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  2021كانون األول  ولالجزء األ /عاشرالعدد ال
 

تطبيق التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كرونا من وجهة نظر مدراء المدارس في    " فاعلية
 .  لواء سحاب 

The effectiveness of applying e-learning in light of the Corona 
pandemic from the point of view of school principals in Sahab 

District.                                                                               
 ضيف هللا نصار سالم أبوسبيتان 

 الملخص.                                                    
هدفت هذه الدراسةةةةى الك العنةةةةل ة  فطةيقى  تعليم اللكيقو ا لعلظل ج فج  ك رطناى ن رل ط ن  لر ى   ظ  
ندراء المدارس الثط  يى فج سةةةةةاطتح لللاهيم  هدار الدراسةةةةةى تو اسةةةةةلوداي  المك ن ال نةةةةة ج ح لتع  ت ةيكى  

ارس الاك نقىح لت نةةةةةةةةةةةةيت الدراسةةةةةةةةةةةةى الك ا  فطةيقى تعليم اللكيقو  ( نديظ لنديظة فج المد 64الدراسةةةةةةةةةةةةى ن   
العلظل ج فج  ك رطناى نظل ط ن  لر ى   ظ ندراء المدارس  لمجطل  نةةةةةظ اللكيقو ا لعلظل ج رطء  ةةةةة ق   
لنجطل تدريب المكيمي  رطء نل سةةةةةةةةةةةةةةن نمط    ظع الكلطنن الك ةدي لر ة فظلا ياع ةدلى ا  ةةةةةةةةةةةةةةطنقى ةكد 

تعليم اللكيقو ا لعلظل ج فج  ك رطناى نظل ط ن  لر ى   ظ ندراء   ( فج فطةيقى(α=0.05نسةةةل ل الددلى 
 المدارس فج ل اء ساطت .ح  بطخلالر الجكسح المؤهك الكيمج

 .التعليم اإللكتروني، فيروس كورونا: الكلمات المفتاحية
ABSTRACT.  

This study aims at identify e The effectiveness of the application of e-learning in 
light of the Corona pandemic from the point of view of secondary school principals 
in Sahab, and to achieve the objectives of the study, the descriptive approach was 
used The study sample consisted of (64) principals and principals in government 
schools, and the study concluded that the effectiveness of the application of e-
learning in light of the Corona pandemic from the point of view of school principals 
for the field of e-education dissemination was weak and the field of teacher training 
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was average, as the results showed that there were no significant differences A 
statistic at the significance level (α = 0.05)) in the effectiveness of the application 
of e-learning in light of the Corona pandemic from the point of view of school 
principals in Sahab District., according to gender, educational qualification 
Keywords: e-learning, corona virus 

 
 المقدمة : 

نلسطرةًط فج نجطل تعك ل رقط المكي نطع لادت طدع  لك  نبح  ين د المجلمع الكطلمج تغيظا  
سمى هذا الك ظح له  نط ا ككس بدلره ةيك نؤسسطع المجلمع لنك ط نؤسسطع اللكيقوح ل ةل  
هذا اللغيظ اللهكج الك  دلث ث رة نكظفقى نليظة  ةع الك تالشج  دلة الزنط  لالمكط ح ل نبات  

اللكيقو   ن   لال لهطل  ليك ظ.الاطرى نياى  الم اكب  اللكّيو  الك  ارع     ادةلقطةي  اللع   ل لقجى 
المجلم قى ال طنيى  نبح ن   هدار اللظبقى تع ي  ال ظة تع يكًط سيقمًط نل از ًط فج رمقع الج ا بح  
لفج نك العظا الاديثى فط ةارة هج ةميقى ا سط قى ت در الك ت فيظ ال سطنك لا نكط طع لت يئى  

   (.2007ةد ةيك تاهيم األهدار اللظب يى  السك ةح رمقع ال ظلر اللج تسط 

 

ل لقجى لي ظلر اللج يكط ج نك ط الكطلو بأكميه فج ال قت الاطلجح الملمثيى بط لنطر فيظلس ن رل طح   
المؤسسطع  لردع  فهد  الجطناى؛  هذه  اللكيقمقى  لقجى  الكميقى  ةيك  البطلغ  األثظ  له  نط   لالذي 

اللا ل ليلكيقو ة  بكد لضمط  اسلمظاريى ةميقى اللكيقو لاللكيو  اللظب يى   س ط فجأة نجلظة ةيك  
العيبى   نع  بكد  ة   الل انك  فج  لالا اسيب  الذنقى  لال  اتل  اد لظ ت  شبكى  حلاسلوداي 

(Yulia,2020) . 
 

لاسلوداي اللعك ل رقط ٕلاةخطل الاطس ت لالنبكى الكطلمقى " ا  لظ ت " له رك األثظ فج بث العطقى 
يبىح لركك الغظفى ال فقى بيئى تكيقمقى ت طةيقى نميزةح تسطةد فج تكمقى الل عيظ الكطقد  فج    س الع

 (.  2008ل ك المنكالع لدل العيبى لالكمك اللكطل ج المملزج بظلح ال ظيم  الكلد العظيوح 
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اللكيو ة  بكد ه    ع ن  اللكيو ططل الاديث ةكه لالجدل   ل  ظلرة ةنجه فج الكميقى       

اللكيقمقى؛ قلك رطناى ن رل طح اد   ه  نبح بديك ل ظلرة نياى دسلمظار اللكيقو فج  ظلر  

ت ظض اللبطةد الجسديح  يث رطء  لقجى ليلع ارع اللعك ل رقىح خطنى بكد    تأثظع الكميقى  

اللج  اللكيقمقى   المكي نطع  تعك ل رقط  ال كطةجح لث رة  الذنطء  تعك ل رقط  بلع ر  بنكك نبطشظ 

اقلامت ال   ل الد ارسقى ل نبات رزءا  نيال نك ط. فطللكيقو ة  بكد  لفج  ك اللع ر  

اللعك ل رج العليظ لنع ا لنطر لسطنك ادت طل الاديثى ن   طس تح لشبكى ا لظ تح للسطنن   

لال  رةح لال يدي ح هج لسطنك  تط ت المجطل لكدة نليظ ن  الملكيمي   نلكدةةح نثك: ال  عح  

لليهج اللكيقو بكك س  لى ليسظح لبأقك لقت لر دح لالذي سطهو بنكك  ل بآخظ  فج ا جطح  

 (. 2020الكميقى اللكيقمقى  ن الاىح

 
ر ا  لموليل  ا لعلظل ج  اللكيو  ياهه ط  اللج  ال  اند  فج  الملزايدة  الهكطةطع  الكميقى  ل لقجى  ب 

ن    العثيظ  لياك  اللكيقمقى  الكميقى  ياس   نظل ى     ن   يميعه  بمط  يسلعقع  اللكيقمقىح  يث 
المنكالع اللج يكط ج نك ط اللكيقو ادةلقطةيح لي فظ المال ل اللكيقمج ليعالت فج  ي لقتح  

عطلق   ةلظ شبكطع اد لظ ت لبأشكطل نلكدةة تلكطسب نع اخلالر ال ظلر لالهد ارعح ليهيك ن  ت 
اللكيقوح لنمط يسطةد المدارس ةيك اسلقكطت األةداة العليظة ن  الملكيمي ح لتهديو اللكيقو ليهططكي   

 (.  2011فج المكططم البكيدة نع الماطف ى ةيك الج ةة اللكيقمقى القاي يح 
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(    اللكيو ا لعلظل ج ن  األسطليب النطنكى ادسلوداي لمط له ن  ف اند  2016لتظل لم شج  
كثيظة نك ط: المسطةدة فج رفع المسل ل الكيمج لاللا ييج ليعيبىح لت فيظ ال قت لالج دح لت فيظ  
ح  فظص اللدريب المسلمظح لاللاديث ليمكطررح لرفع ن ط ارع الل عيظ لدل الملكيمي ح نمط يلق 

