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جتربت استخذام نظام إدارة التعلن كالسريا يف 
احلذ اجلنىبي هن وجهت نظر املعلواث 

 والطالباث: دراست استطالعيت
  **شوع منصور الهدًان                          *داهيت عبدالعسيس العباس ي

 

 

 ئًجابُاث ومػغقت الجىىبي، الحض في رايالؾي الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام ججغبت هخاةج مػغقت ئلى البدث هظا هضف امللخص_

 وأصاة الىصكي اإلاىهج خانالباخش اؾخسضمذ الهضف هظا ولخدهُو والؼالباث، اإلاػلماث هظغ وحهت مً ومػىناجه الىظام اؾخسضام

ت اإلاخىؾؼت اإلاغخلت مضاعؽ قملذ مػلمت( 83) مً الػُىت وجٍىهذ الاؾدباهت،  بلـ قهض ثالؼالبا غُىت أما الجىىبي، الحض في والشاهٍى

 وجىصل يلي، بكٍل الىظام غلى حػلُمهً في ٌػخمضن وهً الاقتراطُت، ؾلمان اإلالَ مضعؾت غلى وانخصغث ػالبت،( 42) غضصها

 جىقير غلى اإلاػلمت ؾاغض الىظام أن: هي اإلاػلماث هظغ وحهت مً الىظام اؾخسضام ئًجابُاث أبغػ  مً: الخالُت الىخاةج ئلى البدث

  الىخاةج ومً الحضًشت، الخهىُاث اؾخسضام في للمػلمت اإلاهاعي  الجاهب وجىمُت بؿهىلت، اثللؼالب مػلىماث مصاصع
 

 وحىص غضم أًظا

ت مؿخىي  غىض ئخصاةُت صاللت طاث قغوم ػؼي  اإلاػلماث آعاء في( 0.0.) اإلاػىٍى
ُ

 اؾخسضام ئًجابُاث أبغػ  ومً الدبرة، لؿىىاث ح

ىقغ الؼالبت، نضعاث وقو مغاث غضة الضعؽ ئغاصة قغصت الىظام ئجاخت: الؼالباث هظغ وحهت مً الىظام  ئزغاةُت مصاصع الىظام ٍو

اصة في الىظام وؾاغض اإلاػلماث، مؼ الخىاصل وؾهىلت للمػلىماث،  اإلاػىناث أبغػ  ومً يالؾيرا، ههاغ زالُ مً للخػلم الضاقػُت ٍػ

بُت الضوعاث نلت أًظا اإلاػىناث ومً واإلاػلماث، الؼالباث غلُه اجكهذ الظي ؤلاهترهذ قبٌت طػل الىظام اؾخسضام في  الخضٍع

 وألاحهؼة ؤلاهترهذ قبٌت مً الخدخُت البيُت ججهيز: ًلي بما الباخشخان جىص ي الضعاؾت هخاةج غلى وبىاء  0 الىظام اؾخسضام في للمػلماث

بُت الضوعاث لبخٌشُ وجىص ي قػالُخه، الىظام ًدهو ختى واغخماصه، الىظام جؼبُو نبل الؿٌىُت واإلاىاػو اإلاضاعؽ في  الخضٍع

ُ  للمػلماث  .آلالي والحاؾب الخػلُم في الحضًشت الخهىُاث في اإلاسخصت والضوعاث يالؾيرا، هظام خى

 0يالؾيرا الخػلم، ئصاعة: املفتاحيت الكلماث
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في الحد الجنوبي من وحهت  ججربت استذدام هظام إدارة التعلم كالسيرا

 هظر املعلماث والطالباث: دراست استطالعيت
 امللدمت. 1

ٌػض الخػلم ؤلالٌترووي أخض الاججاهاث الحضًشت في الخػلُم؛ إلاا ًملَ     

مً مؼاًا غضًضة حؿهم في جدهُو أهضاف الػملُت الخػلُمُت والاعجهاء بها 

 إلاميزاث الخػلم ؤلا
 
اث، وهظغا لٌترووي قهض ؾػذ الػضًض ئلى أغلى اإلاؿخٍى

مً اإلاإؾؿاث الخػلُمُت في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت ئلى جؼبُهه 

لخدؿين الػملُت الخػلُمُت مً حمُؼ حىاهبها، ومً جلَ الخهىُاث 

اإلاؿخسضمت في اإلاإؾؿاث الخػلُمُت أهظمت ئصاعة الخػلم، وحػخبر أهظمت 

ووي، ومجها هظام ئصاعة ئصاعة الخػلم مً ألاصواث الغةِؿت للخػلم ؤلالٌتر

 في الخػلُم الػام، خُث ًخميز في جهضًم 
 
الخػلم يالؾيرا اإلاؿخسضم خضًشا

هضم الىظام  زضماث حػلُمُت جىايب الخؼىعاث الحضًشت للػصغ، ٍو

 30زضماجه أليثر مً 
 
 في اإلاملٌت، وأًظا

 
% مً اإلاضاعؽ ألاغلى جصيُكا

 ].7ًىت ]مض 71ًهضم زضماجه في الكغم ألاوؾؽ في أيثر مً 

 إلاطار النظري والدراساث السابلت. 2

 (E-learning) الخػلم ؤلالٌترووي

لخؼىعاث هاةلت في جهىُت  ظهغ مكهىم الخػلم ؤلالٌترووي هدُجت      

اإلاػلىماث والاجصاالث، خُث ؾاغضث في ظهىع أهماغ وػغم حػلم 

صع حضًضة جالةم خاحت الؼالب ئلى بِئاث حػلُمُت جكاغلُت مخػضصة اإلاصا

غ الظاحي ]  ].4للبدث والخؼٍى

هت ئبضاغُت لخهضًم بِئت        ُػغف الخػلم ؤلالٌترووي بأهه "ػٍغ َو

 بكٍل حُض، 
 
جكاغلُت، مخمغيؼة خُى اإلاخػلمين، ومصممت مؿبها

ومِؿغة ألي قغص، وفي أي مٍان، وأي ونذ، باؾخػماُ زصاةص 

خصمُم ومصاصع ؤلاهترهذ والخهىُاث الغنمُت بالخؼابو مؼ مباصب ال

 ].8الخػلُمي اإلاىاؾبت لبِئت الخػلم اإلاكخىخت، واإلاغهت واإلاىػغت" ]

ومً زالُ الاػالع غلى ألاصبُاث في قىاةض اؾخسضام الخػلم       

 [ وعمىص4ؤلالٌترووي غلى اإلاػلم والؼالب طيغ ًل مً اإلاىس ى واإلاباعى ]

[ غضة قىاةض، أهم هظه الكىاةض: ؾهىلت حػضًل 0[، وسحخىث ]2]

خىي لُىايب الخؼىعاث والخجضًضاث في الػلم، والاؾخكاصة مً اإلاد

مصاصع اإلاػلىماث اإلاخىىغت ، وحػضص ػغم جهُُم الؼالب، وئؾهام الخػلم 

اصة قغص الخػلم للؼالب في ألامايً الىاةُت، وؾهىلت  ؤلالٌترووي في ٍػ

الىصُى للمدخىي في أي ونذ وفي أي مٍان، يما ؾاغض في ؾهىلت 

الب قُما بُجهم، وقػىع الؼالب بخٍاقإ الكغص مً الخىاصل بين الؼ

 وقغ الخػلم ؤلالٌترووي 
 
زالُ ئبضاء عأًه في لىخت الىهاقاث، وأًظا

ؿغ،  أؾالُب مخػضصة مً الخؿظًت الغاحػت للؼالب بٍل ؾهىلت َو

وؾاغض في ئزاعة الضاقػُت للخػلم؛ لخىىع ألاؾالُب اإلاهضمت في الخػلم مً 

 . صىع وقُضًى وبغمجُاث

نض جىاولذ صعاؾاث غضًضة قىاةض اؾخسضامه غلى اإلاػلم، مجها: صعاؾت و  

م ] [ التي هضقذ ئلى مػغقت وانؼ اؾخسضام الخػلم 6الػبض الٌٍغ

اض، ونض اؾخسضمذ  ؤلالٌترووي في مضاعؽ اإلاملٌت في مضًىت الٍغ

مً اإلاػلمين واإلاػلماث ،  4.4أصاة الاؾدباهت وبلـ غضص الػُىت  خانالباخش

ًان مً أبغػ  الىخاةج مً وحهت هظغ اإلاػلمين واإلاػلماث خُى ئًجابُاث و

اؾخسضام الخػلم ؤلالٌترووي في اإلاضاعؽ: أن الخػلم ؤلالٌترووي ؾاغض في 

 غضم وحىص 
 
هت مكىنت، ومً الىخاةج أًظا جهضًم اإلااصة الػلمُت بؼٍغ

0( قأنل في اؾخسضام 0.قغوم طاث صاللت ئخصاةُت غىض مؿخىي )

 .ؼي إلاخؿير الدبرةالخػلم ؤلالٌترووي حػ

[ صػىباث جىظُل الخػلم 1] ، وػٍخىن [2] وطيغ ًل مً عمىص      

ؤلالٌترووي، وهي: طػل اإلاهاعاث الخهىُت لضي اإلاػلمين والؼالب، 

وطػل البيُت الخدخُت خُث ًغجبؽ الخػلم ؤلالٌترووي بػىامل جهىُت، 

جها في مشل: جىقغ البرامج وألاحهؼة وقبٍاث ؤلاهترهذ، قمً الصػب جأمُ

مً  [3ألامايً الىاةُت، وهظا ما أقاعث ئلُه هخاةج صعاؾت الػىاوصة ]

صػىباث جىظُل الخػلم ؤلالٌترووي في الجامػاث الكلؿؼُيُت يما 

ًغاها ألاؾاجظة والؼلبت، ونض اؾخسضم الباخث أصاة الاؾدباهت، وبلـ غضص 

ً ومداطغاث، و 4.3 الػُىت ًان مً  7.43مداطٍغ  وػالبت ، و
 
ػالبا

بغػ الىخاةج : طػل ؤلاهترهذ ٌػض مً الصػىباث في جىظُل الخػلم أ

 . ؤلالٌترووي

 :أهظمت ئصاعة الخػلم وهظام يالؾيرا

[ بأنها " هظام ئصاعة حػلُم قامل مً زالُ 9غغقها الؿضًان ]      

الكبٌت الػىٌبىجُت ًىاػي الخػلُم الخهلُضي، خُث ًدُذ للجامػاث 

إؾؿاث الخػلُمُت حمُؼ الىظاةل التي واإلاػاهض الػلُا وؾيرها مً اإلا

جدخاحها إلصاعة الػملُت الخػلُمُت قحها، ئطاقت ئلى جهضًم مهغعاتها غبر 

 ". قبٌت ؤلاهترهذ

ومً زالُ الاػالع غلى ألاصبُاث في مؼاًا اؾخسضام أهظمت ئصاعة        

غضة مؼاًا، وهي: اإلاغوهت في الىصُى ئلى  Mahoney [10] الخػلم طيغ

عة الخػلم مً أي مٍان وفي أي ونذ؛ مما ٌؿهل وصُى اإلاػلم هظام ئصا

للماصة الخػلُمُت وجدضًثها، وصغم أهظمت ئصاعة الخػلم إلاهاػؼ الصىث 

 الخػلم الظاحي للؼالب، خُث حؿمذ 
 
والكُضًى والىصىص، وصغمها أًظا

 .باغاصة اؾخسضام اإلادخىي؛ مما ًىقغ الجهض والىنذ والخٍلكت

 إلاؼاًا       
 
اؾخسضام أهظمت ئصاعة الخػلم وقىاةضها غلى الػملُت  وهظغا

قىاةض اؾخسضامه غلى الؼالب  الخػلُمُت؛ قهض جىاولذ صعاؾاث غضة

[ التي هضقذ ئلى عصض 77أخمض ] واإلاػلمين، ومً الضعاؾاث صعاؾت

ـ بػع مهغعاث بغهامج  وجهُُم قاغلُت الخػلُم ؤلالٌترووي في جضَع

اب والػلىم الاحخماغُت بجامػت الؿلؼان اإلاٌخباث واإلاػلىماث بٍلُت آلاص

نابىؽ، مً زالُ اؾخسضام هظام مىوصُ مً وحهت هظغ الؼالب 

ـ، خُث اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىصكي  وأغظاء هُئت الخضَع

 و 728الخدلُلي وأصاة اإلاهابلت والاؾدباهت، وبلـ غضص الػُىت 
 
 3ػالبا

ـ، % مً 3100وأؾكغث هخاةج الضعاؾت غً أن  أغظاء هُئت جضَع

 
 
