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في التعليم اإللكتروني من  ة الدراسيةمحتوى الماد جودة تقويم
 وجهة نظر مدرسيها
 منال محمد ابراهيم    

 كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية                                    اد جامعة بغد
 ( 2021/ 20/9، قبل للنشر في   2021/ 8/ 15قدم للنشر في )

 .  مستخلص البحث 
بواسطة   محتوى المادة الدراسية وكيفية عرضها وتقديمه  الى تقويم جودة الحالي  البحث هدف  ي        

االلكتروني   المرحلةالتعليم  مدرسي  وجهة  من  العراقية  التربية  وزارة  مدارس  في    في  الثانوية 
بغداد، محافظة  في  التربية  الوصفي   مديريات  المنهج  الباحثة  هد   ،التحليلي   واستخدمت  ف  ولتحقيق 

البي  البحث  جمع  توزيتم  خالل  من  ) انات  على  استبانة  ا(  385ع  والممن  وتم    ،درسات  لمدرسين 
( وتكونت  قليلة ،  متوسطة،  كبيرة،  كبيرة جدا  )  موافق بدرجة   الرباعي الذي يتكون من   تدرج اعتماد ال

التعلم    بواسطة  جودة محتوى المادة الدراسية وكيفية عرضها وتقديمه  لتقويم  فقرة  (22االستبانة من )
وبعد معالجة  مجموعة من المحكمين .  الى وتم التأكيد من صدق االداة من خالل عرضها   ،اإللكتروني

 بيانات احصائيا  تم التوصل الى النتائج التالية: ال
       ( المتحققة  الفقرات  عدد  كان  )12إذ  عددها  كان  فقد  المتحققة  غير  الفقرات  ,اما  فقرة   )10  )
لجودة محتوى المادة الدراسية وطريقة عرضها وتقديمها في    بأهمية مرتفعة جاءت الفقرات  فقرات  

اإللكتروني العلمية  التعليم  الموضوعات  المدرس  المنطقي(  )ينظم  تسلسلها  الفقرة  تليها    ويراعي 
الفقرة )يعرض المدرس    لومات المقدمة( تليها)يتوخى المدرس في التعليم االلكتروني الدقة في المع

منظم بأسلوب  الدراسية  الموضوعات  االلكتروني  التعليم  التعليم  و  (في  في  المدرس  )يوضح  الفقرة 
ا الدرس(االلكتروني  من  بمقدمة  تليها    لهدف  الدرس  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  )يبدأ  الفقرة 
مثيرة   تليها  لالنتباهمنظمة  المنهج  (  بأهمية  الطلبة  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  )يشعر  الفقرة 
ية  الفقرة )يقدم المدرس في التعليم االلكتروني الموضوعات الدراسمستقبال ( تليها    ويره الدراسي لتط

   بدقة ووضوح(.
بالنسببة لتقبويم جبودة المحتبوى المبادة الدراسبية وطريقبة   بدرجةة منففةةةالفقرات    حين كانت  في

الفقرة )يقدم المدرس في التعليم االلكتروني معلومات ومعارف جديبدة فبي المبنهج عرضها وتقديمها  
مالئمة)وسبائل الفقرة )يستعمل المدرس في التعليم االلكتروني وسائل تعليمية  ي المقرر( تليها  الدراس

الفقرة )يقدم المدرس في التعلبيم االلكترونبي  تفاعلية( تليها سمعية وبصرية مختلفة, حاسبات, سبورة
الفقبرة )يعطبى المبدرس فبي التعلبيم الدراسية(، تليها  وجهات نظر متعددة ذات عالقة بالموضوعات  

الفقرة )يشبر  راسي( تليها  الد االلكتروني مراجع ومصادر ألغناء معلومات مفيدة للطلبة في المنهج  
الفقرة )يبين المدرس ، تليها ة موضوع الدرس(المدرس في التعليم االلكتروني جميع الطلبة في مناقش

الفقبرة )يبربط المبدرس و طلببة(في التعليم االلكتروني أهمية أي مهارة لألنترنت أو معرفة يتعلمها ال
 .اة الطلبة( في التعليم االلكتروني موضوعات المقرر الدراسي بحي
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learning from the point of view of its teachers 
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Abstract: 

     The current research aims to evaluate the quality of the course content and 

how it is presented by e-learning in the schools of the Iraqi Ministry of 

Education from the point of view of secondary school teachers in the 

directorates of education in the province of Baghdad. The researcher used the 

descriptive analytical curriculum. To achieve the aim of the research, the 

data was collected by distributing a questionnaire to 385 male and female 

teachers, and the quadruple gradation that consists of agreeing with a degree 

(very large, large, medium, few) was adopted. The validity of the tool was 

confirmed by presenting it to a group of experts. After processing the data 

statistically, the following results were shown:  the number of verified 

paragraphs was (12) paragraphs, while the non-verified paragraphs were (10) 

paragraphs. The paragraphs had a high importance because of the quality of 

the content of the study material and the way of its presenting in e-learning. 

The order is as follows: "the teacher organizes the scientific topics and takes 

into account their logical sequence", followed by "the teacher seeks to E-

learning accuracy in the information provided", followed by "the teacher in 

the e-learning presents the study topics in an organized manner", "teacher in 

the e-learning learning begins the lesson with an organized and interesting 

introduction" followed by", the teacher feels in e-learning, students 

emphasize the importance of the syllabus for its future development", 

followed by "the teacher in e-learning presents the study topics accurately 

and clearly". While the paragraphs of a low degree in terms of evaluating the 

quality of the content of the study material and the way it was presented and 

presented were: the "the teacher viewpoints related to the study topics", 

followed by "the teacher in e-learning is given references and sources to 

enrich useful information for students in the curriculum",  followed by "the 

teacher engages all students in the discussion of a topic in e-learning ", 

followed by "the teacher in e-learning shows the importance of any Internet 

skill or knowledge that students learn", and "the teacher in e-learning links 

the subjects of the course to the lives of students". 

Keywords: evaluation, quality, E-learning. 
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   :مة مقد
هذه  في  الغالي  والعنصر  الحياة،  مجاالت  جميع  في  وسريعة  هائلة  تطورات  الحالي  العصر  يشهد 
التطورات هو التقدم العلمي والتكنولوجي. هذا التقدم فرض ضرورة استحداث أساليب جديد في التربية 

المستجدات ومسايرتها، المدارس  إذ  والتعليم لمواكبة  التكنولوجيا  إلى دخلت  النظرة   والجامعات وغيرت 
محل الطرائق التقليدية للتربية والتعليم، وبما أن  تحل  لدرجة أنها تكاد  التعلم والتعليم، وكذلك المناهج  

طبيعة التعلم ال بد أن تتغير حسب الواقع والسياق الذي تعيشه المجتمعات أصبح من الضروري على  
التغير  هذه  مواكبة  والتعليمي  التربوي  المعلومات النظام  كثرة  مثل  التحديات  من  الكثير  لمواجهة  ات 

المسافات،   وبعد  المعلمين  ونقص  المتعلمين  عدد  أنماط   إذوزيادة  ظهور  إلى  التغيرات  هذه   أدت 
 وطرائق جديدة للتعليم والتعلم 

 : مشكلة البحث
الحالييية وذلييك لتعييويص اليينقص التعليمييي النيياتج عيين مييدة التعليييم االلكترونييي حاجيية ملحيية فييي ال ان    

أيقيياا العملييية التعليمييية نتيجيية أنتشييار فيييروس كورونييا، واسييتعدام المييدارس التعليييم ا لكترونييي كوسيييلة 
وكيفييية جييودة محتييوم المييادة الدراسييية تقييويم بديليية للطريقيية التقليدييية للييتعلم، ا ميير الييذي اسييتدعى 

مين وجهية  العمليية التعليميية تسيهم ششي ل إيجيابي فيي  التيي  م ا لكترونيبواسطة التعلي  عرضها وتقديمه
 نظر مدرسي المرحلة الثانوية.