 ليعطلب ادسلهاللقى لادةلمطة ةيك الذاع.
لقد ش دع السك اع األخيظة المط قى ط ظة نليظة فج المسلادثطع اللعك ل رقى المظتبعى بطللكيقو   

  وللكيا  حفم  اللكيقو الهطنو ةيك الاطس تح الك اسلوداي ا  لظ ت فج الكميقى اللكيقمقى لنك ط الك 
الك   عالمكي نط طعك ل رق ت   له    د  سطليب اللكيقو ة  بكد. فهد  ةل اللهدي فج نجطل ج ا لعلظل 

تالشت المسطفى بي  المكي نطع لالمدرس؛ األنظ الذي لفظة المكي نطع فج نطفى نجطدت طح لبذلك  
تعيب  طرى نطسى الك تع يظ  سطليب لن ط ارع اللكيو لاللكيقو لي ن ل بطلملكيو الك اكلسطت  

 .  Basilaia, G., &Kvavadze, D. (2020 المكي نطع ياتقط

يك سلك اللعك ل رقط   يث يلو تهديو المطةة اللكيقمقى ليملكيو بأق ةظ لقةت ل قةك ر د بطدةلمطة ة
لنط آلت القه ن  لسةطنك نلعة رة.  يث ته ي نك  نى اللكيقو ة  بكد بنكك  سطسج بطدةلمطة  
ةيى ر ة بيئةى العلظل يةى رقميةى تسةلكظض ليعيبى المهةظارع ب سططى النبكطع ادلعلظل قىح لتهدي  

 (.  2016كك نةطيالطرةه الملكيو نة  ارشةطة لت ريةه  ةلد الك قو ح

للو يكد ةلر نديظ المدرسى فهن انهل ًظ ةيك تسييظ شؤل  المدرسى المولي ىح بك ةيقه األخذ  
بكي  ادةلبطر الكميقى اللظب يىح لتع رهط ن  رمقع الج ا ب  لك الج ا ب المجلم قى المايقى  

ى  اللجديد لاللع يظ ليكميق   لتكميل ط. لن  الم طهقو الاديثى ألةلار نديظ المدرسى ققطةة ةميقى 
اللس يالع   تهديو  لالع طءة. لةيقه  لال طةيقى  الج ةة  الك  ق ك ةررطع  اللظب يى فج ندرسله 
المولي ى ليكطنيي  لت فيظ الدلراع لاأل نعىح لاطالة و ةيك نك نط ه  رديد ن  نلغيظاع  

 (. 2007فق ك اللغيظاع الملسطرةى فج هذا الهظ  السك ةح 
طسقًط  ن  نلعيبطع بكطء المجلمعح نمط    هكطك  هيى   يث بطع اللكطنك نع اللهكقى نعيبًط  س  

بكطء   نه نطع  ه    د  اللكيقمج  لالك طي  لتع رهطح  لاللعك ل رقط  ادت طدع  قعطع  فج    عقى 

https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
https://www.new-educ.com/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa
https://www.new-educ.com/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa
https://www.new-educ.com/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa
https://www.new-educ.com/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa
https://www.new-educ.com/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa
https://www.new-educ.com/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa
https://www.new-educ.com/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa
https://www.new-educ.com/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa
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المجلمكطع الاطلقىح يسكك نغيظه ن  المجطدع    يا ك بطللع ر لي اكب نك رديد لنلغيظ.  
كيقو ادةلقطةيىح لا طفى فج ال سطنك لالعظا ف    فطللكيو ا لعلظل ج عبطرة ة  نسط د لكميقى الل 

 (. 2009ةميقى نسط دة ليعظا ادةلقطةيى الملكطرر ةيي طح له  اللكيو المسلهليج كطفجح
تعليم اللكيقو ا لعلظل ج فج    ليسكك البط ث ن  خالل هذة الدراسى الك  العنل ة  فطةيقى 

 . ء ساطت ك رطناى نظل ط ن  لر ى   ظ ندراء المدارس فج ل ا
 مشكلة الدراسة: 

شكيت رطناى ن رل ط  غ طط رديدة ةيك نوليل نجطدع الاقطةح لن   بظزهط نجطل اللكيقو   
حلذا نط  اليج ء الك اللكيقو العلظل ج  ه   سظع الاي ل العطرنى ن   رك الماطف ى ةيك اللكيقوح   

ا الملط ى ن   رك  ادنكط طع  المل فظة لفم  ال سييى  الباث ة   تيهج  لفج  العيبى فج  ارر  سلو 
اللكييو. فهد  لهت  زنى فيظلس ن رل ط ب الل ط ةيك قعطع اللكيقو؛ لةفكت المؤسسطع اللكيقمقى    
لنك ط الجطنكطع  غالا  ب اب ط تهييال ن  فظص ا لنطره. له  نط  ثطر قيهط نلج ار لدل المكلسلي   

 .  (Bozkurt et al, 2020)ل ذا الهعطع
ليباث اللظب ي   بطسلمظار ة   فضك العظا لال سطنك لل فيظ بيئى ت طةيقى لجذت اهلمطي العيبىح  
فييلكيو ا لعلظل ج  همقى رمى ليعالت لالمكيمي  ةيك  د س اءح ف ج تزلةهو بأسطسقطع الهظ  

لنط تلكطفس    ال ا د لالكنظي   اليغى ا  جييزيى لالم طراع اللعك ل رقى( اليلط  همط نبغى هذا الهظ ح 
ةيقه المؤسسطع العلظل المولي ى لجذت  ناطب طح لتككس ةيك الملكيو الولظاع الجديدة لاللجطرت 
اللكيقمقى المولي ى لالملك ةى اللج ي كب ال ن ل الي طح فطللكيو ا لعلظل ج ه   هو نميزاع ندرسى  

 (.   2011المسلهلك  الككزيح 
لبطللطلج فإي ننكيى الدراسى تليوص بطلسؤال ادتج: نط لاقع فطةيقى  تعليم اللكيقو ا لعلظل ج فج 

  ك رطناى نظل ط ن  لر ى   ظ ندراء المدارس فج ل اء ساطت . 
 هدف الدراسة وأسئلتها: 

ت در هذة الدراسى الك اللكظر الك فطةيقى  تعليم اللكيقو ا لعلظل ج فج  ك رطناى نظل ط ن   
 لر ى   ظ ندراء المدارس فج ل اء ساطت . 
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 حليلك ن  خالل ا رطبى ة  األسئيى اللطلقى: 
اللكيقو ا لعلظل ج فج  ك رطناى نظل ط ن  لر ى   ظ ندراء  -1 نط لاقع فطةيقى  تعليم 

 المدارس فج ل اء ساطت. 
ل طةيقى  تعليم اللكيقو     = α  0.05هك ت رد فظلا ياع ةدلى ا  طنقى ةكد نسل  ل   -2

لعلظل ج فج  ك رطناى نظل ط ن  لر ى   ظ ندراء المدارس فج ل اء ساطت .  تكزل  ا 
 . )لملغيظاع  الجكسح لالمؤهك الكيمج 

 

 أهمية الد ارسة : 
تكبع  همقى الدراسى ن  تكطلل ط لم   ي ن و لله ةلر نليظ فج الكميقى اللكيمقى اللكيقمقى فج  

تكبع  هميل ط الكميقى فج    ط تس و فج تهديو  ة ظ ط الاطلج يلمثك فج اللكيو ا لعلظل جح ل 

ت  ر لا ح   ل فطةيقى تعليم  ندراء المدارس الاك نقى  فج المميعى األرة قى ال طشمقى  

تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات التي من  ليلكيو ا لعلظل ج فج ندارس وح  لتسطةد فج  

