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 Abstract:  

Electronic learning is an interactive learning system which 

uses informative and communicative technologies to reach the 

learner, and uses a complete electronic and numeric environment 

to present educational courses across online networks. It is a form 

of education based on the utilization of technology in all its forms 

to deliver information to the learner in the fastest way possible, 

using minimal effort and yielding the most benefit. The purpose of 

this paper is finding out the advantages and disadvantages of 

electronic learning from the point of view of The technical trainees 

institute, as well as the advantages and disadvantages that the 

lecturers face in delivering the coursework during the Covid-19 

pandemic. The additional purpose was to understand how to save 

the time and effort of the lecturer by switching to online lectures. 

A study ran across a sample of lecturers from The technical 

trainees institute during the 2020-2021 school year, and the 

results were analyzed using the appropriate statistical 

methods. The study has several findings, the most significant 

being the importance of using online learning (both during and 

after a pandemic). It also found that the change from traditional 

schooling to online schooling should happen gradually due to the 

nature of online learning and its need of a basic fundamental 

structure to ensure a proper application and to ensure that the 

educational staff benefits from online education. 

Key words: Electronic Learning, Corona Pandemic, Teaching, 

Technical Trainees Institute. 
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  أساتذة ن  وهة  ظر  لتوروياإل التعليم ات وسلبياتإجيابي
  يف ظل هائح  كوروان ملدربني التقنينيا أعداد نعةد 

 
 2  ظضال خليل عجيل 

 

 : امللخص
ناملعل مم ،   و  ظام  فاملل  للتعليم يدم  للتتعلم ساتتدما  فتو ل ييم  اتافام  لتورنيالتعليم اإل يعرف

أي اظه فعليم قمئم  .يةلتورنظاإل ية رقتية متتمملة فعرض املدررا  المراتية لرب الشبتم  إلتورنظنيعتتم للى بيئة 
  .للتتعلم أبقار نقت نأقل يهم نأكرب فمئمة للى اتاتتامدة من التدوية جبتيـع أظ الهـم فـ  إياـم  املعل مة 

املمربني  ألماد معهم  أتمفذةمن نيهة ظار  لتورنيالتعليم اإل   م  نتلبيم إجيمبيناهلمف من البحث و  معرفة 
لمى التمريس   ف فري ال قت ناجلهم  نمعرفة  . مي املمدة المراتية يف ظل يمئحة ك رنانيف فدم اليت فعرض هلم التدويني

للعم  المرات   املمربني التدويني ألماد معهم أتمفذةليوة من  للى البحث  إيراءنمت .  يةلتورنظيف الطمء احملمضرة اإل
إىل  ئية املومتبة لذلك.نف صلت المراتةالوتمئج ساتتدما  بعض ال تمئل اإلحام ناتتدريت .2020-2021

نالتح    ( مزمم نغري األ مزمم )األ يف كل الارنفلتورنيضرنرة اتتدما  التعليم اإل أمههمالت صيم  ن  جمت لة من 
ىل إ أكيم تحتم  لتورنياإل التعليم    تابم له ا  يـتم باـ رة فمرجييـةتا  لتورنيالتعليم اإلإىل  التعليم التدليمي من

التعلتية من وذه التدويم  اتاظتاـمع من التعليم  أطراف العتلية التعليتية  بوية أتمتية لضتم  فطبيده لت  يتتتن
 . لتورنياإل

 .املمربني التدويني ألماد يمئحة ك رنان، التمريس ، معهم ،لتورنيالتعليم اإل: التلمات املفتاحي 
 

 : نشتل  البحث

التعليم إىل  يميمة للى خمتلف جممتا  احليمة، نمن أبرمزوم جمم  التعليم، لذا كم  اللج ءشتلت يمئحة ك رنان ضغ طم 
يف البحث لن ال تيلة املت فرة نفق اتامتمان  املتمحة من أيل ن  لن بعم و  أترع احلل   الطمرئة من أيل احملمفاة للى التعليم،
موهم ن  ندفعت املؤتسم  التعليتية ،نان باالهلم للى قطمع التعليماتتترار الطلبة يف فلد  التعيلم. فدم ألدت أمزمة فرينس ك ر 

 .فرصة اظتشمره. نو  مم أاثر قلدم كبري لمى التمريسني اجلممعم  غلق اب اهبم لتدليل
املعر فية نمن أكرب املؤتسم  الرائمة يف جمم  ن  ناجلممعم  العراقية من أوم املؤتسم  التعليتية حبتم طبيعتهم العلتية

تببته اجلمئحة  املمربني التدويني مم ألماد يث نالتط ير. فدم حرصت اجلممعم  العراقية نموهم اجلممعة التدوية ال تطى /معهمالتحم
نيف ظل الدا ر يف لتلية فدييم جتربة اتتدما  التعليم  .من إلمقة اتتترار لتلية التعلم يف اجلممعم . نيف ض ء احلمية الاعلية له

يف ظل  املمربني التدويني ألماد م  نالسلبيم  التعليم لن بعم يف معهمجيمبياإلإىل  للتعرف   البحث احلميلالديم لن بعم ذلك مت
 .ظار ألضمء ويئة التمريس يمئحة ك رنان من نيهة
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 : البحثأمهي  

  املمربني يف فورة  دألما م  نالسلبيم  اليت فعرض هلم اتاتتمذ اجلممع  يف معهمجيمبياإلإىل  البحث يف ال ص  أمهية فتتن
 ظل يمئحة ك رنان نالتعرف للى املشمكل اليت يعمي موهم يف فدممي املمدة المراتية من اجلهم نال قت ناملم  نف فري لتورنيالتعليم اإل

 .نتمئل اتافام  نف فر اتاظورظت
  من خال  اتـتترار العتلية المنر الذي يؤديه التعليم لن بعم يف التامي جلمئحة ك رنان  البحث من خال أمهية فتتن