 مخىىغت لخهُُم الؼالب، وأًظا

 
ـ اؾخسضمىا ػغنا أغظاء هُئت الخضَع

يككذ هخاةج الضعاؾت غً اؾخكاصة الؼالب مً هظام مىوصُ في جباصُ 

الدبراث بين الؼمالء مً زالُ اؾخسضام اإلاىخضًاث والخىاصل مؼ أؾخاط 

 .اإلاهغع 

 ججاهاث أغظاء هُئت ي هضقذ إلاػغقت اــــ[ الخ74غ ]ــوفي صعاؾت باصه       
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ـ خُى هظام ئصاعة الخػلم مىوصُ، وما ؤلاًجابُاث واإلاػىناث  الخضَع

ـ في نؿم غلم اإلاػلىماث بٍلُت  التي ًىاحهها أغظاء هُئت الخضَع

الػلىم الاحخماغُت بجامػت أم الهغي، ونض اؾخسضم الباخث أصاة 

ض ـ ًٍإ ون الاؾدباهت ، وبُيذ هخاةج الضعاؾت أن أغظاء هُئت الخضَع

ـ، وأن   اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم مىوصُ في الخضَع
 
ًامال  

 
% 10جأًُضا

مً غُىت الضعاؾت جغي أن مً أهم الكىاةض التي ًجىحها غظى هُئت 

ـ،  ـ مً اؾخسضام هظام مىوصُ: الخؼىع في ػغم الخضَع الخضَع

 أن مً أهم 
 
م الؼالب، ونض أظهغث الىخاةج أًظا والخهىُت، وػغم جهٍى

ـ: الكىاةض ال تي ؾُجىحها الؼالب مً وحهت هظغ غظى هُئت الخضَع

جىاصل الؼالب مؼ اإلاػلم، واؾخسضام الىظام في أي ونذ وفي أي مٍان 

 أن 
 
% مً الػُىت جغي أن 00صازل الجامػت وزاعحها، ومً الىخاةج أًظا

 .الىظام ٌؿهم في ؾهىلت الخىاصل بين الؼالب أهكؿهم

مها أهظمت ئصاعة الخػلم ئال أن هىاى وبالغؾم مً اإلاؼاًا التي جهض       

الػضًض مً الصػىباث واإلاػىناث في اؾخسضام جلَ ألاهظمت، مجها نلت 

ب غلى اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم، خُث بُيذ صعاؾت باصهغ  الخضٍع

[ أن مً اإلاػىناث التي جىاحه الؼالب في اؾخسضام هظام ئصاعة 74]

ب، ئط الخػلم مىوصُ مً وحهت هظغ أغظاء هُئت الخ ـ نلت الخضٍع ضَع

ب  % مً غُىت الضعاؾت.3أوضحذ الضعاؾت أن  جغي أن نلت جضٍع

 مً 
 
الؼالب ٌكٍل أخض اإلاػىناث الغةِؿت في اؾخسضام الخهىُت ، وأًظا

% مً غُىت الضعاؾت جغي غضم قهم اإلااصة غىض جهضًمها .4 الىخاةج أن

 .غبر هظام ئصاعة الخػلم مىوصُ

ـ في أهظمت ئصاعة ومً اإلاػىناث التي ج        ىاحه أغظاء هُئت الخضَع

الخػلم: ئغضاص اإلادخىي ؤلالٌترووي، وهظا ما أقاعث ئلُه صعاؾت أخمض 

ـ الظًً 3100[ التي أؾكغث هخاةجها أن 77] % مً أغظاء هُئت الخضَع

اؾخسضمىا هظام مىوصُ ًغون أن ئغضاص اإلاهغع غبر الىظام ًدخاج ئلى 

ل  .ونذ ػٍى

في هظا البدث غلى هظام ئصاعة الخػلم يالؾيرا  انخوؾتريؼ الباخش      

اليدكاف مميزاجه وصػىباث جؼبُهه؛ لٍىهه الىظام الحضًث اإلاؿخسضم 

 .في بػع مضاعؽ الخػلُم الػام في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت

ًان   ػغف هظام يالؾيرا بأهه "هظام مؿلو اإلاصضع، ًظم حمُؼ أع ٌُ

ت مً اإلاؿخسضمين، ولٍل قئت الػملُت الخػلُمُت لِكمل قئاث مسخلك

صالخُاث زاصت بها صازل الىظام جسخلل غً الكئت ألازغي، وجظم 

 مً: الؼالب
 
 ؤلاعقاص الؼالبي - اإلاػلمين - أولُاء ألامىع  - هظه الكئاث يال

 ].7مالى اإلاضاعؽ" ] -ئصاعة اإلاضاعؽ -ئصاعة اإلاداؾبت  - ئصاعة الخهىُت -

مىذ هظام يالؾيرا الػضًض مً اإلا ميزاث التي ٌؿخكُض مجها اإلاػلمىن ٍو

ىن والؼالب وأولُاء ألامىع، ومً جلَ اإلاميزاث اإلاظًىعة في  وؤلاصاٍع

كُت في مىنؼ يالؾيرا ]  ]:7اليكغة الخػٍغ

 :والؼالب للمػلم باليؿبت يالؾيرا هظام اؾخسضام مؼاًا

و وئزاعة لضاقػُت الؼالب،  - ههاغ يالؾيرا: جهضم يالؾيرا أؾالُب حكٍى

ً زالُ أؾلىب ججمُؼ الىهاغ، خُث ًخم خؿاب الىهاغ وطلَ م

خم مىذ الىهاغ غلى  للمػلمين والؼالب في بضاًت اؾخسضام يالؾيرا، ٍو

 .خؿب جكاغل ًل مً اإلاػلم والؼالب وأصاةه في الىظام

ًاء هجاح يالؾيرا: جهضم يالؾيرا بؼانت زظغاء في أُو ًىم  - بغهامج قغ

ي الىظام مً ػالب ومػلمين لٌالؾيرا في اإلاضعؾت لجمُؼ مؿخسضم

ين، خُث ًخم جغنُت البؼانت بدؿب ئحمالي  وأولُاء ألامىع وحمُؼ ؤلاصاٍع

الىهاغ للمؿخسضم، وحػخبر اإلايزجان الؿابهخان مً اإلاؼاًا التي جإزغ في 

اؾخسضام الؼالب واإلاػلم لىظام يالؾيرا، خُث اغخمضث غلى أؾلىب 

 lam ما أقاعث ئلُه صعاؾتالخلػُب الظي ٌؿهم في جدؿً الخػلم، وهظا 

غلى قػالُت الخلػُب في جدؿً حػلم الؼالب  التي صلذ هخاةجها [13]

ت  .للؿت ؤلاهجليًز

مٌخبت يالؾيرا: جىقغ يالؾيرا مٌخبت غامت لجمُؼ مؿخسضمي يالؾيرا،  -

 .خُث ًمًٌ مكاعيت اإلالكاث بين مؿخسضمي يالؾيرا خُى الػالم

سصصت للىهاف في قتى ؾغقت الىهاف الخكاغلُت: هي ؾاخت م -

اإلاجاالث الػلمُت والاحخماغُت بين الؼالب واإلاػلمين وحمُؼ مؿخسضمي 

 .يالؾيرا

 :مؼاًا اؾخسضام هظام يالؾيرا للؼالب

قاعاث الخميز: جمىذ يالؾيرا قاعاث الخميز لٍل ماصة، قالؼالب اإلاخميز  -

 ٌؿخؼُؼ الحصُى غلى قاعة مىهىب أو طًي، وطلَ 
 
اء مشال في الكيًز

 .دؿب مجمىع ههاػه في اإلااصةب

و  -  حػلُمُت صممذ غً ػٍغ
 
ألػاب حػلُمُت: جهضم يالؾيرا ألػابا

ين  .مسخصين وجغبٍى

ًاقت  - اإلاػامل الاقتراطُت: جمًٌ الؼالب مً ئحغاء الخجاعب الػلمُت 

هت جكاغلُت في غالم اقتراض ي زالسي ألابػاص ًداًي الىانؼ بضعحت  بؼٍغ

 .غالُت

 :ظام يالؾيرا للمػلممً مؼاًا اؾخسضام ه

بىَ أؾئلت يالؾيرا: ًىقغ يالؾيرا بىَ أؾئلت للمػلمين، ًمًٌ - 

الاؾخكاصة مجها في الازخباعاث وألاوكؼت، وحكمل حمُؼ اإلاغاخل 

 .الضعاؾُت في مسخلل اإلاىاص الخػلُمُت

هظام مغانبت الازخباعاث: ًىقغ يالؾيرا هظام مغانبت الازخباعاث  -

مًٌ لل مػلم مً زالله مكاهضة الؼالب زالُ أصاء ؤلالٌتروهُت، ٍو

 .الازخباع

 إلاؼاًا هظام يالؾيرا أحغث ألاخمغي      
 
صعاؾت الؿغض مجها  [72] وهظغا

صعاؾت الكىاةض والخدضًاث والػهباث مً اغخماص هظام يالؾيرا وجىكُظه 

 لضعاؾتها، 
 
مً وحهت هظغ اإلاػلمين، واؾخسضمذ الباخشت الاؾدباهت أصاة

 و40ُىت وبلـ غضص الػ
 
مػلمت، وأظهغث هخاةج الضعاؾت أن  20مػلما

 مً نبل اإلاػلمين خُى اؾخسضام يالؾيرا مً 
 
هىاى مؿخىي عطا غالُا

غضة حىاهب، هي: ؾهىلت الىصُى للمدخىي، وحؿهُل حػلم الؼالب، 

وجدهُو الخػاون بين ألانغان، وجدهُو الخىاصل بين اإلاػلم وأولُاء 

 .ألامىع 

[ صعاؾت هضقذ ئلى الخػغف ئلى مضي قاغلُت 70] وأحغي غىاجي      

هظام ئصاعة الخػلم يالؾيرا غلى جدصُل ػالب الصل ألاُو زاهىي في 

اض، ونض اؾخسضم الباخث اإلاىهج  ت بمضًىت الٍغ ماصة اللؿت ؤلاهجليًز

بي في صعاؾخه، وبلـ غضص الػُىت  ،  .2قبه الخجٍغ
 
  .4ػالبا

 
ػالبا

بُت، و الظابؼت، وأؾكغث هخاةج  للمجمىغت .4للمجمىغت الخجٍغ

الضعاؾت غً وحىص قغوم طاث صاللت ئخصاةُت بين مخىؾؽ صعحاث 

بُت وأقغاص اإلاجمىغت الظابؼت في الازخباع البػضي  أقغاص اإلاجمىغت الخجٍغ

بُت  .لصالح اإلاجمىغت الخجٍغ

ــوبالغؾ       ضًض مً ض الػـــه جىحـــام ئال أهـــضام الىظــــي اؾخســــا قـــً اإلاؼاًـــم مـ
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اإلاػىناث واإلاخؼلباث التي جدض مً الاؾخسضام الكػاُ لىظام يالؾيرا، 

بضعاؾت هضقذ ئلى مػغقت اإلاخؼلباث الالػمت  [76] خُث نام الحبِب

في  (Classera) لخؼبُو هظام ئصاعة الخػلم ؤلالٌترووي الظًي يالؾيرا

 هضقذ ئلى الخػغف ئلى اإلا
 
اض، وأًظا ػىناث اإلاضاعؽ ألاهلُت بمضًىت الٍغ

 التي جدُى صون جؼبُو هظام ئصاعة الخػلم ؤلالٌترووي الظًي يالؾيرا

(Classera) ،اض ونض اؾخسضم الباخث  في اإلاضاعؽ ألاهلُت بمضًىت الٍغ

، وأقاعث هخاةجها ئلى أن اإلاغجبت  70أصاة اإلاهابلت، وبلـ غضص الػُىت 
 
مضًغا

ت لخؼبُو هظام يالؾيرا وحى  ص مػلمين ألاولى مً اإلاخؼلباث البكٍغ

 .مإهلين للخػامل مؼ بغامج الحاؾب

[ صعاؾت هضقذ ئلى الخػغف ئلى مػىناث 71] وأحغث الػمغو        

اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم ؤلالٌترووي )يالؾيرا( مً وحهت هظغ مػلمي 