 مين مقوميات ا ساسيية لتحقييق أفضيل جودة محتوم المادة الدراسية وكيفية عرضها وتقديمهكون       
وترفيع سيوية أي  زييد ا لكترونيي وبتعلييم  لكترونيي والهامية لتحقييق أهيداا الالتعليم ا  النتائج في عملية
محتييوم المييادة الدراسييية وكيفييية عرضييها  جييودة تقييويم البحييع عيينالباحثيية ش ت أرتييا, لييذا عملييية تعليمييية

 .وجهة نظر مدرسيها في عملية التعليم ا لكتروني من وتقديمها
فييي  وكيفييية عرضييها وتقييديمهاجييودة محتييوم المييادة الدراسييية  تقييويمب مشيي لة البحييع  لييذا تم يين    

 ؟التعليم ا لكتروني من وجهة نظر مدرسيها
 يم ن ايضاح اهمية البحع الحالي من خالل االتي :   أهمية البحث:

الحالية مدة  وخاصة في المظاهر التكنولوجيا وتطورها،    لمواكبةالتعلم ا لكتروني حاجة ملحة    يعد   -1
 واقع أنتشار جائحة الكورونا من االلتزام شالحجر المنزلي وأغالق جميع الهيئات التعليمية. وما فرضه 

توجيه أنظار القائمين على التعليم ا لكتروني في ا دارات التربوية للمرحلة الثانوية إلى ضرورة    -2
  خطاء.تبني سياسة التعلم ا لكتروني وتطويرها واالستفادة من التجارب الساشقة لتالفي ا
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 فيي عمليية اليتعلم ا لكترونيي محتييوم المييادة الدراسييية وكيفييية عرضييها وتقييديمها تقيويم جيودة -3
 لزيادة جودة التعليم تجعل من عجلة تقدم العملية التعليمة بواسطة التعليم ا لكتروني أكثر فعالية.

في التعلييم ا لكترونيي مين  محتوم المادة الدراسية  جودةالى تقويم    ييهدا البحع الحال  :بحثف الهد
 االجاشة عن السؤالين اآلتيين :  تطلب  ولتحقيق هدا البحع  وجهة نظر مدرسيها

الدراسية وكيفيةما هي درجة جودة  "  -1  المادة  التعليم ا لكتروني من    عرضها وتقديم  محتوم  في 
 "؟ وجهة نظر مدرسيها

في التعليم ا لكتروني    هاعرضها وتقديم  محتوم المادة الدراسية وكيفيةما هي تقويم درجة جودة  "  -2
 . "؟من وجهة نظر مدرسيها لكل فقرة من فقرات االستبانة

 مصطلحات البحث:
 عرفه كُل من .  :التقويم -
 .  شأنه (2004) سالم
" مجموعة االجراءات العليمة التي تهدا الى تقدير ما يبذل من جهود لتحقيق اهداا معينة في       

ضوء ما اتفق عليه من معايير وما وضع من تعطيط مسبق والح م على مدم فعالية هذه الجهود 
التنفيذ شقصد تحسين االداء ورفع درجة الكفاية مما يساعد  وما يصادفها من عقبات وصعوبات في 

 ( 397 :2004 ،سالم)تحقيق االهداا".  على
 .  شانه (2007) الحيلة
على        للحصول  قرار  اتعاذ  الى  وتقود   ، المعلومات  جمع  على  معتمدا  ح م  تش يل  "عملية 

 . (12 :2007معلومات ، وتش يل ح م في ضوء أهداا ومعايير محددة مسبقًا ". )الحيلة، 
 .  شأنه (2011) العدوان والحوامدة

"عملية اصدار الح م بناًء على معايير معينة في ضوء بيانات او معلومات)كمية او كيفية(         
 (.192:  2011عن فكرة او ظاهرة او موقف او سلوك ". )العدوان, الحوامدة, 

هي عملية تقدير وتحقق مجموعة من المعايير محددة مسبقًا حول سلوك او ظاهرة  التقويم إجرائيًا :  
 موقف.أو 

  عرفها كُل من . الجودة
 .  شأنها (2007) مصطفى
هي ثورة تشاركية في الطريقة التي تعمل بها االدارة التي تنظر وتدير العمليات شش ل يحقق  "      

تعاوني   العمل في ش ل  انها استعمال فرق  النتائج كما  الى  التي تنظر     داءالنتائج وليست االدارة 
االن  لتحسين  وذلك  المنظمة  في  العاملين  لكافة  والقدرات  المواهب  تحريك  طريق  عن  تاجية  االعمال 

 . (329:  2007مصطفى، والجودة شش ل مستمر. )
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 .  شأنها ( 2010)آخرون البيالوي و 
"المطاشقة لمتطلبات او مواصفات معينة, أو جملة السمات والعصائص للمنتج او العدمة التي       

 .(26-21 :2010واخرون,  حتياجات معينة. )البيالوي تجعله قادرًا على الوفاء شا
وفق معايير عالية الدقة واالح ام على  : يمثل االتقان وهو يعني أداء العمل    الجودة إجرائًياعرف  تُ 

 شحيع يتحقق العمل شإنتاجية  وبأعلى درجة مم نة . 
 من :  اصطالحًا عرفه كلُ  التعلم االلكتروني

 . شأنه (2003)العريفي 
تفاعل ومتاشعة شصورة جزئية أو  "تقديم المحتوم التعليمي مع ما يتضمنه من شروحات وتمارين و     

شب ة  عبر  أو  اآللي  الحاسب  في  معزونة  متقدمة  برامج  بواسطة  شعد  عن  أو  الفصل  في  شاملة 
 (.6: 2003ا نترنت " .)العريفي,
 .  شأنه  (2005) الموسى والمبارك

من      المتعددة  ووسائطه  وشب اته  حاسب  من  الحديثة  االتصال  آليات  شاستعدام  للتعليم  طريقة   "
صوت وصورة ، ورسومات , وآليات شحع، وم تبات إلكترونية ، وكذلك بواشات ا نترنت سواًء كان  

 .  (113 :2005عن شعد أو في الفصل الدراسي ". )الموسى والمبارك,  
 .  شأنه (2008)  شمى واسماعيل

" مستحدث تكنلوجي يقوم على تقديم بيئة تعلم تفاعلية متمركزة حول المتعلم، ومصممة مسبقا شش ل   
واسماعيل،   والمرنة".)شمى  المفتوحة  التعلم  لبيئة  المناسبة  التعليمي  التصميم  مبادئ  ضوء  في  جيد 

2008: 238) . 
إجرائياً  اإللكتروني  "التعليم  شأنه  حاسب  :  من  الحديثة  االتصال  آليات  شاستعدام  للتعليم  طريقة  هو 

وسائطه   و  شحع وشب اته  وآليات  ورسومات،  وصورة،  صوت  من  ،  المتعددة  إلكترونية  وم تبات   ،
وكذلك بواشات ا نترنت سواًء كان عن شعد أو في الفصل الدراسي المهم المقصود هو استعدام التقنية  

 ."شأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة طالب لومة للشجميع أنواعها في إيصال المع
 تشمل حدود البحع بي  حدود البحث: -1
الحدود العلمية : استبانة تقويم جودة التدريس شالتعليم االلكتروني في مدارس وزارة التربية من وجهة    -

 نظر مدرسيها. 
 محافظة شغداد. ومدرسات مدارس مديريات التربية الستة في الحدود الم انية : درسي  -
 ( . 2020/2021)ةالدراسي سنةلاالحدود الزمنية:  -
 

 .  اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 اإلطار النظري:المبحث االول  -
وال    د يع        محله  يحل  وال  ويدعمه  التقليدي  التعليم  نظام  ي مل  جديد  مفهوم  ا لكتروني  التعليم 

عملية   هو  إنما  عمر،  وال  زمان  وال  يحدده  م ان  للتعليم  يعد  فلم  وي مله،  معه  يتكامل  بل  يستبدله 
 مستمرة مدم الحياة، وكلما تقدمت وسائل االتصال والتقنيات زاد هذا المعنى وضوحًا ورسوخًا.

