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مجموعة من التوصٌات االجرابٌة التً ٌمكن أن تساعد فً تحسٌن استخدامهم لها مستقبال، وبما 
 منوفٌة فً اإلطار العام.ٌساعد على تجوٌد العملٌة التدرٌسٌة بجامعة ال

استعانت الدراسة بإجراءات المنهج الوصفً، واستخدمت المقابالت الشخصٌة واالستبٌان 
الذي تم اعداده وتقنٌنه وتطبٌقه على عٌنة الدراسة من أعضاء هٌبة التدرٌس، والتً بلؽت 

ٌة، والبالػ ( عضو هٌبة تدرٌس من المجتمع األصلً ألعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة المنوف233)
م(. وتم اختٌار العٌنة بطرٌقة عشوابٌة منتظمة، حٌث  3102)عضوا، وفق آخر احصاء  (3102)

 ( .1012%( من المجتمع األصلً، وفق مستوى داللة ) 01بلؽت نسبة تمثٌلها )
م(، وتوصلت  3102- 3102تمت اجراءات الجانب المٌدانً للدراسة بداٌة العام الجامعً )

ة نتابج مٌدانٌة وصفت معوقات استخدام أعضاء هٌبة التدرٌس ألنظمة إدارة الدراسة الى عد
 التعلم االلكترونً، والتً تم تصنٌفها فً عشرة محاور:

تعلق األول منها بمعوقات ترجع إلدارة الجامعة، وتعلق الثانً بمعوقات ترجع لوعً  
للكفاٌات الث بمعوقات ترجع أعضاء هٌبة التدرٌس بؤنظمة إدارة التعلم االلكترونً، وتعلق الث

والمهارات المتطلبة الستخدام النظم، وتعلق الرابع بمعوقات ترجع للتموٌل الالزم الستخدام النظم، 
وتعلق الخامس بمعوقات ترجع لالتجاه نحو التعلٌم االلكترونً، وتعلق السادس بمعوقات ترجع 

نٌة لالستخدام، وتعلق الثامن بمعوقات للبٌبة الجامعٌة، وتعلق السابع بمعوقات ترجع للجوانب الف
وتعلق ترجع لمتابعة استخدام النظم ذاتها، وتعلق التاسع بمعوقات ترجع لتقوٌم استخدام النظم، 

 .العاشر واألخٌر بمعوقات ترجع لطالب الجامعة 
تم تفسٌر نتابج الدراسة وفقا لإلطار النظري لها، ومراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة 

ة بعض أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة المنوفٌة والعاملٌن على أنظمة إدارة التعلم ومقابل
االلكترونً بها. وقدمت الدراسة عدة توصٌات اجرابٌة للتؽلب على المعوقات التً تحول دون 
استخدام أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة المنوفٌة ألنظمة إدارة التعلم االلكترونً، االستخدام األمثل 

 لٌة التدرٌسٌة، وذلك قرٌن كل محور وفقا لطبٌعة المعوقات التً تعلقت به.فً العم
 وأوصت الدراسة بإجراء بحوث مقترحة وفقا لما توصلت الٌه من نتابج.

 كلمات مفتاحٌة:
معوقتتتات استتتتخدام أنظمتتتة إدارة التتتتعلم  –أنظمتتتة إدارة التتتتعلم االلكترونتتتً  –التتتتعلم االلكترونتتتً 

لم االلكترونً بجامعة المنوفٌة.تطوٌر التع –االلكترونً   Abstract: 

    The current study aimed to identify the obstacles that prevent The 

use of faculty members at Menoufia University of the e-learning 

management systems (LMS) from their point of view, in order to 

provide a set of procedural recommendations that can help improve the 

use of it in the future and so as to help improve the teaching process at 

the Menoufia University in the general framework. 

    The study used descriptive approach procedures, and used personal 

interviews and questionnaire, which was prepared, codified and applied 
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to a sample of faculty members, which amounted to (322) faculty 

member of the original community of faculty members at Menoufia 

University, and adult (2013) member , according to the latest census 

(2015). The sample was selected randomly regularly, reaching their 

representation ratio (16%) of the original community, according to the 

level of significance (0.05). 

It has field-side measures to study the beginning of the academic 

year (2014 -2015 m), and the study found the results of several field and 

described the obstacles to teaching the use of e-learning systems 

governing body, which has been classified in ten members of the axes: 

 The first relating to the handicaps due to the university 

administration, and the second attached handicaps due to the 

awareness of faculty e-learning management systems, and the attached 

third handicaps due to the competencies and skills required to use the 

systems, and the fourth attached handicaps due the funding necessary 

to use systems, and attached to the fifth handicaps due to the trend 

towards e-learning, and attached sixth handicaps due for university 

environment, attaches seventh handicaps due to the technical aspects of 

the use of, and attached the eighth handicaps due to continue to use the 

same systems, and attached the ninth handicaps due to evaluate the use 

of the systems, and attached to the tenth and final handicaps due to 

university students. 

