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Abstract 

Study Objectives: This study aims to Identify the following: 

To what extent, the students of KUUA in Jeddah benefited from (EMES. The obstacles that face 

students in KAAU in using e-learning management system (EMES). Improving KAAU experiment in 

the use of e-learning management 

system (EMES) from the students. Most important results: The overall average mark for students' 

benefit from (EMES) reached average degree (3,86). The overall average mark of the obstacles that 

face the students reached with probable obstacle (1,04). The highest point concerning the improvement 

of KAAU usage of the system reached (25,4%) from the students viewpoints concerning developing 

the system to catch up with the new technology requirements. Most important recommendations and 

suggestions: Making sure of the infrastructure quality and having intensive ,in-service training on using 

(EMES) - The study suggested implementing evaluating studies for the system according to the 

international criteria of comprehensive quality - It also suggests making a field study to pinpoint and 

identify the system's technical problems and ways to get over them. 
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 ملخص ال
هدفت الدراسة للتعرف على درجة استفادة الطالب بجامعة الملل عبدالعزيز بمدينة جدة من استخدام نظام التعليم انلكتروني 

(EMES والتحديات .)( التي تواجث الطالب بجامعة الملل عبدالعزيز بمدينة جدة من استخدام نظام التعليم انلكترونيEMES .)
( من وجهة نظر الطالب. ولتحقيق أهداف EMESتحسين تجربة جامعة الملل عبدالعزيز في استخدامها نظام التعليم انلكتروني )

، و 570نة لجمع البيانات، وتكونت العينة التي طبقت عليها الدراسة من )الدراسة اتبع المنها الوصفي، واستخدمت أداة االستبا ( طالبا  
وتوصلت الدراسة إلى النتائا التالية : بلب المتوسط العام لدرجة استفادة الطالب من استخدام  ( عضوا  من أعضاء هيئة تدريس.115)

وسط العام لدرجة التحديات التي يواجهها الطالب من استخدام (. بلب المت3,86( بدرجة متوسطة )EMESنظام التعليم انلكتروني )
%( حول تحسين تجربة جامعة الملل عبدالعزيز في 25,4( بدرجة معوق محتمل. بلب أعلى بند بنسبة )1,04نظام التعليم انلكتروني )

ام وتحديث النسخة بما يتواكب مع ( من وجهة نظر الطالب، حيث جاءت في تطوير النظEMESاستخدامها نظام التعليم انلكتروني )
متطلبات العصر. وكانت أهم التوصيات والمقترحات: التأكد من جودة البنية التحتية، وعقد الدورات التدريبية المكثفة حول استخدام نظام 

(EMES( واقترحت الدراسة إجراء دراسات تقويمية لنظام .)EMESفي ضوء المعايير العالمية وفي ضوء معايير ال ) ،جودة الشاملة
 وعمل دراسة ميدانية مباشرة لالطالع على مشكالت النظام التطبيقية والفنية، وعالج السلبيات الموجودة حاليا .

 .جامعة الملل عبدالعزيز ،التعليم عن بعد ،برناما ،EMES الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:
الحياة؛ حيث شهدت البشرية تقدما  سريعا  متناميا  في تطور  نعيش اليوم عصرا  يمتاز بالتطور السريع والهائل في شتى مناحي

المعرفة، وتسارع المعلومات، فقد ظهرت مصطلحات تعليمية تدل على تغلغل التقنية في حياه البشرية؛ وذلل بسبب االختراع العظيم 
قدرات الحاسب اآللي؛ وذلل ب دخالث في العملية  لتكنولوجيا الحاسبات اآللية واننترنت، فبدأ المهتمون بالتربية والتعليم االستفادة من

التعليمية، وما لبث أن تعالت أصوات المربين بالمناداة والبحث عن أفضل وسائل االتصال لنقل المعلومات وتبادل اآلراء 
 (.2م،2010والخبرات.)ابتسام القحطاني:

لدان المتقدمة والنامية على حد سواء يميل لالعتقاد ( أنث منذ زمن هنال شعور عام في غالبية الب223م،2002وذكر )أبو رّيا:
بأن المجتمع يشهد تحوال  نحو العالم المحوسب؛ وذلل نتيجة ثورة المعلومات، ونمو صناعة الحاسوب، وياقصد بذلل مجتمع يؤدي فيث 

 الحاسوب دورا  أساسيا  في شتى مناشط الحياة المهنية والتربوية.
عادة النظر في طبيعة الوضع التربوي والسياسات التعليمية؛ كي تنسجم مع هذه التحوالت السريعة؛ وهذا ما دعا التربويين إلى إ 

لتاواكب الثورة التقنية؛ التي بلغت أوجها مع تكنولوجيا الحاسبات، وظهورها في مجاالت عديدة االستخدامات في الميدان التربوي 
 التعليمي.
( ارتفعت نسبة انتشار 2012( بالمملكة العربية السعودية أنث في عام )8-6م:2012وقد جاء في )تقرير هيئة االتصاالت:  

( مليون مستخدم، ويتوقع أن 14.2%(، وقادر عدد مستخدمي اننترنت حاليا  بحوالي )49.1اننترنت بمعدالت عالية، وصلت بنسبة )
دمة نتيجة لما تقدمة من سرعات عالية في نقل المعلومات. يشهد الطلب على خدمات اننترنت ارتفاعا  ملحوظا  في السنوات القليلة القا

ولقد أظهرت نتائا مسح ميداني غطى على كل الشرائح المكانية واالجتماعية من اأفراد قامت بث هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات؛ 
ملةا من اأسباب؛ يأتي في مقدمتها من حيث لتحديد اأسباب الرئيسية الستخدام اننترنت في المملكة، وقد جاءت النتيجة متمثلة  في ج

 أهميتها للفرد، التصفح، والبحث عن المعلومة، والتعليم. 
وياعد التعليم أحد الركائز التي تقوم عليها اأمم وعمادها اأساسي المهم بالنسبة لهم، وخوفا  من التراجع أمام زحف الحضارات  

االزدهار تشيد بث حضارة عريقة مثالية؛ تستفيد منها اأجيال القادمة، وسعت إلى تطوير  اأخرى، فقد جعلت التعليم سالحها الدائم نحو
التعليم إلى اأفضل أهميتث الواضحة وضوي الشمس؛ وهذا ما يستدعي مّنا الخوت في خبايا التجارب باحثين عن مسببات النجاي في 

اجث المسئولين للوصول إلى أقصى درجة ممكنة من انتقان؛ لمواكبة النمو العملية التعليمية، ثم البحث عن المعيقات والتحديات التي تو 
ي المتسارع لتطبيقات تقنيات التعليم وتغيراتها؛ وزيادة الطلب من قبل الكليات والجامعات لتطبيق هذه التقنيات الحديثة في التعليم، الت

عالم المتقدم؛ الستيعاب اأعداد الكبيرة من الطالب سنويا ؛ حسنت كثيرا  من إمكانيات المؤسسات التعليمية في كثير من مناطق ال
 ومواجهة حاجاتهم المتزايدة للتعليم.

وقد أدت هذه التغيرات إلى ظهور أنماط وطرائق عديدة للتعليم والتعلم، تزامنت مع ظهور الثورة التكنولوجية؛ والتي جعلت العالم  
غنية إلكترونيا  متعددة المصادر، والبحث والتطوير الذاتي. )مها قرية صغيرة؛ مما أدى إلى حاجة المتعلم لبيئات 

 (.10م:2010( و)الشناق ودومي، 284م،2008مصطفى:
ويعد جمع المعلومات ودراستها هي المحرل اأساسي لتطور البشرية منذ القدم؛ لما تقدمث من دعم للعلوم اننسانية والبحث  

سيكون التعليم انلكتروني بمثابة عصب الحياة وشريانها الرئيسي؛ وعماد بنيانها، والمحرل  العلمي واتخاذ القرار، وفي العصر الحاضر
ير لكافة العلوم ومالحقة تطوراتها؛ إذا وجدت التخطيط السليم وانعداد الجيد لبرامجها وموادها التعليمية، كما يمكن أن تاسهم إلى حد كب

 (.3م،2003لنوعي. )إسماعيل:في تحسين المخرجات التعليمية بشقيها الكمي وا
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( أن شبكة اننترنت من أهم مستجدات العصر؛ التي أدت إلى تغيير جذري في التعليم 77م،2005ويرى )الموسى والمبارل: 
لذي الجامعي العالي، والذي أتاي بدوره إلى تزايد التعلم بطرائق مختلفة، توفر احتياجات المتعلم التعليمية عن طريق التعليم عن بعد، وا
  يعتبر وسيلة فعالة وهادفة للحصول على المعارف. ماواكبة للتغيرات وماسايرة لمستجدات هذا العصر المتالطم باأمواج المعلوماتية.

( "أن نجاي التعليم انلكتروني يعتمد على مدى جاهزية ,1984Abedor&SacKs) عن ( نقال  6م:2004وذكر الصالح ) 
 وانعتقادات للقيم امتالكهم ومدى فيها، التدريس أعضاء هيئة جاهزية أهمها المكونات، من عدد خالل من التبني لهذا الجامعة؛ وقبولها

 التعليم لنجاي وأدعى أعلى جاهزيتهم مستوى كان عاليا   االمتالل مستوى كان التعليم، فكلما من النوع هذا لمثل الالزمة والكفايات
 .انلكتروني "
وفي ضوء أهمية التعليم انلكتروني ودوره الريادي في المجتمعات، والتي أانشئت انطالقا  من القناعات الراسخة بأهمية هذا  

بوية، الدور؛ فقد تحتم علينا دمجها في عمليتي التعليم والتعلم، والتي لم تعد ترفا ، بل أصبحت مطلبا  حيويا  لتطوير البانى والهياكل التر 
 (.5م،2003من نقلة نوعية في التعليم؛ للرفع من مستوى المخرجات التربوية بأقل جهد وأفضل نوعية )الراشد:لما تقدمث 
ونظرا  لطبيعة هذه التقنيات الحديثة في التعليم؛ فقد وجدت المؤسسات التعليمية نفسها في تحديات عظيمة لمواجهة التوفيق  

جاي في تحقيق اأهداف التربوية من خاللها. وعليث ظهر رجال الفكر والمتخصصون مابين هذه التطبيقات التقنية في التعليم؛ والن
والخبراء التقنيون لمساعدة هذه المؤسسات التعليمية في وضع السياسات والمقاييس والقواعد التنظيمية؛ نعطاء انتجاه الصحيح لبراما 

مد  ادهم ببراما التقييم للمراجعة الذاتية لهيكل هذه النظم بصفة مستمرة.التعليم عن بعد، لتصبح جزءا  من عمليات التعليم المعتمد، وا 
( إلى احتماالت المستقبل وشكل المؤسسة التعليمية، حيث سيتضاءل دور اأستاذ الجامعي في الشري 84م،2004وأشار)الفار: 

على مستوى الجماعة أو مستوى الفرد،  المستفيت بالمرحلة الجامعية والمعاهد العليا، وسيقتصر دوره على االستشارة، التي تتم
 وسيمضي الدارسون أمام شاشات الحاسوب، ب ستخدام اننترنت للحصول على المعلومات من الجامعات المختلفة.

