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 الملخص 

نظم إدارة التعليم اإلل تروني   اسةةتادامبالتعليم المعمارت مأ  ومعاونيهم  دراسةةة مدت تم أ ضعءةةائ هيلة التدريسالبحث   يتناول
جالحة  ورونا المسةتجد بجمي  مسسةسةا  التعليم العالي  انتشةارنتيجة   ،المنصةا  اإلل ترونية التااعلية التي توررها هه  النظمو

 .يةجه ضعءةائ هيلة التدريس للتك د مأ نجا  العملية التعليما، والتحديا  التي توبصةاة عامة وبالتعليم المعمارت بصةاة ااصةة
، منصةةا  التعليم اإلل ترونية التااعلية  اسةةتادامالتااعلية مأ االل    واالتصةةاال المعررة والمهارة    ا تسةةابضهمية والتك يد علي  

ر هلة  علي التعليم المعمةارت. تت وأ الةدراسةةةةةة مأ إيةاريأ رليسةةةةيأ، اإليةار النظرت يتنةاول ضنظمةة التعليم اإلل تروني ي كث تةو
هه  النظم    اسةةةتادامومنصةةةا  التعليم التااعلية. اإليار التيبيقي يتناول التحديا  التي تواجه عءةةةو هيلة التدريس للتم أ مأ  

مأ ضعءةائ هيلة التدريس    للالة المسةتهدرة كداة لجم  البيانا  إل ترونية سةتبانة  ا  اسةتادام ليم المعمارت. وقد تموتيبيقاتها بالتع
لتحقيق   االسةتقراليالمنهج التحليلي   اسةتادام، ثم العليا ري مصةرالمعاهد الح ومية والااصةة وبعض الجامعا     ريبكقسةام عمارة 

قوم ي   ري مصةةر،ل تروني التااعلي ري ضقسةةام الهندسةةة المعمارية منظومة التعليم اإلليقتر  البحث إيار تيوير  و  .البحثضهداف  
 التنمية التعليمية. استمراربالوظياة اإلرشادية لمتاهت القرار داال المسسسا  التعليمية بما يءمأ 
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Abstract 

The research discusses the capability of architectural education staff to utilize e-learning 

management systems and to make use of the electronic interactive platforms offered by certain 

systems, resulting from the spread of the Coronavirus pandemic in all higher education institutions 

in general and in architecture education in particular, as well as the challenges faced by faculty 

members to ensure the success of the education process and to acquire different knowledge and 

skills through the use of interactive e-learning platforms and their impact on architectural 

education. The study includes two main frameworks, the Literature Review discusses e-learning 

systems and interactive e-learning platforms, and then applied one addressing the challenges faced 

by faculty members in their potential to utilize these systems and their applications in architectural 

education. The study utilizes an online questionnaire as a tool for collecting data on several faculty 

members in the architectural departments of some universities and institutes in Egypt and then uses 

an inductive approach to the achievement of the research objectives. Research sets out a framework 

for the development of interactive e-learning in Egyptian architecture departments and guides 

decision-makers in educational institutions to ensure the continuation of educational development. 
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 المقدمة
 

  ،اقتصةةةادية )ري شةةةتي مناحي الحياة سةةةوائ  ان   تمر المجتمعا  ري وقتنا الحالي ري  ثير مأ دول العالم بتغيرا   
  العديداألمر الهت ضررز   ،(Xiang et al., 2020)  جالحة  ورونا انتشةارتعليمية،..( نتيجة ضزمة  ، صةحية،  اجتماعية

أ التحةديةا  والصةةةةةعوبةا  للتعليم المعمةارت بةالجةامعةا  والمعةاهةد المصةةةةةريةة، والتحول السةةةةةري  مأ نظةام التعليم م
يرق التدريس الحديثة والتي   اسةتاداموتعليم المعمارت التقليدت إلي التعليم اإلل تروني التااعلي وتوظيف التقنية ري ال

والمعلومةا ، بمةا يسةةةةةهم ري تهيلةة بيلةة جةامعيةة تحقق التميز واإلبةدا  ري التعليم   االتصةةةةةاال تعتمةد علي ت نولوجيةا  
منصةةا  التعليم  اسةةتاداموالتدريس، ومأ سةةبل تحقيق هل  هي الحاجة الماسةةة إلي تم يأ ضعءةةائ هيلة التدريس مأ  

 اإلل ترونية التااعلية.
 بالتعليم المتعلقة والدراسةا  المااهيم  دراسةة األول  الجزئ  يتناول  رليسةيأ، جزئيأ  إلي  البحث  ينقسةم المنيلق  هها ومأ

نظمةة ض( وLMSالتاةاعلي، و ةهلة  دراسةةةةةة نظم إدارة التعليم اإلل تروني، والارق بيأ نظةام إدارة التعلم )  اإلل تروني
  اسةةةةتعراض( مأ حيث التعريف وتحديد المهام الرليسةةةةية ري التعليم اإلل تروني، ومأ ثم LCMS) إدارة المحتوت

بالتعليم المعمارت ري الجامعا  والمعاهد المصةةرية، بينما الجزئ   ااسةةتادامنصةةا  التعليم اإلل ترونية األ ثر بعض م
 الحلول والتوصيا . ووء ومناقشة هه  النتالج  االستبانةالثاني يتعلق بالدراسة التيبيقية ويتناول نتالج  

 مشكلة البحث .1
 

ري    العليةا  والمعةاهةد  جةامعةا ال  ري  التحول مأ التعليم المعمةارت التقليةدت إلي نظةام التعليم المعمةارت اإلل تروني  ضدت
بةالرمم مأ تواجةد التعليم ، والمعلومةا  بمجةال التةدريس  االتصةةةةةالالتقنيةا  الحةديثةة وت نولوجيةا   اعتمةاد  إلي  رمصةةةةة 

اإلل تروني ري بعض الجامعا  الااصةة ول أ ليس تااعلي حيث  اأ يعتمد الجزئ اإلل تروني ري التعليم علي بعض 
  هيلة التدريس  ضعءةةائالتي تواجه    والصةةعوبا  ، مما ضدت لظهور بعض التحديا اإلل ترونية  واالاتبارا التماريأ 
  نصةةا  علي مضو التدريب ال اري    بدوأ سةةابق ابرة  منصةةا  التعليم اإلل ترونية التااعلية  اسةةتادامضبرزها   ومعاونيهم

وياقا    قدرا توظيف ما يمل ه مأ م  اليالب، و  واصةةةةةلالتااعلي، وبالتالي عدم القدرة علي الت  التعليم اإلل تروني
 بالتعليم المعمارت. وابت اريةإبداعية 

 هدف البحث  .2
 

ضعءةةةائ هيلة التدريس مأ التعامل بكنظمة التعليم اإلل تروني وتدريس المناهج  أ تم  مدتدراسةةةة  يهدف البحث إلي  
الصةةةةعوبا  والتحديا  التي    التغلب علي يف يم أ والعلمية والتيبيقية علي منصةةةةا  التعليم اإلل تروني التااعلي  

  على التا ير محاولة  إلى  اليارلة اإلسةةتجابة وءةة  مأ التحولو ،بقسةةم عمارة ااصةةا  ءةةو هيلة التدريس تواجه ع
بل  ري اليويل  المدى مأ االل    واسةةتاالا الدروس المسةةتاادة مأ التجربة ،اإلل تروني  المعمارت  التعليم  تحسةةيأ سةةل

بللووءةة  الحلول والتوصةةيا  التي مأ شةةكنها تورير   ،نموهج مقتر    مأ  ضرءةةل  إل ترونية  تعليمية مارجا   ئبنا سةةل
 التالية: األسللة علي اإلجابة اللا

 .منصا  التعلم اإلل تروني التااعلي بالتعليم المعمارت إستاداممدت تم أ ضعءائ هيلة التدريس مأ  .1
التي تواجه ضعءةائ هيلة التدريس نتيجة التحول مأ التعليم بالنظام التقليدت إلي نظام والصةعوبا   التحديا   .2

 .التعلم اإلل تروني التااعلي
التيبيقية والعملية، التي تتيلب التيوير المسةةةةتمر    ا  ااصةةةة مدت تكثير هه  التحديا  علي التعليم المعمارت  .3

 .(والتايييية والتنايهية ...وميرهاوالدالم لقدرا  ومهارا  اليالب )التصميمية 

 منهجية البحث .3
 

 يت وأ البحث مأ جزئيأ رليسيأ هما:
وتتءةةةمأ مراجعة بعض المااهيم والدراسةةةا  الهامة  الجزء األول يشممممل الجزء الن ري مل الدرا مممة    -

 المرتبية بمجال الدراسة بنظام التعليم اإلل تروني التااعلي. 
وتتءةةمأ تصةةميم وتيبيق اإلسةةتبانة للوصةةول إلي نتالج  الجزء الثاني يشمممل الدرا ممة التيبيقية العملية  -

نموهج مقتر  لتحسةةةةةيأ التعليم  التوصةةةةةل إليالمنهج التحليلي اإلسةةةةةتقرالي بهةدف   إسةةةةةتاةدامتم   البحةث،
والتعامل م    إسةةتاداممأ شةةكنها تم يأ عءةةو هيلة التدريس مأ   التيو المعمارتاإلل تروني داال التعليم 
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منصةةةةةا  التعليم اإلل تروني بما يسةةةةةهم ري تهيلة بيلة جامعية مناسةةةةةبة تم أ مأ تحقيق التيوير والتميز 
 التيبيقية.األ اديمي، مأ االل نتالج الدراسة 

 يالجزء الن ر. 4
 
 التعريفات اإلجرائية مصيلحات الدرا ة  1. 4
 
 تقنيات التعلم اإللكتروني التفاعلي 1.1. 4
 
الوسةةالي اإلل ترونية المتعددة التي تسةةتادم ري التدريس الجامعي ري إيار منظومة تعليمية تعلمية لتقديم المقررا    

