م ءمةمد  : ور الخامسالمح

  التعليم اإللكتروني اعتمادالقدرة على تحقي  أهداف مادة الحاسوب عند : السادس المحور

 .لخامس اإلعداديلالمحتو  المعرفي المحوسب لمادة الحاسوب  اعتمادمد  : السابعالمحور 

 .ا نشطة المصاحبة المتبعةالوسائل و تحديد أبرز الطرائ  و : الثامن المحور

 .أسلوب التقويم المتبع  في مادة الحاسوب ضمن التعليم اإللكتروني: التاسع المحور

أنررررواع  أسررررئلة تقررررويم الطلبررررة فرررري مررررادة الحاسرررروب والمتبعررررة عنررررد تطبيرررر  التعلرررريم  :رالعاشوووو المحووووور
 .اإللكتروني

 .جية المناسبة للتعليم اإللكترونيمد  توافر الجوانب البرم: الحادي عشر المحور

  د  تطبي  التعليم اإللكتروني في مادة الحاسوب خ ر الموسم الدراسيم: الثاني عشر المحور

 .معرفة أسلوب إدارة الصف المتبع عند تطبي  التعليم اإللكتروني :الثالث عشر المحور
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 :تعليم اإللكتروني المتبع ألهدافه، من حيثمدى تحقيق ال: المحور األول

غير  صالحة المحاور والفقرات ت

 صالحة

 التعديل المقترح

ة للمعلومررات متباينررمصررادر متعررددة و  ترروفير 8
والمناقشرررررة والتحليرررررل تتررررريح فررررررص المقارنرررررة 

 التقييمو 

   

ة التعليميررة بتحديررد دور إعررادة هندسررة العمليرر 2
 والم سسة التعليمية طالبالو  مدرسال

   

وسائط التعليم اإللكتروني في ربرط  استعمار 3
، مررررررردرسال)مومرررررررة التعليميرررررررة وتفاعرررررررل المن

، البيرررررررررت، الم سسرررررررررة التعليميرررررررررة، طالررررررررربال
 (، البيئةالمجتمع

   

الخبررررات التربويرررة مرررن خررر ر وسرررائط تبرررادر  4
 التعليم اإللكتروني

   

قررررررردرات الطررررررر ب وبنررررررراء تنميرررررررة مهرررررررارات و  5
ل قررررررررادر علررررررررى شخصررررررررياتهم إلعررررررررداد جيرررررررر
علرررى التفاعرررل مررررع التواصرررل مرررع اآلخرررررين و 

مرن خر ر الوسرائل التقنيرة  متغيررات العصرر
 الحديقة 

   

 إعررردادنشرررر الققافرررة التقنيرررة بمرررا يسررراعد فررري  6
مجتمررررررررع إلكترونرررررررري قررررررررادر علررررررررى مواكبررررررررة 

 مستجدات العصر

   

 مقترحات  وم حمات ُأخر  
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 (تحديد نوع التعليم اإللكتروني المتبع) :المحور الثاني

 :أن التعليم اإللكتروني يحدث

    بعيدا  عن جدران الصفوف التقليدية 8
    بشكل متزامن 2
    بشكل غير متزامن 3
    في التعليم المتبع المدرسدور لإلغاء في   4
    بشكل ذاتيفي  تعلم الطلبة  5

 ا  على مواقع مخصصة على الويباعتماد 6
 يعتمد على مواقع الويب 

   

بشرركل متررزامن )عررن بعررد  طلبررةفيرر  إختبررار ال 7
 (أو غير متزامن

   

البريررد اإللكترونرري بررين الطلبررة  اسررتعماريررتم  1
 والمدرسين

   

شرررربكة اإلنترنررررت فرررري التعلرررريم  اسررررتعماريررررتم  1
 اإللكتروني المتبع

   

شرررربكة اإلنترانررررت فرررري التعلرررريم  اسررررتعماريررررتم  81
 اإللكتروني المتبع

   

شرربكة اإلكسررترانت فرري التعلرريم  اسررتعماريررتم  88
 اإللكتروني المتبع

   

ل بررين عناصررر برررامج التواصرر اسررتعماريررتم  82
التعلرررريم الطلبررررة بهرررردف الم سسررررة التعليميررررة و 

 والتعلم

   

 مقترحات  وم حمات ُأخر  
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 :مدى كفاية الجوانب المادية للتعليم اإللكتروني في مادة الحاسوب :المحور الثالث

 :حيث يالحظ التالي

المسررررتخدمة مررررن حيررررث المختبرررررات  م ءمررررة 8
 ا مانشروط الس مة و 

   

الم ئررررررررم لنمررررررررام التعلرررررررريم ترررررررروافر المختبررررررررر  2
 اإللكتروني

   

    خاص بكل طالب كومبيوترفر جهاز اتو  3
فر مررررررزودات الطاقررررررة لتشررررررغيل ا جهررررررزة اتررررررو  4

 ها أقناء التعليم اإللكترونياستعمالال زم 
   

تررررررررروافر ا جهرررررررررزة الشررررررررربكية لرررررررررربط أجهرررررررررزة  5
 الكومبيوتر

   

ترررررروافر وسرررررريلة عرررررررض الكترونيررررررة تفاعليررررررة  6
 م ئمة

   

إسررررتمرارية ترررروافر مررررزودات الطاقررررة لضررررمان  7
 العمل أقناء التعليم اإللكتروني 

   

 مقترحات  وم حمات ُأخر  
 
 

