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 :مقدمة 

التقنــــ   والســــرعة فــــ  الت ــــور،  بــــال ارك الك يــــرك فــــ  المعرفــــة هــــلا الع ــــريتميــــ  
 ضـروراا  كـا  ؛ لـلا  التكنولـوج بع ـر التقـدم  تسـمية هـلا الع ـر؛ مما أدى إلـ   والتكنولوج 

كثـرك  عـ مواكبـة هـلا المتريـرات لمواجاـة الم ـكتت التـ  مـد تـنجم  التعليميـة المؤسساتعل  
 وبعد المسافات. المعملي ونقص  ال تبالمعلومات، و اادك عدد 

خا ـة وبللتعلـيم والـتعلم ،  مختلاـة وانمـا   ـر  إل  ظاـور  التحوالت تلك فرضتومد 
مع ظاور الثورك التكنولوجيـة فـ  تقنيـة المعلومـات، والتـ  جعلـت مـ  العـالم مراـة  ـريرك ممـا 

 متعـــددكل يئـــات  ال ـــتبأدى إلـــ   اـــادك الحاجـــة إلـــ  تبـــادخ الخ ـــرات مـــع ا خـــرا ،  وحاجـــة 
الجديدك ف  التعليم والتعلم) ال نا  و ا ـ   واألنما ال ر  الم ادر للبحث ، فظارت كثير م  

 (.6101 ، دوم
، والـل   : الـتعلم اللكترونـ  فـ  الومـت الـراه التعلم التـ  ظاـرت  وأنما  رائق وم  
تقــدم فــ  األجاــ ك االت ــاخ الحديثــة مــ   تقنيــاتباســتخدام  الــتعلم نمــا نمــم مــ  أيعــرب بهنــ  
 داخـ  ُبعـد أو فـ  ع ـر التعلـيمالنترنت سواء كـا    بكاتكللك ، و متعددك الوسائم  الحاسوبية

 (.6112ا   الدراس  )الموس  والمبارك ،ال
 فــ  ركــ  اساســ  وضــرورى مــ   يعت ــر( أ  الــتعلم اللكترونــ  6114واــرى التــودرى )

 ال ـتب ،أعـداد  ال اـادك فـ العملية التعليمية، وليس م  كمالياتاا أو مجرد رفاهية ؛ لمواجاة 
يمكنــ  حــ  ، واــرى كــللك أ  هــلا الــتعلم أ  تســتوع اا المؤسســات التعليميــة  يمكــ  والتــ  ال

محاـ  وداعـم فيكـو   التقليـدى، فيمك  أ  يدمج هلا األسلوب مع التدراس الم كتت التعليمية
 ل  .

فــ  كافــة المؤسســات  متعــدد مــ  تــوفير وســائم إلكترونيــةلكترونــ  م ال يتــيا الــتعلكمــا  
عداد جي  م  المعلمي   الحديثـة  التقنيـة الت ـوراتمادرا  عل  التعام  مع  بتوال التعليمية وا 

 (.  6112)الدهش ,
علــ  االنترنــت علــ  الــتعلم القــائم ومــد أظاــرت دراســات عديــدك تاــو  الــتعلم االلكترونــ  

؛ ودراســـــــة  6112التقليـــــــد  ،حيـــــــث إ ـــــــارات نتـــــــائج دراســـــــات كـــــــ  مـــــــ  : فرهـــــــود، 
Ahern,2006،؛  6112الدي  ،  ؛  ا  6112؛الم رىParker,2004 . 
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  ــريرك مجموعــات مــ  خــتخ  الدراســيييــتعلم الــتعلم اللكترونــ  الت ــارك   مــ  خــتخو 
حــ  فــ  أو  موضــود دراســ تت ــارك كــ  مجموعــة فــ  تعلــم و ،  النترنــت علــ   ــبكة ةت ــاركي
 لكترونــ إ تعلــم إلــ هــلا النــود مــ  التعلــيم وانقســم أو انجــا  م ــروعات،  تعليميــة م ــكتت
 (.(Loo , R 2004 آخر غير مت ام  و مت ام  ت ارك  

ـــر ـــة علـــ الت ـــارك  اللكترونـــ    يئـــة الـــتعلم وتعت  اســـتخدام نظـــم إدارك الـــتعلم  القائم
, وللـك إلا الماـاهيم والماـارات التعليميـةختلاـا تنميـة مـ  م  ال يئـات التـ  يمكـ  لكترونية ال 
 .(6102، السيد) الت ارك  ب ك  مناسب لخدمة  يئة التعلم ت ميماا تم

، حيث م  الجامعات العالميةإدارك التعلم اللكترون  باهتمام  نظمولقد حظ  استخدام 
، وللك  ت وار مقررات كاملة  استخدام تلك النظمالجامعات ف  الدوخ بالتوسع ف   تاتم

تسع  جاهدك للحا   ركب الدوخ لات االمت اديات المنخاضة  واس تاا، وهلا ما جع  الدوخ 
المتقدمة ف  هلا االتجاا ؛ إدراكا مناا ألهمية تلك النظم ف  رفع مستوى كااءك العملية 

 .( 6106التعليمية ف  مؤسسات التعليم العال  .)العتي   ،
استخدام نظم إدارك التعلم ب بالدوخ المختلاة المؤسسات التعليمية  ولقد اهتمت معظم

 رامج التعلم اللكترون  والتعليم ع  بعد ، حيث اهتمت م روعات التعلم اللكترون  ف  
 .ااوالتدراب اللكترون  والتعلم ع  بعد  ت ميم مقررات دراسية إلكترونية وتقديماا  واس ت

 إدارك التعلم نظمالتعلم اللكترون  أ بحت  الت ور المستمر ف  تقنياتومع 
واستخدمت معظم  الجامع  ،والتدراب  التعليمف   وسيلة يعتمد علياا بكثرك اللكترون 

الجامعات حوخ العالم أنظمة لدارك التعلم اللكترون  سواء ماتوحة الم در مث   أو تجاراة 
 .(Jones,Morales,Knezek, 2005)..الم در

 ومعي ويق د بهنظمة إدارك التعلم اللكترون  أناا األنظمة الت  تعم  كمساعد 
 ،تعلم  م  مقررات، وامتحانات، وم ادر التعليمية مواداالمعلم  يحم للعملية التعليمية بحيث 

، كما أ  هناك غرفا  للدرد ة والحوار، ف   احت  عل  النظام ومامات تعليمية  وأن  ة
وملاات إنجا  إلكترونية وغيرها م  الن ا ات اللكترونية الداعمة للمواد الدراسية.)الجراوى 

،6101.) 
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والمستخدمة  عالية االما م  األنظمة ادارك التعلم االلكترون  بتك  ورد ويعت ر نظام 
م اللكترون  ، حيث ت ود المعلمي  وم مم  المقررات الدراسية بم ايا متعددك  نجاح ف  التعل

دارك المقررات عل  االنترنت .  .(Wen, et al ,2007)لن اء وا 
بعنا ر أفض  النتائج فيما يتعلق لكترون  بتك  ورد ال  إدارك التعلمولقد حقق نظام 

. ل  نمو الجانب التح يل  والماارى ف  العملية التعليميةوالت  أدت إ، ومكونات  الت اركي 
(Graf & List ,2005). 

م العال  السعودى  ت  يق نظام إدارك التعلم يعل  للتعلولالا امدم المجلس األ
يع الجامعات السعودية ، لما لالا النظام م  فاعلية عالية ف  لكترون  بتك  ورد  جمال 

  والت ور المستمر لالا النظام.ما  والسراة ودرجة األ المجاخ التعليم 
ولما كا  التعليم حجر األساس ف  تكوا  األمة وبناء أفرادها، واتهثر تهثير مبا را  
بالت ورات الحديثة ومع ت ور التعلم اللكترون  وانت ار استخدام  وما ُيوّفرا م  ت  يقات 

لالا  ال تبفعالة داعمة لعمليت  التعليم والتعلم ؛ كا  ال د وأ  تستجيب  رامج إعداد 
 مة الت  وت وادا بالماارات الت  ال البفت وار التعليم ال د وأ  ي دأ ف  ت وار  الت ورات ،

)عيد .تمكن  م  أداء أدوارا المنو ة ب  عل  أكم  وج  لتحقيق أهداب المنظومة التعليمية
،6101.) 

