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فاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد فى تدريس مقرر بناء مواقع المكتبات لطالب 
 علومات بكلية اآلداب جامعة بنهامالفرقة الرابعة بقسم المكتبات وال

                                                                                                              
 سها بشير أحمد عبد العال د.

 والمعلومات مدرس المكتبات                                                              
 بنهاجامعة  –كلية اآلداب                                                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تمهيد :

علرى  أثررتتكنولوجير   من القرن العشررين تطرورات علميرة األخيرشهد  الربع      
للمنررااو وقرررت الترردريس حيررش شرركله اررطو التطررورات ت ررد ا  ،العمليررة التعليميررة

وأسرراليا الررتعلم وحررافطا للتطرروير والتتييررر والتعررد ا فررى سياسررات التعلرريم فررى مع ررم 
 ررر  عدت اررطو التكنولوجيررا علررى ااتشررار التعلرريم عررن بعررد والررط  وقررد سررا ،الرردو 

فررى تولرريا المررادل التعليميررة رلررى الدارسررين بسرررعة فا قررة مررع  سرراامالرربعأ أارر  
أن اسررتخدام وينبتررى التيديررد علررى ، أو عقبررات علررى جودتهررا دون قيررود الم اف ررة

تيررة لت قيررت للبنيرر  الت  وتطبيررت تكنولوجيررا التعلرريم عررن بعررد  تطلررا رعرردادا مسرربقا
تى دور المؤسسات التعليميرة فرى تهي رة ال ررو  يوانا  ، فاعلية العملية التعليمية

لمسررراعدل المتعلمرررين فرررى ال  رررو  علرررى  ؛ المناسررربة لتطويرررع التقنيرررات التعليميرررة
 المعلومات بطريقة أسرع وبيقا جهد وتكلفة ممكنة . 

 أوال : اإلطار المنهجى للبحث

 : المقدمة 1/1

 التكنولوجيرررةبياررر  ع رررر المعلومرررات وع رررر ال رررورل  ال رررالى تسرررم الع رررر 
نوعرة م را ال اسرا اآللرى  وشربكة تقنيرات ووسرا ا تعليميرة مت أتاحرهالها لة الترى 

م رادر  وإتاحرةو  دبرين الر والمكاايةني  م ال واجط الطمداوالط   تسم بااعاتراه ال 
ات وعرردم احتكررار رلررى جااررا الترردفت الها ررا للمعلومرر ،أاواعهرراالمعلومررات برراختال  

اتراره فرى العمليرة التعليميرة وسا ا االت ا   المختلفة وتوظيف ال اسا اآللى وال 
مهمرات  أداءما تبين مد  أامية استخدام اطو التقنيات لكفاءتها وقردرتها علرى بعد
ارررطو  امهسررراوقرررد  ،أ ضرررات رررا  اتراررره وسررريم تعليمرررى و ا، حيرررش ألرررب  ال  رردلدع

 والضرافةوسرهولة الت رد ش والتعرد ا  ةن مميرطات فنيرمرجد دل بما توفرو التقنيات ال
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قدرل على الت كم فى عملية  أد رها المتعلم اشوء بي ة تعليمية جد دل   ب  في فى
 .(1)التعليم

سراعد قرد اتراه فى العمليرة التعليميرة التربويين أن استخدام ال  ير  بعأو 
 علرى ل  رو فرى اا الطالروالرط   سراعد  ،فى ظهور ما  عر  برالتعليم اللكتروارى

األمر الط  ساام فى ظهرور مرا  ،(2)مكان  ادر المعلومات فى أ  وقه ومن أ م 
التوالرا مرع المعلرم  عر  بالمقررات اللكترواية والتى  ستطيع الطالا من خاللها 

مرا علرى اي رة ، وتقردم م را ارطو المقرررات رأ  عقبرات مرن الطرالب دون  ومرع ييررو
 .(3)اهاتر على ال  حال اسا اآللى أو تتا خدم من خال تستمدمجة  أقراص
ة التربويررة وقررد تعالرره النررداءات وال رري ات لعررادل الن ررر فررى م تررو   العمليرر     

التررى   تاجهررا والتررى مكن الطالررا مررن ادتسرراب المعرفررة ت رر وأارردافها ووسررا لها لكررى
تتناسا مع قبيعة الع ر الط  اعري  فير  وكلرم بمرا  توافرت مرع ع رر تكنولوجيرا 

والررط   م ررا  (4)بعرردومررن الوسررا ا الهامررة لت قيررت كلررم التعلرريم عررن  ،علومرراتالم
والتوالرا المتروافرل دورا أساسريا وبرار ا  االت را موقفا تعليميرا ت ترا فير  وسرا ا »

 .(5)«فى التتلا على مشكلة البعد الجترافى التى تف ا بين المعلم والطالا

 : مشكلة الدراسة 1/2

ر قت االطالب على الم اضرات واالالك ير من اارل عدم رقبا  الح ه الباح ة ظ         
 جتماعىا العبر الاتراه وخالة من خال  شبكات التوال  مال همعلى التوالا مع 

مشكلة كا كلم شكا دافعا لدراسة اطو ال ،لل  و  على ما تم تناول  فى الم اضرل
ب ش عن امم جد د من التعليم دعا الباح ة رلى الو  ،بعادااأوضرورل الحاقة بجواابها و 

واو التعليم عن بعد عن قريت شبكة الاتراه وتطبيق  على أحد المقررات واو مقرر بناء 
الطالب عطو   أسبابلمعرفة مد  فاعليت  فى التدريس والوقو  على ؛ مواقع المكتبات 

يس أم قريقة التدر  ء كلموراسبا اا ال ضور للجامعة او الو  ،عن ال ضور للم اضرات
 .اي ة التدريس  وأسلوب عضو
 فى السؤا  التالى :الدراسة مشكلة  تلخيصويمكن 

ما فاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد فى تدريس مقرر بناء مواقع المكتبات  
داب جامعة بنها للعام قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلبلطالب الفرقة الرابعة 

 ؟ (2015-2014الجامعى )
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 مية الدراسة :أه 1/3

 تنبع أامية الدراسة من :    
ور العملية التعليمية( ومن ثم أامية تعليمهم وإعدادام أامية الطلبة )م  -1

واطا  تطلا الب ش والتنقيا عن أفضا الن م التعليمية التى تساعد  ، وتدريبهم
 فى ت قيت كلم.

تعليمية بما   قت موادبة المست دثات التكنولوجية ال د  ة وتوظيفها فى العملية ال -2
 تجويد وتطوير عمليتى التعليم والتعلم.

وأ ضا التتلا على ال اجط  ،التتلا على مشكلة  يادل أعداد الطالب فى الجامعات -3
 المكااى والط   مكن أن  قف عا قا أمام حضور بعأ الطالب باات ام.

متعلم أامية التعليم عن بعد والط   توقع من  أن   قت التفاعا بين المعلم وال -4
بما  مكن المتعلم من التقدم  ،وبين المتعلم ووسا ا التعليم اللكترواية المختلفة

 فى عمل .
قد تكون اطو الدراسة تمهيدا لدراسات وب وث جد دل تتناو  جوااا أخر  فى  -5

 العالقة بين التعليم عن بعد والتعليم الجامعى.

 أهداف الدراسة : 1/4

 سعى الدراسة رلى ت قيقها واى على الن و التالى :اناك مجموعة من األادا  التى ت  
 المبرراتالتاريخ والنشيل و التعريف و التعليم عن بعد من حيش رلقاء الضوء على   -1

 .والمميطات
 .وأاداف  ودور المكتبات فى دعم ى خ ا ص التعليم عن بعد التعر  عل -2
 المقررات اللكترواية من حيش المميطات والعيوب. تناو  -3
 . العربية والعالميةب التعليم عن بعد جار بعأ ت عرض -4
 آليات رعداد مقرر للتعليم عن بعد . توضي  -5
مد  فاعلية تكنولوجيا التعليم عن بعد فى تدريس مقرر بناء مواقع  الوقو  على -6

المكتبات لطالب الفرقة الرابعة بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة بنها للعام 
 . (2015-2014الجامعى )

 ت الدراسة :تساؤال 1/5

 تسعى الدراسة ال الية رلى الجابة على بعأ التساؤالت واى على الن و التالى :  
 التعليم عن بعد ؟ وما اشيت  ؟ تعريفما  -1
 استخدام التعليم عن بعد ؟ومميطات مبررات ما  -2



4 

 

 ؟  وما دور المكتبات فى دعم  ؟وما أاداف   ؟ ت التعليم عن بعدما سما -3
 ات اللكترواية ؟ر ر ما مميطات وعيوب المق -4
 ؟ العربية والعالميةم التعليم عن بعد ما تجارب استخدا -5
 ليات وخطوات رعداد مقرر للتعليم عن بعد ؟آما  -6
ما فاعلية استخدام التعليم عن بعد فى تدريس مقرر بناء مواقع المكتبات لطالب  -7

م الفرقة الرابعة بقسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب جامعة بنها للعا
 (؟     2015-2014الجامعى)

 فروض الدراسة : 1/6

ال توجد فروت كات داللة رح ا ية بين متوسم درجات الت  يا الدراسى  -1
للمجموعتين الضابطة التى تدرس بالطريقة التقليد ة والمجموعة التجريبية التى 
تدرس بيسلوب التعليم عن بعد فى االختبار البعد  المطبت بعد االاتهاء من 

 .بة التجر 
ال توجد فروت كات داللة رح ا ية بين متوسم درجات الت  يا الدراسى  -2

 فى االختبار النها ى للمقرر. والمجموعة التجريبية للمجموعتين الضابطة 
ال  وجد ارتباط بين درجات االختبار النها ى فى المادل ودرجات االختبار البعد   -3

 للمجموعة الضابطة .
الختبار النها ى فى المادل ودرجات االختبار البعد  ال  وجد ارتباط بين درجات ا -4

 للمجموعة التجريبية.
ال  وجد ارتباط بين درجات المواد التقنية التى درسها الطالب على مدار األربع  -5

 سنوات السابقة ودرجات االختبار البعد  للمجموعة الضابطة.
على مدار األربع ال  وجد ارتباط بين درجات المواد التقنية التى درسها الطالب  -6

 التجريبية.درجات االختبار البعد  للمجموعة سنوات السابقة و 

 :ومجالهاحدود الدراسة  1/7

ال دود الموضوعية : تتناو  الدراسة التعليم عن بعد ومد  فاعليت  فى تدريس  -1
  . أحد مقررات قسم المكتبات والمعلومات واو مقرر )بناء مواقع المكتبات(

تقت ر الدراسة على قالب الفرقة الرابعة بقسم المكتبات  ال دود المكااية : -2
 . اآلداب جامعة بنها والمعلومات بكلية

ستتم التجربة فى الف ا الدراسى ال ااى للعام الجامعى  ال دود الطمنية : -3
(2014-2015) . 
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 منهج الدراسة : 1/8

 قوم في  الباحش عبارل عن رجراء ب  ى،  راسة على المنهو التجريبى واو"اعتمدت الد    
بخلت الموقف بما  تضمن  من شروط وظرو  م ددل، حيش  ت كم فى بعأ المتتيرات 

المنهو لقياس كفاءل وفاعلية تطبيت تكنولوجيا  وقد تم االعتماد على اطا، (6)التابعة ل "
  . التعليم عن بعد على مجتمع الدراسة
  : وتشتما الدراسة على المتتيرات التالية

 :مستقا المتتير ال -1
 واو خاص بنمم وأسلوب التدريس:   

 التدريس بالطريقة التقليد ة )وجها لوج  مع الطالا(. -
 التدريس باستخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد. -

 المتتير التابع : -2
  تم ا فى :  
الت  يا الدراسى فى وحدتى )راشاء االرتباقات التشعبية وإاشاء الجداو   -

 .والعنالر ال يوية( 
 م ال اسا اآللى .استخدا -
 استخدام شبكة الاتراه . -

 عينة الدراسة : 1/9
 مقسمين على الن و التالى :( قالبة  34)  تم تطبيت التجربة على عينة قوامها     

المجموعة الضابطة : واى المجموعة التى تتلقى المادل العلمية بطريقة  -1
 ( قالبة .17تقليد ة داخا ال رم الجامعى وتتكون من )

واى المجموعة التى تتلقى المادل العلمية عن بعد من : موعة التجريبية المج -2
 ( قالبة17خال  الموقع اللكترواى الط  تم ت ميم  والتى تتكون من )

 أدوات الدراسة : 1/10
 : تعتمد الدراسة على األدوات التالية

براامو  )واو Cource lapالط  تم ت ميم  باستخدام براامو  المقرر -أ
 .لمقررات التعليمية االلكترواية(لت ميم ا

وحدتى راشاء فى االختبار الت  يلى فى مقرر بناء مواقع المكتبات ) -ب
  االرتباقات التشعبية وإاشاء الجداو  والعنالر ال يوية (
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 : الدراسات السابقة 1/11

  : الدراسات العربية 1/11/1
حو  أثر استخدام ة بعما دراس (7) (الطارااىعماد بن جمعان )( قام 2001فى عام ) .1

لف ات الشبكة العنكبوتية على الت  يا الدراسى لطالب مقرر تقنيات التعليم بكلية 
المعلمين بالرياض وأثر استخدام لف ات الاتراه على اتجااات قالب كلية المعلمين 

( قالبا تم 34مكوا  من )وقد تم تطبيت الدراسة على عينة  ،بالرياض ا و المقرر
، وقد تولله الدراسة رلى عدم وجود فروت جموعتين ضابطة وتجريبيةتقسيمهم رلى م

كات داللة رح ا ية فى متوسطات الت  يا الدراسى لطالب مقرر تقنيات التعليم بين 
رلى جااا وجود عالقة ا جابية فى االتجاو ا و  ،المجموعتين الضابطة والتجريبية

 . تراهاباستخدام لف ات ال  ت لتعليم ودراسمقرر تقنيات ا
ثر التدريس أبعما دراسة تناوله  (8) (المباركأحمد بن العطيط ام )( ق2003وفى عام ) .2

ة على ت  يا قالب كلي "عبر الشبكة العالمية "الاتراهباستخدام الف و  االفتراضية 
ولقد تكواه عينة الدراسة  ،ت ا  بجامعة الملم سعودالتربية فى تقنيات التعليم واال 

 21قالبا ( للمجموعة التجريبية و ) 21مة على الن و التالى )قالبا مقس 42من 
 قالبا ( للمجموعة الضابطة 

  : وتولله الدراسة رلى النتا و التالية
( فى متوسم ت  يا 0.05ال  وجد فروت كات دالل  رح ا ية عند مستو  ) -أ

الطالب سواء فى المجموعة الضابطة أو فى المجموعة التجريبية عند المستو  
 ،عرفى األو   لت نيف بلوم )مستو  التطكر( والمستو  ال ااى)مستو  الفهم(الم

فروت كات داللة رح ا ية بين المجموعتين عند المستو  المعرفى دما توجد 
كما تبين أا  ال توجد  فروت كات داللة  ،ال الش لت نيف بلوم )مستو  التطبيت(

 . ىرح ا ية بين المجموعتين فى مجما االختبار الت  يل
كة بعما دراسة عن أثر استخدام شب (9) (جود بنه م مدقامه ) (2003وفى عام ) .3

 لبات ال ف األو  ال ااو  فى وحدل" على ت  يا قاالمعلومات العالمية "الاتراه
وقد حاوله الباح ة من  ،ال و فى مقرر الفق  بمدرسة المملكة األالية بمد نة الرياض

ى بين سرعة ت قيت قالبات المجموعتين التجريبية خال  الدراسة معرفة الفرت الطمن
( قالبة قسمه رلى 35وقد بلته عينة الدراسة ) ،والضابطة ألادا  المقرر

( 17مجموعتين، المجموعة التجريبية لدراسة المقرر عن قريت الاتراه وعددان )
بة ( قال18والمجموعة الضابطة لدراسة المقرر بالطريقة التقليد ة وعددان ) ،قالبة

 -وقد أظهرت النتا و ما  لى : 
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( بين أفراد المجموعة 0.05ال توجد فروت كات داللة رح ا ية عند مستو  ) -
الضابطة والتجريبية  فى ت  يا المقرر وكلم فى المستويات المعرفية األولى من 

 . ت نيف بلوم ) التطكر و الفهم ، التطبيت(
( فى ت  يا أفراد 0.05ال توجد فروت كات داللة رح ا ية عند مستو  ) -

المجموعتين الضابطة والتجريبية فى مجما االختبار الت  يلى البعد  ووجود 
فى متوسم ت  يا  (0.01( و )0.05فروت كات داللة رح ا ية عند مستو  )

