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 ملخص البحث

التؽـٌـٌر المـتـسارع فـً جـمـٌـع مـجـاالت الحـٌـاة السـمة الممٌزة لعصرنا الحالً, ونتٌجة ٌعد 

ظروؾ أسالٌب وطرق التدرٌس بما ٌتالءم مع  تطوٌرلهذه التؽٌرات كان من الضروري 

بالتؽٌٌر, مإسسات التربٌة والتعلٌم فً أي مجتمع تعتبر أولى من أي مإسسات أخرى ف, العصر

وذلن لمساٌرة طبٌعة العصر واالستجابة للتحوالت, ومن بٌن تلن التؽٌرات الكبٌرة فً عالمنا 

والمنصات , على كل الصعد هالحالً, الثورة التكنولوجٌة الكبٌرة والتمدم التمنً الذي نشهد

هدفت الدراسة لمٌاس ولذا  , التعلٌمٌة اإللكترونٌة أحد إنجازات الثورة التكنولوجٌة المعاصرة

أثر استخدام المنصات التعلٌمٌة فً تحصٌل طلبة لسم التربٌة الفنٌة فً كلٌات الفنون الجمٌلة فً 

ومن أجل تحمٌك فرضٌات الدراسة   المواد المسرحٌة التطبٌمٌة )المسرح المدرسً أنموذجا"(

 وضع الباحث الفرضٌات التالٌة : 

( بٌن متوسط 0,3,داللة معنوٌة عند مستوى داللة )الفرضٌة األولى : ال توجد فروق ذو 

درجات طلبة المجموعة التجرٌبٌة حول إجاباتهم على فمرات االختبار التحصٌلً المعرفً لبلٌا 

 وبعدٌا .

( بٌن متوسط 0,3,الفرضٌة الثانٌة : ال توجد فروق ذات داللة معنوٌة عند مستوى داللة )

 دابهم المهاري لبلٌا وبعدٌا .درجات طلبة المجموعة التجرٌبٌة حول أ

لتحمٌك  دة وباالختبارٌن المبلً والبعدي الباحث المنهج التجرٌبً ذي المجموعة الواح عملاست

لسم التربٌة الفنٌة  –هدؾ البحث وفرضٌاته , ولد اختٌرت عٌنة البحث من طلبة المرحلة الثالثة 

طالب وطالبة للعام الدراسً )  (,0جامعة دٌالى , وبشكل لصدي ) –كلٌة الفنون الجمٌلة  -

( أعد الباحث الخطط التدرٌسٌة  الالزمة لعٌنة البحث لتدرٌسها على منصة 0,02-,0,0

( وحدات تدرٌسٌة  ٌتضمن كل درس تمرٌنا تطبٌمٌا واحدا تم عرضها 8كالس روم وعددها )

 .على لجنة من المحكمٌن من ذوي االختصاص للتؤكد من صالحٌة الوحدات التدرٌسٌة 

لام الباحث بإعداد أداتً البحث المتمثلتٌن باختبارٌن احدهما تحصٌلً معرفً فً مادة المسرح 

( فمرة موضوعٌة واآلخر أداة لمٌاس االختبار المهاري المكون من ,0المدرسً مكون من )

( فمرات باالعتماد على المصادر واألدبٌات التً تناولت مادة المسرح المدرسً , وحساب ,2)

 والثبات لكال االختبارٌن .الصدق 

 0,02\3\,0\وانتهت التجربة فً ٌوم الثالثاء الموافك   0,02\2\21\طبمت التجربة بتارٌخ  

, واستعان الباحث بؤستاذ مادة المسرح المدرسً لتدرٌس عٌنة البحث , وبعد االنتهاء من 

 تبطتٌن . ( لعٌنتٌن مرT-testالتجربة عولجت البٌانات احصابٌا باستعمال اختبار )

 -ولمد أظهرت نتابج البحث التً توصل إلٌها الباحث اآلتً : 

( بٌن متوسطات درجات طالب المجموعة 0,3,داللة معنوٌة عند مستوى ) اتوجود فرق ذ 

 اتالتجرٌبٌة فً االختبار المعرفً )المبلً والبعدي( ولصالح االختبار البعدي ,  و وجود فرق ذ

( بٌن متوسطات درجات طالب المجموعة التجرٌبٌة فً 0,3,داللة معنوٌة عند مستوى )

 االختبار المهاري )المبلً والبعدي( لصالح االختبار البعدي .



التوصٌات والممترحات المتعلمة بنتابج االستنتاجات ومن  اوفً ضوء النتابج وضع الباحث عدد

 البحث ومنها : 

 االستنتاجات :

الطلبة فً الجانب المعرفً من الجانب  إعدادفً  ةم أكثر إٌجابٌوة كالس رون منصإ .2

 مادة المسرح المدرسًلالتطبٌمً 

 مرورهم نتٌجة البحث عٌنة الذٌن هم التجرٌبٌة المجموعة لطلبة المعرفً النضجتحمٌك  .0

 على عرضها طرٌمة من خالل التدرٌسٌة الوحدات احتوتها التً المتنوعة التعلٌمٌة بالخبرات

  .التعلٌمٌة المنصة

 التوصٌات :

ضرورة تدرٌب طلبة الفون الجمٌلة على استخدام تمنٌات المعلومات  التكنولوجٌة  .2

الحدٌثة  واستخدام مصادر الثمافات المختلفة  فً اختصاصاتهم واالستفادة منها  فً ظل 

 .الظروؾ الماسٌة

الطلبة بمدى إٌجابٌة التعلٌم  التدرٌسٌٌن و  ضرورة اهتمام الجامعة  بنشر الوعً لدى .0

 .                اإللكترونً كنظام تعلٌم فعال

 الممترحات:

وم وإجراء دراسة لتحدٌد كٌفٌة بناء الممررات التعلٌمٌة اإللكترونٌة عبر منصة كالس ر .2

. 

لٌات لكترونً فً كإجراء دراسة عن اآللٌات والمستلزمات الالزمة فً تفعٌل التعلٌم اإل .0

 . عامةو الجامعات العرالٌة  خاصةالفنون الجمٌلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول

 

 .أوالا: مشكلة البحث

ا: أهمٌة البحث  .ثانٌا

ا:  .البحث وفرضٌته هدف ثالثا

ا: حدود البحث  .رابعا

ا: تحدٌد المصطلحات  .خامسا

  



 أوال: مشكلة البحث:

دراسٌا مؤلوفا فً إٌصال المعلومة للمتعلم و شابعا فً مختلؾ  التدرٌس عن بعد اسلوباٌعد 

فً  عمالهفً المناطك البعٌدة ولكن است الذٌن ٌعٌشون ال سٌما مع الطلبةالتخصصات العلمٌة 

فرضت  فمدمحدودا بسبب طبٌعة المواد الدراسٌة فً التخصصات الفنٌة  كان مجال الفنون

وانمطاع السبل والتولؾ مع انتشار جابحة كورونا, وهذا األسلوب  عمالتحدٌات حمٌمٌة امام است

ضرورة ملحة ٌبحث عنها  التعلٌم عن بعد ومنها العراق أصبح جامعات دول العالمفً أؼلب 

لبحث عن افضل الوسابل التعلٌمٌة الجدٌدة لمواجهة لالجمٌع فً تؽٌٌر شكل ونمط الحٌاة التملٌدٌة 

ولد على المستوى المحلً و العالمً والسعً نحو تطوٌر أسالٌب التدرٌس,  تحدٌات عدة

لطرق الحدٌثة الفعالة فً نمل واٌصال المعلومات الحاجة إلى توظٌؾ الوسابل وا إزدادت

هذه االسالٌب فرضت على جمٌع المإسسات التربوٌة و اكبة التؽٌرات الحضارٌة السرٌعة ومو

فً من هنا تبرز أهمٌة المنصات التعلٌمٌة  االعتماد على التمنٌات التً تدعم التعلم عن بعد ,

شبكاته ووسابطه وتسخٌرها لتعلم الطالب ذاتٌا آلٌات االتصال الحدٌثة من حاسب آلً و إستعمال

من خاللها ٌتم التفاعل بٌن عناصر العملٌة التعلٌمٌة عبر شبكة االنترنٌت فً كثٌر من  وجماعٌا

المجاالت التعلٌمٌة لتوفٌر تعلم فعال ٌشبه التعلم داخل الحرم الجامعً وللحفاظ على المشاركة 

لمشاركة الفدٌوٌة الحٌة عبر الصوت والصورة مما دعم الفعالة للطلبة فمد وفرت هذه التمنٌة ا

لدرات المدرسٌن فً التعامل المباشر مع طلبتهم, وتعد مادة المسرح المدرسً من المواد 

الدراسٌة التطبٌمٌة التً تحتل مكانه خاصة فً منهج لسم التربٌة الفنٌة لما تمتاز به من طبٌعة 

اتخذت من الفنون المسرحٌة أسلوبا  العلمٌة التً تتطبٌمٌة تمزج المادة النظرٌة مع األداءا

من هنا نجد ان المسرح المدرسً واحد من البرامج و , التربوٌة والجمالٌة والفنٌة لتحمٌك أهدافها

الطالب عالم الدراما والتمنٌات والممومات الفنٌة والجمالٌة التعلٌمٌة التطبٌمٌة الذي ٌسعى لتعلٌم 

مواجهة الجمهور وكسب معلومات عن المسرح ووتعلٌم الطالب مبادئ اللؽة ومفاتٌح المراءة 

والمضاٌا التً ٌطرحها بشكل مباشر من اجل تنمٌة لدرة الطالب على التحلٌل وتزوٌده بثمافة 

هل وفرت لذلن تحددت مشكلة البحث بالتساإل اآلتً , وبالثمافة العامة عموما اصةالمسرح خ

التطبٌمٌة منها وهو  اصةالمنصات التعلٌمٌة بٌبة مناسبة لتعلم الطالب الممررات الدراسٌة خ

 طلبة تحصٌل فً التعلٌمٌة المنصات استخدام عنوانه الموسوم أثرفً األمر الذي طرله الباحث 

 المدرسً المسرح) التطبٌمٌة المسرحٌة المواد فً الجمٌلة الفنون كلٌات فً الفنٌة التربٌة لسم

 .(أنموذجا  

 ثانٌا: هدف البحث:

ٌهدؾ البحث الحالً إلى معرفة أثر استخدام المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة فً تحصٌل طلبة 

مادة المسرح  تحدٌداوكلٌات الفنون الجمٌلة فً المواد المسرحٌة التطبٌمٌة للسم التربٌة الفنٌة 

 .  المدرسً

 البحث: فرضٌات: لثاثا

( فً تحصٌل الطلبة المهاري على وفك 0,3,ال ٌوجد فرق ذو داللة معنوٌة عند مستوى داللة )

طرٌمة التدرٌس على المنصة التعلٌمٌة اإللكترونٌة بٌن متوسطات درجات طالب المجموعة 

 ي.التجرٌبٌة فً االختبارٌن )المهارٌٌن( المبلً والبعد



( فً تحصٌل الطلبة المعرفً 0,3,ال ٌوجد فرق ذو داللة معنوٌة عند مستوى داللة ) .2

اإللكترونٌة بٌن متوسطات درجات  على وفك طرٌمة التدرٌس على منصة كالس روم

 .طالب المجموعة التجرٌبٌة فً االختبارٌن )المعرفٌٌن( المبلً والبعدي

 : أهمٌة البحث:رابعا

توظٌؾ  خاللٌواكب البحث االتجاهات الحدٌثة فً تطوٌر طرق وأسالٌب التدرٌس من  .1

 .التعلٌم االلكترونً

من  فادةالمختصٌن فً التعلٌم الجامعً إلى أهمٌة اال أذهانتفٌد نتابج البحث فً توجٌه  .0

 .الممٌزات واإلمكانات التً تمدمها المنصات التعلٌمٌة االلكترونٌة

التدرٌسٌٌن والطلبة فً إٌجاد افضل طرابك للتدرٌس المناسبة للمواد تفٌد هذه الدراسة  .3

 .امهارٌ امعرفٌ االمسرحٌة التً تتضمن جانب

  .تفٌد هذه الدراسة األلسام العلمٌة التً تدرس المواد المسرحٌة فً كلٌات الفنون الجمٌلة .4

 : حدود البحث:خامسا

وتحدد  ٌتحدد البحث الحالً بالمنصة التعلٌمٌة )كالس روم( :الحدود الموضوعٌة .2

  . حسب المفردات المعتمدة فً كلٌات الفنون الجمٌلةببمادة المسرح المدرسً  موضوعه

 .0,02 -,0,0العام الدراسً  :الحدود الزمانٌة .0

 .جامعة دٌالى –ٌة الفنون الجمٌلة كل -: لسم التربٌة الفنٌة الحدود المكانٌة .1

 

 : تحدٌد المصطلحات :سادسا

 :رــاألث  -2

 األثر لغة: 

 

والتؤثٌر إبماء األثر فً  ,وجمعها آثار األثر بمٌة الشًء, :(1990ابن منظور، )عرفه  -

 .(1)وأثر فً الشًء: ترن فٌه أثرا  الشًء,

 األثر اصطالحا 

                                                           
 .5, ص1991, دار الفكر, بيروت, 1, جسال الديؽ السرري: لدان العرب, طابؽ مشغؾر( 1)



بؤنه " لدرة العامل على موضوع الدراسة على تحمٌك نتٌجة (: 1989عرفه )إبراهٌم، -

لكن اذا انتملت هذه النتٌجة ولم تتحمك فإن العامل لد ٌكون من األسباب المباشرة  , إٌجابٌة

 .(1) لحدوث تداعٌات سلبٌة "

بؤنه " ممدار التؽٌر الذي ٌطرأ على المتؽٌر التابع بعد تعرضه  :(1991عرفه )الحثنً، -

 .(0)بتؤثٌر المتؽٌر المستمل" 

ذلن التؽٌٌر الذي ٌحدثه المتؽٌر المستمل )المنصات  هو :التعرٌف االجرائً للباحث -

الزمنٌة المحددة  مدةفً ال (التعلٌمٌة( فً المتؽٌر التابع )التحصٌل الدراسً للمواد المسرحٌة

 من لبل الباحث.

 :المنصات التعلٌمٌة االلكترونٌة -0

التعلٌم المابم على شبكات الحاسوب العامة أو الخاصة من  بؤنها" (: 2011لطٌط ، )عرفها  -

 .(1)تواصل بٌن األفراد بصور متنوعة "خالل توظٌؾ الشبكات واإلمكانات والوسابل وسبل ال

وتجمع بٌن  Webبٌبة تعلٌمٌة تفاعلٌة توظؾ تمنٌة بؤنها " (:2015العجرش،)عرفها  -

ممٌزات أنظمة إدارة المحتوى اإللكترونً وبٌن شبكات التواصل االجتماعً الفٌس بون, 

وتوٌتر تمكن التدرٌسٌٌن من نشر الدروس واألهداؾ ووضع الواجبات وتطبٌك األنشطة 

 .(2)"  من خالل تمنٌات متعددةالتعلٌمٌة, واالتصال بالتدرٌسٌٌن 

هً موالع تعلٌمٌة تعتمد على التفاعلٌة تشجع الطالب (: " 2019،فارس وآخرون )عرفها -

على تبادل النماش, واألفكار, ومشاركة المحتوى التعلٌمً, وتوزٌع األدوار, وتطبٌك 

 .(3) االختبارات والتكلٌفات بشكل الكترونً"

هً بٌبة تعلٌمٌة الكترونٌة تمدمها موالع التواصل االجتماعً  :(الباحث اجرائٌا)عرفها -

فٌها الخدمات, ٌمكن من خاللها إدارة التعلم وتمدٌم المحتوى التعلٌمً والمشاركة تتكامل 

التفاعلٌة بٌن الطالب والمعلم بهدؾ تمكٌن طالب التربٌة الفنٌة من مواصلة دروسهم دون 

 .الحاجة الى الحضور فً الجامعة

                                                           
 ,1989, عسران , دار عسران لنشذرر والقؾع ر 2, طالقيرا  والقورؾ ؼ  رل القر ير  مبرادي  :عاهد وآخررون , إبراهيؼ( 1)

 .31ص
 .253ص  ,1991 ,, مررمؾسؾع  القحنيل الشفدل, دار مدبؾلل :الحثشل, عبد السشعؼ( 2)
 .111ص ,2111 ,األردن ,1ط ,دار الثوا   لنشذر والقؾع   ,غدان يؾسف: حؾسب  القدر س ,قظيط( 3)
, العرررراا, مؤسدررر  دار الررررادا الثوا يررر , 1ط, الرررقعنؼ اتلكقروررررل رؤ ررر  معا ررررة:حيررردر حررراحؼ  رررال , العجرررر ( 4)

 . 92ص, 2117
 اعنيرر  مشررر  حعنيسيرر  الكقروريرر  قااسرر  عنررا الورررر القذرراريي  الرقسيرر  لقشسيرر   :وآخرررون , رجرر   د,  ررار ( 5)

 .525, ص2119 ,مرر, 68ددالع, السجن  القر ؾ  , القشغيؼ القعاورل واالرقسا  الا الؾطؽ



 :التحصٌل -1

الطالب فً مادة دراسٌة بانه طرٌمة منظمة لتحدٌد مستوى  " :(2005الكسوانً، عرفه ) -

 .(2)كان لد تعلمها من خالل اجابته على أسبلة تمثل المادة المدرسٌة "

بانه مجموع ما اكتسبه الطالب من مهارات ومعارؾ ولٌم فً  " :(2011عرفه )أبو دٌة،  -

فترة زمنٌة معٌنة, ممارنة بمجموع المهارات والمعارؾ والموالؾ والمٌم المطلوب اكتسابها 

" (2). 

بانه المستوى الذي ٌصل الٌه طلبة المسم فً مرحلة معٌنة فً المواد  :عرفه الباحث إجرائٌا -

فً االختبار  (عٌنة البحث)المسرحٌة مماسا بالدرجات النهابٌة التً ٌحصل علٌها الطلبة 

 .عده الباحث بعد االنتهاء من دراسة الممررات المحددة بالتجربةأالتحصٌلً الذي 

 :االلكترونًالتعلٌم  -2

" هو ذلن النوع من التعلٌم المعتمد على استخدام الوسابط  :(2010عرفه )راضً، -

االلكترونٌة فً االتصال, واستمبال المعلومات واكتساب المهارات, والتفاعل بٌن المعلم 

 .(1)درسة وربما بٌن المدرسة والعلم "والطالب والم

للتعلٌم باستخدام آلٌات االتصال "هو طرٌمة  :(2012عرفه )توفٌك والسٌد علً، -

الحدٌثة كالحاسوب والشبكات والوسابط المتعددة من اجل إٌصال المعلومات للمتعلمٌن 

طها ولٌاس بؤسرع ولت والل كلفة وبصورة تمكن من إدارة العملٌة التعلٌمٌة وضب

 .(2)وتمٌٌم أداء المتعلمٌن

" هو استخدام التمنٌات والوسابط الرلمٌة إلٌصال ودعم  :(2016عرفه )عبد النعٌم،  -

 .(3)عملٌة التعلٌم والتعلم والتمٌٌم"وتعزٌز 

 ألرب إلى طبٌعة البحث الحالً.: ألنه  (2010راضً،)ولد تبنى الباحث تعرٌف  -

 :المسرح المدرسً -5
                                                           

 . 174ص , 2117 ,عسان, دار الثوا  , 1ط, اساسيات حرسيؼ القدر س :مرظفا خنيل, الكدؾارل( 1)
 244ص ,2111 ,, عسراندار أسام , 1ط, أساليب معا رة  ل حدر س االجقساعيات :عدران احسد, أبؾ دي ( 2)
. 
 . 152ص, 2111 ,عسان, لنشذر والقؾع  دار أسام  , القعنيؼ االلكقرورل :احسد عنل, راضل( 3)
القعنؼ االلكقرورل وعرر السعر   )رؤى مدقوبني  لنسجقسر   :  ح الديؽ د و رادي  حدؽ الديد عنل, حؾ يق( 4)

 .56ص, 2112 ,مرر, 1ط, السكقب  العرر   لنشذر والقؾع  ( العر ل
دار العنرررؾل لنشذرررر (, السشررررات القعنيسيررر  )السورررررات القعنيسيررر  السقاحررر  عبرررر االرقررررر  :رضرررؾان, عبرررد الش ررريؼ( 5)

 . 4, ص2116مرر , 1ط, والقؾع  



"هو ذلن المسرح الذي ٌستخدم التمثٌل داخل المإسسة التربوٌة  (:2005عرفهُ )خلٌفة، -

)المدرسة االبتدابٌة واالعدادٌة والثانوٌة( وذلن لتحمٌك األهداؾ سواء كانت أهدافا عامة او 

  .(2)وٌشرؾ علٌه المدرس وٌستهدؾ الجوانب الفكرٌة والوجدانٌة والحسٌة" , خاصة

" مجموعة نشاطات مسرحٌة فً المدارس المتوسطة)المتلمً  (:2009عرفهُ )الخواجة،  -

الطفل( إذ ٌركز على إشباع الهواٌات المختلفة واكتشاؾ المواهب والمهارات لتنمٌة ثمافة الطفل 

وتذوله الجمالً واالدبً وتعلٌمه فن االلماء والتمثٌل والرسم والموسٌمى واالضاءة واالزٌاء 

 .(0)ون والود والصدالة"واإلخراج والعمل الجماعً والتعا

"هو ضرب من النشاط الفنً الجمالً الذي ٌتكون كادره من  :(2010،  عرفهُ )النواصرة -

 .(3) فنون المسرح وتشرؾ علٌه المدرسة"التالمٌذ والمدرس المتخصص ب

 ألرب إلى طبٌعة البحث الحالً.ألنه :  (2005)خلٌفة،ولد تبنى الباحث تعرٌف  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .7, ص2117الواهرة,, أقرا لنشذر والقؾع   ,السدرسلخنيف , محسؾد: السدرح ( 1)
مرارات العر ير  الثوا ر  واالعر ل, دولر  االالخؾاج , هيثؼ يحيا, القيؼ القر ؾ   واألخ قي   ل مدررح الظفرل, دار ( 2)

 .3, ص2119السقحدة, 
 ,عسرررران ,الشؾا ررررة, جسررررال د: أضررررؾا  عنرررا السدرررررح السدرسررررل ودرامرررا الظفررررل, دار الحامررررد لنشذرررر والقؾع رررر ( 3)

 . 43, ص2111



 

 

 

 الفصل الثانً

 بمةالنظري ودراسات السا اإلطار

 المبحث األول: التعلٌم االلكترونً

 المبحث الثانً: المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة

 المبحث الثالث: المسرح المدرسـً

  



 المبحث األول

 االلكترونًالتعلٌم 

 :مفهوم التعلٌم االلكترونً :أوال

ولد تعددت  كافة مستوٌاتهبٌعد التعلٌم اإللكترونً من االتجاهات الحدٌثة فً عملٌة التعلٌم 

محاوالت المهتمٌن والمختصٌن فً مجال التعلٌم على المستوى العالمً والمحلً بإٌجاد تعرٌؾ 

كبٌرة من المرادفات اللؽوٌة التً تدل على  لوجود مجموعة ,شامل لمفهوم التعلٌم اإللكترونً

مما جعل التوصل إلى اتفاق كامل  ,أؼلب المعانً المطروحة تبدو متداخلةوالتعلٌم اإللكترونً 

 .حول تحدٌد تعرٌؾ موحد أمر بالػ الصعوبة

الجوالة فالتعلٌم اإللكترونً هو طرٌمة للتعلٌم المابم على شبكة الحاسب اآللً او الهواتؾ 

إلتاحة الفرصة للذٌن ٌتواجدون خارج الماعات الدراسٌة بالتعلم وفٌه تموم ( )نترنتوبوابات اإل

مثال بتصمٌم مولع خاص بها ثم اعداد البرامج الداعمة  فً الجامعاتمإسسة التعلٌم العالً 

لعملٌة التعلٌم الذي ٌمكن للمتعلم من خالله الحصول على التؽذٌة الراجعة وتخزٌن المعلومات 

وتمدم البرامج التعلٌمٌة والتدرٌبٌة عبر وسابط الكترونٌة تشمل ,  آخر للرجوع الٌها فً ولت

المتعلم من خالل  ٌنتملفسلوب متزامن أو ؼٌر متزامن بؤاأللراص المدمجة وشبكة اإلنترنت 

بمجموعة من البرامج التعلٌمٌة  وأتى التعلٌم اإللكترونً", ذلن من مرحلة معرفٌة الى أخرى

لٌؽطً جزءا من النمص الذي أحدثه  بدرجة عالٌة من المحاكاة التدرٌبٌة والتدرٌسٌة المتمٌزة

ولدم حلوال لكثٌر من  ,مرحلة معرفٌة إلى أخرى من ,معلمالتعلٌم عن بعد فً حالة التؽٌب التام لل

تمٌز التعلٌم اإللكترونً كما  ,المضاء على الفروق الفردٌة من أهمهاوالتً  ,المشكالت التربوٌة

 (.2)"بمحتوى فكري وإدراكً لٌواكب فً ذلن أسالٌب التدرٌس الحدٌثة

كان فً أفالتعلٌم اإللكترونً مفهوم تدخل فٌه الكثٌر من التمنٌات المتمثلة ببوابات اإلنترنت سواء 

الممصود هو إٌصال المعلومة للمتعلم بالل جهد وأكبر فابدة وألصر فالفصل الدراسً او عن بعد 

ات من والدراسة عن بعد هً جزء من الدراسة االلكترونٌة ٌتلمى المتعلم فٌها المعلوم ,ولت

ولٌس بالضرورة ان ٌكون التعلٌم االلكترونً تعلٌم مباشر متزامن ٌعتمد " مكان بعٌد عن المعلم

على تمنٌات التعلٌم المعتمد على شبكة االنترنت لتوصٌل وتبادل الدروس والمواضٌع بٌن المعلم 

فالتعلٌم اإللكترونً هو أن نتعلم المفٌد من موالع بعٌدة ال ٌحدها مكان  ,والمتعلم بشكل تفاعلً

 (.0)"وال زمان بواسطة اإلنترنت والتمنٌات

                                                           

( ) هل ينس  إرجنيز   حقكؾن مرؽ جرزأيؽ األول : اترقررInter  و عشرل بريؽ والثرارلNet   و عشرل بربك , والقرجسر
حعشررل القرررايط برريؽ الذرربكات لكؾروررا حقزررسؽ عرردد يبيررر مررؽ الذرربكات السقرايظرر   ررل  القررلالحر يرر  لوررا هررل الذرربك  

حكشؾلؾجيا القعنيؼ  ل عرر السعنؾمات واالحراالت , عالؼ الكقب : ع قؾن , يسال عبد الحسيدجسي  أرحا  العالؼ. 
 .255, ص 2114, مرر , 

 . 266, ص2119طرااق القدر س,, دار السيدرة لنشذر والقؾع  , األردن, : طؾالب , هادي, وآخرون ( 1)
 .78, ص2111, األردن, 1القعنيؼ اتلكقرورل, دار أسام  لنشذر, ط: راضل, أحسد عنل( 2)



الدور  النوع من التعلٌم  , وٌمٌز هذا( فالتعلٌم اإللكترونً هو جزء من مصطلح )التعلٌم عن بعد

وما تمدمه من طرق  ,لحدٌثة فٌهالكبٌر الذي تلعبه وسابل العرض اإللكترونٌة وآلٌات االتصال ا

وتتنوع بٌبات التعلم االلكترونً بحسب  ,سرٌعة لنمل المعلومات والتفاعلٌة التً توفرها للمتعلم

وٌمكن المول ان التعلٌم االلكترونً هو أحد المفاهٌم الجدٌدة  ,االستماللٌة التً توفرها للمتعلمٌن

والتفاعل بٌن  ,واستمبال المعلومات ,االتصال التً تعتمد على استخدام الوسابل االلكترونٌة فً

وال ٌستلزم فً التعلٌم االلكترونً  ,واكتساب المهارات ,الطالب والمعلم وبٌن الطالب والمدرسة

وٌتم التعلٌم من خالل التواصل بٌن المعلم والمتعلم  ,وجود صفوؾ دراسٌة او مبان مدرسٌة

والدروس االلكترونٌة ( *)كالكتاب االلكترونًوالتفاعل بٌن المتعلم ووسابل التعلٌم األخرى 

 (.**)والمكتبة االلكترونٌة

لمتعلم بؤكبر فابدة وألل لبكل أنواعها فً إٌصال المعلومات  مهما التمنٌة الحدٌثة ٌعد استعمال

بدءا من استعمال وسابل العرض االلكترونً إللماء الدروس التعلٌمٌة فً  ,جهد وألصر ولت

واستعمال الوسابط واآللٌات المتعددة فً عملٌة التعلٌم الذاتً والتعلٌم  , الفصول التملٌدٌة

التً تتٌح للمتعلمٌن الحضور والتفاعل مع ( ***)وانتهاء بإنشاء الفصول اإللكترونٌة ,الفصلً

تمام فً أماكن مختلفة ودول متفرلة من خالل تمنٌات شبكة  التً محاضراتالندوات ودروس و

أسالٌب وتمنٌات التعلٌم والتً تسخر  الثـورة الحدٌثة فً" التعلـٌم اإللكـترونً هوف (,2)االنترنت

وسابل  عمالبدءا من است ,أحدث ما تتوصل الٌه التمنٌة من أجهزة وبرامج فً عملٌة التعلٌم

العرض اإللكترونً إللماء الدروس فً الفصول التملٌدٌة واستخدام الوسابط المتعددة فً عملٌات 

  (.0)"الفصلً والتعلٌم الذاتًالتعلٌم 

                                                           

(
*

يسبيررؾحر, حيررك يسكررؽ حرررف  هررؾ يقرراب يسكررؽ برمجقررن إلكقروريررا عنررا أسررظؾار  أو ديدررػ : الكتــاا اكلكترونــي( 
: وهؾ بكل جديد لنكقاب بدال مؽ  ؾرحن السعقرادة. جاسرؼ, ومرروة يحيرا الحاسؾب  فحاحن ومعنؾماحن عبر جواع

 .29, ص2119احجاهات السشغؾم  القعنيسي  الحديث , مؤسد  ثاار العرامل, يغداد, 

(
**

: مؽ الخدمات لنظر ب. جاسرؼ, ومرروة يحيرا هل مجسؾع  مؽ األجوزة القل حؾ ر العديد: المكتبة اكلكترونية( 
 .32احجاهات السشغؾم  القعنيسي  الحديث , رفس السردر, ص

(
***

الذربك   اوهرل  ررؾل بربين يالفررل القونيردي, مرؽ حيرك السردر  والظر ب ولكشورا عنر الفصهل اكلكترونية:( 
,رفررس جاهررات السشغؾمرر  القعنيسيرر  اح: العالسيرر  لنسعنؾمررات مررؽ حيررك ال حقويررد بزمرران ومكرران. جاسررؼ, ومررروة يحيررا

 السردر
, دار الثوا ر  1السدرس  اتلكقرورير  ودور اترقررر   رل القعنريؼ رؤ ر  حر ؾ ر , ط: الس ح, د عبد الكر ؼ: يشغر( 1)

 .71, ص2111لنشذر والقؾع  , عسان, 
 .69رؤ   حر ؾ  , رفس السردر, صالسدرس  اتلكقروري  ودور اترقرر   ل القعنيؼ : الس ح, د عبد الكر ؼ( 2)



مفهوم التعلٌم اإللكترونً بؤنه طرٌمة ٌتم من خاللها توظٌؾ  ٌشٌر الباحث إلى ما تم تناوله حول 

واالسهام فً إحداث تؽٌٌر  ,الحدٌثة بشكل ٌسهم فً تطوٌر عملٌة التعلٌم( *)التمنٌات التكنولوجٌة

ومن تجارب التعلٌم  ,المعرفٌة والعلمٌةفً طرق وأسالٌب التعلٌم بشكل ٌتواكب مع التطورات 

لكثٌر من الوسابط والبرامج لاإللكترونً ما نراه فً جامعاتنا ومدارسنا العرالٌة من تبنً 

  اإللكترونٌة فً عملٌة التعلٌم

 خصائص ومزاٌا التعلٌم اإللكترونً: :ثانٌا

 فً التالً:( وآخرون ,المال)للتعلٌم اإللكترونً منها ما أشار الٌها  ةهنان خصابص ومزاٌا عد

وهً  ,تمكٌن المتعلم من دراسة مواد ٌختارها من جامعات مختلفة بدال من جامعة واحدة .2

فرضٌة تمكن المتعلم من التسجٌل فً افضل الصفوؾ مع أفضل المعلمٌن حتى الذٌن 

 .ٌدرسون فً جامعات أخرى

الجامعٌة من أي جهاز بإمكان المتعلم فً التعلٌم اإللكترونً متابعة المحاضرات  .0

وٌجتمع  ,فما على المتعلم سوى أن ٌحدد مواعٌد االتصال ,حاسوب متصل باألنترنت

 .ومن أي مكان ٌوجد فٌه ,ٌناسبهمع أساتذته وٌشارن النماش مع زمالبه فً أي ولت 

إلى تطور موازي فً  لمد أدى تطور تمنٌات التعلٌم وتمنٌات المعلومات واالتصاالت .1

 .وٌحفز على التجدٌد واالبداع ,ٌسهل الفهم وٌؽنً التجربة التعلٌمٌة مما طرابك التدرٌس

إن فرصة التفاعل افتراضٌا بواسطة االنترنت مع مجموعة عالمٌة من الدارسٌن  .2

تهًء لوالدة جٌل معاصر جدٌد  ,واألساتذة من انتماءات لومٌة مختلفة وخلفٌات ثمافٌة

ى ممارسة أعمالهم بتفوق فً أي مكان فً والى رجال اعمال لادرٌن عل ,بمجال الحركة

 العالم.

ٌمكن اإلفادة من التمنٌات االلكترونٌة المتاحة إلبماء عاللة تفاعلٌة أكثر وألرب   .3

خصوصٌة مع أفضل المعلمٌن العالمٌٌن الرابدٌن فً مجاالتهم دون الحاجة النتظار 

  (.2)دور أو مؽادرة مكان اإللامة

الولت وتعدد اسالٌب  فً كسهولة االستعمال ومرونة ,اإللكترونًفضال عن إن خصابص التعلٌم 

ولم ٌعد التعلم  ,فلم ٌعد التعلم ٌعرض بطرٌمة واحدة ,تتناسب مع نفسٌة الطالب التً التدرٌس

 .جامدا بل تنوعت المثٌرات مما ٌإدي إلى المتعة فً التعلم

 :ؤتًخصابص ومزاٌا التعلٌم اإللكترونً بما ٌ (رإوؾ)كما حدد 
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إكساب الطالب مهارات إدارة الحوار والنماش مع زمالبه ومدرسٌه وٌحوله من مجرد  .2

 متلك وملمن للمعلومة إلى باحث عنها.