 التعليتية التعلتية نف فري بيئة افوراضـية فامللية فعتل للى يذب اوتتم  الطملب نلض  ويئة التمريس للى حم ت اء.
 ألماد التعليم لن بعم يف معهممهية يدم  جمت لة من الوتمئج نالت صــيم  اليت من املتتن أ  فســهم يف مزايدة ال ل  ناتادراك أل 
 .يف ظل يمئحة ك رنان ربني التدوينياملم
 يف حتسني أتمليب التمريس لالتتمذ اجلممع  إجيميبمدمرظة سالطريدة التدليمية له أتثري  لتورنيقم يبني أتثري اتتدما  التعليم اإل  
  مزمم نغري األ مم مز يف فط ير العتلية التعليتية ناتتدمامه يف فورة األ لتورنيالتعليم اإلأمهية قم يؤكم للى 
 

 : البحث هدف

اليت  املمربني التدويني ألماد معهم أتمفذةمن نيهة ظار  لتورنيالتعليم اإل م  نتلبيم جيمبيمعرفة اوم اإلإىل  البحث يهمف -1
  يف فدممي املمدة المراتية يف ظل يمئحة ك رنان فعرض هلم

  .حديق حمت ى المرس لرب املوام  المراتيةف ظيف التدوية احلميثة بامللية يف العتلية التعليتية لتإىل  يهمف البحث -2
 ناقع التعليم لن بعم يف ظل يمئحة ك رنان يف اجلممعم  العراقية من نيهة ظار ألضمء ويئة التمريس إىل  التعرف -3

 
 : حدود البحث
 املمربني التدويني  ألماد معهمجمت لة من ألضمء ويئة التمريس يف : احلدود بش ي 

 املمربني التدويني / اجلممعة التدويية ال تطى  مادأل معهم: احلدود نتاظي  
 2021-2020العم  المرات  : احلدود زناظي 

 : من نيهة ظار ألضمء ويئة التمريس يف اجملماتا  التملية لتورنيمت متثيل ناقع التعليم اإل: احلدود املوضوعي 
 لتورنيامتالك اخلربة يف مهمرة التعليم اإل: األن اجملم  
 البىن التحتية: الثمياجملم  

 مع قم  التعلم لن بعم: اجملم  الثملث
 لتورنيم  التعليم اإلإجيمبي: اجملم  الرابع
 

 : نصطلحات البحث

أن  التمريبية للطالبأن  موا مة فعليتية لتدممي الربامج التعليتية: ” للى أظهلتورنيالتعليم اإل ميتن فعريف: لتورويالتعليم اإل
الربيم ن  الدو ا  التلازي ظيةن  اإلظورظت) نقت نيف أي متم  ساتتدما  فدوية املعل مم  ناتافامتا  التامللية مثل املتمربني يف أي

 .“ غري متزاموةأن  synchronous  أيهزة احلمت ب( بطريدة متزاموةن  لتورنياإل
ى التعليت  نإيام  املهمرا  ناملامويم للتتعلم للى  أتل سا من أتمليب التعليم يعتتم يف فدممي احملت  لتورنيميتن التبمر التعليم اإل

املمرس نالزمالء با رة ن  للطملب التاملل الوشيط مع احملت ى نتمئطهتم املتعمدة بشتل يتيح اتافامتا ن  فدويم  املعل مم 
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مليم  العلتية التعليتية إدارة كمفة الاعن  غري متزاموة يف ال قت ناملتم  نالسرلة اليت فومتب ظرنف املتعلم نقمرفهأن  متزاموة
 ساظ اله له دنر كبري يف حتسني ي دة لتورنينالتعليم اإل.ية املدااة لذلكلتورنظ من خال  األظاتة اإلإلتورنينمتطلبمهتم بشتل 

  .(2003)ابراويم، نرفع التعليم يف التليم  ناملعموم التدوية 
ااملرفبط ساملتالمزمة التواسية احلمدة  ملرض فرينس ك رنان، تببهم فرينس ك رنان ملية مستترة حمليملم و  يمئحة: هائح  كوروان

مميوة ننوم  الايوية مث أللوت مواتة الاحة العمملية رمسيم ا  فاش  الارينس يشتل   يفاألنىلفاشى املرض للترة ن  الشميمة،
 .(2020يمئحة )مواتة الاحة العمملية، إىل  حت   التاش حملة ط ارئ صحية لممة فبعث للى الدلق المنيل، نأكم  

يعرفه البمحث إيرائيًم أبظه لبمرة لن مؤتسة أكمدميية فضم يف يوبمهتم جمت لة من الطلبة الذين : املمربني التدويني ألماد معهم
و  احم معموم )اجلممعة التدوية ال تطى( ب اتطة ألضمء اهليئم  التمريسية يف املعهم، ن  ،يتلد   العل   اهلومتية التدوية نالورب ية

 يممعة املستوارية /اجلممعة التتو ل يية(. ،نو  احم اجلممعم  العراقية مثل )يممعة بغماد
 

 : الدراسات السابق 

 التحايل يف الطلبة يوسن  (E-learning) لتورنياإل التّعلم أثر اتتدامءإىل  المراتة وذه ومفت: 2006دراس  احليل  
 من المراتة ليوة فت ظت نقم .اتالتيمدية سالطريدة مدمرظة التعليم فتو ل ييم مسمق يف الورب ية، العل   لطلبة كلية ناملؤيل املبمشر

 يف التعليم فتو ل ييم مسمق يف املسجلني الورب ية العل   كلية طلبة من طملبة  (39)ن طملًبم ( (21 وم طملًب نطملبة،( 60)
 حيث صاية، شعب( 5) البملغ المراتة جمتتع من لش ائًيم شعبتني اختيمر مت نقم ،2004-2003  للعم األن المرات   الاال
 ساتورافيجية التعليم فتو ل ييم مسمق التجريبية اجملت لة درتت .الضمبطة اجملت لة ناألخرى التجريبية اجملت لة إحمامهم شتلت
 (2006)احليلة،  .اتالتيمدية دةسالطري الضمبطة اجملت لة درتته بيوتم لتورنياإل التّعلم