أفراد العينة سواء فى المجموعة الضابطة أو التجريبية وكلم فى المستويات  
لم بين االختبار لتطكر ، الفهم ، التطبيت( وكالمعرفية األولى من ت نيف بلوم ) ا

 .القبلى والبعد  
تساو  المجموعتين التجريبية والضابطة فى الطمن المستترت لدراسة وت قيت  -

 .أادا  المقرر 
حو  مد  استفادل بعما دراسة  (10)( وليد بن م مد العوضقام ) (2005فى عام )و  .4

استخدام الاتراه ودورو فى الت  يا  منعة اا ف العربية للعلوم األمنية قالب جام
وت د د السبا التى تمكنهم  من االستفادل من الاتراه ودور كلم فى  ،الدراسى لد هم

رلى جااا ت د د المعوقات التى ت و  دون استفادل قالب الجامعة  ،الت  يا الدراسى
لفروت رلى جااا توضي  مد  ا ،من الاتراه وأثر كلم أ ضا على الت  يا الدراسى

الت  يا الدراسى وفت المتتيرات على  وأثروقالب الجامعة من الاتراه  فى استفادل
التالية ) العمر ، التخ ص ، السنة الدراسية، مستو  الخبرل ، عدد مرات استخدام 

وكلم باالعتماد على  ،شبكة الاتراه ، عدد ساعات االستخدام ، مكان االستخدام (
النتا و التى  ومن أام ،فى جمع البيااات الولفى المس ىالمنهو التجريبى و  المنهو

عدم وجود فروت كات داللة رح ا ية عند مستو  الداللة خرجه بها الدراسة 
(0.05.  ) 

بعما دراسة حو  مد  فاعلية  (11) (ريما سعد الجر ( قامه )2006وفى عام ) .5
اجليطية فى المرحلة التعليم اللكترواى من خال  شبكة الاتراه فى تعليم اللتة اال 

 وكلم من خال  تجربة أجرتها الباح ة على ،الجامعية فى المملكة العربية السعود ة
وأثبته  ،فى كلية اللتات والترجمة فى جامعة الملم سعود قالبات المستو  األو 

النتا و تفوت قالبات المجموعة التجريبية التى استخدمه مقررا رلكتروايا من خال  
ه على أقرااهم فى المجموعة الضابطة وكلم فى االختبار الت  يلى شبكة الاترا

بالريم من تفوت أفراد المجموعة الضابطة على المجموعة التجريبية فى االختبار 
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ولهطا أوله الدراسة بضرورل ردخا  المقررات اللكترواية فى التعليم الجامعى  ،القبلى
  .ت ال د  ة فى التعليمفى المملكة العربية السعود ة لموادبة التطورا

بعما دراسة عن أثر استخدام  (12)( خالد حسين م مد ا يرقام ) (2007)وفى عام  .6
شبكة المعلومات العالمية "الاتراه " على ت  يا قالب األداد مية األمنية 

وبناءا  ،الفلسطينية فى قطاع يطل فى مادل المفاايم األساسية لتكنولوجيا المعلومات
المجموعة  وبشكا عشوا ى رلى مجموعتين وامالباحش بتقسيم الطالب على كلم قام ا

( قالبا 30الضابطة والتى ستدرس المادل العلمية بالطريقة التقليد ة وبلغ عددام )
والمجموعة ال ااية اى المجموعة التجريبية والتى ستدرس المادل العلمية من خال  

 ،( قالبا32العلمية وبلغ عددام ) لالموقع اللكترواي الط  تم ت ميم  لتاحة الماد
وقد أددت اتا و الدراسة على  أثر وأامية استخدام الاتراه فى تدريس المادل العلمية 

كما تبين وجود فروت كات داللة رح ا ية عند مستو   ،مقاراة بالتعليم  التقليد 
ى ( بين متوسطى درجات قالب األداد مية األمنية الفلسطينية المتم لة ف0.05)

المجموعة الضابطة ودرجات أقرااهم فى المجموعة التجريبية وكلم فى االختبار 
( بين متوسطى 0.05كما وجدت فروت كات داللة رح ا ية عند مستو  ) ،الت  يلى

وبناءا على كلم خرجه  ،درجات أفراد المجموعتين فى االختبار القبلى والت  يلى
 .التعليم العالى بكة الاتراه فى الدراسة بضرورل استخدام ش

مد  حو  دراسة بعما  (13) (عوض حسين م مد التودر  ( قام )2009وفى عام ) .7
فاعلية استخدام تقنية المواقع التعليمية عبر الشبكة العالمية "الاتراه " فى ت  يا 

وكلم باالعتماد  ،قالب الفرقة ال ال ة شعبة الرياضيات بكلية التربية فى مقرر المنااو
وقد خرجه الدراسة بوجود فروت كات داللة رح ا ية بين  ،التجريبىعلى المنهو 

واو  ،متوسطى درجات الطالب فى االختبارين القبلى والبعد  ل ال  االختبار البعد 
 . ما  ؤكد فاعلية المواقع اللكترواية فى تدريس المقررات التعليمية

مد  فاعلية استخدام بعما تجربة لمعرفة  (14) (أميمة بنه حميد مبارك)قامه  دما .8
فى الت  يا واالحتفاظ لد  الطالبات بكلية ر اللكترواى على شبكة الاتراه المقر 

األقسام األدبية بقسم العلوم االجتماعية بالمد نة  -اآلداب والعلوم الاسااية للبنات 
( قالبة من قالبات الفرقة ال ال ة بكلية 75وقد اشتمله عينة الب ش على ) ،المنورل
وتم تقسيمهم رلى مجموعتين  ،األقسام األدبية –داب والعلوم الاسااية للبنات اآل

وقد تم استخدام أحد اختبارات المقاراات البعد ة واو  ،يتين ومجموعة ضابطةتجريب
لة وأظهرت النتا و فروقا كات داللة رح ا ية عند مستو  دال  ،(شفهىال ختبارالا)
 ، موعتين التجريبيتين فى الت  يا واالحتفاظوالمج ( بين المجموعة الضابطة0.05)
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وأظهرت فروقا كات دالل  رح ا ية بين المجموعة التجريبية األولى ) التعليم 
اللكترواى من خال  برمجية تعليمية( والمجموعة التجريبية ال ااية ) التعليم 

واالحتفاظ اللكترواى باستخدام المقرر االلكترواي عبر الموقع التعليمى( فى الت  يا 
ومن انا خرجه الدراسة بضرورل استخدام استراتيجيات  ،ل ال  المجموعة ال ااية

رلى جااا تدريا  ،تدريس مدعمة بالوسا م المتعددل  وال اسا اآللى وشبكة الاتراه
 .وكلم بما  ضمن تطوير العملية التعليميةطالب على استخدام شبكة الاتراه ال

بعما تجربة لمعرفة مد  فاعلية تطبيت  (15) (يم م مدشيماء أحمد ربراا)قامه  دما .9
مقرر رلكترواى لطالب التربية الفنية على ت  يلهم الدراسى واتجاااتهم ا و دراست  

 30المجموعة الضابطة وعدداا  ،قد تم تقسيم الطالب رلى مجموعتينو  ،الكتروايا
وأخر  تجريبية  ،تقليد ةقالبا من قالب الفرقة ال ااية والتى تدرس المقرر بالطريقة ال

 ،لكتروايةقالبا من قالب الفرقة ال ااية والتى تدرس المقرر بالطريقة ال  30وعدداا 
ية لد   جابررر اللكترواي فى تكوين اتجااات وقد أسفرت النتا و عن فاعلية المق

رلى جااا وجود فروت كات داللة رح ا ية بين  ،لكتروايارالطالب ا و دراسة المقرر 
سم درجات الطالب للمجموعتين الضابطة والتجريبية ل ال  المجموعة التجريبية متو 

على ضرورل وفاعلية تطبيت المقررات د أددت الدراسة وق ،فى الت  يا الدراسى
 .اللكترواية فى التعليم الجامعى

  : جنبيةالدراسات األ 1/11/2
 (Tim Duffy. Lainلررين جلبرررت  .تررا م دفررى ( قررام 2002فررى عررام ) .1

Gilbert((16)  بعمرررا مقارارررة برررين التعلررريم عرررن بعرررد والتعلررريم التقليرررد  علرررى
ن يرار ثرالث مجموعرات مرن الطرالب الرط مجموعة من الممرضات، وقرد ترم اخت

قاموا جميعهم بدراسرة افرس الوحردل فرى بكرالوريوس الدراسرات ال ر ية الرط   
سرررلوب أد قامررره رحرررد  المجموعرررات باسرررتخدام تقدمرررة جامعرررة )بيطلرررى(، وقررر

وقامرره ال اايررة )فررى اررواو  ، التعلرريم التقليررد  المعتمررد علررى الف ررا الدراسررى
دررواو( باسررتخدام الررتعلم عررن بعررد المرردعوم بالتوالررا وجهررا لوجرر  فررى شرركا 

وال ال ررر  مجموعررة مبع ررررل جترافيرررا فررى المملكرررة المت ررردل  ،دروس خ ولررية
د وقرر ،توالررا وجهررا لوجرر   باسررتخدام التعلرريم عررن بعررد برردون والرردو  األخررر 

وخرجرره النتررا و بررين الطررالب مررن  ،قبقرره الدراسررة علررى وحرردل واحرردل فقررم
ولكن حقت الطالب الرط ن قراموا  ،ال الث مجموعات كااوا ااج ين فى دراستهم
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بالدراسة فرى الرتعلم عرن بعرد اترا و اها يرة أعلرى بشركا مل روظ مرن  مال هرم 
 الط ن اعتمدوا على الف ا الدراسى.

 (keydee جرران دكيرره .دا ررد  كررا وود قررام كررال مررن  (2003)وفررى عررام  .2
Jane Duckett . caywood) (17) تعلم عبرر الاتراره بعما دراسة عن ال

 ،داخرا الجامعرة وكلرم فرى رحرد  الجامعرات الخالرة بكاليفورايرامقابا التعلم 
قالبررا ا ررفهم عبررر الاترارره والن ررف  140 وتررم التطبيررت علررى عينررة  مررن
يررريم الرررتعلم وأداء المعلرررم فرررى قريقترررى وترررم تق ،اآلخرررر داخرررا ال ررررم الجرررامعى

وخرجرره الدراسررة بعرردم  ،التعلرريم وكلررم بواسررطة مرردرس خبيررر ومشررر  جامعررة
ورود اخرررتال  ظررراار برررين المجمررروعتين سرررواء فيمرررا  تعلرررت بررريداء الطرررالب 

 .والمعلمين
 ماسررررررررررررررركويلىبرررررررررررررررى اوجسرررررررررررررررتن  ام رررررررررررررررررررق (2004)وفرررررررررررررررى عرررررررررررررررام  .3

)AugustineB.Mascuilli((18) دراسررة عبرر الاترارره بعمرا مقاراررة برين ال
 ،( بالتطبيت علرى كرورس رياضرياتpaceداخا الف ا الدراسى فى جامعة )و 

أن اناك الك ير من الطرالب بالريم  ،وتبين  يادل شعبية التعليم عبر الاتراه
وقرررد عرضررره الدراسرررة قررررت  ، فضرررلون التعلررريم فرررى الف رررا الدراسرررى اال الرررو 

لبريرررد اللكتروارررى والفرررادس التوالرررا ومسررراعدل الطرررالب واالختبرررارات م رررا ا
 .والتليفون 

 (Lindaلينردا بررا س وجرون ريتشرارد سرون ( قام كال من 2007وفى عام ) .4
sone Jone Richard.  Price) (19)  بعما دراسرة حرو  الردعم التعليمرى
مرن  ،الجامعات مقابا الدعم التعليمى عبر الاتراه فى التعليم عن بعردداخا 

وجهرررا لوجررر  لرررط ن  درسرررون افرررس المقررررر خرررال  مقارارررة خبررررات الطرررالب ا
استخدام الهراتف أو  أوباستخدام التعليم عن بعد سواء باستخدام ال اسبات و 

قررر الطررالب الررط ن  درسررون عبررر أوقررد  ،اتراررهالبريررد اللكترواررى أو عبررر ال 
الاترارره بوجررود خبرررات أضررالف مررن اررؤالء الررط ن  سررتقبلون الرردروس وجهررا 

برد مرن تردريا كرال مرن اج رة عبرر الاتراره العمرا دروس ا  رتم ىولك ،لوج 
المعلمررين والطررالب علررى كيفيررة التوالررا عبررر الاترارره فررى ييرراب الشررارات 

 .اللتوية
 .تومررا  رم  . ان أم ا يبررمررن سرروليمينو ر رر ، م( قررام كررال 2008فررى عررام ) .5

 &.Solimeno A. .  Mebane M.E. Tomai M)فرااسريس كراتو د  
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Frances cato D.) (20) ا مقاراررة بررين كفرراءل الررتعلم وجهررا لوجرر  بعمرر
الرررتعلم التعررراواى المعتمرررد علرررى الكمبيررروتر فرررى  يرررادل المعرفرررة األداد ميرررة و 

والقررردرات المهنيرررة،  رلرررى جاارررا م اولرررة استكشرررا  كيفيرررة ارتبررراط ال رررفات 
المميطل للطرالب وال رفات المميرطل  للمعلمرين بنترا و الرتعلم فرى حراالت الرتعلم 

 170وقررد شررارك فررى اررطو التجربررة   ،علم وجهررا لوجرر عبررر الاترارره أو الررت
وخرجرره الدراسررة بعرردم ترريثير ال ررفات المميررطل للمدرسررين علررى تعلررم  ،قالبررا

وتوضرر  النتررا و  ،الطررالب واختلررف الطررالب فررى أداؤاررم فررى بعررأ المتتيرررات
اتراره  مكرن أن  طيرد مرن مترطامن عبرر ال الالجمالية أن التعلم التعاواى يير 

وأار   مكرن  ،نية التى  تم تعلمها بالمقارارة برالتعلم وجهرا لوجر الكفاءات المه
اسررتخدام التعلرريم المعتمررد علررى ال اسررا اآللررى لترروفير فرررص تعليميررة مبتكرررل 

 تناسا احتياجات الطالب الط ن لد هم مشكالت فى ردارل الوقه. 
  (. .Mcphee lمراركس د  . دفرى ترى . مكفرى آ ( قرام 2010فى عام ) .6

arks D.Duffy T and M) (21) قرالب الدراسرات  تعلرم برين بعمرا مقارارة
العليرررا عبرررر الاتراررره وداخرررا ال ررررم الجرررامعى فرررى الت  ررريا األدررراد مى فرررى 

حيررش قامرره مجموعررة الطررالب عبررر الاترارره بدراسررة  ،جامعررة يرررب اسرركتلندا
 وقرد كشرف ،افرس المقررر الدراسرى الرط   درسر  ا رراؤام فرى ال ررم الجرامعى

للنتررا و الدراسررية عررن عرردم وجررود اختالفررات مل وظررة فررى  الت ليررا الح ررا ى
وتوضررر  ارررطو  ،الررردرجات برررين المجموعرررات عبرررر الاتراررره وداخرررا الجامعرررة

برر الاتراره النتيجة أن الطرالب ال  فقردون أ   مميرطات باختيرارام الدراسرة ع
عررن بعررد داخررا قطرراع الدراسررات العليررا ألررب  بررد ال مقبرروال عررن ن التعلرريم أو 

ليررررد  داخررررا الجامعررررة ويركررررط علررررى قرررررت تربويررررة وتكنولوجيررررة الررررتعلم التق
وت ررررميمات ألا مررررة تعليميررررة تهررررد  لتولرررريا التعلرررريم للطررررالب الررررط ن ال 

  وقررد تررم ولررف ،داخررا الجامعررة فررى الف ررا الدراسررى التقليررد  فررى  تواجرردون 
بيا  عملي  لخلت وتوفير الولرو  رلرى الرتعلم عنردما  نف را المتعلمرون عرن 

وبمعنرى آخرر فران الرتعلم  ،سبا الطمان والمكان أو كالامام در المعلومات ب
برنفس الجرودل للمتعلمرين لتناسرا او عملية خلت التجربة التعليميرة عن بعد 

 . احتياجاتهم بشكا أفضا خارج الف ا الدراسى
بعمرا دراسرة عرن  Lain Mcphee( (22)( لين مكفرى( قام 2012وفى عام ) .7

د واسركتلندا مرن خرال  عمرا مقارارة برين األداء فى الدراسات العليرا فرى السروي
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ولقرد تناولره الدراسرة  ،بعردالتعليم عبر الاتراه وعرن تعليم داخا الجامعة و ال
وقرد اتبعره  ،االختالفات فى أداء الطالب من حيش مدل وقريقرة الدراسرةأ ضا 

مجمرروعتى الدراسررة سررواء الموجررودل داخررا الدراسررة المررنهو التجريبررى لتقيرريم 
وأوضر ه النترا و فرى كرال  ،التى تتلقى التعليم عبرر الاترارهالجامعة أو تلم 

الدولتين عدم وجود اختالفات فى درجات االختبرارات برين قرالب الجامعرة عرن 
 بعد. عنالب التعليم عبر الاتراه قريت التعليم وجها لوج  وق

فى دراسة فاعلية الاتراه فى تدريس  وتتفت الدراسة ال الية مع الدراسات السابقة
على الت  يا الدراسى للطالب ولكن تختلف الدراسة ال الية  كلم المقررات التعليمية وأثر 

 :عن الدراسات السابقة فيما  لى 
الدراسة ال الية تناوله أثر وفاعلية التعليم عن بعد باستخدام شبكة الاتراه فى   -1

ى رحد  تدريس مادل بناء مواقع المكتبات لمعرفة مد  تطبيت اطو التكنولوجيا ف
 المقررات التى  تم تدريسها فى تخ ص المكتبات والمعلومات .

  course lap تم فى اطو الدراسة ت ميم م تو  تعليمى باستخدام براامو   -2
  وإتاحت  على موقع رلكترواى م مم أليراض التجربة .