فالتعليم عن بعد الذي شاع في أوساط التعليم الجامعي العالي، تزامن مع التنامي المتسارع في التقنيات والشبكة العالمية  
. ونشيد هنا بمؤشرات نجاحها، واتجاهات مؤسسات التعليم العالي في الدول المتقدمة، التي أولت جّل اهتمامها للتعليم عن "اننترنت"

( قدمت جامعات 2001( أنث:"في العام ),2002Dumort, 29( نقال  عن )2007بعد. ومن هذه المؤسسات التي أشار إليها الصالح )
رر للتعليم عن بعد بأساليب متنوعة من بينها التعلم انلكتروني، كذلل حققت جامعة هارفرد ( مق50,000( دولة أكثر من)130في )

(، بانضافة إلى Janecck ,2001,13( طالب )60.000( مليون دوالر من عائدات برناما التعليم عن بعد، الذي يخدم )150)
لخطة انلكترونية التي أسسها انتحاد اأوروبي لنقل التعليم مشروع ائتالف الجامعات؛ وعنوانها "جامعات القرن الحادي والعشرين" ا

 3(".صHeeger ,2002,2الجامعي إلى الطالب في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا)
(؛ فقد 2012وباالطالع على عدد من توصيات المؤتمرات كتقرير المؤتمر الدولي اأول للتعليم انلكتروني والتعليم عن بعد ) 

م(؛ بضرورة 2013لماسة لتقويم تجارب الجامعات السعودية؛ ومدى استفادة الطالب منها. كما أوصت دراسة العلوان )أوصت بالحاجة ا
شرال المستفيدين من الدارسين والمشرفين في عملية التقويم، كذلل أكدت العديد من  التقييم الشامل والمستمر أنظمة التعليم عن بعد، وا 

(؛ على أهمية تقويم 2012(، وأبو خطوه )2006(، وزين الدين )2006(، والزامل )2003ن السنبل )توصيات الدراسات كدراسة كلا م
تجارب التعليم انلكتروني وبراما التعليم عن بعد في الجامعات ومراحل التعليم المختلفة؛ تمهيدا  لتطوير هذه التجارب؛ والتعرف على 

مؤسسات التعليمية الراغبة في تطبيق التعليم انلكتروني عن بعد؛ وذلل قبل رصد نواحي القوة والضعف فيها، وضرورة تقويم تجارب ال
ت المبالب الطائلة لمشاريعها، حتى تستفيد البراما المطورة من التقنيات واأساليب الحديثة في التعليم عن بعد بالشكل المأمول. كما أوص

لم عن بعد بصورة أكثر تفصيال ؛ لتحسين التغذية الراجعة لدى ( بضرورة تقييم أنظمة إدارة التع:2005Georgiakakisدراسة )
في الواليات المتحدة  LMS( لمشروع 2012-2011المتعلمين وتطويرها تبعا  لالتجاهات المستقبلية. كذلل أوصى التقرير السنوي )

التدريس استخدام بتشجيع أعضاء هيئة  Learning Management System (LMS) Evaluation (2011-2012)اأمريكية 
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؛ نظرا  للحاجة التربوية الماسة إلى التكيف مع هذه النظم بصورة أسرع، التسامها بالمرونة والفعالية، وترحيل كافة المقررات  LMSنظام 
من أنها تدعم  (. ووفقا  لذلل، فهنال حاجة ماسة إلى تقييم منتظم ومستمر لتلل النظم؛ للتأكد2013لنظم إدارة التعلم بحلول بداية العام )

اأهداف اأكاديمية االستراتيجية للجامعة، مع إشرال عدد من المختصين بشئون تعليم المجتمع في عملية تقييم نظم التعليم انلكتروني 
  في دعمها للتعلم النشط من خالل أدوات المشاركة والتعاون على شبكة اننترنت. LMSلرفع الوعي ب ستخدام نظام 

( في توصياتهم إلى أمور عدة التي كان أبرزها: دعوة 2006(، وزين الدين )2003كلا من السنبل ) كما أوصت دراسة 
الجامعات إلى أهمية تشكيل فريق عمل؛ تنظر في إمكانية إنشاء مراكز للتعليم عن بعد، وطري تخصصات ومساقات تعليمية؛ يمكن أن 

يف صيب التعليم عن بعد لعالج بعت انشكاليات التي تواجهها الجامعات تقدم بطرق وأساليب التعليم عن بعد، ودراسة إمكانية توظ
ومراحل التعليم المختلفة في بعت التخصصات نظرا  لالكتظاظ الطالبي، ودعوة كليات التربية إلى تركيز اهتماماتها في براما الدراسات 

ب واأساتذة على تناول موضوعات التعليم عن بعد، في العليا على الموضوعات ذات الصلة بالتعليم عن بعد، وحث الباحثين من الطال
 جوانبها المختلفة وأبعادها الممتدة.

( أيضا  في دراستها إلى حاجة التعليم العالي الشديدة في المملكة العربية السعودية إلى اأخذ 2009وقد أشارت سارة العريني) 
( 7االجتماعي على التعليم العالي نتيجة تضاعف عدد الطالب بنحو )بنظام التعليم عن بعد، ومن أهم مبررات ذلل؛ زيادة الطلب 

مرات خالل العقد اأخير. اأمر الذي يعد بمثابة جرس إنذار بالنسبة للبعد الحضاري المستقبلي للبالد؛ بصورة قد يكون لها انعكاسات 
يات التي تواجث التعليم عن بعد، ف نث يتعين أن تاؤخذ سلبية على نمو المجتمع وأمنث. وحتى يتسنى لنا التصدي لكافة المشكالت والتحد

 تجارب التعليم عن بعد بمحمل الجدية والتقويم المستمر أهدافها. 
( أن تقويم المدرس فقط لن يعطي صورة كاملة عن بيئة التعلم عن بعد؛ أن أداءه يعتمد 226-225م،2012وذكر )الكسجي: 

ة التكنولوجية وخدماتها الداعمة وجودة تصميم المقررات، وتتم رعاية التعلم عن بعد من قبل بشكل منظومي على فاعلية البنية التحتي
المدرسين وأعضاء آخرين، وينبغي أن يركز تقويم بيئة التعلم عن بعد على كيفية شعور المستفيدين )أي المتعلمين( حول اأداء العام 

 الذي يقدمث التعلم عن بعد.
عربية السعودية استراتجيات وطنية ننشاء وتطوير التعليم انلكتروني والتعليم عن بعد، وأولتها اهتماما  وفعليا  تبنت المملكة ال 

ل متزايدا  إدراكا  منها تزايد أعداد الطالب عاما  بعد عام بدرجة فاقت قدرات المؤسسات التعليمية على مستوياتها المختلفة الستيعاب تل
ضافة إلى ذلل ف ن قطاعات كبيرة من  اأعداد، مما نتا عنث أن أعدادا   هائلة من الطالب ال تجد مكانا  لها في الجامعات التقليدية، وا 

الناس، تريد استكمال تعليمها، ولكن ظروفها االجتماعية والمادية ال تسمح لها باننتظام في الدراسات المنتظمة بالجامعات والمعاهد 
 (. 6انترنت -8العليا.)عائشة العمري: د.ت،

أمام تلل التحديات ومع التطورات التكنولوجية الحديثة؛ ظهرت محاوالت عدة في أنحاء كثيرة من العالم؛ اليجاد نمط جديد من  
التعليم؛ يعرف بمصطلح التعليم عن بعد، توفر فيث بيئة تعليمية إلكترونية لها متطلباتها البشرية، تتمثل في تشكيل عمل متنوع الخبرات 

(. وهي تأخذ أشكاال  من 2م،2009لها )منال السيف: ومخطط محددة وظائف تأدية في بينهم فيما خبراء يتعاونونمن العديد من ال
ي يعود التعليم غير التقليدي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا الحديثة؛ والتي تشكل رافدا  من روافد انشعاع الثقافي والعلمي، الت

ثراء اأفكار، واكتشاف المعارف، واتخاذ القرار، أهداف تفرضها حياتهم العلمية والعملية واالجتماعية إليها اأفراد نستقاء الم علومات، وا 
 واالقتصادية. 