 ماهية التعلم اإللكتروني:  -
المدة        إذ إن هذه  الحياة,  الماضيين تطورات كبيرة في معتلف ميادين  العقدين  العالم في  شهد 

شهدت ما لم تشهده ا مم الساشقة من تطورات تقنية, ومن أهمها ثورة االتصاالت والمعلومات, أو 
ي ما  او  صغيرة  قرية  العالم  جعلت  التي  االتصاالت,  االلكترونية   عصر  شالقرية  البعص  سميه 

(Global vollage  وهذا التطور الهائل انع س شالتالي على التعليم, وعلى الوسائل المستعدمة ,)
نيتس يب)  برنامج  مثل  وبرمجيات  تقنيات  من  تستعمله  وما  الحاسوب  فأجهزة  أو  Netscapeفيه,   )

 Worldلتصفح المواقع على الشب ة العنقودية )(  Internet Explorerبرنامج االنترنت إكسبلورير)

Web Wide  العملية تفعيل  في  ساهمت  وسائل  كلها  البرامج,  من  وغيرها  االلكتروني,  والبريد   ,)
وفي   الصفية  الغرا  في  التعليمية  الحاسوبية  البرامج  توظيف  تم  اثرها  وعلى  والتعلمية  التعليمية 

التعليمية المناهج  حوسبة  تّمت  وفيها  متكامل  المدارس  تعليم  هناك  ليصبح  ا مر  تطور  ثم  ومن   ,
االلكتروني) شالتعليم  يعرا  ما  وهو  الجديدة,  التقنيات  االفتراضي  E-learningيوظف  التعليم  او   )

(Vortual Learning ,274: 2014( )زاير واخرون.) 
 متطلبات التعليم اإللكتروني: -

اين ا هداا والمؤسسات التي تطبقها، إال أن هنالك  تتباين متطلبات التعليم ا لكتروني تبعًا لتب      
 م ونات أساسية ال بد من توافرها وهي: 

 وتتمثل شاآلتي:  مكونات بشرية: -أوالً 
التدريس    -أ على  القادر  المؤهل  الم  شاستعدامالمدرس  تصميم  على  والقادر  الحديثة  رر قالتقنيات 

وا م انيات المتاحة، حيع يتغير    المتعلمينالرقمي وتكييف أساليب التدريس شما يتوافق مع خصاص  
مهارات  اكتساب  منه  يتطلب  وهذا  التعليمية  للعمليات  وميسر  محتوم  مبسط  إلى  مدرس  من  دوره 

 وخبرات خاصة. 
التعلم الذاتي والقادر على التعامل مع االد طالب  ال  -ب  الرقمية وذلك من المتم ن من مهارات  وات 

 الحاسب اآللي واالنترنت.  شاستعدامات  المامهخالل 
 والتي تتمثل شاآلتي:  العناصر المادية: -ثانياً 
 تجهيزات أساسية مثل ا جهزة العدمية كجهاز الحاسوب وكذلك تأمين شب ة ا نترنت.   -1
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ا لكتر   -2 شالالمحتوم  للوصول  مقررات  وبناء  مثل    طالب وني  وا نجاز  التحصيل  من  مستوم  إلى 
 الصور والنصوص والرسومات المعدة وفقًا لمبادئ التصميم التعليمي. 

ترشد    -3 التي  ا لكترونية  التفاعل  الوصول   الطالب واجهات  وطرائق  النظام  وعناصر  مواقع  إلى 
 إليها.

 . (57 :2005نظم التعلم ا لكتروني المساندة )عبد الحميد،    -4
 . السابقةالدراسات 

 ( Deep, 2012دراسة ديب ) -1
هدفت الدراسة إلى تصميم موقع إلكتروني لتدريب الطلبة/ المعلمين في مادة التربية العملية          

من شعد، وتم ينهم من شعص الكفايات ا ساسية في التدريس، والتعرا على دور الموقع ا لكتروني،  
هذه   من  المعلمين  الطلبة/  تم ين  للتدريب  في  ا لكتروني  الموقع  نحو  اتجاهاتهم  وتعرا  الكفايات، 

العملية. التربية  شعد    على  من  والتعليم  للتدريب  العملية،  للتربية  الكتروني  موقع  بتصميم  الباحع  قام 
على الكفايات ا ساسية في التدريس، أضافة تحصيلي قبلي/ شعدي، شطاقة مالحظة لتحديد مستوم  

لد  التدريسية  الموقع الكفايات  خالل  من  التدرب  نحو  اتجاه  ومستوم  التجريبية،  المجموعة  طلبة  م 
( 29ا لكتروني المفتوح، ومن وجهة نظر أفراد المجموعة التجريبية، على عينة العينة التجريبية من )

 طالبًا وطالبة من كلية التربية شجامعة البعع، السنة الراشعة تعصص معلم الصف. 
درجات توصلت         متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  التالية:  النتائج  إلى  الدراسة 

وعدم   البعدي،  التطبيق  ولصالح  المالحظة  لبطاقة  والبعدي  القبلي  التطبيق  في  التجريبية  المجموعة 
البعدي   التطبيق  في  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

حظة وفق متغير نوع الشهادة )علمي/ أدبي(، إضافة إلى أن اتجاهات افراد المجموعة لبطاقة المال
التجريبية كانت إيجابية وبدرجة كبيرة نحو الموقع ا لكتروني، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  

أدبي، في درجات اتجاهات افراد المجموعة التجريبية نحو الموقع ا لكتروني وفق متغير نوع الشهادة )
 (.89: 2012)ديب,علمي(
 ( Al-Bitar, 2016)  دراسة البيطار -2

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرا على فاعلية استعدام التعليم ا لكتروني في تنمية التحصيل         
العام نظام   الدبلوم  التعليم لدم طالب  تكنولوجيا  التعليم ا لكتروني في مقرر  الدراسي واالتجاه نحو 

 لواحد شعبة التعليم الصناعي. العام ا
( طالبًا للمجموعة التجريبية من طالل الدبلوم العام نظام العام  32وقد تكونت عينة الدراسة من )     

الواحد شعبة التعليم الصناعي ش لية التربية شأسيوط، وقد تكونت أدوات الدراسة من دليل للتعليم عن  
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التعليم،   تكنولوجيا  تحليل  شعد لمقرر  التعليم ا لكتروني. وقد  واختبار تحصيلي، وقياس االتجاه نحو 
 مقرر تكنولوجيا التعليم وذلك شاستعراج قائمة شجوانب التعلم المتضمنة في المقرر.