 يف اجلممعم  لتورنيالتعرف غلى ناقع التعليم اإلإىل  ( دراتة ومفت2016نمحميل) ،نأيرى الطيط  :ومحايل دراس  الطيطي
( لض  ويئة فمريس 329مراتة من )الالسطيوية يف ض ء إدارة املعرفة من نيهة ظار ألضمء ويئة التمريس فيهم، نفت ظت ليوة ال

يف يممعم  )بري مزيت نالدمس نالوجمح(. اتتدممت المراتة املوهج ال صا ، ناتتدممت اتاتتبمظة كأداة جلتع البيمان . 
إدراك (، نيمء يف املرفبة الثمظية جمم  3.91 تمت تط حسميب )األنىل كم  يف املرفبة لتورنيالوتمئج أ  ف افر بيئة التعليم اإل أشمر 

 تمت تط حسميب لتورني(، نيمء يف املرفبة األخرية جمم  خمريم  التعليم اإل3.81 تمت تط حسميب )لتورنيماه   التعليم اإل
(. نأظهر  الوتمئج لم  ني د فرنق ذا  دتالة إحامئية نفق متغري اجلوس نتو ا  اخلربة نمست ى اجلممعة ناملؤول 3.76)

متغري املؤول العلت  سالوسبة جلممعة الوجمح حيث كمظت الارنق ي ورية نلامحل المكت راه للى  العلت  ساتتثومء ني د فرنق يف
 (2016)الطيط ، حمتم لبم اتاله ، ن محميل ، املميستري. 

ئـة التمريس ظام  إدارة التعلم فد مي جتربة يممعة مؤفـة فـ  اتـتدما  ألضـمء ويإىل  نومفت دراتة العتري: 2020العم ي  دراس 
ناجتمومهتم حن ه، نالاـع سا  التـ  حتـم مـن اتـتدمامه. ناتــتدممت المراتة املــوهج ال صــا  التحليلـ .  (Moodle) اتاكورني

وام  ناملع قم  اليت ( لضـ  ويئـة فـمريس، أظهــر  ظتــمئج المراتــة أ  دريــة كـل مــن اتتدما  ال532فتـ ظت ليوة المراتـة مـن )
دالة إحاـمئيم فـ  اتـتدما   ـة، نأ  ووـمك فرنق ً إجيمبي حتم من اتـتدمامه يـمء  بمريـة مت تـطة، نأ  اتاجتموـم  حنـ ه كمظـت

مضر نأتتمذ كتـم أظهـر  الوتـمئج فرنقـم فـ  اتاتـتدما  حبسب الرفبة العلتية، ملن رفبتهم حم  .انثالواـم  بـني اجلوسـني، نلاـمحل اإل
( 5ناخلربة ملن خربهتم أقـل من ) ،مسملم نأتـتمذ مشـمرك مدمرظـة مع من رفبتهم أتتمذ، نظ ع التلية نلامحل التليم  اتاظسمظية

 . (2020العتري، )( توة 15مدمرظـة تمـن خرب هتم أكثر من ) ،( توة15-11( تو ا  نمن )6-10نمن ) ،تو ا 
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ناقع ف ظيف التعليم لن بعم بسب مرض الت رنان يف إىل  التعرفإىل  تعت دراتة الشميام : (2020س  الشديفات )درا
ممارس قابة املارق من نيهة ظار مميري املمارس فيهم. نلتحديق ومف المراتة، مت اتتدما  املوهج ال صا ، كتم مت فط ير 

فدرة، نمت التأكم من صمقهم نثبمهتم، نمن مث مت ف مزيعهم  (20)ب اقع  ي، نالتد مي اتتبمظه مت ظة من ثالثة جممتا )املعريف، ناملهمر 
مميرا" نمميرة يف ممارس قابة املارق. نبيوت ظتمئج المراتة أ  ناقع ف ظيف التعليم لن  (145للى ليوة المراتة املت ظة من )

كتم  (2.49ية مت تطة، نتمت تط حسميب )بعم بسب مرض الت رنان من نيهة ظار مميري ممارس قابة املارق يمء بمر 
يف ف ظيف  انثإحامئية يف فدميرا  أفراد ليوة المارتة ل اقع متغري اجلوس نذلك لامحل اإل أظهر  الوتمئج ني د فرنق ذا  دالة

حامئية لم  ني  د فرنق ذا  دالة إإىل  بسب مرض الت رنان من نيهة ظار مميري ممارس قابة املارق، إضمفة التعليم لن بعم
)الشميام ، فبعم" ملتغري املرحلة المراتية  يف فدمير  أفر اد ليوة المارتة ل اقع ف ظيف التعليم لن بعم بسب مرض الت رنان

2020).  
 

 : اجلاظب النر ي ويتضم 
 : دور استخدام تتنولوهيا املعلونات يف نؤسس  التعليم العايل

نبماية الدر  احلميل يعل  من الدر  املمض  يف فتو ل ييم املعل مم  نالذي حمث يف العدمين اتاخرية إ  التط ر السريع
 : اتتدما  وذه التتو ل ييم يف املؤتسم  تحدق هلم مزااي متعمدة موهم

العميل يف إشبمع  لعل مم  للى ف فري املعل مم  من خال  مسملمهتم م تسة التعليمملفعتل فتو ل ييم ا: توفري املعلونات 1 - 
  ، طلبة، نامل ظانيأتمفذةحميم  نرغبم  ألضمئهم من 

اجلممعية فتو ل ييم املعل مم  لتحسني نضعهم يف البيئة  امل تسم حيث فستدم  العميم من : احلصول على نزااي تنافسي  2-
ملومفسة با رة أكثر فعملية نرفع كامءة التومفسية، ناحلا   للى مزااي فومفسية من خال  فاتيم برامج نفطبيدم  مبتترة فستح سا

ظام  املعل مم  املتبع من خملل ترلة إحماث التغذية الريعية، نوذا من دن  شك تيشرع من لتلية إييمد الدرار داخل امل تسة 
 .فيعط  بذلك ميزة ترلة رد الاعل كتيزة فومفسية

يف  املعل مم وم الا ائم الومجتة لن اتتدما  فتو ل ييم التتمليف يعورب من أ ختايضميتن الد   أ  : ختفيف التتاليف 3- 
 املؤتسم 

