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 املقدمة : 

يف التقدم  والتحديات السريعة واملتالحقة؛ وتتمثل جمموعة من التحوالت العامل اليوم يواجه       
و العوملة بكل العلمي والتكنولوجي الكبري يف شتى جماالت احلياة املختلفة، واالجتاه حن

، باإلضافة إىل ثورة االتصاالت واملعلومات اليت لثقافية واالجتماعية واالقتصاديةمظاهرها ا
لوجية يف فرتات زمنية تسبب تضاعف املعرفة اإلنسانية ويف مقدمتها املعرفة العلمية والتكنو

سائط و، والجمال تكنولوجيا األقمار الصناعية، حيث حدثت طفرة هائلة يف قصرية جدًا
 .  اإلنرتنت، وشبكة املتعددة

تسداعد ببناههدا علدى     التربيدة رادددة متخلفدة     تعدد  إن تربية ال تعيش العصر ومتغرياتهلذا ف     
العيش يف هذا العصر، ألن وجهتها املاضدي ال احلاضدر. والعصدر عصدر علدق، وتقنيدات، عصدر        

د واتصال عن بعد، وتعليق اتصاالت برضية وفضائية وعقول إليكرتونية، عصر استشعار عن بع
 (88 – 89 :م5891 :عن بعد. )عبد اجلواد

لقد دانت بداية األلفية الثالثة منعطفًا حقيقيًا يف تاريخ البشرية، فقدد جداهت بدالتحوالت          
الكربى اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا وتربويًا متزامنة مع موجة العوملة بفعل املد العنيف 

وملددة علومددات واالتصددال الدديت مهدددت للشددفافية الثقافيددة والتكددتالت االقتصددادية، وع    لتقنيددة امل
العديد من مهام احليداة اليوميدة لسنسدان املعا)در ) الصدا :       التعليق، واقتصاد املعرفة، وتقننة

 ( 158 :م 5001
العاليدة  ، والسدرعات  رع يف تقنيدات االتصداالت  إن التطورات يف التقنية خصو)ًا النمو املتسدا     

 وتطبيقاتها بدت إىل شيوع العديد من التطبيقات الرتبوية، ببرزها ( اإلنرتنتللشبكة املعلوماتية )
بأنه طريقة ابتكارية  "((Khan ,2005,3  الذي عّرفه خان e-learning اإللكرتونيالتعلق 

حول املتعلق،  إليصال بيئات التعلق امليسرة، واليت تتصف بالتصميق اجليد والتفاعلية واملرتدزة
والذي ميكن بن ُيقدّدم   ."ألي فرد يف بي مكان وزمان يف بيئات التعلق املفتوح، واملرن، واملبّوب

فيمدا يطلدع عليده بدالتعلق املدزي        fully or Partly onlineدليدا بو جزئيدا عدرب الشدبكات     
Blended learning  والذي عرفه سن .Singh  "     بأنه يشدتمل علدى جمموعدة مدن الوسدائط  

التعلق وتطبيقاتده، ويشدتمل علدى العديدد مدن       ززاليت مت تصميمها لتتمق بعضها البعض واليت تع
بدوات الددتعلق، مثددل برجميددات الددتعلق التعدداوني االفرتاضددي الفددوري، واملقددررات املعتمدددة علددى       

            ( Singh, 2003,51.)"، ومقررات التعلق الذاتي،  وإدارة نظق التعلقاإلنرتنت
، واحملتوى الرقمي وبنشطة التعلديق والدتعلق يدتق    اإلنرتنتوهذه التشكيلة الواسعة من بدوت      

 Learningيطلع عليها نظام إدارة التعلق  إلكرتونيةتنسيقها وتسيريها وإدارتها من خالل بداة 

Management System    الربندام   "واليت تعدر  بأنهداsoftware      الدذي يدتق بطريقدة ةليدة



، ويدتق مدن   اإللكرتونيةبحداث التعليق والتعلق والتقويق عرب الشبكات  automates"يؤمتت" 
خاللدده تسددايل املسددتخدما، ومتابعددة املقددررات يف بدلددة وفهددارمل، وحفدد  سدداالت املددتعلما،  

 (Hall, 2002)( نقاًل  عن  1 :م5008)عسريي:."وتقديق الساالت لسدارة
وم، فمنذ بن بطلع الرئيس األمريكي األسبع ) بيل إن هذا التقدم الكبري مل يكن وليد الي     

م(، اليت دعا 5888دلينتون ( مبادرته املعروفة باسق " حتديات املعرفة التكنولوجية " يف عام )
 اإلنرتنتفيها إىل تكثيف اجلهود لربط دافة املدارمل األمريكية العامة، و)فوفها بشبكة 

، فقد قام احتاد املدارمل الفيدرالية م(، ودرد فعل لتلك املبادرة5000حبلول عام )
م( بإدخال مشروع األدادميية 5888عام )  Federal Way Public Schoolsالعامة

وهي عبارة عن بول مدرسة تقوم بتدريس مقررات  The Internet Academiy اإللكرتونية
 (  1 :م5001يف والية واشنطون . )حممد علي:  إلكرتونية

اليت قد  obstacles يت يوفرها التعليق عن بعد، بهق وبدرب من العقباتالفر)ة ال نلذا فإ      
هارات املتحّسن من س، حيث إن الرتتيبات الدقيقة املطلوبة للتعليق عن بعد، تظهر يف طريقه

التدريسية بشكل عام، وهكذا فإن التحديات اليت يفرضها نظام التعليق عن بعد، تقابلها 
 ومهمة جدا.   فرص متعددة

باألجهزة التعليمية،  (اإللكرتونيرمبا مييل البعض إىل ربط هذا النوع من التعليق )التعليق و      
وغريها من املستحدثات التكنولوجية،  (،اإلنرتنتوالكمبيوتر، وشبكة املعلومات الدولية )

بصرية، ووسائط تكنولوجية  ، وبجهزة، وبدوات، ومواد مسعيةتإلكرتونياوما يرتبط بها من 
تعليق له بساسه العلمي،  اإللكرتونيوغريها، ويف الواقع هو ليس دذلك، فالتعليق  ددةمتع

. ففلسفة اإللكرتونية.. وحتى لو متحور حول طرق العرض وفلسفته النظرية اليت يقوم عليها
التعليق املتمردزة حول   اخلا)ة تقوم يف األسامل على مبادئ تكنولوجيا اإللكرتونيالتعليق 

ملي للعلوم الرتبوية بو النظريات الرتبوية، واليت تنصب على املادة العلمية ومدى التطبيع الع
املبادئ الرتبوية احلديثة مثل التعليق توافقها مع خصائص اجلمهور املستهد ، ومراعية يف ذلك 

املفتوح، واملرن، واملوزع، واملتاسدة يف التعلق عن بعد، وغريها من مبادئ ومستحدثات 
تصميق مبادئ من ناحية بخرى يبنى على  اإللكرتونيتعليق، دما بن التعليق تكنولوجيا ال
 :م5002. )الساعي نظريات االتصال، ومكوناتها، وبسسها وعنا)رها األساسيةالتعليق، وعلى 

5 ) 
وليس هذا فحسب، بل تعتمد عملية االتصال دذلك على ثقافة اجلمهور التكنولوجية،     

سائل وقنوات االتصال التكنولوجية املستخدمة يف تفعيل هذا النوع من ومدى األلفة بينهق وبا و
، وبساليب اإلحبار يف مواقعها، وطرق البحث والتو)ل إىل Internet اإلنرتنتالتعليق مثل 

، وطرق التعامل مع الربيد Search Engineنتائ  للبحث عرب ما يسمى مبحرك البحث  



تراع هذه األمور عند تصميق برام  التعليق ، مبعنى بنه لو مل E-Mail اإللكرتوني
، لرمبا تكون النتياة غري مرضية على اإلطالق، مما يعنى بن اهلد  من تصميمه اإللكرتوني

فاعال وملبيا لطموحات املصمق واملتبين له من  اإللكرتونيمل يتحقع، وبذلك ال يكون التعليق 
 ( 4_3 :م5002: . )الساعيمن ناحية بخرىليمي املصمق ألجله وغري مناسب للموقف التع ناحية، 

 وىجمرد ترمجة احملتى يف التعليق جيب بال يقتصر عل اإلنرتنتاستخدام ويعتقد الباحث بن       
بفضل  إىلونظق التقديق للو)ول  ، بل يتضمن بيضا املواد الرتبوية واألساليبىبخر من وسيلة إىل

تسمح للمتعلق بن ميارمل بنشطة  متكاملة ، ومن ذلك خلع بيئة تربويةاستفادة من الوسيلة
 التعليق من خالل الشبكة.

ومرادز البحوث اليت تشهدها دافة املؤسسات  ثورة املعايري العاملية املعا)رةويف ظل     
اليت تتمثل يف خمتلف اجملاالت الدراسية واملهنية دان لتكنولوجيا التعليق  الرتبوية العاملية

إىل الدول واجلامعات اهتمت باالستناد ث جند بن هناك العديد من نصيب من ذلك االهتمام؛ حي
نشاطاتها يف ضوئها ورمبا يكون ذلك ليس بنفس الدرجة واألهمية  ملعايري وحماولة تقويقتلك ا

يف الدول العربية ومؤسساتها.  ويرى الباحث بن مرد ذلك قد يعود إىل ضعف االعتقاد والعمل 
 . ضاهابثقافة املعايري والعمل مبقت

 مشكلة الدراسة:    

مثل جامعيت جونز العاملية  اإلنرتنتعلى شبكة  اإللكرتونيرغق وجود مناذج متميزة للتعلق   
(Jones( وفينكس ،)Phonix يف الواليات املتحدة األمريكية، إال بن العديد من مشاريع ،)

وحماضرات تقليدية  ،إلكرتونيًاضخ للمعلومات، وتصفحًا ليست بدثر من  اإللكرتونيالتعلق 
 (:Merrienboer, et al,2004يقول مرينبور وةخرون ) ،اإلنرتنتعلى شبكة 

ذات جودة منخفضة يف مبادئ علم التدريس، ومن  اإللكرتونيإن العديد من تطبيقات التعلم  "

وم خطوة للوراء بداًل من كونه خطوة لألمام، وأن املفه اإللكرتونيمنظور علم التدريس، يعد التعلم 

، أما اإلنرتنتاحملوري هو احملتوى الذي ينقله مزودو احملتوى مثل الناشرون واجلامعات وغريهم عرب 

علم التدريس فال ميثل قضية على اإلطالق. وبداًل من ذلك، غالبًا ما ترتكز األسئلة على التكلفة 

ن تطبيقةةات الةةتعلم  والبنيةةة التقنيةةة املطلوبةةة. النتياةةة املباشةةرة ،ةةذا األسةةلود، هةةو أن العديةةد مةة      

 21ص  "تعيدنا إىل األيام األوىل للتعليم املعتمد على احلاسود  اإللكرتوني

(، Learning Objectsيؤدد ذلك دلزجارد بقوله " وبرغق بهمية تطوير وحدات التعلق )      
تردز اجلهد بشكل دبري على التصميق والتطوير الفين على حساب دعق تعلق الطالب" 

(Dalsgaard,2005,1  .) 
ومع ظهور تطبيقات علق اجلودة، بدبت املنظمات املهنية يف التعليق عن بعد بناه معايري       

( التعلق Standardizationوب)بحت معيارية )عن بعد، اإللكرتونياجلودة للتعلق 
( مؤسسات Cerdintializingقضية بساسية، فال ميكن مثاًل اعتماد ) اإللكرتوني

عن بعد دون إخضاعها ملعايري اجلودة . إذ إنه من املؤدد بن جناح  إللكرتونياوجامعات التعلق 



 & Philppsبي نظام تعليمي يعتمد على التزامه مبعايري جودة متفع عليها عامليًا .)