الدراسةةية والبرامج التعليمية والتدريبية مأ االل بيلة إل ترونية قوامها شةةب ة اإلنترن ، حيث يقوم اليالب بتجسةةيد 
يد بم اأ ضو زماأ معينيأ، هدره بهل  إيجاد بيلة تعليمية واقعية متعددة البيانا  والتعامل معها بشةةة ل تااعلي دوأ التق

 .المصةةةةادر، ليس بغرض إيصةةةةال المعلوما  رحسةةةةب، وإنما للتااعل معها بغية الوصةةةةول إلي مسةةةةتوت اإلتقاأ
  (2015) متور،

 التعلم اإللكتروني 2. 1. 4

 
ب م اأ  ضت  وري  وق   ضت  ري  للمتعلميأ  التدريبية  ضو  التعليمية  البرامج  لتقديم  تعليمية  منظومة  تقنيا     إستادامهو 

المعلوما  واالتصاال  التااعلية مثل )اإلنترن ، القنوا  المحلية، البريد اإلل تروني، األقراا الممغنية، وضجهزة  
لتورير بيلة    )... المصادر بيريقة  تااعلية متعد  تعليميةالحاسوب  لتزام  عأ بعد دوأ اإل  مير متزامنةضو  متزامنة  دة 

 (.  2004. )سالم، إلنترن اضو المدمج عبر  عتمادا  على التعلم الهاتي والتااعل بيأ المتعلم والمعلمإبم اأ محدد 

 

 

  عضو هيئة التدريس 3 .1. 4
 

أ ي وأ مرشةدا وموجها ومثيرا للتا ير وملهما ليلبته قادرا على  ضي وأ مسهال مهنيا وتربويا وسةلو يا، وهو شةاا 
سةتقصةائ العلمي، الهت يولد ضسةللة  ثيرة وضر ارا جديرة اإلثارة الا رية والعقلية، االسةتاسةار والتسةاسل والتواصةل واإل

سةةةةةتعمةال اتلةة التعليميةة، رهو الةهت  إلا رت ويعلم يالبةه  بةالتنقيةب والبحةث العلمي، بمعني ضأ ي وأ قةالةدا للنشةةةةةاي ا
  سةةلوب الحياة ويقوم بمهمتي البحث والتدريس.يشةةر هم ري تحقيق نمو هاتي يصةةل إلي ضعماق الشةةاصةةية ويمتد إل

 (2001، دليو)

 الدرا ات ال ابقة 2. 4
 

والمعلوما ، وم   االتصةةاال بالتعليم اإلل تروني ري العقد األاير نتيجة التيور السةةري  ري ت نولوجيا    االهتمامزاد  
بهها النو  مأ   االهتمامتزايد إلي  وبائ  ورونا، األمر الهت ضدت    انتشةارالمسةتجدا  التي يرض  علي مجتمعاتنا نتيجة  

)رالزة عدناأ( دراسةةةةة بالعراق عنوانها   اإليار ضجربالتعليم الجامعي بجمي  دول العالم، وري هها   ا  ااصةةةة التعلم   
اسةتعمال وسةالل التواصةل االجتماعي ضداة تااعلية ري األمراض التعليمية والتعلمية"، إه تتمحور الدراسةة ري التك د  " 

تااعلية ري الاءةائ االل تروني. تءةمن  الدراسةة ثالثة المعررة واالتصةاال  ال  ا تسةابمأ نجا  العملية التعليمية مأ 
. ضظهر  النتالج ميل المشةار يأ (دائ ال ليةض، وررادالتااعل، التعليم والتعلم بيأ األ) بعاد لوسةالل التواصةل االجتماعيض

المجتم   اادة مأ وسةةالل التواصةةل االجتماعي لتحقيق مسةةار التعلم والتعليم الهت يسةةهم بدور  ري تيويرإلى اإلسةةت

 (2020)رواشدة،  ( ضنوا  التعلم اإلل تروني1ش ل )
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، ضوصة    المنصةا  اإلرتراءةية لوسةالل التواصةل االجتماعي م مال  للعملية التعليمية بصةورة حقيقيةالجامعي. تعد 
التي مأ شةكنها  دوا  والتيبيقا  الماللمةلتعليم الت نولوجي مأ اجل وءة  األالدراسةة علي ءةرورة األاه بتجربة ا

 نءةةةبايية  حسةةةب سةةةياقا  المسسةةةسةةةا  التعليميةالتعليما  اإلرشةةةادا  وتاعيل التواصةةةل األ اديمي وإيصةةةال اإل
(Salih,2019) . 

نموهج مقتر  لتحسةةةيأ منصةةةا  التعليم اإلل ترونية التااعلية ري   قدم  مأ االلها  التي )لما ناظم(بينما ري دراسةةةة  
اقشةة ضسةاليب التعليم المتبعة ري المسسةسةا  التعليمية حاليا  وير  ضهم المشةا ل التي  مأ االل من  الجامعا  السةورية،

يالحظها اليالب والمدرسةةةوأ ري العملية التعليمية التقليدية المتمثلة ري المحاءةةةرا  التلقينية، الوظالف التحريرية  
 شةةاف نقاي الءةةعف ءةةمأ العملية  وضنظمة االمتحانا  المعمول بها ري المسسةةسةةا  التعليمية، ومأ ثم محاولة اسةةت

 .  (Al-Droubi, 2020)التعليمية التي يجد ريها اليالب صعوبة االل التعليم 
  Help Seeking and Help Design in Interactiveشةةر ا  ري بحث بعنواأ: ( وVincent Alevenتناول )

Learning Environments  ، دراسةةةة بحثية ري األدوا  الحديثة للتعليم اإلل تروني التااعلي ودورها ري تحسةةةيأ
جودة التعليم. مأ االل دراسة النظم التعليمية التااعلية المتواجدة، وقد ر ز  هه  الدراسة على سبل ووسالل تحسيأ 

ادة راعلية التعليم وسةبلها، ركيلق مصةيل   العديد مأ وسةالل التعليم اإلل تروني التااعلي، لزي إسةتادامالعمل التعليمي ب
ILE    على منصةةةةة التعليم التااعليةInteractive Learning Environment    وتم ري هه  الدراسةةةةة التيرق إلى

معظم الدراسةةةةا  النظرية التي تناول  الااعلية ري التعليم واسةةةةتاالا ما هي ضهم النقاي التي يجب ضأ تتوارر، وقد  
نظمة المسةاعدة  األالتي تورر و ILEsاألهداف التعليمية الماتلاة تسدت إلى ضنوا  ماتلاة مأ   الصة  الدراسةة إلى ضأ

ا.  ضنواع ا ماتلاة مأ المعلوما ،  ومالب ا ما يسةةتادم المتعلموأ ضنظمة المسةةاعدة بيريقة مير رعالة ضو يتجاهلونها تمام 
 . (Aleven, 2003) م والنتالج بش ل  بيرهم للمساعدة، قد يتم تحسيأ عمليا  التعلإستاداموم  هل ، عند 

 a study of effectiveness interactive multimedia-based( دراسةةة بعنواأ  Dongsong zhang)قدم  
E-Learning   دور التااعل ري زيادة الااعلية ري التعليم، حيث تناول زانغ دونج سةونج ري  هدف الدراسةة البحث ري

بحثةه تجربتيأ رعةالتيأ لزيةادة الاةاعليةة ري التعليم التاةاعلي حيةث ضأ البةاحةث الحظ االل دراسةةةةةتةه ضأ اليالب ري بيلةة 
التقليدية الغير تااعلية  وسةالي متعددة تامة التااعلية يسدوأ بشة ل ضرءةل ويصةلوأ لمراحل متقدمة ض ثر مأ الصةاوف  

رتباي بيأ ايراف العملية  مأ التعليم التااعلي هو زيادة اإلما بيأ المشةةار يأ ريها، و اأ له رضت بكأ الهدف السةةامي  
التعليمية، وتعليم المتعلم  يف يتح م بعملية التعلم مأ االل المحتوى، وهنا تصةةةةمم المحاءةةةةرا  التعليمية  ما هي  

  Learning Byلتقليدية، ول أ يءةةاف لها محتويا  ااصةةة مثل التعلم عأ يريق االسةةللة الحال ري المحاءةةرا  ا

Asking  ، وضيءةةةةةا  الحظ ضنه  لما زاد  التااعلية ري نظم التعليم  لما  اأ المردود التعليمي ضرءةةةةةل لليالب، مما
 .(Zhang, 2005) .يساهم ري تحسيأ العملية التعليمية

 Impact of Covid-19 Pandemic on Higher Educationري دراسةة بعنواأ ) (Shazia Rashid)  تناول 

and Researchعلي التعليم العالي و يف ضأ االنتقال السةةري  مأ رصةةول وجها لوجه إلى   19-( تكثير جالحة  وريد
أ تدريب الحاجة إلى مزيد م، وضنظمة التعلم عبر اإلنترن  بالمسسةةةسةةةا  التعليمية ضصةةةب  تحديا لهه  المسسةةةسةةةا 

ري وءة  ما قدم  الدراسةة توصةيا   للت يف م  المناخ التعليمي السةري  ري العالم.   المعلميأ ري الت نولوجيا الرقمية
 .Rashid, 2020))لتعليم اإلل ترونيلتاييي عملية إلى تحتاج مسسسا  التعليم العالي و يف ضأ بعد الجالحة 

 College Students’ Use and Acceptance of  بعنواأري بحةث    (.Aguilera-Hermida, A. P)  تنةاول

Emergency) Online Learning Due to COVID-19)   مسسةةةةسةةةةا  التعليم العالي إلى التعلم عبر  تحول
عأ تحليل تصةةةةةورا  يالب الجامعا  العتمادها   دراسةةةةةة تيبيقيةةمأ االل  19-بسةةةةةبةب جالحةة  وريةد اإلنترن   