ا حصائية         ا ساليب  شاستعدام  الدراسة  مجموعة  على  وبعديًا  قبليًا  الدراسة  أدوات  تطبيق  تم 
النت  توصلت  وقد  الدراسي  المناسبة،  التحصيل  تنمية  في  ا لكتروني  التعليم  استعدام  فاعلية  إلى  ائج 

عام الواحد واالتجاه نحو التعليم ا لكتروني في مقرر تكنولوجيا التعليم لدم طلبة الدبلوم العامة نظام ال
 (.38-17 : 2016)البيطار,شعبة التعليم الصناعي

 (. Alhassan & Oshbee, 2017)  الحسن وعشابي -3
التعليم ا لكتروني في         الفصول االفتراضية في برامج  استعدام  إلى تعرا واقع  الدراسة  هدفت 

 جامعة السودان المفتوحة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس:
التعليم  برامج  في  االفتراضية  الفصول  استعدام  واقع  لقياس  استبانة  الدراسة صممت  أهداا  لتحقيق 

ع توزيعها  تم  )ا لكتروني  من  م ونة  عشوائية  عينة  شا سناد 65لى  يقومون  الذين  ا ساتذة  من   )
 ا كاديمي وبدور المصمم والموجه في جامعة السودان المفتوحة، يمثلون مجتمع الدراسة.

شالجامعات   ا لكتروني  التعليم  برامج  في  االفتراضية  الفصول  استعدام  أهمية  إلى  الدراسة  خلصت 
فروق  وجود  وعدم  جامعة    السودانية،  أساتذة  من  العينة  أفراد  استجاشات  بين  إحصائية  داللة  ذات 

السودان المفتوحة حول واقع استعدام الفصول االفتراضية في برامج التعليم ا لكتروني تعزم لمتغيري 
واالختصاص، إضافة إلى وجود صعوبات تحول دون استعدام الفصول االفتراضية في برامج    العبرة
 (. 52  :2017)الحسن,وعتابي,عة السودان المفتوحةعن شعج شجام التعلم
 .  واجراءته البحث منهجية

ا البحع، وتتضمن هذه  حثة من اجل الوصول الى تحقيق هد البا  هاا جراءات التي اعتمدت
المعلومات  جمع  وطريقة  المستعدمة  البحع  وأداة  عينته  واختيار  البحع  مجتمع  تحديد  ا جراءات 
واستعراج صدق ا داة وثباتها ، فضال عن الوسائل ا حصائية المستعدمة ، وفيما يأتي تفصيل لتلك  

 ا جراءات : 
 منهج البحث:  -

هو المنهج الذي    , والمنهج الوصفيهلتحقيق هدف  التحليلي  المنهج الوصفياعتمد البحع الحالي      
يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة  كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا من خالل التعبير  
النوعي الذي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها أو التعبير الكمي الذي يعطي وصفا رقميا يوضح  

 (.47:  2011هرة  )عباس واخرون، مقدار وحجم الظا
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تيألف مجتميع البحيع شمدرسيي الميرحلتين الثانويية واالعداديية فيي ميدارس محافظية     :جتمع البحثثم  -
( 39120( والبيييالد عيييددهم ) 2021-2020) ةالدراسيييي سييينةشغيييداد التاشعييية للميييديريات العامييية السيييتة لل

 .ومدرسة  مدرس
هي مجموعة جزئية من مجتمع البحع وممثلة لعناصر المجتمع افضل تمثيل شحيع  عينة البحث:  -

)عباس   المجتمع  معالم  استدالالت حول  وعمل  شأكمله  المجتمع  على  العينة  تلك  نتائج  تعميم  يم ن 
امام    (218  :2011واخرون، متساوي  احتمال  هناك  ي ون  ان  اساس  على  العينة  هذه  تش يل  ويتم 

جميع العناصر في مجتمع الدراسة الختيارها شمعنى ان فرص اختيار اي عنصر من مجتمع الدراسة  
وية لجميع افراد المجتمع وفي الوقت نفسه فان اختيار اي عنصر من عناصر مجتمع الدراسة ال  متسا

وتم اختيار عينتين من مجتمع    (143  :2010يؤثر على اختيار العناصر االخرم ) عليان واخرون،  
 الدراسة للبحع الحالي:

 مدرس ومدرسة.  )30عينة وضوح التعليمات وفهم الفقرات وبلغت ) •
الت  • أفرادها عينة  استجاشات  من  المستمدة  البيانات  تحليل  منها  والغرض  ا حصائي:  حليل 

 مدرسة. مدرس و  (385)العينة  عدد افراد لفقرات االختبار, وكان  
"ان االختالا في طبيعة البحوث ، يفرض على أي شاحع ان يستعدم مجموعة من  أداة البحث :    -

الوصفية ، كالبحوث   البحوث  ي ثر استعمالها في  التي  ا دوات دون غيرها" فاالستبانة من ا دوات 
  ، دالين  )فان  والنفسية  كان  395:  1984التربوية  ولما  تقويم(  الى  يهدا  الحالي  جودة    البحع 

التعليم ا لكتروني في مدارس وزارة    في عملية  دراسية وكيفية عرضها وتقديمهامحتوم المادة ال
البحع  انتشار عينة  واسعة فضال عن  يتطلب معلومات  ذلك  فان  نظر مدرسيها.  التربية من وجهة 
االستبانة   استعمال  من  الهدا  ان  علما  لبحثها  مناسبة  أداة  شاعتبارها  االستبانة  ان  ترم  فالباحثة 

 يم ن الوصول اليها شالوسائل التقليدية مثل  آراء المعلومات ومعرفة خبرات واتجاهات و التوصل الى  
الرجوع الى الوثائق والكتب، فاالستبانة هي انسب أداة لجمع المعلومات الالزمة لتحقيق أهداا البحع  
، فهي تتيح للمستجيب فرصة ا جاشة شحرية وصراحة عن ا سئلة فضال عن كون االستبانة من أكثر  

مجموعات كبيرة في زمن قصير، وكذلك لسهولة تحليل نتائجها  ا دوات شيوعا لسهولة تطبيقها على  
البحع ارتأت     غراض ( نظرا لعدم حصول الباحثة على اداة جاهزة تكفي  150  :   1987)عودة ،  

وطبقًا   شحثها  اداة  ببناء  لتقويم    الهد الباحثة  خاصة  استبانة  الباحثة  أعدت  محتوم  البحع  جودة 
التربية    في عملية   يمهاالمادة الدراسية وكيفية عرضها وتقد  التعليم ا لكتروني في مدارس وزارة 

 .من وجهة نظر مدرسيها
 صدق أداة: -
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  (المحتوى   صدق) المحكمين صدق -
جرم تقييم هذا النوع من الصدق عن طريق فحص محتوم عبارات المقياس فحصًا منطقيًا في  

عرضه على مجموعة من أعضاء الهيئة  ضوء ما تقيسه من أهداا أو مستويات، وذلك من خالل  
، وذلك بهدا التحقق من مالئمة المفردات ختصاص في كليات التربيةالتدريسية من ذوي العبرة واال

ا خذ  للسمة   جرم  وقد  اللغوية،  وسالمتها  العبارات  وضوح  من  التحقق  أجل  ومن  قياسها،  المراد 
 . بتعديالت السادة المح مين من حيع إعادة صياغة شعص العبارات 

 :للفقرات التمييزي  الصدق -
  على   درجاتهم  تقع  التي  ا فراد   أو  المعتلفة،  المجموعات   بين  التمييز  على  الفقرات   قدرة  شه  ُيقصد      
  بين   الفروق   دالالت   استعراج  تم  الصدق  من  النوع  هذا  من  التحقق  أجل   ومن  المنحنى،  طرفي

 العليا  الفئة  درجات   مقارنة  خالل  من  البحع   عينة  عليها  حصلت   التي  الفقرات   درجات   متوسطات 
  للعينات   ت   اختبار  شاستعدام  وذلك  حدة  على  فقرة  لكل(  %27أدنى)  الدنيا  الفئة  بدرجات (  %27  أعلى)