 مللقيام بهدواره مم  أهم عوام  نجاحا الدراسةأثناء  لل الب الت مويعد تقديم الدعم 
ومولتو   Kim,Agard&Nabb,(2006)هلا مع ما أوضح  كٌ  م  كيم وآجارد وناب ، واتاق 

Moulton,(2005)  وار مااراتام ف  مجاخ ت عل   الدراسةأثناء  ال تبعل  أهمية تدراب
 لكترون  .الت ميم ال 

استخدام التقنية الحديثة ف  تنمية ومد أكدت البحوث والدراسات العلمية عل  أهمية 
وم  هلا الدراسات : دراسة )الجراو    تب الحاسباتالت ميم اللكترون  لدى ماارات 

م(؛ ودراسة )الداي  ، 6112( ؛  دراسة  )ستم  ، 6112(  ؛ ودراسة ) النجد  ، 6101،
( ؛ ودراسة )التودرى ،  6112( ؛  ودراسة )كنسارا ،  6112(  ؛ ودراسة )عيد ،  6112
 م ( . 6112

 تب م  إيضاح أهمية توفر ماارات الت ميم اللكترون  لدى  وبناء  عل  ما تقدم
واستخدام التعلم االلكترون  الت ارك  القائم عل  استخدام نظام  بالجامعة االستمية الحاسبات
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، تولد لدى الباحث الدافعية لجراء هلا الدراسة  ؛  ادب ادارك التعلم االلكترون  بتك  ورد
لكترون  بتك القائم عل  استخدام نظام إدارك التعلم ال  ن  الت ارك لكترو التعلم ال  اثرمعرفة 
ب كلية الحاسبات لدى  ت ثر التعلموبقاء أ لكترون ف  تنمية ماارات الت ميم ال   ورد

بما يحقق أم   درجات  الفادك للح وخ عل  المخرجات لات الكااءك  ستميةبالجامعة ال
 العلمية العالية  .

الدراسةاإلحساس بمشكلة   
 -م  ختخ: الدراسةنبعت م كلة 

لكـر  فياـا  بكليـة الحاسـبات سالتـدرابعـ  أعضـاء هيئـة إجراء مقابتت غير مقننة مع  .0
. و تتمثـ  لكترونـ ماـارات الت ـميم ال ف  تعليم وتعلـم ال تب   أ  هناك  عوبات تواج 

ــة إي ــاخ المعلومــات ال ــعوبات ــة الماــارات  لل ــتب فــ  كياي ــرامج وتنمي ــة ال  نتيجــة لقل
ماـارات ف  رفع وتنميـة ماـاراتام المختلاـة. وخا ـة لكترونية الت  تساعدهم التعليمية ال 

ومث  هلا الماـارات ال يمكـ  أ  تـدرس بـالتلقي   ـ  تعتمـد ، اللكترون ال رمجة والت ميم 
  ـتبيـة ت ـجع هـؤالء اللكترونإفت ـد مـ  إيجـاد وسـائ  وتقنيـات  والتكـرارعل  الممارسة 

 عل  التعليم وتوفر لام المحاكاك والتكرار الت م لتث يت هلا الماارات. 
لـــق اســـتخدام الـــتعلم االلكترونـــ  الت ـــارك  فـــ  تنميـــة الماـــارات ب ـــاة عامـــة وماـــارات  .6

دراسـة  الت ميم االلكترون  للمقررات التعليمية ب اة خا ة كما اكدت الدراسـات التاليـة: 
عـدم تـوفر  اتحيـث  ينـت نتـائج هـلا الدراسـ( 6106و دراسـة معرفـ  )( 6101) محمود
 . تبمتئمة لمستوى اليمية  يئة تعل

ث  ت ـجيع البحـ( 6102لكترونـ  )مـؤتمر االمليمـ  الثالـث للـتعلم ال م  ختخ تو ـيات ال .2
ــتعلم ال  ــ  العلمــ  فــ  مجــاالت ال تمر وتهثيرهــا، وعوامــ  نجاحاــا ، وتو ــيات المــؤ لكترون

(  تقـــديم م اـــد مـــ  الـــدعم والت ـــجيع 6102  للجمعيـــة العمانيـــة لتقنيـــات التعلـــيم )الثـــان
لكترونــ  ربويــة لتقنيــات الــتعلم والــتعلم ال وال ــتب لااــم وت  يــق المســتجدات التللمعلمــي  

و ــت بضــرورك اســتخدام و ــيات العديــد مــ  الدراســات والتــ  أالت ــارك  . ومــ  خــتخ ت
لكترونــ  ركية فــ  تنميــة ماــارات الت ــميم ال لكترونــ  الت ــانظــم إدارك الــتعلم ال ت  يقــات 

؛ ودراســـة  6102للمقـــررات التعليميـــة ، ومـــ  تلـــك الدراســـات: دراســـة  ـــرا  واخـــرو  ،



 م6104أكتوبر ( 64ـــــــــــــ العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 212 - 
 

Bansal et al,2012  ؛ ودراســـة ودراســـةHe et al,2011   ؛ ودراســـة
Ramachandean,2011  ؛ ودراسةNaser&Kert,2010. 

 واختبـار ادائـ ت  يق اختبار تح يل  لت  م  ختلاا تم م  ختخ الدراسة االستك افية ا .4
لـــدى عينـــة , لكترونــ بالت ـــميم ال لقيــاس الجانـــب المعرفـــ  واألداء الماــارى المـــرتب ي  

ــدراها ) ــب21مق ــورك   (  ال ــة المن ــة الســتمية بالمدين ــة الحاســبات بالجامع مــ   ــتب كلي
لماــارت الت ــميم ال يمتلكــو  الجوانــب المعرفيــة واألداء الماــارى  % 22أ  نســبة  ت ــي  
 لكترون .ال 

 للجوانــب المعرفيــة واألداء الماــارى الخــاصال ــتب  ممــا ســ ق ت ــي  تــدن  وافتقــار
 بماارات الت ميم االلكترون .

 الدراسةمشكلة 

ل ـــتب كليـــة فـــ  ع ضـــع  الجانـــب المعرفـــ  واألداء الماـــارى  الدراســـةم ـــكلة تتمثـــ  
, الدراســة الحاليــةع ــر  يحــاوخ الباحــثع وبالتــال  فــ  ماــارت الت ــميم االلكترونــ   الحاســبات
لكترونـ  الـتعلم ال  القـائم علـ  اسـتخدام نظـام إدارك الـتعلم اللكترونـ  الت ـارك  أثراستك اب  
الت ــميم االلكترونــ  لــدى  ــتب كليــة الحاســبات بالجامعــة  تماــاراتنميــة علــ   بــتك  ــورد

 الستمية بالمدينة المنورك.
 تساؤالت الدراسة :

 سعت الدراسة الحالية ال  الجابة ع  السؤاخ الرئيس االت :
لكترونــ  لــ  اســتخدام نظــام إدارك الــتعلم ال لكترونــ  الت ــارك  القــائم عثــر الــتعلم ال مــا أ

 ــتب كليــة لــدى ثــر الــتعلم لكترونــ  وبقــاء أاــارات الت ــميم ال بــتك  ــورد فــ  تنميــة م
 الحاسبات بالجامعة الستمية؟

 وتارد م  هلا السؤاخ الرئيس األسئلة الارعية االتية:
لكترونـ  بـتك ل  استخدام نظام إدارك الـتعلم ال لكترون  الت ارك  القائم عثر التعلم ال ما أ -0

لكترونـ  لـدى  ـتب كليـة الحاسـبات ال  ورد ف  تنمية الجانب المعرف  لماارات الت ـميم 
 بالجامعة الستمية.
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لكترونــ  لــ  اســتخدام نظــام إدارك الــتعلم ال الــتعلم االلكترونــ  الت ــارك  القــائم عأثــر مــا   -6
ـــة ـــ  تنمي ـــورد ف ـــتك   ـــب األ ب ـــارى للت ـــميم ال جان ـــدىداء الما ـــ  ل ـــة  لكترون  ـــتب كلي

 الحاسبات بالجامعة الستمية.
لكترونـ  بـتك ل  استخدام نظام إدارك الـتعلم ال لكترون  الت ارك  القائم عما أثر التعلم ال  -2

لكترونـــ  لـــدى  ـــتب كليـــة الحاســـبات الـــتعلم لماـــارات الت ـــميم ال أثـــر ء  ـــورد فـــ  بقـــا
 بالجامعة الستمية.