 ثانيا : الجانب النظرى للدراسة

 :تعريف التعليم عن بعد  2/1

يين عن التعليم عرن بعرد ومنهرا التعلريم بالمراسرلة والتعلريم تعددت م طل ات التربو 
المفتوح واناك من عبر عن  بيا  الدراسة المنطلية والدراسة المستقلة والدراسة من 

وانررراك العد رررد مرررن الم رررطل ات الاجليطيرررة الترررى تسرررتخدم للتعبيرررر عرررن  ،الخرررارج
 التعليم عن بعد ومنها :

(Distance learning, distributed learning, Remote 
learning, Distance Education( )23( 

عمليررة ادتسرراب المعررار  والمهررارات »وقررد عرفترر  الجمعيررة األمريكيررة بيارر  
بواسررطة وسرريم لنقررا التعلرريم والمعلومررات باالعتمرراد علررى جميررع أاررواع التكنولوجيررا 

 .(24) «وأشكا  التعليم
ار  أو  ،راد  للتعلريم المفتروحطل  مرار  "م ربيعرن بعرد التعليم البعأ وقد عر     
والكلرررى برررين الهي رررة  النررروع مرررن التعلررريم الررط   تميرررط بعررردم التوالرررا المباشررركلررم 
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حيش  تم تقد م المرواد التعليميرة مرن خرال  الشربكة الم ليرة  ،والمتعلمينالتدريسية 
 .(25)أو العالمية )الاتراه ( من خال  استخدام تكنولوجيا التعليم واالت ا " 

فت  المن مة العربية للتربية وال قافة والعلوم بيا  "ا ام تعليمى  قوم على وقد عر   
حيرش  ،ت االت تقني  مختلفةاالتعليمية رلى الطالا عبر وسا م فكرل ر  ا  المادل 

 .(26)« كون المتعلم بعيدا أو منف ال عن المعلم
سا اآللى في  جطءا التعليم عن بعد أ ضا "او كلم النوع من التعليم الط  ألب  ال او     

من عملية التعليم وألب  المعلم  وجد فى مكان مختلف عن المتعلم مع رمكااية التدريس 
 .(27)فى أوقات متفاوتة" 

وفررى اها ررة عرررض التعريفررات اجررد أن التعلرريم عررن بعررد اررو "موقررف تعليمررى 
لتتلرررا علرررى مشررركلة البعرررد والتوالرررا المتررروافرل فرررى ا االت رررا تسررراام فيررر  وسرررا ا 

ب يررش تترري  فرلررة التفاعررا المشررترك  ،التررى تف ررا بررين المعلررم والمررتعلمرافررى الجت
 بشرط توافر مجموعة من األمور التى تساام فى اجاح العملية التعليمية منها :

رعداد مادل دراسية كات مستو  متقدم تلبى احتياجات الف ة الموجهرة رليهرا  -1
. 

 .ت ا  المناسبة دام وسا ا اال استخ -2
 .رالتقويم المستم -3

التعليم اللكترواى والتعليم عرن بعرد والتعلريم  ومن الجد ر بالطكر أن اناك فرقا بين
 : (28)وكلم على الن و التالى المفتوح

 التعليم المفتوح سبت كال من التعليم عن بعد والتعليم اللكترواى. -1
دال مرن التعلريم عرن بعرد والتعلريم اللكتروارى  مكرن أن  رتم تطبيقر  فرى التعلريم  -2

امعى ومرررا قبرررا الجرررامعى أمرررا التعلررريم المفتررروح فيرررتم تطبيقررر  فرررى التعلررريم الجررر
 الجامعى.

التعليم عن بعد والتعليم المفتوح  تم فى أ  وقره وفرى أ  مكران )ييرر مترطامن  -3
( أما التعليم اللكترواى  مكن أن  كون متطامن ويير متطامن حيش  عتمرد علرى 

م متعددل من لروت ولرورل آليات الت ا  ال د  ة من حاسا وشبكات ووسا 
ورسررومات وآليررات ب ررش ومكتبررات رلكتروايررة وبوابررات الاترارره سررواء كرران عررن 

 بعد أو فى الف ا الراسى.
 .دا تعليم مفتوح او تعليم عن بعد والعكس ليس ل ي   -4
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 (التاريخ والنشأةالتعليم عن بعد : ) 2/2

 رسر اتد تشير بعرأ الدراسرات رلرى أن فكررل التعلريم عرن بعرد بردأت علرى  ر
بعررأ  لرسررا حيررش قررام باسررتخدام ال مررام الطاجررا  ،(Isaac Pitman)بيتمرران 

 .(29)الن وص المشروحة من الكتاب المقدس لتعليم قالب 
ويقردم تقريررر من مرة اليواسرركو عرضررا مروجطا للتطررور التراريخى للتعلرريم عررن 

 (30)حيش مر بيربعة أجيا  واى : ،بعد
  ظهر منط اها ة القررن التاسرع عشرر وال ا  : ا ام المراسلة والط الجيا األو  -1

لمطبوعة والرشرادات الم راحبة افى بعأ الدو  النامية باالعتماد على المواد 
والتررى قررد تشررتما علررى مررواد سررمعية وب رررية ويكررون البريررد العرراد  أو  ،لهررا

 .اليدو  او وسيلة التوالا بين أقرا  العملية التعليمية
ال ررناعية والم طررات الفضررا ية والتليفطيررون  مرراراألقاسررتخدام  : الجيررا ال ررااى -2

 .بشكا مباشر أو مسجا  الم اضرلللتوالا ولتقد م  والراد و كوسيلة
اسرتخدام الوسرا م المتعرددل والترى تتضرمن الن روص واأللروات :  الجيا ال الش -3

 .والفيد و ويالبا ما تستخدم فى الجامعات المفتوحة
علرى الوسرا م ما المرادل التعليميرة تش تشراتراه ب ير: استخدام ال  الجيا الرابع -4

 ،هررا  ال اسررا اآللررىجالمتعررددل والتررى تنتقررا رلررى األشررخاص واألفررراد بواسررطة 
بررين الطالررا أ  وانررا  مكررن التوالررا والتفاعررا بررين أقرررا  العمليررة التعليميررة 

                                                                                                                    وبعضررررررررررررررررررهم الرررررررررررررررررربعأ بطريقررررررررررررررررررة الررررررررررررررررررطمالءوبررررررررررررررررررين والمعلررررررررررررررررررم 
باسررتخدام البريررد اللكترواررى  متطامنررةمررن خررال  برررامو الم ادثررة وييررر  متطامنررة

 .لمنتد ات او 
بالريم من اطا التطور رال أن التعليم الجامعى ال  طا   عتمد على الجيا  األو  من و       

وليس معنى اطا التقليا من قيمة التدريس وجها لوج  فى  ،او الطباعةالتكنولوجيا و 
 عتمد على جااا  - وجها لوج  -ا النوع من التعليم تعطيط عملية التعليم ولكن م ا اط

واحد فقم من التفاعلية المطلوبة للتعلم بكفاءل فى حين أن عملية التعلم تعتمد على 
والمعلمين وتفاعا فرد  بين الطالب  ن المتعلميناعى بياوعين من التفاعلية  تفاعا اجتم

وموارد التعلم  بما فى كلم من كتا دراسية وإرشادات دراسية وأشرقة لوتي  وأشرقة 
 .(31)فيد و وبرامو تعلم معتمدل على الكمبيوتر والبد من ت قيت التوا ن بين كال التفاعلين



15 

 

بعررأ الرردو   برردأت مؤسسررات التعلرريم عررن بعررد تترروالى فررى ال هررور فررىوقررد 
وفررى  ،1973وفررى ر ررران عررام  ،1972سررباايا عررام حيررش ظهرررت فررى أ ،األجنبيررة
 ،1981سرريريالاكا عررام فررى و  ،1974وفررى بادسررتان عررام  ،1974التربيررة  ألماايررا
وفرى  ،1982الهنرد عرام وفرى  ،1981اليابران عرام وفى  ،1981اولندا عام وفى 

 .(32) 1983ايجيريا عام 
 طلت علي  أ ضا التعليم عبر الاتراه والط   رجع  نأوالتعليم عن بعد  مكن 

بدا ة استخدام  رلى ال مااينات من القرن الماضى ويطلت على اطا النمم  من التعليم 
 .(33)أ ضا التعليم اللكترواى

 ،مجررا  المكتبررات والمعلومررات التعلرريم عررن بعررد فررى وعررن البرردء فررى اسررتخدام    
رسرررة لمد (و  د رررملفرررا )رلرررى فتررررل راشررراء اررر   رجرررع فتشرررير بعرررأ الدراسرررات رلرررى أ
بمد نررة ايويررورك فررى الوال ررات المت رردل فررى الربررع المكتبررات فررى جامعررة كولومبيررا 

التعلريم  أسرلوب رتبراعحيرش كران  رتم  ،1887من القرن التاسع عشر عرام   األخير
 .(34)1888عام وكلم فى بالمراسلة 

ن جمعيررة المكتبررات عررلجنررة ترردريا المكتبررات المنب قررة  أولرره 1903فررى عررام و  -
 .المراسلةب أعما ن تقوم المكتبات الكبيرل بتقد م بي ALAاألمريكية 

وفرى  ،تم تيسيس مدرسة المكتبات األمريكية للتعلريم بالمراسرلة 1923وفى عام  -
ت ألو  مرررررل فررررى التعلرررريم المسررررتمر تررررم اسررررتخدام فيررررد و المررررؤتمرا 1978عررررام 
عيررة المكتبررات األمريكيررة باسررتخدام بواسررطة جمخت الررى المكتبررات والمعلومررات ال

فى مؤتمر آخر عن حقوت الطبرع فرى  األسلوبكات  رتباعثم تم  ،ال ناعية األقمار
، وفى افس العام وفرت ثالث عن مارك وتالو مؤتمرين من اطا القبيا ،1978عام 
 .ن بعد فى مجا  علم المكتبات والمعلومات امعات فى تا الاد ا ام التعليم عج
 واتبررع ،بيوكالاومررافررى المررؤتمرات عررن بعررد  الهرراتفم اسررتخد 1983 وفررى عررام -

مرين تررابعين لجمعيررة المكتبررات الب  يررة والجامعيررة  تعلررت تافررس األسررلوب فررى مررؤ 
 . (35) 1989، 1988 ىفى عام ROM-CDالمليطرل  األقراصبتكنولوجيا 

لردعم  1993 ى بررامو التعلريم عرن بعرد منرط عرامولقد تم استخدام مؤتمرات الكمبيوتر فر -
 . الطالب فى الناحية الدراسية ولتوفير فرص التفاعا بين الطالب ولكسر العطلة

، % من الطالب  ستخدمون الندوات االفتراضية 87وتشير رحد  الدراسات رلى أن      
%  ستخدمون التطبيقات االفتراضية واألاشطة 5،تمدون على الاتراه فى الدراسة  ع 8%
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% 35،دون على أدوات التدريس الرقمية لدعم الم اضرات %  عتم87المعملية ،
 . (36) ستخدمون وحدات التدريس التفاعلية 

التعليم  تعريفما و "وبطلم  كون قد تم الجابة على التساؤ  األو  من تساؤالت الدراسة وو
 " عن بعد ؟ وما اشيت  ؟

 :التعليم عن بعد ات استخدام ررمب 2/3

ام التعلريم عرن بعرد  رمبرررات الترى دعره الردو  لبخرط بناناك مجموعة من ال      
 (37)اتراه العالمية لتطوير تعليمها الجامعى ومنها : ور شبكة ال خالة بعد ظه

 -:مبررات اجتماعية وثقافية -1
حقيقيررة لم ررو  ووجررود ريبررة ،يم والتطررور التكنولرروجىتتم ررا فررى ااتشررار التعلرر 

 . والمعلوماتيةاألمية ال قافية وال ضارية 
  -مبررات اقت اد ة : -2

اعتبرار  علرى ،كبيرل فرى المجتمرع لشرا   تقد م الخدمة التعليمية ةمكاايرى ف اتتم 
 .فت  بالمقاراة بالتعليم التقليد أن التعليم عن بعد ثبه ااخفاض تكل

 -:مبررات افسية ول ية -3
 ،الفرروت الفرد ررة برين المتعلمررين تتم را فرى أن برررامو التعلريم عرن بعررد تراعرى     
 .ال قة بالمتعلمين خالة المرضى والمعاقين رعادلساعد على وت
 مبررات سياسية :-4

حيش  فيد التعليم عن بعد فى حالة االضطرابات السياسية وعدم االسرتقرار فرى      
 ،ليرالت المؤسسرات التربويرة والجامعيرةو لبلردان العربيرة والرط   رؤد  بردور بعأ ا

 .فى مواللة دراساتهم وانا  ساعد التعليم عن بعد الطالب

 :مميزات التعليم عن بعد  2/4

اناك مجموعرة مرن المميرطات الترى تتروافر فرى التعلريم عرن بعرد والترى تسراعد       
، ومرن اجاتهراناسرا مرع احتيتوتطويع  والتعرد ا علير  بمرا    المؤسسة على توظيف
 (38) أام اطو المميطات :

 األمروا ن بعرد ال تكلرف الك يرر مرن أشركا  التعلريم عرمرن فرالك ير  قلة التكلفرة : -1
 . بالمقاراة بن م التعليم التقليد ة

 . بمكان و مان م ددعد تخطى ال واجط : حيش ال  رتبم التعليم عن ب -2
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 . المرواة : حيش  مكن للدارس المشاركة في  حسا الريبة )اختياريا( -3
ا   أو الدراسررات أن ا ررام التعلرريم عررن بعررد  ررو  أثبتررهفقررد  : الترريثير والفاعليررة -4

م التعلرريم التقليررد  فررى الترريثير والفاعليررة وكلررم فررى حالررة اسررتخدام  ررا فرروت  ا
 . التقنيات بكفاءل

من أام مميطات التعليم عن بعد أن الطالا  ستطيع قراءل الم اضرل والمالح ات و      
واطا األمر  عطى حرية للطالب لجدولة دروسهم  ،الخالة بها فى الوقه الط   ريدو

ولكن    تاج رلى ااضباط من جااا الطالب لمتابعة المالح ات الخالة بالدرس  ، األخر  
أن المقررات التى تقدم  مع التيديد على ،(39)المقدم عبر الاتراه وااجا  المهام المطلوبة

للطالب فى التعليم عن بعد ال بد وأن تدعم بيدوات م ا الرشادات واالختبارات والوسا ا 
مما  عط  ثقتهم بيافسهم والولو  ألق ى  ،كنهم من فهم المقرراتالتكنولوجية التى تم

 .(40) درجات النجاح 
كط على ومن الجد ر بالطكر أن التعليم عن بعد باالعتماد على شبكة الاتراه  ر 

ففى الماضى كااه المؤسسات التى تدعم التعليم عن بعد  ،تطوير قرت جد دل للتوالا
ألب ه تكنولوجيا ومع مرور الوقه  ،كوسيلة للتوالاتستخدم قريقة التوليا بالبريد 

المعلومات واالت االت عبر الاتراه تلعا دورا ااما فى التعليم عن بعد وتوفر قريقة 
، وتساعد مرواة وسرعة اقا البيااات فى أقرا  العملية التعليميةا والتفاعا مع للتوال

 د  ن التا، ولهطا فالب وبعضهموقالب  وكطلم بين الط دعم عملية التفاعا بين الم اضر
 .(41)او خلت بي ات تعلم جد دل توفر أشكا  فريدل للتوالا أمام مؤسسات التعليم العالى 