 :ذلك يوضح  اآلتي والجدول ،independent sample t test المستقلة
 المستقلة  للعينات  ت اختبار   باستخدام  للفقرات التمييزي   الصدق ( 1)الجدول

 
 ت 

  القيمة الداللة  قيمة الحرية  درجة ت   قيمة األدنى القدرة مستوى  األعلى القدرة مستوى 
 الجدولية 

 النتيجة 

 دالة  الفروق  1.96 000. 204 28.474 0.499 1.440 0.494 3.410 1
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 27.154 0.499 1.560 0.500 3.450 2
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 30.141 0.499 1.440 0.501 3.540 3
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 27.618 0.501 1.540 0.502 3.470 4
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 28.734 0.502 1.480 0.502 3.490 5
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 27.468 0.502 1.510 0.496 3.420 6
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 30.519 0.501 1.460 0.496 3.580 7
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 29.165 0.498 1.430 0.501 3.460 8
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 28.386 0.499 1.440 0.492 3.400 9
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 28.019 0.502 1.530 0.502 3.490 10
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 29.221 0.500 1.450 0.502 3.490 11
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 28.534 0.503 1.500 0.503 3.500 12
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 27.761 0.502 1.520 0.501 3.460 13
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 28.277 0.502 1.520 0.503 3.500 14
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 28.333 0.502 1.480 0.501 3.460 15
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 27.037 0.498 1.570 0.500 3.450 16
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 29.221 0.502 1.510 0.500 3.550 17
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 28.277 0.502 1.520 0.503 3.500 18
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 28.075 0.502 1.490 0.500 3.450 19
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 28.763 0.499 1.440 0.499 3.440 20
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 29.250 0.502 1.520 0.499 3.560 21
 دالة  الفروق  1.96 000. 204 30.177 0.492 1.400 0.502 3.490 22
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( عند مستوم  1.96)  الجدولية  ت   قيمة  من  أكبر  المحسوبة  ت   قيمة  أن  نالحظ  السابق  الجدول  من
  تبعاً  الفقرات   درجات   في  إحصائية   داللة  ذات   فروق   يوجد  وبالتالية  (204( ودرجة حرية )0.05داللة )
 .جيدة تمييزية قدرة ذات  المقياس فقرات  أن أي ا فراد، قدرة لمستوم 

 
 
 
 االتساق الداخلي: صدق -

محتوم المادة مقياس تقويم جودة  ل  الداخلي  االتساق  شطريقة  البنيوي   الصدق  من  التحقق  بهدا 
وتقديمه عرضها  وكيفية   رات فق  من  فقرة  كل  درجة  بين  االرتباط  معامل  استعراج  تم  الدراسية 

 ( 2)  الجدول ذلك نتائج   يوضح اآلتي والجدول. فقرةال إليه تنتمي الذي للمجال الكلية والدرجة ستبانةاال
في التعليم  عرضها وتقديمه محتوى المادة الدراسية وكيفيةالداخلي لتقويم جودة  االتساقمعامالت  (2الجدول)

 اإللكتروني من وجهة نظر مدرسيها 
 معامل االرتباط  المفردة  االرتباط معامل  المفردة 
1 **0.304 12 **0.566 
2 *0.863 13 **0.767 
3 **0.631 14 **0.324 
4 **0.414 15 **0.263 
5 **0.300 16 **0.596 
6 **0.712 17 **0.366 
7 **0.566 18 **0.294 
8 **0.580 19 **0.463 
9 **0.674 20 **0.461 
10 **0.953 21 **0.761 
11 **0.366 22 **0.634 

 

( أن قيييم معييامالت ارتبيياط جميييع العبييارات شالدرجيية الكلييية طردييية وذات دالليية 1نالحييظ ميين الجييدول)
 متسقة. فقرات رة، ونستنتج أن الفق(، لذا لم تستبعد أي 0.01إحصائية عند مستوم داللة )

 تم التحقق من ثبات االختبار شطريقتين:ثبات االختبار:  -
 مدم   تحديد   في  تفيد   الداخلي،  االتساق  معامل  لحساب   طريقة  هي:  كرونباخ  ألفا  معامل  طريقة  -

  ستبانة اال  لفقرات   كرونباخ  ألفا  معامل  قيمة  بلغت   وقد (  144  ،2002  عالم،)  المقياس  مفردات   تجانس
 . ستبانةلال عالية  ثبات   درجة إلى تشير والتي ،ناهد ا شالجدول وارد  هو كما
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  النصفية   التجزئة  طريقة  شاستعدام  أيضاً ستبانة  اال   ثبات   من  التحقق  جرم :  النصفية  التجزئة  طريقة  -
 ذات   البنود   جعل  خالل   من  متعادلين  نصفين  إلى  ستبانة اال  درجات   تقسيم   تم  حيع (  وزوجي  فردي)

  التراشط   حساب   تم  ثم  اآلخر،  النصف  في  الزوجية  ا رقام  ذات   والبنود   النصفين  أحد   في  الفردية  ا رقام
  معامل  شاستعدام  الزوجي   النصف   على   الدرجات   ومجموع   الفردي  النصف  على  الدرجات   مجموع  بين

 .  (داة اال نصف  ثبات   يمثل  وهو) بيرسون   االرتباط
  ودراسة   يوم  15  مرور   شعد   ثانية   مرة  المقياس   نفس  تطبيق  شإعادة  وذلك  :االختبار  اعادة  طريقة  -

   .الثالثة الطرائق وفقت على الثبا معامالت  نتائج  يوضح الجدول ,والثاني ا ولي القياس بين  االرتباط
في التعليم اإللكتروني من  عرضها وتقديم محتوى المادة الدراسية وكيفيةقيم معامالت ثبات تقويم جودة ( 3الجدول)

 وجهة نظر مدرسيها 
 االختبار   اعادة النصفية  التجزئة  كرونباخ  ألفا  المجال 

محتوى المادة الدراسية وكيفية   جودة
 عرضها وتقديمه 

0.819 0.808 0.914 

  النصفية   التجزئة  وطريقة  نباخو كر   ألف  شطريقة  الثبات   معامل  قيمة  أن  نالحظ  السابق  الجدول  من
 .والثبات  الصدق شمعايير يتميزستبانة اال أن نقول يجعلنا مما  وجيد، قوي  شا عادة والثبات 

األداة:   الزمنية تطبيق  المدة  في  النهائية  شصيغتها  االستبانة  في  المتمثلة  شحثها  أداة  الباحثة  طبقت 
 ،  بحع على العينة المشمولة شال(  2021/ 5/ 30الى   2021/  10/5)الواقعة من

االداة:*   ادا   صححت  تصحيح  البحع الباحثة  )  ة  الدرجات  اعطت  التوالي 1،  2،  3،  4اذا  على   )
 ( على التوالي.  قليلة، متوسطة، كبيرة، كبيرة جداً ) موافق بدرجة للبدائل
 استعدمت الباحثة الوسائل ا حصائية آالتية : الوسائل اإلحصائية : -
بيرسون .  1 ارتباط  ا Pearson correlation coefficient)  معامل  ثبات  معامل   داة  ( الستعراج 

 وفق المعامل آالتية :  على 
 مج س × مج ص   –ن مج س ص          

 ر=  
 
   ] 2)مج ص( – 2ن مج ص  [ ] 2)مج س( – 2ن مج س [
 

 ر= معامل ارتباط بيرسون  
 ن= عدد ا فراد 

 س= قيمة التطبيق ا ول  
      ص= قيمة التطبيق الثاني  



 2022(، لسنة 2، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022) 
 