الدراسةأهداف   
   لـــ  اســـتخدام نظـــام إدارك الـــتعلم لكترونـــ  الت ـــارك  القـــائم عال  أثـــر الـــتعلمالتعـــرب علـــ

لكترونـ  لـدى  ـتب جانب المعرف  لماارات الت ميم ال لكترون  بتك  ورد ف  تنمية الال 
 كلية الحاسبات بالجامعة الستمية.

     ــتعلم ال التعــرب علــ ــتعلم لكترونــ  الت ــارك  القــائم عأثــر ال لــ  اســتخدام نظــام إدارك ال
لكترونــ  لــدى  ــتب بــتك  ــورد فــ  تنميــة جانــب األداء الماــارى للت ــميم ال  لكترونــ ال 

 كلية الحاسبات بالجامعة الستمية.
   لـــ  اســـتخدام نظـــام إدارك الـــتعلم لكترونـــ  الت ـــارك  القـــائم عأثـــر الـــتعلم ال التعـــرب علـــ

لـدى  ـتب كليـة لكترونـ  أثـر الـتعلم لماـارات الت ـميم ال لكترون  بتك  ورد ف  بقـاء ال 
 الحاسبات بالجامعة الستمية.

 الدراسة:أهمية 

 :تكم  أهمية الدراسة ف  عدك جوانب
مــ  إعــادك النظــر فــ  تنميــة التربــواي  بــ  الخ ــراء  ينــادىلمــا  اســتجابةتعت ــر هــلا الدراســة  (1

بعضــام  ــي  المعلــم وال ــتب ، وال ــتب  الم ــاركة تتــياالماــارات  واســ ة تقنيــات حديثــة 
 .الم اركة التااعلية ع ر التقنيات التكنولوجية الحديثةم  ختخ  البع 

ـــوخ تعلي (2 ـــوفير حل ـــدك أساســـا  ت ـــة معتم ـــتعل مي ـــ  ال ـــ  الت ـــارك م ال عل ـــة  لكترون ل ـــتب كلي
 الحاسبات ف  ماارات الت ميم االلكترون .

تقـديم  تسـاي والـل  مـ   ـهن   لكترونـ نظام إدارك التعلم ال ت وار نظام ت ارك  فعاخ ع ر  (3
للتعامـ   اــا فـ  موامــ  تعليميـة فــ  مجــاخ  تقليديــةالموامـ  التعليميــة ب ـيرة جديــدك غيـر 

 .التعليم
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الت ـارك  اللكترونـ  تساهم نتائج هلا الدراسة ف   ناعة القرار للماتمي   توظي  الـتعلم  (4
 ف  مؤسسات التعليم.

ات, وتســـاي  وتـــللي  فـــ  تعلــم الم اـــد مـــ  الماـــار  كليـــة الحاســـبات اــادك الدافعيـــة ل ـــتب  (5
  عوبات التعلم لديام.

ل ــتب الت ــارك  اللكترونــ  م التعلأمــام البــاحثي  للقيــام  بحــوث أخــرى تــرتبم بــتوجــ   فــتا (6
 .الحاسبات كلية

 حدود الدراسة:
  اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية:

نظـام إدارك الـتعلم  بعـ  مكونـاتامت رت الدراسة الحالية عل  استخدام : الحدود الموضوعية
الا ـوخ االفتراضــية ، والمنتـديات ، والــويك  ، ومحــرر )كية مثــ  ر لكترونـ  بــتك  ـورد الت ــاال 

لـدى  ت ميم المقررات التعليمية ب ـك  إلكترونـ لتدراس بع  ماارات  (،والماماتالمستندات 
  تب كلية الحاسبات بالجامعة الستمية.

الحاليــة علــ  عينــة ع ــوائية مــ   ــتب المســتوى الثــان   الدراســةامت ــرت : الحــدود الب ــراة
 بكلية الحاسبات بالجامعة الستمية بالمدينة المنورك.

تـــم ت  يـــق الدراســـة الحاليـــة للا ـــ  الدراســـ  الثـــان  مـــ  العـــام الجـــامع   الحـــدود ال منيـــة :
 هـ.0422هـ/0422

 مصطلحات البحث
 التعلم اإللكتروني التشاركي:

فــ   يدرسـو  حيـث أناــم  ال ــتبمـ  الــتعلم مـائم علــ  التااعـ  االجتمــاع   ـي   أسـلوب
 االن ــ ةتعليميــة م ــتركة مــ  خــتخ  مامــةيت ــاركو  فــ  إنجــا  ،بحيــث مجموعــات  ــريرك 

 .(Emilia, 2011).الجماعية الت  يقومو   اا
 ويعرف التعلم اإللكتروني التشاركي إجرائيا بأنه

يســما لكــ   الــب أ   إدارك الــتعلم االلكترونــ  بــتك  ــوردنظــام م ت ــارك  ع ــر تعلــ نظــام
ــع ال ــتب  ــاو  مــع جمي ــ  او  ،يتع ــة مــ  خــتخ العنا ــر ت ــارك معاــم ف انجــا  ماــارك تعليمي

 الت اركية الم ممة ع ر نظام إدارك التعلم االلكترون  بتك  ورد
  نظام إدارك التعلم االلكترون  بتك  ورد .0
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ف  ت وار  والمستخدم حد أدوات التعلم اللكترون  أ( عبهن  6101يعرف  عا ور )
ت ميم جيا التعليم عل  اكتساب ماارات ال يئة التعليمية ، ومد استخدم ف  تدراب  تب تكنولو 

الثتث  األبعاد ، واتم التوا   م  ختل   ي  ال الب والمعلم ب ر  تااعلية  يقة ف  عر  
 المحتوى التعليم ع.

األن  ة التعليمية تم  نائ  عل   لتنايل مت وربهن  نظام ( ع6101ويعرف  محمد )
النظام  واتياعل  توفير  يئة تعليمية إلكترونية ،  المحتوى  مقدمتربوية ، ليساعد  معايير
خاص ب  بك  يسر وساولة لدارك   احة إلكترونيةإمكانية إن اء وت ميم  المحتوى  لمقدم

 .لكترونيةإ ب ك  المحتوى 
متكام  مسئوخ ع  إدارك العملية  نظامإجرائيا ف  هلا الدراسة بهن  ع    الباحثويعرف

و بقت  عل  جميع الجامعات  السعودىالتعليمية اللكترونية ت نت  و ارك التعليم العال  
يضم العديد م  الوظائ  متمثلة ف  اختبارات ومنتدى وغرب حوار واختبارات السعودية 

 الخع.واست يانات وف وخ افتراضية .... 
 ماارات الت ميم اللكترون  .6
م  ختخ  ال الببهناا مجموعة المعارب والماارات الت  يمر  اا : " ويعرفاا الباحث إجرائيا   

 ال رمجية المقترحة لتقا  التعام  مع  رنامج الت ميم اللكترون  ع .
  النظري اإلطار

عل  الواب ف  تنمية القائم  م االلكترون  الت ارك التعلم  استخدام األهداب  أوال
 .الماارات والمعارب

لكترون  بتك   استخدام نظام ادارك  التعلم ال القائم عل التعليم االلكترون  الت ارك يسع  
كما اوضحاا ك  م  )الخ يب  ل تب الحاسباتإل  تحقيق جملة م  األهداب   ورد
 (:Barrett,2011(؛ )6106،
 .لكترون  ل تب الحاسباتالت ميم ال مجاخ الح وخ عل  المعارب ف   -0
  .وتنمية مدراتام ومااراتام العلمية  تب الحاسباتتدراب  -6
الت ميم يجا   والاادب نحو عل  اكتساب الميوخ ال الحاسباتكلية  تب مساعدك  -2

 لكترون .ال 
 يجا ية  ي  ال تب.لماارات االجتماعية والعتمات التنمية ا -4
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 داعية ومساعدتام عل  التاكير خ و ا ال الحاسبات تب كلية تنمية مدرات   -2
 .ستنبا   وتنمية مدراتام العقليةستقرائ  والال

التااع  واالعتماد المتبادخ  ي  ال تب ، م  ختخ جمع ال يانات وتحليلاا ومنام تاا  -2
 وتاسيرها حيث ك  فرد ف  المجموعة ل  دور اساس  ال يكتم  العم  اال ب .