Merisotis, 2000) 
املعايري استنادا إىل ذلك فإن مشكلة الدراسة تتحدد يف السؤال الرئيس التالي: ما و        
يف التعليق عن بعد من وجهة نظر اخلرباه  ةااللكرتوني املقررات حمتوىمة لتقديق الالز

 يف التعليق االلكرتوني ؟ واملختصا
 ويتفرع عنه األسئلة التالية :      

 املتعلقة بالدقة ؟ يف التعليق عن بعد  ةااللكرتوني املقررات حمتوىمعايري تقديق / 5
 ؟ املوضوعيةباملتعلقة يف التعليق عن بعد  ةاللكرتونيا املقررات حمتوىمعايري تقديق  /5
 املتعلقة باحلداثة واملعا)رة ؟ يف التعليق عن بعد  ةااللكرتوني املقررات حمتوىتقديق معايري ما / 3
 املتعلقة بالتغطية والشمول ؟يف التعليق عن بعد  ةااللكرتوني املقررات حمتوى/ ما معايري تقديق 4
 املتعلقة باملالهمة ؟يف التعليق عن بعد  ةااللكرتوني املقررات توىحم/ معايري تقديق 1
  ؟ االتساقباملتعلقة يف التعليق عن بعد  ةااللكرتوني املقررات حمتوىمعايري تقديق / 8
 املتعلقة بالنمذجة ؟ يف التعليق عن بعد  ةااللكرتوني املقررات حمتوىمعايري تقديق / 2

 أهداف الدراسة:

يف التعلديق   ةااللكرتونيد  املقدررات  حمتوىتقديق عايري بناه قائمة مبالي إىل  يهد  البحث احل
 .عن بعد

 أهمية الدراسة: 

عن بعد يف  اإللكرتونييف الوقت الذي تتسارع  فيه خطى تطوير معايري لقيامل جودة التعلق 
الندوع مدن   الدول املتقدمة، يلح  املتابع ندرة وبدطه الدراسدات العربيدة الديت تناولدت جدودة هدذه        

الددتعلق خصو)ددًا مددن منظددور التصددميق التعليمددي، رغددق مددا بشددارت إليدده العديددد مددن األدبيددات       
( حول بهمية  Schlusmans et.,al,2004, Brown&Voltz,2005والدراسات احلديثة )

تكتسب هذه الدراسة التصميق التعليمي، واعتباره بولوية تسبع التصميق الفين. من هذا املنظور 
 تي : اآل بهميتها يف

   حماولدة لبدده تأسديس قاعددة معرفيدة يف اجملدال للبداحثا واملمارسدا، واملؤسسدات          تعدد
بو افرتاضدية علدى    إلكرتونيدة الرتبوية العربية الديت تقددم بو ططدط لتقدديق بدرام  تعلدق       

 .اإلنرتنت
 لكة تتناول موضوعًا تأ)يليًا جديدًا على الساحة التعليمية يف املؤسسات التعليمية يف املم

العربية السعودية، حيث تسعى إىل حتديد املعايري الديت مدن املمكدن بن تشدكل بساسدًا      
 . تقديق احملتوى االلكرتونيالنطالق عملية 

  يف  تقديق احملتوى االلكرتوندي لطدالب التعلديق عدن بعدد     معايري  إىلاملساعدة يف الو)ول
 حلديثة.ضوه التطورات التكنولوجية املتسارعة واالجتاهات العاملية ا



     يف دافدة   إلكرتونيدة نشر ثقافة املعايري وضرورة االرتكاز عليها حالة تطدوير مقدررات
 املؤسسات التعليمية على اختال  مراحلها وتنوع مرجعياتها. 

    تقدديق  ميكن بن يسهق يف تغطية النقص يف جمال األحباث العربية اليت تناولدت  معدايري
 . بعداحملتوى االلكرتوني لطالب التعليق عن 

 حدود الدراسة: 

 على : تقتصر الدراسة احلالية  
  يف التعليق عن بعد ةااللكرتوني املقررات حمتوىتقديق معايري حتديد. 
 املختصا يف جمال تقنيات التعليق.اخلرباه و 

 مصطلحات الدراسة:

 تستخدم الدراسة املصطلحات التالية:
  

  E-Courses: اإللكترونيةالمقررات 

( بأنها" حمتوى الكرتوني يتميز بكثافة وتكامل الوسائط املتعددة م5005اجلزار ) يعرفها       
غدري   اإلنرتندت اليت ال حدود هلا دما بنه ميتد لوجود روابدط لكدل مصدادر املعرفدة علدى مواقدع       

 354نة ".صاملتزام
 مواد تعليمية متثل جزها بساسيا يف بيئة التعلق اأنه"ب ((Clarke,2004 ا دالركوتعرفه  

 مل علددى بسدداليب متنوعددة تسددتخدم لشددرح الدددرومل واملعلومددات الدديت ميكددن  توتشدد اإللكرتونددي
 550ص  ."استدعائها من الشبكة مع التدعيق بعنا)ر الوسائط املتعددة التفاعلية

مقدمة لطالب التعليق عن  اإلنرتنتمقررات إلكرتونية يتق نشرها عرب  اوتعر  إجرائيًا بأنه  
لعزيز جبدة يف دلييت اآلداب واالقتصاد واإلدارة من خالل نظاما همدا  بعد جبامعة امللك عبدا

 EMES (E-Learning Management Electronicنظددام إدارة الددتعلق عددن بعددد   

Systemنظام الفصول االفرتاضية ( و Centra(Virtual Class Room System . ) 
  

 المعيار :

أنه بسامل للحكق على بداه ب "( املعيار223-225  م:5888ل )ادق)ببو حطب وةما عر        
الطالب يف ضوه بدائهق الفعلي، وتأخذ الصيغة الكمية يف بغلب األحوال، وتتحدد يف ضوه 
اخلصائص الواقعية هلذا األداه، دما تتمثل يف مقارنة الطالب بعضهق ببعض، واملعايري 

م للحكق على املستخدمة يف تقويق الربام  تكون يف )ورة مقاييس بو حمكات تستخد
مطابقة الربام  للموا)فات واإلرشادات املتعلقة بتوظيف التغذية الراجعة، وبمناط التفاعل يف 

 الربنام ، وتنظيق احملتوى،..... اخل.
من املؤشرات للحكق على جودة احملتوى  ويعر  املعيار إجرائيًا بأنه مقيامل يتضمن عددا

 .االلكرتوني  



 

 اإلطار النظرياإلطار النظري  
 اإللكترونييم مفهوم التعل

 . ويف جمددال ال يددزال يف مهددده  اإللكرتوندديتزخددر األدبيددات بتعريفددات عديدددة ملفهددوم الددتعلق        
ويشهد تطورًا سريعًا، جيعل االتفاق على تعريف موحد بمرًا بالغ الصعوبة. وعلى بية حال، تشري 

عددرب  علق املعتمدد  يشدمل تطبيقدات عديدددة وواسدعة مثدل: الددت     اإللكرتونددياألدبيدات إىل بن الدتعلق   
والدتعلق خدارج حدرم اجلامعدة ،     ، والتعلق احلاسوبي، والبث عرب األقمدار اال)دطناعية،   اإلنرتنت

ورغدق هدذا     والتلفاز التفاعلي، واألقراص املدجمدة وغريهدا.  والتعلق البعيد ، والتعلق االفرتاضي 
، مما جيعل اإلنرتنتعلى  ها التنوع، يلح  املراقب ازدياد ارتباط هذا املفهوم باالنرتنت وتطبيقات

 (.Tan&Hung,2002,48).  اإلنرتنتعلى  املعتمد  من بعداملفهوم بدثر ارتباطًا بالتعلق 
طريقدة للتعلديق باسدتخدام    بأنده "  اإللكرتوندي التعلديق   (م5001)املوسدى واملبدارك    فقد عدر       

، )ورة ، ورسومات ةليات االتصال احلديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه املتعددة من )وت و
بو يف الفصل  من بعدسواًه دان  اإلنرتنت، ودذلك بوابات وةليات حبث، ومكتبات إلكرتونية

  553 ص " الدراسي

تقددديق حمتددوى تعليمددي ) إلكرتونددي( عددرب الوسددائط  فقددد عرفدده بأندده "م( 5001زيتددون) بمددا      
نيدة التفاعدل النشدط مدع     بشكل يتيح لده إمكا  الطالباملعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته إىل 

ومع بقرانه سواه بددان ذلدك بصدورة متزامندة بم غدري متزامندة وددذا         املدرملهذا احملتوى ومع 
إمكانية إمتام هذا التعلق يف الوقت واملكان وبالسرعة اليت تناسب ظروفه وقدراته ، فضاًل عن 

 54ص  إمكانية إدارة هذا التعلق بيضًا من خالل تلك الوسائط".

نظام تعليمي يستخدم تقنيات املعلومات وشدبكات احلاسدوب يف   "بأنه  (م5003)غلوم ى وير     
بجهزة احلاسوب و  تدعيق وتوسيع نطاق العملية التعليمية من خالل جمموعة من الوسائل منها :

 55ص  ت "املختصا يف  الوزارة بو الشردا ما من قبلإاملعدة  اإللكرتونيةو الربام   اإلنرتنت
بأنده " منظومدة تعليميدة لتقدديق الدربام        اإللكرتوندي لتعلديق  تعريفًا ل م(5004)سامل   ددوحي     

بو املتدربا يف بي وقت ويف بي مكان باستخدام تقنيات املعلومات  للطالبالتعليمية بو التدريبية 
مغنطة ، األقراص املاإللكرتوني، الربيد نوات احمللية، القاإلنرتنتواالتصاالت التفاعلية مثل ) 

مية تفاعلية متعددة املصادر بطريقة متزامنة يف ، بجهزة احلاسوب .. اخل ( لتوفري بيئة تعليمية تعُل
دون االلتزام مبكان حمدد اعتمادًا على التعلق الدذاتي   من بعدالفصل الدراسي بو غري متزامنة 

 598ص  " املدرملو الطالبوالتفاعل با 
 اإللكرتونيتعريفات والنظرات إىل التعليق البنه مع تعدد ( 551 :هد 5459يرى عبداحلميد)و    

 -ميكن بلورة هذه النظرات فيما يلي:إال بنه 
 النظرة إليه على بنه منط لتقديق املقررات بو املعلومات. -ب



على بنه وسيلة بو منط لتقديق املناه  الدراسية  اإللكرتونيوهذه النظرة تنظر إىل التعلق         
علومدات الدوليدة، بو بي وسديط إلكرتوندي ةخدر، األقدراص املدجمدة، بو األقمدار         عرب شبكة امل

 الصناعية، بو غريها من التقنيات املستحدثة يف اجملال التعليمي.
 النظرة إليه على بنه طريقة للتعلق: -ب
طريقة للتعليق بو التدريس يستخدم فيه  اإللكرتونيحيث يرى ب)حاب هذه النظرة بن التعلق     

ئط تكنولوجية متقدمة، دالوسائط املتعددة، واهلايربميديا، واألقمار الصناعية، وشبكة وسا
املعلومات الدولية، حيث يتفاعل طريف العملية التعليمية من خالل هذه الوسائط لتحقيع بهدا  

  تعليمية حمددة.
 ن بعدم اإللكترونيأهمية التعلم   

ميّثددل منًطددا مرحًبددا بو  ن بعددد، مدد اإللكرتونددي قإىل بن التعلددي د مددن الدراسدداتخلصددت العديدد    
، هذا باإلضافة إىل بن بهلتعميق وتوزيع التعليق، فهو يزيد من فرص التحاق الدارسا  اقتصادًيا

 : ونة، دما بنه يتيح الفرص التاليةميتاز بقدر دبري من املر التعليق عن بعد
   املالهمدةConvenience ملددا يتيحدده هلددق جدددوهلق  ، فهددو يسددمح للطددالب بالدراسددة وفًقدا

 اليومي الشخصي وظرو  حياتهق.
      حتسدا فدرص الدتعل قImproved learning opportunities،  إذ إن الطدالب يف

يتمتعدون بدنفس الدرجدة مدن األداه والرضدا الديت يتمتدع بهدا نظدرا هق يف           التعليق عن بعدد 
 الفصول الدراسية التقليدية.