 (2019)ي تف ب مزار،  ي دة املدريم  حتسني املعل مم أحم أوم أتبمب اتتدما  فتو ل ييم : حتسني اجلودة 4-
 

 :  )التعليم ع  بعد(لتورويالتعليم اإل
الربامج التعليتية للتتعلتني أي نقت نيف أي متم ، ساتتدما  فدويم  املعل مم  ناتافامتا  و  موا مة فعليتية لتدممي 

 (2014)تممل،  التعليتية، لت فري بيئة فعليتية فعلتية فامللية متعمدة املامدر (
نيت   فيه املتعلم يف متم  خمتلف لن و  نتيلة فعليتية حميثة،  ( راى أ  التعليم لن بعم2017) أمم المنيتم 

 نتا يدتار التعليم لن بعم للى التعليم اممكن متارقةإىل  من امل تسة التعليتية مامر املعل مم ، نيتم فيه ظدل الربانمج التعليت 
 (2017)المنيتم ،  اي نتيلة ميتن اتتدما  من خال  شبتة اتاظورظت نامنم
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يسدر مم فت صل اليه فتو ل ييم ااتالال  ناتافام  من أيل لتلية التعليم، فبمأ  ( ساظه اتل ب2018رفه العش  )نيع
 صا ف افوراضية، فه  ماه   يميم يملم ظام  التعليم يف الاا ف التدليمية، ببومء يةلتورنظأشتمله ساتتدما  نتمئل العرض اإل

 (2018)العش ، 
 

 : اظواع التعليم اال لتوروي
املعتتمة للى اإلظورظت لت صيل  فدويم  التعليمن  أتل ب  املبمشرلتورنيفعين لبمرة التعليم اإل:  املبار لتورويالتعليم اإل - أ

 لتورنيالتتمد التعليم اإلن  حيث يتيح اظتشمر اإلظورظت فرصة للتاملل ،املمرسن  املتعلمنفبمد  المرنس نم اضيع األحبمث بني 
 .نذلك حملمكمة فعملية أتمليب التعليم ال اقعية املبمشر لن طريق اإلظورظت

-CBT – Computer) املعتتم للى التتبي فر لتورنييعترب التعليم اإل:  املعتمد على احلاسبلتوروياإل التعليم - ب
Based Training)    ،أتل ساً مرادفم للتعليم األتمت  التدليمي كتم يعترب متتال ألتمليب التعليم املعه د نليس قطيعة معه

أتمليب لميمة ضتن خطة شمملة للتعليم نالتمريب فعتتم للى جمت لة كتم قم يان البعض نبا رة لممة ميتووم فبين فدويم  ن 
من األتمليب نالتدويم  فتثاًل إذا كم  من الاعب بث الايمي  التعليت  لرب اإلظورظت فال ممظع من فدمميه للى أقراص ممجمة 

 طمملم أ  ذلك يسموم يف رفع ي دة نمست ى التمريب نالتعليم.
بل مهم نتيلة لت صيل املعرفة نحتديق األغراض املعرنفة  ،غمية حبم ذاهتتمأن  ة املعل مم  ليسم ومفمً فدوين  لتورنيفملتعليم اإل

اليت أصبحت ن  من حتسني اظ اع اجل دة يف التعليم نالوربية نموهم يعل املتعلم مستعماً مل ايهة متطلبم  احليمة العتلية بتل أنيههم
 .طبيعتهم املتغرية بسرلةن  آبخر للى فدوية املعل مم أن  فعتتم بشتل

 : لتورويات التعليم اإلإجيابي
 (2019احليمري, ): م جيمبي العميم من اإللتورنيتحدق التعليم اإل

. امزدايد فرص الت اصل بني الطلبة نالتاملل فيتم بيوهم، نسالتميل التحايز للى املشمركة سامل اضع التعليتية املطرنحة بتل ته لة 1
 .نيرأة
 راءح   امل اضيع املطرنحة ناألخذ بعني اتالتبمر األ راءفق أمم  أطراف العتلية التعليتية يف الودمش نفبمد  األ. فتح األ2

 .الاحيحة
 .فرتيخ يذنر العم  ناملسمناة بني الطلبة نالتدلص من روبة املشمركة نال ق ع يف اخلطأ .3
ٍت نالت اصل مع املعلم بشتل أترع يف خمر  ظطمق تملم  المنا  . إمتمظية احلا   للى شرٍح ناٍف للتمدة التعليتية يف أي نق4

 .لتورنيم  التعليم اإلإجيمبي لالتتاسمر، نيعتربوم الطلبة من أفضل لتورنيالرمس ، حيث ميتن اتاتتعمظة سالربيم اإل
 .. حت ير املمدة المراتية نفدمميهم أبتل ٍب للت  نح اري يف آٍ  ناحم5
 .يف اختيمر الطريدة األظسب يف إيام  الرتملة التعليتية نحتديق أومافهم لطالبه. فتح اجملم  للتعلم 6
 .. املالئتة مع خمتلف املست اي  من حيث الذكمء نالوركيز لمى الطلبة7
 .. نفرة املمدة المراتية للى ممار ال قت8
 .. اإلمتمظية يف ال ص   للتوهم  يف خمتلف األنقم  دن  ني د أي صع بة إطالقًم9

 .. غيمب احلمية لل ي د الاعل  يف الغرفة الااية يف نقت مزمين حممد10

http://www.new-educ.com/instructional-technology-edtech
http://www.new-educ.com/comment-utiliser-la-technologie-dans-la-salle-de-classe
http://www.new-educ.com/comment-utiliser-la-technologie-dans-la-salle-de-classe
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 : لتوروياإل التعليم سليبات
املتحددة، إتا أ  وومك بعض السلبيم  اليت الُترب  تمثمبة لي ب أُلِادت به، نمن  لتورنياإل التعليم م إجيمبي سالرغم من