اض ومػلماتها، واؾخسضمذ الباخشت  اض ألاهلُت بمضًىت الٍغ مضاعؽ الٍغ

 لضعاؾتها، خُث
 
بهذ غلى غُىت نصضًت مً مػلمي  الاؾدباهت أصاة

ُ
ػ

اض ألاهلُت ومػلماتها، وبلـ غضص الػُىت )  و)23مضاعؽ الٍغ
 
( 08( مػلما

يذ هخاةج الضعاؾت أن اإلاػىناث التي جخػلو بالبيُت الخدخُت  ُّ مػلمت، وب

، جلتها اإلاػىناث التي جخػلو  والضغم الكني خصلذ غلى الترجِب ألاُو

ت، بِىما باإلاىاهج الضعاؾُت، زم اإلاػىنا ث التي جخػلو باألمىع ؤلاصاٍع

 .خصلذ اإلاػىناث التي جخػلو باإلاػلمين/ اإلاػلماث غلى آزغ جغجِب

هالخظ أن أؾلب الضعاؾاث الؿابهت التي جىاولذ هظام يالؾيرا ػبهذ  

ً بسالف صعاؾت غىاجي [ في ًىنها ػبهذ غلى 70] غلى اإلاػلمين واإلاضًٍغ

 بي في البدث، وفي طىء ما ؾبوالؼالب، واؾخسضم اإلاىهج قبه الخجٍغ

 جميزث هظه الضعاؾت غً الضعاؾاث الؿابهت أنها ػبهذ غلى مػلماث

خُث قملذ اإلاػلماث والؼالباث الالحي  الحض الجىىبي وػالباتها،

 بيؿبت 
 
 ًلُا

 
% في ..7اغخمضن في حػلُمهً غلى هظام يالؾيرا اغخماصا

ام هظام يالؾيرا مضعؾت اإلالَ ؾلمان الاقتراطُت، وحػض ججغبت اؾخسض

في الحض الجىىبي مً الخجاعب الهامت التي ًجب مػغقتها، ومػغقت وحهت 

ومً هظا  هظغ اإلاػلماث والؼالباث؛ ألنهً أؾاؽ الػملُت الخػلُمُت،

في هظه الضعاؾت إلاػغقت هخاةج ججغبت اؾخسضام  خاناإلاىؼلو ؾػذ الباخش

 .لؼالباثهظام يالؾيرا في الحض الجىىبي مً وحهت هظغ اإلاػلماث وا

 دراستالمشكلت . 3

       
 
لحضازت اؾخسضام هظام يالؾيرا في الخػلُم الػام في اإلاملٌت  هظغا

 للخػلم ؤلالٌترووي، والاؾخكاصة 
 
 حضًضا

 
الػغبُت الؿػىصًت بىصكه جىحها

ػض هظام يالؾيرا هى  مً مميزاجه في جدؿين الػملُت الخػلُمُت، َو

الاقتراطُت أخض البضاةل  الىظام اإلاػخمض في مضعؾت اإلالَ ؾلمان

الخػلُمُت في الحض الجىىبي؛ هدُجت لألخضار التي حكهضها اإلاىؼهت 

ش هظا  الجىىبُت في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت في الكترة الحالُت مً جاٍع

 ].73البدث ]

حاءث هظه الضعاؾت إلاػغقت هخاةج ججغبت اؾخسضام هظام ئصاعة       

مً وحهت هظغ اإلاػلماث والؼالباث  الخػلم يالؾيرا في الحض الجىىبي

%، ..7الالحي ٌػخمضن في حػلُمهً غلى الىظام بكٍل يلي بيؿبت 

وجمشلذ مكٍلت البدث في ؤلاحابت غً الؿإاُ الغةِـ: "ما هخاةج ججغبت 

اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم يالؾيرا في الحض الجىىبي مً وحهت هظغ 

 اإلاػلماث والؼالباث؟

 دراستالأسئلت أ. 

ا ئًجابُاث اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم يالؾيرا مً وحهت هظغ م -7

 اإلاػلماث؟

ما مػىناث اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم يالؾيرا مً وحهت هظغ  -4

 اإلاػلماث؟

ت ) -8 ( في 00.هل جىحض قغوم طاث صاللت ئخصاةُت غىض مؿخىي اإلاػىٍى

 آعاء اإلاػلماث حػؼي لؿىىاث الدبرة؟

ظام ئصاعة الخػلم يالؾيرا مً وحهت هظغ ما ئًجابُاث اؾخسضام ه -2

 الؼالباث؟

ما مػىناث اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم يالؾيرا مً وحهت هظغ  -0

 الؼالباث؟

 دراستالأهداف ب. 

يهضف هظا البدث ئلى مػغقت هخاةج ججغبت اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم  

ىناجه يالؾيرا في الحض الجىىبي، ومػغقت ئًجابُاث اؾخسضام الىظام ومػ

 .مً وحهت هظغ اإلاػلماث والؼالباث

 دراستالأهميت ج. 

جخطح أهمُخه مً زالُ مػغقت هخاةج ججغبت اؾخسضام هظام ئصاعة        

الخػلم يالؾيرا في الحض الجىىبي مً وحهت هظغ اإلاػلماث والؼالباث؛ 

إلاػغقت مضي هجاح هظام يالؾيرا في ظل الظغوف الحالُت التي جمغ بها 

غبُت الؿػىصًت، ومػغقت ؤلاًجابُاث والصػىباث التي جدض اإلاملٌت الػ

مً اؾخسضام الىظام بكٍل قػاُ، ونض حؿهم هخاةج هظه الضعاؾت في 

مؿاغضة مخسظي الهغاع غلى حػمُم الىظام في حمُؼ مىاػو اإلاملٌت 

الػغبُت الؿػىصًت أو عقظه، وجبرػ أهمُت هظه الضعاؾت في ئزغاء اإلادخىي 

هت بىظام يالؾيرا وقاغلُخه في الػملُت الخػلُمُت؛ الػغبي بضعاؾاث مخػل

 .وطلَ لهلت الضعاؾاث اإلادلُت والػغبُت غلى الىظام

 الطريلت وإلاحراءاث. 4

 دراستالمنهج أ. 

جم اؾخسضام اإلاىهج الىصكي اإلاؿحي إلاالءمخه لخدهُو أهضاف         

البدث وأؾئلخه، وجٍىن مجخمؼ البدث مً مػلماث الحض الجىىبي 

باجه الالحي ٌؿخسضمً هظام يالؾيرا في الخػلُم، أما غُىت اإلاػلماث وػال

ت في الحض الجىىبي، خُث  قكملذ مضاعؽ اإلاغخلت اإلاخىؾؼت والشاهٍى

مػلمت، قُما انخصغث غُىت الؼالباث غلى  83بلؿذ غُىت اإلاػلماث 

ًان  مضعؾت اإلالَ ؾلمان الاقتراطُت؛ لؿهىلت الىصُى للؼالباث؛ خُث 

ػالبت مً حمُؼ  24ؼالباث الالحي ٌؿخسضمً الىظام غضص الٌلي لل

اإلاغاخل الضعاؾُت يما هى مظًىع في ؤلاخصاةُت لػضص الؼالباث في 

مضعؾت اإلالَ ؾلمان الاقتراطُت، وانخصغ البدث غلى اإلاغخلخين 

ت، وبلـ غضصهً  ػالبت، وغضص الالحي اؾخجبن  87اإلاخىؾؼت والشاهٍى

 .ػالبت 42لالؾدباهت 

 :ستدراالعينت ب. 

دؿب بأقغاص غُىت الضعاؾت  صاةصزالجضُو الخالي ًىضح      

 :اإلاغخلت الضعاؾُت للؼالباثو  ؾىىاث الدبرةو  اإلاإهل الػلميمخؿيراث 

 



622102 

24 

 1 حدول 

 املرحلت الدراسيت للطالباث( - سنواث الخبرة - جوزيع أفراد عينت الدراست على حسب )املؤهل العلمي

 النسبت املئويت العدد املتغيراث                                                املستوياث

 %36032 88 بٍالىعٍىؽ اإلاإهل الػلمي

 %0046 4 صبلىم

 %1039 8 ماحؿخير

 %..7 83 ؤلاحمالي

 %73024 1 ؾىىاث 0أنل مً  الدبرة

 %86032 72 ؾىىاث .7-0مً 

 %22012 71 ؾىىاث .7أيثر مً 

 %..7 83 ؤلاحمالي

 %4.03 0 أُو مخىؾؽ اإلاغخلت الضعاؾُت

 %4.03 0 زاوي مخىؾؽ 

 %207 7 زالث مخىؾؽ 

 %7400 8 أُو زاهىي  

 %7400 8 زاوي زاهىي  

 %4907 1 زاهىي  زالث 

 %..7 42 ؤلاحمالي 

 الدراست أداةج. 

 ومالءمتها الضعاؾت أؾئلت غً لإلحابت الاؾدباهت أصاة اؾخسضمذ        

 ألاولى اؾدباهخين، ئغضاص جم خُث الىصكي، اإلاىهج الضعاؾت إلاىهج

 ونض للؼالباث، مىحهت اؾدباهت وألازغي  للمػلماث، مىحهت اؾدباهت

  بىِذ
 
 بالكٍل الاؾدباهت وصممذ الدماس ي، لٌُغث إلاهُاؽ وقها

غذ ونض واإلاؿلو، اإلاكخىح  في ًضعؾً الؼالباث ألن ئلٌترووي؛ بكٍل ُوّػِّ

، الاقتراطُت ؾلمان اإلالَ مضعؾت
 
 مً الاؾخكاصة وجمذ ئلٌتروهُا

 أصاة بىاء في يالؾيرا وهظام الخػلم ئصاعة أهظمت في الؿابهت الضعاؾاث

 الجؼء حؼأًً، مً للمػلماث اإلاىحهت الاؾدباهت جٍىهذ خُث البدث،

 ُ  اإلاإهل - الدبرة ؾىىاث غضص) للمػلمت الػامت باإلاػلىماث ًسخص ألاو

 :هما مدىعًٍ، مً جٍىن  الشاوي والجؼء ،(الػلمي

ُ  اإلادىع  -  وجٍىن  يالؾيرا، الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام ئًجابُاث: ألاو

هت جخػلو ئًجابُاث: )هي، مجاالث 8مً اإلادىع   ئًجابُاث – ػلمالخ بؼٍغ

( .4) اإلادىع  جظمً خُث( باإلاػلمت جخػلو ئًجابُاث-بالؼالبت جخػلو

 . لٌُغث الدماس ي الخضعج مهُاؽ جدبؼ غباعة

 وجٍىن ، يالؾيرا الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام مػىناث: الشاوي اإلادىع  -

هت جخػلو مػىناث: )هي مجاالث، 0 مً اإلادىع   مػىناث – الخػلم بؼٍغ

 بالبيُت جخػلو مػىناث - باإلاػلمت جخػلو مػىناث - بالؼالبت جخػلو

ت مػىناث-الخدخُت  مهُاؽ جدبؼ غباعة( 78) اإلادىع  جظمً خُث( ئصاٍع

 ئًجابُاث إلطاقت مكخىح ؾإاُ طلَ بػض لٌُغث، الدماس ي الخضعج

 .أزغي  ومػىناث

 مً الاؾدباهت جٍىهذ قهض للؼالباث اإلاىحهت الاؾدباهت ًسص قُما أما

ُ  الجؼء: حؼأًً  اإلاغخلت) للؼالبت الػامت باإلاػلىماث ًسخص ألاو

 :هما مدىعًٍ، مً جٍىن  الشاوي الجؼء(0 الضعاؾُت

ُ  اإلادىع  -  وجٍىن  يالؾيرا، الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام ئًجابُاث: ألاو

هت جخػلو ئًجابُاث: )هما مجالين، مً اإلادىع   ئًجابُاث – الخػلم بؼٍغ

 الخضعج مهُاؽ جدبؼ غباعة( 79) اإلادىع  جظمً خُث(، بالؼالبت جخػلو

 .لٌُغث الدماس ي

 وجٍىن  يالؾيرا، الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام مػىناث: الشاوي اإلادىع  -

هت جخػلو مػىناث: )هي مجاالث، 2 مً اإلادىع   مػىناث – الخػلم بؼٍغ

ت مػىناث - الخدخُت بالبيُت جخػلو غىناث - بالؼالبت جخػلو  ،(ئصاٍع

 لٌُغث، الدماس ي الخضعج مهُاؽ جدبؼ ةغباع ( 78) اإلادىع  جظمً خُث

 .أزغي  ومػىناث ئًجابُاث إلطاقت مكخىح ؾإاُ طلَ بػض

 البحث أداة صدق

و غً ألاصاة صضم مً الخأيض جم      :ػٍغ

 
 
 : الظاهغي  الصضم: أوال

 اإلادٌمين، مً مجمىغت غلى ألاولُت بصىعتها الاؾدباهت غغض جم      

 في ومالءمتها تالاؾدباه في آعائهم إلاػغقت مدٌمين 6 غضصهم وبلـ

اصة الالػمت الخػضًالث وئحغاء مالخظاتهم صعاؾت وجمذ الاؾخسضام،  لٍؼ

 .ووطىخها الاؾدباهت قاغلُت

 
 
 : الضازلي الاحؿام صضم: زاهُا

 لظلَ اؾُخسضم اإلاػلماث؛ اؾدباهت غباعاث جماؾَ مً للخأيض      

 غلى لالؾدباهت الضازلي الاحؿام صضم خؿاب جم خُث ، (SPSS)بغهامج

 اعجباغ مػامل بدؿاب وطلَ مػلمت،( 83) الضعاؾت غُىت غاصأق ًامل

 ونض له، الخابػت للمدىع  الٍلُت والضعحت غباعة لٍل الضعحت بين بيرؾىن 

 للمدىع  الٍلُت بالضعحت الاؾدباهت غباعاث حمُؼ اعجباغ الىخاةج أقاعث

  له الخابػت
 
  اعجباػا

 
  مىحبا

ً
  وصالا

 
 صاللت مؿخىي  غىض وحمُػها ئخصاةُا

 مؿخىي  غلى الضازلي الاحؿام صضم جدهو غلى ًضُ مما ؛(0.7.)