   التعل ق الذاتيSelf-paced learning     فهو يتيح تعلًما ذاتًيدا خالًصدا للطدالب، وقدد ،
يف التعلدديق،  self-directedبظهددرت العديددد مددن الدراسددات بن طددرق التوجيدده الددذاتي   

 .teacher-directed املدرملبفضل بكثري من الطرق املعتمدة على توجيه 
   التعدداونCollaboration      فبفضددل التطددور يف تقنيددات االتصددال، ميكددن لطددالب ،

بن يكتسبوا فرً)ا بدرب للتفاعل فيما بينهق من جهة، وفيما بينهق وبا  عن بعد التعليق
 مدرسيهق من جهة بخرى.

     تندّوع الوسدائطVariety of media   تنوًعدا للوسدائط    التعلديق عدن بعدد   ، حيدث يدوفر
 هد(5458)اجلهين :  يتالهم مع تنوع بمناط وبساليب التعليق ومساقاته.

  يساعد على: اإللكرتونيعلى بن التعلق  وقد دلت نتائ  حبوث عديدة
 تقديق فرص للطالب للتعلق بشكل بفضل. -ب

 ترك بثر إجيابي يف خمتلف مواقف التعلق. -ب
تقديق فرص للتعلق متمردزة حول التلميذ، وهو مدا يتوافدع مدع الفلسدفات الرتبويدة احلديثدة        -ج

 ونظريات التعلق اجلادة.



اه معرفية للتعلق، وتنمية مهارات حل املشكالت، وتقديق بيئة يقدم بداة لتنمية اجلوانب الور –د
 تعلق بنائيه جادة.

 تقديق فرص متنوعة لتحقيع األهدا  املتنوعة من التعليق والتعلق.-هد
إتاحة فر)ة دبرية للتعر  على مصادر متنوعة من املعلومات بأشكال خمتلفة تساعد على  -و

   (558هد: 5459)عبداحلميد:  قليلها.بو ت الطالبإذابة الفروق الفردية با 
الدتعلق عدرب   اسدتهدفت تقدويق فاعليدة     الدراسدات الديت  ( إىل نتدائ    م5002)عبدالعاطي يشري و     

 :ودان من ببرزها اإلنرتنت
 واخلربات التعليمية املدرساسهولة يف الو)ول بصورة بفضل إىل  ببدى الطالب . 
 مشاردة الطالب يف املقررات زادت درجة . 
 ببدى الطالب بصورة عامة رضا مرتفع عن املقررات . 
 حتسن يف قدرة الطالب على إنتاج املعلومات والتعامل مع املشكالت املعقدة . 
 ت .زاد مستوى اهتمام الطالب مبحتوى املقررا 

  اإللكترونيأهداف التعليم  

عليميدة ، حيدث جيدب    ليست التكنولوجيا يف حد ذاتها هي اليت تغدري بو حتسدن العمليدة الت          
، واهليكدل اإلداري ومدا يدرتبط بده مدن عمليدات ، ومعظدق        ه إىل بن اإلسرتاتياية التعليميدة التنبي

تكنولوجيددا داخددل التعلدديق اجلددامعي،   مفدداتيح جندداح إلدخددال بي تعددداألدوار واملهددارات األخددرى 
ومن ثق . وسيلة لغاية ، بل هيلوجيا على بنها غاية يف حد ذاتهاال جيب النظر إىل التكنو وبالتالي

 التعلديق عدن بعدد    خلدرباه يعتدربون   اينبغي بن يكون القادة اجلامعيون على وعي بدأن العديدد مدن    
جيددا ، وعلددى الددرغق مددن بن تكنولوبصددفة بساسددية ولدديس قضددية تكنولوجيددةقضددية بدادمييددة 

املسدائل املهمدة   ، فدإن هنداك الكدثري مدن     املتغري يف العملية التعليميدة املعلومات رمبا تكون املثري 
 . ورية وتدخل يف نطاق األدادميياوالضر

 : فيما يلي اإللكرتونيبهدا  التعليق ( John c & Alan,2004,68)الن وحيدد جون وة    
 حتسا املدخالت . 

 حتسا اجلودة التعليمية . 

 دة دفاهة دل من املؤسسات والطالبزيا . 

 ( املستفيدين من اخلدمة التعحتقيع رضا العماله)ليمية . 

 ات التعليمية، وو)وهلا إىل املناطع النائيةتوسيع الرقعة اجلغرافية للمؤسس . 

، ومدن ثدق تدزداد    طور احمللية إىل العامليدة  ن، وتنتقل متزداد دفاهة املؤسسات التعليمية حيث   
من خمتلف بحناه العامل  الطالبحدة التنافس على مستوى عاملي جلذب بدرب عدد ممكن من 

ميي الدذي سدو  يددؤدي إىل زيدادة دفداهة األفدراد واالرتقدداه مبسدتواهق املهدين واألددداد        ، األمدر 
 .خا)ة يف دول العامل النامي



  اإللكترونيمميزات التعليم  

 املددرمل  مدا هدي الفوائدد الديت يتحصدل عليهدا      و؟ اإللكرتونيما هي املزايا اليت يقدمها التعلق     
حقيبدة تددريب    يف ت؟ إجابدة هدذه التسدا الت ورد   كرتونياإللوبفراد اجملتمع من التعلق  الطالبو

 :وهي ملكتب الرتبية العربي لدول اخللي  اإللكرتونييف بيئات التعلق  املدرمل
  الفروق  بطريقة تراعي اإللكرتونيالتنوع: تنوع بساليب التدريس والتقييق يف بيئة التعلق

 الفردية با الطالب.
  مناذج  رفع مستوى اجلودة يف العملية التعليمية بإتباع يف اإللكرتونياجلودة: يسهق التعلق

 ومبادئ التصميق التعليمي وب)ول التدريس.
  يف تقليل التكلفة للعملية التعليمية عن طريدع إعدادة   اإللكرتونيالتكلفة: يسهق التعلق 

 استخدام احملتوى التعليمي.
  ومفتدوح   توفري تعليق مدرن برية عن طريع دمرونة  اإللكرتونياملرونة: توفر بيئات التعلق

اليدوم املدرسدي    وموزع، فتادد التعلديق جتداوز حادرات الصدف وجتداوز الدزمن احملددد يف        
املدرسددة إىل فضدداه برحددب  وجتدداوز احملتددوى حمدوديددة الكتددب واملصددادر املتددوافرة داخددل

 بيئات التعليق والتعلق احلديث. حيكمه توافر معلما وإدارة ودعق مؤهلة للتعامل مع
 ذلك وب يف إجياد بيئة تزيد من فرص التعليق التعاوني اإللكرتونينية: يسهق التعلق التعاو

جتعدل التعلديق    ثر واقعية وتبعدها من البيئة املصطنعة اليتبدتنقل بيئة املدرسة إىل بيئة 
مفهددوم الفصددل  والددتعلق يعددزل الطددالب داخددل قاعددات وجددداول دراسددية ومددواد تعمددع مددن   

 ي املمارمل يف التعليق التقليدي.والتازيه يف الواقع الفعل
  مراعداة تندوع بمنداط الدتعلق بدا الطدالب، متكدا        وتتمثل يف : الطالب:  احتياجاتتلبية

ثدر إجيابيدة، إتاحدة اجملدال للتعلديق النشدط والفعدال، تسدهيل         دالقيام بدور ب الطالب من
 ان واملكانالطالب مع بعضهق البعض ومع املصادر األخرى، املرونة يف الزم عملية تفاعل

العديد  واملصادر و بساليب التعلق وإسرتاتيايات التعليق، إتاحة الفر)ة للطالب لتوظيف
مدع التقنيدة،    تطوير مهارات الطدالب يف التعامدل    من املصادر يف بنشطة التعليق والتعلق،

 :للمدرمل اإللكرتونية فريع بوابة الدار ) تشايع ودعق الطالب لتحمل مسؤولية التعلق. 
 (5 :م5008

  اإللكترونيالتعليم أنواع  

، (524 : م5001 خان:) : وذلك على النحو التالي اإللكرتونين لتقسيق التعلق اتصنيف هناك       
 :هد 5458،)الل : (58 :م 5005يونسكو:) ،(4 :هد5458، )احلربي : (341 : م5002زين الدين: ) 

80) . 
 حسب التزامن: اإللكترونيأوال: تقسيم التعلم 

 Synchronous E-learning املتزامن اإللكرتونيالتعليق / ب   



إلجددراه ؛ حددديف ةن وابددا الطددالب بنفسددهق  بو والطددالب املدددرمل يددتق بدداوهددو تعلدديق الكرتونددي 
بو تلقدددي الددددرومل مدددن خدددالل الفصدددول   chatting)النقددداا واحملادثدددة  عدددرب غدددر  احملادثدددة) 

وهدو بدثدر بندواع التعلديق     . م بدواته األخدرى  بو باستخدا  (virtual classroom)االفرتاضية 
يف نفددس الوقددت )  اإلنرتنددتو الطالددب علدى   املدددرملحيدث يلتقددي    ؛تطددورًا و تعقيدددًا اإللكرتوندي 

على تغذية راجعدة فوريدة    الطالبومن اجيابيات هذا النوع من التعليق حصول  . بشكل متزامن (
ومدن سدلبياته حاجتده إىل بجهدزة حديثدة      ، ة وتقليل التكلفة واالستغناه عن الذهاب ملقر الدراسد 

 املتزامن مايلي: اإللكرتونياألدوات املستخدمة يف التعليق  ومن وشبكة اتصاالت جيدة. 
 اللوح األبيض(Whit Board ) 
  الفصول االفرتاضية(virtual  classroom) 

 ( املؤمترات عرب الفيديوVideoconferencing) 
 (املؤمترات عرب الصوتAudio conferencing) 
  غر  الدردشة(ChattFing Rooms) 
 :(( Asynchronous E-learningغري املتزامن   اإللكرتونيالتعليم د / 

فاالتصدال غدري   ، يف نفدس الوقدت   الطدالب حيتداج إىل وجدود    وهو التعليق غري املباشر الدذي ال      
تقويق على املوقع بن يضع مصادر مع خطة تدريس و للمدرملاملتزامن متحرر من الزمن؛ فيمكن 

يف إمتدام الدتعلق دون بن    املددرمل الطالب للموقع يف بي وقت ويتبدع إرشدادات    التعليمي، ثق يدخل
حيصددل علددى  الطالددبومددن اجيابيددات هددذا النددوع بن . املدددرمليكددون هندداك اتصددال متددزامن مددع  

الدب  ، دذلك يسدتطيع الط ، وباجلهد الذي يرغب يف تقدميههالدراسة حسب األوقات املالئمة ل
ومدن سدلبياته عددم اسدتطاعة       دلمدا احتداج لدذلك.    إلكرتونيًاإعادة دراسة املادة والرجوع إليها 

، دما انه قد يؤدي إىل االنطوائية ألنه يتق املدرملاحلصول على تغذية راجعة فورية من  الطالب
  غري املتزامن هي: اإللكرتونيبدوات التعليق ومن  يف عزله.

  اإللكرتونيالربيد ( E-mail)  
  العنكبوتيةالشبكة ( World wid web ) 

 .املنتديات 

 .الفيديو التفاعلي  

 قوائق النقاا (listserv) 

 لوحات اإلعالنات (bulletin boards) 
 الكلي أو الجزئي: اإللكترونيثانيا:التعلم 

  ( fully online)الكلي اإللكرتونيالتعلق ب / 
 املددرمل حبيدث ال جيتمدع الطدالب و    وسديط الكرتوندي   بيبو  اإلنرتندت ويتق فيه التعلق ةليا عدرب    

  وجها لوجه.