عل  استخدام نظام ادارك  القائم  الت ارك  مت لبات استخدام التعلم االلكترون أهم ثانيا:
 ل تب الحاسبات لكترون  لتنمية ماارات الت ميم ال  التعلم االلكترون  بتك  ورد

القائم عل  استخدام نظام ادارك  لكترون  الت ارك م ال التعلحت  يتم نجاح استخدام 
-Emilia ,2011:107))ال د م  توفير المت لبات التالية  وردلكترون  بتك المحتوى ال 

109 : 
اعداد  تب مرحلة أول  تتمث  ف   لكترون ال م هناك حاجة لمرحلتي  م  التعل (0

لعملية التعلم )بما ف  للك التكي  مع نود ودرجة الحاجة(، تلياا المرحلة  الحاسبات
 الثانية وه  التعلم اللكترون  المناسب لك  فئة.

ستخدام نظام ادارك لتعلم القائمة عل  ا لكترون  الت ارك ال  التعلمينبر  أ  تعالج  رامج  (6
التكي  بساولة الحتياجات مجموعة واسعة م  الناس م  حيث  لكترون  بتك  وردال 

العمر، ومستوى التعليم )الدورات، مدرسة ثانوية، جامعة، دراسات عليا(، ونود ودرجة 
 الم اركة  ف  المجتمع، وغير للك. الضع ، والقدرك عل 

لكترون  الت ارك  م ال التعلأ  يكو  ف  مجموعات  ريرك م  الم اركي ، حيث أ   (2
 غالبا ما يت لب الم اد م  الومت ف  المقررات م  م   المعلمي .

هناك حاجة إل  مجموعة واسعة م  المقررات، وغالبا ما يتم العداد المبا ر لوظائ   (4
ي  المثاخ خدمة العمتء، والعديد م  وظائ  تقنية المعلومات، التحكم محددك، عل  س 

دارك الموارد الب راة )  ( والمحاسبة.HRع  بعد لألنظمة اللوجستية وال يانة والنق ، وا 
القائم عل  استخدام نظام  لكترون  الت ارك التعليم ال استخدام  وممي اتفوائد : ثالثا

ل تب كلية  لكترون  لتنمية ماارات الت ميم ال  ادارك  التعلم االلكترون  بتك  ورد
 الحاسبات

لكترون  الت ارك  القائم والت  تؤكد عل  فاعلية التعلم ال هناك العديد م  الدراسات 
لكترون  لل تب وم  الت ميم ال رون  ف  تنمية ماارات لكتل  استخدام نظام ادارك التعلم ال ع
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؛ 6101؛ مر و  ، 6101؛ سار ،6102ماسم،؛  6102السيد ،)هلا الدراسات 
Barrett,2011 ؛Light,et al  ,2010  ؛Turgay,2008  ؛Johnson,2003  )

 التالية: والممي اتوائد اغل ية تلك الدراسات تتمرك  حوخ الوكانت أ
  ف   يئة التعلم الت  تدعم وت جع ال تب عل  العم  بحماس  وأفض حدوث تعلم اكثر

 وجدية  واخ الومت.
 ياء الت  يتمتعو   اا م  ختخ  يئة األ تعلم السراع وبخا ة عندما يتعلم تاحة الإ 

 التعلم الت ارك .
 .تع   تنمية ماارات التاكير النامد وح  الم كتت 
  وأن  تاممساعدك ال تب عل   ناء تعلمام. 
 وتوجي  جاودهم ال  التو   ال   دراستاملم ادر التعلم ف   المتعلمي ستخدام ا ،

 المعلومات م  م ادر التعلم المختلاة .
   الم اركة االيجا ية ف  تعلم المااراتع   راق  لل تبالتوا   االجتماع. 
  بما يتمتع ب  م   ر  جلابة وسراعة ومتحركة مادر عل   لكترون  الت ارك التعلم ال

 .ال تب وتنمية مااراتام ال رمجيةجلب انتباا 
  التعليم المستمر  لل تبويضم   ال تبمانة رامية تتئم  لكترون  الت ارك التعلم ال

  واخ الحياك.
  ثقة  يدعمكما  ال تبعند  المعلوماتيساهم ف  استرجاد  لكترون  الت ارك التعلم ال

 . ناس  وتكوا   ورك إيجا ية ع  لات   ال الب
  الل   لل البفاو يقدم  المعلومات فرص لتنود م ادر لكترون  الت ارك التعلم ال يوفر

الت  تساعدا عل  اتقا  الماارات الضافية  المحاوالت والممارساتيتعلم  بمء م ادا  م  
 الم لوبة.

   يقدم فرص أكثر مما مض  لل تب لكترون  الت ارك  ال م التعلبالضافة إل  للك فإ
 .ف  جوانب كثيرك ومناهج متعددك 

لكترون  الت ارك  القائم عل  استخدام نظام ادارك التعلم رابعا :مراح  تنايل التعلم ال 
 (612االلكترون  لدى  تب الحاسبات.) اتو  ، الت ميمماارات  لتنميةااللكترون  
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وفقا لل ك   يوجد ست مراح  التعلم االلكترون  الت ارك  ا  6112يرى  اتو  ،
 :التال 

 
 ( يوضا مراح  ت  يق التعلم االلكترون  الت ارك 0 ك  )

القائم عل  استخدام نظام ادارك  التعليم االلكترون  الت ارك  معومات استخدام خامسا 
 .لل تب  التعلم االلكترون  بتك  ورد

كريرا م  أنواد التعليم األخرى لدي  معومات تعو  تنايلا لكترون  الت ارك  التعليم ال 
 وم  هلا العوائق:

 :واالفتقار إل  ال نية التحتية. التهسيسارتااد التكلاة ف   داية  الم اك  االمت ادية 
  :القائمة على التعلم التعليم االلكتروني التشاركي اعتبار شهادات الم اك  االجتماعية

 أقل قيمة من الشهادات التقليدية من وجهة نظر المجتمع.عن بعد 
 تلك الم اك  ف  االت  وتتمث  الم اك  التنظيمية : 

م  البالري  اللي  التعليم االلكترون  الت ارك  عادك ما تكو  الائة المستادفة ف   -
يحتاجو  دورات إضافية لتع ا  مدرتام عل  العم  أو لتوسيع الارص الوظياية 

 لام. 
حاليا تامي ا  ف  معظم النظم التعليم االلكترون  الت ارك  غالبا ما يواج   -

 التعليمية،  دال م  كون  واحدا  م  وسائم التعليم األساس .
وبية وال رمجيات مكلاة للراية بالنسبة لبع  كما أن  ال ت اخ بع  العرو  الحاس

ال تب واألنظمة المدرسية. بالضافة إل  أ  العديد م  المدربي  ال يدركو  المكانيات 
 ((Barrett, 2011التقنية العديدك المتوفرك ف  الومت الحال . 
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 فروض البحث

درجات  تب    ي  متوس  1‚12  ≥عند مستوى  ا  إح ائي داخ  فر يوجد .0
التح ي  المعرف  المرتبم , ف  الت  يق الق ل  والبعد  الختبار الدراسةمجموعة 
 الوضوء, ل الا الت  يق البعد .لكترون  الت ميم ال  بماارات

درجات  تب    ي  متوس  1‚12  ≥عند مستوى  ا  إح ائي داخفر   يوجد .6
المرتبم بماارات  دائ األلتختبار , ف  الت  يق الق ل  والبعد  الدراسةمجموعة 
 ل الا الت  يق البعد . لكترون ال  الت ميم

درجات  تب    ي  متوس  1‚12  ≥عند مستوى  ا  إح ائي داخفر   يوجد .2
المرتبم بماارات  الدافع لتنجا  لمقياس, ف  الت  يق الق ل  الدراسةمجموعة 
 ل الا الت  يق البعد . لكترون ال الت ميم 

 البحثإجراءات نهج وم
 منهج البحثأوال:

وهــو  ، المــناج  ــبة التجرا ــ  اســتخدم الباحــثفقــد   نــاء علــ    يعــة الدراســة الحاليــة
اسـتخدم لاـلا  .أثر المترير المسـتق  علـ  المتريـرات التابعـةللتعرب عل  المناج الل  يستخدم 

نظــام إدارك  لــ  اســتخدامالقــائم علدراســة أثــر الــتعلم اللكترونــ  الت ــارك  هــلا المــناج  الباحــث
لــدى  ثـر الـتعلم وبقــاء أ علـ  التح ــي  الدراسـ  واألداء الماـارى لكترونـ  بــتك  ـورد الـتعلم ال 