 
 في مادة الحاسوب للتعليم اإللكتروني التعليمي  المالك ؤمدى تهي: الرابعالمحور 

الشعور بالحاجة إلى التعلريم اإللكترونري فري  8
 مادة الحاسوب

   

مع برمجيات التعلريم  المدرسإمكانية تعامل  2
 اإللكتروني 

   

إمكانيررررة توميررررف نمررررام التعلرررريم اإللكترونرررري  3
 الحالي لمادة الحاسوب 

   

سررررهولة إنجرررراز خطررررة الرررردرس المقررررررة عنررررد  4
 إتباع  التعليم اإللكتروني
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إسرررتقمار الوقررررت بإتبررراع التعلرررريم اإللكترونرررري  5
 بالشكل ا مقل

   

إلنجرررررراز المررررررادة المقررررررررة  المرررررردرسإسرررررتعداد  6
 التعليم اإللكتروني استعمارب

   

للررتعلم اإللكترونرري فرري مررادة  الطرر بتحفيررز  7
 الحاسوب 

   

إمكانيررة حوسرربة المحتررو  المعرفرري مررن قبررل  1
 في حار الحاجة لذلك المدرسين

   

لت فررري  ،تهيئرررة الكررروادر المختصرررة والداعمرررة 1
 ا عطار البرمجية والتقنية في حار حدوقها

   

إمكانيررررررة إنشرررررراء اإلختبررررررارات ضررررررمن نمررررررام  81
 التعليم اإللكتروني المتبع 

   

اإللكترونررررررري رفرررررررد القرررررررائمين علرررررررى التعلررررررريم  88
شرررررررراكهم بالررررررردورات بالمعلومرررررررات الكافيرررررررة و  ا 

 المستمرة 

   

الررتمكن مررن الررتحكم بررالكومبيوترات الخاصررة  82
 بالطلبة  

   

إمكانيرررة إسرررت م اإلجابرررات مرررن الطلبرررة عبرررر  83
 مكومبيوتراته

   

شررررررررررراك الطلبررررررررررة فرررررررررري ا سررررررررررئلة إمكانيررررررررررة إ 84
 الفردية / الجماعية

   

عنررد بالتغذيررة الراجعررة  الطلبررةإمكانيررة تزويررد  85
 التعليم اإللكتروني اعتماد

   

 وم حمات ُأخر  مقترحات  
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 :للطلبة التعليم اإللكتروني  مالءمةمدى : الخامس المحور

 : حيث أنمن  

على التعامل مع نمام  للطلبة القدرة  8
 التعليم اإللكتروني

   

    لتوميف  في المادة المقررة  للطلبة إستعداد 2
    دورة تعريفية بهذا النمامحاجة للطلبة ل 3
التعليم  استعمارللطلبة حاجة كبيرة في  4

 لتعلم المادة اإللكتروني 
   

نمام  الضرورة في تطبي يشعرون  الطلبة  5
  التعليم اإللكتروني

   

ينمي مهارات الطلبة في التعليم اإللكتروني  6
 المادة المعرفية المقررة لهم

   

    تتم مراعاة الفروق الفردية بشكل واضح 7
يعمل على تحفيز التعليم اإللكتروني المتبع  1

 الطلبة على اإلنتبا 
   

    يعمل على تحفيز الطلبة على المشاركة 1
بداع في و يعمل على تزويد الطلبة بمهارات  81 ا 

 مادة الحاسوب
   

 مقترحات  وم حمات ُأخر  
 
 
 
 

 التعليم اإللكتروني  اعتمادالقدرة على تحقيق أهداف مادة الحاسوب عند : السادسالمحور 

 :ويتم ذلك من خ ر تحقي  اآلتي

    المفهوم العام لقواعد البيانات يوضح 8
على مفهوم الحقل والسجل والملف  يتعرف 2

 الع قة بينهماو 
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ضمن برنامج  الجدور يتعرف على  3
Access  

   

    يتعرف على فائدة المفتاح الرئيسي 4
    فائدت البيانات و يعرف مفهوم فرز  5
    يتعرف على مفهوم اإلستع م 6
    الخروج من و   Accessيشغل برنامج  7
    Accessيتعرف على عناصر نافذة  1
    يتعامل مع أشرطة ا دوات بشكل جيد 1

    ينشيء قاعدة بيانات فارغة  81
ويصمم جدور بطريقة عرض ينشيء  88

 المعالجالتصميم و 
   

    القيود في الجداوريتعامل مع السج ت و  82
    ينس  بيانات الجدور 83
    يستبدلهايجيد البحث عن المعلومة و  84
    يفرز السج ت في الجدور تصاعديا   85
    يصنف السج ت حسب معايير محددة 86
يكتب البرامج بإحد  لغات البرمجة  87

 (Visiual Basic) البسيطة
   

يضع منطقيا  ويحلل المشك ت و يفكر  81
 الحلور لها برمجيا  

   

    يستخدم الدوار البرمجية  81
    يكتسب المعرفة بعمل الحاسبة 21
    يَمك ِّن الطالب من التفكير منطقيا   28
    يَمك ِّن الطالب من التحليل  22
    يَمك ِّن الطالب من اإلستنتاج  23
    الحلقات التكرارية يستخدم اإليعازات و  24
    يستخدم أدوات البرمجة المتقدمة 25
    يتعرف على أساسيات فايروسات الحاسوب 26
    اإللكتروني يتعرف على كيفية اإلختراق 27
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وكيفية  يتعرف على اآلقار السلبية لإلختراق 21
 التخلص منها

   