 :(partly online)اجلزئي اإللكرتونيالتعلق ب / 
وفيه ال يتق االقتصار علدى   بو املزي  (Blended Learningوالذي يطلع عليه التعلق املدم   )

 اسية حيدث يلتقدي  ، بل يضا  إليه التعلق التقليدي يف الفصول الدراإللكرتوني استخدام التعلق
  مع الطالب يف الصف وجها لوجه. املدرمل

  

   : اإلنترنتالتعلم عبر مفهوم 

بأنها شدبكات حديثدة آلال  احلاسدبات املرتبطدة وهدي نتداج تطدوير ملشدروع          اإلنرتنتتعر        
على الشبكة  اإلنرتنتتشتمل  Arpanet  حكومي بمريكي انطلع يف الستينات باسق اربانت

عدرب  والديت مكندت مدن نقدل الوسدائط املتعدددة        World Wide Web، العامليدة  العنكبوتيدة 
 وخددمات بخدرى   ،واجلدوفر ،FTP ونقدل امللفدات ا .تي.بدي   ، اإللكرتونيالشبكات، والربيد 

وميكن   ،اإلنرتنتبشهر عنصر يف  ة تعدوالشبكة العنكبوتية العاملي (،525  :م 5003 :الفار)
وبها خا)دية عدرض شاشدة مرتابطدة تشدمل علدى النصدوص         ،عرب برام  املتصفحاتالو)ول هلا 

 اةفاق اإلنرتنتفتحت قد و (.13 :م 5001 :عبداحلميد. )والفيديو واحلردةوالرسومات والصور 
 واملصادر مبرونة وتفاعلية الطالبو املدرسالربط املستخدما من ؛  برية يف التعليق والتدريبد

 .عالية
مسددميات ( Internet Based Learning) اإلنرتنددتعلددى ويطلددع علددى الددتعلق املعتمددد       

والدتعلق بو  ، Training   Internet Based اإلنرتندت متعددة ومنها، التددريب املعتمدد علدى    
وقد بدب استخدام هذا املصطلح مندذ  ( Online Learning / Trainingاملباشر،)ب التدري

بأنه تقديق برام  التعليق والتدريب عرب  اإلنرتنت منتصف التسعينات، وُيعّر  التعلق املعتمد على
 للمصدادر الرتبويدة،    hyperlinks ، ويزود يف الغالدب بدروابط تشدعبية   اإلنرتنتمتصفح شبكة 

 . ( Hill  et  al , 2004 ,433) وجمموعدات النقداا  ، وسداحات النقداا    اإللكرتونيوالربيد 
استخدام التكنولوجيدا  أنه " ب(Freedman  et  al , 2003 ,158) . وةخرونويرى فريدمان 

ومجيدع   املددرمل لتسهيل و)ول حمتوى املقرر للمدتعلق، دمدا بنده وسديط للتفاعدل بدا الطالدب و       
الطالب، حيث تدعق التكنولوجيا االتصال من فرد آلخر، ومن فرد لعدة بفدراد بو عددة بفدراد    

وميلددر  ه ميلددردمددا يعرفدد " . وعدددة بفددراد ةخددرين، ويددتق ذلددك بشددكل متددزامن بو غددري متددزامن    
Miller. S & Miller ,K.(1999)   "         اإلنرتندت بأنده ذلدك الندوع مدن الدتعلق الدذي يدتق عدرب 

"  ، وإمكانية التوا)ل والتفاعل فيما بدا بفدراده  Hyper linksويتميز باالرتباطات املرتابطة 
 On، يقدم للمتعلق وفقًا للطلب  للتعليق عن بعدنظام تفاعلي  "( بأنهم5001ويعرفه عبداحلميد)

Demand   متكاملة، تستهد  بناه املقررات وتو)يلها -رقمية-إلكرتونية، ويعتمد على بيئة
، واإلرشدداد والتوجيدده، وتنظدديق االختبددارات، وإدارة املصددادر   اإللكرتونيددةبواسددطة الشددبكات  

 1ص . "والعمليات وتقوميها



تو)يل وهو  ا هدفت إليهوبالنظر إىل التعريفات السابقة جند بنها تكاد تكون متقاربة فيم      
  . حيث يوجد الطالب يف بمادن خمتلفة من العامل التعلق عرب الشبكة العاملية

 : التقليدي والتعليم اإلنترنتالتعلم عبر        

طتلف عند مقارنتها مبا حيدث داخل الفصل التقليدي  اإلنرتنت طبيعة عملية التعلق القائقإن       
-Pollacia, L. & Simpson, C. 2000-2001 , 34) . ةيف النقداط اآلتيد   ويكمدن ذلدك  

 (409-402 :م 5008، )عبدالعاطي وزميله :  (38
  بدرجة دبرية : حيث ميكدن للطدالب سدؤال    اإلنرتنتيتفاعل الطالب يف املقررات عرب 

املدرمل وتلقي االستاابة ، وتعد هدذه اخلا)دية الديت تتديح مناقشدة الطدالب مدع بعضدهق         
 . مفقودًا يف عدد من مقررات التعليق التقليدي اليومبعدًا يبدو  البعض

 الدتعلق لديس فقدط مدن املددرمل       اإلنرتندت بيئدة الدتعلق القائمدة علدى      ميكن للطالب يف –  
  بخددرى درابيضددًا ميكددنهق بن يتعلمددوا مددن خددالل بي مصدد   ولكددن  –دمصدددر وحيددد 

 . والتفاعل مع تلك املصادر
  يكون  لطالب بعكس املقررات التقليدية اليتبدثر على ا اإلنرتنتتردز املقررات عرب

 . للمدرملالتحكق فيها 
  حيث يسمح هذا النوع من التعلق حبدوث  اإلنرتنتالتعلق عرب توفر السياق االجتماعي يف :

، خدرين بصدورة جيددة وبفضدل    الطدالب علدى اآل   تفاعل واسع وشامل ومدعوم يتعر  فيده 
 . دما لو دان حيدث يف سياق التعليق التقليدي

 يتضمن منوذج التعليق التقليدي مشاردة حمدودة للطالب حيث يأخذ الطالب مسئولية 

 يعددرب الطددالب عددن اإلنرتنددتالددتعلق عددرب )ددغرية الدتسدداب خددربات الددتعلق بمددا يف بيئددة  

 . بفكارهق وةرائهق من خالل العمل التعاوني
  بنه بداة موظفة ، وبثبت تفاعاًل دبريًا با الدارسا اإللكرتونيبحدث استخدام الربيد

، دما توجد بدوات بخدرى تزيدد مدن التفاعدل واملشداردة      اإلنرتنتالتعلق عرب دثريًا يف 
وقاعات البحث وغر  الدردشة اليت ال ميكن بن تطبع بفاعلية يف  دمنتديات املناقشة

 . وجها لوجه منوذج التعليق التقليدي
  يق التقليدي ، لذلك تعد إمكانية بالتعل بقل تكلفة مقارنة اإلنرتنتبن التعلق القائق عرب

 .  اإلنرتنتالتعلق عرب تدفع )ناع القرار لتبين  تقليل التكاليف بحد العوامل الرئيسة اليت
التعلديق   على اإلنرتنتالتعلق عرب  وقد بجريت عدد من الدراسات والبحوث اليت بظهرت تفوق     

 (Fox,  2001 فدودس و ) (Ross,  2000 ددل مدن رومل   دراسدات  بشدارت حيدث   التقليددي 
 وحممددد حسددا  ) (Spencer, 2001وسبنسددر) (Gunnarsson,  2001  جنارسددونو)
الطالب الذين  مقارنة  اإلنرتنتعرب الطالب الذين درسوا املقررات   ارتفاع حتصيل إىل م(5005)

 بعض الدراسات عكس ذلك ددراسة هارفيل بثبتتيف حا بالطريقة التقليدية  راتدرسوا املقر



Havell ,  2000) ( ودرابرتي Crabtree, 2001) (   اليت تو)لت قلة عدد الطدالب الدذين
  ةالتقليدي يف الفصول التعليقبمقارنة  اإلنرتنتالتعلق عرب جيدة يف التحصيل يف بيئة  حققوا نتائ 

 .  (80 :م 5008:  عبدالعاطي) 
 : وعيوبه  اإلنترنتالتعلم عبر مميزات      

 : باملقررات التقليدية منها ما يلي مقارنة اإلنرتنتميزات للتعلق القائق على توجد عديد من امل       
 (Ryan , et al, 2000,32) ،(535_530 :م 5001: عبداحلي)

  املعرفددة هلددؤاله الطددالب الددذين ال ميكددنهق   يقدددم خيددارات مبدعددة للتعلدديق والددتعلق لبندداه
 . بو العملظرو  البعد  ؛ بسببضور إىل فصول الدراسة التقليديةاحل

 بددائل   اإلنرتندت التعليمية على  حتكق الطالب يف عملية التعلق : حيث توفر بعض املواقع
اهتمامدداتهق ومسدتوياتهق املعرفيددة   تعليميدة تتدار منهددا الطدالب مددواد الدتعلق الدديت تقابدل     

لسرعته اخلا)دة ؛ إلحدداث ندوع     ، وتسمح لكل طالب بأن تطو يف تعلمه وفقًاختلفةامل
 . عملية التعلقمن تفريد 

 اإللكرتوندي : وذلدك عدن طريدع الربيدد     التعلق التعاوني با الطدالب  ويدعق يعزز االتصال 
، الطدالب بعضدهق مدع بعدض ومدع معلمديهق      حيدث يتوا)دل    اإللكرتونيدة  ولوحدات النشدر  

 . طالب املدارمل املختلفة من التعاون مع اوحيدث نوع
  لعملية التعليق شددمر املدرمليتميز باملرونة والكفاهة ودعمه لدور . 
      عدديالت علدى   هدذه الت  إمكانية التعديل والتحدديث الفدوري للمقدررات الدراسدية وتعمديق

 . بعضاه هيئة التدريس مجيع الطالب
 بعضداه هيئدة التددريس   وإجراه املناقشات املباشرة با  التغذية الراجعة الفورية للدارسا 

 . بنفسهق ئة التدريسبعضاه هي وزمالئهق بو با الطالببو با  والطالب
 وبصورة تلقائية إجراه االختبارات عرب الشبكات وتقييق نتائاها إليكرتونيًا . 
 طوال حياتهق ومهنهق الطالب  منو املعرفة باإلنرتنت ومهارات الكمبيوتر اليت ستساعد  
  هقبناداح يعدزز الثقدة بدالنفس ويشداع      اإلنرتندت  للمقررات القائمة علدى  الطالب إدمال  

 . حملوا مسئولية تعلمهقلكي يت
، فإنه يوجد عدد قليل من املساوئ اإلنرتنتالتعلق عرب  وعلى الرغق من املميزات اليت يتمتع بها     

 : بيضًا منها ما يلي
    ومدا ميكدن بن   التعليمدي   وقدع  املاخلصو)ية والسرية: بثر حدوث هامات علدى  ضعف

 .اإلنرتنتالتعلق عرب لى مستقبل و تأثري ذلك ع حيدث من اخرتاق للمحتوى واالمتحانات
  الدراسة يف مثدل   الذين لديهق عادات سيئة يف منخفضي الدافعية بو الطالب رمبا يفشل

 . هذا النوع من التعليق
  زماله الدراسة بو املدرسارمبا يشعر الطالب بالعزلة مع . 