Results of the study were interpreted in accordance with the 

theoretical framework of her and a review of previous studies relevant 

and meet some of the faculty members at the University of Menoufia 

and workers on the electronic learning management systems. 

The study made several procedural recommendations to overcome 

the obstacles that prevent the use of the faculty at the University of 

Menoufia members of the e-learning management systems, optimal use 

in the teaching process, and then assigned to each axis according to the 

nature of the obstacles that concerned him. 

The study recommended a proposed conducting research, according 

to its findings. 
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 أوال: اإلطار العام للدراسة

 مقدمة:
أو عصر تكنولوجٌا  بؤنه عصر التكنولوجٌا الرقمٌة-اآلن–ٌصؾ الكثٌرون العصر الذي نعٌشه     

، والتً ؼٌرت الكثٌر من أسالٌب وطرابق الحٌاة وخصوصا فً مجال التعلٌم، وكان المعلومات
دٌدة قابمة على هذه التكنولوجٌا، لذلك انعكاسه المباشر على ظهور أنواع وطرق تعلم وتعلٌم ج

-Eفمن التعلٌم عن بعد، والتعلم بمساعدة الحاسوب، والتعلم عبر االنترنت، الى التعلم االلكترونً 

Learning والتعلم المتنقل ، M Learning والتعلم الخلٌط ،Learning Blended والتعلم ،
 Line Learning Networks Based Learning or Onااللكترونً عبر الشبكات، 

 (22، ص 3112مازن، )والتعلم باستخدام الواقع االفتراضً.
حٌث وضعت العالم أمام  واسعا،لقد شهدت تقنٌات التعلٌم االلكترونً تطورا كبٌرا وانتشارا و   

فاق الواسعة ألنواع جدٌدة من التعلٌم والتدرٌب فً جمٌع ثورة جدٌدة فً مجال التعلٌم وفتحت اآل
، فطفرة (311، ص 3113، الموسى) .تعلٌمٌة وخاصة فً التعلٌم الجامعً والعالًالمإسسات ال

بصفة عامة، والمستحدثات Technological Advancesالمستحدثات التكنولوجٌة 
التكنولوجٌة المرتبطة بمجال التعلٌم بصفة خاصة، أوجدت الحاجة الى توظٌؾ هذه المستحدثات 

تؽٌرات وتطورات اٌجابٌة على الطرٌقة الجامعً، وفً احداث  واالستفادة منها فً منظومة التعلٌم
التً ٌتعلم بها الطلبة وطرابق وأسالٌب توصٌل المعلومات العلمٌة إلٌهم وكذلك على محتوى 

 ص ،3112وآخرون،  االتجاهات. )الربٌعًوشكل المناهج الدراسٌة المقررة بما ٌتناسب مع هذه 
ة التدرٌس، حٌث لم ٌعد دوره قاصرا على نقل وذلك بهدؾ تطوٌر أداء عضو هٌب(. 323

المحتوى العلمً للطالب، بل أصبح مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالتعامل مع األجهزة والبرامج 
التعلٌمٌة الحدٌثة وتصمٌمها، واالستفادة بوظابفها وامكاناتها لزٌادة فعالٌة المواقؾ التعلٌمٌة 

 تناؼمة مع عصر تكنولوجٌا المعلومات.مع األهداؾ الجدٌدة الموكفاءتها اتساقا 
م والتتعلم معتمتدا علٌهتا،    س نظتام جدٌتد متكامتل للتعلٌت ولقد فرضت تقنٌات وآلٌات التعلٌم االلكترونً تؤسٌت

ل المعتارؾ والتواصتل الفعتال  وفً الوصول بالتعلٌم والمتعلمٌن الى أفضتل المستتوٌات فًت االنجتاز وتحصٌت
ة ومتا ٌتصتل بهتا متن مإسستات ودوابتر معرفٌتة أخترى فًت االطتارٌن مع جمٌع عناصر المنظومة التعلٌمٌ

،  (Young, 2004, p133) ٌتونج "ووفقتا لمتا ذكتره  (،22 ، ص3113)صالح، المحلً والعالمً. 
 أحدث متا تسخر التً وتقنٌاته، والتعلٌم التعلم أسالٌب فً الحدٌثة الثورة ٌعد التعلم اإللكترونً نفا
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 فً الدروس إلى إلقاء العرض اإللكترونٌة وسابل استخدام من بدءا   هزة،من أج التقنٌة تتوصل إلٌه

 التذاتً. والتتعلم الصتفً والتعلتٌم التعلم عملٌات فً المتعددة الوسابط واستخدام الصفوؾ التقلٌدٌة،
م  ػ التعلتتٌت وٌتتترى الكثٌتتترون أن هنتتتاك عوامتتتل عدٌتتتدة دفعتتتت فتتًت اتجتتتاه تبنتتًت المإسستتتات التعلٌمٌتتتة لصتتٌت