 (2019)احليمري،  أبرمزوم
 .لتورني. اتافتدمر لبوية حتتية ق ية مزندة ب تمئل التعليم اإل1
 .لتورنياظعما  اخلربة يف أظاتة التعليم اإل. 2
 .. لم  نفرة برامج فعليتية ممل مة ساللغة العربية3
 .. لم  ني د اخلربة التمفية لمى املعلتني يف ارفيمد التدوية الرقتية ناتتدمامهم4
 .لعممل اإلظسمي يف العتلية التعليتية. احتتملية غيمب ا5
 .. فتلاة ممدية مرفاعة6
 .. الاع بة يف التط ير للى املعميري7
 .لتورنيم  التعليم اإلإجيمبي. غيمب التغذية الرايعة من املعلم نأتخر احلا   لليهم ل قت ط يل يادم العتلية 8

 :  يف ظل أزن  كوروان ونا بعدهالتورويحتدايت التعلم اإل
إذ دفعت املمارَس ناجلممعم  ناملؤتسم  التعليتية إلغالق أب اهبم  ،ألدت أمزمة فرينس ك رنان باالهلم للى قطمع التعليم

فدليال من فرص اظتشمره. نو  مم أاثر قلدم كبريا لمى املوتسبني هلذا الدطمع، نخمصة الطالب املتأوبني لتدممي امتحمان  يعمنهنم 
 يف ظل أمزمة قم فط  . ،د  نغريومنكممرب  الثمظ يةماريية مثل 

، كبميل طم  احلميث لوه ناجلم  ((E-Learning لتورنيالتعلم اإلإىل  كل وذا دفع ساملؤتسم  التعليتية للتح  
خمصة بعم أ  أتثر  العتلية التعليتية بشتل مبمشر أبمتتة الاوملة نفط ر فتو ل ييم  ،ح   ضرنرة دجمه يف العتلية التعليتية

( نكذلك ث رة فتو ل ييم (Internet of Things( نإظورظت األشيمء" Artificial Intelligence"الذكمء الاومل " )
 املعل مم  اليت اقتحتت معام أشتم  حيمة اإلظسم  نأصبحت يزءا أصيال موهم.

اجليل املستى "إكس" نالذي يتتيز بتعلده أبيهزة اهلمفف الذكية ناتتدما  التطبيدم  املدتلاة، نبني احتيم  فبني 
أصبح دمج التتو ل ييم يف العتلية التعليتية ف يهمً لممليمً. نأصبح ف فري املمدة التعليتية من خال   ،الاوملة ك ادر ممورة فتو ل ييمً 
يشتل لممال حمازا للتعلم بمتًا من اتاكتامء سالمراتة التدليمية، فبهم يوّت  معرفًة نمهمرا  مومتبة األيهزة احملت لة لـ"ييل إكس" 

 فؤوله لتلبية احتيميم  ت ق العتل.
. نمعام اجلممعم  فستدم  2000مم قبل لم  إىل  إ  اتتدما  اإلظورظت يف العتلية التعليتية ليس نليم الي   بل يع د

 ،نيف ظل "أمزمة ك رنان" اليت يعيشهم العممل ((Learning Management Systemsإدارة التعلم" الي   مم يستى "أظاتة 
 كبميل أظسب لضتم  اتتترار العتلية التعليتية. نمزاد بشتل ملح   لتورنيف يهت غملبية املؤتسم  التعليتية حن  التعليم اإل

)اخلطيب،  "غ غل" ن"ميتيوغ" ن"نيب إكس ميت" نغريوم.اتتدما  فطبيدم  حممداث  الايمي  لرب اإلظورظت مثل "مزن " ن
2020) 

  
 : ات البحثإه اء

 : ية ( فتضتن اربع جممتا إلتورنظمت لتل اتتبمظة مديمس )مخمت  ( )
 ( فدرا  9مت فدسيم إىل ) لتورنيامتالك اخلربة يف مهمرة التعليم اإل: األن اجملم  

 ( فدرا  8البىن التحتية مت فدسيم ) :اجملم  الثمي
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 ( فدرا  10مع قم  التعلم لن بعم ةمت فدسيم إىل ): اجملم  الثملث
 ( فدرا  8 نمت فدسيم إىل )لتورنيم  التعليم اإلإجيمبي: اجملم  الرابع

 ((1( كتم مبينب يف اتاتتبمظة ))ملحق رقم 35اصبحت لمد الادرا  )
يف ض ء ، ن من ذني اتاختامص( للى بعض اخلرباء ناحملتتني 1ية امللحق )األنليمس با رفه دم مت لرض املدل :الصدق الراه ي

( (35ن بذلك اصبح املديمس با رفه الوهمئية تحت ي للى بعض التعميال  اللغ ية لبعض فدرا  املديمس. إيراءاخلرباء مت  أراء
 .فدرة

فمريس  من معهم ( 10)  ائية من غري ليوة البحث مؤلاة منمت اختيمر ليوة لش: Test – Retestإلمدة اتاختبمر  :الثبات
حيث ايري فطبيق اتاتتبمظة لليهم نبعم مرنر فورة ثالثة أتمبيع من التطبيق  ية،لتورنظاملمربني التدويني /قسم التدويم  اإل ألماد
، طبق قمظ   معممل ارفبمط بريت   . مت إلمدة فطبيق اتاتتبمظة للى ظاس العيوة. نبعم حسمب ال تط ناتاحنراف املعيمرياألن 

Pearson) ،(0.82)نكم  معممل الثبم  ( للى البيمان  اإلحامئية . 
 