 الضعحت بين الاعجباغ مػامل خؿاب جم زم الاؾدباهت، مدىعي غباعاث

 لالؾدباهت، الٍلُت والضعحت الاؾدباهت مدىعي مً مدىع  لٍل الٍلُت

 ُ  : طلَ ًىضح الخالي والجضو
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 2 حدول 

 اثاملعلم استباهت ملحوري بيرسون  الارجباط معامل كيم

 الليمت الاحتماليت معامل الارجباط بالدرحت الكليت لالستباهت املحور 

: ئًجابُاث اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم يالؾيرا **..0. 037. اإلادىع ألاُو  

**1..0. 028. اإلادىع الشاوي: مػىناث اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم يالؾيرا  

ُ  في بيرؾىن  اعجباغ مػامالث زالُ مً ًخطح         اعجباغ( 4) الجضو

 الٍلُت بالضعحت الاؾدباهت مدىعي مً مدىع  لٍل الٍلُت الضعحت

 مؿخىي  غلى الضازلي الاحؿام صضم جدهو غلى ًضُ مما لالؾدباهت؛

ضُ الاؾدباهت،  الصضم، مً غالُت بضعحت جدؿم الضعاؾت أصاة أن غلى ٍو

 .لهُاؾه وطػذ ما لهُاؽ صالحت وأنها

 الاحؿام صضم ؿابخ جم الؼالباث اؾدباهت ًسص وقُما       

 وطلَ ػالبت،( 42) الضعاؾت غُىت أقغاص ًامل غلى لالؾدباهت الضازلي

 الٍلُت والضعحت غباعة لٍل الضعحت بين بيرؾىن  اعجباغ مػامل بدؿاب

 الاؾدباهت غباعاث حمُؼ اعجباغ الىخاةج أقاعث ونض له، الخابػت للمدىع 

  له الخابػت للمدىع  الٍلُت بالضعحت
 
  اعجباػا

 
  مىحبا

ً
  وصالا

 
 ئخصاةُا

 زالر مجها غباعاث، أعبؼ غضا( 0.7.) صاللت مؿخىي  غىض ومػظمها

ُ  اإلادىع  مً غباعاث ( .7) عنم والػباعة ،(76 ،6 ،8) ألاعنام طاث ألاو

 جدهو غلى ًضُ مما ؛(0.0.) مؿخىي  غىض قٍاهذ الشاوي، اإلادىع  مً

 جم زم الاؾدباهت، مدىعي غباعاث مؿخىي  غلى الضازلي الاحؿام صضم

 مدىعي مً مدىع  لٍل الٍلُت الضعحت بين الاعجباغ مػامل خؿاب

ُ  لالؾدباهت، الٍلُت والضعحت الاؾدباهت  :طلَ ًىضح الخالي والجضو

 3 حدول 

 الطالباث استباهت ملحوري بيرسون  الارجباط معامل كيم

 الليمت الاحتماليت معامل الارجباط بالدرحت الكليت لالستباهت املحور 

 ُ  **..0. 016. : ئًجابُاث اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم يالؾيرااإلادىع ألاو

 **..0. 034. اإلادىع الشاوي: مػىناث اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم يالؾيرا

ُ  في بيرؾىن  اعجباغ مػامالث زالُ مً ًخطح        اعجباغ( 8)الجضو

 الٍلُت بالضعحت الاؾدباهت مدىعي مً مدىع  لٍل الٍلُت الضعحت

 مؿخىي  غلى الضازلي الاحؿام صضم جدهو غلى ًضُ مما لالؾدباهت؛

ضُ الاؾدباهت،  الصضم، مً غالُت بضعحت جدؿم الضعاؾت أصاة أن غلى ٍو

 .لهُاؾه وطػذ ما لهُاؽ صالحت وأنها

 البحث أداة ثباث

 ألكا زباث مػامل باؾخسضام وطلَ الاؾدباهت زباث خؿاب جم     

( 83) لضعاؾتا غُىت أقغاص ًامل غلى Cronbach's Alpha يغوهبار

ىضح مػلمت، ُ  ٍو  غلى اؾدباهت لػباعاث الشباث مػامل الخالي الجضو

 .الاؾدباهت وئحمالي اإلادىعًٍ مؿخىي 

 4 حدول 

 املعلماث استباهت ملحوري الثباث معامل كيم

 معامل ألفا كروهباخ عدد العباراث املجال

: ئًجابُاث اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم يالؾيرا  093. .4 اإلادىع ألاُو

 090. 78 اإلادىع الشاوي: مػىناث اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم يالؾيرا

 094. 88 ئحمالي الاؾدباهت

ُ  مً ًخطح         الاؾدباهت مدىعي زباث مػامالث اعجكاع( 2) الجضو

 يما ،(093. ،090.) بين اهدصغث خُث يغوهبار ألكا مػامل باؾخسضام

 مػامل وهى ،(094.) باهتالاؾد إلحمالي يغوهبار ألكا زباث مػامل بلـ

 .غام بكٍل الاؾدباهت زباث جدهو غلى ًضُ مما مغجكؼ؛ زباث

 زباث مػامل اؾخسضام جم الؼالباث؛ اؾدباهت زباث مً وللخأيض      

 الضعاؾت غُىت أقغاص ًامل غلى يظلَ Cronbach's Alpha يغوهبار ألكا

ىضح ػالبت،( 42) ُ  ٍو  غلى تاؾدباه لػباعاث الشباث مػامل الخالي الجضو

 .الاؾدباهت وئحمالي اإلادىعًٍ مؿخىي 

 5 حدول 

 الطالباث استباهت ملحوري الثباث معامل كيم

 معامل ألفا كروهباخ عدد العباراث املجال

: ئًجابُاث اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم يالؾيرا  098. 79 اإلادىع ألاُو

 .09. 74 اإلادىع الشاوي: مػىناث اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم يالؾيرا

 097. 87 ئحمالي الاؾدباهت

ُ  مً ًخطح         الاؾدباهت مدىعي زباث مػامالث اعجكاع( 0) الجضو

 يما ،(098. ،.09.) بين اهدصغث خُث يغوهبار ألكا مػامل باؾخسضام

 مػامل وهى ،(097.) الاؾدباهت إلحمالي يغوهبار ألكا زباث مػامل بلـ

 .غام بكٍل الاؾدباهت زباث جدهو غلى ًضُ مما مغجكؼ؛ زباث

 

 :البياهاث جحليل

ت الخدلُالث إلحغاء       َُّ ُ  الالػمت ؤلاخصاة  البدث؛ هضف ئلى للىصى

 واليؿب الخٌغاعاث: الخالُت ؤلاخصاةُاث باؾخسضام خانالباخش نامذ

ت  اعجباغ مػامل - اإلاػُاعي  الاهدغاف - الحؿابي اإلاخىؾؽ- اإلائٍى

 (ANOVA) اصيألاخ الخباًً جدلُل -يغوهبار ألكا زباث مػامل -بيرؾىن 
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 :الدراست أداة جصحيح

 لخدضًض الخالي ألاؾلىب اؾخسضم جم الىخاةج؛ جكؿير لدؿهُل      

: للبضاةل وػن ئغؼاء جم خُث اإلاهُاؽ، بضاةل غلى ؤلاحابت مؿخىي 

 أواقو ال ،4=  أواقو ال ،8=  مداًض ،2=  أواقو ،0=  بكضة أواقو)

 ٍاثمؿخى  زمؿت ئلى ؤلاحاباث جلَ جصيُل جم زم ،(7 = بكضة

ت ُ : الخالُت اإلاػاصلت زالُ مً اإلاضي مدؿاٍو  أنل-نُمت أيبر= ) الكئت ػى

 مضي غلى لىدصل ؛.03.= 0( ÷ 7-0= ) اإلاهُاؽ بضاةل غضص( ÷ نُمت

 :بضًل أو وصل لٍل الخالُت اإلاخىؾؼاث

 6حدول 

 البحث أداة في املستذدم التدرج وفم املتوسطاث مدى جوزيع

 مدى املتوسطاث الوصف

 0 – 2047 ضةأواقو بك

 .204 – 8027 أواقو

 .802 – 4067 مداًض

 .406 –7037 ال أواقو

 .703 – 7 ال أواقو بكضة

 ومناكشتها . النتائج5

ُ  الؿإاُ هخاةج: أوال  الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام ئًجابُاث ما: ألاو

 اإلاػلماث؟ هظغ وحهت مً يالؾيرا

ت واليؿب الخٌغاعاث خؿاب جم الؿابو الؿإاُ غً ولإلحابت         اإلائٍى

ت والاهدغاقاث الحؿابُت واإلاخىؾؼاث  للمخىؾؽ والترجِب اإلاػُاٍع

ُ  اإلادىع  لػباعاث الحؿابي  الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام ئًجابُاث: ألاو

 الشالزت اإلاجاالث مؿخىي  ىغل اإلاػلماث هظغ وحهت مً وطلَ يالؾيرا

ُ  اإلاجاُ) هت جخػلو ئًجابُاث: ألاو  ئًجابُاث: الشاوي اإلاجاُ الخػلم، بؼٍغ

 هى يما( بالؼالبت جخػلو ئًجابُاث: الشالث اإلاجاُ باإلاػلمت، جخػلو

 :ًلي قُما مىضح

 7 حدول 

 املعلماث هظر وحهت من كالسيرا التعلم إدارة هظام استذدام إًجابياث ملحور  الوصفي إلاحصاء

أوافم  العبارة م

 بشدة

ال أوافم  ال أوافم محاًد أوافم

 بشدة

املتوسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

 ث

هت الخػلم : ئًجابُاث جخػلو بؼٍغ  اإلاجاُ ألاُو

ًلبي الىظام الاخخُاحاث  7  

 الخػلُمُت0

 2 7077 8090 4 8 8 71 78 ى

% 8204 2201 109 1 09 008 

ي جىظُل ٌؿاغض الىظام ف 4

ـ الحضًشت0 اؾتراجُجُاث  الخضَع

 0 7040 8017 4 1 8 72 74 ى

% 8706 8603 1099 7302 008 

ٌؿاغض الىظام في جهضًم ػغم  8

م0  مخىىغت للخهٍى

 8 70.2 2 7 8 0 70 72 ى

% 8603 8900 7804 109 406 

ٌؿاغض الىظام في غغض اإلااصة  2

0
 
ها  الػلمُت بأؾلىب أيثر حكٍى

 4 09. 2073 7 . 6 70 76 ى

% 2407 8908 7003 . 406 

ٌؿاغض الىظام اإلاػلمت غلى جىقير  0

 مصاصع للؼالباث بؿهىلت0

 7 031. 2084 7 . 2 72 79 ى

% 0. 8603 7.00 . 406 

ٌؿاغض الىظام في جؼبُو  6

 الخػلم الخػاووي0 اؾتراجُجُت

 6 7047 8066 4 6 6 78 77 ى

% 43090 8204 7003 7003 008 

 70.6 8091 اإلاخىؾؽ الػام 

 اإلاجاُ الشاوي: ئًجابُاث جخػلو باإلاػلمت

ٌؿاغض الىظام في جىمُت اإلاهاعاث  1

 الخهىُت0

 2 707 2042 4 4 7 78 .4 ى

% 0401 8204 401 008 008 

 1 7072 20.0 4 4 0 74 71 ى ًىقغ الىظام الىنذ غلى اإلاػلمت0 3

% 2201 8706 7804 008 008 

 1 7072 20.0 7 8 3 1 79 ى ًىقغ الىظام الجهض غلى اإلاػلمت0 9

% 0. 7302 4707 109 4069 

ٌؿاغض الىظام في جباصُ الدبراث  .7

 بين اإلاػلماث0

 8 031. 2049 . 4 2 78 79 ى

% 0. 8204 7.00 008 . 

ًىمي الىظام الجاهب اإلاهاعي  77

الخهىُاث للمػلمت في اؾخسضام 

 7 014. 2024 . 7 4 70 .4 ى

% 0406 8900 008 406 . 
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 الحضًشت0

ًىمي الىظام الجاهب اإلاػغفي  74

للمػلمت في اؾخسضام الخهىُاث 

 الحضًشت0

 4 013. 2084 . 7 2 70 73 ى

% 2102 8900 7.00 406 . 

ٌؿاغض الىظام في ئهجاػ اإلاهام  78

 بكٍل أقظل0

 6 70.7 2077 . 2 0 74 71 ى

% 2201 8706 7804 7.00 . 