  عدتهحيتاجون ملسا موجودًا دائمًا عندما يدرمل الطالب بو املدرملرمبا ال يكون . 
 عوبة عند الدخول إىل مواد  بطه االتصال باإلنرتنت بو قدم بجهزة الكمبيوتر رمبا ميثل(

 . املقرر
  يف بعدض األحيدان معقددة     اإلنرتندت التعلق عرب  رمبا تبدو إدارة ملفات الكمبيوتر وبرام

 . سيما املبتدئا منهق ذوي مهارات الكمبيوتر املنخفضةللطالب، وال
 يف الفصل االفرتاضي ى العمل اليدوي بو املعمليمن الصعب بن حياد . 

 

   اإلنترنتقررات  التعلم عبر م  
  :اإللكترونية المقرراتمفهوم أ/       

( بأنهدددا " مدددواد تعليميدددة متثدددل جدددزًها بساسددديا يف بيئدددة الدددتعلق م5004)عرفهدددا ةالن ددددالركت     
واملعلومددات الدديت ميكددن   وتشددتمل علددى بسدداليب متنوعددة تسددتخدم لشددرح الدددرومل   اإللكرتونددي

 550استدعائها من الشبكة مع التدعيق بعنا)ر الوسائط املتعددة التفاعلية " ص 
التفاعلية يف  : "حمتوى غين مبكونات الوسائل املتعددةابأنه م(5005) شاهاوالفار  ا هيعرفو      

 40ص  "اإلنرتنتحملية بو  )ورة برجميات معتمدة بو غري معتمدة على شبكة
ط يوسدد عرضددها عددرب  الدددرومل الدديت يددتق عددة مددن  :"جمموابأنه (م5004ا الظفددريي )ويعرفهدد       

 احلاسدب وشدبكات   ة بشكل مباشدر مدع بنيدة   رتبطة ومنظمإلكرتوني وليس ورقي، وتكون م
 98ص  ".اإلنرتنت

ى نشدره علد   بأنه " مقرر يدتق   اإللكرتونية ميكن تعريف املقرر عريفات السابقالت علىوبناه      
 م بدوا ت التفاعل عدرب باستخدا ،املدرملمع بعضهق البعض ومع  طالباله ، ويتفاعل فينرتنتاإل

اليدوم ويف بي مكدان بصدورة     بي وقدت خدالل   يف  ، حيت يستطيع الطالب دراسة املقدرر اإلنرتنت
 تتناسب مع احتياجاتهق".

 اإللكترونيةأنواع المقررات ب/ 

ميكدددن حتديدددد بندددواع املقدددررات   اإللكرتونيدددةت اسدددتنادا إىل التعريفدددات السدددابقة للمقدددررا     
 فيما يلي: اإللكرتونية

 -: اإلنترنت/ مقررات إليكترونية معتمدة على   1

ويعتمد يف  اإلنرتنتهي مقررات تقوم على إجياد موقع إليكرتوني يتق حتميله على شبكة        
ص خا)دة بداملقرر   تكوينه على مكوندات الوسدائط املتعدددة ذات األشدكال املختلفدة مدن نصدو       

و)ور متحردة وحماداة وجمموعدات )دوتية ومرئيدة وو)دالت داخليدة وخارجيدة إضدافية إىل        
املدددادة املتعلمدددة بشدددرط بن يكدددون احملتدددوى املقددددم متوافقدددًا مدددع األسدددس الفلسدددفية والنفسدددية     

اها . )الفدار وشد  املواقع لدراسة املادة املتعلمة والتكنولوجية اليت تتيح للطالب الدخول إىل هذه
 (501 :م 5003)سعادة وزميله:  ،(45 :م5005:
  :بعدد من اخلصائص من بهمها ما يليوتتصف هذه املقررات   



  الرتابط: -

الربيد  حيث تعمل هذه املقررات على الرتابط با الطالب وزمالئه ومعلمه، سواه من خالل     
 ( Chatting)  بو من خالل التحاور اإللكرتوني

 :التمركز حول الطالب                     

فعلى الرغق من بن بعضاه هيئة التدريس واخلرباه يلعبون دور بساسيا يف إنشاه وتنظيق      
 املدرملاملقرر، إال بن الطالب حيددون اجتاهاتهق حبرية من خالل مشاردتهق وبنشطتهق، ف

مة ادتشا  احملتوى بطريقته حيدد األهدا  ويدير العملية التعليمية، وعلى الطالب مه
  (Dabbagh , 2002 , 25 ) اخلا)ة، مما حيمله دما بدرب من املسئولية يف تعلمه

 :ختطي حاجز الزمان واملكان 

فر)ة مميزة لتخطي احلواجز املكانية  اإلنرتنتمن خال ل  اإللكرتونيةت يعد تدريس املقررا     
عها، دما بنه يفتح الفصل الدراسي على العامل، والزمنية والو)ول إىل املعلومة بينما دان موق

ت داخل الفصل الدراسي، القد جاهت مثل هذه املقررات حبلول عملية ملن ال يستطيع دراسة املقرر
سواه للبعد املكاني بو لعدم التفرغ بو اإلعاقة اجلسدية بو ملن تفرض عليه طبيعة عمله دثرة 

   التنقل بو عدم االستقرار يف مكان واحد.
 :االستكشاف                     

للمتعلق، ومن  نوعا من االستكشا  واملبادرة الذاتية اإلنرتنتتضق بغلب بنشطة التعلق على      
هو التعلق املبين على حل املشكالت وخا)ة  اإلنرتنتبدثر بشكال التعلق االستكشايف على 

، ويعتمد هذا املدخل على عي والعاليتقدمة دالتعليق اجلامامل ةمع مقررات طالب املرحلة العمري
.  تكليف الطالب بثناه دراسته للمقرر بقضية بو مشكلة دراسية ليعمل على حلها

(Harrison& Bergen, 2000,57) 
 :املشاركة يف املعرفة     

يعد  تزايد دق املعرفة البشرية مل ، إال بن معل املعار بدثر طرق نقن الكتاب من لقد دا    
املعرفة، لقد قدمت التعلق  لكتاب وحده تلبية احلاجة املتزايدة على نقل و نشرباستطاعته ا
ووضع على عاتع  ملعلومات ملن يرغب يف نشر معلومة،بيئة خصبة لتنمية ا اإلنرتنتاملعتمد على 

 & Liaw)  التلميذ مسئولية البحث يف هذا اخلضق اهلائل من املعلومات واختيار ما يناسبه.

Hung, 2000,34) 
 :  اإلنترنت/ مقررات إليكترونية غير معتمدة على شبكة 2

وهي بدثر األنواع شيوعًا وتقدم على بقراص مدجمة تقدم بها الدرومل التعليمية إىل            
الطالب مباشرة وميكن تصميمها وفقًا مليول وقدرة الطالب املستهد  وحيدث فيها التفاعل با 

علق الطالب وفع بسلوب التعلق الذي تقدمه بها ويعتمد عليه الطالب والربجمية التعليمية ويت
( 45:م 5005 إال مهارات حاسوبية قليلة. )الفار و شاها : املدرملالدارمل يف التعلق وال حتتاج من 



: ) الفار: بالعديد من اخلصائص بهمها ما يليوتتصف هذه املقررات . ( 411 :م5005)احليلة: 
 (514 :م5000:  (. )بما 315  :م5000

  على  الطالبسهولة التاول داخل حمتواها مبا حتتويه الربجمية من بدوات رسومية تساعد
 . التحرك با حمتوياتها

        حتقددع عرضددًا بفضددل للمددادة التعليميددة مددن خددالل مسدداندات بمندداط الوسددائط املتعددددة
خدالل  لتقليديدة مدن   املستخدمة داخل الربجمية ال يتدوافر يف بسدلوب التددريس بالطريقدة ا    

 . الكتاب املدرسي

  تقدم بمناطًا خمتلفة من االستخدامات والتفاعل مع احملتوى مبا حيسن من عملية التقويق
 . الب وفقًا لتطور مستواه التحصيلياملستمرة ملستوى الط

  من التحكق يف الربندام  املعدروض    الطالبتتوافر من خالهلا املادة الدراسية مبا ميكن
االستاابة واختيار بساليب مساعدة بو بمناط التدريب املتوافرة من حيث احملتوى  ووقت 

 بالربجمية.

 
 

  الدراسات السابقة :الدراسات السابقة :ثانيًا : ثانيًا : 
يف الواليدددات املتحددددة  (Wilkinson&Benelt,1997)   دراسدددة ويلكينسدددون وبينلدددت     

 استعرضددت بعددض اجلهددود املختلفددة لتصددميق بددرام  الددتعلق، ومواقددع املقددررات     وقددداألمريكيددة 
واد رتونيدة عددرب اإلنرتنددت ، مددع تقددديق قائمددة مقرتحددة ميكددن االسرتشدداد بهددا يف تصددميق املدد اإللك

 وعشدرين معيدارا   ةواملقررات التعليمية عرب الشدبكة، وتتكدون القائمدة املقرتحدة مدن مئدة و سد       
إمكانيددة اسددتخدامه، سددهولة الدددخول إىل املقرر،ويف:  عشددر حمددورا، وتتمثددل حدددبموزعددة علددى 

تصدميق املعلومدات   ، سدلطة املؤلدف   حتديدد املؤلدف  ، حتديدد وتوثيدع موقدع املقدرر    ، وسهولة حتميله
املالحة عرب حمتويات ، دقة احملتوى وجتانسهى، )حة احملتو ،هد  احملتوى وموضوعيته، وبنائها

 (Linksالروابط:) جودة، موقع املقرر

ة تعليميدة  اه وحدد معرفة األسس العلميدة لبند  وهدفت إىل  م (5000الكندري ) دراسة اهلابس و   
وبالتالي التو)ل إىل بعض املقرتحات والتو)يات مها يف التعليق، وديفية استخدا ،عرب اإلنرتنت

اليت تسدهق يف تطبيدع هدذه التقنيدة يف العمليدة الرتبويدة، دمدا رددزت الدراسدة علدى االهتمدام            
ت والكتابدات  بتحليل املفهوم وتعريفه ثق تطبيقاتده مدن خدالل حتليدل نتدائ  عديددة مدن الدراسدا        

بما املنه  املتبع يف هذه الدراسة فهو بسلوب التحليل الفلسفي لكثري من نتائ  البحوث  ة. بقالسا
والدراسدددات املتعلقدددة باسدددتخدام تقنيدددة اإلنرتندددت يف التعلددديق بصدددفة عامدددة، ويف جمدددال املنددداه   

وضيح األسس تناولت توقد  وتصميمها بصفة خا)ة بغية الو)ول إىل إجابات عن بسئلة الدراسة
وديفيدة حتكدق    اإلنرتنتالعلمية اليت يتق على بساسها وضع تصور لوحدة تعليمية عرب شبكة 



وإخراجها واملفاضلة با االختيارات املختلفة  توى املقدم بها وقبول املدخالتالطالب للسري يف احمل
  اإلنرتنت . وقدمت جمموعة من االعتبارات عند تصميق الوحدة التعليمية عرب 

م( واليت هدفت إىل تطوير املقررات اإللكرتونية عرب 5000دراسة دل من نانسي وديفول )   
املدرسدا يف التعامدل مدع     الويب من خالل وضع تصميق إلسرتاتيايات مقرتحة تأتي من خدربات 

تكنولوجيا التدريس عرب الشبكة وبوضحت هذه اإلسرتاتياية شدكل احملتدوى املقددم للمدادة     
رورة حتديث الو)الت اخلارجية اخلا)ة باملقرر ومنط التفاعل املقدم عن طريع التعليمية مع ض

يضًا بوضحت طريقة وبسلوب تبادل الرسائل الربيدية ب اإللكرتونيةاملناقشات احملددة بالسبورة 
بو بن تكدون بسدئلة   والديت ميكدن بن ترسدل مدن املددرمل       ، واألسئلة عرب املقدرر حتديد االختبار
 .ب اجتيازها ضمن املقرر املقدمطالبساسية على ال