ٌوفر التعلٌم االلكترونً بٌبة تفاعلٌة بٌن المتعلم والمعلم وبٌن المتعلم وزمالبه أو مع  .0

 .األنشطة التعلٌمٌة معالطالب  تفاعلالمصادر االلكترونٌة من خالل 

الزمان والمكان فهو ٌتٌح الفرصة ب عدم التمٌد ٌوفر التعلٌم االلكترونً المرونة فً .1

سهولة تعدٌل وتحدٌث  , فضال عنللطالب أن ٌتعلم فً المكان والزمان الذي ٌرٌده 

 .المحتوى التعلٌمً

ٌعتمد على مجهود المتعلم فً موضوع  فهو ,تمركز التعلٌم االلكترونً حول المتعلم  .2

حٌث ٌكون لدٌه المدرة على اختٌار ما ٌرٌده من ( التحكم فً تعلٌم نفسه )التعلٌم الذاتً

 .المحتوى والولت والتؽذٌة الراجعة

 (.2)والمشرؾ الموجه دور إلى متلك وملمن من المعلم دور تؽٌٌر .3

التعلٌم اإللكترونً إن إدخال التمنٌات ٌتضح للباحث من خالل ما جاء فً خصابص ومزاٌا 

فضال عن  ,المعلوماتٌة الحدٌثة كوسٌلة لتعزٌز ممدرة المتعلم على التعلم إلى الصى حدود طالاته

و توفٌر بٌبة تعلٌمٌة  ,من التمنٌات الحدٌثةاإلفادة إن التعلٌم اإللكترونً ٌستطٌع أن ٌمدم للطالب 

     .أسالٌب تدرٌسٌة حدٌثة عماللة فً استوإعداد هٌبة تدرٌسٌة ماهرة ومإه ,مرنة

 :الخصابص والمزاٌا التالٌة (وٌضٌؾ )صبري

ٌتٌح التعلٌم االلكترونً للمتعلم التعلم دابما بدون انمطاع وبدون االلتزام  إذاالستمرارٌة  -2

 بعمر زمنً محدد.

 ٌتٌح إمكانٌة لٌاس مخرجات التعلٌم من خالل وسابل تموٌم الكترونٌة كاالختبارات -0

 بؤنواعها.

ونمل محور العملٌة التعلٌمٌة من المعلم الى  ,تمركز التعلٌم االلكترونً حول المتعلم -1

 المتعلم.

 ,سهولة وسرعة تحدٌث المعلومات والمحتوى الدراسً بما ٌناسب المتطلبات التربوٌة -2

 (.0)من خالل شبكة المعلومات الدولٌة وذلن

 ,البشري ٌشكل عنصرا حٌوٌا فعاال فً عملٌة التعلمالتفاعل " وتإكد نظرٌات التعلٌم على إن

والتعلٌم اإللكترونً المتزامن ٌوفر مثل هذه المشاركة عن طرٌك االجتماعات بواسطة الفٌدٌو 
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واالستجابة تعتمد على مٌزات المتعلم  ,والمشاركة عبر الصفوؾ التعلٌمٌة والرسابل اإللكترونٌة

المعلومات ٌعتمد على لدرته الحسٌة وال بد بالتالً لطرٌمة  بٌنما استذكار ,وعلى حافز التعلم لدٌه

وهً إمكانٌة  ,حسٌة متنوعة على وفك طرابكنمل المرسالت من أن توفر للفرد إمكانٌة التكرار 

  (.2)رها الطرق التعلٌمٌة التملٌدٌة"نادرا ما توف

الخدمات التعلٌمٌة  تعلٌمً ٌستهدؾ توصٌل مما تمدم إن التعلٌم اإللكترونً نظام للباحث ٌتضح

 ,وفً الولت الذي ٌناسبه ,إلى الطالب فً مكان تواجده بعٌدا عن الكلٌة أو المإسسة التعلٌمٌة

 ,فضال عن أسباب أخرى تتمثل فً عدم المدرة على االلتحاق بالتعلٌم ألسباب صحٌة أو وبابٌة

 .نتشار وباء جابحة كورونا المستجدومثال على ذلن ا

 ,التدرٌس بما ٌسهم فً إٌـصال الـمادة التعـلٌمٌة للطالب بـصورة صحٌحةوتحوٌر طرٌمة "

وٌملل التعلٌم اإللكترونً من الفجوة الكبٌرة فً عملٌة التعلٌم المستمر والتعلٌم مدى الحٌاة 

بتمدٌمه خدمات عالٌة الجودة للعاملٌن فً موالع عملهم دون الحاجة إلى الطرق التملٌدٌة فً 

 (.0)"التعلٌم

 :تٌةخصابص ومزاٌا التعلٌم اإللكترونً اآل (العنزي)اؾ ضأو

تخفٌض األعباء اإلدارٌة للممررات التعلٌمٌة التً تؤخذ ولتا كثٌرا من المعلم من  .2

األدوات والوسابل اإللكترونٌة فً إٌصال الواجبات والمعلومات  استعمالخالل 

  .للمتعلمٌن وتمٌٌم أدابهم

تمكٌن المتعلم من تلمً المادة العلمٌة بطرق مختلفة وباألسلوب الذي ٌناسبه من  .0

 .المسموعة أو الممروءة أو المربٌة ونحوها وسابل التعلٌمخالل 

ٌتٌح التعلٌم اإللكترونً وسابل تعلٌمٌة فعالة من خالل تعلم لابم على التجربة  .1

 .بؤدنى جهد وألل تكلفة ٌساعد على تنمٌة وتحسٌن لدرات المتدربٌن والمتعلمٌن

ٌتٌح هذا النوع من التعلٌم الفرصة الكاملة  إذشعور المتعلمٌن بالمساواة   .2

وتمكٌن  ,للمتعلمٌن فً العملٌة التعلٌمٌة وكسر حاجز الملك والخوؾ لدٌهم

المتعلمٌن من البحث عن الحمابك والمعلومات والتعبٌر عن أفكارهم بوسابل 

 .لدرس التملٌدٌةأكثر مما هو متبع فً لاعات ا

 .(1)كثر دلة فً تمٌٌم أداء المتعلمٌنأسالٌب وطرق متنوعة أ استعمال .3

 أهداف التعلٌم اإللكترونً: :ثالثا
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 هً:( من أهداؾ التعلٌم اإللكترونً كما أشار الٌها )الصاوي

من التمنٌات التكنلوجٌة الحدٌثة لتحدٌث األسالٌب  لإلفادةتطوٌر أسالٌب وطرق التعلٌم  .2

 .والطرق المنهجٌة فً تمدٌم المادة التعلٌمٌة

دور المعلم فً العملٌة التعلٌمٌة والعمل  بؽٌة تطوٌر تجاهات الحدٌثة فً التعلٌمالدعم ا .0

 .على االنتمال من الدور التلمٌنً الى الدور التوجٌهً

 .جذبا للمتعلم تسهٌل عملٌة التعلٌم وجعلها أكثر .1

 .تشجٌع الطالب على اكتساب عادة تبادل األفكار والخبرات .2

 أسالٌب حٌاتهم .المشاركة فً تثمٌؾ المجتمع الكترونٌا على المستوى العام وتطوٌر  .3

 .ٌعطً المتعلمٌن االستماللٌة واالعتماد على النفس فً البحث وإمكانٌة التعلم الذاتً .4

المهارات التمنٌة االلكترونٌة والعمل على  عماللى استاعداد الكوادر المدربة المادرة ع .7

 .واستثمار حصٌلة العلم فً تطوٌر وسابل الحٌاة ,تسخٌرها

  .ووضع خطط التعلٌم ,تنسٌك عملٌات تنمٌة التعلٌم واستكماله وتطوٌره .8

فً كل عام تظهر ففضال عن إن العالم الٌوم ٌشهد نملة حضارٌة شملت كل مجاالت الحٌاة  

وهذه  ,جدٌدة تحتاج إلى فكر جدٌد ومهارات جدٌدة وخبرات جدٌدة للتعامل معها بنجاحمعطٌات 

ففً ظل هذا التطور المعرفً المتسارع الذي  ,بظاللها على بنٌة النظام التعلٌمً تلمًالتحوالت 

لزاما على المنظومة التعلٌمٌة أن تواكب تلن التحوالت ؤصبح فبه عصرنا الحالً  ٌمتاز

 .(2)سرٌعة والتطورات ال

السباق الكبٌر فً تطوٌر تمنٌة المعلومات والمتؽٌرة ٌومٌا ٌإكد بؤن التعلٌم اإللكترونً فً " وإن 

خصابصه سوؾ ٌستمر فً جذب العدٌد من المإسسات ورإوس األموال وفً خلك فرص 

ً كبٌرة وجدٌدة للعمل من أجل بناء بٌبة تعلٌمٌة مثالٌة تجمع مختلؾ الوسابل التعلٌمٌة والت

تحسٌن وتطوٌر األفراد وتحث على اإلبداع والعمل الجماعً مما ٌعمل على  على بدورها تعمل

  (.0)"تحسٌن األوضاع التعلٌمٌة وااللتصادٌة وانتعاشهما وتطوٌرهما

  :باآلتًمجموعة أخرى من اهداؾ التعلٌم اإللكترونً  (عبد النعٌم)ولد حدد  
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تنمٌة جوانب مختلفة  والتً ٌمكن من خاللها ,الطالبدعم األنشطة التعلٌمٌة التً ٌموم بها  .2

 .للمتعلم

مما ٌساعد ( رسومات ثابته ومتحركة ,مجسمات ,صوت ,فٌدٌو)توفٌر الوسابل التعلٌمٌة  .0

 .على فهم الموضوعات واألفكار المراد تعلمها

ن االتجاهات العالمٌة والنظرٌات أل  ,تفاعل الطالب مع بالً عناصر العملٌة التعلٌمٌة .1

 .التربوٌة الحدٌثة تجعل من الطالب محور للعملٌة التعلٌمٌة

تحدٌد الهدؾ العام واالهداؾ الفرعٌة التً تندرج تحت الهدؾ العام بدلة للعملٌة التعلٌمٌة  .2

 .وصٌاؼتها بشكل سلوكً لابل للمٌاس والتحمٌك

ت إلكترونٌة خلك بٌبة تعلٌمٌة تفاعلٌة والتنوع فً مصادر المعلومات والخبرة من خالل تمنٌا .3

 .جدٌدة

التمنٌات التعلٌمٌة الحدٌثة عن طرٌك اكسابهم  عمالعداد جٌل من المعلمٌن لادر على استإ .4

 ٌواكب المستجدات العالمٌة من تطورات علمٌة وتكنلوجٌة.ل ,المهارات التمنٌة

 تطوٌر األداء االكادٌمً والمهنً للمعلم فً العملٌة التعلٌمٌة  .7

توسٌع دابرة اتصاالت المتعلم عن طرٌك شبكات االتصاالت العالمٌة وعدم االلتصار على   .8

  .(2)المعلم كمصدر للمعرفة
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 :رابعا: أهمٌة ودواعً استخدام التعلٌم اإللكترونً

التعلٌم اإللكترونً نتٌجة لما شهدته العملٌة التعلٌمٌة عموما من  عمالجاءت أهمٌة ودواعً است

فضال عن إن الكثٌر من طرابك التدرٌس  ,لمواكبة متؽٌرات العصر وتحدٌاته ,تطورات هابلة 

هذه األسباب ظهور وباء جابحة كورونا  ومن أهم ,ة ألسباب عد لبةلم تعد تفً بحاجة الط

ومن هنا تظهر أهمٌة  ,مإسسات التربوٌة والتعلٌمٌة فً العالمالذي تعطلت على أثره ال ,المستجد

التعلٌم اإللكترونً كضرورة ملحة لما ٌمتاز به من خصابص تجعله البدٌل المالبم لتالفً تبعات 

 .جابحة كورونا على العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة

ة كبٌرة فً اآلونة األخٌرة والتعلٌم اإللكترونً هو أحد المستحدثات التكنولوجٌة التً أثبتت فعالٌ

فالتعلٌم اإللكترونً  ,فً إكساب المتعلمٌن المهارات والمعارؾ واالتجاهات التعلٌمٌة المختلفة

وسهولة الوصول الى  ,طرٌمة التدرٌس طوٌروإمكانٌة ت ,ٌعطً للطالب شعورا بالمساواة

لى المحتوٌات التعلٌمٌة, واالستمرارٌة فً الوصول ا ,أسالٌب التعلٌم المختلفة بمةومال ,المعلم

 ,وسهولة وتعدد طرق التموٌم ,المصوى من الزمن تكرار سماع المادة واإلفادةوالمساعدة على 

وٌساعد المتعلمٌن على  ,للمعلم وتملٌل حجم العمل واألعباء والضؽوطات اإلدارٌة بالنسبة 

ٌجابٌة للمتعلمٌن نحو على المشاركة اإلالمتعلمٌن فالتعلٌم اإللكترونً ٌحفز  ,معرفة كل جدٌد

ٌساعدهم على  فهووللتعلٌم اإللكترونً أثرا على المعلمٌن  "التعلم وٌزٌد من تعلمهم الذاتً

فالتعلٌم  ,التنوٌع فً أسالٌب وطرق التعلٌم وٌزٌد من معرفتهم بتخصصهم وتطورهم المهنً

لٌود الجداول الدراسٌة  من والتخلصالمتعددة  اإللكترونً ٌتٌح للمتعلم االتصال بالوسابط

كما انه ٌتحرر  الذي ٌتطلب حضور المعلم والمتعلم ؼٌر المابلة للتؽٌٌر ومن التمٌد البدنًالجامدة 

  (.2)"ر تعلمهلٌصبح بإمكانه أن ٌتجول فً عالم المعلومات التً تتناسب مع ممدا

 :اآلتًفً اهمٌة ودواعً استخدام التعلٌم اإللكترونً فً ( ومروة ٌحٌى ,وهذا ما أكده )جاسم

االنفجار المعرفً ودخول المعرفة المجال التعلٌمً بموة الحاجة إلى الوصول  .2

والتؽلب على المحددات الزمانٌة والمكانٌة والكلفة والجهد  ,إلى المعرفة بسرعة

 .المبذول

 من خاللتناول األفكار ٌوفر التعلٌم اإللكترونً مساحة كبٌرة لوجهات النظر و .0

 .الحوار التفاعلً

 توفره فً الظروؾ الطبٌعٌة التً تحتاج إلى زٌادة عدد المتعلمٌن بشكل ٌجعل .1

 .الالزمة للتعلٌم والمبانً على وفك األسالٌب التملٌدٌة توفٌر التجهٌزات

 .ٌوفر التعلٌم اإللكترونً فرص الحصول على المعلومات بسهولة وٌسر .2
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فهو ٌملل من  ,صا لإلبداع وتطوٌر أنفسهم معرفٌا ومهنٌاٌمنح المدرسٌن فر .3

األعباء التً تموم بها المإسسات اإلدارٌة كوضع االحصابٌات وتحلٌل الدرجات 

 .والنتابج وتنظٌم سجل الطلبة

لما ٌسهم من توفٌر مصادر  للتعلٌم التعلٌم اإللكترونً  اإلسهام فً دعم .4

 .معلومات متعددة ومتنوعة

اإللكترونً فرصا متكافبة للطلبة لإلدالء بؤفكارهم من دون حرج ٌوفر التعلٌم  .7

 .كما ٌحصل فً لاعة الدرس

ٌوفر التعلٌم اإللكترونً فرص التكرار فً تمصً المعلومة أو الممارسة بمصد  .8

  .(2)اثرابها

تإثر فً مناحً الحٌاة بكافة مجاالتها التربوٌة  ٌمر العالم بمتؽٌرات متالحمة وسرٌعة

التً ساهمت فً تؽٌٌر  ةومن ضمن هذه المتؽٌرات ظهور الجابح ,وااللتصادٌة والسٌاسٌة

ومن أهم المجاالت تؤثرا بهذه الجانب التربوي والتعلٌمً الذي ٌتعلك  ,طبٌعة تعامل العالم

ؾ الحالٌة التً ٌتعذر معها تواجد الطالب ل الظروظو فً  ,بمستمبل أبنابنا التربوي والتعلٌمً

أصبح لزاما علٌنا  ,فً المدارس والكلٌات لضمان استمرارٌة العملٌة التعلٌمٌة وتحمٌك أهدافها

التحاور وتبادل " فضال عن إن ,طرق تعلٌم بدٌلة عن طرق التعلٌم التملٌدٌة استعمالالٌوم 

ٌحمك فرصة للتفاعل مع مجموعة عالمٌة األفكار بٌن مجموعة من الناس من كل أنحاء العالم 

 ,تهًء والدة جٌل جدٌد وفعال ,من طالب وأساتذة من انتماءات لومٌة مختلفة وخلفٌات ثمافٌة

  (.0)"هم بتفوق فً أي مكان فً العالمورجال أكفاء لادرٌن على ممارسة مهمت

 :ٌؤتً بما هودواعٌفً أهمٌة التعلٌم اإللكترونً  (زٌتون)وهذا ما أشار الٌه

 .ارتفاع مستوى الوعً بضرورة التعلٌم  فً معظم دول العالم .2

مما أدى إلى توفٌر الحلول  ,ٌوفر التعلٌم اإللكترونً التموٌل المادي للبحوث العلمٌة .0

 .ومن هذه الحلول المصادر اإللكترونٌة ,للمشكالت التربوٌة

  .المإسسات التربوٌة على لبول جمٌع من ٌرؼب فً التعلٌم ةعدم لدر .1

عدم لدرة المناهج الدراسٌة على مالحمة التؽٌرات والتطورات المتسارعة فً  .2

  .(1)المعرفة المعاصرة
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فضال عن أن التعلٌم اإللكترونً ٌوفر فرصة تطوٌر األداء المهنً والمعارؾ والمهارات للمتعلم 

كما ٌوفر التعلٌم  ,فبإمكان العامل أن ٌدرس وبإمكان الطالب أن ٌعمل ,فً الولت نفسه 

 ,اإللكترونً للدارس إمكانٌة حضور المحاضرة الجامعٌة و تحدٌد مواعٌد اتصاله بمعلمه

أن فرضٌة التفاعل " ,دون مؽادرة مكان اإللامة فً النماشات مع زمالبه تبعا لبرنامجه وٌشارن

ٌد ورجال افتراضا عبر االنترنٌت مع أساتذة وطالب من ثمافات متنوعة ٌهٌا لوالدة جٌل جد

 (.2)"أعمال أكفاء لادرٌن على ممارسة أعمالهم فً أي مكان فً العالم

 :منها ةان للتعلٌم اإللكترونً فوابد عد (عبد النعٌم)و أضاؾ 

ٌوفر التعلٌم اإللكترونً مصادر ثرٌة للمعلومات ووسابط متعددة ٌمكن الوصول   .2

 .الٌها فً ولت لصٌر

 .األهداؾ التعلٌمٌة بكفاءة عالٌةااللتصاد فً الولت والجهد وتحمٌك  .0

ٌواكب التعلٌم اإللكترونً العصر والتمدم المستمر فً مجاالت العلوم المختلفة  .1

 .كافة  والتواصل مع المستجدات فً المجاالت

جٌل  بةٌتناسب التعلٌم اإللكترونً مع تطورات العصر فهو األسلوب األمثل لتنش .2

 .للحٌاة العلمٌة والعملٌة واعداده المستمبل

ٌشجع المتعلم فً مهارات التعلم على استماللٌة الطالب واالعتماد على نفسه فً  .3

 .اكتساب المعارؾ والخبرات وأدوات التعلٌم الفعالة

  .(0)تحمٌك التعلٌم بطرق وأسالٌب تناسب خصابص المتعلم وبؤسلوب ممتع .4

فً إدران مدى أهمٌة الوسابل التعلٌمٌة فً تطوٌر فضال عن إن للتعلٌم اإللكترونً الدور الكبٌر 

والمحتوى التعلٌمً المراد إٌصاله  ,مالءمتها لفبات المتعلمٌن ىومد ,مخرجات العملٌة التعلٌمٌة

وآلٌات  ,وٌتٌح التعلٌم اإللكترونً فرص تعلٌمٌة أكثر تنوعا وعددا ,واألهداؾ المطلوب تحمٌمها

وٌوفر التعلٌم " ,المستمرة لمستجدات الحٌاة ومتطلباتها اولةحوالم ,تعلٌمٌة أكثر تؤثٌرا وكفاءة

ومن أمثلة ذلن  , فرص تعلٌمٌة خارج نطاق المإسسات التعلٌمٌة المسإولة اإللكترونً

التً صممت الموالؾ التعلٌمٌة التعلمٌة فٌها خارج إطار المإسسات  ,الجامعات الدولٌة المفتوحة

مما جعل التعلٌم واحد من جسور التفاهم والتفاعل العلمً والحضاري مع  ,الوطنٌة أو اإلللٌمٌة

 (.1)"العالم

 :ٌؤتًالحاجة إلى التعلٌم اإللكترونً بما ( وأحمد مبارن ,وكما حدد )الموسً
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 .الحاجة إلى تبادل المعلومات ونمو التبادل الثمافً بٌن المجتمعات العالمٌة .2

 .والمٌول وإعطاء الولت الكافً للمتعلموفك المدرات على صعوبة تطبٌك التعلم  .0

ازدحام الفصول الدراسٌة التملٌدٌة والنمص النسبً فً عدد المدرسٌن وندرتهم فً  .1

 .معٌنة  تخصصات

التطور التكنولوجً أدى إلى ظهور تطبٌمات مختلفة وشاملة فً مجاالت كثٌرة من بٌنها  .2

 .اإللكترونٌة مصادر المعلومات

 ( 2) من التوصل إلى طرق حدٌثة لتدعٌم طبٌعة العلم ومساندته. ٌمكن التعلٌم اإللكترونً .3

ٌتضح للباحث إن التعلٌم اإللكترونً أصبح من األمور التً تلمى رواجا لدى المهتمٌن 

وكسب  ,فهو ٌمثل عونا كبٌرا فً حفظ تكلفة التعلٌم ,والمختصٌن فً المجال التعلٌمً والتربوي

على امتالن المدرة على  هالطالب مجموعة من االتجاهات والمهارات والمعارؾ التً تساعد

اتخاذ المرارات واالستماللٌة والمٌام باإلجراءات الالزمة للتطوٌر والتؽٌٌر, فضال عن األسباب 

سسات بعض هذه المإؼٌر أن  ,التً أدت إلى تعطٌل الدوام فً جمٌع المإسسات التعلٌمٌة بالعالم

ومن هنا تظهر أهمٌة التعلٌم  ,التعلٌمٌة العالمٌة الكبرى لم تتؤثر وظل التعلٌم مستمر بها

اإللكترونً كضرورة لما ٌمتاز به من خصابص تجعله البدٌل المالبم لتالفً تبعات جابحة 

 كورونا على العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة.

 :تطبٌك التعلٌم اإللكترونً متطلبات :خامسا

من لبل المإسسات التعلٌمٌة وفرٌك التعلٌم اإللكترونً لمتطلبات ٌجب أن ٌكرس العمل بعناٌة 

والمعلمٌن من خالل تحدٌد المتطلبات التً ٌجب توافرها فً عناصر  بةالدعم اإلداري والطل

كما ٌستدعً  ,المبذولة  جهودلل اذلن عمال جماعٌا ٌتطلب تظافر ٌعدو ,التعلٌم اإللكترونً

  .ضرورة تبنً خطة شاملة إلدخال التعلٌم اإللكترونً فً المإسسات التعلٌمٌة للدولة

وإن وجود نـموذج معـٌـن لـتبنً أنـظمة التعلـٌم اإللـكترونً مبنً على استراتٌجٌة معـٌنة 

ٌجب  التً مدروسة وتعتمد على عوامل معٌنة مثل البنٌة الموٌة لتمنٌة المعلومات واإلدارة الجٌدة

 ,ً المإسسات التعلٌمٌة التعلٌم اإللكترونً فً العملٌة التعلٌمٌةبنخذ بعٌن االعـتبار عنـدما تـؤأن ت

البنٌة التحتٌة المناسبة من  ,التً تتضمن التعلٌم اإللكترونً  تسهم فً نجاح عوامل عدةوهنان 

والمولع  ,لتعلٌمأجهزة كمبٌوتر وخطوط اتصاالت وؼٌرها من األجهزة الضرورٌة لعملٌة ا

واإلدارة الجٌدة  ,فنًالدعم الوخدمات  ,المصمم بشكل مالبم من حٌث الكفاءة والسرعة

إن التخطٌط الضعٌؾ بدون " حٌث والتموٌل المالً الكافً ,وموظفٌن ذوي خبرة وكفاءة
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استراتٌجٌة معٌنة هو أحد أهم أسباب الفشل للمإسسات والشركات التً تبنت فً أعمالها أنظمة 

  (.2)"لتعلٌم اإللكترونًا

و إن إنشاء البنٌة التحتٌة والتً تشمل تجهٌز الجامعات والكلٌات بالشبكات واألجهزة  

وإنشاء مركز لتصمٌم المناهج وتؤهٌل النظام  ,اإللكترونٌة المختلفة والالزمة للعملٌة التعلٌمٌة

التعلٌمً بما ٌنسجم مع هذا النوع من التعلٌم وما ٌشمل ذلن من أنظمة ولرارات ولوانٌن وكل ما 

 استعمال فضال عن تمدٌم التدرٌب الالزم للمعلم والطالب على ,ٌشكل تنظٌما للعملٌة التعلٌمٌة

كما تحتاج التجارب المستجدة والحدٌثة " ,األمثل لهاالحاسب واألنترنت فً التعلٌم واالستثمار 

ودراسة  ,إلى دراسات تواكب التجدٌد وذلن لمتابعة نشؤة هذه التجارب فً مراحلها المبكرة

وهذا ما ٌنبؽً أن )الوالع لمعرفة حاجات المٌدان وحاجات العصر البشري واتجاهاته وهو األهم 

ولد ٌكون هذا االجراء من أهم اإلجراءات  ,المطبمةوكذلن فاعلٌة البرامج  (ٌكون دراسة لبلً

الفنٌة والمهنٌة التً تالزم تطبٌك التجارب الحدٌثة فنجاح المشروع ٌعتمد على تؤسٌسه ونشؤته 

 (.0)"األولى فً المٌدان

 

 عدد من متطلبات التعلٌم اإللكترونً:( ونادٌة حسن السٌد علً ,توفٌك)كما ٌذكر 

بٌة للتعلٌم اإللكترونً مبنٌة على استؽالل وسابل ضرورة تبنً استراتٌجٌة عر -2

 .التمنٌات الحدٌثة كوسٌلة أساسٌة فً العملٌة التعلٌمٌة فً مختلؾ مراحلها

ومتابعة آخر التطورات فً مجال  ,ضرورة اإلفادة من خبرات وتجارب اآلخرٌن -0

 .تكنلوجٌا المعلومات واخضاعها لمتطلبات الوالع العربً

توفٌر البنى التحتٌة التً ٌتطلبها التعلٌم اإللكترونً والتً تتمثل فً إعداد معلمٌن  -1

 ,المعلومات لوجٌاالادرٌن على التفاعل مع متطلبات االتصاالت اإللكترونٌة وتكن

 .والتعامل معها بالتدار

وهذا ٌحتاج إلى مصادر مادٌة وجهود  ,احداث تعدٌل جذري فً أسالٌب التعلٌم -2

 .(1)كبٌرة 

بدء  ,ومن المتطلبات التً ٌجب األخذ بها عند تخطٌط وتطوٌر برامج التعلٌم اإللكترونً   

تخطٌط المحتوى العلمً أو المادة العلمٌة بدراسة توصٌات ونتابج البحوث السابمة فً التعلٌم 

لبل بدء تطوٌر أي  ,وفحص ومراجعة المواد الدراسٌة المتاحة والمتوافرة بالفعل ,اإللكترونً

وفهم وتحلٌل أوجه الموة والضعؾ فً نظم إمداد البرامج التعلٌمٌة  ,ادة جدٌدة أو محتوىم
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لوجٌا اومتطلبات الممرر الدراسً لبل اختٌار التكن بةوتؤكٌد حاجات الطل ,المتاحة أو الممررات

وتمدٌم التمارٌن والتدرٌبات العملٌة مع  ,التعلٌمٌة المالبمة للتدرٌس بنظام التعلٌم اإللكترونً

مع تعزٌز البحث " التكنولوجٌا الخاصة بالمحتوى التعلٌمً عند بدء الفصل الدراسً اإللكترونً

 وتعظٌم فعالٌته المرتكزة حول التعلم المرن والنشط ,والتطوٌر فً مجاالت التعلٌم اإللكترونً

التً ترتبط  ,اإللكترونً على الخط وعن بعدتوجد مجموعة من المبادئ الموجهة للتعلٌم  ,حٌث

كما تمدم هذه المبادئ  .بكٌفٌة التعامل مع المضاٌا المعاصرة التً تعوق عملٌة التدرٌس والتعلم

مجموعة من اإلرشادات العامة التً تجعل التعلٌم اإللكترونً على الخط وعن بعد خبرة نمو 

المبادئ إلى إنشاء مٌثاق ألهداؾ التعلٌم حمٌمٌة للفرد والمجموعة على حد سواء وتهدؾ هذه 

 (.2)"اإللكترونً على الخط وعن بعد

وهذا ٌستدعً المبادرة بمنالشة بٌن المدرس والطالب بوضع المعاٌٌر والمواعد والتوجٌهات   

والتؤكد من تجهٌز كل الموالع بالتسهٌالت  ,الملزمة التً ٌجب االلتزام بها من لبل الجمٌع

المحتاج إلٌها والـوصول إلٌها بـسهولة مع تـوفٌر خـطوط االتصاالت لحـل  لوجٌةاالتكن

 والمعلمٌن عاتك كل من المتعلمٌن ىوهنان متطلبات تمع عل .لبةالمـشكالت التً تواجه الط

 :آلتًوهً كا واإلدارٌٌن

ٌتطلب نجاح المتعلم فً التعلٌم  :المتطلبات الواجب توفرها فً المتعلمٌن .2

وأن  ,ابم على اإلنترنت بؤن ٌكون له رؼبة بهذا النوع من التعلٌماإللكترونً الم

وله المدرة على استخدام  ,ٌكون ملما بثمافة الحاسوب وكٌفٌة استخدام اإلنترنت

 ,كخدمة نمل الملفات وكٌفٌة البحث عن المعلومات ,خدمات اإلنترنت الشابعة

 .وخدمة البرٌد اإللكترونً

حٌث ٌتطلب منهم توفٌر تسهٌالت  :دارٌٌنالمتطلبات الواجب توافرها باإل .0

لوجٌة شاملة لعرض الممررات التعلٌمٌة عبر اإلنترنت ووضع الجدول اتكن

الزمنً للمفردات التعلٌمٌة ولتمارٌر الدرجات ومساعدة التدرٌسٌٌن فً اعداد 

والتسوٌك للممررات التعلٌمٌة فً  ,وتمدٌم المواد التعلٌمٌة وإدارة الفصول

 .م المختلفة فً العالموسابل اإلعال

ٌتطلب من المعلم االلمام بالثمافة  :المتطلبات الواجب توافرها فً المعلمٌن .1

والتواجد أمام األجهزة الخاصة بهم  ,لبتهم الحاسوبٌة بمستوى ٌفوق مستوى ط

وفهم أدوات الحاسوب وااللمام بنظم  ,لبة للرد على تساإالت واستفسارات الط

  (.0)س ٌالبم بٌبة التعلٌم اإللكترونًتدرٌتشؽٌله وأن ٌمتلن أسلوب 

ٌتضح للباحث مما سبك إن تطبٌك التعلٌم اإللكترونً المابم على اإلنترنت لد فرض على  

تحتاج  عدة والمحتوى التعلٌمً تحدٌات لبةالمإسسات التعلٌمٌة و اإلدارٌٌن والتدرٌسٌٌن والط
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وتوافر  ,جهاز الحاسوب عمالالمدرة على است ,مثل ,إلى مهارات جدٌدة تمابل تلن التحدٌات

لكترونٌة وكٌفٌة التعامل معلمٌن على لدر متمٌز من المعرفة بالتعامل مع الفصول الدراسٌة اال

و توافر اإلمكانات الالزمة والضرورٌة لشبكة اإلنترنت لنجاح برنامج  ,مع الطلبة من خاللها

إلى منافسة الدول  للوصولزارة التعلٌم العالً والدعم المستمر من لبل و ,التعلٌم اإللكترونً

  .المتطورة فً مجال التعلٌم اإللكترونً

 :أنواع التعلٌم اإللكترونً :سادسا

 :تً كاآل( عبد المولى)وهً كما ذكرها  أنواع ةالتعلٌم اإللكترونً إلى ثالث لسم أؼلب الخبراء

وهو أسلوب وتمنٌات التعلٌم المعتمد على شبكة  (:التعلٌم اإللكترونً المباشر )المتزامن  .2

اإلنترنت لتوصٌل وتبادل مواضٌع األبحاث والدروس على الهواء وٌحتاج إلى وجود 

أمام أجهزة الحاسب اآللً لتدرٌس المادة مثل تلمً  هنفسالولت المعلم والمتعلم فً 

ومن إٌجابٌات هذا النوع من التعلٌم أن الطالب ٌستطٌع  ,والمحادثة الفورٌة ,الدروس

 .الحصول من المعلم على التؽذٌة الراجعة المباشرة

هو تعلٌم إلكترونً ٌجمع فٌه المدرس  (:التعلٌم اإللكترونً ؼٌر المباشر )ؼٌر المتزامن .0