ٌؿاغض الىظام في ئهجاػ اإلاهام  72

 بكٍل أؾغع0

 0 096. 2047 . 8 0 77 79 ى

% 0. 4309 7807 109 . 

 091. 2047 اإلاخىؾؽ الػام 

 اإلاجاُ الشالث: ئًجابُاث جخػلو بالؼالبت

اصة جدصُل  70 ٌؿاغض الىظام في ٍػ

 الؼالباث0

 0 70.6 8034 . 1 2 76 77 ى

% 43090 2407 7.00 7302 . 

اصة صاقػُت  76 ٌؿاغض الىظام في ٍػ

 الؼالباث للخػلم0

 4 70.6 8090 . 0 1 77 70 ى

% 8900 4309 7302 7804 . 

ٌؿاغض الىظام في ئبضاء الؼالباث  71

 وحهت هظغهً صون خجل0

 7 03. 2020 . 4 7 78 44 ى

% 0109 8204 406 008 . 

اصة الخكاغل  73 ٌؿاغض الىظام في ٍػ

 بين الؼالباث واإلاػلماث0

 2 7044 8032 4 6 7 76 78 ى

% 8204 2407 4068 7003 008 

ٌؿاغض الىظام في مغاغاة الكغوم  79

 الكغصًت بين الؼالباث0

 8 7041 8039 8 2 4 72 70 ى

% 8900 8603 008 7.008 1039 

ىلت ٌؿاغض الىظام في ؾه .4

 الخىاصل مؼ الؼالباث0

 6 7042 8068 4 1 0 78 77 ى

% 43090 8204 7804 7302 008 

 8098 اإلاخىؾؽ الػام 

ُ  اإلاجاُ هت جخػلو ئًجابُاث: ألاو ُ  مً ًخطح: الخػلم بؼٍغ ( 1) الجضو

ُ  اإلاػلماث هظغ وحهت  مجاُ غباعاث غلى مىاقهتهً صعحت خى

هت اإلاخػلهت ؤلاًجابُاث ًان الخػلم، بؼٍغ  لهظا الػام الحؿابي اإلاخىؾؽ و

 قئاث مً الغابػت الكئت في ًهؼ مخىؾؽ وهى(، .00 مً 8091) اإلادىع 

هابل الدماس ي اإلاهُاؽ  مػظم أن ٌػني مما ؛(أواقو) اإلاىاقهت صعحت ٍو

 اإلاخػلهت ؤلاًجابُاث غلى ًىاقهً اإلاػلماث مً الضعاؾت غُىت أقغاص

هت  مؿخىي  وغلى غام، بكٍل وطلَ( أواقو) اإلاىاقهت بضعحت الخػلم بؼٍغ

 مصاصع جىقير غلى اإلاػلمت الىظام ٌؿاغض) غباعة حاءث الػباعاث

مًٌ ،(2084) خؿابي وبمخىؾؽ ألاولى اإلاغجبت في( بؿهىلت للؼالباث  ٍو

 مً ئزغاةُت مصاصع جىقير غلى اإلاػلمت ؾاغض الىظام بأن طلَ جكؿير

 اإلاىاص مً الػضًض غلى جدخىي  التي الغنمُت يالؾيرا مٌخبت زالُ

 غغض في الىظام ٌؿاغض) غباعة جلتها زم اإلاجاالث، حمُؼ في الخػلُمُت

  أيثر بأؾلىب الػلمُت اإلااصة
 
ها  خؿابي بمخىؾؽ الشاهُت اإلاغجبت في( حكٍى

م الػبض صعاؾت مؼ ًخكو وهظا ،(2073)  أبغػ  مً ًان التي [6] الٌٍغ

ُ  واإلاػلماث اإلاػلمين هظغ وحهت مً هخاةجها  اؾخسضام ئًجابُاث خى

 الػلمُت اإلااصة جهضًم غلى ٌؿاغض أهه: اإلاضاعؽ في ؤلالٌترووي الخػلم

هت مًٌ مكىنت، بؼٍغ ػؼي  أن ٍو  هظام في الخػلُم ػغم  جىىع ئلى طلَ ٌُ

ُ : مشل وأؾالُبه، يالؾيرا  الغنمُت واإلاٌخباث الظيُت، الكصى

 وألالػاب اليكؽ، والخػلم الخكاغلُت، واإلاجمىغاث الدكاعيُت،

 جهضًم في اإلاػلمت ؾاغضث وألاؾالُب الؼغم  جلَ حمُؼ ت،الخػلُمُ

هت الػلمُت اإلااصة  .مكىنت بؼٍغ

ُ ـــالج ًـــم ذـــًخظ: تـــباإلاػلم وـــجخػل اثـــابُـــئًج: يـــالشاه اُـــاإلاج   هكؿه( 1)ضو

ُ  اإلاػلماث هظغ وحهت  مجاُ غباعاث غلى مىاقهتهً صعحت خى

ًان باإلاػلمت، اإلاخػلهت ؤلاًجابُاث  اإلادىع  لهظا الػام الحؿابي اإلاخىؾؽ و

 اإلاهُاؽ قئاث مً الدامؿت الكئت في ًهؼ مخىؾؽ وهى ،(.00 مً 2047)

هابل الدماس ي  الػباعاث مؿخىي  وغلى ،(بكضة أواقو) اإلاىاقهت صعحت ٍو

 اؾخسضام في للمػلمت اإلاهاعي  الجاهب الىظام ًىمي) الػباعة حاءث

 وهظه ،(2024) خؿابي بمخىؾؽ ألاولى اإلاغجبت في( الحضًشت الخهىُاث

% 10 أن غً هخاةجها أؾكغث التي[ 74] باصهغ صعاؾت مؼ جخكو الىدُجت

 هُئت غظى ًجىحها التي الكىاةض أهم مً أن جغي  الضعاؾت غُىت مً

ـ ـ ػغم  في الخؼىع : مىوصُ هظام اؾخسضام مً الخضَع  والخهىُت الخضَع

م وػغم  مًٌ الؼالب، جهٍى  قغح في الٌلي باالغخماص طلَ جكؿير ٍو

 أقظل غً جبدث اإلاػلمت حػل مما يالؾيرا؛ امهظ غلى اإلاهغعاث

 جىمُت في الىظام أؾهم وبظلَ اإلاػلىمت، لكغح وألاؾالُب الخهىُاث،

 .واإلاهاعي  اإلاػغفي الجاهب

ُ  مً ًخطح: بالؼالبت جخػلو ئًجابُاث: الشالث اإلاجاُ  وحهت( 1) الجضو

ُ  اإلاػلماث هظغ  ؤلاًجابُاث مجاُ غباعاث غلى مىاقهتهً صعحت خى

ًان بالؼالبت، هتاإلاخػل  مً 8098) اإلادىع  لهظا الػام الحؿابي اإلاخىؾؽ و

 الدماس ي اإلاهُاؽ قئاث مً الغابػت الكئت في ًهؼ مخىؾؽ وهى(، .00

هابل  غباعة حاءث الػباعاث مؿخىي  وغلى ،(أواقو) اإلاىاقهت صعحت ٍو

 اإلاغجبت في( خجل صون  هظغهً وحهت الؼالباث ئبضاء في الىظام ٌؿاغض)

مًٌ ،(2020) خؿابي خىؾؽوبم ألاولى  يالؾيرا هظام بأن طلَ جكؿير ٍو

 الكغصت ولهً عأيهً، ئبضاء للؼالباث حؿمذ جكاغلُت ههاف ؾغف ًىقغ

  أقٍاعهً غً الخػبير في ؾاغض مما ض؛ـألخ ؼـــجدُ صون  افــالىه يـــق اـــهكؿه
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 .زهت بٍل

 الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام مػىناث ما: الشاوي الؿإاُ هخاةج: زاهُا

 اإلاػلماث؟ هظغ وحهت مً يالؾيرا

 الىصكي ؤلاخصاء خؿاب جم الؿابو الؿإاُ غً ولإلحابت       

 يالؾيرا الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام مػىناث :الشاوي اإلادىع  لػباعاث

 ألاعبؼ إلاجاالثا مً ًل مؿخىي  غلى اإلاػلماث هظغ وحهت مً وطلَ

ُ  اإلاجاُ)  اإلاجاُ الكني، والضغم الخدخُت بالبيُت جخػلو مػىناث: ألاو

ت، باألمىع  جخػلو مػىناث: الشاوي  جخػلو مػىناث: الشالث اإلاجاُ ؤلاصاٍع

هت جخػلو مػىناث: الغابؼ اإلاجاُ باإلاػلمت،  مىضح هى يما( الخػلم بؼٍغ

 :ًلي قُما

 8 حدول 

 املعلماث هظر وحهت من كالسيرا التعلم إدارة هظام استذدام ثمعوكا ملحور  الوصفي إلاحصاء

أوافم  العبارة م

 بشدة

املتوسط  ال أوافم بشدة ال أوافم محاًد أوافم

 الحسابي

 ث الاهحراف املعياري 

: مػىناث جخػلو بالبيُت الخدخُت والضغم الكني            اإلاجاُ ألاُو

 7 067. 2017 . 7 . 3 49 ى طػل قبٌت ؤلاهترهذ0 7

% 1608 4707 . 406 . 

الخٍلكت الػالُت لكبٌت  4

 ؤلاهترهذ

 4 019. 2089 . 4 7 70 .4 ى

% 0406 8900 408 008 . 

ههص الضغم الكني لحل  8

 اإلاكٌالث الخهىُت0

 8 090. 2046 . 2 7 72 79 ى

% 0. 860 406 7.08 . 

 2 7070 8091 4 2 7 71 72 ى حػؼل الىظام باؾخمغاع0 2

% 8603 2201 406 7.00 008 

صػىبت الخػامل مؼ  0

 الىظام0

 0 7049 8008 4 9 0 77 77 ى

% 4309 4309 7804 4801 008 

 6 7080 8089 8 .7 2 77 .7 ى صػىبت حػلم الىظام0 6

% 4608 4309 7.00 4608 109 

 70.4 20.2 اإلاخىؾؽ الػام 

تاإلاجاُ الشاوي: مػىناث جخػلو باأل                      مىع ؤلاصاٍع

نلت وحىص البرامج  1

بُت الؾخسضام  الخضٍع

 الىظام0

 7 7072 20.0 . 1 4 77 73 ى

% 2102 4309 008 7302 . 

 7072 20.0 الػام اإلاخىؾؽ 

 اإلاجاُ الشالث: مػىناث جخػلو باإلاػلمت                  

نلت الدبرة في الخػامل مؼ  3

 الىظام0

 4 7073 8032 7 1 4 70 78 ى

% 8204 8900 008 7302 406 

طػل ؤلاإلاام باإلاهاعاث  9

 الخهىُت0

 7 70.6 8090 . 6 2 72 72 ى

% 8603 8603 7.06 7003 . 

صػىبت ئصاعة الػملُت  .7

 الخػلُمُت في الىظام0

 8 7077 8012 . 3 0 72 77 ى

% 4309 8603 7804 4707 . 