واستنادا  إلى تطلعات الوضع الحالي، ياالحظ أّن المسئولين عن التعليم في المملكة العربية السعودية، شعروا بحاجة المملكة  
لتعليم الجامعي آلالف من الطالب، وحل مشكالت تزايد الطلب على التعليم الجامعي؛ وضرورة مقابلة هذه الحاجة الماسة لتوفير فرص ا

ت بأساليب عملية لتلبية احتياجات المتعلمين؛ فقد أسست وزارة التعليم العالي المركز الوطني للتعليم انلكتروني والتعليم عن بعد، ووضع
ات، والتي أوصت بتبني التعليم انلكتروني والتعليم عن بعد، وتطبيقاتها في التعليم العالي، وتوفير الدعم الخطة الوطنية لتقنية المعلوم
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المادي والبشري والفني واأدوات الالزمة لتطوير التعليم الجامعي لكافة مراحلها وشرائحها، مع توفير المرونة وتخطي الحدود الزمانية 
ا في نشر العلم والمعرفة على المبادف والقيم انسالمية السمحة، وبناء مجتمع المعرفة، وتوظيف تقنيات والمكانية؛ لتؤدي المملكة رسالته

لم التعليم لتحقيق التميز العالمي للمملكة في التعليم العالي، وتوفير فرص التعليم المتميز لذوي الظروف االستثنائية؛ لتعزيز مبدأ التع
 (.10دا  على تقنيات المعلومات واالتصاالت وتطبيقات التعليم انلكتروني والتعليم عن بعد. )انترنتالذاتي والتعلم مدى الحياة، استنا

كما بدأت عدة جامعات ب نشاء عمادات مستقلة بالتعليم انلكتروني والتعليم عن بعد، في مابادرة منها لتابنى جاهدة  فكر التعليم  
انلكتروني والتعليم عن بعد، ومن تلل الجامعات جامعة الملل سعود، وجامعة الملل فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملل فيصل، 

 عزيز، وجامعة محمد بن سعود انسالمية، و جامعة أم القرى، وجامعة الملل خالد.وجامعة الملل عبدال
وحرصت جامعة الملل عبدالعزيز أن تكون لها الريادة في التعليم العالي فقد كانت السّباقة بين الجامعات لتأسيس نظام التعليم  

للمساهمة بشكل فعال في دعم مسيرة التطور،  11/5/2005( وتاريخ24232/ب/7عن بعد، حيث اعتمدتث باأمر السامي الكريم رقم)
الذي تشهده المملكة بشكل عام، ومن خالل جامعة الملل عبدالعزيز بشكل خاص، وذلل بتطبيق أحدث وسائل التعليم عن بعد المتبعة 

 Electronic Management Education Systemفي العالم، وكان أبرز برامجها توفير نظام ندارة التعليم انلكتروني 

(EMES)(،5.)انترنت 
الذي يعتبر نظاما  حاسوبيا  متكامال ؛ يقوم ب دارة العملية التعليمية عن بعد، بهدف تسهيل عملية التفاعل بين  (EMES)ونظام  

 Blendedالطالب وعضو هيئة التدريس. وقد أثبتت الدراسات أن أفضل نموذج للتعليم عن بعد هو نموذج اأساليب المتنوعة ويسمى

Solution(.5، وهذا النموذج يتطلب توفير أنظمة ندارة التعليم عن بعد، تؤدي للتفاعل بين الطالب وأستاذ المادة )انترنت 
ومن يتتبع ويصغي للمهتمين من الطالب والمختصين في مجال تقنيات التعليم يعلم بأنث يتردد على مسامعهم كثيرا  تساؤالت  

 إمكانية تحقيقث لاهداف لتي رسمت لها.(، ومدى EMESحول نظام )
وهكذا يتضح أن كل هذه المعطيات وانطالقا  منها؛ تدفعنا لنابادر الوقوف على حجم تجربة جامعة الملل عبدالعزيز في استخدام  

 دريس.(؛ والتحديات التي تواجههم؛ وسبل تحسينها من وجهة نظر الطالب وأعضاء هيئة التEMESنظام التعليم انلكتروني )
 :مشكله الدراسة

جاءت هذه الدراسة متزامنة مع اهتمام المملكة العربية السعودية بالتعليم انلكتروني والتعليم عن بعد، وتنبع أهميتها في كون  
تجربة التعليم عن بعد تجربة حديثة ورائدة في المملكة العربية السعودية بصفة عامة، وفي جامعة الملل عبدالعزيز بصفة خاصة، 

ى دراسة وتقويم؛ تساعد الجهات المعنية في معرفة مدى نجاحها، واالطالع على مواطن القوة والضعف فيها؛ قد ولحاجة هذه التجربة إل
تساعد أصحاب القرار في اتخاذ القرارات المناسبة حيال هذه التجارب لتحسينها وتذليل الصعاب والعقبات التي تعترضها؛ لتتمكن من 

  تحقيق اأهداف التي راسمت لها.
برر الحاجة التي تستدعي إلى إجراء المزيد مثل هذه الدراسات من نوايا متعددة؛ كحداثة الموضوع التي تتمتع بث، وهنا نا  

( في برناما التعليم عن EMESانلكتروني) التعليم والمجال الذي تناولتث الدراسة؛ هو مجال تكنولوجيا التعليم، الذي اختص في نظام
همية المستوى التعليمي الذي تناولتث؛ وهو التعليم العالي بمراحلث المختلفة؛ والذي شمل طالب كلا من بعد بجامعة الملل عبدالعزيز، وأ

مؤهل البكالوريوس والماجستير؛ والتي تعتبر قمة الهرم التعليمي، وفي نوع البرناما المستخدم؛ وهو نظام إدارة التعليم انلكتروني 
(EMES( حيث شهد العام ،)تخر 1432/1433 )يا أول دفعة من نظام التعليم عن بعد بجامعة الملل عبدالعزيز على مستوى هد

الجامعات السعودية، مما يزيد من أهمية إجراء هذا البحث لدى المسئولين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملل عبدالعزيز بشكل خاص 
ساعدة الجامعة في تحسين مستوى الخدمة والدفع بها والجامعات السعودية بشكل عام، ولما تمثلث نتائا هذا البحث من أهمية في م

 والتخطيط للمستقبل التعليمي. 
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ونعداد ماواطن ماتعلم ومانتا إيجابي وماستمر في طلب العلم ومواكبة للتقدم العلمي؛ فال بد من رفع المستوى العلمي للمتعلم؛  
المتاحة، ومنها االستخدام اأمثل لتقنيات التعليم لتخلق جوا  من بانضافة إلى رفع كفاءتث العملية باستخدام شتى الطرق واأساليب 

التفاعل والعمل الجماعي. وقد أاشير في الئحة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية في )المادة 
ول التعليم عن بعد، ؛ نيجاد بيئة مناسبة معززة السادسة( إلى أنث البد من توظيف تقنيات المعلومات واالتصاالت الحديثة لنشر حل

 ( 7بتطبيقات التعليم عن بعد. )انترنت
 التعليم ومن هذا المنطلق كان انصرار نثارة كثير من التساؤالت حول تجربة جامعة الملل عبدالعزيز حول استخدامها نظام 

هة نظر الطالب وأعضاء هيئة التدريس. واستنادا  على ذلل، ( في برناما التعليم عن بعد، وما واقعها؟ من وجEMESانلكتروني )
وعلى ما تم ذكره مسبقا  من توصيات الدراسات السابقة، واستشعار الباحثة إلى حاجة مجال تقنيات التعليم نجراء مثل هذه الدراسة؛ لذا 

 تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
 ( في برنامج التعليم عن بعد بجامعة الملك عبدالعزيز من وجهة نظر الطالب ؟EMESاإللكتروني) التعليم ما واقع استخدام نظام

 وانطالقا  من السؤال الرئيس تتفرع اأسئلة التالية :
 من وجهة نظر الطالب بجامعة الملل عبدالعزيز بمدينة جدة؟(EMES)ما درجة االستفادة من استخدام نظام التعليم انلكتروني .1
 ؟(EMES)التحديات التي تواجث الطالب بجامعة الملل عبدالعزيز من استخدام نظام التعليم انلكتروني  ما درجة .2
 من وجهة نظر الطالب ؟ (EMES)كيف يمكن تحسين تجربة جامعة الملل عبدالعزيز في استخدامها نظام التعليم انلكتروني  .3

 :أهداف الدراسة
 تحقيق ما يلي:تسعى الدراسة إلى 

( في برناما التعليم عن بعد بجامعة الملل عبدالعزيز من وجهة نظر EMESانلكتروني ) التعليم تقويم واقع استخدام نظام
 الطالب وذلل من خالل التعرف على: 

 .(EMES)درجة استفادة الطالب بجامعة الملل عبدالعزيز بمدينة جدة من استخدام نظام التعليم انلكتروني  - أ
 .(EMES)التحديات التي تواجث الطالب بجامعة الملل عبدالعزيز بمدينة جدة من استخدام نظام التعليم انلكتروني  - ب
 من وجهة نظر الطالب. (EMES)تحسين تجربة جامعة الملل عبدالعزيز في استخدامها نظام التعليم انلكتروني  - ت

 :أهمية الدراسة
 ب ذن اهلل ثمارا  قد ياستفاد منها في:  الدراسةستحقق 

مستوى  ورفع مشكالتهم؛ على بعد للتغلب عن التعليم برناما ( فيEMESانلكتروني ) التعليم نظام مساعدة الطالب المستخدمين .1
 مهاراتهم والوقوف على مدى استفادتهم من النظام.

 بعد عن التعليم برناما في أنظمة التعليم انلكتروني لتطوير اسة؛بنتائا الدر  بعد عن التعليم برناما عن المسئولة الجهات تزويد .2
 تواجهها. الصعوبات التي لتفادي

 براما جميع في وتبنيها التقنية هذه لدما للتخطيط المستقبلي كافة الجامعات بتطوير التعليم انلكتروني في إعطاء رؤية للمعنيين .3
 العالي. التعليم

التعليم انلكتروني في الجامعات اأخرى إلى ضرورة تبني سياسة التعليم انلكتروني؛ واالستفادة من توجيث أنظار القائمين على  .4
 تجارب الجامعات اأخرى لتالفي اأخطاء.
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 : مصطلحات الدراسة
بأنث: إصدار حكم شامل عن تجربة جامعة الملل عبدالعزيز؛ من حيث التعرف على درجة االستفادة من  التقويم: تعرفه الباحثة إجرائياً 

(، والتحديات التي تواجههم أو تعيق استخدامهم، وانسهام في تحسين النظام من وجهة نظر مستخدمي النظام EMESاستخدام نظام )
 من الطالب وأعضاء هيئة التدريس.

بأنث: أحد أنماط التعليم المستخدمة في جامعة الملل عبدالعزيز ويعتمد على استخدام الوسائط  تعرفه الباحثة إجرائياً اإللكتروني:  التعليم
دارة العملية التعليمية.  انلكترونية في إيصال المادة التعليمية وا 

بر وسيط تعليمي إلكتروني هو اننترنت، بحيث بأنث: توصيل المواد التعليمية إلى المتعلم ع التعليم عن بعد: وتعرفه الباحثة إجرائياً  
 يتمكن المتعلم من الوصول إلى هذه المعلومات في أي زمان ومكان.