تعليم عن بعد في جامعة بابل  في ظل  الممكن أن تسهم في زيادة الوعي واإلد ارك ألهمية ال

االمدارس الاك نقى ادرة قى فج تاسي   ةاء   .جائحة كورونا الد ارسى  ت يد  لطنن هذه  ل 

  طي اللكيقو ة  بكدح لتع يظ الع اةر البنظيى لا نكط طع المطةيى لادتجطهطع فج ا لهطء 

   ة  بكد  نلديك ليلكيو ال رطهج.    مطط اللكيقو الملبكى لل ع الوعن المسلهليقى ليل ره ليلكيو

 مصطلحات الدارسة : 

تضمكت الد ارسى الاطلقى نجم ةى ن  الم عياطع  يث تو تكظي  ط انعال قط  ةيك الكا   
 اآلتج: 
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  طن رل    سفيظل   ح سلل طط ن رل    سفيظل   ضلمظ   طةطلمقى  نسلمظًة  طلقً     ىا نطر   هج  :جائحة  كورونا
ال يكقى     للهط  األللك فج نديكى  ح  لت نك المظض ليمظةةالنديد  ةالاطة  ىاللك سق  ىبطلملالزن  نالمظتب 

  ىةطن  ىناق   ئ ط ار   ى طل  كرسمًقط    ت نج ال يظلس ُينك   ىالكطلمق   ىال ا   ىنك م  ثو   ةيكت
 (. 2020ح ل كدع تا ل الل نج الك رطناى (نك مى ال اى الكطلمقىح جالدلل مالهي ك ةي ثتبك

االلكتروني ليلكيو    :التعليم  طظيهى  لشبكطته  ه   ن   طس ت  الاديثى  ادت طل  آلقطع  بطسلوداي 
للسطنعه الملكدةة ن  ن ع لن رة لرس نطع لآلقطع باث لنكلبطع العلظل قىح  الم و المه  ة  
بأق ظ لقت ل قك ر د ل كلظ   ليملكيو  المكي نى  اي طل  بجمقع    اة ط فج  اللهكقى  اسلوداي  ه  

 (. 2011فطندة الككزيح
 

 حدود الدراسة:

 الد ارسى ةيك الادلة اللطلقى:    اقل ظع

 الادلة البنظيى: ندراء المدارس فج ل اء ساطت.   -

 الادلة المكط قى:  نديظيى اللظبقى لاللكيقو لي اء ساطت .   -
 . 2021/2022الادلة زنط قى: الكطي الد ارسج  -

 محددات الدراسة:
تادةع  لطنن الد ارسى بدررى ندا األةاة المسلودنى لجمع اللقط طع لثبطت طح لةقى ارطبى  فظاة  
الكيكى ة  فهظاع ادةاةح لن   ةيل وح ل    لطنن الد ارسى د يمك  تكمقم ط اد ةيك المجلمع  

 الذي سالت نكه الكيكىح لالمجلمكطع الممطثيى األخظل.  
 األدب النظري والدراسات السابقة : 

اللكيقو   الدراسىحلنك ط  بم   ع  تلكيم  اللج   الم   ةطع  اهو  ةيك  الك ظي  األةت  اشلمك 
 ادكلظل جحرطناى نظل ط. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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تكيقمج  العلظل ج(ةلظ  2006يظل زيل      تهديو نال ل  الك  يسكك  العلظل ج   اللكيقو  ا    "  )
الملكيو بنكك يلقح له انكط قى الل طةك الكنن نع    ال سطنن المكلمدة ةيك الاطس ت لشبكطته الك

هذا المال ل لنع المكيو لنع  قظا ى س اء  كط  يلك ب  رة نلزانكى  ي غيظ نلزانكى ح لنذا انكط قى  
اتمطي هذا اللكّيو فج ال قت لالمكط  المكطسلي ح فضال ة  انكط قى اةارة هذا اللكيو  يًضط ن  خالل 

 . تيك ال سطنن ا لعلظل قى
 

ا  اللكيقو ا لعلظل ج يكد نك  نى تكيقمقى تل ل بطلل مقو الجيد لالل طةيقى إللج تلمظنز   ل  
العطلب للهديو الل طةك المقسظ بي  المكيو لالملكيو لالمال ل فج  ي لقت لفج  ي نكط  نع نط  
فج يلالءي نع  ظلر لانكط قطع العطلب ة  طظيم اد ل طع ن  الو طنص لالم طةر المل افظة  

للقت   بمكط   ادللزاي  بدل   نلزانكى  غيظ  نلزانكى  ل  بعظيهى  الظقمقى  اللهكقطع  ن   الكديد 
 (.  2011نادة لقاي يح

 يال ظ  ن  اللكظي طع السطبهى    اللكيو ا لعلظل ج د ييلزي فقه بمكط  للقت نادة.  
 

 أنواع التعلم اإللكتروني: 
ليلو هذا الك ع    Internet Based Learningاللكيو ا لعلظل ج المكلمد ةيك ا  لظ ت   -1

بي  المكيو لالملكيمي   ل بي  الملكيمي     س و فج لقت لا د لن   ي نكط ح لن   بظز  
ة    لا سلغكطء  اللعي ىح  لتهييك  المبطشظة  الظاركى  اللغذيى  ةيك  الملكيو  ايجطبقطع    ل 

الدراسى لن   بظز نك قطته  طرله الك  ر زة  ديث  ى لشبكطع ات طل  الذهطت الك نكط  
 ,smart boardريدةح له   كثظ    اع اللكيو ا لعلظل ج تع  ًاًر لتكهيدًا. لن   ةلاته:  

chatting room,    video conference, Audio conference, Virtual 
Classroom2006 الاي طليح .) 

2-  Asynchronouse E-Learning   -   الملزان المكيو     غيظ  بي   الك ع  هذا  ليلو 
لملكيمي   ل بي  الملكيمي     س و فج  ي لقت ل ي نكط . لن  ايجطبقطته:    ل الملكيو ةيك  لا
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اللكيو  سب ال قت المالنو لهح لبطلج د الذي يظغب فج تهديمهح لالظر ع الك المطةة نيمط ا لطج  
-Eالك يلك. لن  نك قطته: ةدي انكط قى الا  ل ةيك اللغذيى ال ارركى ال ظةيى  لن   ةلاته: 

mail, World wide web, List Serve,  .Bulletin Boards, File Transfer, 
Discussion Forum 2012 ال ةطنظح  .) 

 

اللكيو ا لعلظل ج غيظ المكلمد ةيك ا  لظ ت  يلو هذا الك ع ن  اللكّيو ةل  الاطرى الك   -3
اللوزي  نثك األا   اللكيقمج نوز ًط ةيك   د لسطنن  اسلوداي ا  لظ تح ليك   المال ل 

 .    ل ة  طظيم الهك اع ال ضطنقى CDارص المدنجى  
 

 أشكال توظيف التعلم اإللكتروني في عمليتي التعليم والتعلم:  
 
ت رد ثالث نقغ  ل  مطيج لل  ق  اللكيو ا لعلظل ج فج ةمييلج اللكيقو لاللكيوح لقد ت  ل   

   د هذه الكمطيج لقد ت    ط نجلمكى:  
(ليلو اسلوداي    Supplementary Modelالنكك األلل: الكم يج الجزنج  ل المسطةد       

(ح لقد يلو فج  ثكطء الي ي الد بكض  ةلاع اللكيو ا لعلظل ج فج ةةو اللكيقو ال  ج ادةلقطةي
 ارسج فج ال  كح  ل خطرج الي ي الد ارسج. 