 7047 8032 اإلاخىؾؽ الػام 

هت الخػلماإلاجاُ الغابؼ: مػىناث     جخػلو بؼٍغ

ًدخاج ئغضاص اإلادخىي  77

الخػلُمي في الىظام ئلى 

 حهض يبير0

 7 099. 20.0 7 8 4 79 78 ى

% 8204 0. 008 109 406 

نلت جىقغ البرمجُاث  74

الخػلُمُت الؾخسضامها في 

 الىظام0

 4 7071 8031 7 6 2 78 72 ى

% 8609 8204 7.00 7003 406 

جؼبُو الازخباعاث  صػىبت 78

 في الىظام0

 8 7046 8019 2 4 2 76 74 ى

% 8706 2407 7.08 008 7.00 

 7072 .809 اإلاخىؾؽ الػام 
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ُ  اإلاجاُ  مً اجطح: الكني والضغم الخدخُت بالبيُت جخػلو مػىناث: ألاو

 ُ  غلى ًىاقهً اإلاػلماث مً الضعاؾت غُىت أقغاص مػظم أن( 3) الجضو

 اإلاىاقهت بضعحت الكني والضغم الخدخُت بالبيُت هتاإلاخػل اإلاػىناث

ًان(، أواقو)  ،(.00 مً 20.2) اإلاجاُ لهظا الػام الحؿابي اإلاخىؾؽ و

 اإلاغجبت في( ؤلاهترهذ قبٌت طػل) غباعة حاءث الػباعاث مؿخىي  وغلى

 الػالُت الخٍلكت) غباعة حاءث زم ،(2017) خؿابي بمخىؾؽ ألاولى

 وجخكو ،(2089) خؿابي بمخىؾؽ الشاهُت تاإلاغجب في( ؤلاهترهذ لكبٌت

 أن[ 72] ألاخمغي  صعاؾت طيغجه ما مؼ الضعاؾت ئلُه جىصلذ ما هدُجت

ُ  يالؾيرا هظام اؾخسضام غىض والػىاةو الخدضًاث مً  قبٌت ئلى الىصى

مًٌ ؤلاهترهذ،  مضعؾت في اإلاؿخسضم الخػلُم هظام بأن طلَ جكؿير ٍو

 قان وغلُه ؤلاهترهذ، غلى يلي بكٍل ٌػخمض الاقتراطُت ؾلمان اإلالَ

 ًٍىن  ونض يالؾيرا، هظام اؾخسضام مػىناث مً ٌػض ؤلاهترهذ طػل

ًاث نبل مً ؤلاهترهذ طػل  اإلاىؼهت في باإلهترهذ اإلاؼوصة الكغ

 .الجىىبُت

ت باألمىع  جخػلو مػىناث: الشاوي اإلاجاُ  غُىت أقغاص مػظم: ؤلاصاٍع

بُت البرامج تنل) غباعة غلى ًىاقهً اإلاػلماث مً الضعاؾت  الخضٍع

 اإلاػىناث مجاُ جمشل التي الىخُضة الػباعة وهي ،(الىظام الؾخسضام

ت باألمىع  اإلاخػلهت  مؼ الضعاؾت هدُجت وجخكو ،(أواقو) بضعحت ؤلاصاٍع

 مً% .8 أن غً هخاةجها أؾكغث التي[ 74] باصهغ صعاؾت هدُجت

ـ هُئت أغظاء ب نلت أن ًغون الخضَع  ػىناثاإلا مً الىظام غلى الخضٍع

ـ هُئت غظى جىاحه التي  للؼالب، مميزة زضماث جهضًم في الخضَع

ب نلت أن ئلى الضعاؾت ئلحها جىصلذ التي الىدُجت خانالباخش وحػؼو   الخضٍع

 وجكػُلها الىظام زضماث مً الاؾخكاصة غلى ناصعة ؾير اإلاػلمت ججػل

هت  .الصحُدت بالؼٍغ

ُ  مً ًخطح: باإلاػلمت جخػلو مػىناث: الشالث اإلاجاُ  أن هكؿه( 3)الجضو

 اإلاخػلهت اإلاػىناث غلى ًىاقهً اإلاػلماث مً الضعاؾت غُىت أقغاص مػظم

ًان ،(أواقو) اإلاىاقهت بضعحت باإلاػلمت  لهظا الػام الحؿابي اإلاخىؾؽ و

 طػل) غباعة حاءث الػباعاث مؿخىي  وغلى ،(.00 مً 8032) اإلاجاُ

 ،(8090) خؿابي ؽبمخىؾ ألاولى اإلاغجبت في( الخهىُت باإلاهاعاث ؤلاإلاام

 أن ئلى هخاةجها أقاعث التي[ 76] الحبِب صعاؾت مؼ الىدُجت هظا وجخكو

ت اإلاخؼلباث مً ألاولى اإلاغجبت  وحىص: يالؾيرا هظام لخؼبُو البكٍغ

 الىدُجت خانالباخش وحػؼو  الحاؾب، بغامج مؼ للخػامل مإهلين مػلمين

بُت الضوعاث نلت ئلى ئلحها جىصلذ التي  الخػلُم هىُاثبخ الداصت الخضٍع

 اإلاغجبت في( الىظام مؼ الخػامل في الدبرة نلت) غباعة حاءث زم والحاؾب،

مًٌ ،(8032) خؿابي بمخىؾؽ الشاهُت  جىصلذ التي الىدُجت جكؿير ٍو

 ججغبت حػض الجىىبي الحض في يالؾيرا هظام اؾخسضام ججغبت بأن ئلحها

 .نلُلت مالىظا مؼ الخػامل في اإلاػلماث زبرة جٍىن  قبظلَ حضًضة،

هت جخػلو مػىناث: الغابؼ اإلاجاُ ُ  مً ًخطح: الخػلم بؼٍغ ( 3) الجضو

ُ  اإلاػلماث وحهاث  اإلاػىناث مجاُ غباعاث غلى مىاقهتهً صعحت خى

هت اإلاخػلهت ًان الخػلم، بؼٍغ  اإلادىع  لهظا الػام الحؿابي اإلاخىؾؽ و

 اإلاهُاؽ قئاث مً الغابػت الكئت في ًهؼ مخىؾؽ وهى ،(.00 مً .809)

هابل دماس يال  حاءث الػباعاث مؿخىي  وغلى ،(أواقو) اإلاىاقهت صعحت ٍو

 في( يبير حهض ئلى الىظام في الخػلُمي اإلادخىي  ئغضاص ًدخاج) غباعة

 جىقغ نلت) غباعة حاءث زم ،(20.0) خؿابي بمخىؾؽ ألاولى اإلاغجبت

 بمخىؾؽ الشاهُت اإلاغجبت في( الىظام في الؾخسضامها الخػلُمُت البرمجُاث

 صعاؾت مؼ الضعاؾت ئلحها جىصلذ التي الىدُجت وجخكو ،(8031) يخؿاب

 التي اإلاكٌالث مً أن ئلى الضعاؾت هخاةج أقاعث خُث ،[77] أخمض

ـ هُئت أغظاء جىاحه  هظام غبر ؤلالٌترووي اإلادخىي  ئغضاصاث في الخضَع

 وؿبت اإلاكٍلت بلؿذ خُث يمهغع، الػلمُت اإلااصة ججهيز مكٍلت: مىوصُ

ـ هُئت أغظاء مً% 3100 وأن، الضعاؾت غُىت مً% 10  ًغون الخضَع

ل، ونذ ئلى ًدخاج اإلاهغع  ئغضاص أن مًٌ ػٍى ػؼي  أن ٍو  بأن طلَ ٌُ

 مػه جدخاج اإلاتزامً ؤلالٌترووي الخػلُم ئلى الخهلُضي الخػلُم مً الخؿير

 الخػلُم بسالف ؤلالٌترووي اإلادخىي  ئغضاص في يبير حهض ئلى اإلاػلمت

 .اإلاضعس ي الٌخاب غلى ٌػخمض الظي الخهلُضي

 
 
 صاللت طاث قغوم جىحض هل: الشالث بالؿإاُ اإلاخػلهت الىخاةج: زالشا

ت مؿخىي  غىض ئخصاةُت ػؼي  اإلاػلماث آعاء في( 0.0.) اإلاػىٍى
ُ
 لؿىىاث ح

 الدبرة؟

 صاللت طاث قغوم وحىص مً وللخدهو الؿإاُ، هظا غً ولإلحابت        

ػؼي  ػلماثاإلا آعاء في( 0.0.) الضاللت مؿخىي  غىض ئخصاةُت
ُ
 لؿىىاث ح

– One) الاججاه أخاصي الخباًً ازخباع باحغاء خانالباخش امذن الدبرة؛

way ANOVA) الػُىت أقغاص اؾخجاباث في الكغوم لضعاؾت  ُ  خى

 الدبرة ؾىىاث مخؿير الزخالف جغحؼ والتي ومجاالتها الاؾدباهت مدىعي

 :ًأحي يما

 9 حدول 

 الخبرة ملتغير "املعلماث" الدراست عينت ألفراد (ANOVA) ألاحادي التباًن جحليل ادتبار

مجموع  مصدر التباًن املحور أو املجال

 مربعاث

درحاث 

 الحريت

متوسط 

 املربعاث

كيمت 

 ف

 مستوى 

 الداللت

مدىع ئًجابُاث اؾخسضام هظام ئصاعة 

 الخػلم يالؾيرا

هت الخػلم  0197. 042. 1083 4 7203 بين اإلاجمىغاث ئًجابُاث جخػلو بؼٍغ

صازل 

 اإلاجمىغاث

7.900. 80 87049 

 0484. 7004 600.2 4 78.07 بين اإلاجمىغاث ئًجابُاث جخػلو باإلاػلمت

صازل 

 اإلاجمىغاث

729607 80 24010 

 0882. 7078 89093 4 .3.0 بين اإلاجمىغاث ئًجابُاث جخػلو بالؼالبت

صازل 

 اإلاجمىغاث

748008 80 80049 
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 0897. 096. 433018 4 01100 بين اإلاجمىغاث الضعحت الٍلُت للمدىع 

صازل 

 اإلاجمىغاث

7.23008 80 499003 

مدىع مػىناث اؾخسضام هظام ئصاعة 

 الخػلم

 يالؾيرا

مػىناث جخػلو بالبيُت الخدخُت 

 والضغم الكني

 079. 7012 24060 4 3008 بين اإلاجمىغاث

صازل 

 اإلاجمىغاث

30607 80 42026 

تمػىناث جخػلو ب  0.61. 4094 8024 4 603 بين اإلاجمىغاث األمىع ؤلاصاٍع

صازل 

 اإلاجمىغاث

270. 80 7071 

 0498. 7041 74079 4 4202 بين اإلاجمىغاث مػىناث جخػلو باإلاػلمت

صازل 

 اإلاجمىغاث

88007 80 9001 

هت الخػلم  029. 018. 6038 4 7801 بين اإلاجمىغاث مػىناث جخػلو بؼٍغ

صازل 

 جمىغاثاإلا

84304 80 9083 

 0464. 7089 .71000 4 .8070 بين اإلاجمىغاث الضعحت الٍلُت للمدىع 

صازل 

 اإلاجمىغاث

227202 80 746078 

ُ  مً ًخطح     ُ  ئخصاةُت صاللت طاث قغوم جىحض ال أهه( 9) الجضو  خى

 الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام ئًجابُاث) الاؾدباهت مدىعي مً مدىع  أي

 مجاُ أي أو ،(يالؾيرا الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام مػىناث يالؾيرا،

 جأزير ًىحض ال أهه أي الدبرة، ؾىىاث مخؿير الزخالف جغحؼ مجاالتها مً

ُ  اإلاػلماث آعاء غلى الدبرة ؾىىاث إلاخؿير  الاؾدباهت مجاالث خى

م الػبض صعاؾت مؼ جخكو الىدُجت وهظه اإلاسخلكت،  أظهغث التي [6] الٌٍغ

0( 0.) مؿخىي  غىض ئخصاةُت صاللت طاث قغوم وحىص غضم هاصعاؾت هخاةج

مًٌ الدبرة، إلاخؿير حػؼي  ؤلالٌترووي الخػلم اؾخسضام في قأنل    ٍو

  حمُؼ ىـــغل حضًضة ًاهذ يالؾيرا هظام اؾخسضام ججغبت بأن طلَ جكؿير

 . الىظام اؾخسضام في قغوم ًىحض ال وبظلَ اإلاػلماث،

 الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام ابُاثئًج ما: الغابؼ الؿإاُ هخاةج: عابػا

 الؼالباث؟ هظغ وحهت مً يالؾيرا

 اؾخسضام ئًجابُاث ئلى وللخػغف الؿابو، الؿإاُ غً ولإلحابت      

 خؿاب جم الؼالباث؛ هظغ وحهت مً يالؾيرا الخػلم ئصاعة هظام

ُ  اإلادىع  لػباعاث الىصكي ؤلاخصاء  ئصاعة هظام اؾخسضام ئًجابُاث: ألاو

 الؼالباث مً الضعاؾت غُىت أقغاص هظغ وحهت مً لَوط يالؾيرا الخػلم

ُ  اإلاجاُ) اإلاجالين مً ًل مؿخىي  غلى هت جخػلو ئًجابُاث: ألاو  بؼٍغ

 :مىضح هى يما( بالؼالبت جخػلو ئًجابُاث: الشاوي اإلاجاُ الخػلم،

 11 حدول 

 طالباثال هظر وحهت من كالسيرا التعلم إدارة هظام استذدام إًجابياث ملحور  الوصفي إلاحصاء

أوافم  العبارة م

 بشدة

ال  محاًد أوافم

 أوافم

ال 

أوافم 

 بشدة

املتوسط 

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

 ث

هت الخػلم : ئًجابُاث جخػلو بؼٍغ  اإلاجاُ ألاُو

ٌؿاغض الىظام في جهضًم ػغم  7

 مخىىغت في الخػلُم0

 8 00. 2003 . . . .7 72 ى

% 0308 2701 . . . 

صاصع ئزغاةُت ًىقغ الىظام م 4

للمػلىماث ًمًٌ الىصُى ئلحها 

 بؿهىلت0

 4 003. 2068 . . 7 1 76 ى

% 6601 4904 204 . . 

ٌؿاغض الىظام في جهضًم ػغم  8

 مسخلكت للخٍلُكاث والازخباعاث0

 2 014. 200 . . 8 6 70 ى

% 6400 40 7400 . . 

 مً  2
 
 ممخػا

 
ًىقغ الىظام حػلُما

 خػلُمُت0زالُ ألالػاب ال

 1 707 2 . 8 0 0 77 ى

% 2003 4.03 4.03 7400 . 