    من الفايروساتكيفية التخلص يتعرف  21
    على أساسيات تهيئة الحاسوبيتعرف  31
التشغيل يتعرف على كيفية تنصيب نمام  38

 ات الملحقبعض و 
   

    ات برامج الحاسوبالملحق ينصب  32
 مقترحات  وم حمات ُأخر  

 
 
 
 

 لخامس اإلعداديل المحتوى المعرفي المحوسب لمادة الحاسوب اعتمادمدى : السابعالمحور 

المحتو  المعرفي حوسبة ل جد ضرورةو ت 8
 لمادة الحاسوب

   

محتو  محوسب لمادة  اعتماديتم فعليا   2
 الحاسوب

   

تغطية مفردات المحتو  ضمن الوقت  تتم 3
 التعليم اإللكتروني استعمارل  عند  المقرر

   

من تطبي  مفردات المحتو   طالبيتمكن ال 4
 المعرفي 

   

تتوفر مكتبات إلكترونية مساندة للمحتو    5
 المعرفي

   

 مقترحات  وم حمات ُأخر  
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 :تحديد أبرز الطرائق والوسائل واألنشطة المصاحبة المتبعة :الثامنالمحور 

التقليدية بعيدا  عن  الطرائ يتم اللجوء إلى  8
 التعليم اإللكتروني

   

    يتم اللجوء إلى طريقة العصف الذهني 2
    طريقة التعلم التعاوني استعماريتم  3
    يتم اللجوء إلى طريقة حل المشك ت 4
    طريقة اإلكتشاف الموج  استعماريتم  5
    طريقة اإلستقصاء الموج  استعماريتم  6
    طريقة دورة التعلم استعماريتم  7
    المفاهيمخريطة  استعماريتم  1
    يتم تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة  1

 مقترحات  وم حمات ُأخر  
 
 
 

 أسلوب التقويم المتبع  في مادة الحاسوب ضمن التعليم اإللكتروني: التاسعالمحور 

بطاقة م حمة أداء الطلبة  اعتماديتم  8
 لتقويم ا داء العلمي

   

    التقويم بالورقة والقلم  اعتماد 2
     التقويم الشفوي  اعتماديتم  3
    التقويم المحوسب اعتماديتم  4
    التقويم الفردي اعتماديتم  5
    التقويم الجماعي اعتماديتم  6
إمكانية خزن إجابات الطلبة عند إتمام  7

 التقويم الشهري واليومي إلكترونيا  
   

ابات اإللكترونية إمكانية تحويل اإلج 1
 إلى ورقية بشكل مباشر ،الخاصة بالطلبة
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 مقترحات  وم حمات ُأخر  
 
 
 
 

ة عند تطبيق التعليم أنواع  أسئلة تقويم الطلبة في مادة الحاسوب والمتبع: شراعالالمحور 

 :اإللكتروني

التقويم المعتمد على إختبارات  اعتماديتم  8
 اإلختيار من متعدد 

   

المطابقة لإلجابة  يتم اللجوء إلى إختبارات 2
 الصحيحة

   

    يتم اللجوء إلى إختبارات ترتيب العبارات 3
إختبارات إكمار  استعماريتم اللجوء إلى  4

 العبارة
   

 مقترحات  وم حمات ُأخر  
 
 
 
 

 .جية المناسبة للتعليم اإللكترونيمدى توافر الجوانب البرم: عشر الحاديالمحور 

بوابات ومتصفحات اإلنترنت أقناء  استعمار 8
 التعلم اإللكتروني

   

ترررروفر إمكانيررررة تبررررادر المعلومررررات  ليررررا  بررررين  2
 الطلبة 

   

    البريد اإللكتروني  استعمارمد   3
هرررررل يسرررررتخدمون مواقرررررع خاصرررررة للتواصرررررل  4

 خارج حدود الصف
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لمرررررررادة اتبسررررررريط ل تررررررروفير عرررررررروض تفاعليرررررررة 5
 الدراسية 

   

النمرررام البرمجررري  للتعلررريم اإللكترونررري يخلرررو  6
 من ا خطاء البرمجية والتنفيذية

   

تتوافررررر  برمجيرررررات التعلررررريم اإللكترونررررري مرررررع  7
 أنممة البرامج المقررة لمادة الحاسوب

   

برامجيررررررات أنممررررررة التشررررررغيل مررررررع  م ءمررررررة 1
 برامجيات نمام التعليم اإللكتروني 

   

برامج تفاعلية ضمن التعلريم   استعمارمد   1
 اإللكتروني 

   

تررررروفر موقررررررع إلكترونررررري مخصررررررص للتعلرررررريم  81
 اإللكتروني 

   

 مقترحات  ومالحظات ُأخرى 
 
 

 الدراسي  العاممدى تطبيق التعليم اإللكتروني في مادة الحاسوب خالل : عشر الثانيالمحور 

    تم تطبيق  في مادة الفصل ا ور 8
    في مادة الفصل القانيتم تطبيق   2
    تم تطبيق  في مادة الفصل القالث 3
    تم تطبيق  في مادة الفصل الرابع  4

 مقترحات  وم حمات ُأخر  
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 معرفة أسلوب إدارة الصف المتبع عند تطبيق التعليم اإللكتروني : عشر الثالثالمحور 

برمجيات نمام  استعمارإدارة الصف تتم ب 8
 التعليم اإللكتروني 

   

ُتَنم م وضعية جلوس الطلبة بنمام تسلسلي  2
 لكل طالب

   