و اأ مأ ضبرز الصةعوبا  عند اليالب هو يالب،   270عينة مأ  ال  و ان نترن   اإلتعليم على  الها وقبولها  إسةتادامو
النتالج   ، ومأ ضهمعدم وجود موارد دعم )الوصةةةةول إلى مر ز التعلم، الم تبة، التااعل م  األسةةةةاتهة، وما إلى هل (

لعب دورا مهما ري التعليم الت نولوجيا ت إسةةةةتادام يف ضأ التحايز، الاعالية الهاتية، والدراسةةةةة  إليها   التي توصةةةةل 
يم أ لمسسسا  التعليم العالي تيوير استراتيجيا  االنتقال إلى التعلم عأ بعد ري حاال    يفاإلل تروني التااعلي، و

 .(Aguilera-Hermida, A. P., 2020) موجة ضارت مأ ريروس  وروناالتعرض لاليوارئ مثل 

 الدرا ات ال ابقة التعليق علي
 

البحث ري وسةةةالل وضدوا  التعليم اإلل تروني التااعلي ودورها ري تحسةةةيأ   الدراسةةةا  السةةةابقة علي  بعض ر ز 
دراسةةةةةة النظم  بة   هتمة إوبعض الةدراسةةةةةا  آليةة تقييم لهةه  األدوا  التاةاعليةة المتعةددة،    م  ير العمليةة التعليميةة،  

المتعلموأ لهةا بيريقةة مير رعةالةة ضو بتجةاهةل يسثر علي عمليةة التعلم    إسةةةةةتاةدامأ ضلتعليميةة التاةاعليةة ومنصةةةةةاتهةا، وا
نتالج عملية  علي   وأ لهاالمعلم  إستادام اائة  مير الاعال ضو تكثير   ستادامونتالجها بدوأ ه ر ضسباب هها التجاهل واإل
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عءةةو هيلة  دوأ ه راليالب بالتعليم اإلل تروني  تااعل ر ز على   Dongsong zhang  ري دراسةةةالتعلم، و هل  
 .مساعد ري عملية التعليم التااعليعام   مساعدة لعملية التااعل ضو إيار ضدوا ير  التدريس ضو

وجها لوجه ألنظمة التعلم عبر    الدراسةةةا  التي تم  االل الجالحة علي صةةةعوبة التحول مأ التعليم التقليدت ر ز
واألمية الت نولوجية  ،و اليالبضوالت لاة الباهظة لهها التحول سةوائ للمسسةسةة التعليمية    ،بعلي اليال ا  ااصة اإلنترن   

 بةدراسةةةةةة اتثةار المترتبةة علي التعليم العةالي نتيجةة التحول إلي التعليم اإلل تروني  ةبيأ اليالب، م  التوصةةةةةية 
(Murphy, M., 2020) .إسةةتادامة التحديا  التي تواجه ضعءةةائ هيلة التدريس مأ  البحث علي دراسةة ر ز  لهل  ي  

ضثنائ جالحة   لمعمارت اإلل ترونيمنصا  التعلم اإلل تروني التااعلي بالتعليم المعمارت وتكثير هل  علي نتالج التعليم ا
لتحسةةةيأ التعليم اإلل تروني  العليا ري مصةةةروالمعاهد الح ومية والااصةةةة  وتيبيقها علي بعض الجامعا  ،   ورونا

 داال التعليم المعمارت.التااعلي 

 أن مة إدارة التعليم اإللكتروني 3. 4
 

هي برامج تيبيقية ضو ت نولوجيا معتمدة علي اإلنترن ، تسةةةتادم ري تاييي وتنايه وتقويم عملية تعلم محددة، وعادة  
ما يزود نظام إدارة التعلم المعلم بيريقة إنشةةةةائ وتقديم محتوت ومراقبة مشةةةةار ة اليالب وتقويم ضدالهم. ويم أ ضأ  

 جتماعا واالالاصةةالا التااعلية مثل مناقشةةة الموءةةوعا    داماسةةتايزود نظام إدارة التعلم اليالب بالقدرة علي  
ل عملية الوصةةول إلي محتويا  وإدارة العملية  يالمرلية ومنتديا  النقاش. وهي تعتمد علي الشةةب ة العن بوتية لتسةةه

 (2007التعليمية دوأ معوقا  م انية ضو زمانية.)الحربي، 

 LMSن ام إدارة التعلم   1. 3. 4
 

نظام لتشةةةةغيل العديد مأ العمليا  التعليمية هو LMS (Learning Management System  )   نظام إدارة التعلم
صةةمم للمسةةاعدة ري إدارة ومتابعة وتقييم التدريب والتعليم المسةةتمر وجمي  ضنشةةية   Softwareعبارة عأ برنامج 

جمي  ضوجه   وإدارة والتدريبويعتبر حل إسةةةتراتيجي للتاييي . (Hobbs, 2005) التعلم ري المسسةةةسةةةا  التعليمية
ضو   Virtual Classrooms  االرتراءةيةضو القاعا   Online  التعليمية بما ري هل  البث الحي  التعلم ري المسسةسةا

المقررا  الموجهة مأ قبل المعلميأ. وهها يجعل األنشةية التعليمية التي  ان  مناصةلة ومعزولة عأ بعءةها تصةب   
ال تر ز  ثيرا علي المحتوت،   LMSتعمل ورق نظام مترابي يسةةهم ري رر  مسةةتوت التعليم. ومأ جهة ضارت، رإأ  

 تيوير المحتوت.وال مأ حيث  هاستادامال مأ حيث ت وينه وال مأ حيث إعادة 

 LCMSن ام إدارة المحتوي التعليمي  2. 3. 4
 

( علي نحو مغةاير عأ  Learning Content Management System)  LCMSنظةام إدارة المحتوت التعليمي  
LMS   رإأLCMS  ي المواد القدرة  لايأ والمصةةمميأ التعليمييأ وماتصةة من  المسي ور ز علي محتوت التعليم، رهي

يحتوت  Repositoryعلي إنشةائ وتيوير وتعديل المحتوت العلمي بشة ل ض ثر راعلية، وي وأ هل  بوءة  مسةتود  
وتوزيعه وإعادة    وتجميعه   أ، بحيث يسةهل التح م ريهيلجم  المحتوت المم Learning Objectsالعناصةر التعليمية 

وياءةل ضأ يوجد  بما يناسةب عناصةر العملية التدريبية مأ مدرب ومتدرب ومصةمم تعليمي وابير للمقرر. اسةتادامه
قيس ما ا تسةةبه مأ مهارا ، يو سةةتمراراالوتحث المتدرب علي   يةبالمحتوت تااعلية تءةةاي شةةيلا مأ المتعة التدريب

مم مأ تعديل المحتوت بما يناسةةةةب ضدائ  هه  التااعلية مأ المتدرب ل ي يتم أ المصةةةة  سةةةةتقرائاوبناس الوق  يم أ 
  مةا  ة للمحتوت وتبةادل المعةارف بينهم.المتةدرب،  مةا ضأ بعض ضنظمةة إدارة المحتوت تتي  حتي للمتةدربيأ اإلءةةةةةارة 

بةالواق  م مليأ لبعءةةةةةهم البعض، وقةد يرد   LCMS( وضنظمةة إدارة المحتوت  LMS)  تعتبر ضنظمةة إدارة التعلم
و    CMSبمثةابةة المظلةة التي تغيي  LCMSارة المحتوت رقي ومأ ثم يعتبر  وهو يعني نظةام إد  CMSمصةةةةةيل   

LMS ،(2007. )الحربي. 

 LMSأهمية أن مة إدارة التعلم اإللكتروني  3. 3. 4

تورير الدعم  واسةةتراتيجيا  التعليم الاعالة، تااعل المتعلميأ، تشةةجي  المشةةار ة والنقاش،  اسةةتادامبيسةةم    •
 (.Anderson, T., 2004، )(Ally, 2004لليالب.)

 يساعد علي تدريس مواد  املة ضو تزويد تدريب ري الوق  المناسب. •

 .وضت م اأ وق يساعد علي تواصل المعلم واليالب ري ضت  •
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 ري ضت وق  وضت م اأ م  تورر ادمة التوصيل باإلنترن . ستادامااليسم  بمرونة   •

 ضعداد  بيرة مأ الدارسيأ وحل مش لة الصاوف المزدحمة.  استيعاب •
 
 

 LMS (Collis, B., & Moonen, J., 2001 )أهم ميزات إدارة التعلم اإللكتروني ( 2شكل )

 والتعليم العالي  LMSأن مة التعليم اإللكتروني  4. 3. 4

بالتعليم العالي    واالتصةاال تم دمج مجموعة واسةعة مأ ت نولوجيا المعلوما    ICT  االتصةاال م  ظهور ت نولوجيا  
. وبالتالي ري  واالتصةةةةاال التعليمية الجديدة بالمعلوما  وبيأ ماتلف ت نولوجيا المعلوما    بيأ التعليم والابرا ما 

، والتي ورر  إلي حد  بير ضنماي المسسةةةسةةةا  التعليميةالتعليم اإلل تروني مأ قبل العديد مأ  داعتمااألونة األايرة 
لتعليم الهاتي، وتشةةةجي  التعليم مدت الحياة مأ  ماتلاة مأ التعليم مأ شةةةكنها تلبية ماتلف احتياجا  اليالب، وتعزيز ا

واألهم مأ هلة  ضتةا  التعليم اإلل تروني تعزيز المرونةة ري    تعليم " يايةة التعلم" ضهم مأ "تعليم العلم" ناسةةةةةه.االل  
 (Edumadze, J., & Owusu, A. K., 2013)ضت وق . اليالب اأ يتعلم مأ ضت م اأ و  التعليم، بحيث يستيي 

 منصات التعليم اإللكتروني 4. 4

المنصةا  التعليمية مأ تيبيقا  التعلم اإلل تروني وهي ضرءةيا  للت ويأ عأ بعد قالمة علي ت نولوجيا الويب، وهي 
بمثةابةة السةةةةةاحةا  التي يتم بواسةةةةةيتهةا عرض األعمةال وجمي  مةا ياتا بةالتعليم اإلل تروني، وتشةةةةةمةل المقررا   