 . تب كلية الحاسبات بالجامعة الستمية
  ثانيا:التصميم التجريبى

 متغيرات البحث 

 : ا تملت الدراسة عل  المتريرات االتية
القائم عل  استخدام نظام  الت ارك لكترون  ال التعلم  ::وتمث  ف  ت  يقالمترير المستق  .0
 .دارك التعلم االلكترون  بتك  وردإ
انب المعرفية لماارات الت ميم اللكترون  ، التح ي  للجو  وتمث  ف :  المتريرات التابعة .6

 نجا  .لكترون  ، والدافع لل وماارات الت ميم ال 
 نوع التصميم التجريبى 

لكترون  الت ارك  القائم عل  عام  مستق  : تمث  ف  التعلم ال  لما كا  هناك
لكترون  بتك  ورد وعوام  تابعة ه  الجانب التح يل  دارك التعلم ال ظام إاستخدام ن
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التجرا    ب  نجا  ، للا ومع اختيار الباحث عل  الت ميم ومقياس الدافع لل  والماارى 
 ع  فرو  الدراسة. للجابةالمعروب باسم الت ميم العامل  

 ثالثا: عينة الدراسة

 الحاسباتم   تب المستوى الثان  لكلية ب ك  ع وائ  تم اختيار عينة الدراسة 
  (  الب 21)بالجامعة االستمية ،وبلغ عدد العينة 

 مواد المعالجة التجريبية: –رابعا 
 الدراســة الحاليـة علـ  اســتخدام هـلا فـ  التــ  اسـتخدمتالمعالجـة التجرا يـة  تضـمنت

لكترونــــ  بــــتك  ــــورد الت ــــاركية )الــــويك  ، الا ــــوخ بعــــ  عنا ــــر نظــــام إدارك الــــتعلم ال 
بماـــارات الت ـــميم  الخـــاصلكترونـــ  ( لعـــر  المحتـــوى ال  ، مامـــات ، المنتـــدياتاالفتراضـــية

 االلكترون  ، ومرت عملية االعداد بالمراح  التالية:

 
 المعالجة التجرا ية للدراسة الحالية( يوضا مراح  6 ك  )

 التحلي   -0
 وف  هلا المرحلة تم انجا  الماام التالية:

ـــر والمســـتوى التعليميـــ   -أ ـــ  خ ـــائص مجتمـــع الدراســـة المســـتادب مثـــ  العم تحلي
 وأساليب التعلم والخ رات السابقة .

 تقدير الحاجات. -ب
عنا ــر نظــام ج مــ  تحديــد أســلوب ت ــميم الماــارات والتــ  تمثلــت فــ  توظيــ  مــ ا -ت

فـ  )الا ـوخ االفتراضـية ،  تلكترون  بتك  ورد الت اركية والت  تمثلإدارك التعلم ال 



 م6104أكتوبر ( 64ـــــــــــــ العدد )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 202 - 
 

امــات ، والملاــات التــ  والمحتــوى ب ــيرة ســكورم ، والمحادثــات ، والمنتــديات ، والم
 ل  ال تب.إ كثر م   يرة  ( ف  نق  التعليمت تم  عل  ا

 التالية: نجا  الماامإ تمف  هلا المرحلة  الت ميم -6
 تحلي  المامة : وتم فياا تحديد الماارات الرئيسة والارعية. -أ
 دائية.تحديد األهداب السلوكية األ -ب
ــدافع لتنجــا  -ت ــاس ال ــ  ومقي ــار التح ــيل  واألدائ ــامج  ت ــميم االختب باســتخدام  رن

 كوا  كراتور.
 تحديد وسائم التعليم المناسبة. -ث
 تحديد إجراءات التقويم. -ج
 التعلم الت اركية لتدراس الماارات.تحديد استراتجية  -ح
 انجا  الماام التالية: تمف  هلا المرحلة  النتاج -2

لكترونيـة متعـددك موا اات الت ميم الـ  وسـائم إتم ف  هدا المرحلة تحوا   النتاج -أ
 . Ispringوللك باستخدام  رنامج 

علـ   ميـدانيا  ختبار والتجراب: تم ف  هلا المرحلة تجراب نسخة م  مواد التعلم اال -ب
(  الــب بالمســتوى الثــان  بكليــة الحاســبات ، وتخت ــر مــ  خــتخ 02عينـة تكونــت )

ــيا المنــتج  ــ  تنق ــة ف ــة الراجع ــائج الترلي ــوان  ، واســتخدمت نت ــويم التك ــة التق عملي
 وتحسين .

 لت ــديرا التحسـينات الم لوبـة تمايـدا    ـإجراءتنسـيق المـواد فـ   ـورتاا الناائيـة  -ت
 ب يرة سكورم.

 نجا  الماام التالية:ل : وتم ف  هلا المرحلة إالتناي -4
ـــة اســـتخ -أ ـــ  التعليمـــات بكياي ـــتعلم ال اعـــداد دلي ـــات نظـــام ادارك ال ـــ  دام مكون لكترون

 الت اركية والمواد التعليمية المتاحة عل  النظام.
ــــة إ -ب ــــ  نقــــ  المــــواد التعليمي ــــتعلم ال  المتعلمــــي ل ــــ   واســــ ة نظــــام إدارك ال لكترون

 .الت اركية
 معلومات التقويم حوخ أداء المتعلمي .جمع  -ت
 نجا  الماام التالية:التقويم: وتم ف  هلا المرحلة إ -2
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لكترونـــ  عرفـــ  إتقـــويم أداء المتعلمـــي  المعرفيـــة : مـــ  خـــتخ اختبـــار تح ـــيل  م -أ
 يقيس مدى تح ي  الجوانب المعرفية للماارات .

لـ  مـدى اكتسـاب تقويم أداء المتعلمي  مااراا: م  خـتخ اختبـار ادائـ  للتعـرب ع -ب
تقانااالماارات   .وا 

 مياس مدى الدافع النجا  لدى المتعلمي  . -ت
 أدوات الدراسة: خامسا

 تمثلت أدوات الدراسة فيما يل :
 لكترون ال  االختبار التح يل  -0

( ماـردك 21فـ   ـورت  الناائيـة علـ  ) وأ ـتم تم اعـداد االختبـار التح ـيل  ، 
 ـتم  د بحيث أعُ ، وأ اختيارات ، وأحدهم  حيا 4فقرك م  نود االختيار م  متعدد ، ولك  

ستجابة ، وتـم حسـاب معامـ  التعليمات الموجاة لل الب لمساعدك ف  العل  مجموعة م  
  االختبـار النتيجة ي   الباحـث إلـ  التحقـق مـ  أ( وبالا 1.23ثبات االختبار حيث  لغ )
( وهـ  درجـة 1.34لتختبـار وهـ  )، كما تم حساب معام  ال ـد    ل  درجة ثبات مق ولة

االختبـار التح ـيل  المقـدم لقيـاس الجانـب المعرفـ   نتيجـة   د  عاليـة ممـا ي ـير إلـ  أ
با االختبـــار التح ـــيل  المعرفـــ  عوامـــ  أخـــرى ، وباـــلا ي ـــ بهيـــة تتـــهثرالعينـــة ال  ألفـــراد
 لكترون  ،  الحا للت  يق عل  عينة الدراسة التجرا ية.ال 
 االختبار االدائ  -6

مــدى اتقــا   لقيــاسلكترونــ  ة الحاليــة االختبــار االدائــ  ال اســتخدام الباحــث فــ  الدراســ
( 41االختبــار فــ   ــورت  الناائيــة علــ  ) وأ ــتم عينــة الدراســة مــ  الماــارات المتعلمــة ، 

عد بحيـث ت ـدرت واجاـة التعليمـات  دايـة االختبـار لمسـاعدك ال ـتب فـ  التعـرب وأُ ماردك ، 
 اجـراء ، ومد مام الباحث  تقنـي  االختبـار مـ  خـتخ عل  ماردات االختبار عل  كياية الجابة

(  الــب مـ   ــتب المسـتوى الثــان  02) عـددها مــ  ال ـتب ت  يقـ  علـ  عينــة اسـت تعية
ــ   ــ  ووجــد ان ــ   إعــادك ت  يق ــ  ثبات ــم حســاب معام ــة الســتمية وت ــة الحاســبات بالجامع بكلي

 كاس للت  يق.( وه  ميمة مناسبة وت لا 1.30يساوى )
 مقياس الدافع لتنجا  -2
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( 62( وا تم  هلا المقياس عل  )6112استخدمت الدراسة الحالية مقياس موس  )
ماردك ، ومد تم إجراء بع  ال ياغات البسي ة عل  بع  الكلمات لتتوافق مع  تب 

 ، وتم ت ميم المقياس ب ك  إلكترون  عل  الرابم التال  .  الجامعة
https://docs.google.com/forms/d/11FoTZ67flmtJkcVCqzAukLXjdYCJ

UbNouC8dIut9HiM/viewform  ، حبيث يطبق املقياس على عينة الدراسة بشكل آيل ويتم رصد
 ثبات حساب، ومت spssتقرير شامل حبيث يتم استخدامه لرصد النتائج على برانمج  وإعطاءالدرجات 

 ة( وه  ميم1.22) االختبارم  ختخ إعادك االختبار ، ومد جاءت ميم معام  الثبات :االختبار
 مناسبة وت لا كهساس للت  يق.