وهو نظام حاسوبي متكامل يقوم  Management Education Systemوهو اختصار السمث( EMES)نظام إدارة التعليم اإللكتروني
تسهيل عملية التفاعل بين الطالب وعضو هيئة التدريس؛ ويتميز بجودة التصميم ب دارة العملية التعليمية عن بعد؛ حيث يهدف إلى 

التعليمي وكفاءتث، وتعدد أساليب عرت المعلومة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة واستخدامها كوسيلة تعليمية، وتطور التعليم الذاتي لدى 
الطالب وأعضاء هيئة التدريس. وهذا النظام خاص بجامعة الملل المتعلمين، وهو غني بأساليب تقييم الطالب، وأساليب التواصل بين 

 عبدالعزيز.
 اقتصرت حدود الدراسة الحالية على ما يلي:: حدود الدراسة

 .الحدود المكانية : جامعة الملل عبدالعزيز بمدينة جدة 
  1433/1434الحدود الزمانية : الفصل الدراسي اأول من العام. 
  :التعليم الطالب في برناما التعليم عن بعد بمرحلة البكالوريوس والماجستير المستخدمو نظامالحدود البشرية ( انلكترونيEMES )

 بجامعة الملل عبدالعزيز بمدينة جدة.
 التعليم الحدود الموضوعية : تقويم واقع استخدام نظام (انلكترونيEMES)  في برناما التعليم عن بعد بجامعة الملل عبدالعزيز

 من وجهة نظر الطالب نحو استفادتهم من النظام، و التحديات التي يواجهونها، والمقترحات لتحسين استخدام النظام.
 منهجية الدراسة واجراءاتها :

 منهج الدراسة:
( في EMES) انلكتروني التعليم لتقويم واقع استخدام نظام اتبعت الدراسة المنها الوصفي المسحي لمناسبتث للدراسة الحالية؛
 برناما التعليم عن بعد بجامعة الملل عبدالعزيز من وجهة نظر الطالب.

 مجتمع الدراسة: 
 عبد الملل ( بجامعةEMESيتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب مرحلة البكالوريوس والماجستير المسجلين في نظام )

( طالبا ، من بين مرحلتي البكالوريوس 1103هد حيث بلب عدد أفراد مجتمع الدراسة انجمالي )1434/ 1433 الدراسيالعزيز للعام 
 والماجستير. 
 عينة الدراسة:

( طالبا ؛ 570شملت عينة الدراسة جميع أفراد مجتمع الدراسة السابق ذكرهم، فقد تم التطبيق على عينة الدراسة المكونة من )
 ( طالبا  من مرحلة الماجستير.41( طالبا  من مرحلة البكالوريوس، و)529شملت على )
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 أدوات الدراسة: 
( في برناما التعليم عن بعد بجامعة الملل EMESانلكتروني ) التعليم تهدف الدراسة الحالية إلى تقويم واقع استخدام نظام 

لتنفيذ الجزء  كأداة االستبانة وفقا  أهدافها استخدام صفي، فقد تمالو  المنها الدراسة عبدالعزيز من وجهة نظر الطالب ؛ والتباع هذه
 الميداني.

 بناء أداة الدراسة:
 الدراسة )االستبانة( في صورة تجعلها صالحة لإلجابة على أسئلة الدراسة، وقد تم إعدادها  صاممت أداة

 صياغة فقد تم والدراسات السابقة، التربوي اأدب االطالع على ضوء وتساؤالتها، وفي وأهدافها الدراسة مشكلة على بناء
 االستبانة، حيث اشتملت أداة الدراسة على استبانة وتضمنت فقراتها على التالي:

( فقرة مغلقة، وتكونت انجابة من عبارات محاور االستبانة، 28(، واشتمل على )EMESدرجة االستفادة من نظام )أ.المحور األول: 
 )عالية جدا ، عالية، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جدا (. (Likert)ي وفقا  للتدرج الخماس
( فقرة مغلقة، وتكونت انجابة من 13(، واشتمل على )EMESالتحديات التي تواجث الطالب في استخدامهم لنظام ) ب.المحور الثاني:

 )عالية جدا ، عالية، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جدا (. (Likert)عبارات محاور االستبانة، وفقا  للتدرج الخماسي 
 (، واشتمل على سؤال مفتوي.EMESتحسين تجربة جامعة الملل عبدالعزيز في استخدامهم لنظام ) ج. المحور الثالث:
  صدق أداة الدراسة:

 تم قياس صدق أداة الدراسة من خالل التالي:
 :صدق المحتوى أو الصدق الظاهري 

للتحقق من صدق محتوى الدراسة، فقد تم عرت أداة الدراسة على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي االختصاص  
( محكما ؛ وذلل للتأكد من درجة أهميتث 22والخبرة، بجامعات محلية وعربية؛ لتحكيم أداة الدراسة )االستبانة(، حيث بلب عددهم )

ت والفقرات للبعد والمحور؛ ونبداء آرائهم في مدى كفاية أداة الدراسة )االستبانة( من حيث ووضوي العبارات، ومدى مناسبة المفردا
ضافة أي مقترحات أو تعديالت يوصون بها. وقد تم اأخذ  شموليتها، وتنوع محتواها، وتقويم الصياغة اللغوية وانخراج النهائي، وا 

ضافة بعت  بمالحظات المحكمين واقتراحاتهم، وأاجريت التعديالت في ضوء توصيات وآراء هيئة التحكيم، كحذف كلمات واستبدالها؛ وا 
 الفقرات؛ وتعديل صياغتها لغويا  ونحويا . 

 صدق االتساق الداخلي:
( طالبا ، ثم تم حساب 60بعد اأخذ بتعديالت المختصين وتوجيهاتهم، تم تطبيق اأداة على عينة استطالعية تكونت من )

لبنود االستبانة، وذلل من خالل حساب معامالت ارتباط البنود بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليث، وذلل صدق االتساق الداخلي 
(، ونالحظ أن قيم معامالت االرتباط تراوحت 0.01باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وجميعها جاءت دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )

مرتفعة، مما يؤكد صدق االستبانة، وانتماء المفردات للسمة المقاسة، أي إن فقرات االستبانة تتمتع (، وجميعها قيم 82,0الى 58,0بين )
 بصدق االتساق الداخلي، وبهذا يمكن الوثوق بأداة الدراسة.

( قد انتمت إليها، وجميعها جاءت دالة EMESمعظم معامالت االرتباط بين كل فقرة ومحور التحديات من نظام) كما أن
وجميعها قيم مرتفعة تدل على  (،71,0الى3,0(. ونالحظ أن قيم معامالت االرتباط تراوحت بين )0.01يا  عند مستوى الداللة )إحصائ

 قوة التماسل الداخلي، مما يؤكد الثقة في نتائا االستبانة.
 ثبات أداة الدراسة : 

عية السابق ذكرها، من خالل حساب معامل الثبات لكل تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل تطبيقها على العينة االستطال
 معامل قيمة (. حيث أنCronbach's Alphaمحور على حده، ولمحاور االستبانة ككل، وذلل باستخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ )
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من الثبات؛ حيث إن قيمة معامل  (، وهي تشير إلى قيمة عالية وهي أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية0.92)بلب  لاداة العام الثبات
( فقرة، وقد بلغت قيمة معامل ألفا 13( فقرة، بينما المحور الثاني الذي يحتوي على )28( والتي بلغت )0.96الثبات للمحور اأول )

 لجمع المعلومات، والثقة في نتائا االستبانة. اأداة(، وهى قيم مرتفعة تؤكد االعتماد على 0.81)
 وتفسيرها :مناقشة النتائج 

 إجابة السؤال األول وتفسيرح ومناقشته
( من وجهة نظر الطالب بجامعة الملك EMESينص السؤال األول على: ما درجة االستفادة من استخدام نظام التعليم اإللكتروني )

 عبدالعزيز بمدينة جدة؟
لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل عبارة من عبارات محور االستفادة من  

وجهة نظر الطالب بجامعة الملل عبدالعزيز بمدينة جدة، ثم تم تقدير المتوسط العام لالستفادة من نظام التعليم انلكتروني. كما يتضح 
 (1من الجدول )

 (1)جدول 

رقم 
 العبارات العبارة

 البدائل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
ضعيف  الترتيب المقياس المعياري

 جدا  
ضعي
عالية  عالية متوسطة ف

 جدا  

يساعد الطالب في تحقيق  1
4.075 36.7 38.1 22.1 2.5 .7 أهداف عملية التعلم.

 6 عالية .8630 4

يساعد استخدام النظام في  2
4.038 35.8 38.4 20.9 3.7 1.2 التعلم.تحسين عملية 

 7 عالية .9080 6

3 
يتميز باستخدام بيئة تعليمية 
مرنة من حيث الزمان 

 والمكان.
1.6 3.5 14.6 30.0 50.4 4.240

 2 عالية .9356 4

يجعل الدراسة أكثر سهولة  4
4.268 54.7 24.4 15.6 3.5 1.8 ومتعة.

 1 عالية .9651 4

رشاد يوفر أدوات مساعدة  5 وا 
3.666 30.9 23.7 31.8 8.6 5.1 لمستخدمي النظام.

 23 متوسطة 1.1486 7

يوفر للطالب أدوات ومصادر  6
3.801 30.9 30.9 27.9 8.2 2.1 التعلم الذاتي.

 17 متوسطة 1.0342 8

7 
توجد مؤشرات إيجابية حول 
الفوائد التي يحققها النظام في 

 مساندة التعلم وتيسيره.
1.6 4.2 21.4 37.9 34.9 4.003

 9 عالية .9355 5

يقدم خدمات جيدة ومتكاملة  8
3.773 30.4 30.9 28.1 7.2 3.5 لمساندة عملية التعلم.

 18 متوسطة 1.0670 7

يساعد على إثارة وتحفيز  9
3.915 38.6 28.2 22.3 7.9 3.0 الطالب للتعلم.

 11 متوسطة 1.0899 8

يساعد على إدارة العملية  10
3.903 33.0 32.1 28.9 4.2 1.8 أعداد الطالب.التعليمية 

 13 متوسطة .9685 5
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تحفز الجامعة الطالب  11
3.731 31.2 30.9 22.6 10.4 4.9 الستخدام النظام.

 21 متوسطة 1.1511 6

12 

تنوع المحتوى التعليمي 
للنظام)نص ثابت, رسوم 
متحركة, أصوات, فيدو, 
فالش, خرائط, عروت 

 تقديمية(.