 ستعمارنمام التفاعل اإللكتروني ُمهيأ ل  3
 الصفي 

   

إمكانية إرجاع اإلجابات  من كومبيوترات  4
الطلبة إلى كومبيوتر التحكم الرئيسي 

 الخاص بالمدرس عبر الشبكات

   

 مقترحات  وم حمات ُأخر  
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 أداة البحث بعد التحكيم( 41)  الملحق

 

 

 

 

 ﴾                                   ﴿رة /المدرس - رة/المشرفحضرة 

 المحترمة\المحترم

 تحية طيبة  

تقويم التعليم اإللكتروني في مادة الحاسوب )برتقوم الباحقة بإعداد بحقها الموسوم       
من المعرفة وسعة المعلومات في  ، ونمرا  لما تتمتعون ب (من وجهة نمر المشرفين والمدرسين

جانب التعليم اإللكتروني كونكم قمتم بتطبيق  للصف الخامس اإلعدادي، تقدم لكم هذ  اإلستبانة، 
التي تتألف من عدة فقرات ضمن مجموعة من المحاور، تتم اإلجابة عنها كما موضح بالشكل 

ية ولن ُتعتمد إت  غراض البحث التالي، علما  أن المعلومات التي ستقومون بتدوينها ستكون سر 
 .العلمي، ولكم جزيل الشكر واتمتنان

أتفقققققققق   الفقرة  

 بشدة

اتفقققققققققق   أتف 

إلققح  ققد 

 ما

ال اتفقققققققق   ال اتف 

 مطلقا  

       
 مقتر ات تود إضافتها  ول هذا المحور

 هنا تكتب المقترح الذي تود إضافته في  ال لديك مقترح معين  ول المحور

 

 

 

 

بسم اهلل الرمحن 

 الرحيم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية التربية للعلوم / جامعة بغداد

 ابن الهيثم/ الصرفة

 الدراسات العليا

 قسم العلوم التربوية والنفسية  

 المناهج الدراسية

 المشرفة
 د.م.أ

 إبتسام حسين فياض

 

 الباحثة  

 مناهج وطرائ  تدريس/  زينب فتاح يوسف
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 .ه في مادة الحاسوباعتمادمدى تحقيق التعليم اإللكتروني المتبع ألهدافِه، عند : المحور األول

 .تحديد نوع التعليم اإللكتروني المتبع: المحور الثاني

 .للتعليم اإللكتروني في مادة الحاسوبمدى كفاية الجوانب المادية : المحور الثالث

 .مدى كفاية استعمال المدرسين لنظام التعليم اإللكتروني في مادة الحاسوب: المحور الرابع

 مدى مالءمةة التعلةيم اإللكترونةي لمسةتوى النمةو المعرفةي لللبةة الصةف ال ةام : المحور الخامس

 .اإلعدادي

 . التعليم اإللكتروني اعتمادالحاسوب عند  القدرة على تحقيق أهداف مادة: المحور السادس

 . المحتوى العلمي  المحوسب لمادة الحاسوب لل ام  اإلعدادي اعتمادمدى : المحور السابع

التعلةيم فةي نظةام التعلةيم اإللكترونةي المتبةع فةي مةادة الحاسةوب،  استراتيجياتأبرز : المحور الثامن

 . واألنشلة المصاحبة فيه

 .أساليب التقويم المتبعة في مادة الحاسوب ضمن التعليم اإللكتروني: المحور التاسع

أنةةةواع  أسةةةولة تقةةةويم الللبةةةة فةةةي مةةةادة الحاسةةةوب والمتبعةةةة عنةةةد تلبيةةةق التعلةةةيم : المحقققور العا قققر

 . اإللكتروني

 .مدى توافر الجوانب البرمجية المناسبة للتعليم اإللكتروني: المحور الحادي عشر

 . في اثناء العام الدراسيى تلبيق التعليم اإللكتروني في مادة الحاسوب مد: المحور الثاني عشر

  .معرفة أسلوب إدارة الصف المتبع عند تلبيق التعليم اإللكتروني: عشر الثالثالمحور 

 :تعريف ببعض المصطلحات التي تخص البحث الحالي

 .تش يص نقاط الضعف والقوة في جوانب متعددة: التقويم

 .إستراتيجية تدري ، يعمل الللبة فيها ضمن مجموعة صغيرة بتوجيه المدرس: التعاونيالتعلم 

 .لالبتقوم على إيجاد الحلول الممكنة للمشكالت التي تقدم لل:  ل المشكالت

 .مهاراته في التفكير، للوصول إلى مبدأ أو مفهوم ما لالبيست دم ال :اإلكتشاف الموجه

 .يقوم على عمليات عقلية وعملية، تؤدي إلى حل مشكلة الدرس: اإلستقصاء الموجه

 (. التقويم التحفيز، اإلستكشاف، التفسير، التوسيع،)تعليم من خمسة مراحل : دورة التعلم

 .رسوم ت ليلية للداللة على  العالقة بين المفاهيم: خريطة المفاهيم

 خالل تقويم نتائج ديل السلوك منإخبار اللالب بكيفية تع :التغذية الراجعة

 

 



221       
 

 
 

 املالحق

مدى تحقيق التعليم اإللكتروني المتبع ألهدافِه، عند اعتماده في مادة الحاسوب،  : المحور األول
 :من حيث

أتفققققققققققق   الفقرات ت

 بشدة

اتفقققققققق   أتف 

إلقح  قد 

 ما

 ال اتفققققققققق  ال اتف 

  مطلقا  

ة متباينرررررمصرررررادر متعرررررددة و  تررررروفير 4
للمعلومرررررات تتررررريح فررررررص المقارنرررررة 