 التجربة األساسية.سادسا : تنفيذ 

 خدام عنا ــر نظــام إدارك اســت حــوخلتجرا يــة دليــ  ال الــب المجموعــة ا علــ الباحــث  و د
ــتعلم ال  ــ  كيايــة اســتخدام املكترونــ  بــتك  ــورد الت ــاركية ، ثــم تــم تــدرا ال بعــ   عل

م ـ  والمواد التعليمية المحملة علـ  النظـام كية ر لكترون  الت اعنا ر نظام إدارك التعلم ال 
 ال رود ف  التجربة .

 فراد المجموعة التجرا ية اسم مسـتخدم وكلمـة مـرور بحيـث يـتم سلم الباحث لك  فرد م  أ
ــتعلم ال  ــ  نظــام إدارك ال ــدخوخ عل ــللك ي ــبا لكــ  مــنام اســم ال ــورد ، وب ــتك   لكترونــ  ب

 وكلمة مرور بحيث يحافظ عل  سراة  يانات الدخوخ. مستخدم

 
 ( يوضا واجاة الدخوخ عل  نظام إداك التعلم اللكترون  بتك  ورد2 ك  )

 فراد عينة المجموعة التجرا ية عل  كياية م اركة الملاات والمامات داخ  تدراب أ
 لكترون  بتك  ورد.ل نظام إدارك التعلم ا

 م  المحادثات  افراد المجموعة عل  كياية العم  داخ  مجموعة واحدك ليتمكنو تدراب أ
 تراضية.فك  ينام البع  م  ختخ الا وخ األوالتوا    ينام وبي  المعلم وكلل

https://docs.google.com/forms/d/11FoTZ67flmtJkcVCqzAukLXjdYCJUbNouC8dIut9HiM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/11FoTZ67flmtJkcVCqzAukLXjdYCJUbNouC8dIut9HiM/viewform
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 يوضا واجاة الا وخ االفتراضية (4)  ك 

 كية ر تـم التـدراب مـ  خـتخ اسـتخدام عنا ـر إدارك الـتعلم االلكترونـ  بـتك  ـورد الت ـا
 ف  عر  المحتوى.

 النتائج وتفسيرها

لكترون  بتك باستخدام نظام إدارك التعلم ال  لكترون  الت ارك م ال التعل ثرأل يا  
كا  ، والتعرب ما الا  تب كلية الحاسبات  لكترون  لدىالت ميم ال  مااراتف  ت وار   ورد
المترير م   وبعد ت  يق  نجا ال تب ودافعام لل فرو  جوهراة  ي  تح ي  وماارات  يوجد

للمقارنة  ي  مجموعتي  ، وللك للتعرب عل  الارو   (T)، فقد تم استخدام اختبار المستق 
الت  تم  للنتائج ما   توضيا يهت . وفيما (P<0.05)لات الداللة الح ائية عند مستوى 

 التو   إلياا ف  ضوء فرو  البحث وأهداف , وللك بعد االنتااء م  ت  يق التجربة:
 الفرض األول:

 الار  األوخ  جابةإ
درجات  تب مجموعة    ي  متوس  1‚12  ≥عند مستوى  ا  إح ائي داخ  فر يوجد
ة للجوانب المعرفية , ف  الت  يق الق ل  والبعد  الختبار التح ي  المعرف  المرتب الدراسة

 , ل الا الت  يق البعد .لماارات الت ميم االلكترون  )م ل  ، وبعدى ( 
   ي  المتوس ات لمعرفة الار (T)وللتحقق م   حة هلا الار  تم استخدام اختبار

الحسا ية واالنحرافات المعياراة ف  االختبار الق ل  والبعد  للمجموعة وداللة الارو   يناا. 
 .لاا الو وخالنتائج الت  تم  ي ي ( 0والجدوخ )

 (  0جدول رقم )  

االختبار والبعدى فى  القبلىللفروق بين متوسطى درجات مجموعة الدراسة للقياس  (T)اختبار 

 لكترونىانب المعرفية لمهارات التصميم اإللكترونى المرتبط للجوالتحصيلى اإل
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 القياس

د 
را

اف
د 

عد

نة
عي

ال
 

 اتالمتوسط
االنحراف 

 المعياري

 درجة

 الحرية

قيمة 

(T) 

 مستوى

 الداللة

 مربع

 إيتا

حجم 

 التأثير

 6.44 06.66 30 القبلى
62 48.33 1.110 1.32 

 كبير جدا

 6.00 64.06 30 البعدى

، ومتوس ا  إلا كانت مرابة م  1.10متحظة: يكو  حجم األثر ضعياا  إلا كانت ميمة مربع إيتا أم  م  * 
 .1.04، وك يرا  إلا كانت أك ر م  1.12

(  ي  متوس   1.110عند مستوى ) اح ائيا   داخ   فر( وجود 0يتضا م  الجدوخ )
إل  أ  حجم األثر كا  البعدى ، كم يتحظ  الت  يقالق ل  والبعدى ل الا  الت  يقدرجات 
التعلم ت  يق  ثر الك ير ف  األ (، وهلا يدخ عل  1.23، حيث  لرت ميمة مربع إيتا ) جدا   ك يرا  
ف   اادك تح ي   لكترون  بتك  وردن  الت ارك  باستخدام نظام إدارك التعلم ال لكترو ال 

 للجوانب المعرفية للماارات. ال تب
 الار  الثان : إجابة

درجات  تب مجموعة    ي  متوس  1‚12  ≥إح ائية عند مستوى  داخ  فر يوجد
, ف  المرتب ة للجوانب المااراةلكترون  تبار الماارى لماارات الت ميم ال الدراسة ف  االخ

 الت  يق الق ل  والبعد , ل الا الت  يق البعد .
 (  6جدول رقم )  

بين متوسطى درجات مجموعة الدراسة للقياس القبلى والبعدى فى اختبار اداء للفروق  (T)اختبار 

 مهارات التصميم االلكترونى المرتبطة للجوانب المهارية

 القياس

د 
عد

د 
را

اف

نة
عي

ال
 

 المتوسطات
االنحراف 

 المعياري

 درجة

 الحرية

قيمة 

(T) 

 مستوى

 الداللة

 مربع

 إيتا

حجم 

 التأثير

 17.88 31.15 41 قبلي
62 

33.6

0 
1.10 1.26 

كبير 

 7.01 335.20 41 بعدي جدا

(  ي  متوس   1.110عند مستوى ) اح ائيا   ( وجود فر  داخ6يتضا م  الجدوخ )
إل  أ  حجم األثر كا   البعدى ، كم يتحظ  الت  يقالق ل  والبعدى ل الا  الت  يقدرجات 
التعلم ت  يق  ف  الك يرثر األ (، وهلا يدخ عل  1.36، حيث  لرت ميمة مربع إيتا ) جدا   ك يرا

الجانب ف   اادك  لكترون  بتك  ورداللكترون  الت ارك  باستخدام نظام إدارك التعلم ال 
 للماارات. ا دائ 

الار  الثالث:جابة إ  
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الت  يق الق ل  درجات    ي  متوس  1‚12  ≥عند مستوى  إح ائيا اخد  فر يوجد
ت ارك  القائم لكترون  الالتعلم ال نجا  نحو الدراسة ف  مقياس الدافع لل موعة والبعدى لمج

 لكترون  بتك  ورد ل الا الت  يق البعدى.عل  استخدام نظام إدارك التعلم ال 
 ( يوضا النتائج الت  تم التو   إلياا.2الجدوخ )

 (  4جدول رقم )  

للقياس القبلى والبعدى فى مقياس الدافع ( للفروق بين متوسطى درجات مجموعة الدراسة Tاختبار )

 لالنجاز

 القياس

د 
را

اف
د 

عد

نة
عي

ال
 

 المتوسطات
االنحراف 

 المعياري

 درجة

 الحرية

قيمة 

(T) 

 مستوى

 الداللة

 مربع

 إيتا

حجم 

 التأثير

 2.66 62.61 41 قبلي
62 

86.