ولقد مكن التعليم عبر الاتراه من وجود اوع جد د من مجتمع التعلم الط   وفر 
ن أجا كااه أمادنهم م رلى جااا الولو  رلى الطالب أ ا ،مساحات للمناقشات الجماعية

 .(42) جتماعى التوالا اال
وبالريم من أن البعأ  ر  أن التعليم عن بعد واعدا رال أا  فى أعين اآلخرين أقا       

ألن التعليم فى الجامعة  ساام فى تقوية العالقات ؛ من التعليم فى الجامعات أو الكليات 
فيرجع كلم رلى الراحة فى ، وبالنسبة للفريت الط   فضا التعليم عن بعد المجتمع بين أفراد

وفى  ،تلقى الدروس التعليمية عن بعد والتى تساام فى تلقى المعلومات بسهولة ويسر
ؤثر  ا  أكما  ،المقابا  ؤثر التعليم عن بعد سلبا على فرص التفاعا بين الطالا والمعلم

ولكن  ،بالضافة رلى دعم أاشطة التعليم الفرد ة ،ر جابا على االستقاللية بين الطالب
و وجها لوج  مع أ رس ااج  أو ضعيف سواء كان عن بعدب فة عامة ما  جعا أ  د

 .(43)المعلم او مد  كفاءل ت ميم  وتوليل  وليس بعد الطالب أو مقابلتهم وجها لوج  



18 

 

وااطالقا من اطا ال راع تيتى اطو الدراسة لت او  معرفة مد  مالءمة اطا النمم من    
 سم المكتبات والمعلومات واو ما سيتم توضي   فى اتا و الدراسة .التعليم ألحد مقررات ق

 وبطلم  كون قد تم الجابة على التساؤ  ال ااى من تساؤالت الدراسة واو " ما مبررات
 " ومميطات استخدام التعليم عن بعد ؟

 :خصائص التعليم عن بعد  2/5

 :(44)ومنها ما  لى  ،اناك مجموعة من الخ ا ص التى  تميط بها التعليم عن بعد
  . فرضها ا ام التعليم التقليد  التقيد بالشروط التى الت رر وعدم .1
جمرررراعى التجرررراو بررررين بررررين المعلررررم والمررررتعلم و  االتجرررراووجررررود تعرررراون ثنررررا ى  .2

  . وبعضهم البعأ  المتعلمين
 .بعد للطالب لنقا الم تو  التعليمى عن؛ توفير وسا م اقا المعلومات  .3
خراص لعرداد المرادل التعليميرة المال مرة لهرطا النروع مرن  سرلوبأاالعتماد علرى  .4

 . التعليم
 .(45)المعالرل االت ا سبا االعتماد على التقنية ال د  ة ووسا ا ال داثة ب .5

 (46) : ومن خ ا ص التعليم عن بعد أ ضا
 . اناك ااف ا  بين المعلم والطالا .1
  . استخدام الوسا م التكنولوجية أو الوسا م اللكترواية .2
والط   مكن أن  ت قت بواسطة مؤتمرات الفيد و  ،توافر االت ا  ثنا ى االتجاو .3

  . على سبيا الم ا 

  : أهداف التعليم عن بعد 2/6

 (47) ادا  منها :تعليم عن بعد ت قيت مجموعة من األ مكن من خال  ال
 . مراعال ظرو  الدارسين التعليمية -5
وكلررم مررن  ،يررة قدراترر  واسررتعدادات تنمعلررى مسرراعدل الفرررد أ ررا كرران وأ نمررا كرران  -6

 .  خال  توفير البي ات المناسبة ل
  . موادبة التطورات المعرفية والتقدم العلمى والتكنولوجى -7

 : (48)رلى جااا ما سبت فهناك من  ر  أن من أام أادا  التعليم عن بعد
ن المرررررواقنين دون التمييرررررط بيرررررنهم ألسرررررباب تتعلرررررت بمكرررررااتهم المسررررراوال بررررري -1

 . أو االقت اد ة يةجتماعاال
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 . االستجابة للطلا المتطا د على التعليم الجامعى -2

 :المكتبات فى دعم التعليم عن بعد دور  2/7

 : (49) لتعليم عن بعد  تم ا فىاللمكتبات دور مهم فى دعم برامو 
راسرررية فرررى معرفرررة الاتررراج الفكرررر  المال رررم للمرررواد دمسررراعدل معرررد  البررررامو ال .1

 .الدراسية
اترارره التررى  مكررن أن ت المكتبيررة المترروفرل علررى شرربكة ال   الخرردمارشرراد حرروال  .2

 .  ستفيد منها الطالب
 . عداد دليا ب  ى لمساعدل الطالب فى التعليم عن بعدر .3
 . تاحة استخدام فهرس المكتبة على الخم المباشر لطلبة التعليم عن بعدر .4
ت األخرر  الترى والمكتبراعداد اشرل بم ادر المعلومات المتوفرل داخرا المكتبرة ر .5

 . و يعها على قالب التعليم عن بعدوت ،التعليم عن بعدبرامو  تخدم
ما سمات من تساؤالت الدراسة واو " ال الشوبطلم  كون قد تم الجابة على التساؤ  

 وما دور المكتبات فى دعم التعليم عن بعد ؟  ؟وما أاداف   ؟ التعليم عن بعد

 وبزات والعيالممي :ية المقررات اإللكترون 2/8

مقررات تعليمية  رتم اشرراا علرى اي رة لرف ات اى  " لكتروايةالمقررات ال 
ويررتم الولررو  رليهررا باسررتخدام ا ررم  ،اتراررهلويررا ومواقررع تعليميررة علررى شرربكة ال ا
 . (50)"دارل المقررات اللكترواية ر

 : (51)وتنقسم  المقررات اللكترواية رلى اوعين اما
وتقررردم مرررن خرررال  موقرررع  ،اترارررهعلرررى شررربكة ال ايرررة تعتمرررد لكترو مقرررررات ر .1

 . لكترواىر
 ررتم تقررد مها علررى  ،يررة ييررر معتمرردل علررى شرربكة االاتراررهلكتروامقررررات ر .2

  . تقدم مباشرل للطالبو  ،قراص مدمجةأ
، حيرش ترم ت رميم مرن المقرررات وستعتمد الدراسرة ال اليرة علرى النروع األو    

عليررر  وارررو مرررا سررريتم تناولررر   موقرررع رلكتروارررى وترررم رتاحرررة المقررررر التعليمرررى
 بالتف يا فى الجطء الخاص باجراءات التجربة .

 : مميزات المقررات اإللكترونية 2/8/1

 : (52)تميط بها المقررات اللكترواية منهااناك مجموعة  من المميطات التى ت
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  . بمكان و مان معين ليير مقيد .1
ا قاعرات وال تتطلروفى أ  مكران وقه   حيش  ستطيع الطالا استخدامها فى أ

مرن  احيش  مكن اسرتخدامه ،جهطل حاسا فى الجامعةدراسية وال تشترط توافر أ
  . المنط 

اتراره للطرالب فرلرة الب رش عرن كرم لمقررر اللكتروارى المعتمرد علرى ال  تي  ا .2
  . اا ا من المعلومات

 -: (53)المقررات االلكتروايةواناك من  ر  أ ضا أن من مميطات 
 .ة الت د ش المرواة وقابلي -1
 . من الوسا م المتعددل التى ت ر  الم تو  العلمىاحتوا ها على العد د  -2

 : عيوب  المقرر اإللكترونى 2/8/2

ارر   شرروبها بعررأ العيرروب رال أ ،ميررطات المقررررات اللكتروايررةبررالريم مررن م
 : (54)منها

وارطا  ،ر اللكترواى رلى بنية ت تيرة مرن أجهرطل ومعامرا  تاج تطبيت المقر  -1
 . يةيمضافية على المؤسسات التعلطلا تكاليف ر ت

عضررراء اي رررة ين وأسرررار لمقررررر اللكتروارررى رلرررى تررردريا الد تطلرررا تطبيرررت ا -2
  . التدريس على استخدام التقنيات ال د  ة قبا بدا ة التطبيت

  . عداد وت ميم البرمجيات التعليمية  تاج أ ضا رلى متخ  ين فى ر -3
أن  (Busra Ozmen . Bunyamin Aticiيكرى)بنيرامين اتو ويرر  بسررا او مرن      

كمرا  تطا رد أعرداد الطرالب الررايبين  ،اناك تطا د فى عدد المقررات التى  تم رتاحتها عن بعد
مؤسسرات التعلريم العرالى رلرى وفى افرس االتجراو تسرعى  ،فى التعليم عن بعد عبر الاتراه

واات والمناقشررات ووسررا ا ترروفير أدوات مفيرردل ترردعم اررطو المقررررات م ررا المنتررد ات والمررد
 .(55)والمعلمين فى خلت بي ة تفاعلية بين الطالب والواجبات التى تساامالتقويم 

ما مميطات  من تساؤالت الدراسة واو " الرابعوبطلم  كون قد تم الجابة على التساؤ  
     ات اللكترواية ؟ر وعيوب المقر 

 تجارب التعليم عن بعد عربيا وعالميا :بعأ  2/9
ية والعالمية الستخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد اعرض انا مجموعة من التجارب العرب    

وخ ولا فى تخ ص  ؛ لمعرفة مد  القبا  على اطا النمم من التعليمفى الجامعات 
 المكتبات والمعلومات .
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 : بعأ تجارب التعليم عن بعد فى الوقن العربى 2/9/1
 :التجربة الم رية  2/9/1/1  
 (56) : الجامعة الم رية للتعليم اللكترواى 2/9/1/1/1   

وارى   ،(2008( لسرنة  ) 233لقد أاش ه اطو الجامعرة بقررار جمهرور  رقرم  )     
ويتم دعمها من قبا لرندوت تطروير التعلريم  ،تعتبر جامعة أالية ال تهد  رلى الرب 

وا رررام  ،دماتهادررريو  جامعرررة م ررررية تتبنرررى مبررردأ التعلررريم اللكتروارررى فرررى تقرررد م خررر
رلرى يم اللكترواى والتعلريم عرن بعرد مطيو من عنالر التعل وا التعليم بهطو الجامعة

الدراسة المباشرل من خال  م اضرات وف و  دراسية وجها لوج  برين الطالرا  جااا
ت راالت وأ ضا اناك ف رو  افتراضرية باسرتخدام تكنولوجيرا المعلومرات واال  ،واألستاك

 .  التعليم ومؤتمرات الفيد و المر يةرل ومن خال  برامو ردا
 (57): تجربة التعليم عن بعد بجامعة الملم عبد العطيط 2/9/1/2
ار( 1425)بدأ تطبيت براامو التعليم عن بعد فى جامعة الملم عبد العطيط فى عام  

 ىالتطوير العلموكان الهد  من التطبيت دعم مسيرل  ،بقرار من مجلس التعليم العالى
العطيط بشكا خاص من  ملكة العربية السعود ة بشكا عام وجامعة الملم عبدفى الم

دعم وتطوير رلى جااا  ،خال  تطبيت أحدث وسا ا التعليم عن بعد المتبعة فى العالم
العملية التعليمية واى عضو اي ة التدريس والطالا والمادل الم اور األساسية فى 

 . العلمية ووسيلة االت ا  وأسلوب التعليم
  : التجربة الجطا رية 2/9/1/3

 م رررا المركرررط القرررومى للتعلررريم العرررام فرررى الجطا رررر أو  المرادرررط الترررى ااتمررره 
والتليفطيرون والراد رو فرى كان  تبع امم التعليم بالمراسرلة والط   ،بالتعليم فى الجطا ر

 وقد ساام اطا المركرط ،توليا التعليم لف ات حرمه من التعليم خال  فترل االستعمار
فرررى مسررراعدل المتعلمرررين للولرررو  رلرررى مسرررتو  الشرررهادل ال ااويرررة بتقرررد م الررردروس 

 . (58)والمقررات عن قريت المراسلة 
فررى التعلرريم عررن بعررد  (59) وانرراك أ ضررا تجربررة جامعررة ) التكرروين المتوالررا (

والترى ااتمرره بترروفير تخ  رات مهمررة وتسررهيا قبررو   ،م1989تررم راشررا ها   والترى
لل  ررو  علررى شررهادات عليررا بعررد أربررع سررنوات مررن الدراسرررة الطلبررة فررى الجامعررة 

ام بالتعليم عن بعرد وتعكس اطو التجربة مد  االاتم ،لل اللين على ال ااوية العامة
حررد ال لررو  المقترحررة لمشرركلة حرمرران العد ررد مررن المتعلمررين أارر   م ررا أفررى الجطا ررر و 

 . من مواللة التعليم
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  : التجربة التواسية 2/9/1/4
 جامعة تواس االفتراضية : 2/9/1/4/1 
لمكاايات التي تركط جامعة تواس االفتراضية بشكا أساسي على استتال  ا    

 ت ا بالتدريا األولي والمستمرالمعلومات واالت االت والتي ت اتتي ها تكنولوجي
اي  وأ ضاسة ت د ش التعليم العالي جطءًا من سيااطو الجامعة وتشكا  والدا م،

  . تكنولوجيا المعلومات واالت االت في تواس شااد على تطور
 : التجربة اليمني  2/9/1/5
 :جامعة العلوم والتكنولوجيا فى مجا  التعليم عن بعد  2/9/1/5/1  
 ،تعد جامعة العلروم والتكنولوجيرا أو  جامعرة  منير  تيخرط بن رام التعلريم عرن بعرد    

الجامعرة بردال مرن التعلريم عرن  مع العلم أن م طل  التعليم المفتروح ترم اعتمرادو فرى
وقرد سرعى القرا مين برادارل الجامعرة رلرى تقرد م  ،2009/2010بعد ابتداء من عرام  

 . (60)ودوليا  وإقليمياخدمة تعليمية متميطل تلبى احتياجات سوت العما م ليا 
 :تجربة الجامعة العربية المفتوحة  2/9/1/6
فررص التعلريم العرالى والمسرتمر عرن  تسعى الجامعرة العربيرة المفتوحرة رلرى رتاحرة   

قريت التعليم عن بعد باستخدام تقنيرات المعلومرات واالت راالت ال د  رة لكرا مرواقن 
عربى رايا في  وقادر علي  سواء فى المدن أو فى المناقت الريفية النا يرة وخالرة 

  . المرأل العربية
 وتشتما على التخ  ات التالية :

  . ( ا مةواأل   اداالقت)ها يعما  بفرعأدارل ر -
 .علوم ال اسا اآللى وتقنية المعلومات  -
 . اللتة االاجليطية -
  . التربية -

اقى فروعهرا وتقرع بر ،ويقرع مقرر الجامعرة العربيرة المفتوحرة الر يسرى بالكويره
وتعتمررد  ،السررودانو ، سررلطنة عمرران م ررر ،، االردنالب رررين، لبنرران ،فررى السررعود ة

تعررداا الجامعرة البريطااير  المفتوحررة ممرا جررطب  الجامعرة علرى المررواد التعليميرة الترى
اهرم وجردوا أحيرش  ،تعلريمهم كما السرتللخرارج ب الط ن كااوا  فكرون فى السفر الطال

 .(61)لب ه تيتى رليهم عبر اطا النمم من التعليم أجنبية أن الجامعة األ
  : التجربة السودااية 2/9/1/7



23 

 

 :جامعة السودان المفتوحة  2/9/1/7/1  
لرى عا بنراء 2002ودان المفتوحرة فرى عرام  تم رجا ل مشروع جامعة السرلقد 

وتعتمررد الجامعررة فررى تنفيررط برامجهررا الدراسررية علررى ، قرررار مجلررس الررو راء السررودااى
استخدام التقنيرات ال د  رة وخالرة فيمرا  تعلرت برالمواد التعليميرة المخطارة الكتروايرا 

عرن بعرد والمرواد التعليميرة  عليم عة الم ممة وفت موالفات التوتشما الكتا المطبو 
الاترارره و كاعرى المسررموع وتعتمرد الجامعررة أ ضررا علرى البررش ال ،المسرموعة والمر يررة

وتقدم الجامعرة بررامو  ،الدراسية المطودل بمعاما ال اساوالبريد اللكترواى والمرادط 
تضررررم التخ  رررات التاليررررة : التربيررررة وعلررروم ال اسررررا وتقنيررررة التررررى بكرررالوريوس ال
 . (62)علومات والعلوم الدارية واللتات والقااون والم اسبة والدارل الم
 التجربة السورية : 2/9/1/8
 : الجامعة االفتراضية السورية 2/9/1/8/1  

ويتم التدريس فيها من خال  أربعة مرادرط للتعلريم  ،(2002تم افتتاحها عام )
 اللكترواى الفتراضى على الن و التالى : 