  ااعلوالت  االتصةالمجموعة مأ ضدوا   باسةتعمال. مأ االلها تتحقق عملية التعلم اإلل ترونية وما تحتويه مأ نشةايا 
 ,Ali, M. I., & Ghazi ) قررا  دراسية وبرامج ومير هل المتعلم مأ الحصول علي ما يحتاجه مأ متم أ   التي

A. B., 2019.) 

 الم تخدمة بالتعليم المعماريلمنصات التعليم اإللكتروني نماذج   اختيارمعايير  1. 4. 4

 مجانا. تتي  جزئ مأ ادماتهاتعليمية   إل ترونية  منصا  ▪
 .والتواصل بيأ عءو هيلة التدريس واليالب التااعلياإلل تروني التعليم ضدوا  ووسالل المنصة تتي   ▪
 التقارير والمتابعة. تبادل الملاا  وإستاراجومأ ضنشية تعليمية المتعدد  ستادامالمنصة تتي  اإل ▪
 .ستادامتورر المعلوما  الالزمة للمستادميأ وضعءائ هيلة التدريس ومعاونيهم عأ المنصة و ياية اإل ▪
 تساعد عءو هيلة التدريس مأ إدارة الاصول اإلل ترونية والمستادميأ بسهولة. ▪

 

 إدراج وإدارة بيانات المتدربين التسجيل

 جدولة المقرر ووضع خطة التدريب الجدولة

 للمتدربإتاحة المحتوي  التوصيل

 متابعة أداء المتدرب وإصدار تقارير بذلك التتبع

 التواصل بين المتدربين من خالل الدردشات اإلتصال

 إجراء اختبارات للمتدربين اإلختبارات
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 المعماري نماذج لمنصات التعليم اإللكتروني المستخدمة بالتعليم ( 1جدول )

 

Blackboard 

www.blackboard.com 

المةةدروعةةة، إصةةةةةةدار شةةةةةر ةةة  إدارة التعلم اإلل ترونيةةة  ضحةةد ضنظمةةة 
Blackboard    للاةدمةا  التعليميةة، وتعتبر مأ ضقوت وضهم منصةةةةةا

التعليم اإلل تروني علي مسةةةتوت مسسةةةسةةةا  التعليم ري العالم ري تقديم  
 هال وضدوا  التااعل التي توررالادما  التعليمية اإلل ترونية، ومأ وسال

دليةل    –التقةديرا     –المهةام    –التقويم الزمني  –المنصةةةةةة )اإلعالنةا   
 العناويأ( ردرت –المستادم 

 

 

Edmodo 

www.edmodo.com 
والتعليم   منصةة تعليم إل ترونية مجانية تجم  ما بيأ التواصةل اإلجتماعي

المتاصةا، تم تصةميمها اصةيصةا ألمراض التعلم مأ االل الاصةول  
ووسالل إدارة الواجبا    ضدوا الدراسةية اإلرتراءية، تشمل هه  المنصة  

الهواتف اله ية، باإلءةةارة   إسةةتادامالمنزلية والتقويم والمناقشةةة، التعلم ب
للمعلميأ ويسةةم   المعلميأ بالشةةب ة العالمية   Edmodoإلي هل  يربي  

 بالتواصل ونقل الابرا  ريما بينهم.

 

Google Sites 

sites.google.com 

م  إعةدادا  تسةةةةةم   Webجةاهزة لمواق   مجةانيةة، تاصةةةةةا قوالةب  
بةالوصةةةةةول إلي المعلومةا  وتبةادلهةا،  مةا تتميز بةالت ةامةل م  تيبيقةا   

Google  األارت مثلGoogle Docs ،Google Calendar . 
المحتوت   google classroomيدير مأ االل الاصةةةول الدراسةةةية  

الدراسةةةةي مأ الوثالق والملاا  المرتبية بالمحتوت، تحميل الايديوها   
والمقاي  الصةوتية، ال تب والمراج  المتاحة علي شةب ة اإلنترن ، يورر 

  التواصل والتااعل بيأ المعلم واليالب، وبيأ اليالب وبعءهم.

 

Moodle 

moodle.org 

ها ري إنشةائ إسةتاداممجانية، يسةتيي  المعلموأ  ةمنصةة تعليم إل تروني
مواق  تعلم  رعالة عبر اإلنترن ، تتءةةمأ منتدت المعلميأ ومر ز للدعم  

ورر وسةةةةةالةل التواصةةةةةل والتعةاوأ بيأ اليالب والمعلم، تقةديم تالاني،  
 سهولة إدارة الموق  والمستادميأ.  واألنشية التعليمية الماتلاة، 

Source: www.k12blueprint.com, A planning resource for personalizing learning,  

Accessed (23-6-2020) 
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 الجزء التيبيقي العملي . 5
 

العملي   التيبيق  الجزئ  هها  التدريس  للبحث مأ االل  يمثل  هيلة  ضعءائ  علي  اإلستبانة   وتحديدومعاونيهم  تيبيق 
وقد تم تحليل المعلوما  العامة  ،وتكثيرها علي التعليم المعمارت، التااعلي التعليم اإلل ترونيبالتحديا  التي واجهتهم 

 :وهي  التاليري صورة علمية دقيقة.  SPSSبرنامج    إستادامللعينة ثم تحليل البيانا  اإلحصالية، واستاالا النتالج ب

العينة عأ سنه، نوعه، المسسسة التي ينتمي    ضررادتحليل بيانا   :  Frequenciesاإلحصاء التكراري للبيانات   ▪
 إليها، الوظياة األ اديمية، وسنوا  الابرة.

تقسيم المعايير)المتغيرا ( إلي مجموعا   :  Confirmatory Factor Analysisالتوكيدي    التحليل العاملي ▪
   .ينتج عنها ظهور ثقل وضهمية  ل معيار عأ اتار factors ضو عوامل

معررة النزعة المر زية للعينة، والتي يتجم  عندها متغير ري المقاييس، :  تحليل المقاييس اإلحصائية الوصفية ▪
التعليمية  للمسسسة  للعينة   ل ويبقا  المتغيرا   قيم  إنتشار وتوزي   لتحديد درجة  المعيارت  اإلنحراف  و هل  

 .)جامعة ح ومية، ااصة، معهد(

توءي  مدت وجود عالقا  إرتبايية بيأ المعايير بغرض   :Correlations Analysisتحليل معامل اإلرتباي   ▪
التعرف علي تكثير هه  المعايير علي بعءها سوائ  اأ هها التكثير إيجابي ضو سلبي، ومأ ثم التك يد علي ض ثر  

 .المعايير إرتبايا مأ حيث قوة ضو درجة هها اإلرتباي

يقوم هها التحليل بتقدير العالقة بيأ متغير مستقل وتكثير  علي تاب     Regression Analysis :تحليل اإلنحدار ▪
 . واحد، حيث يتم عمل نموهج مأ االل ضقوت المتغيرا  إرتبايا بالمتغير التاب 

  .الاتبار معنوية اإلنحدار   ANOVAتحليل التبايل  ▪

واقي  كحد معايير قياس جودة نموهج معررة بعض المقاييس الااصة بالبل  :  Residuals Statistics  إختبار ▪
 .اإلنحدار

 إجراءات الدرا ة 1. 5
 

عدد توزي   الح ومية   ستبياأإ  500  تم  بالجامعا   ومعاونيهم  التدريس  هيلة  ضعءائ  مأ  المستهدرة  للالة  إل تروني 
  % 47بما يمثل  ستبياأ  إ 235 والااصة والمعاهد العليا بالبريد اإلل تروني ووسالل التواصل اإلجتماعي، تم الرد علي

 سنوا  الابرة ،  ، الوظياة األ اديميةنو السأ،  الالعينة عأ    ضررادتحليل بيانا   (  2)  جدوليوء   ،  مأ العينة المستهدرة
 اإلحصائ الت رارت للبيانا . إستادام ب ومجال التاصا، ، المسسسة التي ينتمي إليهاالتدريسية

    العينة  اإلحصاء التكراري إلجابات ( 2جدول )
 ذكر أنثى 

    النوع 
55.3 % 44.7 % 

 سنة 30أقل من  40-31 50-41 60-51 سنة 60أكثر من 
 السن 

6.4% 12.8 % 15.3 % 48.5 % 17.0 % 

 معيد مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد  أستاذ 
 الوظيفة األكاديمية 

3.0% 31.9 % 39.1 % 15.7 % 10.2 % 

عدد سنوات الخبرة   2أقل من  5-2 10-6 15-11 15أكثر من 

 % 26.8 % 23.4 % 11.9 %6.0 % 31.9   التدريسية بقسم العمارة 
  

 جامعة حكومية جامعة خاصة  معهد
   المؤسسة التعليمية 

30.6 % 26.0 % 43.4 % 

 العمارة  التصميم العمراني  التخطيط العمراني  التصميم البيئي  أخري
 مجال التخصص 

4.2% 13.6% 10.2% 22.6% 49.3%  

 . المصدر: الباحث

 منصات التعليم اإللكترونية التفاعلية إ تخدامتحليل مدي تمكل أعضاء هيئة التدريس مل  2. 5
 

ية، وهل  عأ يريق اإلحصةةةةائ  سةةةةتبيانا  إلي نسةةةةب ملوعليها مأ االل اإلتم تحليل البيانا  التي تم الحصةةةةول  
 .علي نو  المسسسة التعليمية )جامعة ح ومية، ااصة، معهد( بنائاوالرسوما  البيانية    Frequenciesت رارت ال
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المنصات اإللكترونية التفاعلية التي تستخدمها في التدريس  عن  إجابات العينة يوضح نسب (3جدول )  

  Moodle 
Google 

Classroom 
You Tube 

Black 

Board 

Microsoft 

Teams 
Other 

 جامعة حكومية 
 92.2% 76.5% 78.4% 69.6% 43.1% 64.7% ال

 7.8% 23.5% 21.6% 30.4% 56.9% 35.3% نعم

 جامعة خاصة 
 86.9% 88.5% 77.0% 73.8% 36.1% 88.5% ال

 13.1% 11.5% 23.0% 26.2% 63.9% 11.5% نعم

 معهد 
 100.0% 100.0% 100.0% 66.7% 11.1% 100.0% ال

%0 33.3% 88.9% %0 نعم  0%  0%  

   المصدر: الباحث.
 