و وه, مع الدارسٌن فً آن واحد لٌتم بٌنهم اتصال متزامن بالنص أو الصوت أو الفٌدٌو

وٌمكن أن  ,الذي ال ٌحتاج إلى وجود المتعلمٌن فً المكان نفسه أو فً الولت نفسه

ٌحصل الطالب على الدروس التعلٌمٌة فً أي ولت حسب حاجته والولت المناسب له 

 ,البرٌد اإللكترونً وشرابط الفٌدٌو ,وٌتضمن هذا النمط من التعلٌم ,لتلمً التعلٌم

ا التعلٌم على الولت الذي ٌمضٌه الطالب للوصول وٌعتمد هذ ,واالسطوانات المدمجة

ومن إٌجابٌات هذا النوع من التعلٌم أن الطالب  ,إلى المهارة التً ٌهدؾ الٌها الدرس

كذلن ٌستطٌع إعادة دراسة المواد  ,ٌحصل على الدراسة حسب األولات المالءمة له

 .والرجوع إلٌها كلما احتاج ذلن

مجموعة من الوسابط التً تم  مظٌنمط من التعلٌم  هو :التعلٌم الممزوج أو المدمج .1

مثل  ,فهو تعلٌم ٌشمل على العدٌد من وسابط وأدوات التعلم ,تصمٌمها لتكمل بعضها

ٌن السابمٌن فً الدروس وٌمكن فٌه دمج النمط ,الممررات المعتمدة على اإلنترنت

 (.2)التعلٌمٌة

 :سابعا: معولات التعلٌم اإللكترونً

اإللكترونً كؽٌره من طرق التعلٌم لدٌه مجموعة من المعولات تعوق تنفٌذه وتحول دون التعلٌم 

أجهزة الحاسوب وصعوبة  للة ,هنان معولات مادٌة مثل ,إدران التعلٌم اإللكترونً ألهدافه

 تؽطٌة شبكة اإلنترنت وبطبها فً بعض المناطك ذات المساحات الواسعة وارتفاع تكلفتها

للة المدرسٌن الذٌن ٌجٌدون  ,فضال عن معولات بشرٌة مثل , الطلبةبالنسبة لوضع لسم من 
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خرى تواجهه عمبات والتعلٌم اإللكترونً كؽٌره من طرق التعلٌم األ ,استخدام التعلٌم اإللكترونً

 :باآلتً (فرج)أهدافه, كما أشار  تحول دون تنفٌذ

المعاٌٌر المعتمدة فً بعض الممررات  ٌواجه التعلٌم اإللكترونً عوابك منها لضٌة .2

لتطورات المختلفة انتٌجة بحاجة إلى تعدٌالت  هً التعلٌمٌة فً الجامعات التًوالمناهج 

 .عبر األعوام المتالحمة 

  .وتفاعلهم مع النمط الجدٌد لبةمدى استجابة الط .0

اختراق االمتحانات والمحتوى من أهم معولات التعلٌم ف :الخصوصٌة والسرٌة .1

 .اإللكترونً

ال زال التعلٌم اإللكترونً ٌعانً من عدم وضوح فً الطرق واألسالٌب واألنظمة التً  .2

 .المعتمدة فٌها

ونمص الحوار لتطوٌر  ,فعاالالتعلٌم  جعلنمص التعاون والدعم الممدم من أجل  .3

  .(2)المحتوٌات

تإخذ المرارات التمنٌة من لبل الفنٌٌن أو التمنٌٌن معتمدٌن فً ذلن على تجاربهم  فً األؼلب "

أما عندما ٌتعلك األمر  ,ال ٌإخذ بعٌن االعتبار مصلحة الطالب المستخدم أحٌاناو ,الشخصٌة

خطة وبرنامج معٌاري ألن ذلن ٌإثر بصورة مباشرة على المعلم  بالتعلٌم فال بد لنا من وضع

لذلن فإن من األهمٌة بإمكان ضم المدرسٌن والمعلمٌن  (كٌؾ ٌتعلم)وعلى الطالب  (علمكٌؾ ٌ)

 .(0)"فً عملٌة اتخاذ المرار

وٌمكن تصنٌؾ معولات التعلٌم اإللكترونً إلى عوابك خاصة بالمعلمٌن وأخرى خاصة 

 :باآلتً( بالمتعلمٌن كما أشار الٌها )التوردي

 

 

 :عوائك خاصة بالمتعلمٌن . أ

فبعضها على سبٌل المثال تحتاج  ,التعلٌم اإللكترونً فً بعض المواردصعوبة تطبٌك  .2

 .إلى لؽة الجسد والعٌن

 .لد ٌإدي توجٌه بعض المعلمٌن إلى عدم الفهم واللبس .0
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 .صعوبة التحول من طرٌمة التعلٌم التملٌدي إلى طرٌمة التعلٌم الحدٌثة .1

 .الطالبندرة انتشار أجهزة الحاسوب وارتفاع تكلفتها لدى بعض  .2

 :عوائك خاصة بالمعلمٌن  . ب

 .الجهد والتكلفة المادٌة .2

 .صعوبة التعامل مع طلبة ؼٌر مدربٌن أو متعلمٌن على التعلم الذاتً .0

 .تعمد بعض المواد .1

 (.2)الحاسوب استعمالالطالب من مهارة صعوبة التؤكد من معرفة تمكن  .2

لوجً الحدٌث بفضل او ٌواجه العاملون فً االدارة التعلٌمٌة تحدٌا كبٌرا من جانب التطور التكن

وهذا ٌحتم  ,سرٌعة الحركة ,فهذه الوسابل الحدٌثة التؤثٌر ,ما حدث فٌها من تطور سرٌع ومتزاٌد

 ,واستخدامها ونمل كل ذلن إلى المإسسة التعلٌمٌة بهاتجدٌد عمله ونفسه  " على التدرٌسً

فالمجتمع الحدٌث  ,وٌتطلب من التدرٌسً أن ٌكون لادر على التفكٌر الخالق والتطوٌر واألبداع

ٌحتاج إلى تدرٌسً لادر على تؽٌٌر ما تعود علٌه من تكرار خبراته ومعارفه ولد ثبت أن 

 .(0)"أسلوب التعلٌم اإللكترونً ٌنمً التفكٌر اإلبداعً

 

 

 :فً مجال التعلٌم اإللكترونًثامنا: التجارب واإلسهامات الرائدة 

 لكترونًفً مجال تطبٌك أنظمة التعلٌم اال هنان كثٌر من دول العالم أجرت تجارب رابدة إن

ة لتلن األنظمة ومنها : تجارب التعلٌم ووضعت خططا رابدلتمدم التكنولوجً لمواكبة 

 . اإللكترونً فً الدول األجنبٌة

 :األجنبٌةتجارب التعلٌم اإللكترونً فً الدول 

 :التجربة األمرٌكٌة . أ

مشروع مدرسة " حدد بوزارة التعلٌم االمرٌكٌة من خالل مكتب التربٌة ومعهد التربٌة الوطنً

هذا المشروع تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً ربط  واستعمل 2988 النجمة فً عام

المدارس لم هذه و  ,المدرسٌن األكفاء والممٌزٌن بالموضوعات التً تدرس فً المدارس

هذا  مكوح ,بالكفاءة والجودة المطلوبٌن اتستطٌع من لبل تمدٌم هذه الموضوعات لطالبه

                                                           
 . 129السدرس  اتلكقروري  وأدوار حديث  لنسعنؼ رفس السردر,ص: القؾردي, عؾض حديؽ: يشغر( 1)
 .43, ص2113أدارة السؤسد  القر ؾ  , عالؼ الكقب لنشذر, مرر, :  بري حا ظ أحسد,  رج حا ظ, ود( 2)



المشروع فً سنة واحدة ما ٌمرب من ملٌون ونصؾ طالب منتشرٌن فً خمسٌن والٌة 

 (.2)"أمرٌكٌة

لكن عملها  بمدٌنة انؽلود 2991الدولٌة عام ( *)وعلى مستوى التعلٌم العالً تؤسست جامعة جونز

وكانت أول جامعة تعتمد التعلٌم  ,2993كجامعة تعتمد التعلٌم اإللكترونً بشكل كامل ابتدأ عام 

لدمت  ,اإللكترونً المعتمد على اإلنترنت تنال اعتمادا كامال فً أمرٌكا من هٌبة التعلٌم العالً

م خدماتها فً ضكما ت ,هذه الجامعة برامجها التعلٌمٌة عن طرٌك التعلٌم اإللكترونً بشكل كلً

 1,,0لدمت الجامعة فً عام  ,تكنولوجً ومكتبة إلكترونٌة وإرشاد أكادٌمًالدعم الهذا الشؤن 

أما  ,شهادات فً مجال األعمال وتكنولوجٌا المعلومات وشهادة البكالورٌوس وشهادة الماجستٌر

 ,,,,,2ا ألكثر من جامعة فونٌكس فتمدم برامج بمواصفات لٌاسٌة للتعلٌم المباشر ٌتم تمدٌمه

أما جامعة  ,طالب وطالبة وذلن من خالل مراكز منتشرة فً أؼلب المدن الكبرى فً أمرٌكا

التً تحولت أعمالها اآلن من خالل التعلٌم اإللكترونً المعتمد على  (,)فونٌكس أون الٌن

ٌبلػ تسجٌال فً أعداد الطالب  1,,0حممت جامعة فونٌكس عام و , اإلنترنت بصورة كلٌة

شهادة ماجستٌر  04شهادة للمرحلة الجامعٌة األولى و 22منحت  2,,0وفً عام  .,,,04

 ,وكانت جمٌعها من خالل التعلٌم عبر خط االنترنت بشكل كامل ,وأربع شهادات دكتوراه

واعتمدت هذه الجامعة كمإسسة  ,ولدمت أٌضا عدد من الشهادات إلى عمالبها من الشركات

فهً أٌضا جامعة تعمل من خالل التعلٌم  ,جامعة كابٌال ,الجامعة الثالثة أما ,للتعلٌم المهنً

وتمدم الممررات الدراسٌة والشهادات العلمٌة فً تخصصات  ,اإللكترونً بشكل كامل

 (.0)ا والخدمات اإلنسانٌة وعلم النفسالتكنولوجٌ

 :التجربة البرٌطانٌة  . ب

حزم  ستعمالأكثر من ربع لرن ماضٌة بابدأت جامعتا كوٌن و كولومبٌا فً برٌطانٌا منذ "

والتدرٌس المبنً على المإتمرات  ,البرٌد ,برامج الممررات المطبوعة باالستعانة بالتلفزٌون

وإمكانات وصول الطالب إلى  ,السمعٌة والبصرٌة على أساس عملً ٌراعً فعالٌة التكالٌؾ

وتعتبر جامعة  ,والتعلم عن بعدولبول أعضاء هٌبات التدرٌس لهذا النوع من التدرٌس  ,األجهزة

البث المباشر ولد استمر هذا  استعمال كوٌن وجامعة كولومبٌا من المشروعات الرابدة فً
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المدخل العملً فً تطبٌك تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً تطوٌر برامج الدراسة التً 

 (.2)"تمدمها هذه الجامعات

ولد استمر هذا المدخل العلمً فً تطبٌك التعلٌم اإللكترونً فً تطوٌر برامج الدراسة التً 

 ,واإلنترنت ,مزٌج تكنولوجً مكون من الوٌبباستعمال تمدمها هذه الجامعات فٌما ٌتصل 

والتلفزٌون والمواد المطبوعة والرادٌو, التً مازالت تعد  ,والمإتمرات السمعٌة والبصرٌة

لدمت هذه الجامعات خدماتها ألكثر من و ,بٌسً لنظم إمداد الممررات الدراسٌةالمكون الر

متعلم فً المرحلتٌن الجامعٌتٌن  ,,,,28( 1,,0 -0,,0وكان عدد طالبهم ) ,ملٌونً متعلم

هذه الجامعات من أشهر عشر جامعات  تعد ,% ٌعملون فً وظابؾ ,7منهم  ,األولى والعلٌا

تمتلن هذه الجامعة  ,وذلن استنادا إلى تمٌٌم رسمً لما تموم به من بحوث وتعلٌم ,فً برٌطانٌا

ولدٌها عدد كبٌر من األساتذة واالدارٌٌن الذٌن ٌلمون  ,منشآت لتصمٌم وإنتاج الوسابط

 (.0)المحاضرات على الطلبة وٌعملون بدوام جزبً

 :التجربة االسبانٌة  . ت

وذلن ألجل إدارة التعلٌم  , هذه البنٌة التمنٌة التكنولوجٌة اد طورت جامعة كتالونٌا فً اسبانٌلم

ولدٌها مراكز إللٌمٌة للدراسة متواجدة فٌها إمكانٌات الدخول إلى جهاز الحاسوب  ,والمتعلمٌن

وإمكانٌة  ,أما الدوام فً هذه المراكز فهو اختٌاري إذا كان الطالب ٌملن الحاسوب ,واإلنترنت

 كتالونٌا" تعد إذوأؼلبهم ٌملكون هذه اإلمكانٌات  ,زله أو مكان عملهالدخول إلى اإلنترنت فً من

من ألرب الجامعات إلى هذا الصنؾ من الجامعات التً تمدم برامجها من خالل وسابط وأدوات 

كان عدد الطلبة المسجلٌن فٌها  2,,0وفً عام  2994افتتحت هذه الجامعة عام  ,اإلنترنت

وتتزاٌد معدالت لبول , م من مدٌنة برشلونة فً اسبانٌاطالب وطالبة معظمه ,,,03ٌمارب 

% فً العام فً الولت الذي تنخفض فٌه معدالت التسجٌل فً الجامعات ,2الطلبة فٌها بنسبة 

والدراسة فٌها تتٌح  ,ومعظم الممررات تدرس عن طرٌك خطوط اإلنترنت بشكل كامل ,التملٌدٌة

 (.1)"وشهادة الدكتوراه لنٌل شهادة البكالورٌوس وشهادات الماجستٌر

 :التجربة الكندٌة  . ث

وكانت البداٌة فً الجامعات  ,2991شبكة اإلنترنت فً التعلٌم عام  عمالبدأت كندا مشروع است

ثم طور األمر  ,حٌث لام الطالب بترتٌب وتجمٌع بعض المصادر التعلٌمٌة على شبكة اإلنترنت

وبعد  , التعلٌمً (School Net)إلى التعاون مع المطاعات العامة والخاصة فكان مشروع 

توفٌر مصادر المعلومات التً تخدم المدرسٌن  خدمات منهاسنوات للٌلة توسع المشروع لٌمدم 

 كما إن المطاع الصناعً الراعً للمشروع ,وأولٌاء االمور والمدارس وؼٌرها من الخدمات

برنامجا لحث ودعم وتدرٌب المدرسٌن على األنشطة الصفٌة المبنٌة على  2993بدأ عام "
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ملٌون دوالر للتوسع فً مشروع  ,1ولد رصدت الحكومة الكندٌة مبلػ  .اإلنترنتاستعمال 

(School Net)  (.2)"2991خالل السنوات التالٌة لعام 

 تؤسٌسالذي شهد الموجه إلى التعلٌم اإللكترونً  على الرؼم من هذا االهتمام المتزاٌد والكبٌر

الٌزال ٌوجد عدد لٌس بالملٌل من المإسسات التعلٌمٌة التً ٌمكن أن  2994اإلنترنت فً عام 

 .نصفها بؤنها تستعٌن بالتعلٌم اإللكترونً بصورة كاملة

 

 :تجارب التعلٌم اإللكترونً فً بعض الدول العربٌة .2

 :تجربة اإلمارات العربٌة المتحدة  . أ

تبنت وزارة التربٌة والتعلٌم فً اإلمارات العربٌة المتحدة مشروع ربط المدارس  ,299عام 

بشبكة اإلنترنت وتطوٌر مناهج التعلٌم لمادة الحاسوب اآللً بالمرحلة الثانوٌة وكان المشروع لد 

ن بكل منطمة تعلٌمٌة للبنٌن شرع بإعداد منهج للصؾ األول ثانوي وتجرٌبه فً مدرستٌ

ولد  ,مٌم التجربة لتشمل جمٌع المدارس الثانوٌة فً الدولةعتم ت الذي لحمهوفً العام " ,والبنات

فضال عن األهداؾ التً حددتها الوزارة  ,لمٌت هذه التجربة لبوال لدى الطالب وأولٌاء األمور

 (.0)"فمد أسفرت التجربة عن نتابج إٌجابٌة متعددة

 :التجربة السعودٌة . ب

من  اوضعت السعودٌة الخطة الوطنٌة لتمنٌات المعلومات وتطبٌمها تضمنت تلن الخطة عدد

بمراحل األهداؾ الربٌسٌة ركز أحد أهدافها على أهمٌة توظٌؾ تمنٌات المعلومات فً التعلٌم 

 ,أسالٌب التعلٌم اإللكترونً عمالوتنفٌذا لهذا الهدؾ ولمواكبة التطور والتسارع فً است كافة

مدرسة ثانوٌة كخطوة تجرٌبٌة ( 28ب) بدأت وزارة التربٌة والتعلٌم بتطبٌك التعلٌم اإللكترونً"

لضرورته الملحة فً ضوء التطورات والتؽٌرات  م 4,,0 -3,,0فً العام الدراسً 

تبٌن لناعة وً التكنولوجٌة الحدٌثة ولد ظهرت مجموعة من المإشرات حول التعلٌم اإللكترون

الجامعات  ةالمنظومات والمإسسات التعلٌمٌة بالتعلٌم اإللكترونً فً السعودٌة ومنها مبادر

وسابط وأنظمة إدارة التعلٌم اإللكترونً ومشروع تدرٌس الحاسوب فً المدارس  عمالالست

وب ومشروع برنامج معارؾ للتعرؾ على أهمٌة الحاس ,ومشروع التعلٌم اإللكترونً, الحكومٌة

 .(1)"كؤداة تعلٌمٌة وزٌادة االعتماد علٌه فً التعلٌم

 :التجربة المصرٌة . ت
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 ,التعلٌم اإللكترونً فً مصر من األهداؾ المومٌة للتعلٌم المصري عمالٌعد التوسع فً است

أخذت وزارة التربٌة والتعلٌم بمشروع التعلٌم اإللكترونً فً أؼلب المدارس المصرٌة ضمن 

فمد تم ادخال مشروع  ,مشارٌع الدولة بإنشاء حكومة تماشٌا فً هذا المجال على مستوى العالم

التعلٌم اإللكترونً فً أؼلب المدارس المصرٌة لكً ٌسهم فً إضافة منصات تعلٌمٌة متمٌزة 

 –إثرابٌة )مع المكونات التعلٌمٌة المتعددة  ,كة االتصاالت اإلنترنت بالصوت والصورةعلى شب

واستثمرت الخطة  ,التً ٌتم ادارتها من خالل نظم التعلٌم اإللكترونً (تموٌمٌة –منهجٌة 

شبكة المعلومات  استعمالالمصرٌة التمنٌات الحدٌثة فً المجاالت التربوٌة للتوسع فً 

التعلٌم من خالل الدفع المتواصل ببعض المبادرات والبرامج لتطبٌك التكنولوجٌا الحاسوب فً و

لام المركز بإنشاء مشروع التعلٌم اإللكترونً فً عام  ,ومنها فً مجال التعلٌم اإللكترونً

% من المناهج التعلٌمٌة للمرحلة ,3من خالل أنظمة التعلٌم اإللكترونً فتم تحمٌل  1,,0

وأنشؤ مركز التطوٌر , عدد من البرامج العلمٌة فً جمٌع محافظات مصر االبتدابٌة وتحمٌل

وتم نشر تكنولوجٌا التعلٌم  ,االجتماعً لاعدة إلنتاج المواد التعلٌمٌة باللؽات العربٌة واأللمانٌة

من خالل ادخال أجهزة الحاسب اآللً فً عدد من المدارس كمساعدة فً تدرٌس المناهج 

فتم ادخال طرٌمة  ,(2)د المدارس التً تتعامل مع التمنٌات التكنولوجٌة وتزاٌدت أعدا ,الدراسٌة

وفٌما  ,مدرسة كما تم ادخال شبكة اإلنترنت لعدد من المدارس ,,77"التعلٌم اإللكترونً فً

كما توجد  ,ٌخص لطاع الجامعات فكلها مرتبطة باإلنترنت عن طرٌك شبكة الجامعات المصرٌة

ولم تكتؾ الوزارة المصرٌة  ,ومركز بحث تصلها خدمت اإلنترنتأكادٌمٌات ( ,2أكثر من )

  (.0)"0,20 -7,,0بذلن بل لامت بوضع خطة استراتٌجٌة لمكون التكنولوجٌا فً التعلٌم 

 :التجربة األردنٌة . ث

وأخذت بالتوسع خالل األعوام  2981ولدت التجربة األردنٌة فً التعلٌم اإللكترونً عام 

وفً عام  ,العشرٌن وكان هذا التوسع نابع من اإلمكانات المادٌة والفنٌةاألخٌرة من المرن 

تم تولٌع اتفالٌة لمشروع تعاون بٌن الحكومتٌن البرٌطانٌة و األردنٌة من أجل المساعدة  2987

وتم البدء فً تطبٌك  من الخبرات البرٌطانٌة فادةفً ادخال الحاسوب إلى المدارس األردنٌة لال

واختٌرت لذلن مدرستان وتم تجهٌز مختبر للحاسب اآللً فً كل منهما وتم  2982التجربة عام 

انعمد المإتمر الوطنً للتطوٌر  2987وفً عام  ,تشكٌل لجنة لإلشراؾ والمتابعة على التجربة

وبناء على هذه التوصٌات كلفت وزارة التربٌة  عدة التربوي فً عمان وخرج المإتمر توصٌات

ومن  ,للحاسب اآللً التعلٌمً ضمن المدٌرٌة العامة للمناهج التعلٌمٌة والتعلٌم بؤنشاء مدٌرٌة

أعماله األشراؾ الفنً واإلداري على عملٌة إدخال الحاسب اآللً إلى المدارس األردنٌة كوسٌلة 

إعادة النظر فً مناهج الحاسب  ,ومادة تعلٌمٌة ومن أبرز التوصٌات التً وضعها المإتمر هً

و إلامة مراكز إلنتاج  ,المستجدات العلمٌة والتربوٌة والتكنولوجٌة اآللً وتحدٌثه فً ضوء

و عمد دورات  ,وتجهٌز مختبرات الحاسب اآللً باألدوات واألثاث المناسب ,المراكز التعلٌمٌة
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ووضع فلسفة تربوٌة بإدخال الحاسب اآللً فً أؼلب  ,تدرٌبة لمعلمً مادة الحاسب اآللً

مام بإدخال الحاسب اآللً فً أؼلب المدارس األردنٌة حٌث أصبح االهت وزاد ,المدارس األردنٌة

د من الحكومات العالمٌة أهم أهداؾ وزارة التربٌة والتعلٌم بعد االتفاق مع عد ,,,0فً عام 

 (.2)المشهورة

بالتنسٌك مع وزارتً التخطٌط  ,م 0,,0اعتمدت وزارة التربٌة والتعلٌم األردنٌة فً عام " حٌث

وتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت سٌاسة وطنٌة للتعلٌم اإللكترونً من خالل إنشاء شبكات 

استعملت تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت كؤساس للتحول إلى نظام التعلٌم  ,المعرفة الوطنٌة

ولد  ,ال من نظام التعلٌم التملٌديالذي ٌعتمد على تطوٌر لدرة التفكٌر النمدي والتعلٌم الذاتً بد

مدرسة موزعة على  ,,,1تطلب ذلن توفٌر أسالٌب ووسابل التعلٌم اإللكترونً ألكثر من 

 (.0)"جمٌع أنحاء األردن

 :التجربة السورٌة . ج

المرتبطة بوزارة التعلٌم العالً فً سورٌا أمرا بالمٌام بؤعمال  أصدرت الهٌبة 0,,0فً عام 

بما فً  ,بكافة مستلزماته من خالل استخدام اآللٌات والوسابط اإللكترونٌةالتعلٌم اإللكترونً 

ذلن توفٌر الصفوؾ على أساس مناهج ذات محتوى تعلٌمً إلكترونً لابل للنشر على شبكة 

جامعٌة متنوعة تمدم عملٌة  تخصصاتوتعود هذه المناهج التعلٌمٌة إلى  ,المعلومات العالمٌة

 ,البلدصادٌة وتلبً احتٌاجات تنمٌة الموارد البشرٌة والخدمات فً التنمٌة االجتماعٌة وااللت

ن خارج البالد السورٌة ٌتلبٌة الحاجات العلمٌة ألفراد المجتمع السوري المتواجد فضال عن

التعلٌم فً الجامعة االفتراضٌة باللؽات الفرنسٌة واالنجلٌزٌة وإن إتمان هذه ٌتم ووالعربٌة, 

ى من المستوى المطلوب أنشؤت المإسسة التعلٌمٌة سنة تحضٌرٌة اللؽات لدى الدارسٌن أدن

ولد رافك ذلن تمدٌم المعلومات األساسٌة فً اإلدارة والمواد العلمٌة  ,لتؤهٌل المعلمٌن لؽوٌا

معٌة من خالل فهً من األدوات الضرورٌة التً تساعد الطلبة فً دراستهم الجا ,األساسٌة

  (.1)التعلٌم اإللكترونً

 :العرالٌة التجربة . ح

 ,فً العراق هنان بعض التجارب التً لامت بها جامعة بؽداد ضمن تجربة التعلٌم اإللكترونً

تجربة إدارة تمنٌات التعلٌم بهدؾ توفٌر اإلمكانات العلمٌة والفنٌة الالزمة فً تطوٌر نها وم

فٌها  شاركتتم عمل ورشة متخصصة فً مجال أمراض الطٌور و ,تمنٌات التعلٌم اإللكترونً

ومن مولعٌن مختلفٌن وخبٌر من معهد  ,وزارة الصحة العرالٌة ومتخصصون من جامعة بؽداد

تمنٌات التواصل اإللكترونً لؽرض التواصل العلمً  استعمالمجال " اللماحات األسترالً وفً
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فمد استطاع عدد من المتخصصٌن العرالٌٌن من المشاركة  ,والثمافً مع المإتمرات العالمٌة

موالع فً بؽداد فً آن واحد فً حضور مإتمر لصحة المرأة والذي عمد فً  ةالمباشرة من ثالث

حٌث تم التواصل المباشر مع منضمً المإتمر واالستفادة  4,,0 \ 1 \ 03لندن بتارٌخ 

اإلمكانات  عمالمجال التً تم منالشتها باستالمباشرة لعدد من األبحاث والدراسات الطبٌة فً 

 .(2)"المربٌة والصوتٌة والتحاور الكتابً

وتم تدرٌب عدد  ,فضال عن إنشاء مراكز وموالع فً جامعات بؽداد وصالح الدٌن والبصرة 

سطة اإلنترنت وكذلن المواد اإللكترونٌة من خالل امن األساتذة على تطوٌر مفاهٌم التعلم بو

بالتنسٌك مع جامعات الشرق األوسط التمنٌة فً  ,0,2- 9,,0عمل خالل عام تنظٌم ورش 

ٌهدؾ المشروع  ,وخبراء مختصٌن من جامعة فالنسٌان فً إسبانٌا ,جامعة فٌالدلفٌا فً األردن

من تبادل  التخصصإلى تحسٌن نوعٌة نظام التعلٌم اإللكترونً فً العراق وتمكٌن أصحاب 

وعمدت سلسلة من ورشات العمل  ,تكنولوجٌا المعلومات عمالستوتطوٌر المواد التعلٌمٌة با

أنهٌت ورش العمل  0,20وفً عام  ,التدرٌبة لتطوٌر لدرات أعضاء فرق الدروس اإللكترونٌة

هدفت هذه الورش إلى تعرٌؾ المشاركٌن على برنامج ابن سٌنا  ,فً جامعة فٌالدلفٌا فً األردن

ن وشر المحاضرات الجامعٌة التً ٌلمٌها األساتذة والتدرٌسٌإلى ن الذي ٌهدؾ ,للتعلٌم اإللكترونً

على مولع كل جامعة وكلٌة ولسم إلتاحة الفرصة لمراجعتها واالطالع علٌها من لبل الطالب 

  (.0)واألستاذ فً الجامعات األخرى

 من إن هنالنللتعلٌم اإللكترونً  ٌتضح للباحث بعد استعراض التجارب السابمة العالمٌة والعربٌة

وكذلن ٌمكن التعرؾ على المشكالت  ,الفوابد التً ٌمكن أن تجنى من التعلٌم اإللكترونً

 مثلتفهذه التجارب  ,هذا النوع من التعلٌم والمحاذٌر التً ٌجب االنتباه الٌها لمواجهةوالعمبات 

ٌر وتش , من الدول المتطورة ولسم آخرمن الدول النامٌة  لسم شرابح مختلفة من دول العالم 

التجارب إن التعلٌم اإللكترونً فً أؼلب الدول العربٌة مازال فً مرحلة التجرٌب وانه ٌمثل 

ذلن فرصة لربط الدول العربٌة ومن ضمنها العراق من خالل مشارٌع تعلٌمٌة مشتركة حول 

تعد من أوابل التجارب  التًعلى نمط ما لامت به بعض الدول العربٌة ومنها األردن و التعلٌم

كما تبٌن للباحث مدى التدرج  ,بٌة فً إدخال التعلٌم اإللكترونً إلى مٌدان التربٌة والتعلٌمالعر

بدأت التجربة أوال  فمد ,الذي حصل فً تعلٌم الحاسب اآللً فً جمٌع المدارس األردنٌة

 .وكمادة تعلٌمٌة فً ولت واحد الحاسب اآللً فً المدارس كوسٌلة عمالباست
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 المبحث الثانً

 المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة

 :مفهوم المنصات التعلٌمٌة :أوال

إن التطورات السرٌعة فً مجال التمنٌات التكنولوجٌة أدت إلى ظهور أنماط جدٌدة للتعلٌم مما 

ٌتابع الطالب تعلمه حسب لدرته وطالته وسرعة و ,ٌزٌد فً ترسٌخ مفهوم التعلٌم اإللكترونً

وتؤسٌس على ذلن أصبحت هنان  ,مهارات وخبرات سابمة لما لدٌه من وعلى وفكتعلمه 

ضرورة تعلٌمٌة ملحة الستخدام أدوات التعلٌم اإللكترونٌة نظرا لما ٌمدمه من مزاٌا وفوابد 

 ,وما تحدثه الوسابط واألدوات من تملٌل األعباء التً تمع على كاهل المدرس ,عدٌدة للطالب

ومن أدوات  ,وتوفٌر المناخ التربوي الذي ٌساعد على رفع العملٌة التعلٌمٌة وتحمٌك أهدافها

التعلٌم اإللكترونً هً المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة والتً بفضلها أصبحت المعرفة العلمٌة 

  .تصل المتعلمٌن من أي مكان وفً أي ولت

ٌمً ٌستفٌد من مصادر وخصابص شبكة فالمنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة هً برنامج تعل 

اإلنترنت العالمٌة وما توفره من وسابط فابمة لخلك بٌبة تعلم هادفة من خالل تطبٌك 

والذي ٌمكن من خالله الوصول إلى  ,استراتٌجٌات تعلٌمٌة مناسبة لتحمك التعلٌم المدعم والمعزز

واسعا من البدابل المتاحة التً  الطالب فً أي مكان عبر شبكة اإلنترنت ٌفتح أمام الطلبة عالما

والمنصات التعلٌمٌة ال تعنً مجرد تحمٌال لبرامج التعلٌم  ,تتالءم مع استٌعابهم ومٌولهم الذاتٌة

 كما ٌمكن ,وٌمكن تحدٌثها بشكل سرٌع على وفك الطلبولكنها تعمل  ,المبنٌة على الكمبٌوتر

 .(2)السٌطرة على الدخول إلٌها من لبل ممدم الخدمة

* تنشؤ وتدار والصفوؾ اإللكترونٌة ,ا خصوصٌة وبٌبة آمنة تستهدؾ المعلمٌن والمتعلمٌن وله

وٌمتلن األساتذة فً الجامعات والمدارس كامل الحموق  ,من لبل أساتذة الجامعات والمدارس

الصؾ ٌستطٌعون االطالع على  طلبةوحدهم  ,فً صفوفهم لبةاإلدارٌة حٌال مشاركة الط

المحتوى التعلٌمً المبتكر فً الصفوؾ اإللكترونٌة من لبل إدارة الصؾ اإللكترونً ما دام 

منها ما ٌحتاج إلى  ,تمدم خدمات تعلٌمٌة منصات تعلٌمٌة متعددةوهنان  " ٌشكل مجموعة مؽلمة

ن المصادر التعلٌمٌة المابمة فهً تعد م, الخدمات التعلٌمٌة ومنها ما هو مجانًالستعمال تكلفة 
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والتواصل بٌن المعلمٌن  ,تتمتع بواجهات تدمج بٌن الخدمات التعلٌمٌةو ()بالوٌعلى 

  .(2)"مع توفٌر متطلبات األمان إلثراء التواصل والتعلم فً الفصول الدراسٌة ,والمتعلمٌن

عبر  ,جودة عالٌـةعن مشاركة المحتوى العلمً الذي ٌدعم تحمٌك مخرجات تـعـلـٌمٌـة ذات و

اإلمكانات الضخمة التً توفرها شبكة اإلنترنت لهذا الؽرض تم تؤسٌس منصات تعلٌمٌة 

ولد ظهرت ألول "وإدارة المماوالت والفلسفة والمانون  ,تهتم بالعلوم التطبٌمٌة ,إلكترونٌة متعددة

ذلن بسرعة  بمبادرة من بعض الجامعات وانتشرت بعد ,مرة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

وتمسم  ,كبٌرة فتبنتها من الجامعات األوربٌة التً تعنى بتٌسٌر وتحدٌث طرابك التدرٌس

منصات تعلٌمٌة مجانٌة ومنصات تعلٌمٌة ؼٌر على لسمٌن  اإللكترونٌة ةالمنصات التعلٌمٌ

والمنصات التعلٌمٌة المهتمة بجانب المحتوى وما  ,أمواال عند االشتران فٌهامجانٌة تتطلب 

والصنؾ اآلخر من المنصات ٌضم االثنان معا كما تصنؾ بالنسبة لكونها  ,مدمه من دروسٌ

  .(0)"تمدم محاضرات منظمة كالمحاضرات التملٌدٌة أو احتوابها على محاضرات تدرٌبٌة فمط

فضال عن إنها أرضٌات بمثابة الساحات التً ٌتم بواسطتها عرض األعمال وكل ما ٌختص 

ومن خاللها تتحمك  ,وتشمل الممررات الدراسٌة وما تحتوٌه من نشاطات ,بالتعلٌم اإللكترونً

عملٌة التعلم باستعمال مجموعة من أدوات االتصال والتواصل وتمكن الطالب من الحصول 

فهً مجموعة متكاملة من الخدمات التفاعلٌة عبر " على ما ٌحتاجه من ممررات دراسٌة

األدوات والموارد  ,ن وأولٌاء األمور المعنٌٌن بالتعلٌماإلنترنت التً توفر للمتعلمٌن والمعلمٌ