 ، والم ار  والترجمة والقااون .ويتوافر فيها تخ ص العالم ،جامعة دمشت -
 .ويتوافر فيها تخ ص ردارل األعما  والتيمين والم ار   ،جامعة تشرين -
اندسررة است ررالح و جامعررة البعررش فررى حمررص، ويترروافر فيهررا تخ ررص الترجمررة  -

 .األراضى الطراعية 
ل العلميررة للطررالب علررى وتتبررع الجامعررة االفتراضررية السررورية أسررلوب رتاحررة المرراد    

فيهرا التوالرا المباشرر  رتم  ةرلرى جاارا وجرود م اضررات متطامنر ،الشبكة العنكبوتيرة
وجهررا لوجرر  بررين الطالررا واألسررتاك ويررتم أ ضررا تسررجيا اررطو الم اضرررات حتررى  ررتمكن 

ويررتم رجررراء االمت ااررات فررى مرادررط  ،الطالررا مررن الرجرروع رليهررا فررى أ  وقرره ومكرران
 . (63)رل فى سوريا وخارجها معتمدل للجامعة ومنتش

 : العالم تجارب التعليم عن بعد فىبعض   2/9/2

 :برلين  - ولهمبالمكتبات والمعلومات بجامعة ا تجربة معهد 2/9/2/1 
 عد معهد المكتبات وعلوم المعلومات بجامعة امبوله ببرلين واحدا من المدارس      
 moodleويعتمد المعهد على ا ام  ،يالمااأفى مجا  المكتبات والمعلومات فى الرا دل 

ية وتوفير المقررات الدراسية مبوله بالكاما لدعم العملية التعليمالط  تعتمدو جامعة او 
للطالب فى مرحلة را دراسيا كامال مقر  (32)ويوفر المعهد  ،اشطة الال مة للدراسةواأل 
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معتمدا على وعن بعد  مقررا دراسيا للماجستير التقليد  (60)ضافة رلى بال سالبكالوريو 
المقررات تتاح  ووبعأ اط ،على شبكة الاتراهالخالة بالتعليم االلكترواى   لف ت

عادل ر م توياتها ب ورل عامة وفقا لرخ ة الم ادر التعليمية المفتوحة التى تمكن من
 . (64)يراض التعليمية دون مقاباالم ادر لب واستخدام اط

 : التجربة الهند ة 2/9/2/2
ام مؤسسات التعليم العالى التى أمن ( الوقنية المفتوحة ااد را يااد )تعد جامعة      
ويبدو أن المشاركين  ،لهندفى ا توالمعلوماللتعليم عن بعد فى علم المكتبات  براامجا تقدم
والمعلومات  طداد عددام فى الجامعات  تابالتعليم عن بعد فى علم المكت ااموفى بر 
لى ظهور اوع من رد  أمما  ،قالبا 1500رلى  300عدد بين ح الحيش  تراو  ،الهند ة

د  رلى ن اطا قد  ؤ أت خدمات المكتبات والمعلومات من الخو  لد  العاملين فى مؤسسا
 . (65)لوقلة الوظا ف الشاير  ،بعأ المشكالت م ا البطالة

 :تجربة تا الاد  2/9/2/3
ى توفر فرص التعليم عن بعد فى مجا  اناك بعأ الجامعات الموجودل فى تا الاد والت    

 sukhothai Univeristy (جامعة سوخوتا )علم المكتبات والمعلومات من بينهما 
لمساعدل ؛ الجامعة ا ام التعليم عن بعد  ووقد قبقه اط ،1978التى تيسسه فى عام 

  . الطالب فى الدراسة المستقلة دون ال اجة لل ضور رلى الجامعة
والتى تم افتتاحها  Ramkamhaeng University (رامكامهينغ)معة جاتوجد  ضا أو    

حيش  ،1995ام التعليم عن بعد بها عام وقد تم تطبيت ا  ،1971دجامعة مفتوحة عام 
كوسيم تعليمى  (تا  كوم)لطناعى بدأت تستخدم المؤتمرات المر ية من خال  القمر اال

كاعية المر ية وكلم فى التعليم عن بعد والوالكاعية شرقة المر ية ااا استخدام األرلى ج
(66) . 

عدد من التجارب العالمية فى مجا  التعليم عن بعد العرينى( م سن السيد )وقد ككر     
 : (67)واى

 : (BOU)المفتوحة البريطااية الجامعة  -

ويلت ت بها  ،د ر تجارب التعليم عن بعد اجاحاأالجامعة المفتوحة البريطااية من تعد    
لب ه اطو الجامعة أع م منشيل أوقد  ،قالبا 20.000و  17.000بين  نويا ماس

  . ااج ة فى كافة أا اء العالم
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بعأ تعليم لا ام التعليم عن بعد وتقدم أ ضا  الكلية المفتوحةتطبت :  وفى استراليا -
  . قالبا 23.000المراحا التعليمية وتدريا فنى وتمن  اطو البرامو شهادات الد ر من 

: فقد ح ا ربع الخريجيين من الكليات الفنية والجامعات على مؤاالتهم  وفى ألماايا -
 54 رجمالىجامعة من  20طا الن ام فى حوالى فيطبت ا ،من خال  التعليم عن بعد

 . جامعة

 . سالبكالوريو  قدم التعليم عن بعد للبالتين وقالب مرحلة  وفى السويد -

 تم عرضها : التى  تض  من التجارب السابقة

عدم استخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد فى تخ ص المكتبات والمعلومات فى العالم  -
رجراء الدراسات التى توض  مد  مالءمة اطا النمم من من ال بد ثم العربى، ومن 

  التعليم لمقررات اطا التخ ص واو ما تسعى الدراسة ال الية القيام ب  .
ما تجارب  من تساؤالت الدراسة واو " الخامسالتساؤ   وبطلم  كون قد تم الجابة على

 ؟ العربية والعالميةاستخدام التعليم عن بعد 

 تجربة الباح ة فى جامعة بنها ثال ا :
  : تمهيد 3/1
م عن بعد على قالب الفرقة الرابعة بقسم ي تناو  اطا الب ش تجربة تطبيت التعل     

 2014/2015امعررة بنهررا للعررام الدراسررى  ج –المكتبررات والمعلومررات بكليررة اآلداب 
 باستخدام مقرر " بناء مواقع المكتبات " .

 : الترض من التجربة 3/2
اختبرار مرد  رمكاايرة اسرتخدام التعلريم عرن بعرد عرن قريرت مواقرع الويرا لدراسرة     

مقرر بناء مواقع المكتبات الرط   رتم تدريسر  بالف را الدراسرى ال رااى لطرالب الفرقرة 
قسررم المكتبررات والمعلومررات بكليررة اآلداب جامعررة بنهررا، لقيرراس مررد  فاعليررة الرابعررة ب
ومعرفررة مررد  رمكاايررة ت ويررا مقررررات  ،م عررن بعررد مقاراررة بالطريقررة التقليد ررةيالتعلرر

ومررا ركا كرران كلررم   ررا فررى لررال  فهررم  ،المكتبررات والمعلومررات لمقررررات رلكتروايررة
 لى الدارسين .أعمت لهطو المقررات بما  عود بالنفع والفا دل ع

 : األادا  3/3
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ت ررميم موقررع مقترررح لترردريس مقرررر " بنرراء مواقررع المكتبررات " لطررالب الفرقررة  -1
 جامعة بنها . -الرابعة بقسم المكتبات والمعلومات 

 ت ميم م تو  تعليمى فى مقرر " بناء مواقع المكتبات " . -2
س مقرر بناء م عن بعد مقاراة بالطريقة التقليد ة فى تدرييمعرفة فاعلية التعل -3

 مواقع المكتبات وب ورل رح ا ية .
للمقررات التقنية فرى تخ رص المكتبرات  عن بعدم ياختبار مد  مالءمة التعل -4

 والمعلومات .
 :بي ة التجربة  3/4
 جامعة بنها : - امم الدراسة بقسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب 3/4/1

ويردرس  ،2015/ 2014لعرام الدراسرية السرارية  ال  ةلل درس الطالب وفقا 
الطرررالب علرررى مررردار السرررنوات األربرررع مجموعرررة مرررن المرررواد المتخ  رررة فرررى مجرررا  

 المكتبات والمعلومات والمواد المكملة .
 :أسباب اختيار مقرر بناء مواقع المكتبات  3/4/2

 عد مقرر بناء مواقع المكتبات من المقررات المهمة التى  درسها الطالب فى 
ويهد  رلرى توضري  كيفيرة ت رميم مواقرع  ،ال ااى من الفرقة الرابعةالف ا الدراسى 

المكتبات باالعتماد على أحد البرامو المخ  ة لطلم األمر بدا ة من ت ميم لف ة 
مرورا بعما االرتباقات التشعبية وعما الجرداو  والعنالرر ال يويرة وتنسريق  واشررو 

 فى النها ة .
 على أن :  وبنها ة المقرر  كون الطالا قادرا -

  طبت تكنولوجيا المعلومات واالت االت بمؤسسات المعلومات .  -1
  تفاعا مع المستجدات والمتتيرات فى مجا  المكتبات والمعلومات .  -2
  تمكن من توظيف تكنولوجيا المعلومات فى مجا  المكتبات والمعلومات . -3
 نساعتي )يةاسى كاما باستخدام م اضرات ا ر ويدرس المقرر على مدار ف ا در     
 وينقسم رلى خمس وحدات تعليمية ،(سبوعيارساعتين ( وم اضرات عملية ) سبوعيار
. 
ل  للدراسة  لمقرر لتنفيط تجربة رعداد مقرر الكترواىوقد وقع االختيار على اطا ا    

 : م عن بعد لعدل أسباب واىيباستخدام تكنولوجيا التعل
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واو ما  عنى أن  ،من الفرقة الرابعة  تم تدريس المقرر فى الف ا الدراسى ال ااى -1
وبالتالى ألب  كا خلفية  ،الطالا قد اجتا  التالبية الع مى من البراامو التعليمى

 مكتملة عن التخ ص .  علمية شب
حيرش  ، عد مقرر بناء مواقع المكتبرات مقرررا تطبيقيرا ومفيردا للطرالب والدارسرين  -2

 التخ ص . مكنهم من استخدام التكنولوجيا وتطبيقها فى 
م يمما  ساام فرى تيسرير مهمرة راتراج مقررر للتعلر ،تقوم الباح ة بتدريس المادل  -3

 .عن بعد 
 : ولف مجتمع الدراسة  3/4/3
تررم رجررراء التجربررة علررى قررالب الفرقررة الرابعررة بقسررم المكتبررات والمعلومررات بكليررة     

 ر جيرد ممرن ح رلوا علرى تقرد 2015/ 2014اآلداب جامعة بنها فى العام الدراسى 
( قالبررة  34وعررددام )  ،مررواد لتوحيررد سررمات مجتمررع الدراسررة برري  ينوييررر م ملرر

 مقسمين على الن و التالى :
 المجموعة الضابطة واى المجموعة التى تتلقى المادل العلمية بطريقة تقليد ة -3

 ( قالبة .17داخا ال رم الجامعى وتتكون من )
ترى تتلقرى المرادل العلميرة مرن المجموعة ال اايرة وارى المجموعرة التجريبيرة ال -4

 ( قالبة .17وقع اللكترواى الط  تم ت ميم  والتى تتكون من )خال  الم
  : أدوات الدراسة 3/5
 ت ميم المقرر الدراسى :  3/5/1
 قبيعة المقرر التعليمى : 3/5/1/1
كما او موض  فرى الجردو   ، تكون مقرر بناء مواقع المكتبات من خمس وحدات   

 التالى: 
 (1دو  رقم )ج

 تو يع الوحدات الدراسية لمقرر بناء مواقع المكتبات

 تو   الم الوحدل الدراسية 

 Frontpageمدخا رلى براامو  الوحدل األولى

 ويا وت ميمهاالراشاء لف ات  الوحدل ال ااية

 االرتباط التشعبى الوحدل ال ال ة
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 ت ميم الجداو  والعنالر ال يوية الوحدل الرابعة

 تنسيت واشر المواقع ل الخامسة الوحد

وتعد الوحدل الخالة ) بااشاء االرتباقات التشعبية ( والوحدل الخالة )       
بااشاء الجداو  والعنالر ال يوية ( اما األدبر حجما ألاهما  تضمنا األجطاء ال يوية 

 لكترواىرت ويا ااتين الوحدتين رلى مقرر  ولطلم فضله الباح ة ،لت ميم الموقع
 .  عن بعد دون باقى الوحدات

 مراحا الت ميم :  3/5/2
  -ت ميم الم تو  التعليمى :  3/5/2/1

 أوال : ت د د األادا  العامة للمقرر واألادا  السلوكية .
 األادا  العامة الخالة بوحدل ) راشاء االرتباقات التشعبية( . -أ

 اواعها.أميم االرتباقات التشعبية بمختلف ت  .1
 يثيرات على االرتباط التشعبى .رضافة بعأ الت .2
 رعداد تلمي ا ا يا لالرتباط التشعبى . .3
 عرض تقارير بخ وص االرتباقات التشعبية . .4
 معرفة كيفية ر الة االرتباط التشعبى فقم مع االحتفاظ بالنص . .5

 -العنالر ال يوية " : العامة لوحدل " راشاء الجداو  و األادا  -ب
 . ت ميم الجدو  وتنسيق  -
 عمدل ولفو  على الجدو  .أوحط  رضافة  -
 اقا واسخ األعمدل داخا الجدو  . -
 رضافة عداد الدخو  لموقع الاتراه . -
 رضافة قابع  منى على لف ة الاتراه . -

 وفيما  تعلت باألادا  السلوكية الخالة بكا وحدل فهى على الن و التالى :
 : األادا  السلوكية لوحدل راشاء االرتباقات التشعبية واى -أ
 أن   مم الطالا االرتباقات التشعبية بمختلف أاواعها . -
 أن  ضيف الطالا بعأ التيثيرات على االرتباط التشعبى . -
 أن  عد الطالا تلمي ا ا يا لالرتباقات التشعبية داخا الموقع . -
 أن  عرض الطالا تقارير بخ وص االرتباقات التشعبية . -
 ى فقم مع االحتفاظ بالنص . أن  عر  الطالا كيفية ر الة االرتباط التشعب -
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 ادا  السلوكية لوحدل " راشاء الجداو  والعنالر ال يوية " :األ -ب
 .    مم الطالا جدوال ويقوم بتنسيق أن -
 و  . طالا وي ط  أعمدل ولفو  على الجدأن  ضيف ال -
 أن  نقا الطالا وينسخ األعمدل داخا الجدو  . -
 .اتراه ضيف الطالا عداد الدخو  لموقع ال أن   -
 اتراه .يف الطالا قابع  منى على لف ة ال أن  ض -
 -تجميع المادل العلمية :  3/5/2/2

لباح ة بتدريس  فى وضع المقرر تم االعتماد على الكتاب الدراسى الط  تقوم ا
 لكترواى الط  سيتم تدريس  عن بعد .اال 
 ايكلة الم تو  التعليمى : 13/5/2/3

 ثالث مستويات : لقد تم تقسيم الم تو  التعليمى على 
 Lesson   المستو  األو  )الدرس(  -
 Topic   المستو  ال ااى) الموضوع( -
 Step  المستو  ال الش ) الشري ة(/)الخطول( -

 .مع التدعيم بال ور والشاشات التوضي ية والوسا م المتعددل وتضمينها مع الشرح 
 تقسيم الم تو  التعليمى (2جدو  رقم )

ددالخطوات/ ع الموضوع الفرعى الدرس 
 الشرا  

عدد 
 االس لة

النسبة 
 الم وية

 الدرس األو 
 راشاء
 االرتباقات
 التشعبية

 %3.4 3 3 ردراج االرتباط التشعبى ب فة عامة 

 %19 17 17 راشاء ارتباط تشعبى ل ف ة أو ملف

 %4.5 4 4 راشاء ارتباط تشعبى على شكا لورل

راشاء ارتباط تشعبى ل ف ة جد دل 
 دليير موجو 

4 4 4.5% 

راشاء ارتباط تشعبى ل ف ة أو ملف 
 على الويا

3 3 3.4% 

راشاء ارتباط تشعبى لعنوان بريد 
 الكترواى

6 6 6.7% 
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 %202 2 2 ر الة ارتباط تشعبى

رضافة بعأ التيثيرات على االرتباط 
 التشعبى

3 3 3.4% 

 %6 5 5 رعداد تلمي  لالرتباط التشعبى

 %4.5 4 4 ت التشعبيةعرض كافة االرتباقا

عرض تقارير بخ وص االرتباقات 
 التشعبية

1 1 1% 

 %1 1 1 ر الة االرتباط التشعبى واالحتفاظ بالنص

الدرس 
ال ااى 
)راشاء 
 الجداو (

 %6.7 6 6 رضافة الجدو 

 %6 5 5 تنسيت الجدو 

 %8 7 7 تنسيت الخلية

 %6.7 6 6 وإضافة أعمدل ولفو   طح

 %202 2 2 األعمدل اسخ اقا أو

 %4.5 4 4 حدود الخال ا

الدرس 
 ال الش
رضافة 
عنالر 
 حيوية

 %6 5 5 عدادات الدخو 

 %1 1 1 رضافة قابع  منى ل ف ة الويا

للتوالا مع  facebook استخدام شبكة التوالا االجتماعى بالضافة رلى    
م واجاح عملية الطالب فى أ  مشكلة خالة بفت  الموقع والم تو  ضمااا لتما

 التعليم عن بعد .
ولم  تم وضع بنم لبس لة الختبار الت  يا لد  الطالب الدارسين باستخدام     

ا الطالب فى المجموعتين ا را لل اجة ألدال تقييم موحدل لك ؛ التعليم عن بعد
 تم وضع االختبار الت  يلى فى لورل ورقية .ومن ثم  ،والتجريبيةالضابطة 
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 : Multimedia designالوسا م المتعددل  ت ميم  3/5/3
 : ت ميم شاشات العرض والت ف  الخالة بالدروس التعليمية 3/5/3/1

(، Course lap)تم ت ميم شاشات الم تو  التعليمى باستخدام  براامو      
من خالل  وضع الم تو  التعليمى فى شكا ا ى وإثراءو بالوسا م  والط   مكن

 ورا أو فيد و أو ملفات لوتية .المتعددل سواء كااه ل

 
 ( Course lap )( شاشة عرض الم تو  التعليمى لبراامو 1شكا رقم ) 

 وت تو  شاشة العرض على مجموعة من العنالر والمكواات  على الن و التالى :
 :شريم للقوا م  شتما على القوا م التالية  (أ

File,   edit,  view,   insert,  Format,  tools,   module,    
window 

شياء تساعد فى عملية الت رميم والتنسريت واطو األ ،جااا شريم األدوات قياسىرلى 
. 