399 
 

 مج= المجموع . 
: لوصف كل فقرة من فقرات أداة البحع ومعرفة قيمتها وترتيبها شالنسبة للفقرات   الوسط المرجح.  2

 ا خرم ضمن المجال وكذلك لغرض تفسير النتائج ، تم استعدام القانون االتي : 
 ( 1×4( + )ت 2×3(+)ت 3×2(+)ت 4×1)ت    

 الوسط المرجح = 
                   مج ت                                            

وعينته وتم تحويل    البحثاستعدمت الباحثة النسبة المئوية في وصف مجتمع    النسبة المئوية :.  3
التكرارات في كل فقرة من فقرات االستبانة إلى نسب مئوية وذلك للتوصل إلى معرفة االهمية القيمة 

 النسبية لكل فقرة من فقرات االستبانة  
 العدد الجزئي    

 (226 : 1987. )عودة ،  100×                   النسبة المئوية = 
 المجموع الكلي    
 SPSS االحصائية الحقيبة .4
 ت للعينات المستقلة ااختبار  .5
 مربع كاي   اختبار .6
 كرونباخ  امعامل ثبات الف .7
 . التجزئة النصفية ومعادلة سبيرمان براون  .8

 . عرض النتائج وتفسيرها
إليها  رض عسيتم        التي توصلت  النظري الباحثة  للنتائج  ، ومناقشتها وتفسيرها في ضوء االطار 

 المعتمدة في البحع وعرض التوصيات والمقترحات.   هداا البحع وتبعا الوالدراسات الساشقة 
جودة  " األول:    السؤال درجة  هي  وكيفيةما  الدراسية  المادة  وتقديم  محتوى  في  كمجال    عرضها 

محتوم  المرجح والوزن النسبي لجودة  حساب الوسط    تم  ؟"التعليم اإللكتروني من وجهة نظر مدرسيها
 أظهرت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي: ها,عرضها وتقديم الدراسية وكيفيةالمادة 

 (  4الجدول)
 محتوى المادة الدراسية وكيفية الوسط المرجح والوزن النسبي لتقويم جودة 

 اإللكتروني من وجهة نظر مدرسيها.  في التعلم كمجال  هاعرضها وتقديم 
 المئوي الوزن  الوسط المرجح المجال  الرتبة

1 
وكيفية عرضها وتقديمها    محتوى المادة الدراسيةجودة  

 %55.62 20225 في التعليم االلكتروني 
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من       أن  نالحظ  السابق  وكيفي   الجدول  الدراسية  المادة  محتوم  وتقديمها""جودة  عرضها  ذات   ة 
  درس والم طالب  وتفسر الباحثة هذه النتيجة كون العملية التعليمية هي عملية تفاعل بين ال  أهمية عالية

والمادة العلمية، وعند اختالل أحد هذه ا ركان تصبح العملية التعليمية في خطر، فأهم المعايير جودة  
ني واندفاعه نحو  التعلم ا لكتروني وفعاليته هي قدرة الطالب على التفاعل من خالل التواصل ا لكترو 

أعداد  أن  كما  حد،  أقصى  إلى  منها  االفادة  شغية  التعليمية  ا لكترونية  لألدوات  وأدراكه  التكنولوجيا 
المدرس القادر على تحضير المادة العلمية شش ل جيد شأساليب التعلم ا لكتروني من المعايير المهمة 

من قبل المدرس    اً إلكترونيم المادة العلمية  واختالل قدرة المدرس على استعدام هذه التكنولوجيا وتقدي
 وتلقي المتعلم الجيد يزيد من فعالية وجودة التعلم ا لكتروني.  

هي  "الثاني:    السؤال جودتقويم  ما  وكيفيةة  درجة  الدراسية  المادة  وتقديم  محتوى  في    هاعرضها 
مدرسيها نظر  وجهة  من  اإللكتروني  اال  التعليم  فقرات  من  فقرة  الوسط تم    ؟  "ستبانةلكل  حساب 

عرضها    محتوم المادة الدراسية وكيفيةجودة    ويم تق  من فقرات استبانةرة  فقوالوزن النسبي لكل  المرجح  
 التالي:ئج كما هو موضح في الجدول أظهرت النتا إذ  في التعليم ا لكتروني هاوتقديم

  ها عرضها وتقديم محتوى المادة الدراسية وكيفيةجودة ويم تق  مئوي المتوسط المرجح والوزن ال  (5الجدول )
 من وجهة نظر مدرسيها من فقرات االستبانة  لكل فقرة في التعلم اإللكتروني 

ت في  الرتبة 
الوسط   الفقرات  االستبانة 

 الوزن المئوي  المرجح

 % 68.75 2.750 الموضوعات العلمية ويراعي تسلسلها المنطقي. ينظم المدرس  9 1

المعلومات   18 2 في  الدقة  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  يتوخى 
 % 68.65 2.746 المقدمة. 

الدراسية   12 3 الموضوعات  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  يعرض 
 % 67.82 2.713 بأسلوب منظم. 

 % 67.5 2.70 االلكتروني الهدف من الدرس. يوضح المدرس في التعليم  6 4

بمقدمة منظمة مثيرة  11 5 الدرس  االلكتروني  التعليم  المدرس في  يبدأ 
 لألنتباه. 

2.672 66.8 % 

المنهج   19 6 بأهمية  الطلبة  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  يشعر 
 الدراسي لتطويرة مستقباًل. 

2.637 65.92 % 

في   13 7 المدرس  بدقة  يقدم  الدراسية  الموضوعات  االلكتروني  التعليم 
 ووضوح.

2.617 65.42 % 

8 22 
يشجع المدرس في التعليم االلكتروني المبادرات الذاتية للطلبة في 
المتعلقة   العلمية  المبادرات  والسيما  الدراسية  اإلعمال  أنجاز 

 بالتعليم االلكتروني.
2.613 65.32 % 

 % 64.9 2.596يعطى المدرس في التعليم االلكتروني تطبيقات مختلفة ذات عالقة  3 9.5
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 بالموضوعات الدراسية.

بالموضوعات   14 9.5 الطلبة  اهتمام  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  يثير 
 % 64.9 2.596 الدراسية. 

11 21 
طريق   من  المنافسة  روح  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  يشجع 
كأفراد   الطلبة  لدى  والتفوق  التقدم  بمستويات  التصريح 

 ومجموعات. 
2.593 64.82 % 

12 15 
تدريسية   استراتيجيات  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  يستعمل 

 % 64.65 2.586 مناسبة لطبيعة الموضوع.

13 8 
يعطي المدرس في التعليم االلكتروني مقدمة مالءمة عن موضوع  

 % 48.3 1.932 االلكتروني. التعليم 

14 7 
الدرس   لموضوع  خالصة  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  يعطي 

 % 48.1 1.924 السابق. 

15 17 
عن   جاهزة  برامج  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  يعطى 

 % 47.87 1.915 الموضوعات الدراسية. 

16 1 
جديدة في  يقدم المدرس في التعليم االلكتروني معلومات ومعارف  

 % 47.77 1.911 المنهج الدراسي المقرر.

17 16 
تعليمية   وسائل  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  يستعمل 
سبورة  حاسبات,  مختلفة,  وبصرية  سمعية  مالئمة)وسائل 

 تفاعلية(.
1.909 47.72 % 

ذات   4 18 متعددة  نظر  وجهات  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  يقدم 
 % 47.52 1.901 بالموضوعات الدراسية. عالقة 

ألغناء   2 19 ومصادر  مراجع  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  يعطى 
 % 47.42 1.897 معلومات مفيدة للطلبة في المنهج الدراسي.