 

 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ة 
مع

جا
ية

وم
ح 

ة 
مع

جا
صة

اا
هد

مع

جامعة ح ومية جامعة ااصة معهد
ال نعم ال نعم ال نعم

Percent 35.3 64.7 62.3 37.7 55.6 44.4

م هل  بق لك التدريس علي أحد منصات التعلي
اإللكتروني

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ة 
مع

جا
ية

وم
ح 

ة 
مع

جا
صة

اا
هد

مع

جامعة ح ومية جامعة ااصة معهد
ال نعم ال نعم ال نعم

Percent 13.7 86.3 13.1 86.9 11.1 88.9

روني هل تقوم حاليا بإ تخدام منصات التعليم اإللكت
في التدريس

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Moodle

Google Classroom

You Tube

Black Board

Microsoft Teams

Other

ما هي المنصات اإللكترونية التفاعلية التي ت تخدمها في التدريس؟

معهد جامعة خاصة جامعة حكومية

( نسب مأ سبق لهم التدريس علي ضحد منصا   3ش ل )

 التعليم اإلل تروني، المصدر: الباحث. 
( نسب ضرراد العينة التي تستادم حاليا منصا  التعليم  4ش ل )

 اإلل تروني، المصدر: الباحث. 

( التمثيل البياني إلجابا  ضرراد العينة للمنصا  األ ثر إستاداما ري التعليم اإلل تروني التااعلي،  5ش ل )

 المصدر: الباحث. 
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نسب إجابا  العينة لألدوا  والتيبيقا  المستادمة ري التواصل م  اليلبة ري التعليم اإلل تروني التااعلي  (4جدول )  

  Zoom WhatsApp 
Free 

Conference 

Webex 

Meetings 

Google 

Meet 
Other 

 جامعة حكومية 
 100.0% 85.3% 84.3% 78.4% 27.5% 6.9% ال

%0 14.7% 15.7% 21.6% 72.5% 93.1% نعم  

 جامعة خاصة 
 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 13.1% 13.1% ال

%0 86.9% 86.9% نعم  0%  0%  0%  

 معهد 
 100.0% 88.9% 100.0% 88.9% 11.1% 11.1% ال

%0 11.1% 88.9% 88.9% نعم  %11.1 0%  

 المصدر: الباحث. 

 

 

 

 

 Confirmatory Factor Analysisالتحليل العاملي التوكيدي   3. 5
 
هيئة التدريس بالتعليم اإللكتروني   اءعضممممم أ  تواجهالتحديات التي   العاملي التوكيدي لمحور  تحليلالنتمائ     1. 3. 5

 التفاعلي

السابقة وتم   النظرية والدراسا   للدراسة  التحديا  يبقا  التدريس إتم وء  مجموعة مأ  ستبياأ ضرائ ضعءائ هيلة 
، وقد تم إستبعاد الاقرا  رقم (5الجدول )ومعاونيهم يبقا لما واجهتهم ضثنائ الجالحة و ان  النتالج  ما هو موء  ب

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Zoom

WhatsApp

Free Conference

Webex Meetings

Google Meet

Other

ما هي األدوات والتيبيقات اإللكترونية الم تخدمة للتفاعل والتواصل مع اليلبة؟

معهد جامعة خاصة جامعة حكومية

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

مقبول

جيد

جيد جدا

ممتاز

جيد

جيد جدا

جيد

جيد جدا

ممتاز

ية
وم

ح 
ة 

مع
جا

ة 
مع

جا
صة

اا
هد

مع

جامعة ح ومية جامعة ااصة معهد
مقبول جيد جيد جدا ممتاز جيد جيد جدا جيد جيد جدا ممتاز

Percent 6.9 21.6 56.9 14.7 37.7 62.3 33.3 44.4 22.2

كيف تقيم مهاراتك في ا تخدام منصات التعليم اإللكتروني

لألدوات والتطبيقات المستخدمة في التواصل مع الطلبة في التعليم اإللكتروني  العينة  أفراد جاباتإل  التمثيل البياني (6شكل )

 التفاعلي، المصدر: الباحث. 

 ( نسب إجابا  ضرراد العينة لتقييم مهارا  استادام هه  المنصا  والتيبيقا  ري التعليم اإلل تروني التااعلي 7ش ل )

 المصدر: الباحث. 
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  % 50  ، جائ  قيم المعامال  ما بيأ نسبة  % 99مستوت ثقة    (، وقد ضظهر  النتالج معنوية الاقرا  عند1،2،7،11)
وهها داللة يوء  الجدول إاتبار الثبا  بيريقة )الثبا  المر ب(   ما  ،  0.50ض بر مأ  تساوت ضو  وهي نسبة    %81و  

   إحصالية علي صدق النتالج المستالصه مأ ضساليب التحليل التالية وثبا  نتالج التقييم بنسبة قوية جدا.

 التحليل العاملي التو يدت التحديا  التي تواجه عءو هيلة التدريس ( يوء  نتالج 5جدول )

Observed Variable B BETA T.Test P_value CR 

   0.813 1 نقص التمويل وضعف البنية التحتية الالزمة للتعليم اإللكتروني 

85.6 

 *** 9.805 0.781 1.006 محدودية سبل التقييم المباشر ألعمال الطالب 

 *** 9.351 0.743 0.998 ضعف تنمية مهارات اإلتصال عند الطالب

 *** 8.872 0.699 0.843 مقاومة الطالب لتحمل المسؤلية المطلوبة لعملية التعلم النشط 

 *** 7.433 0.535 0.752 صعوبة ضبط النزاهة ومنع الغش

مواد    خاصا  عدم مالئمة التعلم اإللكتروني لجميع تخصصات قسم العمارة  

 التصميم والتفيذ 
0.699 0.501 7.028 *** 

 *** 7.57 0.541 0.747 إلي التركيز علي النظرية بدال من الممارسة  إلنترنتميل المدرسون عبر ا

***  Significant at 0.1% (0.001) 

 Amos عن برنامج المصدر الباحث

 اإللكترونية التفاعلية علي منصات التعليم إ تخدامتأثير تقييم  التحليل العاملي التوكيدي لمحورنتائ   2. 3. 5
 التعليم المعماري 

 

تكثير  عأمأ االل مجموعة مأ اإلاتيارا  م  إم انية اإلءةةارة  سةةتبياأ ضرائ ضعءةةائ هيلة التدريس ومعاونيهم  إتم 
مأ   (6الجدول )و ان  النتالج  ما هو موءة  ب ،منصةا  التعليم اإلل ترونية التااعلية علي التعليم المعمارت  إسةتادام
(،  1،2،3الاقرا  رقم )  مدت تمثيل الاقرا  للمحور الم وأ له، وقد تم إسةةةةتبعاد  عأالتحليل العاملي التو يدت  االل  

وهي   %83و  %61، جائ  قيم المعامال  ما بيأ نسةةةبة    %99وقد ضظهر  النتالج معنوية الاقرا  عند مسةةةتوت ثقة 
وهها داللة إحصةةالية علي صةةدق    %85الثبا  المر ب قد بلغ  قيمة   ض د  النتالج ضأ معامل. 0.50نسةةبة ض بر مأ 

 .تالية وثبا  نتالج التقييم بنسبة قوية جداالنتالج المستالصه مأ ضساليب التحليل ال

منصات التعليم اإللكترونية التفاعلية علي التعليم المعماري إستخدامتأثير لمحور  التوكيدي العاملي  التحليل نتائج يوضح( 6) جدول  

Observed Variable B BETA T.Test P_value CR 

التعليم المعماريسهولة متابعة أداء الطالب وتحليل مخرجات   1 0.616   

85.0% 

 *** 9.75 0.700 1.053 ساعد في تطوير قدرات الطالب التصميمية 

 *** 7.763 0.662 0.972 يعطي مساحة أكبر لإلبتكار واإلبداع للطالب 

 *** 8.322 0.834 1.368 يساعد علي تطور الفكرة التصميمية بشكل أسرع 

المرتبطة غالبا بالفصول الدراسية التقليدية يزيل العقبات الجغرافية   1.227 0.708 8.098 *** 

زيادة التفاعل بين المعلم وبين الطالب وبالتالي علي النتاج  

 المعماري للطالب 
1.231 0.691 7.888 *** 

***  Significant at 0.1% (0.001) 

 Amosج  برنام عن الباحث المصدر

 تحليل المقاييس اإلحصائية الوصفية 4. 5
 

ه لمعررة النزعة المر زية للعينة، والتي يتجم  إسةةةتاداميقوم هها التحليل بإيجاد قيم المتوسةةةيا  الحسةةةابية، وقد تم 
)ضحد مقاييس التشةت (، ويوءة   Standard Deviationعندها متغير ري المقاييس، و هل  اإلنحراف المعيارت  

 مدت تباعدها ضو تقاربها بعءها البعض.وقيم المتغيرا ، ضت مدت تشت  القيم لمتغيرا  ما، درجة إنتشار وتوزي  

هيئة التدريس بالتعليم اإللكتروني  أعضممماء تواجهالتحديات التي  المقاييس اإلحصمممائية الوصمممفية لمحور  1. 4. 5
 التفاعلي

ضعءةةائ هيلة التدريس بالتعليم  تواجهللتحديا  التي    ( يوءةة  نتالج تحليل المقاييس اإلحصةةالية الوصةةاية7جدول )
  ل علي حدة، ويتء  مأ االل مقارنة نتالج التحليل  ما يلي: اإلل تروني التااعلي
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بمعيار التحديات ( المتوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، ومعامل االختالف للمتغيرات 7جدول )  

 Mean 
Std. 