وقددد قدددمت هددذه   ، مريكيددةيت بجريددت يف الواليددات املتحدددة األ الدد م(5005دددان  ) دراسددة    
 ايات التصميق التعليمي للمقررات اإللكرتونيةالدراسة جمموعة من العوامل املشرتدة إلسرتاتي

هق هذه العوامل هي شكل ب( مقررات تعليمية ملواد خمتلفة، و8من خالل تصميق ) اإلنرتنتعرب 
تنظيق احملتوى على شبكة الويب وبيضًا استخدام بدوات التفاعل واالتصال يف املقرر املصمق من 

،  دمددا بشددارت اإللكرتوندديخددالل لوحددات املشدداردة واحملادثددات الصددفية واسددتخدام الربيددد   
هتمام مع وضدوح  الدراسة إىل بهمية وجود عنا)ر التقويق والقيامل للطالب مما جيعله حمور اال

                        التعليمات واإلرشادات اليت توجه الطالب للسري يف املقرر يف حالة غياب املدرمل . 
 علىتصميق املقررات  وبسسمعايري  علىالتعر   استهدفت( اليت  Liu ,2001) دراسة ليو     

اإلنرتندت  ويق مقرر علدى شدبكة   حماور لتق إىل ثالثة الدراسة يف نتائاها تو)لت ، وقداإلنرتنت
 :   جاهت على النحو التالي

، املواد التعليمية املناسبة، املتطلب املردزي للمستخدم: من حيث؛ Content   بوال: احملتوى
 تنظيق املواد التعليمية.، مستوي )عوبة املواد، الطريقة املناسبة للتعليق

تنظيق )فحة ، سالمة العملية : من حيث؛ User Interface ثانيا : واجهة املستخدم
 تأثريات الوسائط املتعددة.، التصميق التفاعلي، توافر بدوات التعلق، اإلنرتنت

املبادئ ،التحليل اجليد للمستخدما. ،وضوح موضوع التعلق: من حيث؛ ثالثا : ب)ول التدريس
 تقويق نتائ  التعلق.، تصميق التقويق، الرتبوية

احملتوى ىل وضع إسرتاتياية إلدارة وتطوير اليت هدفت إ م(5001) ديدراسة الطباخ وعبداهلا      
. حيث مت حتليل وتقويق مثانية مناذج رئيسة لتطوير احملتوى اإللكرتوني للمقررات الدراسية

وتو)لت الدراسة إىل بن اإلسرتاتياية اليت جيب اختيارها لوضع منوذج حمتوى  اإللكرتوني
ميق املفاهيق : تصة جيب بن تبنى على األسس التاليةدراسيالكرتوني لربجميات املقررات ال

ريقة بسيطة، ، تصميق اإلحبار عرب وحدات املقرر الدراسي وتتابعها بطاملستخدمة وتوحيدها



، حتديد األهدا  التعليمية ووضوحها وتتابعها، تقرير املتطلبات السابقة، تصميق واجهة التفاعل
االنتقال إىل يس مدى حتصيل املتعلق حتى ميكن السماح له بتوفري األسئلة واالختبارات اليت تق

 وحدة تعليمية تالية.
م( الديت دشدفت عدن معدايري بنداه املدواد التعليميدة عدن بعدد يف ضدوه           5008دراسة عبد الدن  )     

مدخل النظق، دما دشفت عن بسس بناه منه  اللغة العربية يف املسدتوى اجلدامعي للدتعلق عدن     
ًا مقرتحًا لذلك املنه . حيدث قدام الباحدث  بتحديدد مثانيدة جمداالت رئيسدة         بعد، ثق قدمت تصور

وإعداد قائمة معايري خا)ة لبناه املواد التعليمية يف التعلق عن بعد يف ضوه مددخل الدنظق القدائق    
( معيدارًا موزعدة علدى  سدة     29على التفاعل با عنا)در و مسدتويات املدنه . و مت التو)دل إىل )    

بينهددا )حتديددد األهدددا  التدريسددية، حتديددد مسددتوى األداه املطلددوب، حتقيددع  حمدداور وجدداه مددن 
التكامل با الوسائط املستخدمة، تقسيق املوضوعات إىل وحدات منفصلة، استخدام األشكال 
و الصور و اخلرائط و اجلداول، اعتمداد األسدلوب السدهل واللغدة البسديطة املشداعة علدى الدتعلق         

  املستمر(
هددفت الدراسدة إىل   يف واليدة مريالندد   (  More and Pinhey, 2006 يين )بدراسة مور و    

حتديد قائمدة   إىل. و تو)ل الباحثان اإللكرتونيو معايري لتطوير بدوات املقرر  حتديد إرشادات
. UMESيف  اإللكرتونيدة باملعايري، و مت وضع هذه املعايري يف مقيامل متددرج لتقيديق املقدررات    

معيار ، ومت عرض دل اإللكرتونيةمعيارًا بساسيًا لتقييق جودة املقررات ( 59وتضمن املقيامل )
ابتددداًه مددن عمليددة حتديددد األهدددا  و)ددواًل إىل إمكانيددة إعددادة     .  0 – 3بصددورة متدرجددة مددن  

 .  و مت وضع هذه اجملاالت ضمن مقيامل متدرجمرات عدة،استخدام املواد التعليمية 

وقدد اسدتهدفت الدراسدة حتديدد بعدض       مصدر العربيدة   يف مجهوريةم( 5008) دراسة مصطفى    
. وجداهت هدذه املعدايري مقسدمة إىل قسدما همدا       املعايري البنائية إلنتداج مواقدع اإلنرتندت التعليميدة    

 املعايري الرتبوية واملعايري التكنولوجية ويضق دل قسق عددا من املعايري الفرعية. وهي:  
 أوال : المعايير التربوية:

   بطة باألهدا  التعليميةمعايري مرت Instructional Objectives    
   معايري مرتبطة باحملتوى التعليمي  Instructional Content  
  معايري مرتبطة باملتعلما املستهدفا  Target Learners  
  معايري مرتبطة باألنشطة التعليمية   Instructional Activities 
   مبسددداعدة اإلنرتندددت بيئدددة الدددتعلق   إسدددرتاتيايةمعدددايري Internet Assisted 

Instructional  Environment Strategies    
    معددايري تقددويق الددتعلق والتغذيددة الراجعددة Instructional Evaluation And 

Feedback 



م( وقد هدفت الدراسة إىل بناه بداة لتقويق منه  الرياضيات احملوسب 5002دراسة وفاه مهنا )     
يف الصددف الثددامن يف مدددارمل امللددك عبدددال الثدداني للتميددز بدداألردن،  وبعدددت    للطلبددة الفددائقا

، بلغ جمموع املعايري اإلنرتنتالباحثة قائمة مبعايري تقويق منه  الرياضيات احملوسب على شبكة 
( طالبدًا  958وقد وزعت االسدتبانة علدى عيندة بلغدت )     ،( معيارًا، مقسمة على بربعة حماور 521)

صدف  ال ( طالبدًا وطالبدًة مدن طدالب    301نهق )ومشدرفًا تربويدًا ملدنه  الرياضديات، مد      فائقًا ومعلمًا
. ودشدفت النتدائ  بن جمدال األهددا  جداه      يداً ( مشدرفًا تربو 31)( معلمدًا ومعلمدة و  498الثامن و)

تطابقدت مدع   ة دبرية بمدا بداقي اجملداالت فقدد     مطابقًا مع معايري منوذج التقويق الذي بعد بدرج
مطابقدًا بدرجدة    فقدد جداه   جمدال التقدويق   بماالتقدويق الدذي بعدد بدرجدة متوسدطة،     ج معايري منوذ

 . متوسطة
معايري جودة التعليق اإللكرتوني اليت يتق يف م( وهدفت إىل حتديد 5009دراسة حنان خليل )     
دما هدفت إىل حتديد موا)فات تصميق ونشر ، املقررات اإللكرتونيةق ونشر يها تصموئض

يف تكنولوجيا التعليق يف ضوه معايري جودة التعليق اإللكرتوني. واتبعت الباحثة  يمقرر الكرتون
مت اختيار عينة البحث بصورة عشوائية . واملنه  الو)في لتحديد معايري جودة التعليق اإللكرتوني

بكلية الرتبية جامعة املنصورة، وتكونت  من طالب الدبلوم املهين شعبة تكنولوجيا التعليق
ومن نتائ  الدراسة بن تو)لت الباحثة  طالبا. ( 50، قوام دل جمموعة ) ا( طالب 40ن ) العينة م

( 510يسياً يندرج حتتها )( معيارا رئ51اليت جاهت يف ) معايري جودة املقررات اإللكرتونية إىل 
 مؤشرًا .

م( اليت هدفت إىل تقويق حمتوى بعض مساقات متطلبات اجلامعة 5009دراسة الناار)     
. واستخدم الباحث بطاقة مالحظة تضمنت اإللكرتونياإلسالمية بغزة املدرجة ضمن بيئة التعلق 

رض : معايري احملتوى العامة، معايري تنظيق  و ترتيب ععيارًا موزعة على بربعة حماور هي( م13)
قا معايري تصميق الشاشة، معايري مواقع الويب. وتو)لت الدراسة إىل بن حمتوى املسااحملتوى، 

. بما معايري تنظيق وترتيب يري احملتوى العامة بدرجة متوسطةاملستهدفا بالدراسة يراعيان معا
 . يري مواقع الويب فكانت متوافرة بدرجة ضعيفةعرض احملتوى، ومعايري تصميق الشاشة، ومعا

 اإللكرتونيةرات تقديق معايري تقييق احملتويات واألنشطة يف املقر وهدفت إىل م(5008) إطميزي دراسة    
. ومشلدت  فرعيدة جمموعة، حيث مت تقسديق ددل جمموعدة إىل بندود      (51)مقسمة إىل املساندة واملدجمة

الصحة اللغوية ، حداثة احملتويات، ثراه احملتويات، مشولية احملتويات)  املتمثلة يف احملتوياتمعايري
إتبداع مندط   ، ل منطقدي تسلسل الوحدات بشك ، تقسيق احملتوى إىل وحدات )غرية، للمحتويات

 (موحد لعرض الوحدات
 

 إجراءات الدراسة : 

 عينة الدراسة:



بلغ عددهق  يف جمال التعليق عن بعدعدد من املختصا واخلرباه راسة من تألفت عينة الد    
 . يف تكنولوجيا التعليق خبريًا وخمتصًا عشرين واحدا و

 أداة الدراسة: 

ان بداة مالئمة للحصول على معلومات يالبيانات إذ يعترب االستب مت اختيار االستبيان بداة جلمع    
   .  وحقائع مرتبطة بواقع معا

      : الدراسة داةأصدق 

قام الباحث معيارا   (14اليت تضمنت ) بعد االنتهاه من إعداد بداة الدراسة يف )ورتها األولية     
من بجل قياسها من خالل استخدام ها وقدرتها على قيامل السمة اليت بعدت من )دق بالتحقع

اخلرباه واملتخصصدا   من حمكمًا (55)االستبانة على  تعرض بسلوب )دق احملكما حيث
 ن سدالمة )دياغة املعدايري   ( ؛ وذلك للتأدد متدريسالناه  وطر ق وامل -)تكنولوجيا التعليق يف

مدن مددى مالهمتهدا    ووضوحها، ومدى اتسداقها مدع احملداور الديت تنتمدي إليهدا، وللتأددد بيضدًا         
 : إليهق إبداه ةرائهق حيال لغرض الذي بعدت من بجله، وقد طلبل

 . ارتباط العبارة بالبعد الواردة حتته 
 وضوح العبارة ودقة )ياغتها.  
  .تعديله و مراجعة االستبياناحملكما متت مالحظات ويف ضوه        

 ثبات األداة: 