 التقييموالتحليل و والمناقشة 

     

إستخدام وسائط التعليم اإللكترونري  2
مومررررررررررة فرررررررررري ربررررررررررط وتفاعررررررررررل المن

، طالررررررررررب، المرررررررررردرسال)التعليميررررررررررة 
، المنرررررررررررزرالم سسرررررررررررة التعليميرررررررررررة، 

 (، البيئةالمجتمع

     

تنميررررررررة مهررررررررارات الطرررررررر ب وبنرررررررراء  3
شخصرررياتهم لترررت ءم مرررع متغيررررات 
 العصرررررررررر مررررررررررن خرررررررررر ر التقانررررررررررات

 التكنولوجية الحديقة

     

بما يسراعد فري  التقانيةنشر الققافة  1
مجتمررع إلكترونرري قررادر علررى  إعرداد

 مواكبة مستجدات العصر

     

 مقتر ات  ومال ظات أُخرى
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 (تحديد نوع التعليم اإللكتروني المتبع):المحور الثاني 

 :أن التعليم اإللكتروني يحدث

أتف   الفقرات ت

 بشدة

اتف   أتف 

إلح  د 

 ما

 ال اتف  ال اتف 

  مطلقا  

تعلرررررررررررريم إلكترونرررررررررررري قررررررررررررائم علررررررررررررى أدوات  4
 cloudالمنتررررررررررديات،)اإلنترنررررررررررت

computing..., mobile learning, 
web )بنحٍو متزامن أو غير متزامن 

     

أن  يعزز من دور المدرس،  باتباع أنمراط  2
 جديدة للمدرس أقناء الدرس 

     

      تعلم الطلبة ذاتيا  يشجع على  3
بنحٍو متزامن أو )عن بعد  طلبةفي  تقييم ال 1

 (غير متزامن
     

تسرررتخدم أدوات اتتصرررار اإللكترونررري برررين  5
الطلبرررررة والمدرسرررررين ضرررررمن نمرررررام التعلررررريم 

البريررررررد اإللكترونرررررري، مواقررررررع )اإللكترونرررررري 
 (التواصل، مواقع محددة للويب

     

التعلرررررررريم تسرررررررتعمل شررررررربكة اإلنترنررررررررت فررررررري  6
 اإللكتروني المتبع

     

تسرررررررتعمل شررررررربكة اإلنترانرررررررت فررررررري التعلررررررريم  7
 اإللكتروني المتبع

     

تسرررررتعمل شررررربكة اإلكسرررررترانت فررررري التعلررررريم  8
 اإللكتروني المتبع

     

 مقتر ات  ومال ظات أُخرى
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 :مدى كفاية الجوانب المادية للتعليم اإللكتروني في مادة الحاسوب :المحور الثالث

 :إذ يالحظ التالي

أتفقققققققققق   الفقرات ت

 بشدة

اتفققققققق   أتف 

إلح  قد 

 ما

 ال اتفقققققققق  ال اتف 

  مطلقا  

م ءمرررررة المختبرررررر لنمرررررام التعلررررريم  4
 اإللكتروني

     

خراص بكرل  حاسروبفر جهراز اتو  2
 طالب

     

الطاقرررررة )فر مرررررزودات الطاقرررررة اترررررو  3
لتشررررررررررغيل ( الكهربائيررررررررررة البديلررررررررررة 

ا جهرررررررررررررزة الررررررررررررر زم إسرررررررررررررتخدامها 
أقنرررررراء التعلرررررريم تسررررررتمرار العمررررررل 

 اإللكتروني

     

ترررررررررروافر شرررررررررربكات ربررررررررررط أجهررررررررررزة  1
 (السلكية وال سلكية)الحاسوب 

     

تررررروافر وسررررريلة عررررررض الكترونيرررررة  5
 تفاعلية م ئمة

     

 مقتر ات  ومال ظات أُخرى

 

 

 

 في مادة الحاسوب التعليم اإللكتروني  كفاية استعمال المدرسين لنظاممدى : الرابعالمحور 

 ت

أتف   الفقرات

 بشدة

اتف   أتف 

إلح  د 

 ما

 ال اتف  ال اتف 

  مطلقا  

4 
امررررت ك المرررردرس لمهررررارات إسررررتخدام 

 برمجيات التعليم اإللكتروني
     

2 
إمكانيررررررررررة توميررررررررررف نمررررررررررام التعلرررررررررريم 

 Hp) اإللكترونررررررررري الحرررررررررالي
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classroom manager)  لمررررادة
 الحاسوب 

3 
سرررهولة إنجررراز خطرررة الررردرس المقرررررة 

 التعليم اإللكتروني  اتباععند 
     

1 

التعلررررررررريم  اتبررررررررراعسرررررررررتقمار الوقرررررررررت با
للمدرسين   ا مقل بالنحواإللكتروني 

 والطلبة

     

5 

امررررررت ك المرررررردرس المهررررررارة لتصررررررميم 
المرررررادة إلكترونيرررررا  علرررررى وفررررر  نمرررررام 

 التعليم اإللكتروني

     

6 

التعزيرز فرري امرت ك المردرس مهرارات 
مررررادة الحاسرررروب مررررن خرررر ر التعلررررريم 

 اإللكتروني

     

7 

إمررررررت ك المرررررردرس المهررررررارة لتصررررررميم 
المررررادة إلكترونيررررا  وفرررر  نمررررام التعلرررريم 
اإللكترونرري الحررالي فرري حررار الحاجررة 