8.6 14.6 27.0 24.9 24.9 3.429
 27 متوسطة 1.2462 8

يساعد النظام في تقويم  13
3.736 30.4 30.7 26.3 7.5 5.1 الطالب بفاعلية.

 20 متوسطة 1.1222 8

14 

تقوية مهارات التفاعل بين 
الطالب وأعضاء هيئة 

التدريس خالل حلقات الحوار 
 والمحادثات الصوتية.

6.7 9.3 21.8 29.5 32.8 3.724
 22 متوسطة 1.2018 6

15 

يساعد النظام على التفاعل 
بين المتعلمين وأعضاء هيئة 
التدريس ومشاركة اأفكار 
 فيما بينهم خالل المنتديات.

5.6 8.9 21.6 30.9 33.0 3.766
 19 متوسطة 1.1648 7

لى  .تساعد اأجندة لتنبيهي 16 وا 
3.505 30.2 22.8 24.7 11.9 10.4 ما يرغب إليث اأستاذ.

 26 متوسطة 1.3100 3

17 
يساعد النظام في إعداد 

وتسليم الواجبات بين الطالب 
 وأعضاء هيئة التدريس.

2.3 5.1 12.6 32.8 47.2 4.175
 4 عالية .9889 4

18 
يتميز النظام بفاعلية البحث 
في المادة العلمية واستخدام 

 خياراتث وأنواعث.
6.1 8.9 28.6 27.4 28.9 3.640

 24 متوسطة 1.1658 4

19 
فاعلية البريد انلكتروني 

الموجود في النظام في إدارة 
 التعلم.

4.9 6.3 16.0 28.6 44.2 4.008
 8 عالية 1.1396 8

20 

يتمتع النظام بالقدرة على إدارة 
جدولة المحتوى بتلقي الروابط 
ظهارها أو حذفها أو  الفرعية وا 

 نشرها بفعالية.

4.2 14.0 30.2 25.8 25.8 3.549
 25 متوسطة 1.1397 1

21 
تساعد متابعة محتويات 
المادة على تفاعل الطالب 

 مع المقرر.
4.7 6.7 22.5 31.6 34.6 3.845

 16 متوسطة 1.1142 6
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22 

تفيد متابعة التفاعل مع 
النظام من خالل تقارير 
المتابعة في تتبع تقدم 

 .الطالب

3.2 5.1 23.2 31.9 36.7 3.938
 10 متوسطة 1.0412 6

23 
النظام على زيادة يساعد 

القدرة لفهم المادة العلمية من 
 خالل توفرها في كل وقت.

2.1 2.3 15.4 31.8 48.4 4.221
 3 عالية .9338 1

24 
فاعلية إظهار التوزيع في 
مقارنة زيارة خدمات الموقع 

 ومتابعتها باستمرار.
2.5 6.1 25.6 32.5 33.3 3.880

 15 متوسطة 1.0216 7

25 
الشائعة في تسهل اأسئلة 

النظام لإلجابة على تساؤالت 
 الطالب المتكررة.

4.0 8.6 20.0 29.5 37.9 3.886
 14 متوسطة 1.1292 0

26 

يساعد وصف المنها 
الموجود في النظام على 
اكتشاف موضوعات المادة 
وتحضيرها مسبقا  من 

 الطالب.

3.7 9.3 16.7 33.2 37.2 3.908
 12 متوسطة 1.1117 8

27 
المصطلحات يفيد قاموس 

بالنظام في معرفة معاني 
 كلمات المنها.

12.1 12.8 25.3 23.5 26.3 3.391
 28 متوسطة 1.3229 2

28 
يفيد ممارسة استخدام النظام 
في تقوية مهارات استخدام 

 تطبيقات الحاسوب.
2.6 4.9 16.8 28.8 46.8 4.122

 5 عالية 1.0281 8

 متوسطة ,19 3.86 المتوسط واالنحراف المعياري العام
( إلى أن استجابات أفراد العينة جاءت تحت فقرة )متوسطة(، بمعنى أن استفادة الطالب من نظام 1الجدول ) نتائا تشير 

(، والعفتان 2008(، والحازمي )2006( جاءت متوسطة، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كلا من القرني)EMES)التعليم انلكتروني 
هذه النتيجة منطقيا  مع نتيجة السؤال الثاني، حيث جاءت درجة استفادة أعضاء هيئة التدريس من نظام (، ويفسر ذلل ارتباط 2009)

( تبعا  لمدى EMES( بشكل عام بدرجة متوسطة أيضا ، وفي الغالب تكون استفادة الطالب من نظام )EMESالتعليم انلكتروني )
لث في التدريس والتعلم، وبذلل ستكون استفادة الطالب واستخدامهم بالقدر الذي استخدام أعضاء هيئة التدريس للنظام، وتفعيلهم المنوع 

 يقوم بث عضو هيئة التدريس من جهد وطرق متعددة لتفعيل النظام في المنظومة التعليمية.
تفادة من االس نحو آرائهم حول الطالب نظر الخاصة بوجهات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ويالحظ أيضا  أن 

 فقرة )متوسطة( و)عالية( وذلل بالمقياس بين تتراوي إنها (، أي4.26( إلى )3.39بين) ما ( تراوحتEMESنظام التعليم انلكتروني )
 المتدرج الخماسي. ليكرت مقياس وهو الدراسة هذه في عليث اعتمد الذي

 كانت فقرة )عالية( تحت اندرجت حسابية، والتي متوسطات أعلى على حصلت التي العبارات أن (1الجدول ) كما يتضح من 
(، وانحراف معياري بلب 4.26بلب ) وهي بمتوسط حسابي يجعل الدراسة أكثر سهولة ومتعة" (: "4( عبارات، أعالها عبارة رقم )9في )
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التي جعلت التعلم أكثر متعة  ( على العديد من اأدوات التفاعلية،EMES(، وتفسر النتيجة السابقة أنها تاعزى إلى شمولية نظام ).96)
تاحة واندماجا ، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة أفينوغلو ) (، ومع ما أكدتث اأدبيات 2006(، ومها العبد الكريم ), 2005Avenogluوا 

ا بانتاحية ( في مبادف التعليم انلكتروني والتعليم عن بعد، وتميزه27-26،م2009( و)عامر:34:م2008التي أشار إليها عبدالعزيز)
 والسهولة والمرونة.

وهي  (: "توجد مؤشرات إيجابية حول الفوائد التي يحققها النظام في مساندة التعلم وتيسيره"7ويتضح أن أدناها هي عبارة رقم ) 
خالل وجود قنوات (، وتاعزى إلى أن النظام يعتبر ناقال  للخبرات التربوية من ,93(، وانحراف معياري بلب )4.00) بلب حسابي بمتوسط

هم اتصال كالمنتديات والبريد الكتروني والعديد من اأدوات؛ التي تّمكن المتعلمين المناقشة وتبادل اآلراء عبر نظام الكتروني محدد يجمع
م. لذلل توصلت جميعا  رغم بعد المسافات؛ كما يعتبر النظام وسيلة من الوسائل التي تدعم العملية التعليمية؛ التي سهلت التعليم والتعل

هذه النتيجة إلى وجود ايجابية وعموم الفائدة من النظام في تعلم الطالب، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كلا من ميتسي وليسنيل 
(2001Misiti&Lesniak,( وحسن وآخرين ،)2003( وهونا وآخرين )2002Hong et al, في حين اختلفت هذه النتيجة مع دراسة ،)

 .(,2007Uralيورال)
جاءت  الدراسة، هذه في عليث الذي اعتمد المقياس من )متوسطة( فقرة باختيارهم الدراسة عينة أفراد استجابة كانت نتيجة كما 

وهي " تفيد متابعة التفاعل مع النظام من خالل تقارير المتابعة في تتبع تقدم الطالب " (:22( عبارة، أعالها عبارة رقم )19في )
(، ويمكن أن نفسر هذه النتيجة في أن هذا البند يزداد لدى عضو هيئة 1.0(، وانحراف معياري بلب )3.93حسابي بلب ) متوسط

التدريس، فهو من يتابع الطالب بدقة واستمرار، من خالل عدد الصفحات التي قاموا بزيارتها والزمن المستغرق لكل زيارة، بانضافة إلى 
مثابة تقويم للطالب؛ وقد يقل هذا البند لدى الطالب؛ أنث على علم بكافة انجراءات التي قام طباعة وتنزيل هذه التقارير, والتي تعتبر ب
 بها، لذلل قّلت نوعا  ما أهمية هذا البند.

 وهي بمتوسط (: "يفيد قاموس المصطلحات بالنظام في معرفة معاني كلمات المنها"27كان عبارة رقم ) ويالحظ أنث أدناها 
(، وتاعزى إلى أن غالبية المصطلحات متداولة بكثرة في سياق المنها، وعدم تفعيلث 1.3وانحراف معياري بلب )(، 3.39) بلب حسابي

 من قاب ل أعضاء هيئة التدريس ب جبار الطالب على متابعتث، مما قد أدى إلى التقليل من أهمية هذا البند.
 إجابة السؤال الثاني وتفسيرح ومناقشته:

: ما درجة التحديات التي تواجه الطالب بجامعة الملك عبدالعزيز من استخدام نظام التعليم اإللكتروني ينص السؤال الثاني على
(EMES؟) 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل عبارة من عبارات محور التحديات، ثم تم  
 (.2تقدير المتوسط العام للتحديات من وجهة نظر الطالب بجامعة الملل عبد العزيز بمدينة جدة. كما يتضح من الجدول )

 (2جدول )

بارة
 الع

رقم
 

 
 العبارات

 البدائل

ابي
حس

ط ال
وس
لمت
 ا

 

ري
عيا
 الم

راف
النح

 ا
 

اس
مقي
 ال

يب
لترت
 ا

كيد
ق أ
معو

 

مل
محت

وق 
 مع

وق
 مع

غير
 

 7 معوق محتمل 7260, 1.0439 24.2 47.2 28.6 التكلفة المادية العالية لشبكة االنترنت. 1
محتملمعوق  6912, 1.1684 16.8 49.5 33.7 قلة تدريب الطالب في استخدام النظام. 2  6 

صعوبة استخدام النظام تقنيا  وتعقيد التعامل  3
 13 غير معوق 7141, ,7789 38.9 44.2 16.8 معث.
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 1 معوق محتمل 7262, 1.3649 14.7 34.0 51.2 صعوبة الدعم الفني والصيانة الالزمة للنظام. 4

قلة الحوافز المعنوية للطالب المستخدمين  5
 4 معوق محتمل 7472, 1.1842 20.4 40.9 38.8 للنظام.