مناقشة   20 20 في  الطلبة  جميع  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  يشرك 
 % 47.27 1.891 موضوع الدرس. 

المدرس في التعليم االلكتروني أهمية أي مهارة لألنترنت أو  يبين   10 21
 % 43.05 1.722 معرفة يتعلمها الطلبة.

الدراسي   5 22 المقرر  موضوعات  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  يربط 
 % 42.85 1.714 بحياة الطلبة.

لم    ات ( فقر 10فقط، في حين شقيت )  ة( فقر 12( فقرة، تحقق منها )22يتكون هذا المجال من )     
( فقرات  7( فقرات ستحاول الباحثة تفسير ) 22وبما ان عدد الفقرات هو ) ,  تصل الى مستوم التحقق

 ( فقرات من الثلع االدنى، وعلى النحو االتي: 7من الثلع االعلى و) 
 الحد األعلى:  -أوالً 
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شالمرتبة االولى بوسط  العلمية ويراعي تسلسلها المنطقي( جاءت الفقرة )ينظم المدرس الموضوعات    -1
عملية التعلم ا لكتروني    أن ر هذه النتيجة  يتفسيم ن  (، و %68.75)مئوي   (ووزن 2.750مرجح قدره ) 

 تتطلب تنظيم الموضوعات الدراسية وعرضها وتنظيمها لتقديمها للمتعلم شطريقة واضحة وسلسة.
جاءت الفقرة )يتوخى المدرس في التعليم االلكتروني الدقة في المعلومات المقدمة( شالمرتبة الثانية    -2

لباحثة كون عملية التعلم ا لكتروني  (، وتفسره ا%68.65( ووزن مئوي ) 2.746بوسط مرجح قدره )
مع المدرسين شش ل مباشر ا مر الذي يتطلب من المدرس الدقة في عرض  بة  ال تظهر تفاعل الطل

 . طالب معلوماتهم شغية الوصول للمعلومة المطلوبة من دون التشويش والفهم العاطئة من قبل ال
ال  -3 االلكتروني  التعليم  في  المدرس  )يعرض  الفقرة  منظم( جاءت  شأسلوب  الدراسية  موضوعات 

فسرت الباحثة أهمية هذه الفقرة    (%67.82( ووزن مئوي )2.713شالمرتبة الثالثة بوسط مرجح قدره )
كون المدرس يقوم بتحضير المادة العلمية عن طريق شرائح وموضوعات متسلسة شاستعدام تكنولوجيا  

 ادة العلمية منظم.التعلم ا لكتروني ا مر الذي يجعل الدرس وإيصال الم
شالمرتبة الراشعة بوسط    -4 التعليم االلكتروني الهدا من الدرس(  الفقرة )يوضح المدرس في  جاءت 

(، وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن عملية التعليم شش ل عام  %67.5( ووزن مئوي )2.7مرجح قدره )
درس لذا جاء الوسط المرجح وبش ل خاص التعليم ا لكتروني يجب توضيح وتحديد ا هداا العامة لل

 والوزن النسبي مرتفع. 
جاءت الفقرة )يبدأ المدرس في التعليم االلكتروني الدرس شمقدمة منظمة مثيرة لألنتباه( شالمرتبة    -5

(، وتفسر الباحثة ارتفاع درجة هذه الفقرة  %66.8( ووزن مئوي ) 2.672العامسة بوسط مرجح قدره )
ا لكترونية التعلم  تقنيات  متنوعة    كون  تقنيات  استعدام  ويم ن  المتعلمين  لدم  ومحببة  جذاشة  تعد 

 . طلبةومتعددة يجعل الدرس شش ل عام ومقدمته شش ل خاص مثيرة النتباه ال
لتطويرة   -6 الدراسي  المنهج  شأهمية  الطلبة  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  )يشعر  الفقرة  جاءت 

(، وتفسر الباحثة هذه  %65.92( ووزن مئوي )2.637مستقباًل( شالمرتبة السادسة بوسط مرجح قدره )
يمي يجعل  النتيجة من أن عملية التعلم ا لكتروني والقدرة على التفاعل والحصول على الهدا التعل

المتعلمين أكثر قابلية للتعلم الذاتي شاستعدام المنصات التعليمية ومنصات التعلم عن شعد ا مر الذي  
 يعمل على تطوير الطلبة مستقباًل.  

جاءت الفقرة )يقدم المدرس في التعليم االلكتروني الموضوعات الدراسية بدقة ووضوح( شالمرتبة    -7
(، وتفسر الباحثة هذه النتيجة من عمل  %65.42( ووزن مئوي )2.617الساشعة بوسط مرجح قدره )

 المدرس على دقة توصيل المعلومات وذلك تجنبًا للفهم العاطئ أو التأويالت ا خرم للمادة العلمية.
 الحد االدنى: -ثانياً 
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الدراسي  جاءت الفقرة )يقدم المدرس في التعليم االلكتروني معلومات ومعارا جديدة في المنهج    -1
(، وتفسر الباحثة  % 47.77( ووزن مئوي ) 1.911المقرر( شالمرتبة السادسة عشرة بوسط مرجح قدره )

شا ضافة   التعليمي  المنهج  العلمية ضمن  المادة  أيصال  يعتمد على  المدرس  النتيجة كون  دون هذه 
 فقط.، ويقتصر دوره على توصيل المواد العلمية الواردة شالمنهج اضافة معلومات جديدة

سمعية    -2 مالئمة)وسائل  تعليمية  وسائل  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  )يستعمل  الفقرة  جاءت 
( ووزن  1.909وبصرية معتلفة, حاسبات, سبورة تفاعلية( شالمرتبة الساشعة عشرة بوسط مرجح قدره )

كبيرة وتدريب  (، وذلك شسبب صعوبة توفير هذه الوسائل جميعا كونها تتطلب مبالد  %47.72مئوي )
 . عالي على استعدامها

جاءت الفقرة )يقدم المدرس في التعليم االلكتروني وجهات نظر متعددة ذات عالقة شالموضوعات   -3
(، وتفسر الباحثة  % 47.52( ووزن مئوي )1.901الدراسية( شالمرتبة الثامنة عشرة بوسط مرجح قدره ) 

والمدرسين وتقديم    بةمن التفاعل الصفي بين الطل  تضعف   عملية التعلم ا لكتروني قد أن  هذه النتيجة  
 عدة وجهات نظر ذات عالقة شالموضوعات الدراسية قد يشتت المتعلم.

مفيدة   -4 معلومات  ومصادر  غناء  مراجع  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  )يعطى  الفقرة  جاءت 
( قدره  مرجح  بوسط  عشرة  التاسعة  شالمرتبة  الدراسي(  المنهج  في  مئوي  1.897للطلبة  ووزن   )

(، وجاءت هذه المفردة شش ل منعفص من كون عملية تزويد الطالب شالمراجع والمصادر  47.42%)
طرائق   جميع  في  وأنما  ا لكتروني  التعلم  على  فقط  تقتصر  ال  الدراسي  المنهج  في  للطلبة  المفيدة 

 وأساليب التعليم. 
االلكتروني جم  -5 التعليم  في  المدرس  )يشرك  الفقرة  الدرس( جاءت  مناقشة موضوع  في  الطلبة  يع 

ردة منعفضة  فق(، وجاءت هذه ال%47.27( ووزن مئوي )1.891شالمرتبة العشرين بوسط مرجح قدره )
والمدرس يأتي بدرجة منعفضة    ةبوالتفاعل بين الطل  ةبالتفاعل الصفي والتفاعل بين الطلعملية    إذ أن