  .(1)"والمعلومات التً تعمل على تمدٌم ودعم وتعزٌز الخدمات التعلٌمٌة وإدارتها

وتساعد على تبادل األفكار ومشاركة المحتوى  ,ومشاركة المحتوى وتطبٌك األنشطة التعلٌمٌة

واالتصال بالمدرسٌن من خالل تمنٌات متعددة وتمكٌن المدرسٌن من  ,وتطبٌك األنشطة التعلٌمٌة
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وتتٌح ألولٌاء األمور التواصل مع المدرسٌن واالطالع على  ,اجراء االختبارات اإللكترونً

  .(2) مما ٌسهم فً تحمٌك مخرجات تعلٌمٌة ذات جودة عالٌة ,نتابج أبنابهم

 :اإللكترونٌةالمنصات التعلٌمٌة وأهمٌة ص خصاب: ثانٌا

ٌمكن من خالل أدوات المنصة   :منها ةتمٌزت المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة بخصابص عد

ٌمكن أساتذة الجامعة من انشاء الدورات والمواد و ,الوصول إلى المحتوى التعلٌمً التعلٌمٌة

األدوات مع توفر , التعلٌمٌة وتخزٌنها وإعادة توظٌفها لهذا المحتوى عن طرٌك اإلنترنت

وتوفٌر  ,رسم خطة عملٌة للتعلٌمو ,والسعة التخزٌنٌة الالزمة لدعم المحاضرات أو الدروس

نظام إلدارة التعلٌم من خالله ٌتم تتبع المتعلمٌن عن طرٌك اختبارات التمٌٌم كما ٌمكن معرفة 

حٌث " ,فضال عن تسهٌل عملٌة االتصال والتواصل ,مواعٌد حضور الطالب وجدولهم الزمنً

األدوات المختلفة فً نظامها عملٌة التواصل عن طرٌك البرٌد اإللكترونً ولوحات  توفر

 ,ومنتدٌات النماش و نشر وتمدٌم المواد الدراسٌة ومتابعة الطلبة وإدارة سجالتهم ,اإلعالنات

إمكانٌة التواصل بٌن الطلبة واألساتذة وبٌن الطلبة عن طرٌك منتدٌات خاصة توفرها  فضال عن

 .(0)"ة التعلٌمٌةالمنص

تضع  ,ان المنصات التعلٌمٌة بمدرتها وإمكاناتها االتصالٌة على نشر المعلومات بصورة آنٌة

الطالب اوال بؤول على حافة ما ٌجري من تطورات وأحداث فً العالم. فاالكتشافات 

ونتابج الدراسات  ,والنتاجات األدبٌة والثمافٌة والعلمٌة فً شتى المٌادٌن ,والمخترعات العلمٌة

المنصات التعلٌمٌة من طلبة  عملًهً بٌن ٌدي مست ,واستطالع الرأي ,والبحوث والمإتمرات

وان التنوع "عالوة على متخذي المرارات التربوٌة والتعلٌمٌة فً أي ولت  ,ومدرسٌن وادارٌٌن

بل فً مٌادٌن فً طبٌعة المعلومات التً ٌتم تداولها عبر االنترنت, وحجم هذه المعلومات الها

ثراء شخصٌة المعلم والطالب معا الحٌاة االجتماعٌة والثمافٌة والعلمٌة, ٌشكل مصدرا  مهما إل

وإؼناء مدارن التفكٌر لدٌها بما تحدثه هذه العملٌة التعلٌمٌة  ,وأطراؾ العملٌة التعلٌمٌة األخرى

وق التعلم و التعلٌم هو إن اكثر ما ٌع لة فً التصور ومرونة فً التفكٌرمن سعة فً األفك وطال

ضٌك األفك الذي ٌفٌد المدرس والطالب بحدود الكتاب المدرسً والملٌل الذي ٌضاؾ 

  (.1)"لمحتوٌاته

وٌمكن من خالل المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة إنشاء محتوى تفاعلً فضال عن تجربة تعلٌمٌة 

التمٌٌم و ,الدراسٌة والتخطٌط لهاوتخطٌط المناهج , مع إتاحة تجربة التعلم الشخصٌة ,أكثر ثراء
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مع األخذ فً  ,الذي ٌعد الجزء المهم فً إكمال جوانب التعلم وبطرٌمة تلبً لدرتهم على التعلم

ففً نهاٌة الدرس أو الموضوع ٌحدث  ,واالنؽماس فً مجتمع المعرفة ,االعتبار استجابة الطلبة

المعرفة التً اكتسبها الطالب  فالهدؾ هو إظهار مدى اتصال ,االنؽماس فً مجتمع المعرفة

 (.2)بمجاالت أكادٌمٌة وعملٌة متنوعة

إن المنصات التعلٌمٌة  ,وتنظٌم الجداول ,وتوفٌر لاعدة بٌانات للمدربٌن واإلدارٌٌن والطلبة

عمل المدرسٌن واإلدارٌٌن فً  كثٌر من الخصابص التً تسهم فً تسهٌلاإللكترونٌة تمتلن 

وعمل االحصابٌات التربوٌة  ,فبواسطتها ٌمكن تؤمٌن المعلومات المتعلمة بالطالب ,إطار التعلٌم

ونسب الرسوب والنجاح وبحسب المراحل الدراسٌة واألعمار والجنس  ,المتعلمة بؤعداد الطلبة

وجدولة الممررات الدراسٌة والفعالٌات واألنشطة الطالبٌة على امتداد العام الدراسً مع إمكانٌة 

 ,نصات التعلٌمٌة كوسٌلة مساعدة فً التعلٌم وفً إدارة المنظمات التربوٌةدخول الم

ممٌزات النظام  أهم أنو" ,فً حفظ الملفات واالمتحانات وضبط شإون الموظفٌن استعماالتهاو

التربوي أن ٌتكامل مع نظام الحكومة اإللكترونٌة وأي أنظمة حاسوبٌة أخرى لها عاللة بالنظام 

وٌتٌح لجمٌع العاملٌن فً الوزارة  ,له مولع على شبكة اإلنترنت وأن ٌخصص ,التربوي

بسهولة فً أي ولت وأن ٌمتاز بسهولة إدخال  استعمالهوالمراجعٌن وأولٌاء أمور الطلبة 

  (.0)"البٌانات وسهولة تدلٌمها وإدارتها

بما ٌتالءم مع مختلؾ فبات  ,وإن تنوع الوسابل التكنولوجٌة أدى إلى توفر بٌبات تعلم متنوعة

خصابص المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة هً الحـوار بٌـن  وإن من, الطالب وخصابصهم

طـرفً العـملٌة التعـلٌمٌة للـطالب والـبـرنامج وٌتم التفاعل بٌن الطالب والعرض من خالل 

لمحتوى وٌتلمى تجذب انتباه الطالب فٌسٌر فً ا لكً ,واجهة المنصة التً ٌجب أن تكون سهلة

توفر بٌبة اتصال ثنابٌة أو أكثر فمد أثبتت البحوث  خاصٌة التفاعلٌة" فضال عن ,تؽذٌة راجعة

% من ,2 – 18عملٌة التعلٌم ٌوفر ما بنسبة  العلمٌة أن استخدام مختلؾ الوسابل والتمنٌات فً

  (.1)"الجهد والولت

ٌتضح للباحث من خالل خصابص المنصات التعلٌمٌة الحدٌثة أنها لد تساهم فً ظهور نظم 

متطورة وجدٌدة للتعلٌم والتً كان لها األثر فً إحداث تؽٌٌرات إٌجابٌة على الطرٌمة التً ٌتعلم 

وأسالٌب وطرابك توصٌل المعلومات إلٌهم وكذلن على شكل المناهج الدراسٌة  ,بها الطلبة

ومـن النظـم التـً أفـرزتـها المنـصات التعلـٌمٌـة ما  ,بما ٌتناسب مـع هـذه االتـجاهـاتالممررة 
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ٌسمى التعلٌم اإللكترونً الذي ٌعتمد على توظٌؾ التمنٌات التكنولوجٌة واإلنترنت والوسابل 

وهذا ما جاء فً مجال التعلٌم اإللكترونً وفً أهمٌة  ,التفاعلٌة المتعددة فً عملٌة التدرٌس

  المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة التالٌة:

المنصات التعلٌمٌة أدى إلى تطوٌر وتسهٌل نظام التواصل بٌن كل  عمالإن است .2

 فضال عنالمتعاملٌن مع هذه المنصة التعلٌمٌة من مدرسٌن وطالب وأولٌاء األمور 

 .الكوادر اإلدارٌة والتعلٌمٌة

ٌزٌد من فاعلٌة المتعلمٌن وٌساعد على تطوٌر مفهوم التعلٌم عبر المنصات التعلٌمٌة  .0

 .التعلٌم المستمر خارج الفصول الدراسٌة

والتفاعل بٌن  ,تساهم المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة فً زٌادة فرص التعلٌم التعاونً .1

لتجمٌع الخبرات والمصادر وتعزٌز التعاون بٌن المتعلمٌن وزٌادة التفاعـل  ,المدرسٌن 

 .ذه األطراؾبٌن جمٌع ه

المصادر تساعد  ةوكثر ,تسهٌل عملٌة حصول المدرسٌن على المصادر التعلٌمٌة .2

  .تعلٌم متجددة وجذابةطرق المدرسٌن فً اختٌار 

تسهم المنصات التعلٌمٌة فً تعزٌز لدرة المدارس والكلٌات على تلبٌة احتٌاجات  .3

وذلن بسبب وجود المتعلمٌن الذٌن ٌواجهون صعوبات أكبر فً التعلم من ألرانهم 

 .ظروؾ لدى بعض المتعلمٌن تمنعهم من االنضمام وسط ألرانهم

 .تسهم المنصات التعلٌمٌة فً زٌادة نسبة حضور المتعلمٌن .4

مساهمة المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة فً نشر مفهوم التعلٌم اإللكترونً وهذا بدوره  .7

والتفكٌر النمدي فً مجال  أدى لمساعدة الطالب على تطوٌر مهاراتهم فً مجال التعاون

وتعزٌز فرص  ,وزٌادة كفاءة المعلمٌن والمتعلمٌن فً التعاون والتواصل التكنولوجٌا

 (.2)العمل المرن

 فمد ,شجعت المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة الطالب على إدارة تعلمه بالطرٌمة التً تناسبه كما

البحث واالتصال والمراءة واالستكشاؾ  ,مثل ,وفرت المنصات التعلٌمٌة أسالٌب تعلٌم متنوعة

وباستطاعة الطالب التعلم بصورة فردٌة فً الولت المناسب له وبحسب لدراته  ,والمنالشة

 تالتً ساعد ,مع توفر كل ما ٌحتاجه الطالب من مراجع علمٌة ووثابك وممررات ,الخاصة

المنصات التعلٌمٌة المادة العلمٌة جعلت " فمد ,على استثمار الولت وارتفاع كفاءة التعلم بدورها

الصعبة أو الجافة فً دراستها ألسهل وأبسط فً التعلم وارتفاع أداء المعلمٌن على استحداث 
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مع إمكانٌة التمٌٌم المتواصل لعملٌة التدرٌب على التعلم باستخدام المنصات  ,الكثٌر من البرامج

فضال عن توفر فرصة التعلم لذوي  .بهالتعلٌمٌة التً تزود المعلم بالمعلومات عن أداء طال

  (.2)"من الطلبة االحتٌاجات الخاصة وؼٌر المادرٌن

ذلن أن ما ٌنبؽً توفٌره من مدرسٌن متخصصٌن لتعلٌم هذه الفبة  ,وبخاصة فً مٌدان التعلٌم

لم تكن حتى ولت لرٌب من أولوٌات  ,ووسابل وطرق مبتكرة فً تعلٌمهم ,من المتعلمٌن

المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة فً تعلٌم  عمالأما الٌوم فؤن است .فً العالممإسسات التعلٌم 

على الرؼم من أن عدد المعالٌن المستفٌدٌن من و ,المعالٌن لد حمك لفزات نوعٌة فً هذا المجال

ل توفر فرص التعلٌم خارج المدرسة او الكلٌة, ونمو االتجاه ظففً  .هذا التطور ما ٌزال للٌال

فً حالة انتشارها وبخاصة فً الدول  مجاال اوسع ٌمكن للمنصة التعلٌمٌة ,التعلٌم عن بعدنحو 

وتعزٌز فرص التعلٌم مدى  ,نمل الخدمات التعلٌمٌة الى مناطك نابٌة على امتداد العالموالفمٌرة, 

ة الحٌاة, وتوفٌر فرص التعلم لمالٌٌن ممن لم تستطٌع األنظمة التعلٌمٌة والتربوٌة التملٌدٌ

سلط إعالن األمم المتحدة الضوء على  فمد ,كما هو الحال الٌوم فً الدول المتمدمة ,استٌعابهم

حٌث تبلػ تمدٌرات األمم " ,( 0)ٌٌن من المعالٌن فً العالم الٌومحجم المعاناة التً ٌواجهها المال

أما نسبة الذٌن ٌتولون رعاٌتهم  .% من عموم سكان العالم ,2حوالً  ,المتحدة لنسبة المعالٌن

% وترتفع هذه النسب فً بلد دون آخر أو 03من معلمٌن وأولٌاء األمور وؼٌرهم فتصل إلى 

أهمها الكوارث والحروب ومستوى الرعاٌة الصحٌة والوضع االلتصادي  ةتمل ألسباب عد

عجز واضح طٌلة ولد عانت المإسسات التعلٌمٌة التملٌدٌة عن  .عالوة على العوامل الوراثٌة

  .(1)"المرون الماضٌة فً لدرتها على توفٌر الفرص التعلٌمٌة لهذه الفبة ممن هم فً سن التعلٌم

فضال عن تمكن المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة المإسسات التعلٌمٌة والتربوٌة من الوصول إلى 

مما ٌتٌح فرص أكثر لالبتكار من  ,وفتح لنوات للنماش بٌن الجمهور والمطورٌن ,واسعجمهور 

 ,وتسمح المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة بتخزٌن المحتوى فً وضعٌن ,لبل هإالء المطورٌن

ما  ,والتواصل والتعاون ,تسمح للمستخدمٌن بتوفٌر المحتوى للمستهلكٌن أو تماسم المحتوىو

التحدٌث الفوري وتحسٌن  عم ,والمساهمة فً تطوٌر المهارات ٌوفر لاعدة النطالق أفكار حدٌثة

فالمنصات اإللكترونٌة تسمح للمتعلمٌن بالوصول " و إمكانٌة الوصول إلٌها ,توصٌل المحتوى

وتعزٌز التفاعالت االجتماعٌة مع انخفاض  ,إلى المحتوى التعلٌمً فً أي ولت ومن أي مكان

 (.2)"صلوالعوابك أمام التوا االحتٌاجات والتكالٌؾ من الموارد و إزالة الحواجز

حساب كلؾ التعلٌم ٌستند الى معاٌٌر عدة منها الكلؾ المنظورة سواء أكانت متحركة او ثابتة و

ومنها ما ٌؤخذ بنظر  من الطلبة,كتوفٌر األبنٌة وكلؾ الطباعة والمعدات ممسمة على عدد 
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المنصات التعلٌمٌة  استعمالعلى أن ما ٌبرر  ,االعتبار طبٌعة التعلٌم واالهداؾ المتحممة منه

 االستعمالااللكترونٌة من الناحٌة االلتصادٌة هو العدد الكبٌر من الطالب الذي سٌستفٌد من هذا 

وكذلن طبٌعة التعلٌم ونوعه, والذي بدوره ٌتجاوز فً مخرجاته ما ٌحممه الطالب داخل الجامعة 

ل ممارنة بالطرق كما إن حساب كلؾ البحث عن معلومات آنٌة وؼزٌرة وحساب كلؾ االتصا

والوسابل التملٌدٌة السابدة ٌكون بالتؤكٌد فً صالح استخدام المنصات التعلٌمٌة االلكترونٌة, 

المنصات التعلٌمٌة طبك لهذا الفهم, ٌمكن ان ٌكون  عمالوعلى هذا األساس ٌمكن المول ان است

 (.2)لورن بالطرق والوسابل التملٌدٌة مبررا التصادٌا  إذا ما

إن المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة تسهم فً تحرٌر األستاذ الجامعً من األعمال فضال عن 

كما تمنحه الفرصة للتفرغ لمساعدة الطلبة على المساهمة  ,الروتٌنٌة كاألعمال المتعلمة بالتلمٌن

 ,والمساهـمة فً تؤكٌـد أهـمٌة الخـبرة الحـسٌة المـباشرة ,فً التخطٌط لنشاطاتهم وتـعلم التـفكٌر

الحواس والتفكٌر فً آن واحد مع تعزٌز التفاعل  عمالووضع الطالب بموالؾ تحفزهم على است

وٌتم ذلن من خالل التنوٌع فً استخدام  ,بٌنهم والتحفٌز على زٌادة المشاركة بٌن الطالب

أشكال متنوعة  عمالاست " وتشٌر بعض الدراسات التعلٌمٌة والتربوٌة إلى إن ,أسالٌب التدرٌس

منٌات التعلٌمٌة فً التدرٌس اختصر ولت التدرٌس بمعدالت ثلث المحاضرة فً أؼلب من الت

فضال عن إن المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة تسهم فً زٌادة الدافعٌة وتشجٌع المدرس  ,األحٌان

على تبنً مولؾ تربوٌة جدٌدة تبعده عن الجمود والتملٌدٌة وتمربه من مساٌرة التطور العلمً 

  (.0)"ًوالتكنولوج

المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة كوسٌلة تعلٌمٌة مساعدة فً تناول المناهج  عمالمع إمكانٌة است 

مع إمكانٌة وضع المناهج الدراسٌة فً صفحات مستملة على  ,وشرح موضوع معٌن ,الدراسٌة

وتوفر فرصة لحل مشكالت الطلبة الذٌن ٌتخلـفون عن زمالبهـم لـظروؾ  ,شبكة اإلنترنت

لاهـرة مـثـل المـرض أو وبـاء مـنتـشـر فً منطمة ما وذلـن مـن خـالل المرونة فً زمان 

وتساعد المنصات التعلٌمٌة فً عمد البرامج التطبٌمٌة سواء كانت للهٌبة  ,ومكان الطالب

وهذا ٌـمكن من مـتابـعة الدورات الـتدرٌـبٌـة واالستفادة منها ألكبر عدد  ,التدرٌسٌة أو اإلدارٌة

 من الطالب وٌمكن ألي طالب متابعة هذه الدورات من المنزل إذا كان مشتركا فً اإلنترنت

ٌمكن للهٌبات اإلدارٌة وعلى ربط المدارس بشبكة معٌنة  وتساعد المنصات التعلٌمٌة"

كما تعد  والتدرٌسٌة فٌها من تبادل الخبرات والتجارب مما ٌإدي إلى تحمٌك األهداؾ التربوٌة

ٌمكن للطالب الدخول إلى مكتبات الجامعات ومراكز البحوث و  ,والتمصًوسٌلة للبحث 

    (.1)"التربوٌة المختلفة

ٌتضح للباحث من خالل االطالع على األدبٌات التً تناولت أهمٌة المنصات التعلٌمٌة  

إن أسباب ظهور المنصات التعلٌمٌة وانتشارها فً التدرٌس ٌكمن فً السعً من  ,اإللكترونً
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فضال عن التوسع فً  ,أجل استمرارٌة التعلٌم والتؽلب على العمبات التً ٌشهدها العصر

كما أدى ارتباط التمنٌات  ,الوسابل واألسالٌب التً ٌمكن للمدرس أن ٌوظفها فً عملٌة التعلٌم

 ,رنت العالمٌة إلى الدخول إلى عالم جدٌد من البحث والتشوٌك والمصادرالحدٌثة بشبكة اإلنت

فضال عن إن المنصات التعلٌمٌة لد تفٌد النظم التربوٌة فً كونها تزٌد من فاعلٌة المدرس 

وتدخل طرق تدرٌس حدٌثة تراعً  ,التمنٌات التربوٌة عمالوالتطوٌر فً است وترفع جودة التعلٌم

لذا فإن المنصات التعلٌمٌة لد تكون وسٌلة الستمرار عملٌة  ,طالبالفروق الفردٌة بٌن ال

  .التدرٌس

ففً اإلدارة المدرسٌة تساعد  ,المنصات التعلٌمٌة اإللكترونً عمالهنان أكثر من مبرر الست

وإمكانٌة الوصول  ,اإلدارٌٌن على االتصال بالعالم الخارجً بؤلل التكالٌؾ وأسرع ولت ممكن

إلى أكبر عدد من المتابعٌن والجمهور فً مختلؾ أنحاء العالم كما إن الدور الجدٌد للمدٌر فً 

ل ما توفره المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة ٌطرح مسإولٌات كبٌرة باتجاه تزوٌده بؤساسٌات ظ

إثر برامج المنصات كما ت" برامج المنصات التعلٌمٌة لزٌادة اإلنتاجٌة وتوفٌر الجهد والولت

ممثلة  ,التعلٌمٌة فً إدارة المإسسات التعلٌمٌة والتربوٌة من خالل األعمال الكثٌرة التً توفرها

فً تنظٌم الجداول المختلفة وبناء لاعدة بٌانات لإلدارٌٌن والمدرسٌن والطلبة, وإعداد الكتب 

واالمتحانات وإصدار  ,وتسهٌل عملٌات لبولهم وتسجٌلهم ,وحفظ ملفات الطلبة ,اإلدارٌة

وعمل االحصابٌات وإصدار التمارٌر والمساعدة فً الجداول  ,شهادات النجاح والتخرج

   (.2)"وتسهٌل عملٌة المراسالت ,والتخطٌط للدروس والمحاضرات المدرسٌة

ٌتضح للباحث إن المنصات التعلٌمٌة هً برامج تطبٌمٌة تعتمد على األدوات والوسابل  

 ,ٌمكن استخدامها فً تنفٌذ وتموٌم وتخطٌط عملٌة تعلٌم معٌنة ,شبكة اإلنترنتاإللكترونٌة عبر 

وتوفر طرٌمة  ,وتملٌل تكلفة العملٌة التعلٌمٌة وتسمح للمدرس ببناء ممررات دراسٌة متكاملة

وتسجٌل المحاضرات وتوفٌرها للطلبة  ,مبسطة للتعلٌم ومتابعة الطلبة وإدارة الممررات التعلٌمٌة

 .والهاتؾ النمال ,الحاسوب ,ألجهزة مثلعلى جمٌع ا

 :التعلٌمٌة اإللكترونٌة اهم أنواع المنصات: ثالثا

 إدمودو:  اإللكترونٌة التعلٌمٌة المنصة .2

 :مفهوم منصة ادمودو التعلٌمٌة . أ

أحدثت تؽٌرا كبٌرا فً كٌفٌة المشاركة  ,تعد منصة ادمودو من أحدث منتجات تمنٌات التعلٌم

متاحا للجمٌع أن ٌتعلموا فً أي  ,واالتصال بٌن المدرسٌن وطالبهم من حٌث تبادل المعلومات

 ,وإزالة الصعوبات والعوابك التً فرضتها أسالٌب التعلٌم التملٌدٌة ,ولت بدون لٌـد أو شـرط
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وتسهٌل  حفٌز الطالب والمدرسٌنأحدث شبكة تواصل اجتماعً تم انشاإها بهدؾ ت فهً تعد

  .(2)عملٌة التعلم

والبالن  ()تجمع بٌن منصة الفٌس بون ,منصة للتواصل االجتماعً مخصصة للتعلٌم" فهً

ٌتحكم فٌها المدرس عن طرٌك التواصل مع الطلبة من و ,فٌها تمنٌة الوٌب عملوتست ,()بورد

والصوتٌة وٌنالش درجاتهم واختباراتهم  خالل فضاء مفتوح ٌرسل فٌه وٌستمبل الرسابل النصٌة

وتعد منصة االدمودو من المنصات التعلٌمٌة المتاحة عبر اإلنترنت وتدخل فً  ,(0)"وواجباتهم

منصة من مدى استخدام الطلبة لموالع التواصل هذه جاءت فكرة و ,نظام الممررات التعلٌمٌة

باآلخرٌن وخاصة خارج الماعات وطرٌمة تواصلهم  ,االجتماعً مثل التوٌتر والفٌس بون

نطلك برنامج إدمودو كمنصة اجتماعٌة ٌسمح للمعلمٌن بمشاركة ا 8,,0فً عام ف ,الدراسٌة

منصة ملٌون شخص فً هذه ال عملًأشهر أصبح عدد مست ةوبعد عد ,منصة مع طلبتهمالبرنامج 

وأصبح اتصال الفصل الدراسً بفصول دراسٌة أو  ,عدد من المدن األمرٌكٌة وخارجها

لهذه بدأ المعلمون ٌطالبون المإسسٌن  0,22فً عام و ,التواصل بٌن طلبة الفصل الواحد

لمنصة بتمدٌم طرق مختلفة لالتصال بمصممً الممررات الدراسٌة إلنتاج محتوى دراسً ا

ٌسً لتواصل المعلمٌن مع تم إنشاء حساب رب وبعدها ,فً الفصل الدراسً عمالهمختلؾ الست

لالستفادة من خبرات وتجارب بعضهم البعض فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وفً أكثر  بعضهم

مالٌٌن  4المنصة التعلٌمٌة إدمودو ٌزٌد عن  عملواواآلن أصبح مست ,أخرى دولة ,3من 

 .(1) مستخدم
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ٌعد أسرع وأكبر الشبكات االجتماعٌة التعلٌمٌة للمراحل المختلفة للتعلٌم ما  إن مولع اإلدمودو

 اإلحصابٌات وعلى وفك أحدثلبل الجامعً نموا على الصعٌد العالمً وبخاصة فً أمرٌكا 

والطالب بكافة الوالٌات  ,مولع اإلدمودو وخدماته المتنوعة لدى المعلمٌن عمالٌتوزع است"

دولة أخرى حول العالم وٌتجاوز عدد  ,02سٌن فضال عن عدد ٌتجاوز المتحدة األمرٌكٌة الخم

وتشٌر آخر االحصابٌات إلى إن منصة ادمودو تمدم خدماتها  ,ملٌون طالب ومعلم 73مستخدمٌه 

والسوٌدٌة  ,واأللمانٌة ,والبرتؽالٌة ,للمستخدمٌن بسبعة عشر لؽة عالمٌة منها اللؽات الفرنسٌة

  .(2)"واإلنجلٌزٌة ,لتركٌةوا ,والصٌنٌة ,والهولندٌة

 :ممٌزات منصة ادمودو . ب

 .تتٌح المنصة التعلٌمٌة أدمودو الفرصة للطلبة السترجاع ما تم دراسته فً أي ولت .2

تتٌح منصة االدمودو إمكانٌة اتصال األستاذ بطلبته فً الفـصل الـدراسً وبـطلبة  .0

 .آخـرٌن من فـصول دراسٌـة أخرى

 .األساتذة لتبادل المواد واألفكاراتصال األستاذ بزمالبه من  .1

 ,استثمار الولت بوضع موضوع معٌن على مولع المنصة ثم منالشته مع المتعلمٌن .2

 .الطلبة المتؽٌبٌن خاصةٌساعد المتعلمٌن على إكمال واجباتهم و

 ,باستطاعة األستاذ تمٌٌم أعمال الطلبة أو الطالب واالطالع على درجاتهم وواجباتهم .3

 .وتطبٌمات تعلٌمٌة وموالع مختلفة برامج عمالباست

 .توسٌع دابرة الطلبة بسهولة التواصل بٌنهم وبٌن األستاذ .4

 ,وسهولة اتصال األستاذ بؤهالً الطلبة ,سهولة اطالع أهالً الطلبة على مستوى أبنابهم .7

الزمان من خالل إشران أولٌاء و المكان ال تعتمد علىطرٌمة للتواصل السرٌع وهً 

ً    للتعامل مع المنصة مور بحساب خاصاأل  . (0)أمر كول

 بةاجتماعٌة مجانٌة للمعلمٌن والطلفضال عن إن منصة ادمودو تمتاز بؤنها شبكة تعلٌم 

( 2كما فً شكل رلم ) .لبةومؤلوفة للط عمالتعد شبكة مخصصة للتعلٌم سهلة االستو ,والمدارس

 (.0و)

 

 

                                                           
مراجعر  لربعض األدبيرات العنسير , : القعنيسير  Edmodoببك  : العبيد, أ شان عبد الرحسان, وحر  د الذاي  (1)

 .78, ص2117, الدعؾدي , 1, العدد1مجن  العنؾل القر ؾ   والشفدي , السجند
السوررررات القعنيسيررر  السقاحرر  عبرررر اترقرررر  مرررردر سرررابق, السشرررات القعنيسيررر  : عبرررد الش رريؼ, رضرررؾان: يشغررر( 2)

 .64ص



 

 

 

 

 واجهة مولع منصة ادمودو التعلٌمٌة( 2شكل )ٌمثل 

 

 

 ٌوضح بداٌة دخول منصة ادمودو( 0شكل رلم)



 

 

 

 

 

 

 ( واجهة الصؾ اإللكترونً لمنصة ادمودو1شكل رلم )ٌمثل 

 



 

 ,العٌساويوكما أشار الٌها )( 1تمتاز منصة ادمودو بممٌزات فنٌة أخرى كما فً شكل رلم )

 :بالتالً( وسالم

 ,وأرشفة الرسابل واالحتفاظ بها ,تمتاز المنصة التعلٌمٌة ادمودو بنظام رصد الدرجات .2

  .و استخدام برامج تعلٌمٌة وموالع مختلفة

وال ٌستؽرق  ,تمكن منصة ادمودو المدرسٌن من إنشاء فصول افتراضٌة للمتعلمٌن .0

وال تتطلب برٌد إلكترونً للطالب وال تحتاج  ,عداد فصل دراسً افتراضً سوى ثوانا

 .أي معلومات أثناء التسجٌل

من المجموعات فً المنصة التعلٌمٌة  عددلتعلٌمٌة ادمودو امكانٌة إنشاء توفر المنصة ا .1

 .اإللكترونٌة

تتٌح منصة ادمودو إمكانٌة إجراء الحوارات الجماعٌة وتبادل الملفات وإرسال الرسابل  .2

 .بٌن المدرسٌن والطالب

مكتبة إلكترونٌة تحتوي على مصادر التعلٌم للمحتوى  توفر المنصة التعلٌمٌة ادمودو .3

 ,سهولة الوصول إلى المادة العلمٌة ٌوفرالتعلٌمً ومشاركته فً شكل روابط أو ملفات و

وٌمكن إضافة أي  ,تمنح مساحة لتخزٌن الملفات أو الروابط ومشاركتها مع اآلخرٌنو

  (.فٌدٌو ,صور)نوع من الملفات 



للمتعلمٌن التؽذٌة الراجعة من خالل الرد على المتعلمٌن  ادمودوتوفر المنصة التعلٌمٌة  .4

  .ومنالشتها جماعًورصد الدرجات لمجموعة صؽٌرة أو لكل طالب بشكل فردي أو 

 .(2)إنشاء االختبارات اإللكترونٌة بسهولة إمكانٌة تتٌح المنصة التعلٌمٌة ادمودو .7

 :فوائد المنصة التعلٌمٌة ادمودو . ت

أحدث شبكة تواصل اجتماعً تم إنشاءها " بؤن المنصة التعلٌمٌة ادمودو هً( العنٌزي)ٌشٌر 

لسم من وٌرى  ,بهدؾ تحفٌز وتعزٌز التفاعل بٌن الطالب والمعلمٌن وتسهٌل عملٌة التعلم

تطورا طبٌعٌا لتكنولوجٌا  دونهأنه فتحا جدٌدا فً مجال التربٌة والتعلٌم أما اآلخرون فٌع الباحثٌن

 :تكمن فابدة المنصة التعلٌمٌة باآلتًو (,0)"التعلٌم

تزٌد المنصة التعلٌمٌة اإللكترونٌة ادمودو الدافعٌة والرؼبة فً الدراسة من خالل توسٌع  .2

 .مدارن المتعلمٌن باالطالع على أحدث المستجدات فً مجال دراستهم

 .تتٌح منصة ادمودو سهولة االتصال بٌن الطالب وكلٌته فً سرٌة كاملة .0

 .المشاركة فً آرابهم ونشرها: الفرصة لـلطلبة الخجولٌن فً  مودومنصة اد رتوف .1

توفر منصة ادمودو التعلٌمٌة إمكانٌة تفاعل المدرس مع أولٌاء االمور لالطالع على  .2

  .مستوى أبنابهم

ٌستطٌع الطالب االطالع  ,بالتوارٌخ توفر المنصة التعلٌمٌة اإللكترونٌة ادمودو جدوال .3

ومواعٌد تسلٌم الواجبات  ,علٌه فً أي ولت لمعرفة األحداث المهمة والمستمبلٌة

  .(1)واالمتحانات

 :المنصة التعلٌمٌة اإللكترونٌة مودل .0

 :مفهوم المنصة التعلٌمٌة مودل . أ

اإلنترنت برنامج تطبٌمً مجانً على شبكة " تعرؾ المنصة اإللكترونٌة التعلٌمٌة مودل بؤنها

وإضافة  ,متابعة الطلبة وتوجٌههمو ,تتضمن أدوات لتؤلٌؾ الممررات ,ٌوفر بٌبة تعلٌمٌة متكاملة
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بناء  ,صفحات الوٌب ,ومن هذه المصادر ملفات الوسابط المتعددة ,(2)"مصادر التعلم

وأدوات لتحمٌك التفاعل والتواصل بٌن المعلمٌن والطلبة  ,االختبارات اإللكترونٌة وتصحٌحها

صممت  ولد ,وذلن لتحمٌك األهداؾ التعلٌمٌة بفاعلٌة وكفاءة ,المنتدٌات والمحادثات :مثل

المنصة التعلٌمٌة مودل للمساعدة فً تمدٌم التعلٌم المستمر وإدارة األنشطة التعلٌمٌة ومتابعتها 

للتعلٌم والتخطٌط وإدارة أوجه التعلم فً المإسسات التعلٌمٌة  لذا فهو حل استراتٌجً ,وتمدٌمها

وهذا  ,بما فً ذلن االتصال المباشر أو الممررات الدراسٌة الموجهة من لبل أعضاء هٌبة التعلٌم

منسجم وفك نظام  على سٌجعل األنشطة التعلٌمٌة التً كانت معزولة ومنفصلة عن بعضها تعمل

 .(0)ٌسهم فً رفع مستوى التعلٌم

– Modular Object) هو اختصار لمجموعة كلمات( ونظام إدارة التعلم اإللكترونً )مودل"

Orieted Dynamic Learning) صمم على  ,مودل نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر دوٌع

ومن الممكن  ,المتعلمٌن والمدرسٌن على توفٌر بٌبة تعلٌمٌة إلكترونٌة لٌساعد ,أسس تعلٌمٌة

كما ٌمكن أن ٌخدم عدد هابل من الطالب منتسبٌن  ,شخصً على مستوى الفردل كبش عمالهاست

  .(1)"لجامعة معٌنة

ٌساعد نظام مودل المعلم أن ٌحول محـتوى مـوضوع المـمرر واألنـشطة المـرتبطة بـه إلـى و

بالنسبة والتفاعلٌة والمشاركة عمال مـمرر دراسً مـبنً عـلى شـبكة الوٌب ٌـتسم بسهولة االست

 ,ٌمكن توظٌفه فً تـطوٌر أي مـمرر دراسً من لبل األساتذة أو أعضاء هٌبة التدرٌسو للطلبة

هذا النظام الجاهز مجموعة  عملوٌست ,ألنـشاء نـسخ من مـمرراتهم المـبنٌة عـلى الوٌـب

كما تسهم المنصة مودل فً خلك بٌبة تعلم  ,تحمك مستوٌات تفاعل ومشاركة عالٌة " ,تسهٌالت

حٌث ال ٌتطلب من المتعلمٌن المستخدمٌن للممررات المطورة بهذه  ,بة للمشاركٌننشطة محب

وٌمكن مالحظة تفاعلٌة  ,واجهة التفاعل المؤلوفة لهم بالفعل عمالالمنصة أي مهارات فنٌة الست

كما انها توفر ألي مصمم  ,هذه المنصة من لابمة األدوات المبنٌة علٌها المنصة التعلٌمٌة مودل

  .(2)"لبرنامج الممرر الدراسً

                                                           
 CoviD(  ل عل جااح  )Moodelدال مشر  القعنيؼ اتلكقرورل السؾدل )واق  اسقخ: عسار, عيذل وآخرون ( 1)

( وأثرة عنا احجاهات طنب  الجامعات الجزاار   مرؽ وجور  رغرر طنبر  ينير  العنرؾل االققررادي  يجامعر  يدركرة, 19
 .333,ص2121, الجزاار 7, العدد4مجن  الباحك لنعنؾل الر اضي  واالجقساعي , السجند

(  ررل عررل جااحرر  Moodelواقرر  اسررقخدال مشررر  القعنرريؼ اتلكقرورررل السررؾدل ): عيذررل وآخرررون عسررار, : يشغررر( 2)
(CoviD 19  وأثرررة عنررا احجاهررات طنبرر  الجامعررات الجزاار رر  مررؽ وجورر  رغررر طنبرر  ينيرر  العنررؾل االققرررادي )

 .334يجامع  يدكرة, رفس السردر, ص
 رل اسرقخدال رغرال إدارة الرقعنؼ اتلكقروررل )مرؾدل(  رل   اعنير  بررراما موقررح: محسؾد, د محسؾد عبد الؾهاب( 3)

القررردر س وأثررررة عنرررا الجاررررب القحررررينل والسوررراري والررردا   ل رجررراع لررردى طررر ب القعنررريؼ القجررراري يكنيررر  القر يررر  
 .57, ص2115, مرر,41السجن  القر ؾ  , العدد يدؾهاج,

 .211, ص2117  الدار السرر   النبشاري , مرر, القعنيؼ اتلكقرورل عبر ببك  اترقرر: الوادي, د د( 4)



 :خصائص وممٌزات المنصة التعلٌمٌة مودل . ب

 التعلٌمٌة وكما موضح إلى عدد من المزاٌا والخصابص الفنٌة لمنصة مودل( تشٌر )الشهري

  (:2بالشكل رلم )

 واجهة مولع منصة مودل التعلٌمٌة( 2شكل رلم )

 

 

 

 

 واجهة الصؾ اإللكترونً لمنصة مودل.( 3شكل رلم )



 

 :شرٌط التنمل لكل من - 2

 McsT حتوي على روابط الموالع اإللكترونٌةٌ (:)المعرفة. 