Deviation 
C.V 

 26.77 988. 3.69 التمويل وضعف البنية التحتية الالزمة للتعليم اإللكتروني نقص 

 29.70 1.035 3.49 محدودية سبل التقييم المباشر ألعمال الطالب 

 30.90 1.080 3.49 ضعف تنمية مهارات اإلتصال عند الطالب

 25.82 969. 3.75 المطلوبة لعملية التعلم النشط  مقاومة الطالب لتحمل المسؤلية

 34.92 1.128 3.23 صعوبة ضبط النزاهة ومنع الغش

 33.62 1.122 3.34 مواد التصميم والتفيذ   خاصا  عدم مالئمة التعلم اإللكتروني لجميع تخصصات قسم العمارة  

 31.27 1.110 3.55 التركيز علي النظرية بدال من الممارسة  إلي إلنترنتميل المدرسون عبر ا

 (Descriptive Statisticsتحليل مقاييس اإلحصاء الوصفي بطريقة الباحث )المصدر: 

منصممات التعليم اإللكترونية التفاعلية علي التعليم  إ ممتخدامتأثير   المقاييس اإلحصممائية الوصممفية لمحور  2. 4. 5
 المعماري

 
  ل علي حدة  ما يلي:محور لل( يوء  نتالج تحليل المقاييس اإلحصالية الوصاية 8جدول )

منصات التعليم اإللكترونية   إستخدامتأثير للمتغيرات بمعيار ( المتوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، ومعامل االختالف 8جدول )

  التفاعلية علي التعليم المعماري 
Mean Std. Deviation C.V 

 48.03 1.020 2.12 سهولة متابعة أداء الطالب وتحليل مخرجات التعليم المعماري

 43.81 947. 2.16 ساعد في تطوير قدرات الطالب التصميمية 

واإلبداع للطالب   يعطي مساحة أكبر لإلبتكار  2.43 .924 38.01 

 41.69 1.031 2.47 يساعد علي تطور الفكرة التصميمية بشكل أسرع 

 39.91 1.090 2.73 يزيل العقبات الجغرافية المرتبطة غالبا بالفصول الدراسية التقليدية 

 48.26 1.119 2.32 زيادة التفاعل بين المعلم وبين الطالب وبالتالي علي النتاج المعماري للطالب 

 ( Descriptive Statisticsتحليل مقاييس اإلحصاء الوصفي بطريقة الباحث )المصدر: 

 حكومية، خاصة، معهد(اور يبقا لنوع المؤ  ة التعليمية )جامعة للمحة الوصفية المقاييس اإلحصائي 3. 4. 5
 

التحديا  ومحور التكثير يبقا لنو  المسسةةسةةة   ( يوءةة  نتالج تحليل المقاييس اإلحصةةالية الوصةةاية لمحور9جدول )
  ما يلي:للتك د مأ النتالج   ANOVAنتالج تحليل التبايأ ( 10التعليمية، بينما يوء  جدول )

 (ANOVA) ( نتائج تحليل التباين10جدول )
  

F Sig. 

 التأثير

Between 

Groups 

0.430 0.651 Within 

Groups 

Total 

 التحديات 

Between 

Groups 

0.116 0.890 Within 

Groups 

Total 

 SPSSبرنامج اإلحصاء  الباحث عن المصدر: 

 
( تحليل مقاييس اإلحصاء الوصفي طبقا لنوع المؤسسة التعليمية  9جدول )

    Descriptive Statistics بطريقة
N Mean Std. Deviation 

 التأثير

 0.73621 2.3252 102 جامعة حكومية

 0.86390 2.4399 61 جامعة خاصة 

 0.74726 2.3843 72 معهد 

Total 235 2.3730 0.77262 

 التحديات 

 0.77570 3.5336 102 جامعة حكومية

 0.76628 3.4824 61 جامعة خاصة 

 0.83766 3.4841 72 معهد 

Total 235 3.5052 0.78981 

 SPSSالمصدر: الباحث عن برنامج اإلحصاء  
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 لتح يل وتفعيل دور التعليم التفاعلي اإللكتروني في التعليم المعماريالنموذج المقترح  5. 5
 

  Correlation Analysisالمرحلة األولي  
 

( معةامال  اإلرتبةاي بيأ 11يوءةةةةة  الجةدول رقم )    Correlations Analysisوبتيبيق تحليةل معةامةل اإلرتبةاي  
بهدف إيجاد العالقة بيأ المعايير وبعءةها وتاسةيرها مأ   علي التعليم المعمارتالتكثيرمعايير محور التحديا  ومحور 

مصةةةاورة اإلرتباي، ومأ الجدول  نجد ضأ العالقة إرتبايية ع سةةةية قوية ها  داللة   إسةةةتادامب  SPSSاالل برنامج  
 .%99إحصالية عند مستوت ثقة 

   Correlations analysis  اإلرتباطيةبطريقة تحليل العالقات  ( مصفوفة العالقات اإلرتباطية للمتغيرات11جدول )
التعليم المعماري  التأثير عليتقييم 

منصات التعليم اإللكتروني   إستخدامب

 التفاعلي 

عضو هيئة   تواجهالتحديات التي 

التدريس بالتعليم اإللكتروني  

 التفاعلي 

التعليم  التأثير عليتقييم 

منصات   إستخدامالمعماري ب

 التعليم اإللكتروني التفاعلي 

Pearson 

Correlation 

1 -.428-** 

Sig. (2-tailed) .000 

عضو هيئة   تواجهالتحديات التي 

التدريس بالتعليم اإللكتروني  

 التفاعلي 

Pearson 

Correlation 

-.428-** 1 

Sig. (2-tailed) .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 SPSSالمصدر: الباحث عن برنامج اإلحصاء  

 Regression Analysisالمرحلة الثانية   

 
نموهج يم أ مأ االله التح م ري المعايير   هدف التوصةل إليب Regression Analysis تحليل اإلنحدار  إسةتادامتم 

منصةةةةةا  التعليم   إسةةةةةتاةدامالتعليم المعمةارت بة   التةكثير عليالمسثرة والمرتبيةة م  بقيةة المعةايير، مأ االل معيةار  
، وبنةائا علي النتةالج السةةةةةابقةة مأ التحليةل العةاملي التو يةدت ومعةامال   التيوير  اإلل تروني التاةاعلي لعمةل نموهج

يعيي توق   Modelم أ إيجاز مراحل إنشةةةائ النموهج المقتر  مأ االل النتالج السةةةابقة وعمل نموهج اإلرتباي ي
 غير التاب ، وبالتالي التح م به.تكثير المتغيرا  المستقلة السابقة علي المت

  Model Summaryالمرحلة الثالثة  

 
 بعض المقاييس التي تم حسابها للنموهج المقدر وهي:  ويحتوت علي (12الجدول ) Model Summaryتم عمل 

 . وهو إرتباي قوت. (0.428)( وهي   Rقيمة معامل اإلرتباي )  -

ويستادم ري تعييأ مدت البيانا  المستادمة مأ المتغير  Square Rمرب  معامل اإلرتباي )معامل التحديد(  -
التغيرا  التي تيرض علي المتغير   تقل بالنموهج تاسرالمستقل ري تقدير المتغير التاب  مما يشير ضأ المتغير المس

 التاب  بنسبة جيدة.  

  (Model Summaryd) ( معامل اإلرتباي ومعامل التحديد للنموهج المقتر 12جدول )

Model R R Square Adjusted R Square 

1 .428a .183 .179 

a. Predictors: (Constant),  التحديا 
b. Dependent Variable:  لتكثيرا  

 ( SPSSبرنامج ) الباحثالمصدر  

  ANOVAالمرحلة الرابعة تحليل التبايل 
 

 =.Sigالاتبةار معنويةة اإلنحةدار، ومأ الجةدول نجةد ضأ   ANOVA( علي نتةالج تحليةل التبةايأ  13يحتوت الجةدول )
لها سةوف نررض ررءةية العدم ونقبل بالارءةية البديلة وهي ضأ اإلنحدار    0.05وهي ضقل مأ مسةتوت المعنوية    000
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معنوت، وبالتالي توجد عالقة ما بيأ المتغيرا  المسةةتقلة بالنموهج والمتغير التاب  ها  داللة إحصةةالية عند مسةةتوت  
 .%99ثقة 

  a(ANOVA ((  يشر  ااتبار جودة النموهج13جدول )

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 25.532 1 25.532 52.114 .000b 

Residual 114.153 233 .490 

Total 139.685 234 
 

a. Dependent Variable:  التأثير 

b. Predictors: (Constant),  التحديات 

 ( SPSSبرنامج الباحث )المصدر: 

 (  ياية الحصول علي  ال مأ:14بالجدول رقم ) Coefficientsيالحظ مأ التحليل 
 Unstandardized Coefficientsمعادلة اي اإلنحدار المقدرة والايك ري التقدير ل ل معامل وهل  مأ العامود 

 a"    Coefficients( يشرح معادلة خط اإلنحدارللمتغير المستقل المؤثرعلي المتغير التابع "تقييم التأثير 14جدول ) 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.839 .208 
 

18.444 .000 

 000. 7.219- 428.- 058. 418.- التحديات 

a. Dependent Variable:  التأثير 

 ( SPSSبرنامج الباحث )المصدر: 

  Residuals Statisticsالمرحلة الخام ة 
 
تم معررةة بعض المقةاييس الاةاصةةةةةة بةالبواقي  ةكحةد معةايير قيةاس جودة نموهج    Residuals Statistics إسةةةةةتاةدامبة 

( الهت يوءةة  المدرج الت رارت ويسةةتادم للتعرف علي يبيعة 8اإلنحدار مأ االل الحصةةول علي الشةة ل البياني )
 ( الهت يمثل اإلنتشار للبواقي م  القيم المتوقعة.9توزي  البيانا ، والش ل)

المدرج التكراري للتعرف هل البيانات تتوزع حسب التوزيع  

الطبيعي أم ال بين المتغير التابع والمتغير المستقل داخل  

 النموذج. 