ددد  Alpha)بيان( استخدم الباحث معادلة بلفا درونباخ لتقدير الثبات ألداة الدراسة)االست     
Cronbach)  ( عن طريع برنام  احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةSpss)  وقد بلغ معامل

  . لصالحية بداة الدراسة للتطبيع بها يعتد( وهي قيمة عالية 0980الثبات )
 أساليب املعاجلة اإلحصائية:  

 : اليب اإلحصائية التاليةباحث األساستخدم ال      
 عن بسئلة الدراسة لسجابة  تكرارات والنسب املئويةال 

  درونباخ  بلفاحساب معاملCronbach α .للتحقع من ثبات بداة الدراسة 
 تطبيق أداة الدراسة :  

خبريا وخمتصُا يف تكنولوجيا  (50عرض األداة يف )ورتها النهائية على عينة الدراسة واملكونة من )
 يضا على بهميته  . واحلكق ب على مدى مناسبة املعيار وطلب إليهق احلكق  تعليقال
 عرض النتائج وحتليلها:  

   % 90عليها عن  نسبة االتفاق تزيد اليت قبول املعايري  مت املبحوثايف ضوه استاابات    



( 45اور  تضدق ) حمد  (2الديت قسدمت إىل )  التاليدة   تو)ل الباحث إىل قائمدة املعدايري  وبهذا اإلجراه 
: ما معايري وبه يكون قد متت اإلجابة عن بسئلة الدراسة يف هذا البحث الذي ينص على معيارًا

 واجلدول التالي يوضح تلك النتائ  .؟  يف التعليق عن بعد تقديق حمتوى املقررات اإللكرتونية

 
 
 
 
 
 

يف التعليم عن بعد  يم حمتوى املقررات االلكرتونيةمعايري تقدالتكرارات والنسب املئوية الستاابات عينة الدراسة حول 

 املتعلقة مبحور الدقة

 

 

   الدقةاحملور:  
 أهمية املعيار مناسبة املعيار

 % ت % ت

يشمل احملتوى مراجع ومصادر ميكن الرجدوع إليهدا للتحقدع      .1
 من احملتوى 

55 500% 55 500% 

ات ( مددن طلددو املددواد التعليميددة ) الفيددديو والصددور والرسددوم     .2
 بخطاه اإلنتاج الفين .   

55 500% 55 500% 

تلددو احملتددوى مددن األخطدداه اإلمالئيددة والنحويددة، والعلميددة          .3
 وبخطاه الطباعة .

55 500% 55 500% 

تتميز الصور واملخططات والرسومات التوضديحية واجلدداول     .4
 بأنها سليمة ومزودة بشروح دافية.  

55 500% 58 80% 

 

ب املئوية الستاابات عينة الدراسة حول معايري تقديم حمتوى املقررات االلكرتونية يف التعليم عن بعد التكرارات والنس

 املوضوعيةاملتعلقة مبحور 

 

 احملور:  املوضوعية  

 

 أهمية املعيار املعيار مناسبة

 % ت % ت

 %500 55 %500 55 يتناول احملتوى األهدا  التعليمية للمقرر بشكل شامل  .  .1

 %500 55 %500 55 تناول احملتوى موضوع املقرر بشكل مباشر  . ي  .2

يتسددق احملتددوى بأندده غددري متحيددز  وخددال مددن  العبددارات ذات   .3
 النزعات العرقية بوالسياسية  بو التحيز لقضية معينة .

55 500% 55 500% 



 %500 55 %81 50 تلو احملتوى من املواد الدعائية واإلعالنية .   .4

 
 

 

 

 

 

 

 

ارات والنسب املئوية الستاابات عينة الدراسة حول معايري تقديم حمتوى املقررات االلكرتونية يف التعليم عن بعد التكر

 احلداثة واملعاصرةاملتعلقة مبحور 

 

 احملور:  احلداثة أو املعاصرة

 بهمية املعيار املعيار مناسبة

 % ت % ت  
ه بو يوجد مؤشر يدل على بن احملتوى العلمي يدتق تعديلد    .1

 حتديثه بشكل دوري .

59 98% 59 98% 

 %80 58 %81 50 يساير احملتوى األحداث والتطورات املعا)رة .       .2

 %500 55 %500 55 تتصف مصادر التعلق باحلداثة واملعا)رة .     .3
 

يف التعليم عن بعد التكرارات والنسب املئوية الستاابات عينة الدراسة حول معايري تقديم حمتوى املقررات االلكرتونية 

 التغطية والشمولاملتعلقة مبحور 

 

 احملور:  التغطية والشمول
 بهمية املعيار مناسبة املعيار

 % ت % ت
يددتق معاجلددة دافددة املوضددوعات املرتبطددة بدداحملتوى بشددكل       .1

 دا  يف ضوه األهدا  احملددة مسبقًا . 

55 500% 58 80% 

 %500 55 %81 50 ن تفاوت يف املعاجلة يتناول احملتوى دافة موضوعات املقرر دو  .2

الفيددديو والصددوتيات  ) متنوعددةعلميددة واد مدد يتضددمن احملتددوى   .3
 . (واملستندات ومواقع الويب اخلارجية

55 500% 50 81% 

 ىدادزه مدن حمتدو   وإثرائيدة   إضدافية مصدادر  يشمل احملتدوى    .4
 .  املقرر

55 500% 55 500% 

ة ) حسب عناوين تشتمل الوحدات الدراسية على قوائق مصنف  .5
املوضوعات ( للمراجع اليت هلا عالقة مباشرة باحملتوى العلمي 

 هلذه الوحدات . 

58 80% 59 98% 

 %98 59 %81 50تعدد املصددادر املقدمدة دافيددة ملواجهدة االحتياجددات األساسددية      .6



 للطالب .  

يدعق احملتوى التعليمدي بدروابط ملواقدع تعليميدة بخدرى تسدمح         .7
 لعنا)ر املقرر. بتغطية بدثر عمقًا

55 500% 55 500% 

روابط دورية لكل ما يريدد مددرمل املقدرر توزيعده علدى      تتوفر   .8
 طالبه مع تقدم الدراسة .

59 98% 59 98% 

 %500 55 %500 55 تتوفر امللخصات عند نهاية دل وحدة تعليمية  .9
نشر بخبار، ل RSSخدمة مزود األخبار البعيدة باملقرر وفر يت  .11

داخدل املقدرر دون االضدطرار إىل     وقع خارجيوحمتويات من م
 .  تصفح املوقع األ)لي

55 500% 58 80% 

 

       التكرارات والنسب املئوية الستاابات عينة الدراسة حول معايري تقديم حمتوى املقررات االلكرتونية يف التعليم عن بعد 

 املالءمةاملتعلقة مبحور                                                                      

 

   املالءمةاحملور:  
 أهمية املعيار املعيار مناسبة

 % ت % ت

 %81 50 %80 58 يالئق احملتوى يف عمقه واتساعه مستوى الطالب . 1

 %81 50 %98 59 . ومفاهيق متعددة ايعكس احملتوى بفكار 2

 %98 59 %80 58 ية با الطالب . يوفر احملتوى بدائل تعليمية تناسب الفروق الفرد 3

فر)دددًا للطدددالب لكدددي يشددداردوا يف نشددداطات  احملتدددوى  ميدددنح 4
  .   التفكري العليا ونشاطات التفكري الناقد بطرق تصاعدية

59 98% 59 98% 

 %98 59 %98 59 تناسب الرسومات التوضيحية والبيانية واخلرائط مستوى الطالب  5

 %80 58 %98 59 لسابقة املطلوبة لبده التعلق اجلديد.حيفز املقرر تذدر املعرفة ا 6

 %81 50 %81 50 تناسب لغة احملتوى مستوى الطالب .     7

 %80 58 %81 50 يراعي تنظيق احملتوى خصائص الطالب . 8

يراعي تصميق احملتوى الفروق الفردية با الطدالب مدن خدالل: )     9
 مستوى املعاجلة ( تعدد األمثلة وتنوع األسئلة،  والتدرج يف 

55 500% 55 500% 

 %500 55 %500 55 عتباره اخلربة السابقة للطالب يأخذ احملتوى يف ا 01
 %98 59 %500 55 منطقييف تسلسل املوضوعات عرض احملتوى ي 00

 %81 50 %500 55 تتوفر املواد واملصادر اليت تزيد من فر)ة جناح الطالب باملقرر. 02

 
املئوية الستاابات عينة الدراسة حول معايري تقديم حمتوى املقررات االلكرتونية يف التعليم عن بعد  التكرارات والنسب

 االتساقاملتعلقة مبحور 

 
 أهمية املعيار مناسبة املعيار



   االتساقاحملور:  
 % ت % ت

 %81 50 %500 55 يقدم املقرر بسلوبًا واحدًا يف عرض احملتوى .  .1

ًا واحدددًا يف  تقددديق املسدداعدات يف دافددة يقدددم املقددرر بسددلوب  .2
 بجزه احملتوى التعليمي .  

50 81% 50 81% 

 %80 58 %500 55 يقدم املقرر بسلوبًا واحدًا يف )ياغة احملتوى .    .3

مددن حيددث عدددد العنا)ددر     تددوازن بددا وحدددات املقددرر    يوجددد  .4
 . التعليمية واألهدا  واألنشطة والتدريبات

55 500% 50 81% 

 
رات والنسب املئوية الستاابات عينة الدراسة حول معايري تقديم حمتوى املقررات االلكرتونية يف التعليم عن بعد التكرا

 النمدجةاملتعلقة مبحور 

 

   النمذجةاحملور:  
 أهمية املعيار مناسبة املعيار

 % ت % ت

يبددددب احملتدددوى بقائمدددة حتددددد الوحددددات التعليميدددة الصدددغرية     .1
 وموضوعاتها . 

59 98% 59 98% 

 %500 55 %500 55 .   مت تقسيق احملتوى إىل وحدات تعليمية )غرية  .2
 %500 55 %500 55 تقابل دل وحدة تعليمية هدفا إجرائيا واضحًا .   .3
تبدب دل وحدة تعليمية مبنظق متهيدي يوضح للطالب بهدا    .4

 الوحدة والعنا)ر اليت سيتق دراستها .

50 81% 58 80% 

توى للطالب التنقل با الوحدات املختلفة وفقًا يتيح تنظيق احمل  .5
 خلطوه الذاتي.

50 81% 50 81% 

 
( معيارا حازت على درجة مناسبة 53) تو)لت إىل بن الدراسة يالح  بنمن اجلدول السابع     

( 3%( ، وهنداك ) 81نسدبة ) درجدة مناسدبة ب  ( معدايري حصدلت علدى    8%( بينما هنداك ) 500بنسبة )
وهدذا   .%( 98( معايري حصدلت علدى نسدبة موافقدة )    2%( و )80نسبة موافقة ) معايري حصلت على

املعايري اليت مت الو)ول إليها حازت على درجات عالية من قبل املبحوثا من حيث يدل بن على  
( 58مدى املناسبة . بما من حيث األهمية للمعايري السابقة فيتضح من اجلدول السابع بن هناك )

معايري علدى درجدة بهميدة     (8%( بينما حصلت )500درجة بهمية عالية بنسبة ) معيارًا حازت على
لت علدى  صحمعايري ( 8( ، و)%80حصلت على درجة بهمية بنسبة ) ( معايري9%( ، و )81بنسبة )

( وهذا يعطي داللة على بهمية املعايري السابقة مجيعها وإلزاميتها عندد  %98درجة بهمية ينسبة )
 كرتوني لطالب التعليق عن بعد . تقديق احملتوى االل

 



 : التوصيات

عنددد تطددوير احملتددوى  إليهددا يف هددذه الدراسددة الدديت مت التو)ددل / االسددتفادة مددن قائمددة املعددايري 5
 ليق عن بعد . عااللكرتوني املقدم لطالب الت

 ىيف تقددويق احملتددو  إليهددا يف هددذه الدراسددة   الدديت مت التو)ددل  مددن قائمددة املعددايري   االسددتفادة / 5
 . االلكرتوني املقدم حاليا يف بعض املدارمل وملعاهد واجلامعات اليت تطبع نظام التعليق عن بعد

 ا

 

 ملقرتحات : 

 مشابهة لتحديد قائمة باملعايري الالزمة لتقديق الوسائط التعليمي املستخدمة يف/ إجراه دراسة 5
 .التعليق عن بعد

تقدددديق احملتدددوى لددديت تعدددرتض طريدددع / إجدددراه دراسدددة للتعدددر  علدددى املعوقدددات والصدددعوبات ا 5
 االلكرتوني عن بعد.