 : حتليل النتائج 

ا  المراتة، نحتليل إيراءلرض الوتمئج اليت فتتثل يف اتتجمسا  أفراد ليوة المراتة للى أداة المراتة، نذلك بعم فطبيق 
م  نتلبيم  التعليم لن بعم يف ظل يمئحة  إجيمبيمفت المراتة احلملية التعرف إىل البيمان  اتاحامئية اليت مجعت، حيث و

من ظار نيهة ألضمء ويئة التمريس، نفيتم يل  لرض لوتمئج /اجلممعة التدوية ال تطى املمربني التدويني  ألمادك رنان يف معهم 
 (1كتم مبني يف يمن  رقم )  المراتة

 تاحنرافم  املعيمرية جملمتا  أداة المراتة نالمرية التلية لهنااملت تطم  احلسمبية  (1يمن  رقم )

 قم حال للى أللى اتتجمبة تمت تط األنىل)يمء يف املرفبة  ( ا  مع قم  التعليم لن بعم1) يالحظ من اجلمن  رقم
ري إىل درية مت تطة يف درية فدمير ألضمء ويئة التمريس يف معهم ( نيش13.1ناحنراف معيمري نقمره ) (3.29) حسميب نقمره

 م  نتلبيم  التعليم لن بعم يف ظل يمئحة ك رنان،إجيمبياملمربني التدويني ح    ألماد

 اسم المجال رقم المجال
الوسط 

 الحسابي
 الدرجة رتبة المجال االنحراف المعياري

1 
امتالك الخبرة في التعليم 

 يلتتروناإل
 متوسطة 2 1.12 3.04

 متوسطة 4 1.18 2.89 البنى التحتية 2

 متوسطة 1 1.13 3.29 يلتترونمعوقات التعليم اإل 3

 متوسطة 3 1.24 2.99 يلتترونات التعليم اإلإيجابي 4

 1.16 3.14 المقياس تتل
 

 متوسطة
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  يف املرفبة الثمظية نحال للى المرية الثمظية تمت تط حسميب نقمرهلتورني)امتالك اخلربة يف التعليم اإل يف حني اتله جمم  
 ( نفشري إىل درية مت تطة أيضمً. 1.12ناحنراف معيمري نقمره ) (3.04)

 (2.99 يف املرفبة الرابعة نحال للى درية مت تطة تمت تط حسميب قمرة )لتورنيم  التعليم اإلإجيمبيمث اتله جمم  
 ( 1.24ناحنراف معيمري قمره )

( ناحنراف معيمري 2.89لمرية مت تطة تمت تط حسميب قمره )مث اتله جمم  البىن التحتية يف املرفبة الثملثة نحال للى ا
 (1.18قمره )

(نساحنراف معيمري نقمره 3.14نقم أشمر مت تط اتاتتجمبة تافراد ليوة المراتة للى املديمس كتل إىل مت تط حسميب) 
 ( نو  يشري إىل درية مت تطة من التدمير 1.16)

فم  املعيمرية لالتتجمسا  أفراد ليوة المراتة للى فدرا  كل جمم  من كتم مت اتتدرا  املت تطم  احلسمبية ناتاحنرا
 : اجملمتا  كتم يل 

 : لتورنيامتالك اخلربة يف التعليم اإل :األولاجملال  -
حيث مت اتتدرا  املت تطم  احلسمبية نااتاحنرافم  املعيمرية تاتتجمسا  أفراد ليوة المراتة للى فدرا  جمم  امتالك اخلربة يف 

 (2) التعليم لن بعم كتم ياهر يف اجلمن 
املت تطم  احلسمبية نااتاحنرافم  املعيمرية تاتتجمسا  أفراد ليوة المراتة للى فدرا  جمم  امتالك اخلربة يف التعليم  (2يمن  )

 لن بعم

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

رتبة 
 الفقرة

 الدرجة

1 
ي وفق لتترونالتزام بخطة للتعليم اإل

 توجيهات الجامعة.
 متوسطة 9 1.17 2.80

2 
امتلك خبرة في مجال الحاسبات 

 والشبتات.
 متوسطة 8 1.25 2.92

3 
اعمل على انشاء االختبارات والواجبات 

ية بشتل مستمر في التعلم عن لتتروناإل
 بعد.

 متوسطة 4 1.23 3.06

4 
اقيم أنشطة الطلبة بشتل مستمر في 

 ي.ترونلتالتعليم اإل
 متوسطة 6 1.32 2.99

5 
اتابع حضور وغياب الطلبة خالل التعليم 

 ي.لتتروناإل
 متوسطة 3 1.29 3.18

6 
اصمم محتوى المادة الدراسية 

 ية بشتل يثير دافعية الطلبة.لتتروناإل
 متوسطة 2 1.35 3.19

7 
استخدام تافة وسائل التواصل 

 ي للتفاعل مع الطلبة.لتتروناإل
 توسطةم 5 1.35 3.01

8 
طرح االسئلة ادارة النقاش مع الطلبة 

 ية بدافع التعلم.لتتروناثناء المحاضرة اإل
 متوسطة 7 1.25 2.93

9 
ية لتترونارسال واستالم الواجبات اإل

 واعطاء الدرجات عليها للطلبة.
 متوسطة 1 1.28 3.35

 متوسطة  1.12 3.04 الدرجة التلية 

ية نالطمء المريم  لليهم للطلبة قم حالت لتورنظرة ارتم  ناتتال  ال ايبم  اإل( ا  الاد2يالحظ من اجلمن  رقم )
 لتورنينو  التزا  خبطة للتعليم اإل 1 يف حني الادرة األنىل( يف املرفبة 1.28( ناحنراف معيمري )3.35للى اللى معم  نو  )

 (1.17ري )( ناحنراف معيم2.80نفق ف يهيم  اجلممعة حالت للى اقل نتط حسميب نو  )
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  :البىن التحتية: اجملال الثاي -
 حيث مت اتتدرا  املت تطم  احلسمبية نااتاحنرافم  املعيمرية تاتتجمسا  أفراد ليوة المراتة للى فدرا  جمم  البىن التحتية

 : (3كتم ياهر يف اجلمن  رقم )
 د ليوة المراتة للى فدرا  جمم  البىن التحتية املت تطم  احلسمبية نااتاحنرافم  املعيمرية تاتتجمسا  أفرا (3يمن  رقم )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