(ليلضم  هذا الكم يج الجمع بي  اللكيقو  Blended Modelالنكك الثط ج: الكم يج المدنن  
ال  ج لاللكيو ا لعلظل ج ةاخك غظفى ال لح  ل فج نوللظ الاطس ت  ل فج نظنز ن طةر  

 .  اللكيوح  ل فج ال   ر الذنقى
النكك الثطلث: الكم يج العطنك ليلكيو ا لعلظل ج: فج هذا الكم يج يكللظ اللكيقو ا لعلظل ج  
يلو اللكيو ن   ي   بدياًل ليلكيقو ال  ج ليوظج هذا الكم يج خطرج  دلة ال ل الد ارسجح بك 
نكط ح لفك  ي لقتح  يث تلا ل ال   ل الك ف  ل افت ار قىح لهذا نط يعيم ةيقه اللكيو  

.  يث شك   شبكى ا  لظ ت هج ال سقن األسطسج فج ةميقى  Virtual Learningدفت ار جا
الذاتقىح  ل ينطرك   الد ارسى  المال ل ا لعلظل ج ة  طظيم  الملكيو  يدرس  تك يذة  اللكيو. لةكد 
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نجم ةى نكيكى فج اللكيو ٕلا جطز المنظلةطع  اللكيقمقى بطسلوداي  ةلاع اللكيو ا لعلظل ج نثك  
 ( . 2004الماطةثى لنكلديطع الا ار لنؤتو ارع ال يدي   سطلو   غظر

 أهداف التعلم اإللكتروني:  
 زيطةة ن طءة نك ن  المؤسسطع لالعيبى. -
 تاهيم ر ط المسل يدي  ن  الودنى اللكيقمقى.    -
 ت سقع الظقكى الجغ ارفقى ليمؤسسطع اللكيقمقى للن ل ط ليمكططم الكطنقى.   -
 الع اةر األكطةيمقى ة  طظيم ال   ر ادفت ار قى.   انكط قى اللك يض فج  هص -
  نظ اللهكقى فج المجلمع ٕلٕاةعطء ن   ي  لسع ليلكيقو المسلمظ.   -
 تهديو الودنطع المسط دة فج الكميقى اللكيقمقى ن  خالل الل ابطع ا لعلظل قى.   -
 (.  2012للر ة فظص اللكّيو لش ارنح  كلظ ن  العيبى  ال ةطنظح -
 كج ةيك اد لقطرطعح ي فظ تكيقو ياتج لنسلمظ. ي فظ تكيقو نل  -
 ي فظ تكيقو قطةر ةيك المكطفسى.-  
 (. 2008ح Sloan  يسد الكهص فج المكيمي  الملو  ي   -
 يسد الكهص فج المكطنك ل هص تج ج ازت ط.   -
 (. 2009ةيك الل انك لاد  لطح ةيك اآلخظي  العككط حيسطةد   -
 

 متطلبات تطبيق التعلم اإللكتروني في المؤسسات التعليمية:  
 يمك  تاديد نلعيبطع اللكيو ا لعلظل جح فقمط ييج: 

 لر ة بكقى تالقى شطنيى تلمثك فج لسطنك ات طل نلع رة.    -1
 ظر ةيك المسلجداع. تأهيك لتدريب المكيمي  ةيك اسلودانطع اللهكقى لاللك -2
 ادسلثمطر فج بكطء نكطهن لن اة تكيقمقى العلظل قى.    -3
 بكطء    مى لتنظيكطع تسطهو فج ةةو الكميقى اللكيقمقى.   -4
 ت فظ لسطنن تكيقمقى العلظل قى تسلودي نم طةر ليمكي نطع لنأةاة لل نيك المكي نطع.   -5
 تس يم اللكيو ا لعلظل ج ن  بظانن لخدنطع  لتدريب.   -6
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 سس لسقطسطع ليلكيو ا لعلظل ج لركي ط ناك اللعليم.  ل ع   -7
 (. 2010 نظ ثهطفى اللكيو ا لعلظل ج  لر رجح -8

لن  نلعيبطع ت كيك اللكيو ا لعلظل ج فج الكميقى اللكيقمقى: بكطء رؤيى لخعى ليلكيو ا لعلظل جح  
لن ط الذاتج  لالضبن  اللكيو  ارع  ن ط  لت فظ  المطةيىح  لاللج يزاع  الم اة  اسلوداي  لت فظ  راع 

الاطس ت لا  لظ ت لدل العيبىح تع يظ المال ل الظقمج الم قطري لب ابى ب ابى تكيقمقى ت طةيقى  
 (.  2009ةيك ا  لظ ت ن قطريى  العككط ح 

 
   :معوقات تفعيل التعليم اإللكتروني 

اللكيو ا لعلظل ج نغيظة ن  طظا اللكيو األخظل لديه نك قطع ت اره تك يذه لن  هذه الك انم:       
نثك ن طءة   تهكقى  خظل  بك انك  ا لعلظل ج  اللكيو  المجلمع لادفظاة ح لارتبطط  اللهكقى فج  األنقى 

لظرح  شبكطع ادت طدعح لت افظ األر زة لاللظانن لندل الهدرة ةيك ا لطج المال ل بنكك نا 
لتالشج ةلر المكيو نمؤثظ تظب ي لتكيقمج ن وح ل   ر النظنطع اللجطريى اللج هدف ط الظبحح  

 (. 2002لهج غيظ نؤهيى ةيمقط لمثك هذه الم مى الن ظي ح
القاي ي   اللكيو  2011لتظل  يالطر ط  اللج  المكلمدة  المكطييظ  تع يٕظ  المك قطع:  ن       )

  مى لالعظا لاألسطليب اللج يلو في طح نع ا لمطل  ا لعلظل جح نمط يكط ج ن  ةدي ل  ح األ
 دلث هجمطع ةيك الم اقع الظنقسقى نمط يؤةي الك اخلظاا المال ل حلنك بى تا ل العيبى ن   
اللكيقو اللهييدي الك اللكيو ا لعلظل ج بسلب تك ةهو ةيك اللكيقو اللهييدي لالو ر ن  اللغييظح  

 س ت.  لنك بى     ل العيبى ةيك  ر زة الاط
 دور المدرسة في نشر ثقافة التعلم اإللكتروني :

تؤةي ا ةارة المدرسقى  ةلرا هطنط  فج ةميقى  نظ اللكيو ا لعلظل ج فج بيئى المدرسىح لتكلمد  
ةميقى تع يظ اللكيقو ةيك ا ةارةح لنهدرت ط ةيك ن اكبى اللع  ارع فج نجطل تعك ل رقط المكي نطع  

ا ةارة لته ي  المكي نطع    لادت طدع.  تعك ل رقط  لدنن  سكي ط  ةميقى  فج   ثكطء  المدرسقى 
اللج يمك     تس و فج  جطح ةميقى   الك انك  للكدة  اللكيقو بدلر نليظ  لقجى  لادت طدع فج 

 (.  2016الدنن  ل فنيه  ال ظايظة ل ب   ميد ح  
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  لالعيبى لالمجلمع  لن  نلعيبطع تعليم اللكيو ا لعلظل ج ققطي المدرسى بكنظ ال ةج بي  الكطنيي 
بآثطر اسلوداي تعك ل رقط المكي نطع لادت طدع فج الكميقى اللكيقمقى لتكمقى قد ارت و لن ط ارت و  
ا لعلظل ج  زي    اللكيو  المكي نطع لادت طدع فج  تعك ل رقط  لجكي و نسلودني  نلمككي  ن  

 (.  2007الدي ح 
العيبى لالمكيمي  ل ذا الك ع ن  اللكيو لقكطةل و  ا  ا لنطر ل جطح اللكيو ا لعلظل ج نظتبن ب  و  

بهح ليمك  لمديظ المدرسى الكمك ةيك  نظ ثهطفى اللكيو ا لعلظل ج ن  خالل اندار المكن  ارع  
لةهد لالكدلاع لنلطبكى المسلجداع فج تهكقى المكي نطع لالل عقى بأهمقى اسلوداي اللكيو ا لعلظل ج  