 إلى ذلك

     

8 
تمكن المدرسين مرن ت فري اتعطرار 
 التقانية والبرمجية في حار حدوقها 

     

9 

المدرسرررررررررررررررين للتطرررررررررررررررورات متابعرررررررررررررررة 
والتحرررررديقات المطلوبرررررة فررررري المجرررررار 
البرمجررري المررررتبط ببرمجيرررات التعلررريم 
شرررررراكهم فررررري الررررردورات  اإللكترونررررري وا 

 المطلوبة لها

     

41 
 بالحواسرررررررريبالررررررررتمكن مررررررررن الررررررررتحكم 

 الخاصة بالطلبة  
     

 مقتر ات  ومال ظات أُخرى
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الصف الخامس  لطلبة التعليم اإللكتروني لمستوى النمو المعرفي مالءمة مدى: الخامس المحور
 اإلعدادي

 : حيث أنمن 

أتف   الفقرات ت

 بشدة

اتف   أتف 

إلح  د 

 ما

 ال اتف  ال اتف 

  مطلقا  

علرررى التعامرررل  توجرررد قررردرة للطلبرررة  4
 مع نمام التعليم اإللكتروني

     

تعلررم لتوميفرر  فرري  للطلبررة اسررتعداد 2
 المادة المقررة 

     

دورة تعريفيرررررة حاجرررررة إلرررررى لطلبرررررة ل 3
ببرمجيرررررررررات التعلررررررررريم اإللكترونررررررررري 

 HP classroom)المتبرررع 
manager) 

     

 ضررررورة تطبيررر يشرررعرون  الطلبرررة  1
  نمام التعليم اإللكتروني

     

ينمررري مهرررارات التعلررريم اإللكترونررري  5
 الحاسررررررررروبالطلبرررررررررة فررررررررري المرررررررررادة 

 المقررة لهم

     

م ءمرررة نمرررام التعلررريم اإللكترونررري  6
المتبررررررع للفررررررروق الفرديررررررة وقرررررردرات 

 طلبةال

     

نمرررررام التعلررررريم اإللكترونررررري المتبرررررع  7
على المشراركة ويقيرر طلبة يحفز ال

 الدافعية نحو التعلم

     

 مقتر ات  ومال ظات أُخرى
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 التعليم اإللكتروني  اعتمادالقدرة على تحقيق أهداف مادة الحاسوب عند : المحور السادس

 :ويتم ذلك عن طري  تحقي  اآلتي

أتف   الفقرات ت

 بشدة

اتف   أتف 

إلح  د 

 ما

 ال اتف  ال اتف 

  مطلقا  

المفهررررررروم العرررررررام لقواعرررررررد  يوضرررررررح 4
 البيانات

     

علرررررررررى مفهررررررررروم الحقرررررررررل  يتعررررررررررف 2
 الع قة بينهماوالسجل والملف و 

     

ضررررررمن  الجرررررردور يتعرررررررف علررررررى  3
  Accessبرنامج 

     

      يتعرف على فائدة المفتاح الرئيس 1
يعرررررررررف مفهرررررررروم فرررررررررز البيانررررررررات  5

 فائدت و 
     

      يتعرف على مفهوم اإلستع م 6
  Accessيشررررررغل برنررررررامج  7

 الخروج من و 
     

يتعرررررررررف علررررررررى عناصررررررررر نافررررررررذة  8
Access 

     

 بنحرٍو يتعامل مع أشررطة ا دوات  9
 جيد

     

      قاعدة بيانات فارغة  ينشئ 41
بطريقرررررررة  ويصرررررررمم جررررررردوت   ينشرررررررئ 44

 المعالجعرض التصميم و 
     

القيررود فرري يتعامررل مررع السررج ت و  42
 الجداور

     

      ينس  بيانات الجدور 43
 البيانرررررررررراتيجيرررررررررد البحررررررررررث عرررررررررن  41

 يستبدلهاو 
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يفرررررررررز السررررررررج ت فرررررررري الجرررررررردور  45
 تصاعديا  

     

معرايير  بحسربيصنف السج ت  46
 محددة

     

يكتررررررررب البرررررررررامج بإحررررررررد  لغررررررررات  47
 Visiual) البرمجرررة البسررريطة

Basic) 

     

       يومف الدوار البرمجية 48
      الحاسوبيكتسب المعرفة بعمل  49
      يَمك ِّن الطالب من التفكير منطقيا   21
      يَمك ِّن الطالب من التحليل  24
      يَمك ِّن الطالب من اتستنتاج  22
      يستخدم أدوات البرمجة المتقدمة 23
يتعرف على أساسريات فايروسرات  21

 الحاسوب
     

 يتعررررررررف علرررررررى كيفيرررررررة اتخترررررررراق 25
 اإللكتروني

     

يتعرررررررررف علررررررررى اآلقررررررررار السررررررررلبية  26
 التخلص منهاوكيفية  لإلختراق

     

مررررررررن كيفيررررررررة الررررررررتخلص يتعرررررررررف  27
 الفايروسات

     

يتعرررررررف علررررررى أساسرررررريات تهيئررررررة  28
 الحاسوب

     

ف على كيفيرة تنصريب نمرام يتعر  29
 ات الملحقبعض و التشغيل 

     

ات برررررررررررررررامج الملحقرررررررررررررر ينصررررررررررررررب  31
 الحاسوب

     