 في عملية التعليم ا لكتروني.
يتعلمها   -6 التعليم االلكتروني أهمية أي مهارة لألنترنت أو معرفة  المدرس في  الفقرة )يبين  جاءت 

  الن(، وذلك  %43.05( ووزن مئوي ) 1.722الطلبة( شالمرتبة الحادية والعشرين بوسط مرجح قدره ) 
 يصال المعلومة العلمية وليس  ضافة مهارات ا نترنت، أي يعتمد على التعلم ا لكتروني يهدا  

 مجموعة مهارات محددة  يصال المعلومة العلمية.
الطلبة( -7 شحياة  الدراسي  المقرر  موضوعات  االلكتروني  التعليم  في  المدرس  )يربط  الفقرة  جاءت 

( قدره  مرجح  بوسط  والعشرين  الثانية  مئوي  1.714شالمرتبة  ووزن  من  42.85%)(  ي ون  حيع   ،)
و  مباشر  شش ل  الطلبة  شحياة  العلمية  المعلومة  ربط  الدراسية  المواد  شعص  في  شمادة    السيماالصعب 

 .الرياضيات )التكامل وا شتقاق(
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  التوصيات في ضوء النتائج السابقة فأن الباحثة توصي باالتي :   -
ضرورة االهتمام شمعايير جودة التعليم االلكتروني وذلك من خالل توفير البيئة التعليمية المالئمة  -1

 لتطبيق تلك المعايير . 
 فادة من التقنيات الحديثة . ا ب الكادر التدريسي  وحثهم على  تدري-2
بل وزارة التربية والتعليم لعقد الندوات واللقاءات الدورية التي تركز على جودة التعليم  التعطيط من ق-3

 االلكتروني في المدارس وبيان اهمية التعليم االلكتروني للطلبة .
تفعيل أنظمة ادارة التعليم االلكتروني لحدوث تفاعل أكبر بين الطلبة واعضاء هيئة التدريس في -4

 .مدارس وزارة التربية 
للتعليم االلكتروني ،وذلك لضرورة اشراكهم في الدورات -5 العمل على تحفيز الطلبة واثارة دافعيتهم 

الدراسي   العام  بداء  قبل  البرمجيات  هذه  مع  التعامل  وكيفية  االلكتروني  التعليم  لبرمجيات  التعريفية 
 .بةولجميع المواد الدراسية للطل

 :المقترحات 
جودة    -1 الجامعات تقويم  في  ا لكتروني  المتغيرات   التعليم  شعص  ضوء  نظر   في  وجهة  من 

 تدريسييها.
ا هلية  -2 والمدارس  الح ومية  المدارس  بين  ا لكتروني  التعليم  في  المتطلبات   مقارنة  ضوء  في 

   .العالمية الحديثة
   .في ضوء شعص المتغيرات من وجهة نظرهم طلبة الجامعة نحو التعليم ا لكتروني اتجاه -3
ال  -4 المرحلة  في  المدرسين  لدم  توافرها  ودرجة  ا لكتروني  التعليم  نظر    ثانوية كفايات  وجهة  من 

 .المديرين
  .ص من وجهة نظر المدرسين والمشرفين االختصا معوقات التعليم ا لكتروني في وزارة التربية -5

  :المصادر

عباس ، محمد خليل ، نوفل ، محمد ش ير ، العبسيي, عبياس ، محميد خلييل ، نوفيل ، محميد ش ير   -1
مدخل إلى مناهج البحث فثي التربيثة ( 2011محمد مصطفى وأبو عوض ، فريال محمد )، العبسي,  
 ، الطبعة الثالثة ، دار المسيرة للدراسات العليا. وعلم النفس

 تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق( 2011فؤاد ) لعدوان ، زيد سليمان ، الحوامدة ، محمد ا  -2
 والطباعة ، عمان ، ا ردن.، الطبعة ا ولى ، دار المسيرة للنشر والتطبيق 

 عمييان: دار المسيييرة للنشيير ،الفصثثول الدراسثثيةمهثثارات التثثدريس فثثي ( 2007محمييود ) ,لييةيالح -3
 والتوزيع والطباعة. ا ردن.
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، دار  القياس والتقويم ، أساسياته وتطبيقاته واتجاهاته المعاصرة(  2002م صالح الدين. )عال  -4
 الفكر العربي ، القاهرة ، مصر.

عمييل مقدميية إلييى النييدوة " ورقيية "الثثتعلم اإللكترونثثي تقنيثثة رائثثدة وأسثثلوب واعثثدالعريفييي يوسييف:  -5
( ميدارس المليك فيصيل شالريياض ، متياح 4/2003/  23-21) ميدةا ولى لليتعلم ا لكترونيي خيالل ال

 ( http: //www.jeddahedu.gov.sa/NEWS/papers/p1.docعلى الموقع ا لكتروني )
( فاعلييية اسييتعدام التعليييم عيين شعييد فييي تطييوير التحصيييل 2016حمييدي محمييد محمييد. ) البيطييار ، -6

الدراسييي واالتجيياه نحييو التعليييم عيين شعييد فييي مقييرر تكنولوجيييا التعليييم لييدم طييالب الييدبلوم العييام ، نظييام 
 . 87. العدد مجلة الدراسات العربية في التربية وعلم النفسالسنة الواحدة ، شعبة التعليم الصناعي. 

، ا سيييييس والتطبيقيييييات ،   الثثثثثتعلم اإللكترونثثثثثي( 2005الموسيييييى ، عبيييييد ك ، المبيييييارك ، أحميييييد ) -7
 .الرياض  ,مؤسسة شب ة البيانات 

. دار آذار للنشييير والتوزييييع 3 , طالتقيثثثيم فثثثي التربيثثثة الخثثثا ( 2009، عبيييدك. ) عبدالحمييييد  -8
 والطباعة ، عمان. ا ردن.

( دور التعلم ا لكتروني فيي زييادة كفياءة وفعاليية التعلييم 2017خليل. )ي ،  عشاب، زياد. الحسنال  -  9
 .62-45. ص 2. العدد . مجلة أداء المشاريع الجزائريةالمحاسبي

. لم يتم نشر (. درجة توافر متطلبات التعلم اإللكتروني في جامعة حلب2012، صفاء. )  ديب   -10
Ma reserach.جامعة حلب: سوريا . 

 برنثثامج إدارة الجثثودة الشثثاملة وتطبيقاتثثه فثثي المجثثال التعليمثثي ،( 2007أحمييد ) مصييطفى ، -11
 المركز العربي للتدريب التربوي لدول العليج ، قطر.

 القياس والتقويم في العملية التعليمية. دار األمل ، القاهرة.( 1987عودة أحمد سليمان ) -12
، دار  4ط، منثثاهج البحثثث العلمثثي( 2010عليييان ، ربحييي مصييطفى وغنيييم ، عثمييان محمييد ) -13

 ا ردن. ,الصفا للنشر والتوزيع ، عمان
 ,الرياض.، م تبة الراشد.تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكترونيم(  2004سالم احمد. ) -14
 ، ا ردن.عمان، دار الفكر،ط،مقدمة في تقنيات التعليم(2008) لسامح اسماعي ,شامة نادر  -15
يييل . ترجميية محمييد نبمنهجيثثة البحثثث فثثي التربيثثة وعلثثم الثثنفس( 1984فييان دالييين ، ديوبييوالن ) -16

 ، القاهرة.نوفل وآخرون ، الطبعة الثالثة، الم تبة ا نجلو المصرية
(: منيياهج اللغيية العربييية وطرائييق تدريسييها، دار 2014زاييير، سييعد علييي، وأيمييان اسييماعيل عييايز) -17

 صفاء، عمان.
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