ٌؿاغض الىظام غلى الخػلم صون  0

 الالتزام بىنذ أو مٍان0

 0 090. 2049 . 7 0 2 72 ى

 % 0308 7601 4.03 204 . 

ًدُذ الىظام قغصت ئغاصة  6

الضعؽ غضة مغاث وقو نضعاث 

 7 083. 2038 . . . 2 .4 ى

% 3808 7601 . . . 
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 الؼالبت0

ٌؿاغض الىظام في جهضًم حؿظًت  1

 عاحػت قىعٍت0

 6 019. 2040 . 7 4 77 .7 ى

% 2701 2003 308 204 . 

 014. 2022 اإلاخىؾؽ الػام 

 اإلاجاُ الشاوي: ئًجابُاث جخػلو بالؼالبت

ٌؿاغض الىظام في خل مكٍلت  3

 الظغوف الحالُت للمىؼهت0

 6 038. 2002 . 7 4 2 71 ى

% 1.03 7601 308 2071 . 

اصة  9 ٌؿاغض الىظام في ٍػ

 الخدصُل الضعاس ي0

 77 093. 2047 . 7 6 2 78 ى

% 0204 7601 40 204 . 

ٌؿاغض الىظام في جىمُت مهاعة  .7

 الخػلم الظاحي0

 6 066. 2002 . . 4 1 70 ى

% 6400 4904 308 . . 

اصة ا 77 لضاقػُت ٌؿاغض الىظام في ٍػ

 للخػلم مً زالُ ههاغ يالؾيرا0

 4 026. 2017 . . . 1 71 ى

% 1.03 4904 . . . 

ٌؿاغض الىظام في الخػبير غً  74

 ألاقٍاع صون خجل0

 8 003. 2068 . . 7 1 76 ى

% 6601 4904 204 . . 

ٌؿاغض الىظام في جىمُت اإلاهاعاث  78

 الخهىُت0

 74 031. 2071 . 7 2 9 .7 ى

% 2701 8100 7601 204 . 

ٌؿاغض الىظام في جىمُت مهاعة  72

 البدث الػلمي0

 9 036. 2049 . 7 8 3 74 ى

% 0. 8808 7400 204 . 

ٌؿاغض الىظام في جىمُت مهاعة  70

 الخػلم الخػاووي0

 .7 092. 2040 . 7 0 0 78 ى

% 0204 4.03 4.03 204 . 

اع ٌؿاغض الىظام غلى اؾدشم 76

 ونذ الكغاؽ لضي الؼالبت0

 2 013. 2003 . 7 7 0 71 ى

% 1.03 4.09 204 204 . 

ٌؿاغض الىظام في ئهجاػ اإلاهام  71

 بكٍل أقظل0

 2 003. 2003 . . 7 3 70 ى

% 6400 8808 2071 . . 

ٌؿاغض الىظام في ئهجاػ اإلاهام  73

 بكٍل أؾغع0

 3 033. 2026 . 4 . 1 70 ى

% 6400 4904 . 308 . 

ٌؿاغض الىظام في ؾهىلت  79

 الخىاصل مؼ اإلاػلماث0

 7 082. 2033 . . . 8 47 ى

% 3100 7400 . . . 

 018. 2029 اإلاخىؾؽ الػام 

ُ  اإلاجاُ هت جخػلو ئًجابُاث: ألاو ُ  مً ًخطح: الخػلم بؼٍغ ( .7)الجضو

ُ  الؼالباث هظغ وحهت  مجاُ غباعاث غلى مىاقهتهً صعحت خى

هت اإلاخػلهت ًجابُاثؤلا  ًان الخػلم، بؼٍغ  لهظا الػام الحؿابي اإلاخىؾؽ و

 قئاث مً الدامؿت الكئت في ًهؼ مخىؾؽ وهى(، .00 مً 2022) اإلادىع 

هابل الدماس ي اإلاهُاؽ  مؿخىي  وغلى ،(بكضة أواقو) اإلاىاقهت صعحت ٍو

 مغاث غضة الضعؽ ئغاصة قغصت الىظام ًدُذ) غباعة حاءث الػباعاث

مًٌ ،(2038) خؿابي بمخىؾؽ ألاولى اإلاغجبت في( الؼالبت نضعاث وقو  ٍو

 التي الحصص حمُؼ عقؼ ًخم يالؾيرا هظام زالُ مً بأهه طلَ جكؿير

ُ  زالُ مً قغخها جم  ئلحها الغحىع الؼالبت وحؿخؼُؼ الظيُت، الكصى

 ًىقغ) غباعة جلتها زم غىضها، ؤلاهترهذ قبٌت اههؼاع أو ؾُابها خاُ في

ُ  ًمًٌ للمػلىماث زغاةُتئ مصاصع الىظام  في( بؿهىلت ئلحها الىصى

مًٌ ،(2068) خؿابي بمخىؾؽ الشاهُت اإلاغجبت  هظام بأن طلَ جكؿير ٍو

 ًمًٌ خُث يالؾيرا، مؿخسضمي لجمُؼ غامت مٌخبت ًىقغ يالؾيرا

ُ  يالؾيرا مؿخسضمي بين اإلالكاث مكاعيت  اإلاٌخبت وجظم الػالم، خى

– الٌخب – الصىجُاث – اإلاغةُاث) حكمل الخػلُمُت اإلاىاص مً الػضًض

  ألالػاب - الخػلُمُت جـالبرام - الخػلُمُت الػغوض - الخػلُمُت الكالقاث

 (0الخػلُمُت اإلاىانؼ – الخػلُمُت

ُ  مً ًخطح: بالؼالبت جخػلو ئًجابُاث: الشاوي اإلاجاُ  أن( .7) الجضو

 ؤلاًجابُاث غلى ًىاقهً الؼالباث مً الضعاؾت غُىت أقغاص مػظم

ًان(، بكضة أواقو) اإلاىاقهت بضعحت بالؼالبت لهتاإلاخػ  اإلاخىؾؽ و

 الػباعاث مؿخىي  وغلى ،(.00 مً 2029) اإلاجاُ لهظا الػام الحؿابي

 اإلاغجبت في( اإلاػلماث مؼ الخىاصل ؾهىلت في الىظام ٌؿاغض) غباعة حاءث

 صعاؾت هخاةج مؼ جخكو الػباعة وهظه ،(2033) خؿابي بمخىؾؽ ألاولى

ـ هُئت أغظاء مً% .9 أن ئلى أقاعث تيال[ 74] باصهغ  ًغون الخضَع

 مً الؼالب ًٌؿبها التي الكىاةض أهم مً اإلاػلم مؼ الؼالب جىاصل أن

مًٌ مىوصُ، الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام  به ًخميز بما: طلَ جكؿير ٍو

ض زضماث جهضًم مً الىظام  حؿمذ التي واإلاداصزاث ؤلالٌترووي، البًر

اصة في الىظام ٌؿاغض) غباعة حاءث زم ػلمت،اإلا مؼ الضاةم بالخىاصل  ٍػ

 بمخىؾؽ الشاهُت اإلاغجبت في( يالؾيرا ههاغ زالُ مً للخػلم الضاقػُت

 ئلى أقاعث التي lam [13] صعاؾت هدُجت مؼ ًخكو وهظا ،(2017) خؿابي

ت، اللؿت حػلم في الؼالب حػلم جدؿً في الخلػُب قػالُت  ؤلاهجليًز

مًٌ  في مخمشلت الخلػُب، أؾلىب غلى يالؾيرا باغخماص طلَ جكؿير ٍو
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اصة في أؾهم مما الخميز؛ وقاعاث يالؾيرا، ههاغ  الؼالباث، صاقػُت ٍػ

 في( خجل صون  ألاقٍاع غً الخػبير في الىظام ٌؿاغض) غباعة حاءث زم

مًٌ(، 2068) خؿابي بمخىؾؽ الشالشت اإلاغجبت  هظام بأن طلَ جكؿير ٍو

 ولهً عأيهً، ئبضاء للؼالباث ؿمذح جكاغلُت ههاف ؾغف ًىقغ يالؾيرا

 غً الخػبير في ؾاغض مما ألخض؛ جديز صون  الىهاف في هكؿها الكغصت

 .زهت بٍل أقٍاعهً

 
 
 ئصاعة هظام اؾخسضام مػىناث ما: الدامـ الؿإاُ هخاةج: زامؿا

 الؼالباث؟ هظغ وحهت مً يالؾيرا الخػلم

 هظام اؾخسضام مػىناث ئلى وللخػغف، الؿابو الؿإاُ غً ولإلحابت

 ؤلاخصاء خؿاب جم الؼالباث؛ هظغ وحهت مً يالؾيرا الخػلم ئصاعة

 الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام مػىناث :الشاوي اإلادىع  لػباعاث الىصكي

 اإلاجاالث مً ًل مؿخىي  غلى الؼالباث هظغ وحهت مً وطلَ يالؾيرا

ُ  اإلاجاُ) ألاعبؼ  الكني، والضغم الخدخُت بالبيُت جخػلو مػىناث: ألاو

ت، باألمىع  جخػلو مػىناث: الشاوي اُاإلاج  مػىناث: الشالث اإلاجاُ ؤلاصاٍع

هت جخػلو مػىناث: الغابؼ اإلاجاُ بالؼالبت، جخػلو  هى يما( الخػلم بؼٍغ

 :ًلي قُما مىضح

 11حدول 

 الطالباث هظر وحهت من كالسيرا التعلم إدارة هظام استذدام معوكاث ملحور  الوصفي إلاحصاء

 ث الاهحراف املعياري  املتوسط الحسابي ال أوافم بشدة ال أوافم محاًد أوافم ةأوافم بشد العبارة م

: مػىناث جخػلو بالبيُت الخدخُت والضغم الكني  اإلاجاُ ألاُو

 7 098. 2026 7 . 7 1 70 ى طػل قبٌت ؤلاهترهذ0 7

% 6400 4904 204 . 204 

 الخٍلكت الػالُت لكبٌت 4

 ؤلاهترهذ0

 4 7049 8010 4 8 4 9 3 ى

% 8808 8100 308 7400 308 

ههص الضغم الكني لحل  8

 اإلاكٌالث الخهىُت0

 4 7077 8010 . 2 6 6 3 ى

% 8808 40 40 7601 . 

وحىص أغؼاُ في الىظام  2

 جإزغ حؿلُم اإلاخؼلباث0

 2 7043 8002 7 6 8 1 1 ى

% 4904 4904 7400 40 204 

 0 706 8078 0 6 7 0 1 ى 0صػىبت الخػامل مؼ الىظام 0

% 4904 4.03 204 40 4.03 

 6 7061 4094 1 0 4 8 1 ى صػىبت حػلم الىظام0 6

% 4904 7400 308 4.03 4904 

 7087 806 اإلاخىؾؽ الػام 

ت  اإلاجاُ الشاوي: مػىناث جخػلو باألمىع ؤلاصاٍع

بُت  1 نلت البرامج الخضٍع

 الؾخسضام الىظام0

 7 7023 8078 8 3 8 8 1 ى

% 4904 7400 7400 8808 7400 

 7023 8078 اإلاخىؾؽ الػام 

 اإلاجاُ الشالث: مػىناث جخػلو بالؼالبت

نلت الدبرة في الخػامل مؼ  3

 الىظام0

 4 7023 4010 0 9 4 8 0 ى

% 4.03 7400 308 8100 4.03 

غضم ؤلاإلاام باإلاهاعاث  9

 الخهىُت0

 7 708 4033 8 9 8 6 8 ى

% 7400 40 7400 8100 7400 

غضم امخالى حهاػ خاؾىب  .7

 زاص بي0

 8 7027 4003 6 9 7 0 8 ى

% 7400 4.09 203 8100 40 

 .702 4012 اإلاخىؾؽ الػام 

هت الخػلم  اإلاجاُ الغابؼ: مػىناث جخػلو بؼٍغ

ًصػب الكهم ألامشل  7

 للمػلىمت0

 7 7021 4002 3 6 4 0 8 ى

% 7400 4.03 308 40 8808 

صػىبت أصاء اإلاهام غلى  4

 الىظام0

 4 7083 4024 3 1 4 0 4 ى

% 308 4.03 308 4904 8808 

 7028 4023 اإلاخىؾؽ الػام 

ُ  اإلاجاُ  مً ًخطح: الكني والضغم الخدخُت بالبيُت جخػلو مػىناث: ألاو

 ُ ُ  الؼالباث هظغ وحهاث( 77) الجضو  غباعاث غلى مىاقهتهً صعحت خى

  ؽـــىؾــاإلاخ انـــوي الكني، والضغم الخدخُت بالبيُت اإلاخػلهت اإلاػىناث مجاُ

 الكئت في ًهؼ مخىؾؽ وهى ،(.00 مً 8009) اإلادىع  لهظا الػام الحؿابي

هابل الدماس ي اإلاهُاؽ قئاث مً الغابػت  ،(أواقو) اإلاىاقهت صعحت ٍو

 عةغبا غلى بكضة ًىاقهً الؼالباث مً الضعاؾت غُىت أقغاص ومػظم
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 بالبيُت اإلاخػلهت اإلاػىناث أهم مً أنها غلى( ؤلاهترهذ قبٌت طػل)