66 
1.10 1.24 

كبير 

 8.00 084.33 41 بعدي جدا

(  ي  متوس   1.110ح ائيا عند مستوى )فر  داخ إ( وجود 2يتضا م  الجدوخ )
إل  أ  حجم األثر كا   البعدى ، كم يتحظ  الت  يقالق ل  والبعدى ل الا  الت  يقدرجات 
التعلم ت  يق  ثر الك ير ف األ (، وهلا يدخ عل  1.32، حيث  لرت ميمة مربع إيتا ) جدا   ك يرا
الدافع ف   اادك  لكترون  بتك  وردالتعلم ال   باستخدام نظام ادارك لكترون  الت اركال 
 نجا لل 

 تفسير النتائج و ربطها بالدراسات السابقة

المحتوى القائم عل  استخدام نظام ادارك لكترون  الت ارك  م ال التعلونخلص إل  أ  
 سباب التالية.نتيجة األداء عينة الدراسة التجرا ية اللكترون  بتك  ورد لا أثر فعاخ ف  أ

 خ   الماام الت اركية ، م  خت عالت  تتوافق مج اء المحتوى التعليمي  م اركة أ
 لكترون  بتك  ورد.التعلم ال دارك الع   اللهن  و رح األفكار ع ر عنا ر نظام إ

  كماام  ريرك  ل  ماارات فرعية سا  م  عملية م اركتااالماارات الرئيسة إتج ئة 
  ي  المتعلمي .

 لكترون  بتك  ورد.الت اركية م  ختخ مكونات نظام إدارك التعلم ال  دمج المامات 
 لكترون  بتك  ورد مما التم تم استخداماا ع ر نظام إدارك التعلم ال ك دالوسائم المتعد

  جع عل  الم اركة وتبادخ الخ رات  ي  المتعلمي .
  كهحد األنظمة األكثر ترون  ومكونات الت اركية باعتبارا لك يئة نظام إدارك التعلم ال

ة ف  أى مكا  وف  لما تتمي  ب  م  مرونة وام  وانتقاخ المعرف ، نظرا   أثارك لتهتمام
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المتعلمي  عل  التوا   المتبادخ  ينام وبي  المعلم   ي ى  ما  ، والقدرك العالية أ
فتراضية والمنتديات  ر الوسائم الت اركية كالا وخ األوبينام وبي  بعضام البع  ع

 وحلقات النقاش.
 ؛(6106معرف  )؛  (6102)السيد،  ك  م   مع دراسة الدراسة الحاليةتتاق نتائج و 

(grosz,2012)   (؛Alshwaier et al ,2012 )؛ (Alshwaier et al ,2012 ؛ )
؛ ( 6101)السما ، ( ؛Kocoglu et,2011)؛ ( 6100الحجام  )( ؛ 6100)العمر ،

ف  نتائجاا أ    (6112ال الا ) ؛( 6113عيس ( )6101محمود) 6101)خل  هللا (؛
 نمو يتيا التعلم الت ارك  ، حيث ل اادك فاعلية  جيدك  يئةلكترون  دارك التعلم ال نظام إ

والت   ،الت  تتسم بالت اركية  العنا ربع    النواح  االجتماعية للتعلم الت ارك  م  ختخ
م  التعلم مائم عل  تبادخ  النمم يعت ر للك يمك  توظيااا عل  ضوء التعلم الت ارك ، حيث 

 تالحواراف   ياغة  سوياي تركو   ال تب بحيث  ي  مجموعة م   والماارات المعلومات
 .المواد أو المااهيم ل ناء عتمات جديدك  وترتيب أو إعادك تنظيم والماام

التعلم االلكترون  الت ارك  القائم عل   أ  نتائج الدراسة الحاليةكما اتضا م  
لكترون  بتك  ورد وما مام ب  الباحث م  ت وار  رمج  ف  ال دارك التعلم نظام إ استخدام 

كا  لا فاعلية عالية, وحقق الرر  الل   مم م  أجل  وهو تنمية بع  مكونات النظام 
, وكا  الس ب كلية الحاسبات  تبوالدافع لتنجا  لد   الماار   واألداء التح ي  الدراس 
هو الماام والل  ساعد ف  تحقيق هلا النتيجة _ _م  وجاة نظر الباحثاألكثر أهمية 

الت اركية الت   مماا الباحث عل  عنا ر النظام والت  اتاحت لل تب م  تبادخ المعلومات 
لدى  ون لكتر نمو مستوى االتقا  ف  الت ميم ال ل ادتوتنايل الماارات ب ورك جماعية 

 .ال تب
 :الدراسةتوصيات 

 :ا تيةالتو يات  امتراح, يمك  الدراسة اإلياا هل تالنتائج الت  تو ل  ناء عل 
 . ضرورك االهتمام  توظي   يئات التعلم الت اركية ف  التعليم .0
يئات التعلم الت اركية ع ر نظام ضرورك االستاادك م  نتائج الدراسة الحالية ف  ت ميم   .6

 لكترون .التعلم ال إدارك 
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ف  تعليم ماارات أخرى مث  الماارات الحسا ية لكترون  الت ارك  م ال التعلتاعي   .2
 والماارات اللروية.

م   التعلم اللكترون  لما تحتوي  إداركنظم لكترون  الت ارك  م  ختخ استخدام التعلم ال  .4
 مكونات ت اركية.

عل   الجامع  م   تب وأعضاء هيئة تدراسالم اد م  تدراب العاملي  ف  مجاخ الحق   .2
 لكترون  بتك  ورد .لكترون  الت ارك  م  ختخ  نظام إدارك التعلم ال استخدام التعلم ال 

داخ  الجامعات لكترون  التعلم ال  تواج الم كتت الت   وح العقبات  تجاو ضرورك  .2
 والترلب علياا. الحلوخووضع  السعودية
 المقترحة الدراسات

 :عل  ضوء نتائج الدراسة يمك  امتراح الدراسات التالية
 ـــاوخ االتجـــاا نحـــو اســـتخ ـــة تتن ـــتعلم ال دراســـة تجرا ي ـــات نظـــام إدارك ال لكترونـــ  دام مكون

 هيئة التدراس بالجامعات السعودية. ألعضاءالت اركية ف  تع ا  األداء التقن  
  خ اســتخدام ت ــارك  مــ  خــت لكترونــ  التتنــاوخ معــايير اســتخدام الــتعلم ال دراســة و ــاية

 لكترون .نظام إدارك التعلم اللكترون  وت  يقات التعلم ال 
 جراء دراسة مماثلة بالدراسة الحالية عل  مراح  التعليم م   الجامع .إ 
 
 

 
 

 المراجع
ـــو ح ـــب .0 ـــؤاد  ،أ  ـــناس . (6116آمـــاخ ) ، ـــاد  وف ـــم ال ـــو  عل ـــو  .الترب ـــة األنجل القـــاهرك : مكتب

 .الم راة
 ..مكتب الر د:الراا اللكترونية وأدوار حديثة للمعلم المدرسة(.6114عو  حسي  ) ،التودرى  .6
( .معومات استخدام أنظمـة الـتعلم االلكترونـ  فـ  التعلـيم 6101الجراوى ، ع دالمجيد ع دالع ا  ) .2

 .http://www.kfs.sch.sa/ar/sim.htmالعال  والمن ورك عل  المومع 

http://www.kfs.sch.sa/ar/sim.htm
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التعلــيم االلكترونــ  عنــد لو  االحتياجــات الخا ــة دراســة نمــولج  .(6100الحجــام , ع ــدالكرام ) .4
المركـ   -المدرس الكاي  ف  المررب. المـؤتمر الـدول  الثـان  للـتعلم االلكترونـ  والتعلـيم عـ  بعـد

 الراا . -الو ن  للتعليم االلكترون  والتعليم ع  بعد
 :تعلــيم ال لبــة لو  االحتياجــات الخا ــة فــ  المــدارس العاديــة. عمــا  .(6106)الخ يــب, جمــاخ  .2

 دار وائ  للن ر.
.. الت ـور مـا اخ مسـتمراع، التـدراب والتقنيـة،  اللكترونـ ع التعلـيم  .(6112م  ع ـد هللا )،الدهش .2

 ، يناير.32، العدد المان والتدراب  الان الراا ، المؤسسة العامة للتعليم 
ــم (. 6102)همــت ع يــة  ،الســيد .2 تنميــة  فــ ع رالنترنــت  ت ــارك فاعليــة نظــام مقتــرح ل يئــة تعل

. رسـالة دكتـوراا ماارات ح  الم كتت واالتجاهـات نحـو  يئـة الـتعلم لـدى  ـتب تكنولوجيـا التعلـيم
 غير من ورك، كلية التربية النوعية، جامعة عي   مس.