ى ليلكيقو ادةلقطةي ل هميله فج تجطلز  دلة المكط  لالزنط ح  ب  رة نلعطنيى لنل ازيى لن ط ب 
ال ظنى  اتط ى  خالل  ن   اللكيقمقى  ال ظص  تاهيم  لملد   للاققهه  ا طفى  اللعطلق ح  لاخل طر 

 (.  2011اللكيقمقى ليجمقع القاي يح 
 الدراسات السابقة:

 . فقمط ييج الد ارسطع اللج تكطللت ن   ع اللكيو ا لعلظل ج فج المدارس
الالمي)   ا ةارة     (  2008اجرى  فج  الاطس ت  تعلقهطع  اسلوداي  لاقع  الك  اللكظر  الك  هدفت 

المدرسقى ن  لر ى   ظ نديظي للنالء المدارس الثط  يى بماطف ى الولظح لتو تع يظ اسلبط ى  
%( ن  المجلمع األنيج ليد ارسى. لت نيت 80( لنياًل يمثي     63لتعلقه ط ةيك ةيكى نهدارهط  

راسى الك الكديد ن  الكلطنن نك ط:   ه ت رد نمطرسطع  ققققى ن  قلك نديظي المدارس للنالن و  الد
ألةمطل و ا ةاريى ن  خالل اسلوداي تعلقهطع الاطس ت ا ةاريى بدررى ةطلقىح لبدررى ةطلقى رًد 

ظ ن ط  تسطهو اللعلقهطع الاطس بقى الاطلقى فج ا ةارة المدرسقىح للع  هكطك  طرى نياى للع ي 
 ارع المديظي  لال نالء فج نجطل اسلوداي تعلقهطع الاطس ت.

 
ةررى فطةيقى  ةاء نديظي ندارس لنطلى الغ ث بدراسى هدفت الك تكظر    (2009وقام أبو شرخ )

بماطف ى غزة فج   ءاللعك ل رقط ا ةاريى المكطنظة لسلك تع يظهح لقد اسلودي البط ث اسي ت  
الباث ال ن ج اللايييجح لتو تعليم ادسلبط ى ةيىجمقع نديظي ندارس لنطلى الغ ث بماطف ى  
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. لت نيت الدراسى الك   2009-2008ارسج  ( نديظا لنديظة ليكطي الد  221غزة لالبطلغ ةدةهط  
المدارس لرفع ن طيطت و فج   لمديظي  تدريلقى  ارع  الك ةهد ةل  الاطرى  الكلطنن نك ط:  الكديد ن  
نجطدع تع يظ الكطنيي  فج المدرسى لاللهكقطع اللكيقمقى الاديثىح لر ت ت كيك اسلوداي الاطس ت 

   رمقع المدارس.  فج نجطل اللوعقن لت مقو قطةدة بقط طع لربع ط بي
 

بدراسى هدفت الك اللكظر ةيك ةررى فطةيقى  ةاء نديظي المدارس فج نديظيى    (2010وقام العمرات )
الد ارسى تو اسلوداي اسلبط ى   المكيمي  في طح لللاهيم اهدار هذه  الللظاء ن  لر ى   ظ  تظبقى 

ةن انقى نك  ى ن   ( فهظة ن زةى ةيك سلى نجطدعح لطبهت األةاة ةيك ةيكى  50نك  ى ن   
( نكيمط لنكيمى ن  نكيمج المدارس الاك نقى فج نديظيى الللظاءح لقد ت نيت الكلطنن     236 

فطةيقى  ةاء نديظي المدارس ن  لر ى   ظ المكيمي  نط ت ةطلقى ب  ه ةطيح نمط  شطرع الكلطنن  
ن نط ت نليظةح فج  الك    ةررى فطةيقى نجطل ت  ق  اللعك ل رقطح لالمكطخ  المدرسجح لاللوعق

 ي     ةررى فطةيقى األةاء فج نجطل ادخلبط ارع المدرسقىح لاللا يك المدرسجح لالققطةة نط ت 
نل سعى. لقد  لنت الد ارسى الك ادهلمطي ببكد الققطةة فج  ةاء نديظ المدرسى ن  خالل بظانن  

لالوعأ لالك  يى الك  من قطنو  اللدريب اللج تك ذهط ال  ازرةح لاد لهطل ن   من يه ي ةيك اللجظبى 
 . ةيك األسس الكيمقى

 
ةراسى هدفت الك تكظر ةررى نمطرسى نديظي المدارس الثط  يى الاك نقى    (2012وأجرى الزيود )

نميعى الباظي  للعك ل رقط المكي نطع ن  لر ى   ظهو لةالقل ط بط بداع ا ةاريح لتع  ت  فج  
( نكيمط لنكيمىح لت نيت   لطنن الد ارسى  الك  194( نديظا  لنديظةح ل  15ةيكى الد ارسى ن   

لر ة نسل ل نظت ع لدررى نمطرسى تعك ل رقط المكي نطع لدل المديظي ح للر ة نسل ل نظت ع ن   
 بداع ا ةاري ليمديظي ح نمط  شطرع الكلطنن الك ةدي لر ة فظلا ياع ةدلى ا  طنقى بي  ةررى  ا

نمطرسى المديظي  الاك نقى تكزل لملغيظ الجكسح لالولظة. للر ة فظلا ياع ةدلى ا  طنقى فج  
دلى  ةررى نمطرسى المديظي  للعك ل رقط المكي نطع تكزل ليولظة الكميقىح لةدي لر ة فظلا ياع ة 
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لملغيظ   تكزل  المكيمي   المدارس ن  لر ى   ظ  لمديظي  ا ةاري  ا بداع  فج نسل ل  ا  طنقى 
     الجكس.

بدراسى  هدفت الك العنل ة  ةررى ت  ق  تعك ل رقط المكي نطع فج    (2013وقام  العقيلي )
كى البطلغ  ا ةارة المدرسقى ن  لر ى   ظ نديظي المدارس لالمكيمي ح لقد لزةت اسلبط ى ةيك الكي

العبققى  383ةدةهط   بطلعظيهى  اخليظع  اللج  نكط ى  بكج  ل اء  لتكيقو  تظبقى  نديظيى  فج  نكيمط   )
الكن انقى. لقد    ظع الكلطنن    ةررى ت  ق  تعك ل رقط المكي نطع فج ا ةارة المدرسقى ن   

   لر ى   ظ نديظي لندي ارع المدارس نط ت نل سعى.
 
 ( الزبون  اللكيقو  ةراسى      (2016وأجرى  تعليم  نلعيبطع  ت افظ  ةررى  ة   العنل  الك  هدفت 

ا لعلظل ج فج تدريس اللظبقى ا سالنقىح ن  لر ى   ظ ةيكى ن  نكيمج اللظبقى ا سالنقىح فج  
(فهظةح  70ناطف لج رظش لةجي   حلللاهيم  هدار الد ارسىح تو تع يظ اسلبط ى نك  ى ن    

( نكيمًط  لنكيمىح تو اخلقطرهو   174د ارسى ن     ن زةى ةيك خمسى نجطدعح لتع  ت ةيكى ال
بطلعظيهى الكن انقى. ل شطرع  لطنن الد ارسى الك    ةررى الل افظ العيقى لملعيبطع اللكيقو ا لعلظل ج  
فج تدريس اللظبقى ا سالنقى نط ت نل سعىح نمط بيكت  لطنن الد ارسى لر ة فظلا ياع ةدلى  

اللكيقو ا لعلظل ج الملكيهى بطلمكيو تكزل ليدل ارع اللدريلقىح    ا  طنقى فج نجطل نلعيبطع تعليم 
لل طلح المكيمي  الذن ر الذي    ي ا ةيك ةل ارع تدريلقى فج نجطل الاطس تح ل لنك البط ث  
ارع   ةل  نثك  المكي نطع  لتعك ل رقط  الاطس ت  نجطل  فج  الملو  ى  ارع  الدل  ن   بط كثطر 

ICDL    لEntelللج تمك  نكيمج اللظبقى ا سالنقى ن  انلالك ن ط ارع لغيظهط ن  الدل ارع ا
 تعليم اللكيقو ا لعلظل ج.  