حيش  تم عرضها بمجرد الضتم علرى  ،على  سار الشاشة  تم عرض الشرا   (ب
 أ ا منها .

 .  هر من خال  شاشة البراامو اسم الدرس والموضوع وعدد الشرا   ج( 
 أل قواات التالية :د ( فى أسفا الشاشة توجد ا

Next   للت رك لبمام 
Prev  للرجوع للخلف 
Help  للمساعدل 

 رعادل تنشيم ال ف ة      
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 wordكما  مكن من خال  البراامو رضافة بنم أس لة واختبارات وملفات  -ار   
 الموجودل على  مين الشاشة . frame structure))من خال  الضتم على 

أ ضا  frame structure)الموجودل بداخا ) (object library)ومن خال   -و   
ثم  External مكن رضافة ملف لوتى أو فيد و أو رابم من خال  الضتم على 

External URL . ووضع  فى النافطل بطريقة الس ا والسقاط 
 مقاقع الفيد و : 3/5/3/2

تررو  والتررى ترردعم الم  ، youtubeموقررع  تررم االسررتعااة بمقرراقع فيررد و مررن    
 وتم وضعها مع الشرح الن ى . ،التعليمى

 تطوير الم تو  الرقمى : 3/5/4
قد تم االعتمراد ف ،تم فى اطو المرحلة ت ويا الم تو  ب يتة تسم  بتداولها    

علرى موقرع  اشررو حتى  مكرن ،فى ت ويا الم تو  التعليمى scormعلى معيار 
 مى عن بعد .اتراه الط  سيتم رعدادو لتاحة الم تو  التعليال 

 اتراه :ل رفع الم تو  على شبكة ا 3/5/5
اتراررره بمسررراعدل بعرررأ المتخ  رررين فرررى ترررم راشررراء موقرررع علرررى شررربكة ال    
رعطرراء الطررالب الرررابم الخرراص  مررعوتررم رفررع الم تررو  الرقمررى عليرر   ،ةجررملبر ا

كان الدخو  على الموقع  تطلا و  ،www.benhalibrary.com بالموقع واو 
 . internet explorerاستخدام مت ف  

الموقرع التعليمرى الرط  ترم واعرض من خال  الشاشات التالية بعأ لف ات من 
  ت ميم  .

 
 ( واجهة الموقع التعليمى2شكا رقم )

http://www.benhalibrary.com/
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 ( أادا  المقرر3شكا رقم )

 
 ( م تويات المقرر4شكا رقم )

 
 ر االلكترواية( وحدات المقر 5شكا رقم )
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 ( واجهة الدخو  على وحدل راشاء االرتباقات التشعبية6شكا رقم )

 
 ( شكا الم تو  االلكترواى للمقرر7شكا رقم )

 
 ( تدعيم الم تو  بفيد واات من موقع اليوتيوب8شكا رقم )
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 ( أسماء أفراد المجموعة التجريبية التى تتلقى التعليم عن بعد9شكا رقم )

 
 ( قرت التوالا مع الطالب من خال  الموقع التعليمى10)شكا رقم 

 : ت كيم الموقع التعليمى 3/5/6
للهرد   مرن المتخ  رين لمعرفرة مرد  مالءمتر  عرض الموقع على مجموعة لقد تم

 الط  وضع من أجل  وام :
( جامعة بنها–ك ور يس قسم المكتبات والمعلوماتأستا أ.د/ أسامة حامد على ) -1

. 
جامعرة  –المكتبات والمعلومرات المسراعد  أستاك) نهم عبد الجوادسام   يد/  أ. -2

  . (بنها
رياضريات  –أسرتاك المنرااو وقررت التردريس )أسامة عبرد الع ريم م مرد  /د أ . -3

 . (بكلية التربية جامعة بنها
 االختبار القبلى والت  يلى : 3/6
  (68): الترض من االختبار القبلى 3/6/1
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بلى بترض معرفة ما ركا كااره انراك خلفيرة مسربقة تم ت ميم االختبار الق   
وتيثير كلم على  (فرواه بيو)براامو  ميم المواقع باستخدام لد  الطالب بت

 .الت  يا
 :والت  يلىالترض من االختبار البعد   3/6/2

قيراس أداء الطرالب فرى فيهرد  رلرى والت  يلى فيما  تعلت باالختبار البعد  
معرفررة مررد  فاعليررة تكنولوجيررا التعلرريم عررن بعررد و ريبيررة المجمرروعتين الضررابطة والتج

  .بناء مواقع المكتبات باستخدام مواقع الويا فى تدريس مقرر 
 االختبار البعد  : ت كيم 3/6/4    
على مجموعة من المتخ  ين وام على الن رو الترالى البعد  تم عرض االختبار    
: 
 –مكتبات والمعلومات بكلية اآلداب شعبان عبد العطيط خليفة أستاك ال /أ.د -1   

 جامعة القاارل.
جامعة  -أسامة السيد م مود أستاك المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب  /أ.د-2   

 القاارل.
رياضيات  –أسامة عبد الع يم م مد أستاك المنااو وقرت التدريس  /أ .د-3  

 بكلية التربية جامعة بنها.
 - ستاك المنااو وقرت التدريس بكلية التربيةالعطب م مد العطب  اران أ /أ.د -4

 جامعة بنها.
 -السيد كما  السيد ريش  أستاك ور يس قسم علم النفس بكلية اآلداب  /أ.د -5

 جامعة بنها.س
 د الت بناء على مالح ات الم كمينتم رجراء التعقد و 

  : موالفات االختبار 3/6/5
، امرم  االسم تو  على تم وضع مجموعة من التعليمات فى بدا ة االختبار ت -

 الدراسة ،  من االختبار .
 وتم اخراج االختبار فى سؤالين واما : -

 سؤاال( .20مما بين االقواس )الجابة ال  ي ة اختيار : السؤا  األو  
 سؤاال( .20)× ( ) وضع عالمة )ص( أو : السؤا  ال ااى 
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االختبار باالعتماد وقد تم حساب  من  دقيقة، (25)لى أن  كون  من االختبار ع    
 على المعادلة التالية :

 (30) ( +  من أبطي تلميط فى الجابة20)  من أسرع تلميط فى الجابة 
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 دقيقة 25=         ررررررررررررررر
 2 

 : الت ليا االح ا ى لالختبار 3/6/6
للت قت من مد  قول االختبار تم ت ليا بنود االختبار رح ا يا لكشف جوااا القول    

ها يرة للطرالب باسرتخدام معامرا  النوالضالف فى االختبار وكلم اعتمادا علرى النتيجرة 
 على الن و التالى : التمييط

 : معاما التمييط -1
رلى قدرل كا عن رر مرن عنالرر االختبرار الت  ريلى علرى معاما التمييط شير       

التمييط بين الدارسين ال اللين على درجات عالية وال اللين على درجات منخفضة 
تعلمررين فررى المجموعررة العليررا النرراج ين فررى وكلررم بقيرراس الفرررت بررين اسرربة عرردد الم

ووفقا  ،السؤا افس السؤا  واسبة عدد المتعلمين فى المجموعة الدايا الناج ين فى 
لهرطا االختبرار االح را ى تعرين تو يرع الطرالب وتررتيبهم تنا ليرا وفقرا لدرجرة االختبرار 

لى عردد % مرن رجمرا30كال منهما م ا  رلى مجموعتينالطالب  ثم تقسيم ،الت  يلى
 ممررن ح ررلوا% مررن رجمررالى الطررالب 30الدارسررين ، وإحررد  اررطو المجموعررات تم ررا 
% مرررن  30والمجموعررة ال اايرررة تم ررا ،علررى أعلررى درجرررات فررى االختبرررار الت  رريلى

ثم حساب  ،على أقا درجات فى االختبار الت  يلىممن ح لوا  رجمالى عدد الطالب
 دل .على حسؤا  كا فى درجات الف ة العليا والدايا 

 معاما التمييط:
 ن (× )مو م ÷ مو ص (  –)مو س 

 مو س  =  مجموع الدرجات التى ح له عليها الف ة العليا حيش 
 مو ص =  مجموع الدرجات التى ح له عليها الف ة الدايا 
 مو  م  =  الدرجات المخ  ة للسؤا  

 حد  المجموعتينرن    = عدد أفراد   

 التمييط معاما مو م مو ص   مو س السؤا 
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 %28 20 161 224 األو 

 %20 20 153 198 ال ااى

 عرد معامرا تمييرط   39% رلرى 20تجدر الشارل رلى أن معامرا التمييرط برين 
عنرى أن جميرع األسر لة تتميرط  وارطا  ،% فيعد معاما تميط قويرا39أما فوت  ،مقبو 

 .بمعاما تمييط مال م للدراسة
ليات آما  من تساؤالت الدراسة واو " السادسؤ  الجابة على التساوبطلم  كون قد تم 

 وخطوات رعداد مقرر للتعليم عن بعد ؟

 : تطبيق التجربة 3/7

-2014)للعام من الف ا الدراسى ال ااى  الخامسسبوع تم تطبيت التجربة فى األ    
 : قبا وأثناء التجربة الجراءاتتباع مجموعة من وتم ر ،(2015

 . والتيديد على التعليماتشرح فكرل التجربة للطالب  -
 ،الم اضرات الن رية عدم حضوراالتفات مع أفراد المجموعة التجريبية على  -

واالقت ار على المقرر المتاح عن بعد من خال  الموقع اللكترواى الط  تم 
 . ت ميم 

 . توفير المقرر للمجموعة الضابطة فى شكا مطبوع -
عة التجريبية لالستفسار عن ألفراد المجمو  Facebookتخ يص لف ة على الر -

 . أ  مشكلة داخا الموقع االلكترواى الط  تتاح علي  المادل العلمية
للمجموعة التجريبية للرد على أسبوعيا من كا م اضرل  (دقيقة15)تخ يص  -

  .استفساراتهم 
 :المعالجة الح ا ية واختبار فروض الدراسة  3/8
  :  اسا آلىالامتالك  -1
مد  امتالك كافة أفراد العينة لل اسا اآللى ؛ لمعرفة ما ركا كان الطالب   تم انا معرفة   

 الط ن  متلكون ال اسا اآللى  فضلون التعليم عن بعد أم ال. 
 ( امتالك أفراد العينة لل اسا اآللى3دو  رقم )ج

 امتالك حاسا آلى
 المجموع التجريبية الضابطة

 % ك % ك % ك
 5.9 2 0.0 0 11.8 2 ال
 94.1 32 100.0 17 88.2 15 اعم
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 100.0 34 100.0 17 100.0 17 المجموع
اختبار 
 التطابت

 2.125 دا2 
 0.145 الداللة 

( قالبا من أفراد 17( قالبا من رجمالى )15 تض  من الجدو  السابت أن )      
 كان  متلم ال اسا اآللى وكلم -التى تدرس بالطريقة التقليد ة  –المجموعة الضابطة 

التى تدرس  –%(، وفى المقابا امتلم جميع أفراد المجموعة التجريبية 88.2بنسبة )
%(، ويتض  من اطو النسا أا  100لل اسا اآللى بنسبة )  -بطريقة التعليم عن بعد 

بالريم من امتالك التالبية الع مى من أفراد المجموعة الضابطة لل اسا اآللى رال أاهم لم 
مجموعة التجريبية وفضلوا االستمرار فى استخدام الطريقة التقليد ة،  فضلوا االشتراك مع ال

واطا وإن د  فااما  د  على أن فكرل التعليم باستخدام ال اسا اآللى وعدم حضور 
 الم اضرات ال اله يير مفضلة من قبا البعأ. 

الضابطة و الجدو   وض  عدم وجود فروت كات داللة بين المجموعتين  كما أن اطا  
 . 0.05<الداللة تجريبية في امتالك حاسا آلى عندما كااه ال
 : اتراهال االشتراك فى شبكة -2
 تم من خال  اطا الجدو  معرفة ما ركا كان الطالب الط ن  شتركون فى شبكة الاتراه    

ام األد ر رقباال على التعليم عن بعد أم أا  ليس اناك عالقة بين من  شترك فى شبكة 
   رقبال  على التعليم عن بعد.  الاتراه ومد

 ( اشتراك أفراد العينة فى شبكة الاتراه4جدو  رقم )

 اتراهال 
 المجموع التجريبية الضابطة

 % ك % ك % ك
 14.7 5 0.0 0 29.4 5 ال
 85.3 29 100.0 17 70.6 12 اعم

 100.0 34 100.0 17 100.0 17 المجموع
اختبار 
 التطابت

 5.862 دا2 
ةالدالل   0.015* 

( قالبا من أفراد المجموعة 17( قالبا من رجمالى )12 تض  من الجدو  السابت أن )   
%(، وفى المقابا كان لد  70.6الضابطة كان مشتركا فى شبكة الاتراه وكلم بنسبة )

%(، واطا األمر 100جميع أفراد المجموعة التجريبية اشتراك فى شبكة الاتراه بنسبة )
و فى الجدو  السابت، حيش أا  بالريم من أن الاتراه ألب  شي ا مهما  دعم ما ككراا
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لد  التالبية الع مى فى جميع اواحى ال يال رال أا  بالنسبة للبعأ لم  كن األفضا فى 
العملية التعليمية، واطا األمر م ل  م ا تطور الكتاب من الشكا التقليد  رلى اللكترواى، 

اطا كما أن  ب المطبوع ال طا  باقيا ومستمرا ،قدم رال أن الكتافالبريم من اطا التطور والت
الضابطة و التجريبية في الجدو   وض  عدم وجود فروت كات داللة بين المجموعتين 

 0.05<اللة الدعندما كااه  اتراهال االشتراك فى 
 : لقد تم ت ليا اتا و الدراسة رح ا يا للت قت من الفروض التاليةو 

كات داللة رح ا ية بين متوسم درجات الت  يا الدراسى  ال توجد فروت   -1
للمجموعتين الضابطة التى تدرس بالطريقة التقليد ة والمجموعة التجريبية التى 

مطبت بعد االاتهاء من تدرس بيسلوب التعليم عن بعد فى االختبار البعد  ال
                     .التجربة 

ن متوسم درجات الت  يا الدراسى ال توجد فروت كات داللة رح ا ية بي -2
                        للمجموعتين الضابطة  والمجموعة التجريبية  فى االختبار النها ى للمقرر.

ال  وجد ارتباط بين درجات االختبار النها ى فى المادل ودرجات االختبار البعد   -3
 للمجموعة الضابطة .

ى فى المادل ودرجات االختبار البعد  ال  وجد ارتباط بين درجات االختبار النها  -4
 للمجموعة التجريبية.