 Moodle Support (ًالدعم الفن ) تحتوي على لابمة الروابط للتواصل مع

  .األساتذة واإلشراؾ والطالب

 English ًاللؽةٌمكن من خالل هذه االٌمونة اختٌار ( )عرب.  

 My Courses وهً تمثل لابمة الممررات الدراسٌة  ()ممرراتً الدراسٌة

  .المسجلة للطالب

 My Dashboard والتً تحتوي على روابط الصفحة الشخصٌة  ()لوحة التحكم

  والرسابل والمشاركة فً المنتدٌات

   .رابط الصفحة الشخصٌة  .2

 .التموٌم  .0

 .تبوٌب التنمل وٌحتوي على روابط لصفحات المودل المختلفة  .1

 .تبوٌب اإلعالنات وٌحتوي على روابط لصفحات اإلعالنات  .2



 .روابط الممررات الدراسٌة المسجلة للطالب  .3

 .تسجٌل الخروج من الصؾ اإللكترونً   .4

 :وٌتم الدخول إلى المنصة التعلٌمٌة مودل بطرٌمتٌن

من أعلى ٌمٌن الشاشة ثم فً ( loginٌختار الطالب كلمة ) :خولالطرٌمة األولى لتسجٌل الد

  (.loginنموذج تسجٌل الدخول ٌدخل االسم وكلمة المرور الخاصة به ثم ٌضؽط زر دخول )

( log inٌدخل الطالب اسمه وكلمة السر مباشرة فً تبوٌب ) :الطرٌمة الثانٌة لتسجٌل الدخول

 .(2)تطهر له الصفحة الخاصة به ( log inثم ٌضؽط زر دخول )

مٌزة إنشاء اختبارات ذاتٌة  "ٌوفرفمن اإلمكانات  بعدد وٌتمٌز نظام منصة مودل التعلٌمٌة

للمتدربٌن إما بتحدٌد ولت أو بدون تحدٌد للولت وٌموم النظام بالتصحٌح وتسجٌل الدرجات 

الخٌارات أو اختبارات الصح أوتوماتٌكٌا حسب المعاٌٌر التً ٌحددها المدرب الختبارات متعددة 

  .(0)"والخطؤ واألسبلة ذات اإلجابة المصٌرة مع تمكٌن المدرب من وضع تعمٌب على اإلجابات

وهً منصة التعلٌمٌة مودل للمزاٌا الخصابص والعدد من  (واحمد حسن ,الؽامدي)وٌضٌؾ 

  :كاآلتً

ووضع  ,إمكانٌة تحمٌل المصادر التعلٌمٌة إلى المولع توفر المنصة التعلٌمٌة مودل .2

 .روابط لموالع ذات الصلة بمحتوى الممرر

تتٌح منصة مودل إمكانٌة متابعة المعلم فً كل مكان من بداٌة دخوله على المنصة  .0

زمن بمابه فٌها مع إمكانٌة تسجٌل المالحظات الخاصة حول كل ووحتى خروجه منها  

 .لهمخصص متعلم فً مكان 

 .تمكن منصة مودل التعلٌمٌة الطالب من إنشاء صفحات إنترنت شخصٌة .1

ٌوجد فً نظام مودل خاصٌة متابعة أنشطة الطالب داخل الممرر مع إمكانات التمٌٌم  .2

 .المستمر لهم

ٌوفر نظام منصة مودل مٌزة البحث للمواضٌع التً نولشت سابما ذات الصلة  .3

 .بالمحتوى
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 .دولة 218كثر من ٌستخدم نظام منصة مودل فً أ .4

 .ٌتٌح نظام مودل للطالب إمكانٌة التسجٌل واالنسحاب الذاتً من الممرر .7

 .تمنح منصة مودل الجامعة إمكانٌة اختٌار طرٌمة التعلٌم المناسبة للمتعلمٌن .8

 .تتٌح منصة مودل إمكانٌة وضع المراجع العلمٌة لكل ممرر دراسً .9

ومنتدى  ,أعضاء هٌبة التدرٌسمودل التعلٌمٌة منتدى للحوار بٌن  توفر منصة .,2

 .ٌنالش فٌه المواضٌع ذات العاللة بالعملٌة التعلٌمٌة بشكل عام

ال ٌمكن دخول منصة مودل إال بالحصول على كلمة مرور واسم مستخدم  .22

  .خاص بالمنصة

من  عملٌوجد فً نظام المنصة التعلٌمٌة مودل عشرة لوالب جاهزة تمكن المست .20

 .تؽٌٌر الواجهة حسب الرؼبة

ٌوفر نظام مودل إدارة ممٌزة وسهلة لسجالت الطالب من حٌث االنسحاب  .21

 .مع تحكم األستاذ الممرر فً طرٌمة انسحاب الطالب وتسجٌلهم ,والتسجٌل

حسب المهام  ,ٌمكن نظام مودل المدرس الممرر من تكوٌن مجموعات طالبٌة .22

 .(2)والمستوى التعلٌمً

التعلٌمٌة تمتاز بإمكانٌة إرسال واستمبال الواجبات بما ٌسمح للطالب بإرسال أي  إن منصة مودل

واجراء  ,زمنٌة محددة لتسلٌم الملؾ مدةمهمات أو واجبات ٌطلبها األستاذ مع إمكانٌة تحدٌد 

وضمن مستوى " ,االجتماعات اإللكترونٌة لتمٌٌم الطالب بشكل مستمر والتصحٌح إلكترونٌا

فهً تمتاز بواجهة متعددة  كافة والتعامل مع الوسابل المتعددة ,اخترالهأمان عالً ٌصعب 

 (.0)"وتدعم اللؽة العربٌة مما ٌسهل توظٌفها فً العملٌة التعلٌمٌة (لؽة 23اللؽات )أكثر من 

 :تٌةالخصابص والممٌزات اآل( وتضٌؾ )دحمانً

التً تمدم على شبكة اإلنترنت بنسبة  ,نظام مودل مناسب لورش العمل والدورات .2

 .التعلٌم التملٌدي ةوٌعد وسٌلة مساعدة فً حال ,%,,2

 .دون الحاجة إلى أي تعدٌالت ,منصة مودل تعمل على برامج الوٌندوز .0

                                                           
 اعنيرر  اسررقخدال رغررال مررؾدل  ررل القحررريل : الغامرردي, عبرردأ د سررالؼ قحظرران, وأحسررد حدررؽ هررارون : يشغررر( 1)

 .238-237الدراسل لسادة الحاسب اآللل لظ ب السرحن  الثارؾ  , رفس السردر, ص
عنررا حشسير  موررارات  (رغرال إدارة الررقعنؼ اتلكقروررل )السرؾدلأثرر أرسراط القفاعررل داخرل : سرام  جسيررل العجرمرل,( 2)

ل القر ؾ   والشفدي , ؾ حرسيؼ القعنيؼ لدى طنب  قدؼ القكشؾلؾجيا يجامع  األقرا  ل غزة, مجن  جام  األقرا لنعن
 .39, ص2118,  ندظيؽ, 3, العدد1السجند



 .ٌتصؾ نظام مودل بتمنٌات لحفظ أمان النظام وحماٌة عالٌة .1

مثل  ,ولابمة الدورات ٌمكن عرضها على الصفحة الربٌسٌة بتفاصٌل , ورش العمل .2

 .حدود إتاحتها للجمهور

  .ٌتم تحدٌث نظام مودل من إصدار آلخر والتعامل مع التحدٌثات بدون تعمٌدات .3

 .فعال ال ٌحتاج لمهارات تمنٌة كبٌرة ,البرنامج سهل التصفح .4

 .واالختبارات ,المراجعو ,والتمارٌن ,ٌوفر نظام مودل إدارة وضع المذكرات .7

والسماح للطالب  ,ٌتٌح نظام مودل للطالب إمكانٌة تصنٌؾ الدورات والبحث عنها بٌسر .8

 .هنفسالولت بإعداد الدورات وعرضها فً 

 .ٌتٌح برنامج مودل عدد كبٌر من األنشطة التً تتصؾ بالفعالٌة العالٌة .9

دون نشطة كل األ ومع ٌتٌح نظام مودل إمكانٌة التعامل مع كل النصوص .,2

 .شفرات أو كود عمالالحاجة الست

ٌتٌح نظام مودل إمكانٌة وضع مواد دراسٌة متنوعة فً المولع وتحدٌد  .22

  (.2)المدرسٌن المشرفٌن علٌها

إمكانٌة الحذؾ والتعدٌل  ,ٌتصؾ بمرونة عالٌة فً التعامل مع البرامج فضال عن إن نظام مودل

أي نمط من أنماط التعلٌم اإللكترونً فهو ٌوفر اإلضافة فً أي نشاط لابل للتعدٌل لٌناسب و

ٌختارها المدرس  ,تطوٌر وتعدٌل شكل الصفحة الربٌسٌة بؤلوان وأشكال مختلفة" إمكانٌة

مع مـحرن بـحث مـتـطور للـبحث عـن المـصادر التعلٌـمٌـة داخـل النـظام مع إمكانٌة , بسهولة

  (.0)"تتبع األنشطة التعلٌمٌة

 :كالس رومالمنصة التعلٌمٌة  .1

 :مفهوم المنصة التعلٌمٌة كالس روم . أ

 اأطلمت جوجل نظامها التعلٌمً الخاص بها لتضٌؾ إلى المإسسات التعلٌمٌة والتربوٌة خٌار

وتمٌزت منصة جوجل كالس روم بسهولتها العالٌة  ,فً عملٌة التعلٌم اإللكترونً امتمٌز

فً ومتوفرة  ,التعلٌمٌة حول العالموهً متوفرة بشكل مجانً لجمٌع الجهات  ,وتعرٌبها الكامل

جوجل مع  ومنها العربٌة إذ ٌمكن الحصول علٌها عند تمدٌم طلب لشركة لؽات عدة عالمٌة,

  .(1)إلكترونً متخصص للجهات التعلٌمٌةشرط أن ٌكون لدى منظمتن مولع 

                                                           
عنيسيرررر  اتلكقروريرررر  مررررؾدل واالبررررباعات اسررررقخدال الظنبرررر  الجررررامعييؽ لنسشرررررات الق: دحسررررارل,  اطسرررر : يشغررررر (1)

 .51السقحوو  مشوا, مردر سابق, ص
 .66, ص2118مودم   ل القعنيؼ اتلكقرورل, مشذرات الجامع  اال قراضي  الدؾر  , سؾر ا, : خيسل, سامل( 2)
 .117القعنؼ اتلكقرورل رؤ   معا رة مردر سابق, ص: يشغر, العجر , حيدر حاحؼ  ال ( 3)



 حٌث تعد منصة كالس روم من المنصات التعلٌمٌة المجانٌة التً ٌمكن ألي مإسسة أو فرد

فهً خدمة تعلٌمٌة مجانٌة من خالل اإلنترنت ممدمة " التسجٌل علٌها وتمدٌم المحتوى التعلٌمً

وأدوات  ,تمدم خدمات خاصة بعرض وإدارة المحتوى التعلٌمً اإللكترونً Googleمن شركة 

أثناء العملٌة التعلٌمٌة وتٌسر للطالب تحمٌك أهدافهم  بتهمخاصة تٌسر على المعلمٌن متابعة طل

ولد  ,خدمة جوجل كالس روم وإتاحتها للجمهور 0,22أعلنت شركة جوجل عام  فمد التعلٌمٌة

 .(2)"أحدثت نملة نوعٌة نحو تطور التعلٌم اإللكترونً

عدد  استعمالمن خالل فهً تسمح للمدرسٌن ببدء الحوارات على شبكة اإلنترنت مع طالبهم 

فضال عن إنها تتٌح للمدرسٌن دمج التكنولوجٌا فً التعلٌم واالستؽناء عن األوراق  ,من اللؽات

ووسٌلة للتعاون والتوجٌه التربوي الفعال والمتابعة  ,لبةعند تمدٌم المواد التعلٌمٌة وتمٌٌم الط

ء إتمام المهام الموكلة وتوجٌههم أثنا لبةوتمكن المدرسٌن من التفاعل الفوري مع الط ,المستمرة

فهذه الخدمة توفر وسٌلة سهلة الستخدام  ,الٌهم وهـو ما ٌـعـطً إضافة نـوعٌة للعـملٌة التعـلٌمٌة

هً "فضال عن إن منصة جوجل كالس روم ,واجهة الوٌب التً تجعل وظابؾ المدرسٌن أسهل

للمواد الدراسٌة  اضٌةخدمة تعلٌمٌة تمدمها شركة جوجل وتسمح للمعلمٌن بإنشاء الصفوؾ االفتر

 .ومن ثم تمدٌمها للمتعلمٌن سواء فً التعلٌم العام أو التعلٌم العالً ,وتهٌبة وإعداد الواجبات

وذلن من خالل واجهة مستخدم جمٌلة وسهلة  ,وٌمكن للمعلم بعد ذلن جمع الواجبات وترتٌبها

  (.0)"التنمل

 :خصائص ومزاٌا المنصة التعلٌمٌة كالس روم . ب

 :ٌؤتًمنها ما  عدة خصابص ومزاٌابتتصؾ منصة كالس روم التعلٌمٌة 

 .تمتلن منصة كالس روم تطبٌما فً الهواتؾ لتسهٌل الوصول إلى الطلبة والمدرسٌن .2

فهً جاهزة للعمل بشكل مباشر على مولعها  ,ال تتطلب منصة كالس روم أي تعدٌل .0

 .الخاص

إذ ٌمكن الدخول على  ,ٌلة وكثٌرةمنصة كالس روم إلى خطوات طو عمالال ٌحتاج است .1

 .(جً مٌل)المنصة من بعد تسجٌل البرٌد الشخصً 

  .تتوفر منصة كالس روم باللؽة العربٌة بشكل كامل  .2

 Googleخدمات  فً استعمال للمتعلمٌنٌوفر نظام منصة كالس روم مساحة كبٌرة  .3

Drive المختلفة.  
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 .1, ص2119داارة حكشؾلؾجيا السعنؾمات واالحراالت, يغداد, 



 .عمالنظام منصة كالس روم مجانً بشكل عام وسهل االست  .4

لـذا فـهو نـظام ٌـمدم , نظام منصة كالس روم ٌموم على مبدأ تسهٌل العملٌة التعلٌمٌة  .7

 .العـدٌد مـن الخـدمات حول العـملٌة التعـلٌمٌة

 .ٌتطلب منصة كالس روم تسجٌل للحصول على الخدمة  .8

 مجانٌا ٌنتهً باسم ٌوفر نظام كالس روم لجمٌع الطلبة والمدرسٌن برٌدا إلكترونٌا   .9

  (.2)منضمة الطالب

وتتٌح منصة كالس روم للمعلمٌن التفاعل الفوري مع طالبهم وتوجٌههم أثناء إنجاز المهام "

فسحابة  ,الموكلة إلٌهم وهو ما ٌعطً إضافة نوعٌة للعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة إضافة إلى ذلن

عروض  ,جداول بٌانٌة ,جوجل دراٌؾ توفر للمعلمٌن إمكانٌة إرفاق مستندات مختلفة )نصوص

   (.0)"مع الواجبات والمشارٌع التعلٌمٌة وإرسالها لجمٌع الطلبة المعنٌٌن (مماطع فٌدٌو ,تمدٌمٌة

( 4رلم )ومن الخصابص والمزاٌا الفنٌة للمنصة التعلٌمٌة كالس روم وكما موضحة فً الشكل 

 :هً( 7رلم )و

 موالشكل الخارجً لمنصة كالس روٌوضح ( 4الشكل رلم )
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 ومللصؾ اإللكترونً لمنصة كالس رو الشكل الداخلً ٌوضح( 7الشكل رلم )

 

 

 

ما تمتاز به الواجهة الداخلٌة للصؾ الدراسً فً منصة كالس روم وهً أربعة تبوٌبات إن 

وكما موضحة فً  (والدرجات ,واألشخاص ,مهمة وهً )ساحة المشاركات, والواجب الدراسً

هً ساحة مشتركة بٌن  (Stream Tabساحة المشاركات ) وتبوٌبة (,0أعلى شكل رلم )

وتمثل  .انشاء دروستنبٌهات ومشاركات واختبارات وو ,المدرس والطلبة فً الصؾ الدراسً

 :ما ٌلً( 7التبوٌبات فً الشكل رلم )

المابمة الفرعٌة والتً تحتوي على تبوٌب عرض الصفحة الربٌسٌة التً تحتوي على  .2

وتبوٌب لابمة  ,وتبوٌب التموٌم الخاص بالفصول الدراسٌة ,جمٌع الفصول الدراسٌة

وتبوٌب ضبط االعدادات من الملؾ التعرٌفً والصورة  ,العمل لطالب الصفوؾ

  .الشخصٌة وكلمة المرور وإشعارات البرٌد اإللكترونً

 .لابمة المهام التً أسندت إلى الطالب بموعد مجدول .0

  .(ورة أو تعلٌكرابط أو ص)إضافة مشاركات من لبل المعلم  .1

جمٌع المشاركات السابمة التً تم إرسالها إلى الطالب والتً تعد منصة المنالشة بٌن  .2

 .المعلم والطالب

3. (cod )الفصل الدراسً وٌمكن إعطاإه للطالب من أجل االرتباط بالصؾ.  

  .تؽٌٌر صورة واجهة الصؾ .4



  .ضبط اعدادات الصؾ .7

 ( 2).المعلم والطالبرابط جوجل مٌت وهو الربط المباشر بٌن  .8

وٌتمٌز  عملالشكل الخارجً لمنصة كالس روم الذي ٌؤخذ شكال مؤلوفا لدى المست إن فضال عن

 :وبعد الدخول إلى المنصة توجد طرٌمتان لالنضمام إلى الدرس ,بسهولة التعامل

( وهنا نحتاج إلى رمز )كود( Join Class) االنضمام للصؾ من خالل :الطرٌمة األولى"

 .والذي ٌجب الحصول علٌه من التدرٌسً الدرس

ٌموم المدرس بإرسال دعوة لالنضمام إلى الصؾ على البرٌد اإللكترونً  :الطرٌمة الثانٌة

  .(0)"الشخصً المعتمد للطالب

ومن خصابص ومزاٌا نظام منصة كالس روم التعلٌمٌة أنها تسمح للمدرسٌن بإرسال إشعارات 

وٌمكن للطالب مشاركة المواد مع بعضهم أو اإلجابة عن  ,الفوروبدء الحوارات الدراسٌة على 

و ٌمكن للمدرسٌن إضافة الطالب أو مشاركة رمز الصؾ الدراسً مع ,  األسبلة المطروحة

 ,وال ٌستخدم نظام منصة كالس روم ,طلبتهم لالنضمام إلى الصؾ وٌستؽـرق األمر عـدة ثـوان

فضال عن توفٌر الولت  ,مجانا للمإسسات التعلٌمٌةومتاح  ,المحتوى المتعلك ببٌانات الطالب

 ,ٌسهل نظام منصة كالس روم سٌر عمل الواجبات اإللكترونٌة للمدرسٌنو ,ومحدودٌة التكلفة

وٌستطٌع  .كل ذلن فً مكان واحد ,ووضع الدرجات ومراجعتها بسرعة ,وإنشاء الواجبات

كما ٌتم حفظ المواد  ,الطالب رإٌة كل المهام والواجبات على صفحة الواجبات الدراسٌة

 .(1)ً مجلدات على جوجل دراٌؾ تلمابٌاالدراسٌة ف

إنها أداة فعالة فً استخدام التمنٌات  ومزاٌا المنصات التعلٌمٌة ٌتضح للباحث من خالل خصابص

تمكن المدرسٌن من إنشاء الصفوؾ وإرسال التعلٌمات  فهً التكنولوجٌة لتمدٌم المحتوى التعلٌمً

فضال عن إنها تمدم ممٌزات متعددة  ,فً مكان واحد علٌهاوتوزٌع الواجبات الدراسٌة واالطالع 

وتمدٌم التعلٌمات  ,تحدٌد واجبات الدورات الدراسٌة وتصحٌحها ,لدعم التعلٌم اإللكترونً منها

فضال عن إن منصة كالس روم  ,على تنظٌم المواد فً صفحة الواجب ظوالحفا, بشكل أسرع 

أي جهاز جوال أو كمبٌوتر للوصول إلى المواد الدراسٌة  من خاللتتٌح إمكانٌة العمل علٌها 

 .علٌها والتعلٌك
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وهً من خصابص ومزاٌا منصة كالس روم  اعدد (وأحمد باسل ؼازي ,الباوي)وٌضٌؾ 

 :كاآلتً

كالس روم التعلٌمٌة نظام لرصد درجات الطلبة بطرٌمة  الدرجات: تدعم منصة .2

كما  ,فالمدرسٌن ٌمتلكون خاصٌة لرفع الدرجات على المنصة بشكل عام ,إلكترونٌة

وٌستطٌع الطلبة  ,ٌستطٌع المدرس إرسال درجات الطلبة بشكل خاص لكل طالب

كما تتٌح الخدمة  ,التواصل والتعلٌك مع المدرس حول أي إشكالٌة تمع فً الدرجات

 .للمدرس تعدٌل الدرجات فً أي ولت أراد

إذا انتهى ولت  ,أرشفة الدروس: ٌوفر نظام منصة كالس روم خاصٌة أرشفة الدروس .0

ٌستطٌع المدرس أرشفة هذه  ,منج أو مادة معٌنة فً نهاٌة الفصل الدراسً أو العام

مادة عن الظهور فً ذه الحٌث تختفً ه ,المادة مع جمٌع التعلٌمات والدرجات والملفات

ة لواجهة التعلم الربٌسٌة وتظهر فً لسم األرشفة وٌستطٌع الجمٌع الصفحة الربٌس

 .الوصول إلٌه

لٌموم الطالب  ,الواجبات: تتٌح منصة كالس روم إمكانٌة فرض الواجبات على الطلبة .1

 ,المباشربحل الواجب وارساله إلى المدرس بطرٌمة إلكترونٌة مع إمكانٌة التصحٌح 

كذلن ٌتٌح نظام جوجل كالس روم الخدمة للطلبة إمكانٌة التعاون مع المدرس لحل 

للطلبة وللتسهٌل على الطلبة تتٌح الخدمة للمدرس وإرسال نموذج إجابة  ,الواجب

 .جمٌعهم فً آن واحد

 ,التواصل: ٌوفر نظام كالس روم للمدرس أن ٌضع إعالنا للطلبة حول أي أمر ٌرٌده .2

وٌستطٌع  .طٌع الطلبة التعلٌك على اإلعالن وسإال المدرس والتواصل معهفٌما ٌست

فضال عن  ,بشكل سهل مع اإلعالن (فٌدٌو ,صوت ,نص)المدرس إرفاق أي ملؾ أراد 

خدمة نظام كالس روم مندمجة بشكل كامل مع البرٌد ف ,تسهٌل عملٌة التواصل

بشكل سهل وسرٌع عبر  ٌستطٌع الطلبة التواصل فٌما بٌنهمو ,Gmailاإللكترونً 

ألن لابمة الطلبة ستظهر بشكل تلمابً للطلبة والمدرس فً برٌده عندما ٌرٌد  ,البرٌد

  .إرسال رسالة

ٌمكن للمدرس أن ٌنشا  ,كما ,حفظ الولت: ٌتمٌز نظام كالس روم بخاصٌة حفظ الولت .3

فر كما ٌو ,لٌصل الطالب إلى الصؾ المطلوب أو المادة ,صفا جـدٌـدا فـً ثـوانً

بحٌث ٌستطٌع  ,النظام الخدمة للمدرسٌن فً نشر المواد التعلٌمٌة أو المنشورات

المدرس نشر اإلعالنات والملفات فً عدد من الصفوؾ بضؽطة زر واحدة دون الحاجة 

  .إلى تعٌٌن النشر فً كل صؾ على حدة

 ,الذكٌة التعلم عبر الجوال: تتمٌز منصة كالس روم بؤنها تمتلن تطبٌك لها على الهواتؾ .4

إمكانٌة  ومن أبرز ما ٌتٌح البرنامج ,مما ٌتٌح الوصول السرٌع للطلبة والمدرسٌن

مع إمكانٌة تحمٌل الملفات أو مشاركتها  ,التواصل المباشر مع المدرس أو الطلبة

 . لالستفادة منها مع خاصٌة التصفح فً حال عدم وجود اإلنترنت



والذي ٌتٌح  ,لٌمٌة خدمة التموٌم الدراسًالتموٌم الدراسً: توفر منصة كالس روم التع .7

للطلبة والمدرسٌن معرفة مواعٌد االختبارات والدروس والواجبات وؼٌرها من 

والتً ترتبط بشكل مباشر بالبرٌد اإللكترونً وبالتموٌم المتواجد فً  ,التفاصٌل الهامة

  (.2)المحمول الهاتؾ

اإللكترونٌة إنها تشترن بخصابص متشابهة ٌتضح للباحث من خالل عرض المنصات التعلٌمٌة 

ؼالبا ما تكون سهلة وشبٌهة بمنصة الفٌس بون مما ٌجعلها  ,كثٌرة من أهمها واجهة المنصات

العربٌة وهذه  والخاصٌة الثانٌة هً دعم اللؽة ,وسهلة فً التعامل مستعملٌهامؤلوفة لدى 

أما سبب  ,ا فً التعلٌم اإللكترونًكثٌر من مإسسات العالم العربً العتمادهالخاصٌة استمطبت 

اختٌار الباحث لمنصة كالس روم التعلٌمٌة أنها متوفرة بشل مجانً لجمٌع الجهات التعلٌمٌة فً 

فضال عن إنها منصة معتمدة من لبل وزارة التعلٌم  ,العراق وسهولتها العالٌة وتعرٌبها الكامل

 .ومعتمدة فً كلٌة الفنون فً جامعة دٌالى ,العالً

  

                                                           
 Google Classrom أثر اسقخدال السشر  القعنيسي : الباوي, ماجدة إبراهيؼ, وأحسد ياسل غاعي : يشغر( 1)

واحجاهاحوررا رحررؾ القعنرريؼ اتلكقرورررل, السجنررر   Image Processing ررل ححررريل طنبرر  قدررؼ الحاسرربات لسررادة 
 .147-146, ص2119, العراا, 2, العدد2الدولي  لنبحؾث  ل العنؾل القر ؾ  , السجند



 المبحث الثالث

 المسرح المدرسـً

 :مفهوم المسرح المدرسً :أوال

ٌعد فن المسرح احد أنواع الفنون التً ارتبطت منذ المدم بالشعابر الدٌنٌة والعادات السابدة 

واالساطٌر والمعتمدات وتطورت فً مختلؾ دول العالم على مر االزمان واصبحت فنا فً 

أهم  وأحدوالمسرح المدرسً أحد تلن الفنون ,  ,المجتمعاتونمطة النطالق الثمافة وتطور  ,ذاته

تمثل المادة الربٌسٌة فً صلب التخصص , وجاء  فهً, ت الدراسٌة لطالب التربٌة الفنٌةالممررا

لكلٌات الفنون الجمٌلة , وتم لجنة العمداء ة من لبل ممرر الدراسً ضمن الممررات الممرهذا ال

  .سنوٌا اأسبوع( ,1حاجة الطالب من المعلومات بوالع ) ساعاتها الدراسٌة على وفكتوزٌع 

خصوصٌة تتمثل فً عرض المضاٌا التربوٌة المختلفة " له افنٌ انشاط ٌعدفالمسرح المدرسً 

نافذة للطالب على من حوله  دوٌع ,والمناهج الدراسٌة التً تهم الطالب خالل المراحل الدراسٌة

السلوكٌات اإلٌجابٌة وتكاملها  الطالب وتعلٌمهمل على صمل شخصٌة فهو ٌع ,من الناس

فهو ٌعـد النـواة األولى التً رفـدت الـحركة المـسرحٌة بكـوادر فنٌة  ,وانخراطها فً المجتمع

ٌن نالدلٌل على ذلن هو أن أؼلب الفناو ,نملت هذا الفن إلى درجة عالٌة من االزدهار والتطور

  (.2)"ل المسارح المدرسٌةفً جمٌع دول العالم كانت بداٌتهم من خال

فالمسرح المدرسً ٌعد من الركابز التربوٌة الربٌسٌة والحدٌثة فً المدرسة و جزءا مهما من 

النهاٌة شكال فنٌا متناسما ومفٌدا النشاط الثمافً الذي ٌهدؾ الى تطوٌر الجٌل الجدٌد وٌشكل فً 

فً العملٌة التربوٌة فالمدرسة المساهمة فً المهرجانات المسرحٌة تعكس حجم المستوى العلمً 

ٌعود الى  سببهوالثمافً للهٌبة التدرٌسٌة, وتسمٌة هذه المدرسة بمصطلح المدرسة النموذجٌة 

ان  إذفً المدرسة  حضورٌاه النشاط المدرسً المتمثل بالمسرح المدرسً الذي ٌمضً وجود

فرٌك العمل ٌتؤلؾ من المعلم والطالب فرٌما  واحدا  إلنتاج المسرحٌة والمواضٌع عادة ما تكون 

تمنٌات مسرحٌة بسٌطة  عمالمن المناهج الدراسٌة, التربوٌة, الدٌنٌة, التارٌخٌة من خالل است

 .(0)كالدٌكور والمالبس واالضاءة

مدرسً لم ٌكن وسٌلة من وسابل االمتاع والترفٌه للمشاهدٌن وهذا ال ٌعنً أن المسرح ال

بل استطاع المسرح المدرسً استلهام التراث العربً والتارٌخ وتجسٌده  ,والعاملٌن وحسب

كموالؾ وسٌر ومواضٌع وأحداث ودالالت بهدؾ تمرٌبها إلى ذهن الطلبة لٌستطٌعوا فهم هذا 

ومعانٌه الكبٌرة فً حٌاتهم ومن أجل تحلٌل ماضً اإلنسان  ,من أفكاره فادةالتارٌخ واال

والحفاظ  ,وترسٌخ الثمة بالنفس ,لالهـتداء بـه فـً حـاضره واستـشراق المـستمبل على ضوبه

تطوٌر " عبر تارٌخه تكما ساعد ,على اللؽة العربٌة كوسٌلة للتعبٌر فً المسرح المدرسً

د عالمات مهمة فً المجاالت الوطنٌة والثمافٌة شخصٌات الذٌن عملوا فٌه وأصبحوا فٌما بع
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والسٌاسٌة فً تارٌخ العراق الحدٌث وهذا ٌإكد لدرة المسرح المدرسً على بناء شخصٌة الفرد 