قلة الحوافز)الدرجات( للطالب المستخدمين  6
 2 معوق محتمل 7506, 1.1982 20.2 39.8 40.0 للنظام.

 3 معوق محتمل 7333, 1.1965 18.9 42.5 38.6 وجود قصور في الخدمات التي يقدمها النظام. 7

عدم تمكن الطالب من مهارات التعامل مع  8
 8 معوق محتمل 7040, 1.0035 24.6 50.5 24.9 النظام.

ضعف مهارات استخدام الحاسب لدى بعت  9
 5 معوق محتمل 7257, 1.1842 18.8 44.0 37.2 الطالب المؤدية إلى ضعف استخدام النظام.

تشعب أهداف النظام أهداف تجارية أكثر من  10
 11 غير معوق 7418, ,8439 36.5 42.6 20.9 كونها أهداف تعليمية.

 10 غير معوق 7997, 8807 38.6 34.7 26.7 صعوبة تطبيق االختبارات انلكترونية. 11
 12 غير معوق 7535, ,7825 41.6 38.6 19.8 سهولة الغش أثناء االختبارات عبر النظام. 12

حصر النظام على المعلومات دون الخبرات  13
 9 غير معوق 7183, ,9719 27.2 48.4 24.4 االجتماعية واننسانية.

 معوق محتمل 0.18 1.04 المتوسط واالنحراف المعياري العام 
(، وانحراف معياري بلب 1.04( إلى أّن المتوسط العام الستجابات الطالب على االستبانة ككل بلب )2الجدول ) نتائا تشير

التحديات من وجهة نظر الطالب (، وهذا يشير إلى أّن استجابات أفراد العينة جاءت تحت فقرة )معوق محتمل(، بمعنى أّن 0.18)
 كانت ضعيفة أو محتملة، وليست أكيدة.

 قد التحديات، نحو آرائهم حول الطالب نظر الخاصة بوجهات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات أنّ  ويالحظ أيضا  
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة فقرة )غير معوق( و)معوق محتمل(،  بين تتراوي إنها ( أي1.36( إلى )0.77بين ) ما تراوحت
 تفسير يلي وفيما للعبارات، بالنسبة الدراسة عينة أفراد استجابة في اختالف هنال أنّ  (. ويالحظ2009(، والجريوي )2006القرني)
 باأعلى. ابتداء   الحسابية المتوسطات عرضها حسب المحور، وسيتم هذا حول عليها الحصول تم التي النتائا

فقرة )معوق محتمل(  تحت اندرجت حسابية والتي متوسطات أعلى على حصلت التي العبارات أنّ  (2) الجدول من يالحظ 
( 1.3649بلب ) وهي بمتوسط حسابي (: "صعوبة الدعم الفني والصيانة الالزمة للنظام"،4عبارة رقم ) أعالها ( عبارات،8) في كانت

إلى قلة توافر خبراء الصيانة والدعم الفني في عمادة التعليم انلكتروني والتعليم  (. وتاعزى هذه النتيجة.7262وانحراف معياري بلب )
(، وأكهتر 2006(، ومها العبد الكريم ),.2004Song; et al) وآخرين عن بعد، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كلا من سونا

(2011Akhter, كما اتفقت أيضا  مع ما أكدتث اأدبيات في كلا من ،):( في 85-66،م2009( و )درويش:226،م2007)بسيوني
 وجود مشكالت فنية تؤثر على فعالية التعليم انلكتروني.

(، وانحراف 1.00) بلب حسابي وهي بمتوسط "عدم تمكن الطالب من مهارات التعامل مع النظام" (:8عبارة رقم ) أما أدناها 
(، بسبب ضعف التدريب بشكل EMESهنال غموت حول استخدام نظام ) (. وقد يعود السبب إلى أّنث مازال,7040معياري بلب )

دوري ومستمر وكافا للطالب نتقان التعامل مع النظام، كذلل ضعف إلمام الطالب بمهارات استخدام الحاسب اآللي مما قد أدى إلى 
في عدم وجود  (,2007Uralة يورال)( بالشكل المأمول. واتفقت هذه النتيجة مع دراسEMESعدم تمكن الطالب من استخدام نظام )

 فكرة كافية عن كيفية استخدام النظام وضعف مهارات التعامل معث. 
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 الدراسة، هذه في عليث الذي اعتمد المقياس؛ من )غير معوق( فقرة باختيارهم الدراسة عينة أفراد استجابة كانت نتيجة حين في 
 النظام على المعلومات دون الخبرات االجتماعية واننسانية"، وهي بمتوسط(: "حصر 13عبارة رقم ) أعالها عبارات، (5كانت في )

( يتمتع بأدوات تواصل متنوعة، EMES(. ولعل هذا ناتا عن أّن نظام),7183(، وانحراف معياري بلب ),9719) بلب حسابي
 وآخرين لنتيجة مع دراسة كلا من سوناكالمنتديات والشات واأجندة والبريد، مما قلل من درجة وجود هذا المعوق. واختلفت هذه ا

(2004Song; et al.,(و ويورال ،)2007Ural,)( كما اختلفت مع ما أكدتث اأدبيات في دراسة 2013، ودراسة بو الفلفل وشيهب .)
زلة ( التي أشارت إلى أّن من معوقات هذا النوع من التعليم الشعور بالع85-66،م2009( و)درويش:109،م2008كلا من )محمود:

 وغياب المشاعر والجانب اننساني، وقلة انحساس بالمجتمع والتفاعل مع اأقران وجها  لوجث.
(، 0.77) بلب حسابي (: "صعوبة استخدام النظام تقنيا  وتعقيد التعامل معث"، وهي بمتوسط3فكانت عبارة رقم ) أما أدناها 

تصميم النظام، ووضوي واجهتث الرسومية، وتعريب النظام للغة العربية، (. وقد يعود السبب إلى بساطة ,7789وانحراف معياري بلب )
عدم وجود اأخطاء البرمجية في التصميم وانخراج، مما قلل نوعا  ما من صعوبات استخدامث، واختلفت هذه النتيجة مع دراسة كلا من 

 .(,2007Ural(، ويورال)2006القرني )
 :إجابة السؤال الثالث وتفسيرح ومناقشته 

 (؟EMESينص السؤال الثالث على: كيف يمكن تحسين تجربة جامعة الملك عبدالعزيز في استخدامها نظام التعليم اإللكتروني )
 ( من وجهة نظر الطالب:EMESأواًل: تحسين تجربة جامعة الملك عبدالعزيز في استخدامها نظام التعليم اإللكتروني )

تم حساب التكرارات والنسبة المئوية الستجابات الطالب، فيما يخص وجهة نظرهم حول تحسين تجربة جامعة الملل عبدالعزيز  
الطالب آلرائهم حول تحسين  استجابة في اختالف ( في التعلم، حيث تبّين أّن هنالEMESفي استخدامها نظام التعليم انلكتروني )

 ابتداء   النسبة المئوية عرضها حسب عليها، وسيتم الحصول تم التي النتائا تفسير يلي (، وفيماEMESنظام التعليم انلكتروني )
 (.3باأعلى. كما يتضح من الجدول )

 (3جدول )
 النسبة المئوية التكرارات العبارات م
 %25.4 147 تطوير النظام من حيث البرمجة وتحديث النسخة باستمرار بما يتواكب مع متطلبات العصر. 1
 133 23.3% (.EMES( ساعة للتغلب على العطل في برناما )24توفير الدعم الفني والصيانة على مدار) 2
 71 12.4% (.EMESالتدريب باستمرار على استخدام نظام ) 3
 %7.7 44 اعتماد شهادة التعليم عن بعد من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي. 4
 %5.2 30 ( درجة.40الى) .( درجة30أعمال السنة بأن تكون من )تعديل درجات  5
 %4.2 24 ( عن مواعيد انختبارات, تسليم الواجبات.smsالتواصل عبر رسائل الجوال ) 6
 %4.2 24 تخفيت رسوم الدراسة. 7
 %4 23 توفير الحوافز التشجيعية والمعنوية للطالب. 8
 %4 23 المناطق بالتعاون مع الكليات والجامعات اأخرى. عقد االختبارات الدورية والشهرية في 9

 تسجيل المحاضرات وتمكين الطالب من مشاهدتها تحت إشراف عمادة التعليم انلكتروني 10
 %3.3 19 والتعليم عن بعد.

 %2.9 17 تخصيص وقت محدد للقاءات بمسئولي التعليم عن بعد للرد على استفسارات الطالب. 11
 14 2.4% (.EMESواجهة نظام )تحسين  12
 %1.9 11 تفريب أعضاء هيئة التدريس المخصصين لتدريس طالب التعليم عن بعد. 13
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 تطوير النظام من حيث البرمجة وتحديث النسخة باستمرار بما يتواكب مع متطلبات العصر. .1
يطمحون إلى تحسين نسخة نظام  %(. ويافسر المقصود من هذه النتيجة أّن الطالب25.4حصل هذا البند على نسبة ) 

(EMES(بحيث يمكن الدخول عليها عبر ،)Windows8 و )Mac (وعدم اقتصارها علىWindows XP وأيضا  إمكانية فتح ،)
صدار تطبيقات للنظام يسهل تشغيلها InternetExplorerالنظام عبر كافة متصفحات االنترنت، وعدم اقتصارها على متصفح ) (، وا 

اتف الذكية كاأيفون واأيباد والجالكسي وغيرها من اأجهزة الحديثة؛ لتتم عملية متابعة الواجبات واالختبارات باستمرار، عبر أجهزة الهو 
%( من الطالب أكدوا على أهمية تطوير البريد انلكتروني الخاص بنظام 3.8وتعم االستفادة بالشكل المأمول. وكذلل هنال نسبة )

(EMESصالي اأخطاء ال خاصة من حيث الكتابة والتنسيق وحل مشكلة تحديد المرسلين، وأخطاء تحويل اأرقام إلى رموز. (، وا 
(، كما اتفقت مع اأدبيات والتي أشار إليها 2012عبد الوهاب وعلي)و(، 2002عزمي) واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كلا من