ال  وجد ارتباط بين درجات المواد التقنية التى درسها الطالب على مدار األربع  -5
 . سنوات السابقة ودرجات االختبار البعد  للمجموعة الضابطة

بع ال  وجد ارتباط بين درجات المواد التقنية التى درسها الطالب على مدار األر  -6
 . التجريبيةدرجات االختبار البعد  للمجموعة سنوات السابقة و 

بين المجموعتين رح ا ية عدم وجود فروت كات داللة )اختبار الفرض األو   أوال :  
  (الضابطة و التجريبية في االختبار البعد 

الضابطة و مجموعتين لل T-Testالمتوسطات بين  اختبار الفروت (5جدو  رقم )
 في االختبار البعد التجريبية 

 
 المجموعات

 اختبار ت االختبار البعد 

المتوسم  المدي
االا را   ± ال سابي

 الداللة  ت المعياري 

0.48 3.57 ± 32.65 38 - 24 الضابطة
9 0.628 

 4.12 ± 33.29 38 - 24 التجريبية



41 

 

ار  لد  ( أن المتوسم ال سابى واالا را  المعي5 تبين من الجدو  السابت رقم )    
وفى المقابا كان المتوسم ال سابى واالا را   ،3.5 ±32.65 المجموعة الضابطة 

عدم وجود فروت كات داللة  كما تبين ،4.12 ± 33.29المعيار  للمجموعة التجريبية 
الداللة عندما كااه ة والتجريبية فى االختبار البعد  رح ا ية بين المجموعتين الضابط

>0.05 . 
الضابطة و عدم وجود فروت كات داللة بين المجموعتين )ر الفرض ال ااى ثاايا : اختبا

 (التجريبية في اختبار اها ة العام لمادل بناء مواقع المكتبات
الضابطة و مجموعتين لل T-Testمتوسطات البين  اختبار الفروت ( 6جدو  رقم )

 اختبار اها ة العام لمادل بناء مواقع المكتباتالتجريبية في 

المعيار  لد  ( أن المتوسم ال سابى واالا را  6 تبين من الجدو  السابت رقم )    
وفى المقابا كان المتوسم ال سابى واالا را   ،1.21 ± 16.29المجموعة الضابطة 

عدم وجود فروت كات داللة  كما تبين ،1.06 ± 16.35المعيار  للمجموعة التجريبية 
الضابطة و التجريبية في اختبار اها ة العام لمادل بناء مواقع بين المجموعتين رح ا ية 

 . 0.05<الداللة ا كااه المكتبات عندم
ارتباط بين درجات االختبار النها ى فى المادل  ودوج عدم)اختبار الفرض ال الش ثال ا : 

 . (ودرجات االختبار البعد  للمجموعة الضابطة
( معاما ارتباط بيرسون بين درجات االختبار البعد  واها ة العام لمادل بناء 7جدو  رقم )

 لضابطةللمجموعة ا مواقع المكتبات

 
اختبار اها ة العام لمادل 
 بناء مواقع المكتبات

  االختبار البعد 
 الضابطة

 الداللة ر
-0.003 0.990 

ارتباط بين درجات االختبار النها ى فى  ودوج عدم (7 تبين من الجدو  السابت رقم )   
حيش  ،0.05<عندما كااه الداللة  المادل ودرجات االختبار البعد  للمجموعة الضابطة

 
موعاتالمج  

 اختبار ت اختبار اها ة العام لمادل بناء مواقع المكتبات

المتوسم  المدي
االا را   ± ال سابي

 الداللة  ت المعياري 

0.15 1.21 ± 16.29 18 - 14 الضابطة
1 0.881 

 1.06 ± 16.35 18 - 14 التجريبية
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 ،(P-value=0.990داللة )كااه الو  0.003-كااه قيمة معاما ارتباط بيرسون   أا
بين ح ا ية دم وجود عالقة ارتباط كات داللة رواو عواطا  عنى ل ة الفرض ال الش 

 . درجات االختبار النها ى فى المادل ودرجات االختبار البعد  للمجموعة الضابطة
ارتباط بين درجات االختبار النها ى فى المادل  ودوج عدم)بع اختبار الفرض الرا:  رابعا

 (ختبار البعد  للمجموعة التجريبيةودرجات اال
( معاما ارتباط بيرسون بين درجات االختبار البعد  واها ة العام لمادل بناء 8جدو  رقم )

 مواقع المكتبات للمجموعة التجريبية

  
اختبار اها ة العام لمادل بناء مواقع 

لمكتباتا  

 االختبار البعد 
 المجموعة التجريبية

 الداللة ر
-0.140 0.592 

ارتباط بين درجات االختبار النها ى فى  ودوج ( عدم8 تبين من الجدو  السابت رقم )    
حيش  ،0.05<الداللة عندما كااه  التجريبيةالمادل ودرجات االختبار البعد  للمجموعة 

( P-value=0.592وكااه الداللة ) 0.140–باط بيرسون أا  كااه قيمة معاما ارت
 .واطا  عنى ل ة الفرض ال الش 

ارتباط بين درجات المواد التقنية التى درسها  عدم وجود) اختبار الفرض الخامس : خامسا
 ( الطالب على مدار األربع سنوات السابقة ودرجات االختبار البعد  للمجموعة الضابطة

ارتباط بيرسون بين درجات االختبار البعد  والمواد التقنية ( معاما 9جدو  رقم )
 للمجموعة الضابطة

 المواد التقنية 
  

  االختبار البعد       
 الضابطةالمجموعة 

 الداللة ر
 0.873 0.042- أساسيات حاسا

 0.890 0.036 االاتراه
 0.722 0.093- المكتبات الرقمية
 *0.026 0.539 قواعد البيااات

 0.304 0.265- طبيقات باستخدام ال اسا االلىت
 0.413 0.212 مكتبات الكترواية
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بين عدم وجود عالقة ارتباط كات داللة رح ا ية ( 9رقم ) تبين من الجدو  السابت     
 0.05<عندما كااه الداللة درجات االختبار البعد  والمواد التقنية للمجموعة الضابطة 

قواعد و  االختبار البعد وجود عالقة قرد ة بين حيش تبين  ،اااتفيما عدا مادل قواعد البي
 *0.026والداللة = 0.539عندما كااه ر=في المجموعة الضابطة البيااات 

ارتباط بين درجات المواد التقنية التى درسها  عدم وجود)سادسا : اختبار الفرض السادس 
 (التجريبيةار البعد  للمجموعة الختبالطالب على مدار األربع سنوات السابقة ودرجات ا

 

( معاما ارتباط بيرسون بين درجات االختبار البعد  والمواد التقنية 10جدو  رقم )
 التجريبيةللمجموعة 

  المواد التقنية
  

  االختبار البعد 
 المجموعة التجريبية 

 الداللة ر
 0.426 0.207 أساسيات حاسا

 0.124 0.388 االاتراه
 0.467 0.189- قميةالمكتبات الر 
 0.501 0.175- قواعد البيااات

 0.898 0.034- تطبيقات باستخدام ال اسا االلى
 0.295 0.270- مكتبات الكترواية

   
( عدم وجود عالقة ارتباط كات داللة رح ا ية بين 10 تبين من الجدو  السابت رقم )    

 ،0.05<عندما كااه الداللة  ةتجريبيالدرجات االختبار البعد  والمواد التقنية للمجموعة 
ارتباط بين درجات المواد التقنية التى  واطا  عنى ل ة الفرض السادس واو عدم وجود

درسها الطالب على مدار األربع سنوات السابقة ودرجات االختبار البعد  للمجموعة 
 .التجريبية

 التعليت على النتا و السابقة:
ال تعنى تفوت الطريقة التقليد ة كما أاها  و السابقة من الجد ر بالطكر أن النتا     

التيثير فى   قت افس  ا ا منهم، ولكنها توض  أن استخدام أالتعنى سوء التعليم عن بعد
بالنسبة للطالب التى   عا عليهم الطااب الى الجامعة بسبا  ، خالةالعملية التعليمية

   . ال رو  ال  ية أو االجتماعية وييراا
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وجود فروت كات عدم اناك مجموعة من األسباب التى  مكن أن تكون وراء أن  كما    
 ح ا ية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد استخدام أسلوب التعليم عن بعدداللة ر

 من وجهة ا ر الباح ة : فى تدريس مقرر بناء مواقع المكتبات
باستخدام الطريقة التقليد ة  قدرل الباح ة على توليا المادل العلمية للطالب سواء  -1

 . سلوب التعلم عن بعدأو أ
فمن الممكن أن عدم قدرل عضو اي ة التدريس على التوالا والتفاعا مع الطالب 
اى السبا وراء الب ش عن أدوات ووسا ا أخر  للمساعدل فى توليا المادل 

  .العلمية 
ارب فجميعهم المستو  الدراسى ألفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية متق -2

، وأ ضا حاللين فى جميع السنوات على تقد ر جيد ويير م ملين بي ة مواد
تشاب  درجاتهم وتقد راتهم فى مواد تكنولوجيا المعلومات فى السنوات السابقة، 
وا را ألن الباح ة قامه بتدريس كا اطو المقررات من قبا لطا فهى على درا ة 

استطاعه تقسيم الطلبة رلى مجموعتين تامة بمستوياتهم وقدراتهم العلمية و 
 متساويتين فى السمات والمهارات التكنولوجية والقدرات الدراسية .

المستو  الدراسى للطالب فى المواد التقنية التى تم دراستها فى السنوات السابقة  -3
 . أ ضا متقارب

لكلى االعتماد اه ل  الدراسة فاا  ليس من الضرور  ثم ففى ضوء ما توللومن      
ساعدل فى العملية وإاما  كون أدال م ،فى تدريس المقررات على شبكة الاتراه

ا  ال مكن تعميم فكرل أن التعليم عن بعد او ال ا التعليمية، كما   مكن القو  بي
ولكن  مكن القو  بيا  ال ا ركا تم تطويع  بما  خدم العملية  ،الس ر  لتطوير التعليم

  . داخا ال رم الجامعى للتعليم ع الطريقة التقليد ةالتعليمية جنبا رلى جنا م
مرا  مرن تسراؤالت الدراسرة وارو " السرابعوبطلم  كون قد ترم الجابرة علرى التسراؤ  

فاعليررة اسررتخدام التعلرريم عررن بعررد فررى ترردريس مقرررر بنرراء مواقررع المكتبررات لطررالب الفرقررة 
-2014للعرررام الجرررامعى)الرابعرررة بقسرررم المكتبرررات والمعلومرررات بكليرررة اآلداب جامعرررة بنهرررا 

 (؟     2015

 النتائج :  رابعا

والتوالا  االت ا التعليم عن بعد او "موقف تعليمى تساام في  وسا ا  -1
التى تف ا بين المعلم لتتلا على مشكلة البعد الجترافى المتوافرل فى ا

 . ب يش تتي  فرلة التفاعا المشترك ،والمتعلم



45 

 

لجامعى ال رال أن التعليم اليم ب فة عامة التكنولوجى فى التعبالريم من التطور  -2
 . األو  من التكنولوجيا واو الطباعة طا   عتمد على الجيا 

التى تساعد المؤسسة طات يمجموعة من الممتوافر فى التعليم عن بعد   -3
أامها قلة  على توظيف  وتطويع  والتعد ا علي  بما  تناسا مع احتياجاتها

 . ةالتكلفة وتخطى ال واجط والمروا

بالريم من أن البعأ  ر  أن التعليم عن بعد واعدا رال أا  فى أعين اآلخرين أقا  -4
ألن التعليم فى الجامعة  ساام فى تقوية ؛ من التعليم فى الجامعات أو الكليات 

 . العالقات بين أفراد المجتمع

فلم  عد  ،عضو اي ة التدريس فى بي ة التعليم عن بعد او شخص مبدع -5
ها للعملية با ألب  موج ،ال ا  فى بي ة التعليم التقليد ملقنا كما او 

 كون او الباحش عن المعلومات  وم فطا للطالا بين، التعليمية وقا دا لها
 .وليس فقم متلقيا لها

ل اسا بالريم من امتالك التالبية الع مى من أفراد المجموعة الضابطة ل -6
هم لم  فضلوا ا ام اآللى رلى جااا اشترادهم فى شبكة الاتراه رال أا

التعليم عن بعد وفضلوا أن  كواوا ضمن المجموعة الضابطة والتى تدرس 
 . بالطريقة التقليد ة

الضابطة و التجريبية في بين المجموعتين رح ا ية عدم وجود فروت كات داللة   -7
 . 0.05<الداللة االختبار البعد  عندما كااه 

التجريبية في الضابطة و جموعتين بين الم رح ا ية عدم وجود فروت كات داللة -8
 . 0.05<الداللة اختبار اها ة العام لمادل بناء مواقع المكتبات عندما كااه 

بناء مواقع المكتبات مادل بين درجات االختبار النها ى فى ارتباط  ودوج عدم -9
 .ودرجات االختبار البعد  للمجموعة الضابطة

بناء مواقع  مادلفى  بين درجات االختبار النها ىارتباط  ودوج عدم -10
 . ختبار البعد  للمجموعة التجريبيةودرجات اال المكتبات

ارتباط بين درجات المواد التقنية التى درسها الطالب على مدار  عدم وجود -11
 .األربع سنوات السابقة ودرجات االختبار البعد  للمجموعة الضابطة
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لطالب على مدار ارتباط بين درجات المواد التقنية التى درسها ا عدم وجود -12
 التجريبية .األربع سنوات السابقة ودرجات االختبار البعد  للمجموعة 

لتطوير التعليم ولكن  مكن األفضا  مكن تعميم فكرل أن التعليم عن بعد او  ال -13
القو  بيا  ال ا ركا تم تطويع  بما  خدم العملية التعليمية جنبا رلى جنا مع 

 . ال رم الجامعىالطريقة التقليد ة للتعليم داخا 

 : التوصيات  خامسا

س ضرورل رجراء ب وث ودراسات متنوعة عن استخدام استراتيجيات التدري -1
فى العملية  وإثبات مد  فاعليتها ،للولو  رلى أفضا الطرت  المتنوعة
 وت د د اوعية المواد التى تتالءم معها. التعليمية،

ة مهارات ال وار لتنمي؛ توفير دورات تدريبية ألعضاء اي ة التدريس  -2
العملية التعليمية أد ر  والتوالا مع الطالب أثناء الم اضرات لجعا

 فاعلية. 
عما ورش عما ألعضاء اي ة التدريس للتدريا على كيفية تدعيم  -3

 . الم اضرات التقليد ة بالوسا ا التكنولوجية المساعدل
لدراسى ضرورل التقييم المستمر ألداء أعضاء اي ة التدريس أثناء العام ا -4

 سواء فيما  تعلت بشرح المادل الدراسية أو التوالا مع الطالب .
؛ االاتمام بت سين كفاءل المدرجات والمعاما والمكتبات داخا الجامعة  -5

 لتلبية ريبات من  فضلون ا ام التعليم التقليد  وتطليا العقبات أمامهم.
نا مع التفكير فى رتاحة المواد الدراسية عبر الاتراه جنبا رلى ج -6

الم اضرات التقليلد ة لتلبية جميع ريبات الدارسين سواء من  فضلون 
 الطريقة التقليد ة أو من  فضلون التعليم عن بعد .