رتبة 
 الفقرة

 الدرجة

 متوسطة 7 1.28 2.76 .خدمة االنترنت متوفرة في البيت للتواصل والتعليم 1

2 
امتالك ادوات التعلم عن بعد مثل الحاسبات والهواتف 

 الذتية.
 سطةمتو 4 1.13 2.97

 متوسطة 8 1.24 2.61 .يوفر المعهد خدمة االنترنت العضاء هيئة التدريس 3

4 
توفر االدارة العليا الدعم الفني والتقني لمعالجة أي خلل 

 طارئ اثناء عملية التعلم.
 متوسطة 2 1.19 3.01

5 
توفير الجامعة منصة تعليمية جيدة الستمرا التعليم 

 ي.لتتروناإل
 متوسطة 3 1.17 2.99

6 
تم تدريب اعضاء هيئة التدريس من قبل الجامعة على 

 .استخدام ادوات التعليم عن بعد
 متوسطة 5 1.18 2.93

7 
تم توفير دليل االستخدام الموقع الخاص بالمادة التعليمية 

 .العضاء هيئة التدريس
 متوسطة 6 1.03 2.89

 متوسطة 1 1.28 3.03 التدريس عن بعد. اليةادارة الجامعة تقوم بتقييم مستمر  8

 متوسطة  1.18 2.89 الدرجة التلية 

ادارة اجلممعة فد   بتدييم مستتر الية التحتية نو   ويةيف جمم  ف فر الب ( أ  الادرة الثمموة3يالحظ من اجلمن  رقم )
يف حني  (1.28( ناحنراف معيمري نقمره )3.03) التمريس لن البعم قم حالت للى أللى درية تمت تط حسميب نقمره

( 2.61حالت الادرة الثملثة نو  ي فر املعهم خممة اتاظورظت تا لضمء ويئة التمريس أقل در ية تمت تط حسميب قمره )
 .(1.24) ناحنراف معيمري نقمره
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 لتورنيمع قم  التعليم اإل: اجملال الثالث -
ليوة المراتة للى فدرا  مع قم  التعليم  حيث مت اتتدرا  املت تطم  احلسمبية ناتاحنرافم  املعيمرية تاتتجمسا  أفراد

 : (4 كتم ياهر يف اجلمن  رقم )لتورنياإل
املت تطم  احلسمبية نااتاحنرافم  املعيمرية تاتتجمسا  أفراد ليوة المراتة للى فدرا  جمم  مع قم  التعليم  (4)يمن  رقم 

 لتورنياإل
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

ة رتب
 الفقرة 

 الدرجة 

ضعف المهارات التقنية عند اعضاء هيئة  1
 .التدريس

 متوسطة  10 1.15 2.93

التتلفة المادية المرتفعة لتوفير أدوات  2
 .التعليم عن بعد مثل شبتة االنترنت

 متوسطة  6 1.20 3.27

 متوسطة  7 1.36 3.24 .سهولة الغش أثناء االختبارات 3

ل انقطاع التيار العوامل الخارجية مث 4
 التهربائي

 متوسطة  1 1.34 3.50

 متوسطة  2 1.29 3.49 .متابعة حضور وغياب الطلبة 5

ي تجربة حديثة ولم لتترونتجربة التعليم اإل 6
 .احصل على تدريب تافي لها

 متوسطة  4 1.15 3.33

 متوسطة  3 1.33 3.45 .قلة الترتيز بسبب الحجر المنزلي 7

صصين لتدريب اعضاء قلة وجود المتخ 8
هيئة التدريس على االستخدام الجيد للتعليم 

 .يلتتروناإل

 متوسطة  5 1.31 3.32

 متوسطة  8 1.27 3.22 .الجلوس خلف الشاشات لفترة طويلة 9

 متوسطة  9 1.21 3.15 .3.15ضعف المهارات التقنية لدى الطلبة  10

 متوسطة  1.13 3.29 الدرجة التلية للمجال 

نو  الع امل اخلمريية مثل اظدطمع التيمر  لتورنييف جمم  مع قم  التعليم اإل ( أ  الادرة الرابعة4من اجلمن  رقم )يالحظ 
( يف حني حالت الادرة 1.34) ناحنراف معيمري نقمره (3 50التهرسائ  قم حالت للى أللى درية تمت تط حسميب نقمره).

( ناحنراف معيمري نقمره 2.93ويئة التمريس أقل در ية تمت تط حسميب قمره )ضعف املهمرا  التدوية لوم الضمء   نو األنىل
(1.15) 

التعليم  م إجيمبياملت تطم  احلسمبية نااتاحنرافم  املعيمرية تاتتجمسا  أفراد ليوة المراتة للى فدرا  جمم   (5يمن  رقم )
 لتورنياإل

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 رتبة
 الفقرة 

 الدرجة 

ي أتثر فاعلية من التعليم لتترونالتعليم اإل 1
 التقليدي.

 متوسطة 8 1.27 2.52

يتميز التعليم عن بعد ببيئة تعليمية مرنة من حيث  2
 .الزمان والمتان

 متوسطة 3 1.24 3.03

ي في تحقيق اهداف لتترونيساعد التعليم اإل 3
 التعليم.

 متوسطة 5 1.35 2.88

 متوسطة 7 1.25 2.64 لتعلم عن بعد التعلم الذاتي.يحفز ا 4

إلى  ي يتيح للطلبة الوصوللتترونالتعليم اإل 5
 المادة العلمية في اي وقت. 

 متوسطة 1 1.13 3.12

ي العالقة بين التدريسي لتترونيعزز التعليم اإل 6
 والطلبة.

 متوسطة 6 1.21 2.83

 متوسطة 2 1.20 3.08 توفير الوقت والجهد 7

 متوسطة 4 1.23 2.87 .ي يجعل التعليم اتثر متعةلتترونالتعليم اإل 8

 متوسطة  1.24 2.99 الدرجة التلية للمجال 
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 يتيح للطلبة لتورنينو  التعليم اإل لتورنيم  التعليم اإلإجيمبييف جمم   ( أ  الادرة اخلممسة5) يالحظ من اجلمن  رقم
 ناحنراف معيمري نقمره (3.12) قم حالت للى أللى درية تمت تط حسميب نقمرهاملمدة العلتية يف اي نقت. إىل  ال ص  

 أكثر فمللية من التعليم التدليمي.أقل در ية تمت تط حسميب قمره لتورنيالتعليم اإل  نو األنىليف حني حالت الادرة  (1.13)
 (1.27( ناحنراف معيمري نقمره )2.52)