 المستمر.( في ضرورة االلتزام بالحداثة والتحسين 153-152،م2010)عبدالحي:
 (.EMESالعطل في برنامج )( ساعة للتغلب على 24توفير الدعم الفني والصيانة على مدار) .2

 ويافسر المقصود من هذه النتيجة رغبة الطالب لحل المشكالت التالية: %(23.3وقد حصل هذا البند أيضا  على نسبة )
( دقيقة ورصد النتيجة )صفر(؛ بسبب انقطاع 180)حل مشكلة إرسال االختبار قبل إكمال الزمن المخصص من وقت انختبار -

 ( دقيقة متواصلة من دخول الطالب االختبار انلكتروني. 45االنترنت المفاجئ بعد مرور )
 حل مشكلة بطء التحميل، وتعليق النظام أثناء حل انختبارات والواجبات. -

براهيم )2006واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كلا من القرني)  (، وكما اتفقت مع 2012(، وعبد الوهاب وعلي )2010(، وا 
-89،م2008اأدبيات التي تطرقت إلى متطلبات بيئة التعليم انلكتروني بتوفير طاقم للدعم الفني والتقني والتي أشار إليها )محمود:

99.) 
 (.EMES) خدام نظامالتدريب باستمرار على است .3

%( ويافسر هذه النتيجة رغبة الطالب في عمل دورات مستمرة تؤهلهم استخدام نظام 12.4كذلل حصل هذا البند على نسبة ) 
(EMES ،في التعلم بالشكل المطلوب، وكيفية تالفي المشكالت التي تواجههم وقت التعلم، والمطالبة بعمل هذه الدورات داخل الجامعة )

، أو عن طريق تسجيل مقاطع فيديو، توضح طريقة استخدام النظام بالتفصيل، ويعود السبب في ذلل؛ إلى أهمية صقل أو عن بعد
(، ومنى بلبيسي 2002مهارات الطالب الفنية والعملية حول التعامل مع النظام بفعالية. واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كلا من عزمي)

 (.,Jaiswal 2013ال )، وجيسو (,2007Ural(، و ويورال)2007)
 اعتماد شهادة التعليم عن بعد من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي. .4

%( من الطالب الملتحقين ببرناما التعليم عن بعد بجامعة الملل عبد العزيز وممن أتموا 7,7ويافسر هذه النتيجة بأّن نسبة ) 
حول تحسين التعليم عن بعد السعي العتماد شهادة للطالب تؤهلهم للعمل مستقبال  (؛ كانت وجهة نظرهم EMESالدراسة عبر نظام )

في القطاع الحكومي، وال تحرمهم من هذا الحق طالما قد أتموا حضور المحاضرات عن بعد مع عضو هيئة التدريس، وأتموا االختبارات 
ة التعليم عن بعد. وهذه النتيجة اتفقت مع ما ورد في اأدبيات التي الشهرية والنهائية، وأتموا تسليم الواجبات واستوفوا كافة شروط الئح

( بأّن مبادف التعليم عن بعد تتمثل في مبدأ االعتمادية والموثوقية، أي االعتراف ببرناما التعليم 27-26،م2009أشار إليها )عامر:
 عن بعد وآلياتها وقابليتها لالحتساب في مؤسساتا مختلفة. 

 ( درجة.40( الى)30ل السنة بأّن تكون من )تعديل درجات أعما .5
%( من الطالب طالبوا بتغيير الئحة التعليم عن بعد بجامعة الملل عبد العزيز، ورفع درجات أعمال السنة 5.2وهنال نسبة ) 
شاركة ( درجة، لتكون في مصلحة الطالب، والتي تشمل حضور المحاضرات، واالختبارات الدورية، وحل الواجبات، والم40إلى )

 ( عملية مرهقة، تحتاج إلى مجهود واستمرار ومتابعة الطالب لمقرراتهم المتنوعة. EMESبالمنتدى، نظرا  أن التعلم عبر نظام )
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 ( عن مواعيد االختبارات، وتسليم الواجبات.smsالتواصل عبر رسائل الجوال ) .6
بة جامعة الملل عبد العزيز في استخدامها نظام %( من الطالب أكدوا أّنث بانمكان تحسين تجر 4.2في حين إّن نسبة ) 

(EMES( وذلل بتفعيل خدمة الرسائل النصية عبر الجوال ،)sms وربطها بالنظام، بحيث تنقل أي تحديثات يجريها عضو هيئة ،)
الطالب المسجل في ( على جوال smsالتدريس في النظام حول مواعيد انختبارات، أو تنبيهات حول الواجبات فتارسل مباشرة برسالة )

 النظام. 
 تخفيض رسوم الدراسة.  .7

(، بتخفيت EMES%( من الطالب كانت وجهة نظرهم بتحسين تجربة جامعة الملل عبد العزيز في استخدامها نظام )4.2كما أّن ) 
 رسوم الدراسة؛ نظرا  لتكلفتها المادية العالية.

 توفير الحوافز التشجيعية والمعنوية للطالب. .8
%( من الطالب تمثلت وجهة نظرهم في تحسين تجربة جامعة الملل عبد العزيز في استخدامها 4وهنال نسبة ) 
(، بتقديم الحوافز التشجيعية للمتميزين، ك ظهار أسماء الطالب المتفوقين في النظام، ومنح شهادات الشكر والتقدير عن EMESنظام)

 (.2012صار)بعد، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة الدايم ون
 عقد االختبارات الدورية والشهرية في المناطق بالتعاون مع الكليات والجامعات األخرى. .9

(، EMES%( من وجهات نظر الطالب حول تحسين تجربة جامعة الملل عبد العزيز في استخدامها نظام )4كما أّن نسبة ) 
مع الكليات والجامعات اأخرى، وذلل للحد من مشكالت انقطاع وذلل ب قامة االختبارات الدورية والشهرية في المناطق بالتعاون 

( دقيقة. 180( دقيقة من الزمن الكلي )45االنترنت أثناء اختبار الطالب إلكترونيا ، والذي يحتمل رصد درجة صفر للطالب بعد مرور )
 ترونيا .( في صعوبة تقويم الطالب إلك2013وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة بو الفلفل وشيهب )

 تسجيل المحاضرات وتمكين الطالب من مشاهدتها تحت إشراف عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد. .10
(، ب مكانية تسجيل المحاضرات، وتمكين EMES%( من الطالب حول التحسين من استخدام نظام )3.3وأضاف نسبة ) 

التعليم عن بعد، بعدة طرق منها: إتاحتها على النظام، أو تنزيلها الطالب من استماعها تحت إشراف عمادة التعليم انلكتروني و 
  .(,2011Akhterللتتم استفادة الطالب بشكل كبير، واسترجاعها وقت حاجة الطالب. واتفقت هذه النتيجة مع دراسة أكهتر ) CDعلى

 تخصيص وقت محدد للقاءات مسئولي التعليم عن بعد للرد على استفسارات الطالب.  .11
%( من الطالب كانت وجهات نظرهم حول تحسين التعليم عن بعد بتخصيص وقت محدد مع المسئولين كالمدير 2.9أّن )كما  

لالستماع إليهم، والوقوف على الصعوبات التي يواجهونها، واالستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم. واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كلا من 
 (.2012(، والدايم ونصار)2006والزامل )(، 2005Bilgin, &Gençجينس وبلجن )

 (.EMES)تحسين واجهة نظام  .12
(، فالبد من تحسين واجهة نظام EMES%( من الطالب بأّنث: حتى تتم تحسين تجربة نظام )2.4كذلل أضاف نسبة ) 

(EMESزالة العناصر غير ال ضافة الجماليات لادوات اأخرى، وا  ضرورية، بحيث تكون (، وذلل عن طريق تقسيم عناصر النظام، وا 
 مريحة، وتوفي بأغرات التعلم.

 تفريغ أعضاء هيئة التدريس المخصصين لتدريس طالب التعليم عن بعد. .13
%( من الطالب كانت وجهات نظرهم حول تحسين تجربة التعليم عن بعد، بتفريب أعضاء هيئة 1.9وفي حين أّن نسبة ) 
وباأخص في الفترة الصباحية، وقد يعود السبب إلى انشغال أعضاء هيئة المخصصين لتدريس طالب التعليم عن بعد،  التدريس

التدريس بتدريس طالب االنتظام، وكثرة أعبائهم مما يعيقهم عن متابعة طالب التعليم عن بعد، وتأخر الرد على استفساراتهم عبر 
 ف العبء التدريسي عن أعضاء هيئة التدريس.(، وذلل بضرورة تخفي2012النظام، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة عبدالوهاب وعلي)



 م2018 /حزيران           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        39العدد/

193 

 التوصيات:
في ضوء النتائا السابقة فقد جاءت الدراسة بعدد من التوصيات التي يمكن أّن تاسهم في تطوير واقع استخدام نظام التعليم  

 انلكتروني في برناما التعليم عن بعد بجامعة الملل عبدالعزيز، وتتمثل هذه التوصيات في ما يلي: 
 لتوصيات الخاصة بوزارة التعليم العاليا
عند تنفيذ براما التعليم عن بعد وجوب منح شهادات معترف بها تؤهل مخرجاتها لسوق العمل في كافة القطاعات الحكومي  .1

 والخاص.
اء المجال تحت تطوير أنظمة التعليم انلكتروني والتعليم عن بعد في ضوء االستفادة من خبرات التجارب اأخرى، واالستعانة بخبر  .2

 إشراف وزارة التعليم العالي.
تبني خطة للتدريب المستمر، وذلل ببناء براما مشتركة، وورش عمل بين الجامعات ب شراف جهات مختصة مثل: المركز الوطني  .3

 للتعلم انلكتروني والتعليم عن بعد.
 التوصيات الخاصة بجامعة الملك عبد العزيز وعمادة التعليم عن بعد

( باستبدالث أو تطويره بخادم أفضل، وزيادة الطاقة االستيعابية serverمن جودة البنية التحتية من خالل توسيع الخادم )التأكد  .1
 لإلنترنت، بما يتناسب وحجم الطالب الستخدام نظام فّعال للتعليم انلكتروني والتعليم عن بعد. 