 مقتر ات  ومال ظات أُخرى
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 اإلعداديلخامس ل المحوسب لمادة الحاسوب العلمي المحتوى  اعتمادمدى : السابعالمحور 

أتف   الفقرات ت

 بشدة

اتف   أتف 

إلح  د 

 ما

 ال اتف  ال اتف 

  مطلقا  

حوسررربة المحتررررو  ل جرررد ضرررررورةو ت 4
 المعرفي لمادة الحاسوب

     

 تفررراعلي محتررو   اعتمررراديررتم فعرر    2
 محوسب لمادة الحاسوب

     

تغطيرررررررة مفرررررررردات المحترررررررو   ترررررررتم 3
لررررر  عنرررررد  ضرررررمن الوقرررررت المقررررررر

 التعليم اإللكتروني اعتماد

     

فر مكتبات إلكترونية مسراندة اتتو   1
 للمحتو  المعرفي

     

 مقتر ات  ومال ظات أُخرى

 

 

 

أبرز استراتيجيات التعليم في نظام التعليم اإللكتروني المتبع في مادة الحاسوب، : الثامنالمحور 

 :واألنشطة المصاحبة فيه

أتف   الفقرات ت

 بشدة

اتف   أتف 

إلح  د 

 ما

 ال اتف  ال اتف 

  مطلقا  

تعتمررد اسررتراتيجية الررتعلم التعرراوني  4
 والتشاركي

     

      حل المشك ت تعتمد استراتيجية 2
اإلكتشررررررررراف تعتمرررررررررد اسرررررررررتراتيجية  3

 الموج 
     

اإلستقصرررررررراء  تعتمررررررررد اسررررررررتراتيجية 1
 الموج 
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      دورة التعلم تعتمد استراتيجية  5
المفرررررررراهيم فرررررررري خريطررررررررة  تعتمررررررررد  6

 الدرس
     

 مقتر ات  ومال ظات أُخرى

 

 

 

 في مادة الحاسوب ضمن التعليم اإللكتروني ةالتقويم المتبع أساليب: التاسعالمحور 

أتف   الفقرات ت

 بشدة

اتف   أتف 

إلح  د 

 ما

 ال اتف  ال اتف 

  مطلقا  

يعتمرررد المررردرس بطاقرررة م حمرررة أداء  4
 العلميالطلبة لتقويم ا داء 

     

      التحريري التقويم  اعتماد  2
       يتم اعتماد التقويم الشفوي  3
      يتم اعتماد التقويم الفردي المحوسب 1
 التقرررررررررررويم الجمررررررررررراعي اعتمررررررررررراديرررررررررررتم  5

 المحوسب
     

إمكانيررررة خرررررزن إجابررررات الطلبرررررة عنرررررد  6
إتمرررررررررام التقرررررررررويم الشرررررررررهري واليرررررررررومي 

 إلكترونيا  

     

إمكانيررة تحويررل اإلجابررات اإللكترونيررة  7
الخاصررررة بالطلبررررة، إلررررى ورقيررررة بنحررررٍو  

 مباشر

     

إمكانيررررة إرسررررار إجابررررات الطلبررررة مررررن  8
 حواسيبهم إلى حاسوب المدرس 

     

إمكانية تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة  9
 عند اتباع التعليم اإللكتروني

     

 مقتر ات  ومال ظات أُخرى
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ة عند تطبيق التعليم أنواع  أسئلة تقويم الطلبة في مادة الحاسوب والمتبع: شراعالالمحور 
 :اإللكتروني

أتف   الفقرات ت

 بشدة

اتف   أتف 

إلح  د 

 ما

 ال اتف  ال اتف 

  مطلقا  

التقررررررويم المعتمررررررد علررررررى يسررررررتخدم  4
 اإلختيار من متعدد  اختبارات

     

تسرررررررررررتخدم اختبرررررررررررارات المطابقرررررررررررة  2
 لإلجابة الصحيحة 

     

ترتيرررررررررررررب  اختبرررررررررررررارات تسرررررررررررررتخدم  3
 العبارات

     

      تستخدم اختبارات إكمار العبارة 1
      تستخدم اختبارات الصح والخطأ 5
      تستخدم اختبارات التطبي  العملي 6
تسرررررررررررررررررررررتخدم اتختبرررررررررررررررررررررارات ذات  7

 اإلجابات القصيرة
     

 ومال ظات أُخرى مقتر ات 

 

 

 

 .جية المناسبة للتعليم اإللكترونيمدى توافر الجوانب البرم: عشر الحاديالمحور 

أتف   الفقرات ت

 بشدة

اتف   أتف 

إلح  د 

 ما

 ال اتف  ال اتف 

  مطلقا  

إسررتخدام بوابررات ومتصررفحات اإلنترنررت  4
 التعلم اإللكتروني في اقناء

     

توفر إمكانية تبادر المعلومات  ليا  بين  2
 الطلبة 

     

 يسرررررررتعملون مواقرررررررع خاصرررررررة للتواصرررررررل 3
 خارج حدود الصف
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يخلرررررررررررو النمرررررررررررام البرمجررررررررررري  للتعلررررررررررريم  1
اإللكترونرررررري مررررررن ا خطرررررراء البرمجيررررررة 

 والتنفيذية

     

تتواف  برمجيات التعليم اإللكتروني مع  5
 الحاسوبأنممة البرامج المقررة لمادة 

     

م ئمررة برامجيررات أنممررة التشررغيل مررع  6
 برامجيات نمام التعليم اإللكتروني 

     