      .(2)",وصملها لتعً حركة المجتمع وتدرن سبل التكٌؾ مع الوالع والحٌاة

 مختلؾدى الطلبة على الفنٌة لفضال عن إن المسرح المدرسً ٌطلك العنان لشتى اإلمكانات 

ٌم المناظر فعلى صعٌد الفن التشكٌلً متمثال بمشاركة الطلبة فً رسم أو تصم ,األصعدة

وعلى صعٌد النشاط الصوتً متمثال  ,حدد من لبل المخرج أو المدرسٌالمطلوبة فً مشهد ما 

ٌد العزؾ على وعلى صع ,من عناصر المسرح المدرسً ابالؽناء وااللماء اللذٌن ٌعدان عنصر

فضال عن التعبٌر عن بعض الطالات  ,اآلالت الموسٌمٌة الذي ٌصاحب الموالؾ المسرحٌة

والنجارة  ,كتمنٌات اإلضاءة والتعامل مع أجهزة المونتاج والتسجٌل الصوتً ,الحرفٌة أو العلمٌة

والتعامل مع األزٌاء الخاصة فً العرض  ,فٌما ٌتعلك بصنع األثاث للعرض المسرحً

المشاهدٌن للعرض وحتى عملٌة تنظٌم أماكن جلوس الطلبة وأولٌاء األمور  ,سرحًالم

  .(0)المسرحً المدرسً

إن تفاعل المدرس مع الطلبة بصفة المرشد والموجه للطلبة داخل المدرسة من خالل مشاركته 

سواء على صعٌد مشاركته الطلبة أحد أدوار المسرحٌة أو على  ,للطالب فً العمل المسرحً

فإن طبٌعة العمل التفاعلً " بالمسإولٌة شعورلظ بداخل الطلبة المن شؤنه أن ٌو ,صعٌد اإلخراج

والجماعً اإلٌجابً فً أثناء العمل ٌنمً األخاللٌة والذولٌة من خالل انتماء األلفاظ الالبمة فً 

  .(1)"راد المجتمع بكل طبماتهالخطاب وتعلم احترام أف

 :أهداف المسرح المدرسً :ثانٌا

 ,األهداؾ التً ٌسعى المسرح المدرسً إلى تحمٌمها تتمثل فً األهداؾ الفكرٌة والوجدانٌة

وتوجٌه الطلبة  ,وتشمل ترسٌخ المعتمدات والمٌم الدٌنٌة واالجتماعٌة والفنٌة فً نفوس الطلبة

وإتاحة الفرص للطلبة لالتصال  ,على اكتشاؾ مٌولهم ولدراتهم والعمل على تحسٌنها وتنمٌتها

بالبٌبة والتـعامـل معـها لـتحمٌـك مزٌـد مـن االنـدماج والتفاعل وإتاحة الفرصة للـطلبـة للتـدرٌب 

دٌد واالبتكار وتنمٌة على األسلوب العلمً وإكسابـهم المدرة على البحث واالستنتاج والتج

االتجاهات نحو احترام العاملٌن وتمدٌر العمل الٌدوي وإتاحة الفرصة أمام الطلبة الستؽالل 

 وتشمل ,فضال عن األهداؾ المهارٌة ,أولات الفراغ فً المنافع المفٌدة وإثراء المناهج الدراسٌة

الدلة فً  ,اون مع ألرانهترجمة المٌم التربوٌة التً ٌدرسها الطالب نظرٌا داخل الصؾ التع"

وتدرٌبه  ,تحمل المسإولٌة وتدرٌبه على التعلم الذاتً والمستمر ,استؽالل الفرص لإلنتاج ,العمل
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وكٌفٌة التخطٌط  ,واكتساب مهارة حل المشكالت ,على أداء وإتمان العمل بجهد ألل وولت ألصر

  .(2)"ى اإلبداع واالبتكارفٌإدي إل ,وإثارة خٌال وفكر الطالب ,ألي مشروع ٌرٌد المٌام به

فضال  ,وتمبل التعلٌم بسهولة ,والتعامل مع المجتمع بنجاح ,وٌساعد الطالب على االتزان عاطفٌا

وٌالحظ أن العرض الجٌد ٌنمً  ,الخوؾ الشفمة واالعجاب ,عن اثارة العواطؾ لدى الطالب

وٌمدم لهم وجهات نظر جدٌدة فً األشخاص والموالؾ  ,األحاسٌس الطٌبة واالدران السلٌم

مما ٌنمً لدٌهم المرونة والتفكٌر واإلحساس بالمسإولٌة وٌشبع رؼبتهم فً البحث " ,واألشٌاء

وٌثٌر حٌوٌتهم العملٌة عن طرٌك إثارة الخٌال لالختراع  ,وٌمدم لهم خبرات متنوعة ,والمعرفة

وٌمدم بطرٌمة  ,و مطلوب من لٌم اجتماعٌة ودٌنٌةوالتؤكٌد على ما ه ,واالبتكار واالكتشاؾ

  .(0)"األدب والموسٌمى وفنون الحركة والتشكٌل

 :ومن أهداؾ المسرح المدرسً

 .من بٌن الطالب ورعاٌتها وتنمٌتها فنٌا ,اكتشاؾ المواهب والمدرات المسرحٌة .2

 .وتدرٌب الطالب على تمنٌات وحرفٌات المسرح ,التعرٌؾ بفنون المسرح .0

 .نصوصا ومإلفٌن ومخرجٌن ,التعرٌؾ بالتراث المسرحً العالمً والعربً .1

 (.1) ااالنجذاب لهاتدرٌب الطالب على مشاهدة العروض المسرحٌة و .2

لدراته التعلٌمٌة على إكساب الطالب الكثٌر من أسالٌب " وٌعمل المسرح المدرسً من خالل

ومن  ,تبعا للتوجهات الثمافٌة العامة ,نحو الذات والمجتمع واألمة ,السلون واالتجاهات اإلٌجابٌة

  (.2)"تحمٌك هذا الهدؾ من ٌمكن ,خالل االختٌار الجٌد للنص المناسب

وإنما له  ,نشاط مدرسً حر ال ٌخضع لمناهج التدرٌس والتزاماتها والمسرح المدرسً هو

أهدافه الخاصة فهو اختٌار ؼٌر مفروض على الطالب وتتولؾ مزاولته على جهود المدرسٌن 

 على السام منها :وتمسم أهداؾ المسرح المدرسً  ,فً ترؼٌب الطالب على ممارسة تنفٌذه

  :ًفً التال (الطابً)وهذا ما أشار إلٌه  ,واألهداؾ النفسٌة واألهداؾ االجتماعٌة فنٌةاألهداؾ ال

 ٌعمل المسرح المدرسً على تفجٌر ملكات الخلك واإلبداع واالبتكار. .2

 ,ٌحمك النشاط المدرسـً توازنـا نفسـٌا بـٌـن الطـالب وبٌن الناس الذٌن ٌحتكون بهـم .0

بـما ٌدع لهم مجاال للتفكٌر السلٌم وإبداء الرأي وتثبٌت المناعات بعٌدا عن الخوؾ 

 .والتردد
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الجماعً واألخذ والعطاء بالمشورة والرأي واالستفادة من تهٌبة مناخ صحً للعمل  .1

للطالب مجاال للعب الذهنً إن النشاط ٌحمك  فضال عن ,معلومات اآلخرٌن وخبراتهم

  .(2)الحركً

الذي ٌمدمه طالب المدرسة وبإشراؾ المدرس ٌعتمد على البساطة والتلمابٌة والعرض المسرحً 

الممثلٌن بهدؾ خلك تنمٌة وبناء شخصٌاتهم ولٌس هدفه والمشاركة الوجدانٌة من لبل الطالب 

وهذا ٌختلؾ عن المسرح االحترافً ومسرح الطفل الذي تتجه مإسسات  ,خلك ممثلٌن محترفٌن

لذلـن ال نسـتطـٌع محاكمة نتاجات  ,رسـمٌـة ذات إمكانـٌة كـبٌـرة مـن حٌـث اإلنـتاج المـسرحـً

ولٌس مطلوب من نشاط " سرح الطفل االحترافًالمسرح المدرسً بمعاٌٌر نمدٌة وفنٌة كم

المسرح المدرسً أن ٌكون منافسا للفرق والمإسسات الفنٌة لذلن فالمسرح المدرسً ٌموم على 

أو من مصادر أخرى وتكون لها عاللة  ,نصوص مسرحٌة ٌختارها المعلم من الكتب المدرسٌة

ة والتصادٌة وٌمكن ان ٌتولى وتعالج لضاٌا اجتماعٌة وسٌاسٌ بؤمور حٌاتٌة تؽنً المنهاج

 وهذا مجموعة من الطلبة بإشراؾ المعلم اعداد المسرحٌة حسب الموضوع الذي ٌختارونه

ٌشجع الطلبة على التؤلٌؾ المسرحً وٌنمً مواهبهم الفنٌة فً مجال الكتابة واإلخراج والتمثٌل 

  .(0)"والتصمٌم وٌطورها

 :كاآلتًمن أهداؾ المسرح المدرسً  اعدد (سٌكس)وٌضٌؾ 

التعرؾ على هذا الفن ومبادبه ولواعده واكتساب الخبرات فً اإلخراج والتمثٌل  .2

 .واإلضاءة وكافة عناصر العرض المسرحً

مسرحة المناهج الدراسٌة ونعنً بها استخدام المسرح فً عرض المناهج التعلٌمٌة  .0

 .وتسهٌل فهمها بطرٌمة جذابة وممتعة

 .(1)كشؾ عن العالم الخارجً وعن الذاتتإدي لل إن فن الدراما هو أحد الوسابل التً .1

إذا كان المسرح ٌموم بدور تعلٌمً فإنه فً الحمٌمة ثمافته فً حد ذاته أنه ٌفتح " (العنانً)ذكر تو

 ,وٌوجه أنظارهم إلى األدب المسرحً لٌدركوا نجومهم الحمٌمٌٌن ,عٌون األطفال على هذا الفن

وللمسرح المدرسً أهداؾ عدٌدة منها ذات البعد الجمالً التً تهدؾ إلى أن ٌتعرؾ الطلبة على 

وتذوق الطلبة  ,وتعرفهم على األلوان وتنسٌمها وتمٌزها ,مواهبهم الفنٌة ومٌولهم الشخصٌة

  .(2)"وإتـمان بعـض األعـمال الٌـدوٌة بؤشـكال مـختلفـة ,لألعمال الفنٌة
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وأول هذه  للمسرح المدرسً أهداؾ كثٌرة تحددها خصوصٌته وأهمٌتهٌتضح للباحث إن 

التعلٌم وٌهدؾ التعلٌم فً المسرح المدرسً إلى مساعدة الطالب على ادران معنى  ,األهداؾ

فهو وسٌلة إلفهام الطالب مواد الدرس باالعتماد على االندماج والعاطفة  ,الحٌاة والتكٌؾ معها

 .والتفكٌر والممارسة

 :خصائص المسرح المدرسً :ثالثا

أنه مسرح  وهذه الخصابص هً: ,للمسرح المدرسً خصابص وممٌزات أمتاز بها دون ؼٌره

وٌمكن ألي مدرسة بؽض النظر عن وضعها المادي توفٌر  ,ال ٌتطلب مستلزمات مادٌة مكلفة

وؼالبا ما تمدم عروض المسرح المدرسً فً " تهأسباب نشوبه ودٌمومته وتنفٌذ خطوا

ٌرتبط مكانٌا وإنتاجٌا وفكرٌا و  (بٌبً)هو مسرح  فالمسرح المدرسً ,مهرجانات فنٌة مدرسٌة

التً ٌستمد منها أهدافه وعناصره ومموماته ومستلزمات  (المدرسة)وظٌفٌا بهذه البٌبة 

 .(2)"إلامته

ومشاعرهم  تثٌر عمول الطلبةضمن اإلطار الفنً حتى  ,والمسرحٌة تكون ذات مؽزى وهادفة

ولكن ٌجب أن ٌتضح الهدؾ من  ,ولٌس معنى ذلن أن ٌكون العمل المسرحً جامدا أو جافا

لعمل المسرحً المدرسً ٌجب أن ٌتناول التجارب المرٌبة فا" خالل اإلثارة والمتعة والبساطة

والتنحً عن األلفاظ الجافة  ,والبعد عن النواحً التجرٌدٌة ,من الطالب الموجودة فً مجتمعه

 عمالوأن ٌتناول العمل المسرحً باللؽة الوسطى التً تناسب الطالب مع مراعات عدم است

وأن تكون  ,والبد من أن تتوفر فً اللؽة سهولة الكلمة فً النطك والسمع ,األلفاظ الجارحة

  (.0)"الكلمة لرٌبة من نفسٌة الطالب حتى ٌستطٌع أن ٌعبر عنها بداللة نفسٌة

 :اآلتًخصابص المسرح المدرسً فً  (وآخرون ,شواهٌن)وٌضٌؾ 

لتمدٌم  ,والتصوٌر وؼٌرها, والرسم ,النحت ,المدرة الواسعة على الجمع بٌن عدة فنون .2

 .ثمافة فنٌة للمشارن والمشاهد فً العرض المسرحً

فـإن المـسرح المـدرسـً ٌـبـلـػ  ,إذا كان الدرس والكتاب ٌحممان جزء من ؼاٌـتـهـما .0

 .فً أجوابهاألن الطالب فٌه ال ٌمرأ تجربة فحسب وإنما ٌعٌش  ,ؼـاٌــته ألـصاهـا

وبالتالً دفعه للبحث عن  ,ٌساعد المسرح المدرسً على طرح األسبلة فً ذهن الطالب .1

 .وهكذا ٌضعه على بداٌة طرٌك االكتشاؾ والمعرفة ,إجابات ومعلومات
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 من حالة شعورٌة إلى أخرى المتفرج والمشتؽل والمشارن فرصة التنمل ٌمنح الطالب .2

وهذا  ,وٌجد نفسه باحثا فً هذا الموضوع دون أن ٌشعر ,بٌن حاالت شعورٌة متنوعة

  .(2)تربوي للمسرح المدرسًأهم دور 

 ,بٌبً مرتبط مكانٌا وفكرٌا بالمدرسة أنه مسرح ٌتضح للباحث من خصابص المسرح المدرسً

له خصوصٌة تتمثل فً عرض الموضوعات والمناهج الدراسٌة والموضوعات التربوٌة التً 

ٌسعى لتعلٌم الطالب عالم  ٌسٌرةتمنٌات مسرحٌة  عملوٌست ,تهم الطالب خالل المراحل الدراسٌة

 .عامةوبالثمافة  ,اصةالدراما والتمنٌات والممومات الفنٌة والجمالٌة وتزوٌده بثمافة المسرح خ

 :أهمٌة المسرح المدرسً :ارابع

الشعوب فمد كان جزءا من تمالٌدهم االجتماعٌة والدٌنٌة التً  ةللفن المسرحً دور هام فً حٌا

بدأ الفن دٌنٌا ٌرتمً بهم الى المٌم العلٌا وظل ٌتطور هذا الفن متحسسا ومحاكٌا  فمد ,ٌمارسونها

على مختلؾ الصعد لما ٌحمل من مضامٌن تربوٌة وجمالٌة  نشؤت أهمٌتهلمشاعرهم ومن هنا 

وعد " ,وفكرٌة, ففً مجال التربٌة والتعلٌم دخل فً نشاطاتها وفً أسالٌب تدرٌسها ومناهجها

التربوٌة للمدرسة حٌث ٌعمل من خالل برامجه المختلفة على االضطالع  من الركابز الربٌسٌة

  .(2)"المثل الدٌنٌة والتربوٌة الفضلىبدور رٌادي فً تنشؤت األجٌال وتزوٌدها ب

وبسبب الرابطة  ,بسبب إسهامه فً سد احتٌاجات اإلنسان الذهنٌة والجمالٌةوالمسرح كان رابدا 

ثم بسبب مختلؾ المٌم  " الوثٌمة التً تربط جمهوره بممثلٌه وبسبب نوع الجمهور الذي ٌرتاده

لكل هذه األسباب ٌبدو ممدرا للمسرح  الجدٌدةصالحٌته كمجال فعال إلجراء التجارب كاألخرى 

وحتى لو كتب للمسرح المحترؾ أن ٌحمك تنبإات المتشابمٌن المدٌمة  ,أن ٌعٌش آالؾ السنٌن

فسوؾ ٌبمى المسرح التربوي كحمل للتدرٌب ونمطة انطالق للطالب فً أي  وٌحل به الموت

 .(1)"فرع من فروع الفنون المسرحٌة

والمٌم  ,اعتمد نمل الخبرات اإلنسانٌة واإلرشادات السٌاسٌة واألخاللٌةفالمسرح منذ نشؤته 

وإلى  ()فالكتاب المسرحٌون منذ سوفوكلٌس, هدفا له لتنوٌر وتثمٌؾ الشعوب ,الثمافٌة والمعارؾ

تلن المدرات التعلٌمٌة للمسرح فً نمل الحمابك واالتجاهات السٌاسٌة واإلرشاد  وظفوااآلن 

فالمسرح المدرسً كفن جامع لكل " ,عرضهم الخبرات اإلنسانٌة المتنوعةمن خالل  األخاللً

فمن خالل مشاركة , المشاهد الفنون ٌساعد على تنمٌة الكثٌر من المهارات والمدرات لدى 
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ٌمكن أن تساهم فً تنمٌة اللؽة  ,بالمدارس النشاط المسرحً داخل جماعات أو فرق التمثٌل

بجانب تعلم حرفٌات هذا  ,والخطابة والمدرة على مواجهة اآلخرٌن والمدرة على العمل الجماعً

  .(2)"والتدرٌب على تنمٌة التذوق الفنً لدى الطالب ,الفن وبعض من تمنٌاته

 ,ٌم التعلٌمٌةفً تفسٌر وتبسٌط المفاه عمالهاٌمكن است ,فضال عن إنه وسٌط ووسٌلة تعلٌمٌة

لذلن  ,واستكمال ماال ٌمكن للمدرس وحده المٌام به داخل الفصل الدراسً ,والمفردات الدراسٌة

أو تلن التً تسعى  ,فمن الطبٌعً أن ٌلمى النشاط المسرحً االهتمام فً كثٌر من الدول الكبرى

 .لمساٌرة هذه الدول

مواكبة هذا التطور عندما ٌحمك األهداؾ فالمسرح المدرسً أكثر الوسابل التعلمٌة لدرة على "

ٌساهم إلى حد كبٌر فً مساعدة الطلبة على  األخاللٌة الجمالٌة واالجتماعٌة فً مجتمع متؽٌر

عن راٌه وذاته  برعلى إعداد جٌل ٌع وهو أٌضا لادرالعٌش داخل المجتمع والتكٌؾ معه 

  .(0)"لمستمبلوحرٌته لتإهله إلى تحمل المسإولٌات الملماة على عاتمه فً ا

فً  التعرؾ على أسالٌب جدٌدة البوإن معرفة الخبرات فً المسرح المدرسً ٌمنح الط

كما ٌسهم  ,على التهٌإ واالستعداد للتحدٌات الحالٌة والمستمبلٌة هتساعدوالمعرفة والتفكٌر 

المسرح فً تطوٌر تعلم الفرد عبر منحه الفرص لمواجهة الحاالت المشابهة لتلن التً لد 

تطوٌر لدراتهم فً االنتمال من " فالمسرح المدرسً ٌساعد الطالب على ,ٌصادفها فً الحٌاة

ة تمنحهم وهذه المدر , حاالتهم الفعلٌة الوالعٌة وأدوارهم فٌها إلى الحاالت الخٌالٌة أو المفترضة

استبصارا فرٌدا لهذه السٌالات وتفتح أمامهم نافذة ٌرون عبرها األفكار والمٌم والثمافات 

  (.1)"واستكشافها وتحدٌدها

على نحو ٌضمن تحمٌك ؼاٌاته وأهدافه  فالمسرح المدرسً ٌموم على خطط عمل ممنهجة

بالشكل الذي ٌإدي إلى تحمٌك األهداؾ الخاصة بتكوٌن الطالب المتمٌز المادر على نمل طالاته 

وابداعاته إلى نطاق العمل اإلبداعً الحمٌمً على أرض الوالع بما ٌحمك نتابج تخدم المجتمع 

بل  ,ٌعد ممتصرا على الجانب األكادٌمً ووفما لذلن فإن نجاح العملٌة التربوٌة لم ,وترتمً به

 ,الذهنٌة والبدنٌة الخارجة عن نطاق المناهج التملٌدٌة ونطاق التلمٌن أصبح فعاال فً النشاطات

وأهم أسالٌب تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة ٌكمن فً إعداد أسس  ,دور هام فً العملٌة التعلٌمٌةوله 

مات ظت التً تلمى اهتماما من لبل المنالنشاطافالنشاطات المسرحٌة واحدة من " ,علمٌة واضحة

وذلن إٌمانا من هذه الدول بؤن االهتمام بتكوٌن اإلنسان  التربوٌة ال سٌما فً الدول الؽربٌة

المتكامل ال ٌمكن أن تتم بمعزل عن تحمٌك التوازن الكامل بٌن المتطلبات األخاللٌة والمتطلبات 

  .(2)"ٌةالذهنٌة األكادٌمٌة والعاطفٌة والوجدان
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وإن التؤثٌر الوجدانً والذهنً الذي تتضمنه المسرحٌة ال تزول بزوال العرض المسرحً بل 

تبمى فً ذهن المشاهد للعرض المسرحً إلى فترة طوٌلة ولد تتحول إلى تجربة سلوكٌة تضاؾ 

المسرح من الفنون التً تتصل اتصاال مباشرا بالجمهور " ٌعدوإلى الخزٌن المعرفً للطالب 

وعلٌه فالمسرح ٌملن  (المتلمً)والجمهور  (المرسل)لذلن ٌكون التفاعل حٌا وآنٌا بٌن الممثل 

وبالتجربة اإلنسانٌة عبر تارٌخها  ,تؤثٌرا كبٌرا وخطٌرا بحكم ارتباطه بالتكوٌن الثمافً والفكري

  .(2)"ألخاللً على حد سواءواالجتماعً وا ,الحضاري الفكري

ٌتضح للباحث إن المسرح المدرسً ٌعد مإشرا لتؤثٌر التربٌة بشكل عام وما ٌتصوره الفرد عن 

المشاركة الفعالة للطالب خالل التدرٌب  كما إنفاعلٌتها وما ٌكتسبه الطالب فً التطبٌك 

 ,والتحضٌر والعرض تؽنً الجوانب الفنٌة لدٌه وتعطً الدلٌل على إن الطالب ٌثرى فٌها فنٌا

فضال عن إن إمكانٌة اختبار الطالب لدرته على  ,فهً تنمً وتطور الجانب الموسٌمً والتشكٌلً

وهذا كله له األثر  ,رة جسمه الحركٌةالؽناء والمدرة على التخٌل واالسترخاء والتركٌز ولد

 .الموي فً تنمٌة مٌول الطالب

 :المسرحً المدرسًالنص موضوعات  :خامسا

اعداد المواد الدراسٌة للمناهج درامٌا " تعرؾ مسرحة المناهج بؤنها :مسرحة المناهج . أ

وكتابة مسرحٌة تعتمد فً مادتها على دروس منتماة من المناهج الدراسٌة التعلٌمٌة 

للمرحلتٌن االبتدابٌة والثانوٌة ومحاولة تمدٌم المادة التعلٌمٌة فً اطار فنً مسرحً 

ة والمادة مشوق وممتع ٌزاوج بٌن الؽناء والرلص والكومٌدٌا والمضامٌن التربوٌ

العلمٌة ومحاولة تجاوز الطابع الجاؾ للمادة العلمٌة البحثة وتمدٌمها بؤسلوب ٌعتمد 

التشوٌك وإشاعة المرح والفرح وتمرٌر المادة بانسٌابٌة وشفافٌة إلى ذهن المتلمً 

  (.0)"التلمٌذ

 :اآلتًوهنان مبادئ أساسٌة لمسرحة المناهج تتمثل فً 

تمدم المضمون حتى ٌتعاطؾ التالمٌذ مع تلن العناٌة بشكل الشخصٌات التً  .2

  .الشخصٌات

  .االكثار من الجمل المركبة عدمبساطة األسلوب و .0

  .الدلة العلمٌة وسالمة المفاهٌم .1

 .عدم االسراؾ فً عدد الممثلٌن أو تمارب أسمابهم وصفاتهم .2

 .ضرورة توفر الحركة وأسالٌب التشوٌك والطرافة واالثارة .3

دون االكثار فً تفاصٌل  ,األساسٌة للدرس الذي ٌجري مسرحتهالتؤكٌد على الفكرة  .4

  .ٌمكن للتالمٌذ الولوؾ على الهدؾ الربٌسً فً اسرع ولتلمتشابكة 
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أن ٌكون هنان ترابط واضح بٌن موضوع المسرحٌة والدرس حتى ال ٌصبح التلمٌذ  .7

  .(2)مسرحٌة ال صلة لها بالدرس ,تابها بٌن درس ال ٌتوفر فً المسرحٌة

وإن تحوٌل فكرة أو شخصٌة خٌالٌة إلى كٌان حسً مدرن وملموس ٌعنً تحوٌلها من سطور  

فعل " مطبوعة إلى أصوات وحركات وهذا التحوٌل للنص المطبوع إلى عرض مسرحً ٌشكل

بنظام آخر وهو  ,ٌبدل نظام نمل المعلومات وهو الطباعةو ,تحوٌل تام من طبٌعة إلى أخرى

ذا ٌصبح األداء المسرحً أو العرض المسرحً نمطة الوصل وفك هعلى العرض المسرحً 

  (.0)"بٌن اللؽة والفعل

ٌتضح للباحث إن مسرحة المناهج تنطلك من مبدأ أن الطالب هو محور العملٌة التعلٌمٌة ٌكتسب 

ه بٌتعاٌش  ,وهو نشاط مخطط له تخطٌطا جٌدا تحت اشراؾ المعلمٌن ,تعلٌمه بالنشاط التمثٌلً

مشوق وممتع مستثمرٌن هذا التعاٌش فً تحمٌك العملٌة التعلٌمٌة وأٌضا تحمٌك  التالمٌذ بشكل

 .الهدؾ التربوي والترفٌهً للطالب

  :اهداؾ مسرحة المناهجومن 

 .تعوٌد التالمٌذ على الثمة بالنفس وكسر حاجز الخجل والخوؾ لدٌهم .2

  .ترسٌخ المٌم التربوٌة المثلى لدى المإدي والمتلمً .0

 . االرتجال وااللماء والتمثٌل :المإدي على اتمان فنون مساعدة التلمٌذ .1

 . تمدٌم المعلومات للتالمٌذ بؤسلوب جذاب دون اإلحساس برهبة المعلم .2

  .تبسٌط المناهج الدراسٌة وتسهٌل استٌعابها من لبل التالمٌذ وترسٌخها فً عمولهم .3

فً اكتساب خبرات  مساعدة التلمٌذ على التفكٌر وإٌجاد الحلول واستخدام خٌاله العلمً .4

 . تعلٌمٌة

تعوٌد التالمٌذ على حضور العروض المسرحٌة وتذولها ونمدها فنٌا من خالل  .7

    .المضمون التربوي والشكل الفنً

  .(1)مل شخصٌاتهم االجتماعٌة والنفسٌةمساعدة الطلبة على تكا .8
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تعد المصة أكثر األلوان األدبٌة شٌوعا وانتشارا بٌن األطفال وأشدها  :مسرحة المصة –ب 

ألنهم ٌمٌلون بفطرتهم إلٌها وال  ,جاذبٌة لهم وتعد من أهم الوسابل لتدرٌب التالمٌذ على التعبٌر

فن من فنون األدب له خصابصه وعناصر بنابه التً ٌتعلم الطفل من " ٌملون من سماعها فهً

وفن ٌجذب انتباهه فٌجعله ٌتفاعل مع  ,فهً تساهم فً بناء شخصٌة الطفل ,خاللها فن الحٌاة

  (.2)"فٌحرن مشاعره وٌثٌر انفعاالته من بدء األحداث إلى نهاٌتها ,أحداث المصة

فمن   لد شخصوا أبعاد المكان والزمان فضال عن إن األطفال باطالعهم على المصص ٌكونوا

ضً ومعارفه وأفكاره ولٌمه فضال عن حمابك خالل المصص ٌستطٌعون تلمس حمابك الما

والمصة الممسرحة وسٌلة لتمدٌم ذلن بطرٌمة فنٌة تجعل األطفال  ,الحاضر الذي ٌعٌشون فٌه

ٌؤنسون بؤحداثها وتكون لهم مصدرا من مصادر االثارة والبهجة والفرح والمتعة كما ٌمكن عن 

وإن  ,,جمال والشجاعة والصدقطرٌك تمثٌل المصة ؼرس لٌم كثٌرة فً نفوس التالمٌذ كال

ألنها تمدم للطفل ٌنبوعا معرفٌا ٌستطٌع من خالله الرد " وظٌفة المصة تذهب إلى أبعد من ذلن

على كثٌر من التساإالت التً تتعلك بطبٌعة وحمابك االمور من حوله فالمصص التً تدور حول 

لتنمٌة  تعتبر مصدرا مهما ,أفكار وأشخاص وحوادث خارجة عن نطاق الخبرة الشخصٌة للطفل

  (.0)"أفكاره عن األشٌاء

إنها بذلن تستحوذ على تفكٌر الطالب وتشده إلٌها وال ٌتم ذلن إال باستخدام الجمل المصٌرة التً و

من الجمل نتٌجة سرٌعة وٌفضل  ٌحصل فضال عن إن الطالب ,تكون لرٌبة من الطالب

التراكٌب الواضحة ألنه ال ٌحمل نفسه مشمة االستنتاج وٌفضل أن تسلم النتابج جاهزة فً أؼلب 

األحٌان وإن أدب األطفال ٌعتمد إلى السرعة واالٌجاز واستخدام الجمل الواضحة والمصٌرة 

فً الطالب تلن التً ٌجد فٌها  التً ٌمكن أن ٌفهمها الطالب دون عناء وإن أكثر األسالٌب تؤثٌرا

فالمصة الجٌدة هً التً تتناول موضوع ٌثٌر االحساس الصادق للطالب بها  ,السرعة والخفة

فضال عن لرب المسرحٌة من  ,وتثٌر انتباهه لؽرابة الموضوع أو الستهوابه النفسً ,وتذولها

ة فً عالمه أو البٌبة المحٌطة ذاتٌة الطالب من خالل التركٌز على المٌم الفنٌة والجمالٌة الموجود

  (.1)به 

فمد كان هنالن لسمٌن المسم األول رأى أن عالم الطفل  ,أما فٌما ٌتعلك بنهاٌة المصة الممسرحة 

والمسم الثانً رأى أنه ٌمكن تمدٌم  ,ٌتصؾ بالنماء وٌنبؽً أن ٌشٌع فٌه البهجة والفرح والسرور

فإننا ال نرٌد الكثٌر " ,ضٌح أن تكون النهاٌة عادلةنهاٌات مؤساوٌة أحٌانا إلى األطفال بؽرض تو

كل شًء لد سار  ,وتجعل شعاره حسنا ,من النهاٌات السعٌدة التً تحمل المتفرج على االستكانة

  .(2)"إن كل مسرحة ٌجب أن تمدم دافعا إلى تطوٌر إحساس المبادئ لدى األطفال ,على ما ٌرام
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ٌعد مسرح الدمى من االكتشافات الهامة والتً ٌمكن توظٌفها  :(الدمى)مسرح العرائس  –ج 

ومهما كانت هذه المادة  ,فً العملٌة التربوٌة فهو ٌمدم المادة التعلٌمٌة فً صورة تمثٌلٌة مشولة

فإن تحوٌلها إلى مسرحٌة تمثل بواسطة الدمى كفٌلة بؤن ٌجعلها واضحة  ,العلمٌة صعبة

وهذه البساطة تشكل عنصر جذب وتشوٌك للطالب  ,طةٌتمبلها الطالب بكل بسا ,ومفهومة

المشاهدٌن الذٌن بطبٌعتهم ٌمٌلون إلى تمبل المعلومات فً هٌبة حوادث وموالؾ والعٌة من والع 

الذي ٌعطً صبؽة طبٌعٌة تفتح  ,الحٌاة على شكل خبرات تكتسب من خالل عرض الدمى

  .المجال أمام الطالب فً ادراكها وعدم نسٌانها

عرابس تصنع من الخشب أو الورق أو البالستٌن على " بؤنه( العرابس)مسرح الدمى وٌعرؾ 

وٌموم بتحرٌكها  ,بحجم ٌتناسب والمسرح الذي سوؾ تظهر علٌه ,هٌبة شكل بشري أو حٌوانً

العبون عبر فتحة فً صندوق ٌختفً فٌه الالعبون وٌحركون عرابسهم بناء على حوار 

ورواٌة  ,(فواصل زمنٌة بٌن الوحدات)ومإثرات صوتٌة من حركة وإبداع ولعب درامً واٌماع 

مستندا على عناصر  ,لصة وتمثٌلها وارتجال تمارٌن وألعاب خاللة فً المولؾ التعلٌمً

  .(2)"فً مسرح العرابس من صوت وحركة التجسٌد

وٌتبنى مسرح العرابس االهتمام بالطفل من الناحٌة الفنٌة والتً تحمك أهدافا عدٌدة تعلٌمٌة 

وتربوٌة وتصنؾ ضمن أهم أنواع المسرح الخاص به فهو ٌموم بعملٌة التوجٌه لألطفال نحو 

والثمافٌة والعلمٌة والفنٌة لتساعدهم اكسابهم الخبرات والمعارؾ والمهارات واألفكار األدبٌة 

  .(0)اء شخصٌة إنسانٌة متكاملة ومتزنةعلى تنمٌة الحس الجمالً والفنً لبن

شكل من أشكال العروض المسرحٌة تإدي " مسرح الدمى بؤنه (باوٌعرفان )الٌاس, وحنان لص

مسرح الدمى ضمن األدوار فٌه دمى بدال من الممثلٌن الحمٌمٌٌن ولد جرت العادة على إدراج 

ومع ذلن فؤن  ,ألنه وسٌلة هامة لمخاطبة الطفل ولتحرٌض الخٌال عنده ,عروس مسرح الطفل

    .(1)"هنان العدٌد من مسارح الدمى المخصصة لجمهور من الكبار

  :عرض ألهمها ٌؤتًمن العرابس المستخدمة فً مسرح العرابس وفٌما  ةوهنان أنواع عد

   .تلبس بالٌد وتحركها األصابع ,وسمٌت بذلن ألنها تشبه المفاز :العرابس المفازٌة .2

وهً عبارة عن أشكال مصنوعة من الناٌلون الشفاؾ والرفٌع  :عرابس المارٌونٌت .0

    .شدٌد المتانة ال ٌرى بوضوح أثناء العرض

وهً عرابس منحوتة من الخشب تتحرن بعصً مصنوعة من  :عرابس الجاوا .1

  الخٌزران
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وهً عرابس تتكون من رأس أجوؾ مثبت على عصا تموم بتحرٌن  :عرابس العصً .2