مرجعا  للمستخدمين، بحيث يوضح استخدام نظام التعليم تزويد الطالب بدورات تدريبية مكثفة، ودليل إرشادي، ليكون  .2
 ( وكيفية تفعيلها في التعلم والتدريس.EMESانلكتروني)

(، بحيث يكون لكل مرحلة دراسية رابط منفصل ومستقل، وذلل للحد من اكتظاظ الطالب، وتخفيف الضغط EMES)تطوير نظام  .3
 إلى االستغناء عن الدعم الفني إال في حاالت الضرورة القصوى.على النظام، ليصبح اأداء فيث عاليا ، مما يؤدي 

 المقترحات:
( في ضوء التجارب اأجنبية والمعايير العالمية، لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف EMESإجراء دراسات تقويمية لنظام ) .1

 ولزيادة الكفاءة التعليمية.
في جامعة الملل عبد العزيز بمعاير الجودة الشاملة في التعليم عن  (EMES) ترونيإجراء دراسة حول مدى التزام نظام التعليم انلك .2

 بعد.
 إجراء دراسة مقارنة بين أنظمة التعليم عن بعد المستخدمة في الجامعات السعودية للتحقق من نجاحها في العملية التعليمية.  .3

 قائمة والمراجع
 المراجع العربية:

ات طلبة دبلوم التأهيل التربوي في الجامعة االفتراضية السورية نحو التعليم انلكتروني ( إتجاه2010إبراهيم، جمعث حسن) -
وعالقتها بالجنس والتخصص والخبرة الحاسوبية والدورات التدريبية الحاسوبية : دراسة مسحية، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية 

 .125-94، مايو، ص ص 2، ع8سوريا، ما  –وعلم النفس 
 الدولي العربي انلكتروني، المؤتمر للتعليم التدريس هيئة أعضاء توظيف في الجودة ( معايير2012خطوه، السيد عبد المولى ) أبو -

 .12-10اأردن في الفترة  الزرقاء، العالي، جامعة التعليم جودة لضمان
 اأردن.، اأهلية للنشر والتوزيع، 1( الحاسوب في التعليم، ط2002أبو رّيا، محمد ) -
، ورقة عمل في ندوة التعليم ( دور تقنية التعليم انلكتروني في تحقيق أهداف التعليم المفتوي2003إسماعيل، العجب محمد) -

 ، كلية التربية، جامعة الخرطوم.انلكتروني
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 لنشر والتوزيع.، القاهرة ، دار الكتب العلمية ل1( التعليم انلكتروني والتعليم الجوال ، ط2007بسيوني، عبدالحميد ) -
( فاعلية طلبة جامعة القدس المفتوحة في منطقة سلفيت التعليمية في استخدام مهارات التعلم عن 2007بلبيسي، منى عبد القادر) -

 .402-355، ص ص1، ع1فلسطين، ما –بعد وتقنياتث، المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن باعد 
واقع التعليم انلكتروني في الجامعات الجزائرية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي ( 2013بو الفلفل، إبراهيم وشيهب، عادل ) -

 فبراير. 7-4الثالث للتعلم انلكتروني والتعليم عن بعد، الريات، 
( تقويم تجربة الجامعات السعودية في استخدام نظام التعليم انلكتروني )جسور( " 2009الجريوي، عبدالمجيد بن عبدالعزيز ) -

 ة دكتوراه غير منشوره. كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة. رسال
( واقع استخدام التعليم انلكتروني في مدارس أهلية مختارة بمدينة الريات من وجهة نظر المعلمين 2008الحازمي، عصام) -

 والطالب، " رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة الملل سعود، الريات. 
( دور التعليم عن بعد في تحسين العملية التعليمية بجامعة اأزهر، مجلة كلية 2002اجح محمد، وحسن، محمد )حسن، نور ون -

 . 108التربية، جامعة اأزهر، عدد 
، القاهرة ، دار السحاب 1إمكانية تطبيقث، ط -متطلباتث -مبرراتث -مميزاتث –( التعليم انلكتروني فلسفتث 2009درويش، إيهاب) -

 لتوزيع.للنشر وا
 لندوة التعليم انلكتروني، مدارس الملل فيصل. مقدمة عمل ( التعليم انلكتروني واقع وطموي، ورقة2003الراشد، فارس) -
السعودية من وجهة نظر  ( تقييم تجربة التعليم انلكتروني في بعت مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية2006الزامل، زكريا ) -

 ذو القعدة، الريات. 3 -شوال  28مة المؤتمر التقني السعودي الثالث، مقد عمل الطالب، ورقة
( أثر تجربة التعليم انلكتروني في المدارس انعدادية المصرية على التحصيل الدراسي للطالب 2006زين الدين، محمد ) -

تجاهاتهم نحوها، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية النوعية جامعة  قناة السويس منظومة البحث العلمي في وا 
 ابريل.- 20-19الرؤى المستقبلية( المنعقد في الفترة  -المعاير -مصر )التحديات

السعودية، مركز بحوث كلية التربية  العربية في المملكة بعد عن التعليم مستقبل ( استشراف2003) عبدالعزيز بن عبداهلل السنبل، -
 .198جامعة الملل سعود كتاب رقم  –
(. "مدى توافر كفايات التعليم انلكتروني ومعوقاتها وأساليب تنميتها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 2009السيف، منال ) -

 بكلية التربية في جامعة الملل سعود"، رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة الملل سعود، الريات.
تجاهات المعلمين والطلبة نحو استخدام التعلم االلكتروني في المدارس الثانوية ا (2010دومي، حسن علي) الشناق، قسيم، -

 .273 -235، ص ص 26سوريا، ع –مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية  .اأردنية
ليات ( التعليم الجامعي االفتراضي: دراسة مقارنة لجامعات عربية وأجنبية افتراضية مختارة، مجلة ك2007) عبداهلل بدر الصالح، -

 (.1(، العدد)7المعلمين: العلوم التربوية، المجلد )
 ورقة للتغيير، الجامعات السعودية جاهزية مدى: والمعلومات االتصاالت لتقنية العولمي المنظور.(2004عبداهلل.) بدر الصالح، -

 الريات. الملل سعود، جامعة.التربية كلية التربية، وأولويات العولمة لندوة مقدمة عمل
 ( التعليم عن بعد والتعليم المفتوي، )د.ط(، عمان ، دار اليازوي التعليمة للنشر والتوزيع.2009طارق عبدالرؤف)عامر،  -
القدس  جامعة طلبة لدى اننجاز وعالقتث بدافعية انلكتروني التعلم بيئات ( استخدام2012عبد الدايم، خالد، ونصار، عبد السالم ) -

 .216-171، ص ص 6،ع3فلسطين، ما –التعليمية. المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوي  غزة شمال منطقة في المفتوحة
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بجدة، رسالة ماجستير غير  للبنات النموذجية بمدارس البيان انلكتروني التعلم لتجربة تقويمية ( دراسة2006العبد الكريم، مها) -
 منشورة، كلية التربية، جامعة الملل سعود، الريات. 

( صعوبات استخدام نظام إدارة التعلم انلكتروني مودل بعت الجامعات المصرية من 2012حمد وعلي، فكري )عبد الوهاب، م -
 ،يناير.2الجزء 78العدد -جامعة المنصورة -وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وطالبهم"دراسة تقويمية" مجلة كلية التربية

، القاهرة ، مكتبة اأنجلو 1حديات القرن الحادي والعشرين، ط( التعليم عن بعد في الوطن العربي وت2010عبدالحي، رمزي) -
 المصرية.

،اأردن، دار الفكر ناشرون 1التطبيقات، ط -اأدوات -المبادف–( التعليم انلكتروني الفلسفة 2008عبدالعزيز، حمدي ) -
 وموزعون.

السعودية في ضوء تجربة الجامعة البريطانية  ( نموذج مقتري للتعليم عن بعد في المملكة العربية2009العريني، سارة إبراهيم) -
يم المفتوحة والجامعة الماليزية المفتوحة والجامعة العربية المفتوحة. ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي اأول للتعليم انلكتروني والتعل

 ربيع اأول، الريات. 21 -19عن بعد. 
تجاهات التربويين نحوها ، المؤتمر ( تقييم فاعلية وكفاءة استخدام ش2002عزمي، نبيل جاد ) - بكة اننترنت في التعليم عن بعد وا 

القومي السنوي التاسع )العربي اأول( لمركز تطوير التعليم الجامعي" التعليم الجامعي العربي عن بعد: رؤية مستقبلية، جامعة عين 
 ديسمبر. 18-17شمس، 

العربية المفتوحة للتعليم انلكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ( درجة استخدام طلبة الجامعة 2009العفتان، سعود) -
 والطلبة في الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة عمان العربية، عمان.

لث للتعليم ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي الثا ( التقييم الشامل والمستمر لنظم التعلم عن بعد،2013العلوان، جعفر أحمد ) -
 الريات. فبراير، 7-4 ربيع اأول، 26- 23من الفترة انلكتروني والتعليم عن بعد،

( تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين، )د.ط( ، القاهرة ، دار الفكر 2004الفار، إبراهيم عبد الوكيل ) -
 العربي.

( "واقع استخدام الفصول االفتراضية في براما التعليم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 2010القحطاني، ابتسام ) -
 بجامعة الملل عبدالعزيز بمدينة جدة" رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة. 

د في استخدام نظام ويب سيتي عبر الشبكة العالمية للمعلومات في مساندة (" تقويم تجربة جامعة الملل سعو 2006القرني، سعيد ) -
  .الريات الملل سعود، التدريس" رسالة ماجستير غير منشورة،كلية التربية ، جامعة

 ، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع.1( الجودة في التعليم عن بعد، ط2012الكسجي، فلسطين محمد ) -
، القاهرة ، 1ت وتكنولوجيا التعليم معاير توظيف المستحدثات التكنولوجية وتطوير المناها، ط( تقنيا2008محمود، شوقي ) -

 المجموعة العربية للتدريب والنشر.
( بيئة العمل والتعلم في النظم التعليمية انلكترونية المستخدمة في التعليم عن بعد، مجلة اقتصاديات شمال 2008مصطفى، مها ) -

 .298-271، يناير، ص5الجزائر، ع –أفريقيا 
 .الحميضي مطابع والتطبيق، الريات، انلكتروني اأسس (،التعليم2005) اهلل، والمبارل، احمد الموسى، عبد -
(: التقرير السنوي لمؤشرات اأداء لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات)الربع اأول 2012هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ) -

 .، مايو(، الريات2012لعام
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