مرررد  إسرررتخدام  بررررامج تفاعليرررة ضرررمن  7
 التعليم اإللكتروني 

     

توفر موقع إلكترونري مخصرص للتعلريم  8
 اإللكتروني 

     

 مقتر ات  ومال ظات أُخرى

 

 

 

 

  في اثناء العام الدراسيمدى تطبيق التعليم اإللكتروني في مادة الحاسوب  :الثاني عشرالمحور 

أتفق  الفقرات ت
 بشدة

اتف  إلح  أتفق

  د ما
ال 
 اتفق

 ال اتفق
  مطلقا  

قواعد )تم تطبيق  في مادة الفصل ا ور 4
 (البيانات وا كسس

     

ترررررررررررم تطبيقررررررررررر  فررررررررررري مرررررررررررادة الفصرررررررررررل  2
 (6برنامج الفيجوار بيسك )القاني

     

تررررم تطبيقرررر  فرررري مررررادة الفصررررل القالررررث  3
 (الفايروسات واتختراق)

     

ترررررم تطبيقررررر  فررررري مرررررادة الفصرررررل الرابرررررع  1
 (الفرمت  والتنصيب)

     

 مقترحات  ومالحظات ُأخرى 
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 معرفة أسلوب إدارة الصف المتبع عند تطبيق التعليم اإللكتروني : الثالث عشرالمحور 

أتف   الفقرات ت

 بشدة

اتف   أتف 

إلح  د 

 ما

 ال اتف  ال اتف 

  مطلقا  

إدارة الصرررررررررررررف ترررررررررررررتم بإسرررررررررررررتخدام  4
 برمجيات نمام التعليم اإللكتروني 

     

ينمم وضرع  جلروس الطلبرة بنمرام  2
 تسلسلي لكل طالب

     

نمرررررام التفاعررررررل اإللكترونررررري ُمهيررررررأ  3
لإلسرررررررررررررتخدام الصررررررررررررررفي الفررررررررررررررردي 

 والجماعي

     

 مقتر ات  ومال ظات أُخرى
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 معلومات عن التعليم اإللكتروني( 85) الملحق
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Abstract  

The aim of the present research was to evaluate the E –

Instruction  that is used for the computer subject which is applied in a 

number of Iraqi schools related to the Iraqi Ministry of Education from 

the viewpoint of the supervisors and teachers in order to diagnose the 

advantages and disadvantages in the E –Instruction, and give solutions 

and recommendations that will advance the E –Instruction  through  

answering the following questions: 

 

1- What is the presence of the objectives for the E –Instruction , when it is 

applied for the computer subject? 

2- What is the type of the E –Instruction, which is applied for the computer 

subject in the fifth secondary grade?  

3- What is the adequacy of the physical aspects for the E –Instruction  in 

the computer subject?  

4- How efficient is the use of teachers for the E –Instruction  in the 

computer subject? 

5- What is appropriate of the E –Instruction  to the level of cognitive 

development of students in the fifth secondary grade? 

6- To what extent is the ability to achieve the goals of computer subject 

when using the E –Instruction? 

7- To what extent is the adoption of computerized content in the computer 

subject for the fifth secondary grade? 

8- What are the main Instruction strategies the E –Instruction  that has been 

in use in the computer subject and the activities associated with it? 

9- What are the methods of evaluation used in the computer subject within 

the E –Instruction? 

10- What are the types of questions that are used to evaluate students in the 

computer subject within the E –Instruction  ? 

11- What is the availability of appropriate software aspects of the E –

Instruction? 

12- To what extent the application of e-learning the E –Instruction  in the 

computer subject during the school year? 

13- What is the class management techniques used in the application of the 

E –Instruction? 

To achieve the objectives of the research, the researcher used as 

a population of her research all the teachers who taught the computer 

subject and engaged in teaching the E –Instruction  for the current 

academic year (2014-2015) in Al-Kadsiay (Diwaneya) province as well 

as all the supervisors who were presence at schools supervising teachers 

who are teaching in the E –Instruction. 
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    The researcher used a descriptive approach in her current 

research, and in order to prepare a list of items that is essential for the 

evaluation as a first draft questionnaire, the researcher has depended on 

previous studies in the field and on the opinions of teachers and 

supervisors by distributing a two open ended questionnaire  each one 

included a three questions one for the teachers and another one for the 

supervisors to propose what is suitable to be included in the evaluating 

questionnaire . 

 

The first draft questionnaire content (126) items distributed 

among (13) fields. The researcher distributed the first draft questionnaire 

among (16) experts inside and outside Iraqi as well as (7) teachers and 

supervisors who were expert in the area of Computer Science, curricula 

and teaching methods, measurement and evaluation, and in educational 

psychology, then the researcher gave them enough time to check each 

item and removing or adding what is suitable for the tool to become in its 

final draft which included (105) items distributed among (13) fields. 

 

The researcher applied the questionnaire in its final form 

among (50) teachers, and (3) supervisors by giving them enough time to 

answer the questionnaire. Answers were later analyzed statically by using 

a number of statistical methods such as (mean, standard deviation, Chi-

square, (SPSS). 

It has been found that the sample of the research agreed that the 

objectives of the E –Instruction  have been achieved, according to the 

views of members of the Search sample. It is built type learning. There is 

a well availability of physical aspects. The E –Instruction in use is 

appropriate to the level of student's cognitive development. And It has 

been found that the sample of the research agree on the achievement of 

(105) of the evaluating items of the questionnaire. 

Therefore, based on the findings some recommendations are 

suggested.  

 

 

 

 