 
بدراسى  هدفت الك تنجقع  (  Kežovska&Chytry, Kroufek,  2016وقام شيتري وكروفك وكيزفوكا)  

ا بداع لادبلعطر فج اللكيقو ن  خالل اسلوداي  ةلاع رديدة ن  تعك ل رقط المكي نطع لادت طدع  
لتدريب المكيمي  ةيك هذه األةلاع الجديدة ح لهذه هج   د  لل يطع ادتاطة األلرلبج فج نجطل  

طالت المظ يى   اللكيقو. رنزع هذه الد ارسى ةيك اللكيو ا لعلظل جح ل   اةه المولي ى الم ضيى لدل
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ادبلدانقىح لنط هج الك انك المؤثظة ةيك اخلقطر اسلوداي    اع اللكّيو ا لعلظل جح لاللكظر ةيك  
ننكيى ال ظلا ال ظةيى بي  ينطءاع العيبى. لقد تو اسلوداي ادسلبط ىح اللج تو نيؤهط ةلظ ا  لظ ت  

ي   اللكيو ا لعلظل ج ةيك الدلاي ( ننطًرًكط. ل   ظع  لطنن الد ارسى    العيبى ي ض78ن  قلك   
الظسمج لالمكل و. ل لنت الد ارسى بلدريب المكيمي  ةيك اسلوداي األةلاع الجديدة ن  تعك ل رقط 

   المكي نطع لادت طدع فج اللكيقو.

 التعقيب على الدراسات السابقة : 
تكطلل ن   ع اللكيقو    تنطب ت الد ارسى الاطلقى نع نك و الد ارسطع السطبهى اللج فج  هدف ط له  

بمك ج ط المسلودي له    المدارس  فج  ك رطناى ن رل طح نمط تنطب ت نك ط  ا لقكلظل ج فج 
المك ن ال ن جح لاسلودان ط لالسلبط ى نأةاة ة ارسى.    لقد اسل طة البط ث ن  خالل اطالةه  

الد ارسى  لنكطقنى ةيك هذه الد ارسطع فج ا ططر الك ظيح لالمك جقى الملبكىح لتع يظ  ةاتج  
الكلطنن.    لتميزع الد ارسى الاطلقى ة  الدراسطع  السطبهى  ن   ط ن  الد ارسطع الهيييى فج 

اللج تكطللت ن   ع ن و ي اكب ال اقع الذي   قنه رظاء رطناى    -ةيك  د ةيو البط ث-ادرة   
فطةيقى له    ن     ك رل ط  نظل ط  رطناى  فج  ك  ا لعلظل ج  اللكيقو  ندراء  تعليم  لر ى   ظ 

 المدارس فج ل اء ساطت . 
 

كمط  ال ظ  بأ  الد ارسطع السطبهى اخلي ت ن   يث ال در فمك ط نط تعظا الك نلعيبطع اللكيو  
(ح  2008ا لعلظل ج لنك ط نط سكك لمكظفى لاقع اسلوداي اللكيو ا لعلظل ج نثك لة ارسى الالنج 

 (. 2012لة ارسى الزي ة 
اطلقى ن  الد ارسطع اللج تاطلل اللظنيز بنكك خطصح ةيك ل ع نقغى  كذلك تكد الد ارسى ال

ن  ال نل اللايييج ليمضطني  المهدنى ة  اللكيو ا لعلظل جح لةلرهط فج انكط قى غظس ن طهقو  
   ل هذه المضطني .  
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 : الطريقة واالجراءات
لا ح  لةيكل ط  الدراسى  لنجلمع  المسلودي  الباث  لمك ن  لن ط  الجزء  هذا  ح تضم   الدراسى  ةاة 

 لندق ط لثبطت ط ح لالمكطلجى اد  طنقى لارظاءاع تعليم الدراسى.
 منهج البحث المستخدم: 

اسلودي فج هذه الدراسى المك ن ال ن جح ليلك لمالءنله لعلقكى الدراسى ح لاسلودنت ادسلبط ى   
 لسييى لجمع اللقط طع ن   فظاة ةيكى الدراسى. 

 مجتمع الدراسة :
لالبطلغ  2021/2022تألل نجلمع الدراسى ن   ندراء المدارس الاك نقى فج ل اء ساطت  لكطي  

 (. 70ةدةهو 
 عينة الدراسة : 

 ( ن  ندراء المدارس .   64تو الا  ل ةيك ةيكه ةن انقى ن  نجلمع الدراسى  
ى بطسلبط ى ح ليلك بكد ادطالع ةيك   ةاة الدراسى الاطلقى لالملمثي  بلع يظقطي البط ث    :  أداة الدراسة

 (. 2012لة ارسى الزي ة  (ح2008مج ادةت اللظب ي لالدراسطع ياع ال يى ندراسى ة ارسى الي
 ( 1جدول)

   التسلسل   مجاالت االستبانة  عدد الفق ارت
 1   نشر ثقافة التعلم اإللكتروني  10
 2   تدريب المعلمين  10
االستبانةمجموع فقرات  20  

( ناكمطح  10( فهظةح تو ةظ  ط ةيك  26تع  ت  ةاة الدراسى ب  رت ط ادللقى ن   :  صدق االداة
انبات األةاة نك  ى  لتو ارظاء اللكديالع اللكطنقى لاليغ يى بكطء ةيك نال  طع الماكمي ح بايث  

  ( فهظة.20فج ن رت ط الك طنقى ن   
( ندراءح ن   10: ليلاهم ن  ثبطع األةاة حتو تعليم ادسلبط ى  ةيك ةيكى نك  ى ن    ثبات االداة 

(حلبكد نضج ثالث اسطبقع تو  10- 1خطرج ةيكى الدراسىح ليلك بإةعطن و ارقطنًط نلسيسيى ن   
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 طح لبطألرقطي يات ط اللج  ةعيت فج المظة األللكح ثو تو  سطت  تعليم ادسلبط ى ةيك الكيكى   س 
 (2جدول رقم )  .( بي  الكالقى الما يى فج المظتي  Personنكطنك بيظس    

 قيم معامل كرونباخ ألفا لمجاالت األداة

 
 البعد 

 معامل الثبات  
 

 56.  نشر ثقافة التعلم اإللكتروني 

 82.  تدريب المعلمين 

 متغيرات الدراسة: 
 اشتملت الدراسة على المتغيرات االتية: 

اللكيقو ا لعلظل ج فج  ك رطناى  تعليم   ت  راع ةيكى الدراسى " فطةيقى : المتغيرات المستقلة
 .  كظل ط ن  لر ى   ظ ندراء المدارس فج ل اء ساطت

 . لقد اشلميت الدراسى ةيك الملغيظاع ال سعقى ادتقى : المتغيرات المستقلة الوسطية-1

 الجكس لله فئلط : ينظ ل  ثك.  - 

المؤهك الكيمج: لله نسل يط  ةبي ي ةطلجح ةراسطع ةيقط(. -ت   
تعليم اللكيقو    لاشلميت الدراسى ةيك نلغيظ تطبع لا د حه : لاقع " فطةيقى: ةالمتغيرات التابع

 .  ا لعلظل ج فج  ك رطناى نظل ط ن  لر ى   ظ ندراء المدارس فج ل اء ساطت
 المعالجة االحصائية :

 الاسطبقى لاد اظافطع الم قطريى. لإلرطبى ة  السؤال األلل: تو اسلوظاج المل سعطع 
ل تو اسلوداي تاييك اللبطي  اد طةي     t- testلإلرطبى ة  السؤال الثط ج : تو اسلوداي تاييك  

One Way Anova    .دسلوظاج ال ظلا 
 معيار الحكم على المتوسطات الحسابية.