 اإلاغجبت في حاءث خُث ،(بكضة أواقو) بضعحت الكني والضغم الخدخُت

 الػالُت الخٍلكت) غباعجا حاءث زم ،(2026) خؿابي وبمخىؾؽ ألاولى

 اإلاغجبت في( الخهىُت اإلاكٌالث لحل الكني الضغم ههص ؤلاهترهذ، لكبٌت

 جخكو الىدُجت وهظه مجهما، لٍل( 8010) خؿابي بمخىؾؽ هكؿها هُتالشا

 الخػلم جىظُل صػىباث مً طيغث التي [3] الػىاوصة صعاؾت مؼ

 مً ٌػض ؤلاهترهذ طػل: الكلؿؼُيُت الجامػاث في ؤلالٌترووي

مًٌ ؤلالٌترووي، الخػلم جىظُل في الصػىباث  هظام بأن طلَ جكؿير ٍو

 يلي بكٍل ٌػخمض الاقتراطُت ؾلمان اإلالَ مضعؾت في اإلاؿخسضم الخػلُم

 اؾخسضام مػىناث مً ٌػض ؤلاهترهذ طػل قان وغلُه ؤلاهترهذ، غلى

ًاث نبل مً ؤلاهترهذ طػل ًٍىن  ونض يالؾيرا، هظام  اإلاؼوصة الكغ

 . الجىىبُت اإلاىؼهت في باإلهترهذ

ت باألمىع  جخػلو مػىناث: الشاوي اإلاجاُ ُ  مً ًخطح: ؤلاصاٍع ( 77) الجضو

 نلت) غباعة غلى مخكهاث الؼالباث مً الضعاؾت غُىت أقغاص مػظم نأ

بُت البرامج  هظه وجسالل ،(مداًض بضعحت)الىظام الؾخسضام الخضٍع

 اإلاػىناث مً أن ئلى هخاةجها أقاعث التي[ 74] باصهغ صعاؾت الىدُجت

 مً مىوصُ الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام في الؼالب جىاحه التي الغةِؿت

ـ هُئت غظاءأ هظغ وحهت ب، نلت: الخضَع  أوضحذ خُث الخضٍع

ب نلت أن جغي  الضعاؾت غُىت مً% .3 أن الضعاؾت  ٌكٍل الؼالب جضٍع

مًٌ الخهىُت، اؾخسضام في الغةِؿت اإلاػىناث أخض  الىدُجت جكؿير ٍو

بُت البرامج غضص بازخالف الضعاؾت ئلحها جىصلذ التي  بين الخضٍع

، الؼالباث ؾٌنى أمايً فالزخال  الىظام؛ اؾخسضام نبل الؼالباث

 غلى ٌػخمضن بػظهً ئن خُث الؼالباث؛ بين الخهىُت اإلاهاعاث وازخالف

غ في أهكؿهً و غً الىظام غلى مهاعاتهً جؼٍى  في الُىجُىب مىنؼ ػٍغ

 .الىظام اؾخسضام قغوخاث حػلم

ُ  مً ًخطح: بالؼالبت جخػلو مػىناث: الشالث اإلاجاُ ( 77) الجضو

ُ  الؼالباث هظغ وحهاث  مجاُ غباعاث غلى مىاقهتهً صعحت خى

ًان بالؼالبت، اإلاخػلهت اإلاػىناث  اإلادىع  لهظا الػام الحؿابي اإلاخىؾؽ و

 ومػظم ،(مداًض) الشالشت الكئت في ًهؼ مخىؾؽ وهى ،(.00 مً 4012)

 ؤلاإلاام غضم) غباعحي غلى مخكهاث الؼالباث مً الضعاؾت غُىت أقغاص

 مجاُ غباعاث مً( الىظام مؼ خػاملال في الدبرة نلت الخهىُت، باإلاهاعاث

مًٌ ،(مداًض) بضعحت بالؼالبت اإلاخػلهت اإلاػىناث ػؼي  أن ٍو  ئلى طلَ ٌُ

 .الؼالباث بين الخهىُت اإلاهاعاث ازخالف

هت جخػلو مػىناث: الغابؼ اإلاجاُ ُ  مً ًخطح: الخػلم بؼٍغ ( 77) الجضو

ُ  الؼالباث مً الضعاؾت غُىت أقغاص هظغ وحهاث  مىاقهتهً صعحت خى

هت اإلاخػلهت اإلاػىناث مجاُ غباعاث غلى ًان الخػلم، بؼٍغ  اإلاخىؾؽ و

 الكئت في ًهؼ مخىؾؽ وهى( .00 مً 4023) اإلادىع  لهظا الػام الحؿابي

 اإلاخػلهت اإلاػىناث مجاُ غباعحي مؿخىي  وغلى ،( أواقو ال) الشاهُت

هت  ال الؼالباث مً الضعاؾت غُىت أقغاص مػظم أن جبين الخػلم بؼٍغ

 اإلاهام أصاء صػىبت للمػلىمت، ألامشل الكهم ًصػب) غباعحي غلى ًىاقهً

 الكهم ًصػب) غباعة حاءث خُث ،(أواقو ال) بضعحت( الىظام غلى

 وهظه ،(4002) خؿابي وبمخىؾؽ ألاولى، اإلاغجبت في( للمػلىمت ألامشل

 مً% .4 أن ئلى أقاعث التي[ 74] باصهغ صعاؾت جسالل الىدُجت

ـ هُئت أغظاء  مً الؼالب جىاحه التي اإلاػىناث أن نًغو  الخضَع

و غً الػلمُت اإلااصة قهم غضم: مىوصُ هظام اؾخسضام  ئصاعة هظام ػٍغ

مًٌ مىوصُ، الخػلم ػؼي  أن ٍو  اإلاػلىمت جهضًم أؾالُب جىىع ئلى طلَ ٌُ

ُ  زالُ مً الضعوؽ قغح ًخم خُث الىظام، في  التي الاقتراطُت الكصى

  ًىمي، بكٍل اإلاػلمت مؼ الخىاصل مً الؼالبت جمًٌ
 
 ؾاغض وأًظا

 غضة الضعؽ مكاهضة ئغاصة في للضعوؽ الُىمُت الكغوخاث خكظ

 باإلطاقت الضعاؾُت، الحصت زالُ جخطح لم التي الىهاغ لكهم مغاث

 قهم ؾهل مما مخػضصة؛ ووؾاةؽ ههاف مىخضًاث اؾخسضام ئلى

 اإلاغجبت في( الىظام غلى اإلاهام أصاء صػىبت) غباعة جأحي زم اإلاػلىمت،

مًٌ ،(4024) خؿابي وبمخىؾؽ وألازيرة الشاهُت  بؿبب طلَ جكؿير ٍو

 وصعاؾاث مػاًير وقو جصمُمها جم التي الىظام واحهاث ؾهىلت

 ].7] وؾهىلت ٌؿغ بٍل اإلاهام أصاء غلى ؾاغض مما ووطىخها؛

 الىخاةج: ملدص

 الىظام أن: اإلاػلماث هظغ وحهت مً الىظام اؾخسضام ئًجابُاث مً      

 وجىمُت بؿهىلت، للؼالباث لىماثمػ مصاصع جىقير غلى اإلاػلمت ؾاغض

 الىخاةج وصلذ الحضًشت، الخهىُاث اؾخسضام في للمػلمت اإلاهاعي  الجاهب

 
 
ت مؿخىي  غىض ئخصاةُت صاللت طاث قغوم وحىص غضم غلى أًظا  اإلاػىٍى

ػؼي  اإلاػلماث آعاء في( 0.0.)
ُ
 ئًجابُاث أبغػ  ومً ، الدبرة لؿىىاث ح

 الضعؽ ئغاصة قغصت الىظام تئجاخ: الؼالباث وحهت مً الىظام اؾخسضم

 للمػلىماث، ئزغاةُت مصاصع وجىقير الؼالبت، نضعاث وقو مغاث غضة

اصة في الىظام وؾاغض اإلاػلماث، مؼ الخىاصل وؾهىلت  للخػلم الضاقػُت ٍػ

 .يالؾيرا ههاغ زالُ مً

 الظي ؤلاهترهذ قبٌت طػل: الىظام اؾخسضام ثمػىنا ومً      

  اإلاػىناث ومً ماث،واإلاػل الؼالباث غلُه اجكهذ
 
 الضوعاث نلت أًظا

بُت  0الىظام اؾخسضام في للمػلماث الخضٍع

 . التوصياث6 

 البيُت ججهيز: ًلي بما خانالباخش جىص ي الضعاؾت هخاةج غلى بىاء       

 نبل الؿٌىُت واإلاىاػو اإلاضاعؽ في وألاحهؼة ؤلاهترهذ قبٌت مً الخدخُت

 ٌػخمض الىظام ألن ػالُخه؛ق الىظام ًدهو ختى واغخماصه؛ الىظام جؼبُو

بُت الضوعاث بخٌشُل وجىص ي ؤلاهترهذ، غلى يلي بكٍل  للمػلماث الخضٍع

 ُ  في الحضًشت الخهىُاث في اإلاسخصت والضوعاث يالؾيرا، هظام خى

 ٌؿغ بٍل الخػامل غلى اإلاػلمت ٌؿاغض مما آلالي؛ والحاؾب الخػلُم

 .الخهىُاث مؼ وؾهىلت

 جهىم الخػلُم وػاعة في مسخصت حهت باغخماص خانالباخش جىص ي يما     

ل  ئصاعة أهظمت بِئاث جىاؾب جكاغلُت مىاهج ئلى الخهلُضًت اإلاىاهج بخدٍى

سصص الخػلم،  غلى جدخىي  بغمجُت: الضعاس ي اإلاهغع  في وخضة لٍل وٍُ

م مخػضصة، ووؾاةؽ جكاغلُت، أوكؼت  للمػلىماث؛ وئزغاء نهاتي، وجهٍى

 .ئلٌترووي بكٍل اإلادخىي  ئغضاص في اإلاػلمت غلى والجهض الىنذ ًىقغ مما

  مؿخهبلُت صعاؾاث

: الخالُت الضعاؾاث ئحغاء خانالباخش جهترح الضعاؾت؛ هخاةج غلى بىاء     

 جدصُل غلى يالؾيرا ههاغ زالُ مً الخلػُب أؾلىب قاغلُت صعاؾت

ت اإلاخىؾؼت اإلاغخلت ػالباث  أؾلىب قاغلُت وصعاؾت وصاقػُتهً، والشاهٍى

ـ ػغم  غلى يالؾيرا هاغه زالُ مً الخلػُب  اإلاػلماث، لضي الخضَع

 غىض الىهضي الخكٌير مهاعاث جىمُت في الىهاف ؾغف قاغلُت وصعاؾت

ت اإلاخىؾؼت اإلاغخلت ػالباث  مضي وصعاؾت يالؾيرا، هظام في والشاهٍى
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 وأزغ، يالؾيرا هظام في الغنمُت اإلاٌخبت مً والؼالباث اإلاػلماث اؾخكاصة

 الابخضاةُت اإلاغخلت ػالباث غلى يالؾيرا هظام قاغلُت وصعاؾت طلَ،

 .هدىه واججاهاتهً
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ABSTRACT_ The main goal of this study was to explore the use of Classera learning management 

system in the schools of the southern region of Saudi Arabia. Specifically, it aimed at knowing the 

advantages of using Classera and the challenges that students and teachers may face during its use. To 

achieve the main goal, the researcher used the descriptive method and a survey questionnaire. The survey 

was applied on (38) teachers and (24) students. Teachers were selected from various middle schools and 

high schools in the southern region of Saudi Arabia. Whereas students were chosen from King Salman 

Virtual School, which fully depends on online teaching using the Classera system. The findings showed 

that there were some positive results regarding the use of the system from the teachers and students 

perspectives. From the teachers’ perspectives, the system helped the teachers to provide learning 

resources for their students easily. Moreover, the system helped the teachers to improve their teaching 

skills by using new technologies. Also, there was no statistical significant difference at the level of (0.05) 

related to years of experience. The most positive results that can be seen from using Classera is letting 

the students to replay the lessons as much as they need according to their abilities. In addition, the system 

supplied useful resources that helped the students to find information that they need. In the same context, 

the system allows the students to communicate with their teachers easily. The system also increased 

students' motivation to learn through Classera points. 

KEY WORDS: Learning Management, Classera. 

 

 

 