مثددل  املختلفددة؛ بعددض نددوات  الددتعلق ى، علدداحملتددوى االلكرتونددي عددن بعددد  تقددديقدراسددة اثددر / 5
 الدافعية، واالجتاه.التحصيل، وادتساب املهارات، و

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المراجع العربية : 

ل تكنولوجيا التعليق . املنيدا . دار  م( إشكاليات حو5000زينب حممد )بما،   -
 اهلدى.

التعلدديق العددالي عددن بعددد والتعلدديق اجلددامعي   هددد ( 5458، حممددد فددا )  اجلهددين -
    518. جملة املعرفة العدد ممارسات تقوميية لالطمئنان وطرد الشكوك املفتوح:

"املفهوم واألنواع وطرق التوظيدف   اإللكرتونيهد( التعليق 5458احلربي، حممد) -
 اإللكرتوندديالتدددريس " ورقددة حبددث مقدمددة يف اللقدداه األول ملشددريف التعلدديق    يف

 هد55/5/5458-50بالقصيق . الفرتة من 
ة واملعلوماتيددة العددا.   م( التكنولوجيددا التعليميدد 5000احليلددة، حممددد حممددود )   -

 دار الكتاب اجلامعي .اإلمارات. 
املوسددوي  علددىة . ترمجدد اإللكرتوندديم( اسددرتاتيايات الددتعلق  5001. بدددر )خددان -

 سوريا –وةخرون . سوريا . دار شعاع للنشر والعلوم، حلب 

م(  تصدميق ونشدر مقدرر إلكرتوندي يف تكنولوجيدا      5009خليل، حنان حسن  )  -
لتنميددة اجلوانددب املعرفيددة    اإللكرتوندديالتعلدديق يف ضددوه معددايري جددودة التعلدديق     

شددورة . جامعددة  طددالب دليددة الرتبيددة . رسددالة ددتددوراه غددري من    لدددىواألدائيددة 
 املنصورة. دلية الرتبية.  قسق تكنولوجيا التعليق.

– اإللكرتوندي الدتعلق   –م( ر ية جديددة يف الدتعلق   5001، حسن حسا )زيتون  -

 الدار الصولتية للرتبية . يا،التطبيع،التقويق . الرياض. املفهوم،القضا

دة.  دار . جد  اإللكرتوندي م( دفايات التعلديق  5002زين الدين، حممد حممود )  -
 اخلوارزمي. الطبعة األوىل. 

 .. الريدداض اإللكرتوندديم( .تكنولوجيددا التعلدديق والتعلدديق   5004سددامل، ب)ددد)  -
 مكتبة الرشد.

اسددتخدام احلاسدوب واإلنرتنددت يف   م(5003. وعددادل السدرطاوي ) ، جدودة  سدعادة  -
 دار الشروق للنشر والتوزيع . . عّمان.ميادين الرتبية والتعليق 



ملبادئ النظريدة  واألسس وا اإللكرتونيالتعليق  م(5002) اسقب)د ج ،ساعيال -
دليددة الرتبيددة  بسددبوع التامددع الرتبددوي الثالددث الددذي تنظمدده  الدديت يقددوم عليهددا.

 حتت شعار " ممارسات بفضل يف   5002 مارمل 58/ 54باجلامعة خالل الفرتة 

  " اإللكرتونيالتعليق 
والتصددميق التعليمددي:   كرتونددياإللالددتعلق  م(5001)الصددا ، بدددر  عبددد ال     -

شرادة من بجل اجلودة. املؤمتر العلمي العاشر للامعية املصرية لتكنولوجددديا  
ومتطلبات اجلودة الشاملة . الفرتة مدن   اإللكرتونيالتعليددق. تكنولوجيا التعليق 
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تطددوير وإدارة احملتددوى  م( إسددرتاتياية5001وحممددد اهلددادي ). الطبدداخ، حسددناه  -
للمقررات الدراسية بناه على مناذج التعلق املتاحة . املؤمتر  العلمدي   اإللكرتوني

وعصر  اإللكرتونيالثاني عشر لنظق املعلومات وتكنولوجيا احلاسبات : التعلق 
 فرباير .  52_51املعرفة بحباث ودراسات . 

. اإللكرتونية يف التعليق م( بهدا  وطموحات تربوي5004الظفريي، فايز منشر ) -
- 94، العدد الرابع. ص ص  نة عمان، وزارة الرتبية والتعليقرسالة الرتبية.  سلط

80 
ومصطفى )ا ، وحممدد حممدود زيدن، وإيندامل ب)دد       حممد. عبد احلميد،  -

منظومدة التعلديق   (. 5001ب)د، وسالي وديع )دبحي )   العفين، وإدرام فاروق
 عامل الكتب.عبد احلميد. القاهرة.رير: حممد عرب الشبكات، حت

: حمدداته ومربراته اإللكرتوني( التعليق العالي م5001رمزي ب)د )، عبداحلي -
 دار الوفاه لدنيا الطباعة والنشر. .اإلسكندرية .ووسائطه

مددن  اإلنرتنددتتصددميق مقددرر عددرب   (م5008)، حسددن البدداتع حممددد  عبددد العدداطي -
يددامل فاعليتدده يف تنميددة التحصددديل    منظددورين خمددتلفا البنددائي واملوضددوعي وق    

لددى طدالب دليدة     اإلنرتندت والتفكري الناقد واالجتداه حندو الدتعلق القدائق علدى      
 –الرتبيددة جامعددة اإلسددكندرية، رسددالة ددتددوراه غددري منشددورة، دليددة الرتبيددة  

 جامعة اإلسكندرية.
.  ورقة حبثية مقدمة  اإلنرتنتعرب م ( تصميق املقررات 5002ددددددددددددد ) ددددددددددددددددددددددددددددددددد -

للمؤمتر  الدولي األول الستخدام تكنولوجيا املعلومات  واالتصداالت يف تطدوير   
م . املنعقد يف  مديندة مبدارك   5002ابريل   54-55التعليق اجلامعي يف الفرتة من 

 للتعليق بالسادمل من بدتوبر   



م (  5008داملوىل ) ، حسددن البدداتع حممددد و ببوخطددوة ، السدديد عبدد عبددد العدداطي -
االسدكندرية . دار   .اإلنتاج (-التصميق -الرقمي ) النظرية  اإللكرتونيالتعليق 

 الطبعة األوىل . اجلامعة اجلديدة. 
يف  التعلديق عدن بعدد   م( "معايري بناه املواد التعليميدة يف  5008عبد الن ، )ابر )  -

املؤمتر الدولي للدتعلق   : دراسة تطبيقية لتعليق اللغة العربية"،ضوه مدخل النظق"
مددارمل، جامعددة السددلطان قددابومل:     58 – 52عددن بعددد، املنعقددد يف الفددرتة مددن    

 مسقط.

ر ى جديدة جليل  اإللكرتونيةم(  املدرسة 5005الفار، إبراهيق وسعاد شاها ) -
لتكنولوجيا التعليق دلية  جديد. املؤمتر العلمي السنوي الثامن للامعية املصرية

 بدتوبر. 35_58مشس  ، جامعة عاالبنات

ن الواحددد م ( تربويددات احلاسددوب وتقنيددات مطلددع القددر    5000الفددار، إبددراهيق )  -
 . القاهرة. دار الفكر العربي .والعشرين

يف حتصيل طالب اجلامعة  اإلنرتنتم (  فاعلية استخدام 5005إبراهيق  ) الفار،  -
يددات ، جملددة تربوبدداجلنسلسحصدداه الو)ددفي وبقدداه بثددر الددتعلق وعالقددة ذلددك      

 –، اجلمعيددة املصددرية لرتبويددات الرياضدديات ، دليددة الرتبيددة ببنهددا   الرياضدديات
 .  34-5 ( يوليو 1جامعة الزقازيع، اجمللد)

مكتبدة   :القداهرة  .م( علدق الدنفس الرتبدوي   5888فؤاد ببو حطب، ةمال )ادق )  -
 . الطبعة اخلامسةاألجنلو املصرية

يا التعليق با النظريدة  نولوجهد( تك5458، زدريا حييى . وعلياه اجلندي )الل -
 . الطبعة األوىلعامل الكتب. القاهرة. والتطبيع

مكانيددة تطبيقدده وإ اإللكرتوندديم( التعلدديق 5001، إيهدداب السدديد )حممددد علددي -
 . رسالة ددتوراه غري منشورة. جامعة األزهر. القاهرة . باجلامعات املصرية

 .القداهرة   .التعليميدة   اإلنرتندت إنتداج مواقدع    (م5008بدرم فتحدي ) ، مصطفى   -
 عامل الكتب.

م( تقويق منه  الرياضيات احملوسب على الشبكة باألردن 5002وفاه منر)مهنا،  -
الدولي السدادمل . القداهرة . رسدالة ددتدوراه      اإلنرتنت.  مؤمتر الرتبية ومعرض 

 . جامعة القاهرة .  ةغري منشورة معهد الدراسات الرتبوي

األسدددس  اإللكرتونددديالتعلددديق  م(5001.)بدددارك، عبدددد ال. وب)دددد امل املوسدددى -
 مؤسسة شبكة البيانات . والتطبيقات. الرياض.



م( تقويق حمتوى بعدض مسداقات متطلبدات    5009وياسر )احلة ) .الناار، حسن -
املدرجة ضدمن    -املبنية على الوسائط فائقة التداخل –اجلامعة اإلسالمية بغزة 

الدولي الثاني ملردز زين للتعلق  .  حبث مقدم للمؤمتر واملعرض Moodleبيئة 
 ببريل . 30-59.  جامعة البحرين اإللكرتوني

م( األسدس العلميدة   5000) وعبد ال الكنددري  ، ، عبد ال عبد العزيزاهلابس -
، اجمللد اخلامس 12العدد  ،، اجمللة الرتبويةاإلنرتنتلتصميق وحدة تعليمية عرب 

 جامعة الكويت .  عشر،
 إللكترونية : المراجع العربية ا

إطددار عمددل مددرن لتقيدديق حمتويددات وبنشددطة    م( 5008))ددد بمجيددل ي، إطميددز -
 -جملددددة  املقدددررات اإللكرتونيدددة املسددداندة واملدجمدددة يف اجلامعدددات العربيدددة .      

cybrarians journal - متددددددوفر علددددددى املوقددددددع يونيددددددو.  58 العدددددددد .
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id  هد 52/50/5430الو)ول تاريخ 
هد( "التعليق اإللكرتوني يف مدارمل وزارة الرتبية والتعليق 5454غلوم، منصور .) -

بدولددة الكويددت "،ورقددة عمددل مقدمددة لندددوة التعلدديق اإللكرتونددي خددالل الفددرتة) 
هدددددددددددد(،الرياض : مددددددددددددارمل امللدددددددددددك فيصدددددددددددل.  5454)دددددددددددفر  55دددددددددددد58

(http://www.jeddahedu.gov.sa/NEWS/papers/p1.doc تدددددداريخ  )
 .51/55/5430الو)ول 
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