هل البواقي تتبع التوزيع الطبيعي أم ال؟ من خالل شكل النقاط   إختبار

 التي تتجمع حول ا)معيار من معايير جودة نموذج اإلنحدار(. 

Histogram 

Dependent Variable 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Dependent Variable 

  
المعامالت المعيارية يوضح أن   ( إنحدار8الشكل البياني )

أخطاء النموذج تتبع التوزيع الطبيعي بنسبة كبيرة،  مما يشير  

 إلي أن جودة النموذج في التحكم في المتغير التابع.

 ( SPSSالمصدر: الباحث )برنامج 

 ( يوضح خطية تجمع النقاط حول الخط بنموذج اإلنحدار9الشكل )

وبالتالي البيانات )البواقي( تتوزع حسب التوزيع الطبيعي بنسبة كبيرة 

 جدا دليل علي جودة التحكم في المتغير التابع.

 ( SPSSالمصدر: الباحث )برنامج 



Faculty of Urban & Regional Planning, Cairo University Journal of Urban Research, Vol. 41, July 2021 

 

15 
 

 مناقشة النتائ  . 6
 

 توصل البحث لعدة نتالج تتلاا ري النقاي التالية:
 منصات التعليم اإللكترونية التفاعلية إ تخدامنتائ  مدي تمكل أعضاء هيئة التدريس مل  1. 6

 منصا  التعليم اإلل تروني التااعلية بالمسسسا  التعليمية  إستادام( تم أ ضعءائ هيلة التدريس مأ 15جدول )

حكومية 
ت ال

جامعا
ال

 

( تسةتادم المنصةا  ري التدريس االل %86.3)منصةا  التعليم اإلل ترونية،    إسةتادام( مأ العينة سةبق لها التدريس ب64.7%)  ▪
 جالحة  ورونا.

وهي ضحد المنصةةا   (،  %56.9بنسةةبة )  Google Classroom  التعليم المعمارت هي منصةةةا ري إسةةتادامض ثر المنصةةا    ▪
يليهةا منصةةةةةة  (،  1األارت )جةدول   googleالمجةانيةة التي تورر التاةاعةل بيأ المعلم واليةالةب،  مةا تتميز بةالت ةامةل م  تيبيقةا   

Moodle ( 35.3بنسبة% .) 

(.  %72.5بنسةبة )  WhatsApp(، يليها تيبيق  %93.1بنسةبة ) Zoom ا ري التواصةل تيبيقإسةتادامض ثراألدوا  والبرامج  ▪
توصيل المادة العلمية بيرق ضسهل وضسر  ليالب العمارة ربعءها يسم  بالرسم والتعديل علي  ري  اعد ضعءائ هيلة التدريستس

 مأ اليالب و هل  تسجيل المالحظا  الالزمة لتيوير النتاج المعمارت.  التصميما  والرسوما  المقدمة

( ري %21.6منصةةةةا  التعليم اإلل تروني جيدة جدا، ومسةةةةتوت جيد بنسةةةةبة )  إسةةةةتادام( مأ العينة ضأ مهارا   %56.9يرت ) ▪
منصةا  التعليم    إسةتاداممأ   ضعءةائ هيلة التدريس ومعاونيهم ري الجامعا  الح وميةالمنصةا ، مما يشةير إلي إجادة    إسةتادام

 .اإلل تروني بش ل  بير سوائ منصا  ضو تيبيقا  ت نولوجيا اإلتصاال  والمعلوما 

صة 
خا
ت ال

جامعا
ال

 

رمم توررها ري بعض هه   ري التدريس    منصةا  التعليم اإلل ترونية  تسةتادم ضعءةائ هيلة التدريس ومعاونيهم لم( مأ  62.3%) ▪
 ( تستادم المنصا  ري التدريس االل جالحة  ورونا.%86.9، )الجامعا 

  you tube، يليها منصة  (%63.9بنسبة )  Google Classroomري التعليم المعمارت هي منصة    اإستادامض ثر المنصا    ▪
ول نها ال تسةم  بالتااعل المباشةر بيأ المعلم   الايديوها  والمقاي  الصةوتية، وهي منصةة مجانية تسةم  بتحميل  (%26.2بنسةبة )

 واليالب.

 .(%86.9بنسبة )  WhatsApp(، يليها تيبيق  %86.9بنسبة )  Zoomا ري التواصل تيبيق  إستادامض ثراألدوا  والبرامج  ▪

  إسةتادام ( ري  %37.7جيد جدا، ومسةتوت جيد بنسةبة )بشة ل  سةتادام منصةا  التعليم اإلل تروني  ي  ه( مأ العينة ضن%62.3يرت ) ▪
منصةا  التعليم اإلل تروني    إسةتاداممأ  ااصةة  إجادة ضعءةائ هيلة التدريس ومعاونيهم ري الجامعا  ال  المنصةا ، مما يشةير إلي

 بش ل  بير.

المعاهد العليا 
 

(  % 88.9، )ريسري التد  منصةةةا  التعليم اإلل ترونية  سةةةتادميسةةةبق لهم إ  ضعءةةةائ هيلة التدريس ومعاونيهم لم( مأ  55.6%) ▪
 االل جالحة  ورونا.تستادم المنصا  ري التدريس  

(، يليها  %88.9بنسةةبة )  Google Classroomهي منصةةة  بالمعاهد العليا  ا ري التعليم المعمارت إسةةتادامض ثر المنصةةا    ▪
 .(%33.3بنسبة )  you tubeمنصة  

  (.%88.9بنسةبة )  WhatsApp(، يليها تيبيق  %88.9بنسةبة )  Zoomا ري التواصةل تيبيق  إسةتادامض ثراألدوا  والبرامج  ▪
 الهاتف اله ي.  إستادامهي تيبيقا  مجانية تسم  بالتااعل المباشر بيأ اليالب والمعلم ري ضت وق  وضت م اأ بو

  إسةتادام ( ري %33.3جيد جدا، ومسةتوت جيد بنسةبة )بشة ل  سةتادام منصةا  التعليم اإلل تروني  ي  ه( مأ العينة ضن%44.4يرت ) ▪
 .المنصا 

 المصدر: الباحث 

 التحديات والصعوبات التي واجهت أعضاء هيئة التدريسأبرز  2. 6
 
التحديا  ومحور التكثير يبقا لنو    لمحوروتحليل التبايأ نتالج تحليل المقاييس اإلحصةةةالية الوصةةةاية  ضظهر  ▪

للجامعا  الح ومية والااصةة والمعاهد حقيقي بيأ المتوسةي الحسةابي المسسةسةة التعليمية ضنه ال يوجد إاتالف 
 حورت التحديا  والتكثير. العليا لم

بيئ    –المقايعة المسةةةتمرة للادمة    -  إلنترن تتمثل ري عدم ضو صةةةعوبة اإلتصةةةال بشةةةب ة ا  صةةةعوبا  تقنية: ▪
وبالتالي إم انية الداول علي    إلنترن عدم تورر الوسةةةالل واألجهزة الموالمة لاتصةةةال بشةةةب ة ا –اإلتصةةةال  

 منصا  التعليم اإلل تروني.
إدارة   –تتمثل ري صةةةعوبة إنشةةةائ حسةةةاب والتعامل علي نظام التعلم اإلل تروني    دريس:ابرة عءةةةو هيلة الت ▪

صةعوبة إدارة المنصةة وإجرائ المناقشةا  واإلاتبارا  الماتلاة   –الاصةل الدراسةي علي المنصةا  اإلل ترونية  
رونية لبعض  عدم ماللمة بعض اإلاتبارا  اإلل ت –نقا المعررة بكسةةاسةةيا  الحاسةةب اتلي للبعض   –لليلبة  

عدم معررة المسةةتوت الحقيقي لليلبة نتيجة سةةهولة الغش ونقا   –المواد الدراسةةية ااصةةة التيبيقية والعملية 
 ضدوا  التقييم لليلبة.
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ضحد الصةةعوبا  التي يعاني منها اليلبة وعءةةو هيلة التدريس والمسسةةسةةة التعليمية علي حد  الت لاة المادية :  ▪
 مةا يتيلةب مأ اليلبةة   –سةةةةةوائ مأ االل تهيلةة األجهزة والوسةةةةةالةل واإلم ةانةا  الالزمةة للتعليم اإلل تروني  

 hardwareدوا  )ها وتكهيلها بالبرامج واألإسةةةتاداموعءةةةو هيلة التدريس تورير األجهزة التقنية الواجب 
and software ءماأ اإلشترا  بادمة إنترن  جيدة. –( الالزمة للتعليم اإلل تروني 

، األمر الهت يتيلةب العمةل تاةاعليمأ األميةة الت نولوجيةة وقلةة الوعي بالتعليم اإلل تروني ال  المعةاناة الت نولوجيةا : ▪
علي زيادة الوعي المجتمعي بكهمية التعليم اإلل تروني، بينما الغالبية مأ العينة تتاق  هل  علي ضأ ءةعف البنية 

 .ب اائة  منصا  التعليم اإلل تروني بالتعليم المعمارت إستادامالتحتية الالزمة للتعليم اإلل تروني تعوق  
عة التاصةةا المعمارت، يعاني ضعءةةائ هيلة التدريس مأ محدودية سةةبل التقييم  نظرا ليبي التعليم المعمارت: ▪

مر الهت يتيلب تيوير هه  المنصةةةا  ضو إحداث يرق حديثة تورر سةةةبل ماتلاة المباشةةةر ألعمال اليالب، األ
علي عةدم ماللمةة التعليم اإلل تروني لجمي  المواد العينةة  %  اتاقة     68.73نسةةةةةبةة  ب  ومتنوعةة للتقييم والتقويم.