ن  لر ى   ظ ندراء   تعليم اللكيقو ا لعلظل ج فج  ك رطناى نظل ط  لغطيطع الاكو ةيك فطةيقى
 اةلمد البط ث نققطس لعظع الومطسج ن  خالل تعليم المكطةلى اللطلقى:  المدارس فج ل اء ساطت

 (، طول الفئة = المدى ÷ عدد الفئات 5) عدد الفئات = 4= 1-5المدى= 
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 ( . 0.79)أضف كل مرة  0.8= 5÷4طول الفئة= 

 ضعيفة جدا.  /غير متوفرة  1.80الفئة االولى اقل من 

 ( ضعيفة.  2.59 -1.80الفئة الثانية: )

 (  متوسطة.  3.39 -2.60الفئة الثالثة : )

 عرض النتائج ومناقشتها: 

فيما يأتي عرض للنتائج التي توصلت إليها الدارسة الحالية وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلتها، 
 وعلى النحو اآلتي:

ما واقع فاعلية  تطبيق التعليم اإللكتروني في ظل    الذي نصه:أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول و 
 جائحة كرونا من وجهة نظر مدراء المدارس في لواء سحاب.

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتم تحديد  
 الرتبة 
 

(3جدول رقم )  

 الرتبة  الدرجة
االنحراف  
 المعياري

المتوسط  
 الحسابي

 البعد
رقم  

 المجال
 1 تدريب المعلمين  2.60 54. 2 متوسط 

 2 نشر ثقافة التعلم اإللكتروني  2.08 0.60 1 ضعيف 

 الدرجة الكلية لألبعاد ككل  1.90 50.  ضعيفة 

 
تعليم اللكيقو ا لعلظل ج فج  ك رطناى نظل ط  لاقع فطةيقى   (     3اي تلي  ن   لطنن ردلل   

رطءع بدررى   ق ى  ؛ بمل سن  سطبج    ؟    ن  لر ى   ظ ندراء المدارس فج ل اء ساطت
فج المظتبى األللك     نظ ثهطفى اللكيو ا لعلظل ج (ح لقد رطء بكد  50.( لا اظار ن قطري   90ح1  

(بدررى نل سعىح لرطء بكد تدريب المكيمي   54ح0( لا اظار ن قطري   60ح2بمل سن  سطبج   
 ( ل بدررى   ق ى . .60( لا اظار ن قطري   08ح2فج المظتبى الثط قى بمل سن  سطبج   
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 وفيما يلي توضيح لكل بعد من االبعاد السابقة : 

نشر ثقافة التعلم اإللكتروني  أواًل :    

لإلجابة عن الفقرات المتعلقة بهذا المجال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات    
 المعياري 

( يبين ذلك. 4والجدول )  
رقم 

المتوسط  الفقـرات الفقرة 
 الحسابي 

االنحراف  
 الدرجة الرتبة المعياري 

 متوسطة  1 70. 2.70 يوعي المعلمين بأهمية توظيف التعلم اإللكتروني  4

 ضعيف 2 87. 2.50 يتقيد بتنفيذ خطط تطبيق التعلم اإللكتروني   3

6 
يعمل على الحاق المعلمين بدورات في مجال تطبيقات التعلم  

 3 89. 2.49 اإللكتروني  
 ضعيف

 ضعيف 4 90. 1.47 لدية خطة لنشر ثقافة التعّلم اإللكتروني   5

 ضعيف 5 92. 1.44 يعتمد مدير المدرسة نمط التعلم اإللكتروني  1

 ضعيف 6 93. 1.42 يخصص ميزانية خاصة للتعلم اإللكتروني   2

7 
يلحق المعلمين بورشات تدريبية حول  الية  استخدام التعلم  

 7 95. 1.40 اإللكتروني  
 

10 
لدية خطط بديلة في حال التعرض لظروف تحول دون إدخال  

 8 97. 1.37 التعليم اإللكتروني  
 ضعيف

 ضعيف 9 98. 1.36 يشجع  المعلمين الذين يستخدمون التعلم اإللكتروني   8

 ضعيف 10 99. 1.33 يسعى لتطوير االنطمة لتتوافق مع توظيف التعلم اإللكتروني   9

 ضعيفة   572. 1.90 البعد  ككل 

 
نكك  رطءع نل سعطت ط بدررى    نشر ثقافة التعلم اإللكترونيا  فهظاع   ( 4يللي  ن  ردلل   

يوعي المعلمين بأهمية توظيف التعلم  ( ح لت درع ال هظة   1.90  ق ىبمل سن  سطبج    
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(فج المظتبى ادللك ليلك ل ظلر الاطلقى لاللج تمظ ب ط ادرة  ن   ظلرة اللا ل    اإللكتروني
للكيو ة  بكدح لالك لر ة المك طع اللج يلو ن  خالل ط  نظ ال اربطع الي نقى لعيبىح للر ة  

ح  لمدرسقى الليك تسل رب اللكطنك نع رمقع القطع اللكيو ة  بكد. الكديد ن  ادخلبطراع ال زاريى لا 
ال هظة    رطءع  لقد  التعلم  هذا  توظيف  مع  لتتوافق   التعليم  انظمة  لتطوير   يسعى 

ا  مى اللكيو ة  بكد بطد طفى الك ا  هكطك ا  مى هج ن  نال قطع ال زارة تلكيم  اإللكتروني
 بأسس لتنظيكطع اللكيقو. 
 البعد الثاني :تدريب المعلمين 

 لإلرطبى ة  ال هظاع الملكيهى ب ذا المجطل  سلت المل سعطع الاسطبقى لاد اظافطع الم قطريى
(5الجدول )  

رقم 
 الفقـرات  الفقرة 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 الدرجة  الرتبة  المعياري 

المكيمي  ةيك اسلوداي اللظيد ا لعلظل ج  يدرت  11    متوسطة 1 1.26 3.34 

   متوسطة 2 1.28 3.33 ي فظ ليمكيمي  فظص للكطنك نع ننطكك الاطس ت البسقعى   17

   متوسطة 3 1.29 3.31 يكسب بدلراع للدريب المكيمي  فج نجطل تهكقى المكي نطع  13

اسلوداي الاطس ت  ييلزي بأخالققطع  14    متوسطة 4 1.30 3.21 

ياظص ةيك ت عقى  المكيمي  ةيك اسلغالل اةارة ال قت ةكد تكطنيه نع  11
   متوسطة 5 1.31 3.20 تعلقهطع اللكيو ا لعلظل ج  

   متوسطة 6 1.23 3.19 يسطةد فج تهديو لت عقى  المكيمي  بلعلقهطع اللكيو ا لعلظل ج المكطسبى   17

يكمك ةيك اةداة لرشطع ةاخك المدرسى تلكيم بكقفقى اةارة   طي اللكيو   19
 ا لعلظل ج 

   متوسطة 7 1.24 3.17

يكمك ةيك  فج تكظي  المكيمي  بأسطليب اللدريس اللج تكطسب اللكيو   18
   متوسطة 8 1.35  3.15  ا لعلظل ج  

المكيمي  ةيك نقفقى اسلوداي اد لظ ت .يكمك ةيك ةهد لرشطع للدريب   20  متوسطة  8 1.35  3.15  

يكمك ةيك تا يز لتنجقع المكيمي  ةيك اسلوداي تهكقطع اللكيو ة  بكد فج  12
. تكيقو لته يو العيبى   3.10  1.31 9 