   .الرأس

لص إصبع من كؾ بالستٌكً ورسم الوجه علٌه واستخدام عٌون  :عروس االصبع .3

 (.2) متحركة

 :اآللٌات المستخدمة فً طرق تدرٌس المسرح المدرسً على منصة كالس روم :سادسا

ٌكون ( meetروم من ضمنها خدمة تطبٌك ال )هنان العدٌد من الخدمات تدعمها منصة كالس 

تتم اثارة اسبلة بٌن الحٌن واآلخر بشكل مباشر  ,الطلبة جمٌعا حاضرٌن وٌسجل أسماء الؽٌاب

وفً حال توفر تمنٌات متمدمة للطالب والتدرٌسً ومنها شاشة كبٌرة وفتح  ,لؽرض تنشٌط الطلبة

والحرص على تمٌٌمهم على وفك تفاعلهم فً المنصة اإللكترونٌة مع تعزٌز  ,كامٌرات الطلبة

أما الجانب التطبٌمً فٌمكن  ,وهذا كله ٌتعلك بالجانب النظري ,الواجبات من تمارٌر وأبحاث

بشكل تفاعلً وتدرٌب الطلبة ( meetعمل تدرٌبات صوتٌة ألعمال الطلبة عبر تطبٌك ال )

المفردات  بعضتدرٌس ٌمكنها ات التعلٌمٌة اإللكترونٌة أن المنصو  ,على صناعة الدمى

الجزء األكبر من المفردات تتعلك بالجانب  فضال عن إنالتطبٌمٌة فً المسرح المدرسً 

حالة التدرٌبات الجماعٌة على  التطبٌمً العملً مما ٌتطلب الحضور وجها لوجه وخصوصا فً

األول وٌستمر التدرٌب علٌها فً الفصل  المسرحٌات التً ٌختارها الطلبة من الفصل الدراسً

  (.0)الثانً وتكون على وفك اإلخراج والتمنٌات المتاحة كما فً المدارس

ان نإسس لفكرة العمل المسرحً والشخصٌات وسٌنارٌو النص وما الى ذلن وصوال  الى  ٌمكنو

تؤلٌؾ نص مسرحً متكامل وتوزٌع الشخصٌات واداء المراءات معا  للتدرٌب على الحوارات 

والحركات ولكن التنفٌذ ال ٌمكن له ان ٌنجح اال على خشبة المسرح او فً لاعة واسعة تسمح 

ما فٌما ٌتعلك بالجانب النظري من مادة المسرح المدرسً فاألسلوب المتبع ا ,إلجراء التمارٌن

وطرٌمة  ( بالبوربوٌنت)  عبر المنصات هو طرٌمة المحاضرة من خالل استعراض مادة منظمة

الى جانب طرٌمة النمذجة من خالل رفع روابط فدٌوٌة تساعد الطالب  لبةالعصؾ الذهنً مع الط

نها فسحت الفرصة للطالب على استرجاع المادة فً اي ولت من على االستٌعاب. فضال عن ا

اٌضا  ٌمكن اللجوء الى تمنٌات متطورة تساعد االستاذ  ,خالل اعادة المادة المسجلة للمحاضرة

تجعل الطالب متواصل مع االستاذ  ,على توضٌح المادة عبر ما تتٌحه المنصة من امكانات تمنٌة

تتٌح لألستاذ اجراء اختبارات الكترونٌة للطالب  ,الدراسًبشكل مستمر ومتواصل طٌلة الفصل 

كما انها تسمح باستضافة الخبرات  ,بؤسالٌب متعددة فضال  عن امكانٌة الحصول على نتابج دلٌمة

فضال  عن امكانٌة ارشفة معطٌات الدروس  ,وتملل من المال المبذول ,العلمٌة من خارج البالد

ان دور التعلٌم اإللكترونً عبر المنصات التعلٌمٌة ٌؤتً  ,وبشكل دلٌك للطالب واالستاذ معا  

ال ٌمكن االستؽناء عنه مواكبة لمعطٌات التطور التكنولوجً بما  ,مكمال  لدور التعلٌم الحضوري

ومع هذا ٌبمى للتعلٌم الحضوري  ,ٌتٌحه من امكانات تمنٌة ٌعجز عن توفٌرها التعلٌم الحضوري
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التعلمٌة السٌما فً المواد العملٌة والتطبٌمٌة للمناهج  -دوره الفاعل والمإثر فً العملٌة التعلٌمٌة 

تربٌة الرٌاضٌة الى فً الكلٌات السٌما كلٌات الطب بؤنواعه وكلٌات الفنون الجمٌلة وكلٌات ال

  .(2)جانب المعاهد

المسرحً بطبٌعته له طموس منها الحضور الى الماعة واطفاء إن العرض ( وٌشٌر )السالمً

فالمسرح ٌفمد روحه  ,اإلضاءة سواء بالموافمة ام بعدمها على ما ٌطرح وكذلن التصفٌك

هذا من جانب ومن جانب آخر ٌمكن تطبٌك  ,منصات التعلٌم اإللكترونٌة عمالبسب است وطمسٌته

التً تدعمها منصة كالس روم  (خدمة )جوجل دراٌؾمن خالل  بعض الفمرات العملٌة إلكترونٌا

التعلٌمٌة والتً ٌمكن بواسطتها تحمٌل ملفات فدٌوٌة تتضمن عروض مسرحٌة مدرسٌة ترسل 

بشكل تفاعلً ٌثار فٌه الحوار بٌن ( meetإلى الطالب ٌتم توضٌحها عن طرٌك خدمة ال )

ن فكرٌة وفنٌة وجمالٌة فضال التدرٌسً والطلبة لؽرض توضٌح ما تحتوٌه المسرحٌة من مضامٌ

الشخصٌة  –الحوار  -من )الفكرة  األساسٌة لبناء المسرحٌة المدرسٌة عن الكشؾ عن العناصر

  .(0)(الجو النفسً العام –الحبكة  –

فً العرض المسرحً المدرسً من دٌكور و مكان العرض  عملةوالتعرؾ على التمنٌات المست 

وهذا  ,وتوظٌفها فً النص المسرحً المدرسً المفاهٌم وكٌفٌة التحلٌل واستنتاج المسرحً,

فً إٌصال المحتوى التعلٌمً  ٌعتمد على المهارات األدابٌة والفنٌة للتدرٌسً على المنصة

هذا من جانب ومن جانب آخر هنان معولات مادٌة ومعنوٌة تحول بٌن تطبٌك الجانب , للطالب 

التمنٌات  ,التواجد الجماعً ,بكة اإلنترنتمنها ضعؾ ش ,العملً للمسرح المدرسً بشكل كامل

  .(1)شبة المسرح ودٌكور ومإثرات صوتٌةمن خ ,المكملة للعرض المسرحً

فً تدرٌس المواد التطبٌمٌة للمسرح  عملةاآللٌات المست ٌتضح للباحث من خالل ما جاء فً

 ,التطبٌمٌة مجموعة من المفرداتأن هنان تطبٌك ل التعلٌمٌة المدرسً عبر منصة كالس روم

وتؤلٌؾ نص مسرحً متكامل وتوزٌع  ,من فكرة العمل المسرحً والشخصٌات وسٌنارٌو النص

أما  ,والتدرٌب على الحوارات والحركات ,واداء المراءات معا   الشخصٌات وصناعة الدمى

العروض المسرحٌة تحتاج إلى التدرٌبات التنفٌذ فال ٌمكن له ان ٌنجح اال على خشبة المسرح ف

 .اعٌة على المسرحٌات التً ٌختارها الطلبةالجم

  :دراسات سابمة
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كما وتعد من  ,تعد الدراسات السابمة مصدرا مهما من المعلومات البد للباحث من االطالع علٌها

لمام بؤبعادها والولوؾ على ما وصل إلٌه إلالوسابل المفٌدة فً تحدٌد ماهٌة مشكلة البحث وا

 .مما ٌساعد فً تحدٌد حجم العمل الذي سٌموم به الباحث ,اآلخرون فً هذا المجال

وبعد سعٌه فً البحث  ,من البحوث والدراسات السابمة وبعد تمصً الباحث واطالعه على عدد

عن دراسات مماثلة تناولت موضوع البحث الحالً لم ٌجد دراسات مشابه للدراسة الحالٌة 

لكن هنان  ,مسرحٌة لطلبة كلٌات الفنون الجمٌلةأثر المنصات التعلٌمٌة فً المواد ال ,المتضمنة

دراسات مماربة لها حاول أن ٌختار من الدراسات ما ٌتفك مع بحثه من حٌث المتؽٌرات 

 :وبما ٌلً ,واألهداؾ واإلجراءات

أثر أسلوب التعلٌم اإللكترونً المباشر فً اكتساب الموسومة) (2013 ،عثمان)دراسة  -أ

 ( واستبمابها بمادة التارٌخ األوربً لدى طالبات الصؾ الخامس األدبًالمفاهٌم التارٌخٌة 

تمثلت األداة فً  ,استخدمت الباحثة المنهج التجرٌبً لمجموعة ضابطة ومجموعة تجرٌبٌة

 ,تم تطبٌمه على عٌنة مكونة من طالبات الصؾ الخامس األدبً بطرٌمة لصدٌة اختبار تحصٌلً

طالبا تم تمسٌمهم إلى مجموعتٌن إحداهما تجرٌبٌة وٌبلػ عددها  34تكونت عٌنة الدراسة من و

 :طالب ولد أسفرت نتابج الدراسة عن 08طالب واألخرى ضابطة وٌبلػ عددها  08

تفوق طالب المجموعة التجرٌبٌة التً درست على وفك أسلوب التعلٌم اإللكترونً على  - 2

وهو ما ٌشٌر إلى فاعلٌة  ,ٌة مادة التارٌخطالب المجموعة الضابطة التً درست بالطرٌمة التملٌد

  .التعلٌم اإللكترونً فً تدرٌس مادة التارٌخ

درست على وفك اسلوب التعلٌم االلكترونً على  تفوق طالب المجموعة التجرٌبٌة التً - 0

طالب المجموعة الضابطة التً درست بالطرٌمة التملٌدٌة مادة التارٌخ فً استبماء المفاهٌم 

 (.2) التارٌخٌة

لدى   فً التحصٌل الدراسً دور التعلٌم اإللكترونًالموسومة ) (2020 ،بوناب)دراسة  -ب 

 ( طلبة جامعة دمحم بوضٌاؾ

 طلبة جامعة دمحم بوضٌاؾ فً تحصٌلدور التعلٌم اإللكترونً   هدفت الدراسة إلى التعرؾ على

أما مجتمع البحث فتمثل فً جمٌع األفراد  ,تمثلت عٌنة البحث فً أساتذة وطلبة جامعة المسٌلة ,

وتمثلت أداة الدراسة  ,استخدمت الباحثة المنهج الوصفً ,الذٌن ٌكونون موضوع مشكلة الدراسة

فمرة واستبانة أخرى لألساتذة مكونة من محور ( 22باالستبانة المكونة من ثالثة محاور ب)

 :وتوصلت الباحثة إلى نتابج التالٌة ,فمرة( 13واحد ب)

 ,ٌوجد اتجاه إٌجابً لطلبة الجامعة حول دور المنصة التعلٌمٌة فً التحصٌل العلمً .2

 .وٌزٌد من درجة تحصٌلهم العلمً ,وتعزٌز تعلٌمهم الذاتً

                                                           
اتلكقرورررل السبابررر  ررل القدرراب السفرراهيؼ القار خيرر  واسررقبوااوا أثررر أسررنؾب القعنرريؼ : عثسرران, بررذى د عثسرران( 1)

يسادة القار خ األور ل لدى طالبات الرف الخامس األدبل, رسرال  ماجدرقير غيرر مشذرؾرة, الجامعر  السدقشررر  , 
 .2112لني  القر ي , العراا, 



 .إٌجابً للطالب فً جامعة المسٌلة باستخدام منصة مودل ٌوجد رأي .0

حٌث  ,ٌةٌوجد اتجاه إٌجابً للتدرٌسٌٌن فً الجامعة حول استخدام المنصة التعلٌم .1

المحاضرات والدروس التً تتفك مع  ساعدت المنصات التعلٌمٌة األساتذة فً إعداد

وفً نفس الولت تساعد المنصة فً توصٌل المعلومة بؤكثر من طرٌمة  ,حاجة الطلبة

 .بٌن الطالب واألساتذة

  .(2)فعالٌة استخدام المنصة التعلٌمٌةٌوجد رأي إٌجابً عند التدرٌسٌٌن حول  .4

أثر استخدام التعلٌم االلكترونً فً تدرٌس لواعد الموسومة ) (2011 ،)الغامدي دراسة -ج

 ( اللؽة االنجلٌزٌة على تحصٌل طالب الصؾ االول الثانوي

 ,4ولد استخدم الباحث المنهج التجرٌبً ذو التصمٌم شبه التجرٌبً, بلػ حجم عٌنة البحث 

مجموعتٌن إحداهما تجرٌبٌة درست تم تمسٌمهم إلى  ,طالبا , من طالب الصؾ األول ثانوي

المواعد المستهدفة باستخدام التعلٌم اإللكترونً, واألخرى ضابطة درست المواعد نفسها 

. ولد توصلت الدراسة إلى 0,22بالطرٌمة التملٌدٌة, خالل الفصل الدراسً األول من العام 

 النتابج التالٌة: 

لواعد اللؽة اإلنجلٌزٌة تفوق طالب المجموعة التجرٌبٌة التً درست على وفك  .2

 ,المجموعة الضابطة التً درست بالطرٌمة التملٌدٌةباستخدام التعلٌم اإللكترونً, على 

 عند مستوى التذكر. 

لواعد اللؽة اإلنجلٌزٌة تفوق طالب المجموعة التجرٌبٌة التً درست على وفك  .0

 ,المجموعة الضابطة التً درست بالطرٌمة التملٌدٌةاإللكترونً, على باستخدام التعلٌم 

 عند مستوى التطبٌك

لواعد اللؽة اإلنجلٌزٌة تفوق طالب المجموعة التجرٌبٌة التً درست على وفك  .1

 ,المجموعة الضابطة التً درست بالطرٌمة التملٌدٌةباستخدام التعلٌم اإللكترونً, على 

 .( 0)عند مستوى الفهم

 :منالشة الدراسات السابمة

لكونه ٌعد اتجاها حدٌثا فً  ,ٌظهر االهتمام بما عرض من دراسات سابمة بالتعلٌم اإللكترونً

التدرٌس وٌنسجم مع التطورات المعاصرة لحركة تحدٌث مناهج وطرابك تدرٌس المواد 

                                                           
  د بؾ ضياف عبر مشرر  مرؾدل, دور القعنيؼ اتلكقرورل  ل القحريل الدراسل لظنب  جامع: بؾراب, سنيس ( 1)

 . 2121 – 2119رسال  ماجدقير مشذؾرة, جامع  د بؾ ضياف, يني  العنؾل اترداري  واالجقساعي ,, الجزاار, 
 
أثرر اسرقخدال القعنريؼ االلكقروررل  رل حردر س قؾاعرد النغر  االرجنيز ر  عنرا ححرريل : الغامدي, بشدر أحسرد برؾ ل( 2)

 .21112111الثارؾي, رسال  ماجدقير مشذؾرة, جامع  أل الورى, يني  القر ي , الدعؾدي , ط ب الرف االول 



دراسات سابمة وٌمكن استنباط بعض المإشرات والدالالت من  ,المسرحٌة فً لسم التربٌة الفنٌة

  :تتعلك بطرٌمة التدرٌس عبر المنصات التعلٌمٌة وعلى النحو التالً

  المادة العلمٌة - 2

من حٌث تناولها للمادة التعلٌمٌة فمن الباحثٌن من تناول فً بحثه  تباٌنت الدراسات السابمة 

التارٌخ  مادةوهنالن من تناول  ,(0,22 ,كدراسة )الؽامدي التجرٌبً لواعد اللؽة االنجلٌزٌة

 ،بوناب)كدراسة  وهنالن من تناول مادة التحصٌل الدراسً (2013 ،عثمان)كدراسة  األوربً

 .أما البحث الحالً فمد اعتمد المواد المسرحٌة التطبٌمٌة (2020

  :المرحلة الدراسٌة - 0

بل شملت مراحل  ,لم تمتصر طرٌمة استعمال التعلٌم اإللكترونً على مرحلة دراسٌة معٌنة

دراسة أما ,أساتذة وطلبة الجامعةعلى  (,0,0 ,بوناب)فمد طبمت دراسة  ,دراسٌة مختلفة

والخامس  فمد طبمت على طالبات الصؾ األول (0,22 ,ودراسة )الؽامدي (0,21 ,عثمان)

 .أما الدراسة الحالٌة فمد طبمت على طالب المرحلة الثالثة لمسم التربٌة الفنٌة ,الثانوي

 منهجٌة البحث: - 1

وهذه الدراسة  ,(0,21 ,عثمان)اعتمدت بعض الدراسات السابمة المنهج التجرٌبً كدراسة 

أما ,المنهج شبه التجرٌبً (0,22 ,)الؽامديفً حٌن اعتمدت دراسة  ,اتفمت مع البحث الحالً

 .فمد اعتمدت المنهج الوصفً (,0,0 ,بوناب)دراسة 

 :مؤشرات االطار النظري

فهو ٌتٌح الفرصة للطالب أن ٌتعلم  ,التعلٌم اإللكترونً المرونة فً الزمان والمكانٌوفر  .2

 .فً المكان والزمان الذي ٌرٌده

ٌوفر التعلٌم اإللكترونً بٌبة تعلم تفاعلٌة من خالل دمج المتعلم بخبرات التعلم وبٌن  .0

 .المتعلم وزمالبه وبٌن المتعلم والمعلم

لمٌن االستماللٌة واالعتماد على النفس ونمل العملٌة ٌوفر التعلٌم اإللكترونً للمتع .1

  .التعلٌمٌة من المعلم إلى المتعلم فً البحث و التعلم الذاتً

االستمرارٌة فً التعلٌم حٌث ٌتٌح التعلٌم اإللكترونً للمتعلم التعلم دابما بدون انمطاع  .2

 .وبدون االلتزام بعمر زمنً

سرعة تحدٌث مع  ,المعرفة والثمافاتٌوفر التعلٌم اإللكترونً عدد من مصادر  .3

 .المعلومات والمحتوى الدراسً بما ٌناسب المتطلبات التربوٌة

نظام تعلٌمً ٌستخدم شبكات الحاسوب والتمنٌات الحدٌثة والبرامج التعلٌم اإللكترونً  .4

 .ٌم وتوسٌع نطاق العملٌة التعلٌمًفً إٌصال المعلومات إلى المتعلم وتدع



التعلٌمٌة بٌبات تعلم متنوعة بما ٌتالءم مع مختلؾ فبات الطالب توفر المنصات  .7

  .وخصابصهم

إزالة الحواجز والعوابك أمام , و معطٌات التطور التكنولوجً تواكب المنصات التعلٌمٌة .8

 .التواصل مع العالم الخارجً بؤلل التكالٌؾ وأسرع ولت

العملٌة التعلٌمٌة إلى  ؼٌرت المنصات التعلٌمٌة دور المدرس من الملمن المهٌمن فً .9

وتؽٌٌر دور الطالب من الطرؾ المتلمً فً عملٌة التعلٌم إلى دور  ,المشرؾ والمرشد

  الباحث عن الحمابك.

 ٌعمل المسرح المدرسً على زٌادة خبرة الطلبة فً األمور العلمٌة والتطبٌمٌة .,2

 فنٌا. اكتشاؾ المواهب والمدرات المسرحٌة, من بٌن الطالب ورعاٌتها وتنمٌتهاو

ٌساعد المسرح المدرسً فً التعرؾ على فن المسرح ومبادبه ولواعده  .22

 .واكتساب الخبرات فً اإلخراج والتمثٌل واإلضاءة وكافة عناصر العرض المسرحً

من فكرة العمل المسرحً  ,التطبٌمٌة باإلمكان تدرٌس مجموعة من المفردات .20

وتؤلٌؾ نص مسرحً متكامل وتوزٌع الشخصٌات  ,والشخصٌات وسٌنارٌو النص

 .واداء المراءات, والتدرٌب على الحوارات والحركات وصناعة الدمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثالث

 منهجٌة البحث وإجراءاته

 أوال: منهج البحث 

 ثانٌا: مجتمع البحث 

 ثالثا: عٌنة البحث 

 رابعا: التصمٌم التجرٌبً 

 تحدٌد متغٌرات البحث  خامسا:

 أداة البحث  سادسا:

 الوحدات التدرٌسٌة   سابعا:

 تطبٌك التجربة  ثامنا:

 الوسائل اإلحصائٌة  تاسعا:

 

 

 

 

 منهج البحث:أوال: 

المنهج التجرٌبً بؤنه " تؽٌٌر متعمد ومضبوط للشروط المحددة  (عبٌدات, وآخرون)ٌعرؾ 

للوالع والظاهرة التً تكون موضوعا للدراسة, ومالحظة ما ٌنتج عن هذا التؽٌٌر من آثار هذه 

 .(2)الظاهرة"

تحصٌل طلبة لسم بما إن البحث ٌهدؾ إلى الكشؾ عن أثر استخدام المنصات التعلٌمٌة فً  

التربٌة الفنٌة فً كلٌات الفنون الجمٌلة فً المواد المسرحٌة التطبٌمٌة, لذا اعتمد الباحث المنهج 

 التجرٌبً فً تصمٌم إجراءات بحثه لكونه أكثر مالءمة لتحمٌك هدؾ بحثه.

 ثانٌا: مجتمع البحث:

                                                           
عبيررردات, ءوقررران وآخررررون: البحرررك العنسرررل: مفوؾمرررن وأدواحرررن وأسررراليبن, دار الفكرررر لنظباعررر  والشذرررر, األردن,  ((1

 .281, ص1998



ألسام التربٌة الفنٌة الدراسة الصباحٌة فً كلٌات  –تكون مجتمع البحث من طلبة الصؾ الثالثٌ

 – ,0,0الفنون الجمٌلة التابعة لوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً فً العراق للعام الدراسً 

كما  حصابٌات كلٌات الفنون الجمٌلةعلى وفك إطالب وطالبة  (2824)والبالػ عددهم  0,02

 .(20001ً ملحك )ف

 ثالثا: عٌنة البحث:

تم اختٌار عٌنة البحث من طلبة الصؾ الثالث فً لسم التربٌة الفنٌة الدراسة الصباحٌة التابع 

, (2كما فً جدول رلم ) ( طالبا وطالبة,0لكلٌة الفنون الجمٌلة جامعة دٌالى والبالػ عددهم )

ءات البحث علٌها  من لبل الباحث لصدا واعتمدت العٌنة بوصفها مجموعة تجرٌبٌة لتطبٌك إجرا

 :اآلتٌةوذلن لألسباب 

استعداد رباسة لسم التربٌة الفنٌة فً الكلٌة للتعاون مع الباحث إذ رحب الكادر  .2

 التدرٌسً بإجراء التجربة.

 (2جدول رلم )

 (المرحلة الثالثة –لسم التربٌة الفنٌة )أسماء طلبة عٌنة البحث 

 رسل حمٌد محمود  2

 أمنٌة ٌاسٌن نصٌؾ  0

 آمنه عبد المادر أحمد 1

 نبؤ عبد الكرٌم محمود 2

 أحمد جابر بران 3

 ٌاسٌن ٌوسؾ إسماعٌل 4

 منال محمود عبود 7

 بسمة عبد الحمٌد حسن 8

 آٌة دمحم ٌوسؾ  9

 نبؤ دمحم عبد الكرٌم ,2

 دمحم جاسم دمحم 22

 ثامر دمحم نجم  20

 نور عبد الرزاق ناجً  21



 مٌس كرٌم أحمد 22

 دمحم ٌاسر محمود 23

 هبة عبد الرسول سلطان  24

 حسناء زكرٌا محمود 27

 فاطمه خالد إبراهٌم  28

 زٌنب ٌاسر حسن 29

 زهراء معتز كٌالن  ,0

 

 رابعا: التصمٌم التجرٌبً:

أن استعمل الباحث التصمٌم التجرٌبً ذي العٌنة الواحدة وباالختبارٌن المبلً والبعدي, ذلن 

المتؽٌر المستمل للبحث هو المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة اعتمد الباحث هذا التصمٌم كونه ٌالبم 

 متطلبات البحث.

"وفابدة االختبار المبلً انه ٌمٌس حالة المتؽٌر التابع لبل ادخال حالة المتؽٌر المستمل, اما حالة 

 .(2)المتؽٌر المستمل االختبار البعدي فوظٌفته لٌاس المتؽٌر التابع بعد ادخال

 

 

 (2جدول )

 اثر المتغٌر المستمل االختبار البعدي المتغٌر المستمل  االختبار المبلً

االختبار التحصٌلً 

لمادة المسرح 

 المدرسً

المنصات التعلٌمٌة 

 اإللكترونٌة

االختبار التحصٌلً 

لمادة المسرح 

 المدرسً

 الفرق بٌن االختبارٌن

 

                                                           

, 1981مشراها البحرك  رل القر ير , مظبعر  جامعر  يغرداد, العرراا,  الزو عل, عبرد الجنيرل, ود احسرد الغشرال: (1)
 . 113ص



 (3جدول )

 اثر المتغٌر المستمل االختبار البعدي المتغٌر المستمل  المبلًاالختبار 

االختبار المهاري  

لمادة المسرح 

 المدرسً

المنصات التعلٌمٌة 

 اإللكترونٌة

االختبار المهاري 

لمادة المسرح 

 المدرسً

 الفرق بٌن االختبارٌن

 

 خامسا: تحدٌد متغٌرات البحث:

لعاللتها بالتصمٌم التجرٌبً المعتمد فً إجراءات البحث وبما لام الباحث بتحدٌد متؽٌرات البحث 

 ٌلً:

 المتؽٌر المستمل: .2

أثر استخدام المنصات المعتمدة فً البحث الحالً لتدرٌس المجموعة التجرٌبٌة مادة المسرح 

 المدرسً.  

 المتؽٌر التابع:   .0

عٌنة )ضاع الطلبة تحصٌل الطلبة فً المواد المسرحٌة التطبٌمٌة, إذ تم لٌاسه من خالل إخ

لإلجابة عن فمرات االختبار التحصٌلً المعرفً المبلً والبعدي الذي صممه الباحث فً  (البحث

 بحثه.

 سادسا: أداة البحث:

بالنظر إلى عدم وجود أدوات جاهزة أو ممٌاس جاهز لمٌاس التحصٌل المعرفً للمواد المسرحٌة 

التربٌة الفنٌة فمد لام الباحث فً بناء أداة لمٌاس تحصٌل التطبٌمٌة لدى طلبة المرحلة الثالثة لمسم 

الطلبة المعرفً فً مادة المسرح المدرسً, اعتمد الباحث بناء واعداد فمرات االختبار 

تتصؾ بالدلة والموضوعٌة ولسهولة وع االختبارات الموضوعٌة ألنها "التحصٌلً المعرفً ن

 . (2)لتصادٌة فً الولت نفسه"را وتكون اإجرابها وال تكلؾ المصحح جهدا كبٌ

ولد استفاد الباحث فً بناء األداة من األدبٌات النظرٌة حول الموضوع وتتكون األداة من 

 -مجالٌن:

 : إذ تم بناء هذا االختبار فً ضوء مفردات مادة المسرح المدرسًالمجال المعرفً .2

إذ تكون استند فً بنابه على المصادر واالدبٌات التً تناولت مادة المسرح المدرسً  

 طلبة للمواد المسرحٌة التطبٌمٌة لدى لمٌاس التحصٌل المعرفً (فمرة ,0من ) االختبار

                                                           

, 1972, دار السيدرررررة لنشذررررر, األردن, 2قوررررؾ ؼ  ررررل القر يرررر , طسررررسارة, عز ررررز وآخرررررون: مبرررراد  القيررررا  وال (1)
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 الطلبة تحصٌل لمٌاس أداة بناء فً الباحث لام فمد الفنٌة التربٌة لمسم الثالثة المرحلة

المدرسً, واستعمل الباحث فً هذا الجانب االختبار  المسرح مادة فً المعرفً

لكل إجابة صحٌحة و )صفر( لكل إجابة خاطبة  (درجات 3)الموضوعً, وأعطٌت 

وبذلن ٌصبح مجموع الدرجة الكلٌة التً ٌحصل علٌها الطالب خالل اجابته على فمرات 

 (.      2وكما موضحة فً جدول رلم ) (درجة ,,2)االختبار 

لمٌاس الجانب المهاري لدى طلبة المرحلة  فمرات(,2ل المهاري وٌتكون من )المجا .0

استعمل الباحث فٌه المٌزان الخماسً فً حساب وزن  الثالثة لمسم التربٌة الفنٌة

والممبول )درجتٌن( والمتوسط )ثالث  (الفمرات, إذ ٌعطً األداء الضعٌؾ )درجة واحدة

خمس درجات(, وبهذا تكون ألل درجة والجٌد جدا (درجات( والجٌد)أربعة درجات

ٌحصل علٌها الطالب )عشر درجات( وتكون أعلى درجة ٌحصل علٌها الطالب 

                         (.3وكما موضح فً جدول رلم ))خمسون درجة(.  

 

  



 (4جدول )

 أداة لمٌاس تحصٌل الطلبة المعرفً فً مادة المسرح المدرسً

 اإلجابة  فمرات االختبار ت

 .-------------على ٌد 2914تؤسس فرع التمثٌل فً معهد الفنون الجمٌلة عام  2

 اإلجابة بدري حسون-د إبراهٌم الخطٌب  -ج حمً الشبلً -ب جعفر السعدي-ا

 ب

 .--------------------اختٌار الممثل من لبل المخرج ٌعتمد على  0

الشكل -أ 

 الخارجً

 اإلجابة جمٌع ذلن-د الممثلشخصٌة -ج عمر الممثل-ب

 د

المسرح المدرسً بؤنه ذلن الوسٌط التربوي الذي ٌتخذ المسرح شكال ومن  -----------ٌعرؾ  1

 التربٌة وتعالٌمها مضمونا.

عبد الفتاح أبو  -أ

 معال

دمحم إسماعٌل  -د إبراهٌم حماده -ج خٌر شواهٌن -ب

 الطابً

 اإلجابة

 ب

 .------------المسرح المدرسً العرالً الى نهاٌات المرن ٌعود تارٌخ  2

السادس  -د السابع عشر -ج التاسع عشر -ب الثامن عشر -أ 

 عشر

 اإلجابة

 ب

 2902هً اول مسرحٌة تعرض على مسرح مدرسة إسالمٌة فً الموصل عام  ------------ 3

 ولد اخرجها ارشد افندي العمري.   

اسعد ابن ابً  -أ

 ولاص

صالح الدٌن  -ج خالد بن الولٌد -ب

 االٌوبً

عتبة بن  -د

 ؼزوان

 اإلجابة

 ج



عرضت مسرحٌة مشكلة زواج فً اإلعدادٌة المركزٌة فً بؽداد والتً اخرجها الفنان شهاب  4

 .-----------------المصب عام 

 اإلجابة 2933-د 2928 -ج 2923-ب 2913-أ

 ب

 -----------------المناهج هو الهدؾ من مسرحة  7

التعرؾ على  -أ

مناطك خشبة 

 المسرح

بداٌة  –ب 

منطمٌة ٌمكن 

متابعتها رؼم 

 العمبات

توعٌة الطلبة  –ج 

 توعٌة اجتماعٌة 

تبسٌط المواد  –د 

المدرسٌة وتسهٌل 

 استٌعابها للطلبة 

 اإلجابة

 د

--الطفل هو وحده الذي ٌنبؽً ان ٌخرج المخرج الذي ٌستطٌع ان ٌرى العالم من خالل نظرة  8

---------------- 

مسرحٌات  -أ

 التراجٌدٌا

 

المسرحٌات  -ب

 الجامعٌة

 

مسرحٌات  -ج

 األطفال

 

مسرحٌات  -د

 شكسبٌر

 

 اإلجابة

 ج

ان مهمة اخراج المسرحٌات  المدرسٌة  (نحو مسرح صفً)ٌإكد حسٌن علً هارؾ فً كتابه  9

 .----------------تمع على عاتك 

لجنة التمثٌل  -أ

 فً المدرسة

مدرس اللؽة  -ب

العربٌة ومدرس 

 التربٌة الفنٌة

مدرس التربٌة  -ج

 الفنٌة

مدرس اللؽة  -د

العربٌة 

ومدرس التربٌة 

الفنٌة ومدرس 

التربٌة 

 الرٌاضٌة

 اإلجابة

 ج

 ومسرحهم ----------------المسرحٌات المدرسٌة ٌجب ان ٌكون له االلمام ب مخرج  ,2

جمٌع  -د ادب األطفال -ج االدب العربً -ب االدب العالمً -أ

االختٌارات 

 السابمة

 اإلجابة

 ج



 ٌعطً صفة االستمرار للصورة المسرحٌة وٌعطً إحساسا مرٌحا لدى المشاهدٌن. -------إن  22

 اإلجابة الحبكة -د التتابع -ج الثبات -ب التوازن -أ

 ب

ٌرى عونً كرومً بان هنان ثالث أشٌاء أساسٌة فً جمٌع اشكال االختبار ٌنبؽً للمخرج فً  20

---------------المسرح المدرسً مالحظتها هً صوت الممثل التلمٌذ وجسم الممثل التلمٌذ و 

. 

 مستوى التلمٌذ -أ

 العلمً

عمر الممثل  -ب

 التلمٌذ

 

موافمة أولٌاء  -ج

 األمور

 

فهم التلمٌذ  -د

للمسرحٌة 

والدور الذي 

 ٌإدٌه بالذات

 اإلجابة

 د

21 

 

هو وضع الطالب فً مولؾ ٌتطلب منه التصرؾ والمٌام بؤفعال وحركات  ------------

 وتعبٌرات مستخدما ذكاءه وخبراته فً هذا المجال. 