 
 : النتائج والتوصيات

ح   ناقع التعليم  املمربني التدويني ألماد ملتعلدة هبذا أ  درية فدمير ألضمء ويئة التمريس يف معهمأنضحت الوتمئج ا
 نساحنراف معيمري نقمره (3.14نقمره. ) ، تمت  تط حسميب(مت تطة) يف ظل يمئحة ك رنان، قم يمء  بمرية لتورنياإل
أ  أفراد ليوة المراتة يؤكمن  للى الدا ر يف فطبيق إىل  وتيجةنفشري وذه ال .درية مت تطة من التدميرإىل  نو  يشري (1.16)

ناليت فشتل حتماي" ظل يمئحة ك رنان كتشتلة  (sunil, 2015)التعليم لن بعم سالشتل املطل ب من خال  مم اشمر إليه 
مجيع إىل  قلة إمتمظية ال ص  إىل  غري فعمتا" لن بعم، إضمفةناليت غيمهبم جيعل لض  ويئة التمريس  ،نمشتلة التدوية ،ظدص الملم

 .التدويم  اليت تحتمي هنم نأ  يت ظ ا قمدرين للى التودل ناتتدما  اتادنا  املتمحة هلم بشتل فعم 
ن إليه مواتة الي ظست  أب  التعليم لن بعم فرض ظاسه بد ة ظتيجة يمئحة ك رنان، لت أشمر نقم فعزى وذه الوتيجة كتم 

وذا اتاظتدم  يتطلب التشميم للى ف افر لومصر لمة فملم اتاظتدم  املر  من التعليم التدليمي إىل التعليم لن بعم، نمن وذه 
العومصر، ف افر خمتاني يف صوملة احملت ى الرقت ، نف فري التمريب التدين للتعلتني، نفشتيل خلية ط ارئ فرب ية ملتمبعة 

 الملم الواس  نالل يسيت للتتعلتني، نننضع التا را  اليت حتسن ظ افج نخمريم  التعليم املشتال ، ساإلضمفة إىل ف فري
  (2020)الي ظيست ، 

أظه سالرغم من أ  وومك قا ر يف فطبيق التعليم لن بعم، بسبب العميم من املع قم  اليت إىل  نميتن فاسري وذه الوتيجة
فغطية حمت ى املدرر نالوركيز ن  التمريس خمصة نالتعليم لن بعم لممة، مثل فهم خامئص املتعلتني ناحتيميمهتم،ي ايهم لض  ويئة 

حتديق التغذية ن  ية تمست ى أللى من مست ى املتعلم،لتورنظسالثدمفة اإل اتاملم ن  فبين أتمليب فمريس متو لة،ن  للى اتاوماف الورب ية،
 نميتن رد الوتيجة .يمبة للى اتتاسمراهتم، ناتاملم  تمشتال  ظام التشغيل املدتلاة نفهم أدنافهالرايعة، نالت اصل مع الطلبة ناتا

نلم  قمرة التثري من اجلممعم  نالتليم  ناملعموم  .لم  حا   التثري موهم للى المنرا  التمريبية لتأوليهم يف وذا اجملم إىل 
أ  بعض ادارة التثري من اجلممعم  تا فشجع للى اتتدما  إىل  تعليم.إضمفةللى جممراة ترلة التط را  التتو ل يية يف جمم  ال

)اب   نافادت ظتيجة وذه المراتة مع ظتيجة دراتة  من خال  فعديما  ادارية رنفيوية فدف ب يه التعليم لن بعملتورنيالتعليم اإل
 (2020شديم ناخرن  تدرنخ لة، 

، يمء بمرية مت تطة. نافادت مع ظتيجة لتورنيفدييم ليوة المراتة جملم  معيدم  اتتدما  التعليم اإل أ ىل إ أشمر اليت 
 (2019)الرشيمي نابراويم مورية، دراتة 

ية اتاكورنظية يف أ  أبرمز املع قم  اليت ف ايه معلتم  احلمتب اتايل، يف اتتدما  املوام  التعليتإىل  أشمر اليت 
ا التمريس فتتثل، يف املع قم  املرفبطة ساتادارة املمرتية، يليهم املع قم  املرفبطة ساملوموج المراتية، مث املرفبطة ساملعلتم  نأخري 

اتارد  ليت  (2016)المنتري،  يمء  املع قم  املرفبطة سالطملبم . نافادت ظتيجة وذه المراتة مع ظتيجة دراتة المنتري
 .ية، يمء  بمرية مت تطةلتورنظأ  مع قم  اتتدما  ألضمء ويئة التمريس للتوام  التعليتية اإلإىل  أشمر 
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 : التوصيات

 . لتورنيفمريب ألضمء اهليئة التمريسية للى كياية اتتدما  برامج نموام  التعليم التعليم اإل-1
 فعليتية للتمريسني نالطلبة لن كياية اتتدما  التعليم لن بعم. لدم دنرا  فمرييبية ننرش-2
 نضع خطط مسبدة من قبل إدارة املعهم للسري لليهم خال  فطبيق التعليم لن بعم. -3
 ف فري البوية التحتية ناتادنا  نال تمئل التدوية الالمزمة لتطبيق التعليم لن بعم يف اجلممعم  نالتليم  ناملعموم.  -4 
  حن  فاعيل نفطبيق التعليم لن بعم ا ملم فدتضيه اتانضمع الراووة يمئحة ك رنان، ظار لضرنرة فاعيل التتو ل ييم يف السع -5

 التمريس. 
  ةخمصة التعليم لن بعم.لتورنيمزيم من المراتم  اليت فتومن  جممتا  خمتلاة للتعليم اإل إيراء -6
 مع متطلبم  التعليم بوام  الاا ف اتافوراضية يف برانمج التعليم لن بعم  فط ير املوموج المراتية، نح تبتهم، لتت افق -7
 فشجيع التمريسني الذين ي ظا   الاا ف اتافوراضية يف التعليم ممداي نمعو اي " -8
 (.مزمم نغري األ مزمم )األ  يف كل الارنفلتورنيضرنرة اتتدما  التعليم اإل -9
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