مـــ  حاســـوب  فـــ  تنميـــة بعـــ  الماـــارات (. فاعليـــة  رنـــامج تعلي6112ال ـــالا, وفـــاء حمـــد. ) .2
الحاسوبية لدى التلميلات المعامات ب راا  ف  المرحلة المتوسـ ة بمعاـد النـور بالراـا . الملتقـ  

 .6112مارس  03-02الثام  للجمعية الخليجية للعامة, 
ــم الكترونــ  مقتــرح  جامعــة 6106العتي ــ  ، خلــود  نــت ع يــد عيــاب ) .3 ( . ت ــميم نظــام إدارك تعل

ميــرك نــورك  نــت ع ــدالرحم  ، رســالة دكتــوراا ، جامعــة االميــرك نــورك  نــت عبــالرحم  ، المملكــة األ
 العربية السعودية.

ضوء الثورك المعلوماتيـة والتكنولوجيـة  ف إعداد المعلم وتدراب  . (6110محمد ن ي  ) ،الع رو ى  .01
لمعرفيــة والتكنولوجيـــة الثالــث ع ــر بعنــوا  منــاهج التعلــيم والثــورك ا العلمــ . المــؤتمر المعا ــرك

 المعا رك.جامعة عي   مس: الجمعية الم راة للمناهج و ر  التدراس. 
ــدالقادر) .00 ــ  اســتخداماا . (6100العمــر , محمــد ع  ــتعلم ودلي ــيم وال ــة التعل المســتحدثات فــ  عملي

 عالم الكتب الحديثة. :خ وك خ وك. إربد
لقــر  الحــاد  والع ــرو . القــاهرك: (. تربويــات تكنولوجيــا ا6104الاــار، ا ــراهيم ع ــد الوكيــ  ) .06

 تاامة للن ر والتو اع.
 كنــو  المعرفــة :مــدخ  إلــ  تكنولوجيــا التعلــيم. عمــا  .(6100الاراجــات, غالــب ع ــدالمع   ) .02

 .للن ر والتو اع
 فـ ( . معجـم الم ـ لحات التربويـة المعرفـة 6112عل  أحمـد ) ،الجم  وأحمد حسي   ،اللقان  .04

 ، القاهرك :عالم الكتب .2المناهج و ر  التدراس ،   
 دار المسيرك. :تكيي  المناهج لل لبة لو  االحتياجات الخا ة. عما  .(6101ب رس, حافظ ) .02
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(. التعلم االلكترون  : األسس والت  يقات، 6112أحمد.)،و المبارك  ؛ع دهللا ع دالع ا  ،الموس  .02
 مؤسسة  بكة ال يانات.الراا  :

(.ت وار كاايات ال تب المعلمي  بكلية التربية لتل يـة مت لبـات 6112لدي  ، محمد محمود) ا  ا .02
 اعداد  رامج التعليم ع ر ال بكات ،رسالة دكتوراا ، كلية التربية، جامعة حلوا .

مكتبـة الملـك  :(. سـلوك الن ـا  ال ائـد دليـ  لألسـرك والمعلـم. الراـا 6101سار, عاود عدنا  ) .02
 فاد الو نية.

ــاف  ، وفــاء  ــ .03 ــدالاادى وكــردى ، ســميرك ع ــدهللا والي ــدالع ا  وحســ  ، محمــد ع  را  ، وفــاء ع 
ــديع ) ــ  6102ع دال  ــيم االلكترون ــ  دعــم نظــم التعل ــة الســحا ية ودورهــا ف ــة المعرف ــة اوعي (.فاعلي

لـيم العربية السعودية.المؤتمر الدول  الثالث للتعليم االلكترون  والتع بالمملكةوتنمية البحث العلم  
 ع  بعد.الراا .

فــ  اكتســاب ماــارات الت ــميم  Moodle( .فاعليــة  رنــامج 6101عا ــور ، محمــد إســماعي  ) .61
ثتث  األبعاد لدى  لبة تكنولوجيا التعليم بالجامعـة السـتمية ، رسـالة ماجسـتير ، كليـة التربيـة ، 

 الجامعة الستمية بر ك.
 .الكم يـوتر التعليمـ : مقـدمات أساسـية.(6112سـو ا  ) ،ع ـد الاتـاح وم ـ ا   ،ع د السـميع .60

 القاهرك: ناضة م ر لل باعة والن ر.
(. مقترح لتوظي  التعلم االلكترون  ف  تنمية بع  الماـاهيم 6113عيس , سام  ع دالحميد. ) .66

الرااضية لل م مـ  خـتخ معالجـات الـلكاء اال ـ ناع . المـؤتمر الـدول  األوخ للـتعلم االلكترونـ  
 . 6113مارس  02 -02والتعليم ع  بعد. 

فاعليـة اسـتخدام ألعـاب الكم يـوتر التعليميـة علـ  تنميـة الماـارات  .(6101هدى مبارك ) ،سما  .62
ــة لمــادك الكم يــوتر.  رســالة ماجســتير ، معاــد  ــة العدادي ــدى تتميــل المرحل والتح ــي  واالتجــاا ل

 الدراسات التربوية ، جامعة القاهرك .
جـــودك ال ـــاملة ،رســـالة ماجســـتير ، كليـــة التربيـــة، جامعـــة (.ال6112فرهـــود ، منـــ  ع ـــدالمنعم ) .64

 حلوا .
التعلــيم االلكترونــ  الت ــارك  لــلو  االحتياجــات الخا ــة. مجلــة التعلــيم  :(6106فضــ , إيمــا  ) .62

  .3االلكترون .د
(. فاعلية نظام مقتـرح ل يئـة تعلـم ت ـاركية ع ـر االنترنـت فـ  تنميـة 6102ماسم ، همت ع ية ) .62

ت واالتجاهات نحو  يئة التعلم لدى  تب تكنولوجيا التعليم ، رسالة دكتـوراا ، ماارات ح  الم كت
 كلية التربية النوعية ، جامعة عي   مس.
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 (. العامة العقلية النظراة والممارسة. عما , دار السيرك.6100القمش, م  ا  نور . ) .62
خدام نظــام مـــوودخ ( فاعليــة مقــرر الكترونـــ  لتمنيــة ماــارات اســـت6101محمــد ، ن يــ  الســـيد ) .62
(Moodle لدى  تب الدراسات العليا وأثرا عل  التح ي  المعرف  واالنجا  ، مجلة كلية التربيـة )

 ، جامعة  ناا. 
فاعليـــة بعـــ  اســـتراتيجيات التـــدراب االلكترونـــ  فـــ  تنميـــة  .(6101محمـــود, محمـــد يوســـ ) .63

عامـة العقليـة القـا لي  للـتعلم. الماارات اللروية وأثـر للـك علـ  مااـوم الـلات لـدى األ اـاخ لو  ال
 .6101. س تم ر 0, ج044مجلة كلية التربية. جامعة األ هر, د 

دار  :تكنولوجيــا التعلــيم لــلو  االحتياجــات الخا ــة. األرد  .(6101مــر و , ســماح ع ــدالاتاح) .21
 المسيرك. 

ــرر الكترونــ  فــ  مــادك الكم يــوتر لتتم6112الم ــرى ،ســلوى فتحــ  ) .20 يــل (. رنــامج مقتــرح لمق
المرحلة االعدادية ف  ضوء مت لبات المدرسة االلكترونية،رسالة دكتوراا ،معاد الدراسات التربويـة 

 ،جامعة القاهرك.
الكتاب االلكترون  لائة  عوبات الـتعلم. ورمـة علميـة مقدمـة  .(6106معرف , نادر أ و القاسم ) .26

فـ   ،العامات و عوبات الـتعلمللمؤتمر العالم  لتكنولوجيا المعلومات واالت االت ف  خدمة لو  
 , الكوات.6106مايو  66-61الاترك 
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