عدم رلقاء اللوم باستمرار فى ااخفاض مستو  الطالب وعدم كفاءل العملية  -7
 –الم اضرات  –التعليمية على الوسيلة التقليد ة المتبعة فى التدريس 

الوسيلة وييراا من الوسا ا   ة التدريس او الم رك لهطوايفعضو 
الداعمة والقادر على جعلها فعالة أو جعلها يير مؤثرل فى كفاءل العملية 

 . التعليمية
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اشررراء رتررردريس الوحررردل الرابعرررة بعنررروان "  ارررطا الررردليا  وضررر  لسررريادتكم كيفيرررة    
ان " راشرراء الجررداو  والعنالررر ال يويررة " مررن قررات التشررعبية " والخامسررة بعنررو ااالرتب

مررادل " بنرراء مواقررع المكتبررات " المقررررل علررى قررالب الفرقررة الرابعررة بقسررم المكتبررات 
والمعلومررات بكليررة اآلداب جامعررة بنهرراأ وتكمررن أاميررة اررطا الرردليا فررى كوارر  المرشررد 

 للمعلم فى تدريس اطا المقررأ وقد اشتما الدليا على العنالر التالية :
 األادا  التعليمية : -1
وأن تتضرمن كرا وحردل  ،حيش البد وأن  شتما المقرر على األادا  العامة لر    

 األادا  العامة واألادا  السلوكية الخالة بها . 
 الخبرات السابقة ) التعليم القبلى( : -2

اى المعار  والمهارات السابقة التى  جا توفراا للتمكن من ادتساب معار  
 .ومهارات الحقة

 المواد والتقنيات التعليمية المستخدمة : -3
وارررى مجموعرررة األجهرررطل والبررررامو واألدوات الترررى  رررتم توظيفهرررا لتررردريس المقررررر    

واررى أجهررطل ال اسررا اآللررى وشرربكة الاترارره  ،باسررتخدام تكنولوجيررا التعلرريم عررن بعررد
؛ للتوالا  Facebookوبراامو فرواه بيو وحساب على شبكة التوالا االجتماعى 

  .    وص أ  مشادا تتعلت بالموقع أو عرض المادل العلميةبخ
 رستراتيجية التدريس : -4
لتمكين الطالب من تعلم كيفية ؛ واى الطريقة أو األسلوب الط   تبعة المعلم     

بناء مواقع المكتبات باستخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد عن قريت مواقع الويا 
. 
 الوقه بالدقا ت : -5

 . قترح لتنفيط كا اد واو الوقه الم
 وسا ا التقويم : -6

 : واىوتشتما على أاواع التقويم التى  قيس بها المعلم تقدم قالب  
عبارل عن مجموعة من األس لة فى اها ة كا وحدل ليتمكن الطالا من قياس  -

 درجة استيعاب  وت  يل  .
قررة وفيمررا  لررى امرروكج لخطررة ترردريس مقرررر " بنرراء مواقررع المكتبررات " لطررالب الفر 

 الرابعة بقسم المكتبات والمعلومات بجامعة بنها.
 اموكج خطة تدريس مقرر بناء مواقع المكتبات
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 لطالب الفرقة الرابعة
 الوحدل الرابعة راشاء االرتباقات التشعبية

 األادا  العامة للوحدل :
 ت ميم االرتباقات التشعبية بمختلف أاواعها . -1
 عبى .رضافة بعأ التيثيرات على االرتباط التش -2
 رعداد تلمي ا ا يا لالرتباقات التشعبية . -3
 عرض تقارير بخ وص االرتباقات التشعبية . -4
 معرفة كيفية ر الة االرتباط التشعبى فقم مع االحتفاظ بالنص . -5

 الوحدل الرابعة "راشاء االرتباقات التشعبية" خطة تدريس( 11جدو  رقم )

األاررررررررررررررررررررررررررررردا  
 السلوكية

الخبررررات 
 السابقة 

قنيرررررات المرررررواد والت
التعليميرررررررررررررررررررررررررررررررة 

 المستخدمة

الرررررررررطمن  خطوات تنفيط المهمة
 بالدقا ت

 وسا ا التقويم

أن   ررررررررررررررمم -1
الطالرررررررررررررررررررررررررررررررررا 
االرتباقررررررررررررررررررررررات 
التشعبية بمختلف 

 أاواعها

 أجهطل ال اسا  - 
 اتراهشبكة ال  -

 وج  المعلم الطالب الستخدام الموقع 
اللكترواررى الخرراص بررالمقرر للتولررا 

اررررررواع المختلفررررررة معرفررررررة األ ؛ رلررررررى 
لالرتباقررررررررررات التشررررررررررعبية وكيفيررررررررررة 

 ت ميمها .

اككر أارواع -1 15
االرتباقرررررررررررررات 
التشررررررررررررررررررعبية 
وقررررررررررررررررررررررررررت 

 ت ميمها؟

أن  ضرررررررررررريف -2
الطالرررررررا بعرررررررأ 
الترررررريثيرات علررررررى 
 االرتباط التشعبى

- 
معرفررررررررة 
ماايررررررررة 
ووظيفرررة 
براررررررامو 

Front 
page 

تشرررتيا و 
براررررررامو 

Front 
page 

 Frontبراامو  -
page 

حسررررررراب علرررررررى  -
شررررربكات التوالرررررا 
عى االجتمررررررررررررررررررررررررررا

Facebook 

لمعلررررم الطررررالب السررررتخدام  وجرررر  ا -
 ؛ لكترواى الخاص برالمقررالموقع اال 

لمعرفة كيفية رضرافة بعرأ التريثيرات 
 على االرتباط التشعبى . 

وض  كيفية  - 15
ضرررافة بعرررأ  ر

الترريثيرات علررى 
االرتبررررررررررررررررررررراط 

 التشعبى ؟



57 

 

أن  عررررررررررررررررررررررد -3
الطالرررررا تلمي ررررررا 

قررات باا رريا لالرت
التشرررررعبية داخرررررا 

 الموقع

 ىاقبرررر -
عنالررررر 
الوحدات  
 السابقة

 وجرررر  المعلررررم الطررررالب السررررتخدام  - 
الموقررع اللكترواررى الخرراص بترردريس 

لمعرفة كيفية رضافة تلمي ا  ؛ المقرر
ا رررريا لالرتباقررررات التشررررعبية داخررررا 

 الموقع .

اككرررررر قريقرررررة  10
رضررافة تلمي ررا 
ا ررررررررررررررررررررررررررررريا 
لالرتباقررررررررررررات 
التشعبية داخا 

 الموقع؟

أن  عررررررررررررررض -4
الطالررررررا تقررررررارير 

وص بخ رررررررررررررررررررررررر
االرتباقررررررررررررررررررررررات 

 التشعبية

لمعلررررم الطررررالب السررررتخدام  وجرررر  ا -  
لكترواررى الخرراص بترردريس الموقررع اال 
لمعرفررررررة قريقررررررة عرررررررض ؛ المقرررررررر 

التقرررررررررارير الخالرررررررررة باالرتباقرررررررررات 
 التشعبية .

وضرر  كيررف  - 10
 مكررررن عرررررض 
تقررارير خالررة 
باالرتباقررررررررررات 
التشررررررررررررررررررعبية 
باسررررررررررررررررتخدام 
Frontpage

 ؟

أن  عررررررررررررررررر  -5
الطالرررررررا كيفيرررررررة 

االرتبررررررراط  الرررررررة ر
التشعبى فقرم مرع 
 االحتفاظ بالنص

 وجرررر  المعلررررم الطررررالب السررررتخدام  -  
الموقررع اللكترواررى الخرراص بترردريس 

لمعرفة قريقة ر الة االرتباط ؛ المقرر 
 . التشعبى فقم مع االحتفاظ بالنص

اككررر كيفيررة  - 15
 الرررررة ارتبررررراط ر

تشرررررعبى فقرررررم 
مررررع االحتفرررراظ 
بررررررررررررررررررررررررالنص 
باسررررررررررررررررتخدام 

Front 
page؟ 

 اشاء الجداو  والعنالر ال يويةرالخامسة :  الوحدل
 : ادا  العامة للوحدلاأل

 . وتنسيق  و ت ميم  جد -1
 . رضافة وحط  أعمدل ولفو  على الجداو  -2
 . اقا واسخ األعمدل داخا الجداو  -3
 . اتراهموقع ال لرضافة عداد الدخو   -4
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 . اتراهرضافة قابع  منى على لف ة ال  -5
 "راشاء الجداو  والعنالر ال يوية"وحدل ( خطة تدريس 12جدو  رقم)

األادا  
 السلوكية

الخبرات 
 السابقة

المواد 
والتقنيات 
التعليمية 
 المستخدمة

الطمن  خطوات تنفيط المهمة
 وسا ا التقويم بالدقا ت

أن   رررررررررررمم  -1
الطالرررررررا جررررررردوال 
 . ويقوم بتنسيقة

دررررررررررررررررررا 
عنالررررر 
 الوحدات
  السابقة

أجهررررررررررررررررررطل  -
 ال اسا 

شررررررررررررررررررربكة  -
 اتراهال 
مو برارررررررررررررررا -

Front 
page 

حسرراب علررى -
شبكة التوالا 
االجتمررررررررررررراعى
Facebook 

 وجرررر  المعلررررم الطررررالب السررررتخدام 
الموقررررررررع اللكترواررررررررى الخرررررررراص 

لمعرفرررة كيفيرررة ت رررميم ؛ برررالمقرر 
باسررررررررررتخدام   جرررررررررردو  وتنسرررررررررريق

Frontpage 

اككررررررررررر كيفيررررررررررة -1 15
اشرررررررررررراء جرررررررررررردو  ر

باسررررررررررررررررررررررررررررررررررتخدام 
Frontpage؟ 

أن  ضرررررررررررريف -2
الطالررررا وي ررررط  
أعمرررردل ولررررفو  

 لجدو على ا

لمعلررررم الطررررالب السررررتخدام  وجرررر  ا  
لكترواررررررررى الخرررررررراص الموقررررررررع اال 
لمعرفرررة كيفيرررة رضرررافة ؛ برررالمقرر 

وحرررررط  أعمررررردل ولرررررفو  علرررررى 
 Frontpageالجدو  باستخدام 

ديررررررررررف  مكررررررررررن -2 10
رضافة وحط  عمرود 
داخررررررررررررررا جرررررررررررررردو  
باسررررررررررررررررررررررررررررررررررتخدام 

Frontpage؟ 

أن  نقررررررررررررررررا  -3
الطالرررررا وينسرررررخ 
األعمرررررردل داخررررررا 

 الجدو 

لطررررالب السررررتخدام لمعلررررم ا وجرررر  ا  
لكترواررررررررى الخرررررررراص الموقررررررررع اال 
لمعرفرررررة كيفيرررررة اقرررررا ؛ برررررالمقرر 

 واسخ األعمدل داخا الجدو 

وض  كيف  مكن -3 10
اقررا واسررخ األعمرردل 
داخررررررررررررا الجرررررررررررردو  

 Frontباسررتخدام 
page ؟ 
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أن  ضررررررررريف  -4
الطالررررررررا عررررررررداد 
الرررررردخو  لموقررررررع 

 اتراهال 

لمعلررررم الطررررالب السررررتخدام  وجرررر  ا  
خرررررررراص لكترواررررررررى الالموقررررررررع اال 
لمعرفرررة كيفيرررة رضرررافة ؛ برررالمقرر 

 اتراهعداد الدخو  لموقع ال 

اككرررررررر قريقرررررررة  -4 10
ضافة عداد الردخو  ر

اتراررررررررره لموقرررررررررع ال 
باسررررررررررررررررررررررررررررررررررتخدام 

frontpage؟ 

أن  ضررررررررريف  -5
الطالررررررررا قررررررررابع 
 منرررررررررررى علرررررررررررى 

 اتراه لف ة ال 

لمعلررررم الطررررالب السررررتخدام  وجرررر  ا  
لكترواررررررررى الخرررررررراص الموقررررررررع اال 
ضررافة لمعرفررة قريقررة ر؛ بررالمقرر 

اتراره قابع  منرى علرى لرف ة ال 
 Frontpageباستخدام 

وض  كيف  مكن -5 10
رضرررافة قرررابع  منرررى 

اتراررررررره ل ررررررر فة ال 
باسررررررررررررررررررررررررررررررررررتخدام 

Frontpage؟ 

 اختبار قبلى وت  يلى فى مادل "بناء مواقع المكتبات"
 :................................ االسم -1
 :  امم الدراسة -2

 واى   )   (رلكتر  -     )   (  تقليد -
 : امتالك حاسا آلى-3

 ال      )   ( -      )    (  اعم -
 :االشتراك فى شبكة الاتراه-4

 ال     )   ( -       )   (  اعم -
  اختر االجابة ال  ي ة مما بين القوسينأوال : 
  مكن ت ميم ارتباط تشعبى على شكا ............................ -1

كا ما سبت ( –خم  –لورل  –) جدو                                                
 من .......................     URL  تكون  -2

كا ما سبت ( –بروتوكو   –ملقم ويا  –) المسار   
 مكن تتيير لون االرتباط التشعبى الط  تم  يارت  من اافطل  -3

............................. 
(عام –تنسيت  –تخ يص  –) خيارات متعددل                                        

  تم عما ارتباط تشعبى من قا مة..........................................   -4
تنسيت( -عرض  –ردراج  –)ملف    
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  تم عرض ومراجعة ال ف ة قبا اشراا من قا مة............................. -5
وات(أد -ملف  –عرض  –)ردراج    

 تم رضافة بعأ التيثيرات على االرتباط التشعبى من خال  الضتم  -6
 على............................. 

قا مة تنسيت واختار خ ا ص ال ف ة  –)  مين الماوس واختار خ ا ص ال ف ة 
  سار الماوس واختار خ ا ص ال ف ة( –قا مة أدوات واختار خ ا ص ال ف ة  –
ا ى لالرتباط التشعبى من اافطل   تم رعداد تلمي  -7

...................................... 
خ ا ص ( -خيارات  –خ ا ص ال ف ة  –دراج ارتباط تشعبى ر)   

 ...................... او بناء  تكون من خااات مستطيلة الشكا تسمى خال ا -8
كا ماسبت( –الجدو   –العمود  –)ال ف   

جدو  اى النقر على " ردراج جدو  " من خال  أسرع قريقة لاشاء  -9
....................... 

شريم األدوات قياسى ( –قا مة تنسيت  –قا مة ملف  –) قا مة ردراج   
 مكن تتيير لون خلفية الجدو  من خال  اافطل  -10

................................. 
لية (خ ا ص خ –ردراج جدو   –خ ا ص لف ة  –) خ ا ص جدو    

 مكن تتيير حجم حدود الجدو  وشكلها من قا مة  -11
.................................. 

أدوات ( –تنسيت  –جدو   –) ردراج   
  تي  فرواه بيو رمكااية ........................... -12

كا ما سبت ( –حط  األعمدل  –دمو الخال ا  –) تقسيم الخال ا   
على الجدو  بشكا سريع من خال  الضتم على مفتاح   مكن رضافة لف أخير -13
.... 

 )shift -  Ctrl -  Tap  –  Alt+Tap( 
  مكن ر الة االرتباط التشعبى من خال  قا مة ...................... -14

ردراج ( –أدوات  –عرض  –) جدو    
  مكن عما ررتباط تشعبى لر................ -15

كا ما سبت ( –ملف موجود  –جد د مستند  –لكترواى ا) بريد   
  مكن رضافة عداد الدخو  من خال  قا مة ............... -16
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تنسيت( –ردراج  –أدوات  –)ملف   
  مكن رضافة التاريخ والوقه من قا مة .................... -17

عرض( -أدوات  –تنسيت  –)ردراج   
 .. مكن اسخ م تويات جدو  من خال  .............. -18

)Ctrl + V  - Ctrl + C – Ctrl +X - Ctrl + P ( 
  مكن ل ت م تويات جدو  من خال  .............. .. -19

(Ctrl + V  - Ctrl + C – Ctrl +X- Ctrl + P) 
  مكن حط  لف أو عمود باختيار أمر حط  بالضتم .................... -20

         (CLICK   مين على الفيرل - CLICK  قا مة تنسيت  -على الفيرل   شما
 قا مة أدوات ( –

 )×(أو ( √)ثاايا : ضع عالمة 
 مكن رؤية عداد الدخو  من خال  الضتم على معا نة فى المستعرض وال  شترط  -1

 اشر الموقع    
  مكن حط  األعمدل وال فو  من خال  قا مة جدو  فقم                                        -2
 ترط حفظ ال ور التى  تم رفعها على فرواه بيو                                          ال  ش -3
 االرتباط التشعبى  تم بين لف ة ولف ة أخر                                                   -4
               البد من ت ميم ال ف ة أوال قبا عما االرتباط التشعبى وال  جو  العكس           -5
 العمود عبارل عن ترتيا أفقى للن وص أو األرقام فى الجدو                                     -6
 اناك قريقة واحدل فقم للتنقا بين خال ا الجدو                                                  -7
                                        من خال  قا مة ردراج  مكن رضافة تلمي  ا ى          -8
 ل ط  خلية ال  شترط ت ليلها أوال                                                               -9
  مكن تتيير لون حد الجدو  من خال  اافطل خ ا ص الخلية                                  -10
 ا الجدو  من خال  اافطل خ ا ص الجدو                      مكن تتيير م اكال النص داخ -11
 عند عما االرتباط التشعبى ال  تتير لوا                                                      -12
 علي                                          Word  تي  فرواه بيو رمكااية رفع ملفات الر   -13
 اتراه على جها  ال اسا االلى لعما " معا نة فىتوافر شبكة ال البد من  -14

 المستعرض "      
                          تي  فرواه بيو امم واحد فقم لعدادات الدخو                                                                                     -15
 يو خالية دمو الخال ا                                              براامو فرواه ب  ال  تي -16
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لعرض كافة االرتباقات التشعبية للتيدد من ل تها البد من ظهور قا مة  -17
 المجلدات           

  مكن اسخ عمود أو لف من خال  قا مة ت رير                                            -18
 تنسيت  مكن تعد ا حدود الجدو                                                  من قا مة  -19
 ال  تي  فرواه بيو خالية تتيير لون االرتباط التشعبى                                      -20
  

 
 