التي تدرس داال قسةم عمارة ااصةة المواد العملية مثل مواد الرسةم والتصةميم المعمارت والرسةوما  التنايهية  
م  اليالب المتورر بنظام   المباشةرواإلنشةالية وميرها مأ المواد التي تحتاج مأ وجه نظرهم التواصةل والتعامل 

 تقليدت.التعليم ال
وضأ عند اليالب  مأ العينة ءةةةعف مهارا  اإلتصةةةال   %69.1يرت   المنصةةةة: إسةةةتادامقدرا  اليالب علي   ▪

علي     قتاإ ة% مأ العين  74.18أ ضمنصةةةا  التعليم اإلل تروني، ري حيأ    إسةةةتاداماليالب مير مدربة علي  
اليالب تحمل المسةةةلولية الميلوبة لعملية التعليم اإلل تروني سةةةوائ مهام ميلوبة ومدت تااعل اليالب   حتياجإ

 ضثنائ التعلم واإللتزام بالمشار ة ري الوق  الميلوب.
علي صةعوبة ءةبي الغش ري التعليم اإلل تروني وعدم تورر الوسةالل    %65.08اتاق  العينة بنسةبة :  ءةبي الغش ▪

  .تساعد علي ءبي النزاهة ومن  الغش بيأ اليالبواإلم انيا  التي 
% علي ميةل المةدرس إلي التر يز علي النظرت بةدال مأ التيبيق لءةةةةةعف   77.47يرت    المحتوت العلمي: ▪

 المواد العملية. ااصا  الوسالل المساعدة التي توررها منصا  التعليم اإلل تروني 

 التعليم اإللكتروني التفاعلي بالتعليم المعماري منصات إ تخدامتأثير   3. 6
 
  ا  ااصة متابعة ضدائ اليالب بالتعليم المعمارت علي منصةا  التعليم اإلل ترونية  ري  صةعوبة يجد  ةمأ العين  52% ▪

بمواد التصةةةةميم المعمارت والتنايهت والتاييي العمراني وميرها مأ المواد التي تتيلب الرسةةةةم اليدوت بدوأ 
 .الرسم وضجهزة الحاسب اتليبرامج  إستادام

منصةا  التعليم اإلل ترونية لم يسةاعد علي تيوير قدرا  اليالب التصةميمية    إسةتاداممأ العينة   %56.2يرت  ▪
اإلبت ار    اإلل ترونية التااعلية ال يسةاعد عليالتعليم منصةا    إسةتاداممأ العينة تجد ضأ    %62بشة ل  اري، بينما  

 واإلبدا  عند يالب العمارة.
اليالب المقيميأ اارج النياق الجغراري  يسةةاعد اإلل ترونية التااعلية  التعليم منصةةا    إسةةتادام  %60.1يجد  ▪

 وق  محدد ع س الدراسة التقليدية.للجامعة ضو المعهد، ألنه لم يعد مرتبي بم اأ ضو 
ضعءةةةةةائ هيلةة التةدريس ومعةاونيهم ضأ التعليم التقليةدت يتي  متةابعةة وتاةاعةل ض ثر  اةائة بينهم  مأ   %51.8يرت   ▪

 المعمارت لليالب.   اائة التعليموبيأ يالب العمارة مما يسثر علي 

 مؤشرات تح يل التعليم اإللكتروني التفاعلي بالتعليم المعماري 4. 6
 
نموهج مقتر  قالم علي المعةايير التي يم أ مأ االلهةا التح م وتقوية المعةايير التي تسدت إلي    تم التوصةةةةةل إلي ▪

تسةةةةلسةةةةل التحليال  والنتالج  آثار إيجابية لتحسةةةةيأ التعليم اإلل تروني التااعلي بالتعليم المعمارت والناتج عأ  
  مأ وجهة نظر ضعءةةائ هيلة  صةةة مأ الدراسةةة التيبيقية مأ االل ايوا  ألسةةاليب تحليل البيانالالمسةةتا

 ريس بكقسام العمارة.دالت
هها النموهج مأ شةةكنه المسةةاعدة ري تيوير منظومة التعليم اإلل تروني علي  ارة المسةةتويا ، وتقوم بالوظياة   ▪

 اإلرشادية لمتاهت القرار داال المسسسا  التعليمية بما يءمأ إستمرار ايي التيوير والتنمية التعليمية.
ه ري تحديد اإلجرائا  والايي الميلوبة سةوائ للوءة  الحالي ضو وءة  ايي إسةتادامقتر  يم أ النموهج الم ▪

 وإجرائا  جديدة لتنظيم وتيوير منظومة التعليم اإلل تروني.   
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 التوصياتالخالصة و . 7
 

مأ االل الدراسةة النظرية والتحليل للحالة المصةرية وبنائا علي  
، يقتر  البحث م  ضعءةةةائ هيلة التدريس ومعاونيهماإلسةةةتبياأ 

وير منظومةة التعليم اإلل تروني التاةاعلي ري ضقسةةةةةام  يإيةار ت
 :مأ االل الهندسة المعمارية المصرية

  إدارة لوضع خيي التغيير واإلشراف عليها

  ءةةةائعضوءةةة  ايي تدريب وتنمية قدرا     تشةةةرف علي ▪
منصةةا     إسةةتادامبهدف تحسةةيأ    ومعاونيهم هيلة التدريس

 .التااعلية  التعليم اإلل ترونية

التعليم  ▪ بةةكهميةةة  الوعي  وزيةةادة  لليلبةةة  تةةدريةةب  ايي 
اإلل تروني والمهام الميلوبة لاسةةتاادة مأ منصةةا  التعليم 

 .ة التااعليةاإلل تروني

علي  ومعةاونيهم  تةدريةب اليلبةة وضعءةةةةةائ هيلةة التةدريس   ييا ▪
نزاهةةة   ب ةةل  الغرض منهةةا  وتحقيق  اإلل ترونيةةة  اإلاتبةةارا  

 وشاارية.

 التكنولوجيا ألعضاء هيئة التدريس واليلبة إ تخدامتنمية وتيوير 

 .وسالل وضدوا  الت نولوجيا الحديثة لتدريب ضعءائ هيلة التدريس إستادامتورير الابرة الالزمة ري  ▪

 لليلبة.  ةتدريب ضعءائ هيلة التدريس علي  ياية تصميم المادة العلمية ووسالل تصميم اإلاتبارا  التقييمي  ▪

 للمواد العلمية علي منصا  التعليم اإلل ترونية. ةتدريب اليلبة علي  ياية إجتياز اإلاتبارا  التقييمي ▪

 توفير التكنولوجيا الالزمة للتعليم اإللكتروني التفاعلي

 لااتبارا  اإلل ترونية إنشائ بن  لألسللة  ▪

 تورر المصادر والمراج  الالزمة لليلبة واإلعداد لااتبارا  اإلل ترونية م تبة إل ترونية ▪

والتي توررها بعض منصةةا  التعليم اإلل ترونية مثل تصةةوير اليالب لناسةةه ضثنائ التااعل م    المراقبة عأ بعد ▪
 المعلم.

 ضثنائ إجتياز إاتبارا  تقييم اليلبة  برامج ءبي الغش ▪

 TurnItInالتيبيقا  الحديثة مثل تيبيق  إستادامءبي نسبة اإلقتباس إلجابا  اليلبة ب ▪

 تيوير أ اليب التقييم الالزمة

ضسةةةاليب التقييم الالزمة لتحديد مسةةةتوت اليلبةوالتي توررها منصةةةا  التعليم اإلل ترونية    إسةةةتادامالتنو  ري   ▪
 . portfolios – simulations tests – multi choice tests –البحثية  األوراق ومنها:

مية علميا ومعرريا  عءةائ هيلة التدريس لتسةاير التيورا  العالضوءة  برامج تر ز علي تيوير وتنمية قدرا    ▪
 .متاصصة وابرائ مأ داال واارج مصرومهنيا ب ل  اائة وراعلية  مأ االل هيلا  

تورير بيلةة تعليميةة رةاعلةة لجمي  اليالب مأ االل الةدمج بيأ المواد الةدراسةةةةةيةة المتزامنةة والمواد الغير متزامنةة   ▪
 بما يتاللم م  المرحلة التعليمية ليالب العمارة.

يل والدعم المسةتمر ألعءةائ هيلة التدريس ومعاونيهم علي متيلبا  التعليم اإلل تروني، وضارت التدريب والتكه ▪
 بالمشار ة م  اليالب لرصد المش ال  والبحث عأ الحلول.

 ستجابتهم وتااعلهم م  النمي الجديد مأ التعليم.إتدريب عءو هيلة التدريس علي تقييم ضدائ اليالب ومدت  ▪

 .ملية التعليميةعءو هيلة التدريس وضهميته ودور  الاعال ري العزيادة التر يز علي  ▪

 الوسالي التااعلية المتنوعة والدمج ريما بينهم. إستاداممأ االل  إلنترن تعزيز التااعل بيأ اليالب عبر ا ▪

 توعية وتدريب اليالب بكساليب تنظيم الوق  والجهد، وربي اإلنجاز بالءوابي الزمنية. ▪

 نية الجماعية التي تتيلب التواصل والتااعل بيأ اليالب.النشايا  اإلل ترو ▪

ن ي ( اإلجراءات المقترحة لتحس 10شكل )

 التعليم اإللكتروني التفاعلي بالتعليم المعماري
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 Examityعمل ا ثر مأ ورشة عمل لتدريب عءو هيلة التدريس علي تقنيا  م ارحة الغش، مثل  ▪

  .الدمج بيأ تقنيا  ووسالل التعلم المعمارية والبرمجيا  الحديثة مثل التصميم الرقمي عند تيوير المناهج ▪

لتقليل لزيادة ثقة اليالب مأ االل توريرالدورا  التدريبية وتورير الت نولوجيا لليالب بشة ل مجاني ضو رمزت  ▪
 مأ صعوبة التعامل م  منصا  التعليم اإلل ترونية م  تورر المنصا  المجانية.
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