 -د الحوار  -ج االرتجال -ب الفعل  -ا

 الفكرة

 اإلجابة

 ب

 .---------ٌعتمد المخرج للمسرحٌات المدرسٌة فً المدارس االبتدابٌة على المسرحٌات 22

 الحوارٌة -أ

 

 الطوٌلة -ب

 

ذات المصص  -ج

 العالمٌة

 

ذات النص  -د

من التراث 

 الشعبً

 اإلجابة

 أ

واحترام لٌمة المولؾ من اهداؾ المسرح المدرسً ٌعد تعوٌد الطلبة على االنضباط والنظام  23

 .----------------على المستوى 

 اإلجابة التربوي -د االجتماعً  -ج النفسً -ب الفنً –أ 

 ج

هً الوسابل واالنفعاالت المفتعلة الخارجة عن الوالع من خالل استخدام  ------------ 24

 احاسٌس المتفرجٌن.المإثرات الصوتٌة والضوبٌة إلثارة 

 اإلجابة التراجٌدٌا -د الملهات  -ج البانتوماٌم -ب ا.المٌلودراما



 

        -اسم الطالب:

                         -المرحلة:    

 -المسم:    

 

 

 

 

 أ

 .-------تعد تنمٌة التذوق الجمالً للمتعلمٌن من أهداؾ المسرح المدرسً على المستوى  27

 اإلجابة النفسً -د االجتماعً  -ج الفنً -ب التربوي-ا

 ب

 المخرج فً المسرح المدرسً فً األسبوع األول للتدرٌب على المسرحٌة.تكون اعمال  28

 توزٌع النص -ب رحفظ األدوا -أ

 

ربط مشاهد  -ج

 المسرحٌة

تثبٌت  -ج

 الحركة 

 اإلجابة

 ب

 تكون اعمال المخرج فً المسرح المدرسً فً األسبوع الثالث للتدرٌب على المسرحٌة 29

التدرٌب على  -أ

 الدٌكور

اختٌار  -ب

 المختصٌن

تولٌت  -د المراءة والتفسٌر -ج

الدخول 

 والخروج

 اإلجابة

 أ

المدرات التعلٌمٌة للمسرح فً نمل الحمابك واالتجاهات السٌاسٌة واإلرشاد  ---------استخدم    ,0

 األخاللً

 اإلجابة آرتو -د ستانسالفسكً -ج برٌخت -ب ماٌرهولد -ا

 ب

 جٌد جدا جٌد متوسط ممبول ضعٌف  نوعها مهارات التمثٌل ت



 

 فً مادة المسرح المدرسً هاريأداة لمٌاس تحصٌل الطلبة الم (5جدول رلم )

       

       

       

       

       

 صدق األداة: . أ

من أجل التؤكد من صالحٌات فمرات األداة فً لٌاس تحصٌل الطالب فً مادة المسرح 

لام الباحث بعرض الفمرات على مجموعة من )الخبراء والمتخصصٌن فً مجال  المدرسً,

األهداؾ التعلٌمٌة التربٌة الفنٌة والفنون المسرحٌة( لبٌان مدى صالحٌة الفمرات فً لٌاس 

      جسدٌة تعبٌرات الوجه 2

      جسدٌة حركة الذراعٌن 0

التعبٌر عن الحزن أثناء  1

 الحركة

      جسدٌة

حركة الجسم فً  2

 االنفعالٌةالموالؾ 

      جسدٌة

ألداء  طالبتركٌز ال 3

 الحركة

      جسدٌة

      صوتٌة مخارج الحروؾ 4

      صوتٌة السكتات والتولفات 7

التحكم فً الطبمات  8

 الصوتٌة 

      صوتٌة

      صوتٌة التلوٌن الصوتً 9

استعمال النبر بشكل  ,2

 صحٌح

      صوتٌة



ٌس بها االختبار ما ٌراد تلن الدرجة التً ٌمق االختبار هو ", فالمصد من صدووضوح صٌاؼتها

 .(2)لٌاسه"

وعلٌه ٌكون اختبار التحصٌل فً مادة ما صادلا إذا كان ٌمٌس تحصٌل الطالب فً تلن المادة, 

وبعد جمع البٌانات من السادة الخبراء, أطلع الباحث على مالحظاتهم التً تبلورت حول 

تصحٌح بعض الفمرات وحذؾ بعضها وإضافة أخرى لها, أخذ الباحث بجمٌع ما طرحه الخبراء 

لن ثم تم إعادتها إلى بعضهم لألخذ بالصدق الظاهري حول الفمرات المعدلة وصحح على وفك ذ

 وبعد استكمال اإلجراء المذكور حظٌة فمرات االختبار بالمبول واالتفاق التام علٌها. 

 ثبات األداة: . ب

تم استخراج ثبات األداة بطرٌمة تطبٌك االختبار وإعادة تطبٌمه, إذ تم تطبٌك االختبار على عٌنة 

فً لسم التربٌة الفنٌة  \المرحلة الثالثة  بة( طالب وطالبة من طل,0كونة من )استطالعٌة أولى م

وأعٌد  (0,02\2\2)ٌوم األحد (من خارج العٌنة األصلٌة)جامعة دٌالى بكلٌة الفنون الجمٌلة 

( ولد تم مراعاة أن 0,22\2\22( أٌام فً )7تطبٌك االختبار على العٌنة ذاتها بعد مرور )

كون ظروؾ تطبٌك االختبار األول هً ذاتها فً االختبار الثانً لدر المستطاع, وتم حساب ت

معامل االرتباط باستخدام معامل ارتباط بٌرسون بٌن تطبٌك االختبارٌن الستخراج معامل 

ن ( وهو ٌعد مإشرا جٌدا " إذ إن االختبار ٌعد جٌدا أذا كا082,الثبات, إذ بلػ معامل الثبات )

   .  (0)"( فؤكثر073,باته ٌبلػ )معامل ث

 سابعا: الوحدات التدرٌسٌة: 

هً مفردات دراسٌة أعدت للتدرٌس على وفك طرٌمة المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة باالعتماد 

( 8على المصادر واألدبٌات التً تناولت تدرٌس مادة المسرح المدرسً وكانت عبارة عن )

وكل محاضرة هً موضوع. وتم عرض ٌتضمن كل درس تمرٌنا تطبٌمٌا واحدا  محاضرات 

التربٌة الفنٌة والفنون )المحاضرات الدراسٌة على مجموعة من الخبراء المختصٌن فً مجال 

وفً ضوء المالحظات التً لدمها الخبراء تم إجراء التعدٌالت على  (2ملحك رلم ) (المسرحٌة

المحاضرات من خالل حذؾ بعض المفردات وإضافة أخرى ثم عرضت مرة أخرى على 

 %.,,2الخبراء أنفسهم فحصلت على نسبة اتفاق 

 المحاضرة األولى:

ح المدرسً ٌشرح فٌها التدرٌسً عرضا مفصال لمفهوم المسر هً )مفهوم المسرح المدرسً(

, وتحدٌد مصطلح المسرح لتعرؾ على مدى العاللة بٌن المسرح والعملٌة التربوٌة ككلوا

المدرسً من بٌن مصطلحات المسرح التعلٌمً والمسرح التربوي, مع ذكر التعارٌؾ المتنوعة  

                                                           

األردن,  ,2ور رريؼ ج يسررل: السرردخل إلرا القر يرر  والقعنرريؼ, دار الذررروا لنشذررر والقؾع رر , ط عبررد أالربردات,   (1)
 .325ص ,1997

(
0
دار الحامد لنشذر , SPSSالشجار, ربيل جسع   ال , القيا  والقوؾ ؼ مشغؾر حظبيول م  حظبيوات برمج   (

 311,ص2111والقؾع  , األردن, 



ملحك  ( بشكل مباشر مع الطلبة,meetللمسرح المدرسً على منصة كالس روم ضمن فمرة )

وفً الجانب التطبٌمً   ٌوضح التدرٌسً للطلبة الحاالت اآلتٌة بطرٌمة األصوات (, 3رلم )

 (6كما فً جدول رلم ) الممابلة لكل حركة  مع التطبٌك علٌها.

 (6جدول رلم )

 الصوت الحالة

 هادئ طلب جلوس

 هادئ وسرٌع الحدٌث بارتٌاح وفخر

 عال النداء على اآلخرٌن

 الصراخ النداء بؤعلى صوتن

 متمطع وسرٌع الخوؾ من وجود أفعى

 تؤوه ألم وحزن

 تذمر الشكوى

 

 المحاضرة الثانٌة:

من خالل منصة كالس روم  (نظرة تارٌخٌة على بداٌات المسرح المدرسً العرالً  ) هً

(  ٌشرح التدرٌسً البداٌات األولى التً ظهر فٌها  المسرح المدرسً  فً meetضمن فمرة )

, وأهم بداٌات المسرح المدرسًالجامعات العرالٌة والمحافظات التً كان لها الفضل فً 

العروض التً تخللت هذه الفترة, واألهمٌة التً انعكست بشكل إٌجابً على ظهور فنانٌن 

 (4ً العراق, فً ملحك رلم )عرالٌٌن أسهموا فً بناء المسرح ف

 المحاضرة الثالثة:

فً الجانب المعرفً تناول التدرٌسً عرض مفصل ألهداؾ  (اهداف المسرح المدرسً) هً

المسرح المدرسً على المستوى الفنً وأهداؾ المسرح المدرسً على المستوى التربوي 

وأهداؾ المسرح المدرسً على المستوى النفسً وأهداؾ المسرح المدرسً على المستوى 

واإللماء, مثل تضخٌم  تناول تمارٌن خاصة بالصوتالجانب التطبٌمً االجتماعً,  وفً 

وتضخٌم الصوت الحلمً  تضخٌم الصوت األنفًو الصوت الصدري وتضخٌم الصوت العلوي

 (. 7وكما فً ملحك )

 المحاضرة الرابعة:



فً الجانب المعرفً  وضح التدرٌسً تعرٌؾ الدراما التعلٌمٌة  ( الدراما التعلٌمٌة) هً

, وعناصر الخارجٌة من فصل ومنظر وعناصرها الداخلٌة من فكرة وحبكة وشخصٌات وحوار

ومشهد, والجانب التطبٌمً كان عن حركة الممثل التً تمتاز بالمرونة والمدرة على التعبٌر 

وعلى الممثل أن ٌموم بؤداء بعض التمارٌن التً تعتبر ضرورٌة له لكً ٌكون أكثر خفة واندفاع 

ركات على المسرح وٌجب, وحٌوٌة أثناء النهوض واالنحناء والدوران والركض ومختلؾ الح

على الممثل أن ٌهٌا جسمه وٌكٌؾ عضالته لكً ٌستجٌب لجمٌع المتؽٌرات الداخلٌة والخارجٌة 

على خشبة المسرح, ومنها المشً على أصابع المدمٌن مع تحرٌن الٌدٌن والذراعٌن بشكل 

 (.8دابري, أثناء سماع الموسٌمى وكما فً ملحك )

 المحاضرة الخامسة:

( مفهوم meetفً الجانب المعرفً وضح التدرٌسً من خالل فمرة ) (المناهج مسرحة) هً 

مسرحة المناهج   وأهدافها والشروط الخاصة بمسرحة المناهج وطبٌعة المادة العلمٌة لمستوى 

ٌعرض التدرٌسً  مشاهد مسرحٌة مسجلة امام الجانب التطبٌمً  المشاهدٌن والمإدٌن, وفً

المناهج التربوٌة وٌوضح كٌفٌة  تحوٌل المناهج الدراسٌة من   الطالب موظفا فٌها أحد دروس

سٌالها الجامد التمرٌري المباشر إلى بنٌة جمالٌة ناطمة متحركة فً لالب مسرحً مشوق مع 

إعطاء الطالب فرصة المشاركة والتواصل من خالل فمرة )مهام( لمنصة كالس روم التعلٌمٌة 

 (.  9وكما فً ملحك )

 ة:المحاضرة السادس

فً الجانب المعرفً ٌوضح التدرٌسً معنى اإلخراج  (اإلخراج فً المسرحً المدرسً) هً 

الجانب اٌماع, وفً  -التصور التخٌلً  –الحركة المسرحٌة  -تكوٌن   -وعناصر اإلخراج من 

تحرٌن بعض أجزاء الجسم مع  -تعرٌؾ الطلبة بمهارة الولوؾ والجلوس على المسرح التطبٌمً

 (. ,2سٌمً, وكما فً ملحك )اإلٌماع المو

 المحاضرة السابعة:

( التمسٌم meet) تطبٌك( ٌوضح التدرٌسً من خالل جدول العمل  المشرف الفنً)هً 

األسبوعً لعمل المشرؾ الفنً وما ٌحتوٌه كل أسبوع من واجبات تمع على عاتك المشرؾ 

أجرى التدرٌسً تمارٌن عن الصوت  والتدرج فً نطك  الجانب التطبٌمًالفنً  والطلبة  وفً 

حرؾ, أو كلمة معٌنة, حتى ٌصل الصوت إلى أعلى نمطة. كرر هذا التمرٌن عدة مرات, تردٌد 

أصوات ؼٌر عادٌة: مثل محاكاة وتملٌد بعض األصوات الطبٌعٌة والضوضاء, أو أصوات 

(   وكما meetن خالل فمرة )الطٌور, أو أصوات بعض الحٌوانات بشكل مباشر مع الطلبة م

 (.22فً ملحك )

 :المحاضرة الثامنة

(  تم عرض الجانب  المعرفً من خالل تدرٌسً meetمن خالل فمرة ) (مسرح العرائس)هً 

المادة موضحا فٌه مفهوم مسرح العرابس )الدمى( و االكتشافات الهامة والتً ٌمكن توظٌفها فً 

تعلٌمٌة فً صورة تمثٌلٌة مشولة, ومهما كانت هذه المادة العملٌة التربوٌة فهو ٌمدم المادة ال



العلمٌة صعبة, فإن تحوٌلها إلى مسرحٌة تمثل بواسطة الدمى كفٌلة بؤن ٌجعلها واضحة 

ومفهومة, ٌتمبلها الطالب بكل بساطة كما وضح تدرٌسً المادة عدد من أنواع مسرح العرابس 

من  الجانب التطبٌمً(, أما 7ملحك ) والمالبس المستخدمة فً مسرح العرابس  وكما فً

( وتدرٌب meetالمحاضرة, استخدم التدرٌسً  تدرٌبات صوتٌة ألعمال الطلبة عبر تطبٌك )

 مهام()الطلبة على صناعة الدمى وعمل  عروض من مسرح الدمى وإرساله من خالل فمرة 

 (. 9( و )8لمنصة كالس روم  كما فً الشكل )

 (8شكل رلم )

 طلبة عٌنة البحث ٌمثل أحد أعمال

 

 

 ( أحد أعمال طلبة عٌنة البحث9شكل رلم )



 

 

 

 تطبٌك التجربة: ثامنا:



مادة المسرح المدرسً بإلماء المحاضرات  تدرٌسًبدأ الباحث تطبٌك التجربة بعد أن أستعان ب

وانتهت التجربة فً ٌوم الثالثاء  0,02\2\21\على مجموعة البحث فً ٌوم الثالثاء الموافك  

وبعد أن تحمك الباحث من صدق وثبات أداة البحث وبعد أن عرض  0,02\3\03\الموافك  

باحث بتطبٌك التجربة على باشر ال (,2كما فً ملحك رلم )الوحدات التدرٌسٌة على الخبراء 

 -لتالٌٌن:ا (8و )(7عٌنة البحث لمدة ستة أسابٌع وبحسب ما مبٌن فً الجدول )

 (5جدول )

 لعٌنة البحثاالختبارٌن المعرفً والمهاري  ٌبٌن التارٌخ وولت

 المالحظات االختبارولت  نوع االختبار الٌوم والتارٌخ ت

إجراء االختبار  0,02\2\2 \الخمٌس 2

 المعرفً المبلً

طبك االختبار المعرفً المبلً  دلٌمة 23

بشكل إلكترونً من خالل 

ارسال استمارة 

( المكونة من Wordاالختبار)

( فمرة موضوعٌة اإلجابة  ,0)

إلى طلبة عٌنة البحث  على 

منصة كالس روم التعلٌمٌة 

من فمرة المهام  من لبل 

تدرٌسً مادة المسرح 

المدرسً واإلجابة علٌها 

 لكترونٌا إ

إجراء االختبار  0,02\2\4 \الثالثاء  0

 المهاري المبلً

طبك االختبار المهاري المبلً  دلٌمة ,9

بشكل إلكترونً من خالل 

اجراء ممابلة أون الٌن وجها 

لوجه مع طلبة عٌنة البحث 

على منصة كالس روم 

 (meet)التعلٌمٌة ومن فمرة 

والتعرؾ على مهارات افراد 

عٌنة البحث المتعلمة بتعبٌرات 

الوجه وحركة الذراعٌن 

والمرونة فً األداء والسكتات 

والتولفات والتلوٌن الصوتً 

ومخارج الحروؾ, واستعمل 

الباحث المٌزان الخماسً فً 

                                                           
 .أسقاء السادة:  أ. ل: حديؽ د عنل بحاءة: حدر دل يني  الفشؾن الجسين , جامع  ديالا 



حساب وزن الفمرات إذ ٌعطً 

األداء الضعٌؾ )درجة 

والممبول )درجتٌن(  (واحدة

والمتوسط )ثالث درجات( 

والجٌد)أربع درجات(والجٌد 

جدا )خمس درجات( وتكون 

أعلى درجة ٌحصل علٌها 

 الطالب )خمسون درجة( 

 

 

 ٌبٌن التارٌخ واألسابٌع والوحدات الدراسٌة وولت المحاضرات لعٌنة البحث( 5الجدول رلم )

ولت  الوحدات الدراسٌة الٌوم والتارٌخ األسبوع

 المحاضرة

مفهوم المسرح )المحاضرة األولى   0,02\2\21\الثالثاء   األول

   (المدرسً

 دلٌمة 23

نظرة تارٌخٌة على المحاضرة الثانٌة ) 0,02\2\23 \الخمٌس  ----

    (بداٌات المسرح المدرسً العرالً

 دلٌمة 23

اهداؾ المسرح )المحاضرة الثالثة  0,02\2\,0\الثالثاء ًنالثا

 (المدرسً

 دلٌمة 23

 دلٌمة 23 (الدراما التعلٌمٌةالمحاضرة الرابعة  ) 0,02\2\00 \الخمٌس  ----

 دلٌمة 23 المحاضرة الخامسة )مسرحة المناهج(     0,02\ 2\07 \الثالثاء الثالث

فً اإلخراج المحاضرة السادسة  )   0,02\2\09\الخمٌس ----

 المسرح المدرسً( 

 دلٌمة 23

جدول العمل المشرؾ )المحاضرة السابعة  0,02\3\2 \الثالثاء  الرابع

 (الفنً

 دلٌمة 23

 دلٌمة 23 (مسرح العرابس)المحاضرة الثامنة  0,02\3\4 \الخمٌس ----

 دلٌمة 23 إجراء االختبار المعرفً  البعدي  0,02\3\22\الثالثاء  الخامس

 دلٌمة,9 البعدي  إجراء االختبار المهاري  0,02\3\28\الثالثاء  السادس

 



 إجراءات االختبار البعدي:ثامنا: 

لام الباحث  4/3/0,022ولؽاٌة  21/2/0,02بعد تطبٌك التجربة خالل الفترة المحددة من 

بإجراء االختبار البعدي على المجموعة عٌنة البحث باألداة نفسها التً استخدمت فً االختبار 

و االختبار  ,0,02\3\22تارٌخ االختبار المعرفً  المبلً فً الجانبٌن المعرفً والمهاري,

  0,02\3\28المهاري البعدي بتارٌخ 

 

  



ا:  الوسائل اإلحصائٌة: تاسعا

 لمٌاس عٌنتٌن مترابطتٌن:  (T- TEST) اختبار   -

 )التوزٌع الطبٌعً(. 

 حساب لٌمة "ت" لعٌنتٌن مرتبطتٌن: 

 ٌتم حساب لٌمة  "ت" من خالل المانون اآلتً:

 

 

 

 

 

 :إذ

 T - المٌمة  التابٌة.  

 D -      الوسط الحسابً للفرق بٌن االختبارٌن.

 

 SD -.  االنحراؾ المعٌاري بٌن االختبارٌن               

 

  N - .عدد العٌنة

  : حٌث

 

   

 

                                                           

() (T- TEST) هرررؾ أحرررد االخقبرررارات اتحررررااي  السوسررر  والرررذي يدرررقخدل الخقبرررار الفروقرررات السعشؾ ررر  بررريؽ :
 رررل حالررر  مرررا إءا يررران حبرررايؽ السجقسررر  مجورررؾل وحؾجرررد  رضررريقان اساسررريقان السقؾسرررظات لعيشررر  واحررردة أو لعيشقررريؽ 

حدررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررقخدل مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  اخقبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررار )ت(.  مقؾاجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد عنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررايط 
https://www.youtube.com/watch?v=CFYzNVXMBI0{AM,1, 2021 / 5 /1 

 متوسط الفرق بٌن المراءتٌن  )التطبٌك المبلً والتطبٌك البعدي

 وٌتم حسابه من خالل :            

 



 

 

 

 

𝑑   = ∑ 𝑑 
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𝑑   

 

 

 

 

 

 

  1        (∑ 𝑑)2 

𝑠𝑑=    (∑ 𝑑2 −   ) 

𝑛 – 1   𝑛 

 

 

𝑠𝑑 

 

 .(1 ) (1-وتكون درجات الحرٌة فً حالة المجموعات المترابطة )عدد االزواج 

 

 

 

 

 

                                                           

, 263ص حؾ يق, عبد الجبار  و وعير ا أثشاسيؾ : اتحرا  الؾ رفل واالسرقداللل  رل القر ير  وعنرؼ الرشفس, (1)
 .1977العراا, 

 االنحراف المعٌاري للفرق بٌن المراءتٌن

 وٌتم حسابه من خالل :            

 



 

 

 لفصل الرابعا

 النتائج واالستنتاجات والتوصٌات والممترحات

 عرض النتائج. :أوال

 .االستنتاجات :ثانٌا

 .التوصٌات :ثالثا

 .الممترحات :رابعا

 

  



 :عرض نتابج البحث ومنالشتها :والأ

ٌتضمن هذا الفصل عرضا لنتابج البحث ومنالشتها واستعراضا لالستنتاجات التً توصل إلٌها 

وبما أن البحث الحالً ٌهدؾ إلى التعرؾ على أثر  ,وتحدٌد أهم التوصٌات والممترحات الباحث

المسرح )المنصات التعلٌمٌة فً تحصٌل طلبة لسم التربٌة الفنٌة فً المواد المسرحٌة التطبٌمٌة 

 :تابج بحسب فرضٌات البحث وكما ٌلًلذلن سٌتم عرض الن (المدرسً انموذجا

 الفرضٌة الصفرٌة األولى:

( فً تحصٌل الطلبة على وفك طرٌمة 0,3,ال ٌوجد فرق ذو داللة معنوٌة عند مستوى داللة )

بٌن متوسطات درجات طالب المجموعة التجرٌبٌة  ,التدرٌس على منصة كالس روم التعلٌمٌة

وللتحمك من صحة الفرضٌة لام الباحث باستعمال  ,فً االختبارٌن المهارٌٌن المبلً والبعدي

على عٌنة البحث والبالؽة   (والبعدي ,المبلً)لعٌنتٌن مترابطتٌن   (t- test)ابً االختبار الت

  :( المحسوبة وكما موضح بالجدول اآلتtًالستخراج ) ,( فردا لكل منهما,0)

بٌن  ((tاختبار وق بٌن المتوسطات لدرجات الطالب ( اختبار الفر8ٌوضح الجدول رلم )   

 :المبلً والبعدي بالنسبة لالختبار المهاري

 (8)جدول رلم 

حجم  االختبار

 العٌنة

الوسط 

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

درجة 

 الحرٌة

 (t)لٌمة 

 المحسوبة

( (tلٌمة

 الجدولٌة

مستوى 

 الداللة

دال  2.709 08.008 29 1.03 24.4 ,0 المبلً

 معنوٌا
 1.2 12.73 ,0 البعدي

 

( أن متوسط درجات المجموعة التجرٌبٌة فً االختبار المبلً 2ٌتضح للباحث من الجدول رلم )

( درجة فً حٌن بلػ 1003درجة وبانحراؾ معٌاري لدره )(2404)بلػ  (لبل تطبٌك التجربة)

( درجة 12003) (بعد تطبٌك التجربة)متوسط درجات المجموعة التجرٌبٌة فً االختبار البعدي 

( عند مستوى 080078( المحسوبة هً )(t( درجة وظهر أن لٌمة 102اري لدره )بانحراؾ معٌ

  ((t( أي أن لٌمة 20709( الجدولٌة بلؽت )tولٌمة ) ,(29( بدرجة حرٌة )0,3,داللة )

مما ٌشٌر إلى وجود فرق ذي داللة معنوٌة وبهذا ترفض  ,( الجدولٌة(tالمحسوبة أكبر من لٌمة 

أنه ٌوجد فرق دال معنوٌا بٌن نتابج )الفرضٌة الصفرٌة وتمبل الفرضٌة البدٌلة وهذا ٌعنً 

االختبار المبلً واالختبار البعدي لصالح االختبار البعدي وبهذا ٌتضح وجود أثر واضح 

الفنٌة فً مادة المسرح المدرسً فً الجانب  للمنصات التعلٌمٌة فً تحصٌل طلبة لسم التربٌة

 .التطبٌمً

 :الفرضٌة الصفرٌة الثانٌة



( فً تحصٌل الطلبة على وفك طرٌمة 0,3,ال ٌوجد فرق ذو داللة معنوٌة عند مستوى داللة )

التدرٌس على منصة كالس روم  اإللكترونٌة بٌن متوسطات درجات طالب المجموعة 

وللتحمك من صحة الفرضٌة لام الباحث  ,المبلً والبعدي)رفٌٌن التجرٌبٌة فً االختبارٌن المع

على عٌنة البحث ( المبلً والبعدي)لعٌنتٌن مترابطتٌن  (t- test)باستعمال االختبار التابً 

  :( المحسوبة وكما موضح بالجدول اآلتtًالستخراج ) ,( فردا لكل منهما,0والبالؽة )

 

 

    

 (9جدول رلم )

" بٌن المبلً والبعدي بالنسبة لالختبار tٌوضح اختبار الفروق بٌن المتوسطات " اختبار 

 المعرفً

حجم  االختبار
 العٌنة

الوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

درجة 
 الحرٌة

( t)لٌمة 
 المحسوبة

( t)لٌمة 
 الجدولٌة

مستوى 
 الداللة

دال  2.709 12.189 29 2.921 9.03 ,0 المبلً
 معنوٌا

 0.0,7 23.83 ,0 البعدي

 

( أن متوسط درجات المجموعة التجرٌبٌة فً االختبار المبلً 9ٌتضح للباحث من الجدول رلم )

( درجة فً حٌن بلػ 20921( درجة وبانحراؾ معٌاري لدره )9003)بلػ  (لبل تطبٌك التجربة)

( درجة 23083) (التجربةبعد تطبٌك )متوسط درجات المجموعة التجرٌبٌة فً االختبار البعدي 

( عند 120189( المحسوبة هً )(t( درجة وظهر أن لٌمة 000,7بانحراؾ معٌاري لدره )

  (t( أي أن لٌمة 20709( الجدولٌة بلؽت )tولٌمة ) ,(29( بدرجة حرٌة )0,3,مستوى داللة )

هذا ترفض مما ٌشٌر إلى وجود فرق ذي داللة معنوٌة وب ,( الجدولٌة(tالمحسوبة أكبر من لٌمة 

أنه ٌوجد فرق دال معنوٌا بٌن نتابج )الفرضٌة الصفرٌة وتمبل الفرضٌة البدٌلة وهذا ٌعنً 

االختبار المبلً واالختبار البعدي لصالح االختبار البعدي وبهذا ٌتضح وجود أثر واضح لمنصة 

ً الجانب فً مادة المسرح المدرسً ف ,كالس روم التعلٌمٌة  فً تحصٌل طلبة لسم التربٌة الفنٌة

 .المعرفً

وٌعزو الباحث ظهور فروق دالة بٌن اختبار الطالب البعدي لصالح الجانب المعرفً على 

كالمفز و التعابٌر اثناء أداء الحركات )الجانب المهاري, إلى عدم أداء الطالب لبعض المهارات 

والخجل الذي  ولد ٌرجع عدم األداء إلى عدم توفر الجرأة  (والتلوٌن الصوتً وحركة الذراعٌن

 .لد ٌنتابهم بسبب ولوفهم أمام كامرة الحاسوب أو الموباٌل



 :االستنتاجات :ثانٌا

 :اآلتٌةتوصل الباحث إلى االستنتاجات  ,فً ضوء ما أسفرت عنه نتابج البحث الحالً

نتٌجة مرورهم  (عٌنة البحث)النضج المعرفً المتحمك لطلبة المجموعة التجرٌبٌة   .2

بالخبرات التعلٌمٌة المتنوعة التً احتوتها الوحدات التدرٌسٌة  وطرٌمة عرضها على 

  .المنصة التعلٌمٌة

تعتمد على الخدمات التً تمدمها التمنٌات التكنولوجٌة  طرٌمة جدٌدة فً التدرٌس .0

 .الحدٌثة تساعد الطالب على امتالن المزٌد من المعرفة ومن أماكن متنوعة

الجانب المعرفً  على مستوىفً تحصٌل الطلبة  ةنصة كالس روم أكثر إٌجابٌأن م .1

 .مادة المسرح المدرسًلمن الجانب التطبٌمً 

لدرة الوحدات الدراسٌة فً مادة المسرح المدرسً المصممة  للتدرٌس على منصة  .2

كالس روم على اكساب المعلومات المعرفٌة والتطبٌمٌة لطلبة المجموعة التجرٌبٌة 

 .عٌنة البحث

أحدثت الوحدات الدراسٌة التً طبمت على منصة كالس روم أثرا تربوٌا انعكس  .3

إٌجابٌا على الطالب الذٌن تعرضوا للتدرٌب فً ادران معنى المسرح المدرسً 

  .وأهمٌته

فكرة العمل  :مثل ,ٌمكن تطبٌك بعض الجوانب التطبٌمٌة فً مادة المسرح المدرسً .4

رٌو النص وتؤلٌؾ نص مسرحً متكامل وتوزٌع المسرحً والشخصٌات وسٌنا

والتنفٌذ ال ٌمكن ان ٌنجح إال  ,الشخصٌات واداء المراءات معا  للتدرٌب على الحوارات

 .  على خشبة المسرح

ان طرٌمة تدرٌس مادة المسرح المدرسً على المنصة التعلٌمٌة كالس روم كان لها  .7

والتحكم  ,مثل مخارج الحروؾ ,الصوتٌةاألثر اإلٌجابً الواضح فً تنمٌة المهارات 

   .واستخدام النبر بشكل صحٌح ,والتلوٌن الصوتً ,فً الطبمات الصوتٌة

استعمال طرٌمة التعلٌم االلكترونً تزٌد من عملٌة التفاعل واالنسجام بٌن الطالب  .8

ة كالصورة الثابتة والمتحركالمتعددة الوسابط  استعمالوالمادة التعلٌمٌة وذلن من خالل 

والصوت وبرنامج البوربوٌنت ومماطع الفٌدٌو فً آن واحد مما ٌودي إلى حصول 

 .رؼبة فً التعلٌم واإللبال على المادة

 :التوصٌات :ثالثا

التً تتمثل فً إعداد هٌبة تدرٌسٌة نٌة التحتٌة للتعلٌم اإللكترونً ضرورة توفٌر الب .2

 .واالتصاالتمإهلة لادرة على التفاعل مع تمنٌات المعلومات 

ضرورة تعمٌم تمنٌات التعلٌم اإللكترونً فً المإسسات التعلٌمٌة فً مختلؾ المراحل  .0

 .الجامعٌة



تنظٌم دورات تدرٌبٌة لمدرسً التربٌة الفنٌة فً ألسامهم العلمٌة لتدرٌبهم على كٌفٌة  .1

خاصة لمن ال ٌمتلكون   ضرورة ,التعامل مع هذه التمنٌة فً التدرٌس وكٌفٌة إعدادها

تمنٌات المعلومات والوسابل فً مجال التعلٌم  عمالالمعرفة الالزمة بكٌفٌة است

 .اإللكترونً

الطلبة بمدى إٌجابٌة التعلٌم  التدرٌسٌٌن و  ضرورة اهتمام الجامعة  بنشر الوعً لدى .2

وتشجٌعهم على التعامل مع وسابل تمنٌات المعلومات  ,اإللكترونً كنظام تعلٌم فعال

 لتحمٌك التفاعل مع هذا النوع من التعلٌم ,منها فً عملٌة التعلٌم اإللكترونً فادةواال

ٌفضل  إجراء المزٌد من الدراسات والبحوث لمعرفة  ,فً ظل وجود ظروؾ لاسٌة .3

 .مدى فاعلٌة طرٌمة التعلٌم اإللكترونً  فً مختلؾ ممررات االختصاصات العلمٌة

تمنٌات المعلومات  التكنولوجٌة  مالعون الجمٌلة على استنضرورة تدرٌب طلبة الف .4

الحدٌثة  واستخدام مصادر الثمافات المختلفة  فً اختصاصاتهم واالستفادة منها  فً ظل 

 .الظروؾ الماسٌة

فً التعلٌم  مثل البحوث الوصفٌة ,مناهج بحث أخرى ؼٌر البحوث التجرٌبٌة عمالاست .7

 .اإللكترونً

 :الممترحات :رابعا  

 :تمخض عنها البحث الحالً وإلكمال ما بدأ به الباحث فإنه ٌمترح ما ٌؤتًفً ضوء النتابج التً 

إجراء دراسة تبٌن أثر المنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة فً  .1

تحصٌل طلبة لسم التربٌة الفنٌة لكلٌات الفنون الجمٌلة فً 

 .المواد التشكٌلٌة

إجراء دراسة لتحدٌد كٌفٌة بناء الممررات التعلٌمٌة  .2

 عبر شبكة اإلنترنت.اإللكترونٌة 

إجراء دراسة عن اآللٌات والمستلزمات الالزمة فً تفعٌل  .3

التعلٌم اإللكترونً فً كلٌات الفنون الجمٌلة بشكل خاص وفً 

   .الجامعات العرالٌة بشكل عام

إجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالٌة فً مواد علمٌة مختلفة  .4

 .أخرى

رونً  كؤسلوب إجراء دراسة ألثر اسلوب التعلٌم االلكت .5

 .توضٌحً فً التدرٌس ممارنة بؤسالٌب تعلٌمٌة أخرى

 