 متوسطة 

 متوسطة  1.12  3.20 البعد  ككل 
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بدررى نل سعى     5يللي  ن  ردلل    المكيمي   نكك  رطءع نل سعطت ط  تدريب  بكد  فهظاع  (ا  
فج   يدرت المكيمي  ةيك اسلوداي اللظيد ا لعلظل ج( ح لت درع ال هظة   3.20بمل سن  سطبج    

المكيمي  اللظيد ادلعلظل ج فج ةمي و الي نج ةاخك  المظتبى ادللك لهج تنيظ الك اهمقى ا  يسلودي  
لخطرج المدرسى ح لن   ظلرة اسلوداي اللظيد ادلعلظل ج ن سييى لل انك نط بي  المكيو لالعطلب لنط  

يكمك ةيك تا يز لتنجقع  بي  المكيو لادةراة د جطز الم طي بكك س  لى ح هذا لقد رطءع ال هظة   
( فج المظتبى ادخيظة فج ليلك  اللكيو ة  بكد فج تكيقو لته يو العيبى  المكيمي  ةيك اسلوداي تهكقطع

لكدي ت فظ الم طراع لالهدراع العطفقى لدل المديظ بكقفقى اسلوداي ا عمى الاطس ت بنكك يمكك و ن   
ةمك اخلبطراع العلظل قى لةرلس نا سبى لنقفقى ةظ  ط ليعيبىح بي طفى الك ةدي لر ة نوللظاع  

 ك ةميقى اللكيو ا لعلظل ج ةاخك المدرسى. تسطةد ةيك تس ي 
لفاعلية  تطبيق التعليم اإللكتروني     = α  0.05ثانيا:هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو ى  

في ظل جائحة كرونا من وجهة نظر مدراء المدارس في لواء سحاب .  تعزى لمتغيرات )الجنس، والمؤهل  
 .)العلمي

ارظاء   سطت المل سعطع الاسطبقى لاد اظافطع الم قطريىح نمط تو لإلرطبى ة  هذا السؤال تو  
ل طةيقى  تعليم اللكيقو ا لعلظل ج فج  ك رطناى  تاييك اللبطي  الثكطنج لي ظلا بي  تهديظاع  

؟  كظل ط ن  لر ى   ظ ندراء المدارس فج ل اء ساطت   

  يث نط ت الكلطنن نطآلتج: تبكًط لملغيظ الجكسح 
 مى الجنس:حسب متغير  المس (أ

ليكيكطع   " Tتو  سطت المل سعطع الاسطبقى لاد اظافطع الم قطريى ح نمط تو اسلوظاج اخلبطر" 
ل طةيقى  تعليم اللكيقو ا لعلظل ج فج  ك رطناى نظل ط المسلهيى  رطبطع افظاة ةيكه الدراسى 

 ( ي  ح يلك6لالجدلل   تبكًط لملغيظ الجكسح ؟   لر ى   ظ ندراء المدارس فج ل اء ساطت ن  
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المتوسط  العدد  الجنس  البعد 
 الحسابي 

 االنحراف  
 المعياري 

 قيمة  
 " ت " 

 مستوى 
الداللة    

نشر ثقافة التعلم اإللكتروني  ا   07. 60. 1.92 24 ذكر  

. 
 52. 1.91 40 أنثى  18.

 ذكر  تدريب المعلمين 
24 2.11 .61 

 61. 2.08 40 أنثى  72. 26.

 56. 2.64 40 أنثى 

 53. 1.97 24 ذكر  الدرجة الكلية
 52. 1.91 40 أنثى  18. 07.

( الك ةدي لر ة فظلا ياع ةدله ا  طنقى  ةكد نسل ل الددلى 6تنيظ الكلطنن فج الجدلل  
   α=0.05   )  ل طةيقى  تعليم اللكيقو ا لعلظل ج فج  ك رطناى نظل ط ن  لر ى   ظ ندراء

البط ث السلب فج ةدي لر ة فظلا  لقد يكزل  تبكًط لملغيظ الجكس ؟   المدارس فج ل اء ساطت  
ياع ةدلى ا  طنقى ةدي ت فيظ اللدريب العطفج لمدراء المدارس   ل القى ةمك لت كيك اللكيقو  
ا لعلظل ج فج المدارسح نمط ا  هكطك بكض المدراء ن  الذن ر لاد طث لقس لديى ادنكط قطع  

راء الك   س ال رشطع اللدريلقى  المعي بى لل كيك هذا الك ع ن  اللكيوح ة  ط ةيك خض ع المد 
 ياع الكالقى بطللكيو العلظل ج. 

 حسب متغير المؤهل العلمي:
ل طةيقى  تعليم اللكيقو ا لعلظل ج فج  ك  تو  سطت المل سعطع الاسطبقى لاد اظافطع الم قطريى  

ح  ل اء ساطت  فج  المدارس  ندراء  لر ى   ظ  ن   نظل ط  لملغيظ  رطناى  ح  تبكًط  الكيمج  المؤهك 
 .( ي  ح يلك 7الجدلل   ل 
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 مستوى 
   الداللة

قيمة  
  ت

 االنحراف
  المعياري 

المتوسط 
   الحسابي

   المجال المؤهل العلمي العدد 

 0.10  -0.13  1.17  3.23 34 
 دبلوم عالي 

   ونشر ثقافة التعلم اإللكتروني
   دارسات عليا 30 3.27  1.26     

 *0.02  0.60  1.24  3.16 34 
 دبلوم عالي

  تدريب المعلمين
   دارسات عليا 30 3.10  1.09     

 0.61  -0.24  1.15  3.25 34 
  دبلوم عالي

  الدرجة الكلية
   دارسات عليا 30 3.26  1.17     

فج   الكلطنن  ةدلى  7الجدلل  تنيظ  نسل ل  ةكد  ا  طنقى  ةدلى  ياع  فظلا  لر ة  ةدي  الك   )
 0.05≥α  )  ندراء لر ى   ظ  ن   نظل ط  رطناى  فج  ك  ا لعلظل ج  اللكيقو  تعليم  ل طةيقى  

الك ققمى  ع( الماس بى ةيك  تبكًط لملغيظ المؤهك الكيمجح اسلكطةًا    المدارس فج ل اء ساطت  
(ح لنذلك فج المجطلي   الماس بى  0.61لبمسل ل ةدلى  (      0.24-   الدررى العيقىح ايا بيغت 

البط ث يلك الك ا   0.10( ةكد نسل ل ةدلى  0.13له   الكطلج. ليكزلا  ( ل طلح فئى ةبي ي 
ح لا  هكطك اخلالر نط    اغيب المدراء خظري  نك  نى تكيقمقى لا دة ياع خعن ةراسقى نلطشل ى
 بي  الجط ب الك ظي لمط يدرس  ى لالجط ب اللعلقهج فج نيدا  الكمك.  

 التوصيات : 
 ت فيظ الدةو المطلج الالزي لكنظ اللكيقو ا لعلظل ج فج المدرسى. 

 اللكيو ا لعلظل ج فج المدارس الاك نقى. تاديد  عى زنكقى لإرظانقى لغدخطل 
 الكمك ةيك ت فيظ بظانن العلظل قى تسطةد ةيك ن اكبى اللع ر فج نجطل اللكيو لاللكيقو. 

 رفع نسل ل ن طءة ندراء المدارس فج نجطل اسلوداي    مى اللكيو ا لعلظل ج. 
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واقع استخدام تطبيقات الحاسوب في مجاالت اإلدارة المدرسية  (.2008الالنجح ة ض  -
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تو اسلظرطةه بلطريخ             14-فيروس كورونا (كوفيد(  2020نك مى ال اى الكطلمقى   -
الم قع    8/1/2022 :https ن  

coronavirus-//www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel 
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https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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