م  تعلٌمٌتة أكبتر،إمكانٌتة تتوفٌر فتترص  ن بٌنهتتا الجامعتات، والتًت منهتتاومت االلكترونًت وخفتتض تكلفتة التعلتٌت
إلتى المٌتزات المتحققتة متن ختالل وستابل التتعلم التفتاعلً  آخترونالتعلٌم التقلٌدي؛ كما أشار ب قٌاساالعالً، 

-Castle & McGuire, 2010, pp 36)) التذاتً.المتزامنة، وؼٌر المتزامنة، وتعزٌز مهتارات التؤمتل 

37  
 المحادثتتة عبتتر معتتا، التتتعلم علتتى والمعلمتتٌن الطلبتتة، اإللكترونتتً التعلتتٌم ستتاعد وقتتد 

(Chat Rooms)المتعلقتة  للمعلومتات الوصتول إلتى باإلضتافة األكادٌمٌتة، واجبتاتهم ، وتؤدٌتة
 & Volery)ولقتد أكتد كتل متن  فتولً ولتورد   ٌرٌتدون التذي المكتان وفتً الوقت فً بالمساقات

Lord,2000,P.217) تبنتً نحتو العتالً التعلتٌم مإسستات دفعتت قتد عوامتل عدة هناك أن، على 

 كما ،التكنولوجً والتقدم لإلنترنت السرٌع التوسع ضوء فً اإللكترونً التعلم مجال فً التجدٌدات

 فتً ستصتبح الحدٌثتة اإللكترونتً التعلتٌم تكنولوجٌتا تبنً على تعمل ال التً الجامعات أن أكدا على

 .العالمٌة نحو السباق فً خلؾال
 اتحقٌقهالى األهداؾ التً تسعى التربٌة فً عصر التكنولوجٌا الرقمٌة وتتبنى الجامعة   

أصبحت  التًالتؤكٌد على مهارات أساسٌة مثل التفكٌر وحل المشكالت واتخاذ القرار، والتً منها 
القادر على التكٌؾ مع مجتمع وأساسه، وذلك من أجل إعداد الفرد الجامعً  لب عملٌة التعلٌم 

وهذا ال ٌتؤتى إال إذا كان الفرد مدفوعا   ،سرٌع التؽٌر ٌتسم بسرعة توالد المعرفة وكثرة المتؽٌرات
عد التعلٌم اإللكترونً وتوظٌؾ والتً ٌبدافعٌة داخلٌة تفرضها البٌبة التعلٌمٌة التكنولوجٌة 

لبٌبة هذه االطرٌقة التً ٌتم بها تصمٌم  وكذلك أهم وسابلها وطرقها،التكنولوجٌا الرقمٌة من 
 ( Bosman, 2002, p1).التعلٌمٌة التكنولوجٌة ومدى مراعاة عناصرها األساسٌة

وفر االتصال بٌن جمٌع أطراؾ تإلدارة التعلٌم والتعلم  مٌتطلب التعلم اإللكترونً وجود نظو
 Learningعلم اإللكترونً إدارة الت هذه النظم هً ما ٌطلق علٌها أنظمة التربوٌة،المنظومة 

Management systems (LMS)ٌطلق علٌها أحٌانا اسم بٌبات التعلم االفتراضٌة ، و 

Virtual Learning Environments)) األنظمة التً تعمل كمساند ومعزز للعملٌة  هً و
التعلٌمٌة بحٌث ٌضع المدرس المواد التعلٌمٌة من محاضرات وامتحانات ومصادر فً موقع 

( وؼٌرها من ePortfoliosللنقاش وحافظة ألعمال الطلبة ) باإلضافة لوجود ؼرؾ ظام،الن
أي أن أنظمة إدارة التعلم هً  ،وتٌسٌر تدرٌسها الخدمات اإللكترونٌة المدعمة للمادة الدراسٌة

 (.3113وإدارتها . )الخلٌفة،  ابرامج تساعد فً تخزٌن محتوى المقررات الدراسٌة إلكترونٌ
( أنظمة إدارة التعلم اإللكترونً بؤنها   حزم برامج متكاملة تشكل 3112ربً )وٌعرؾ الح

نظاما إلدارة العملٌة التعلٌمٌة اإللكترونٌة وتحقق التواصل بٌن أطراؾ المنظومة التربوٌة فً أي 
وقت ومن أي مكان عبر الشبكة العالمٌة للمعلومات أو الشبكة المحلٌة بهدؾ تحسٌن عملٌة 

 علم  .م والتٌالتعل
 Course) المساقات إدارات أنظمة اإللكترونً، التعلٌم أنظمة مسمٌات ومن

Management Systems CMS)، التعلم إدارة وأنظمة (Learning Management 
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Systems LMS)، نظام وٌعتبر WebCT، ونظام Blackboard، ونظام Moodle ،نظامو 

Atutor، ونظام ILIAS   ونظامECollegeونظام ، UNIV-R
 ct، ونظام OpenUSS، 

 والمستخدمة المشهورة األنظمة من Dokeos  ، ونظامClarolineونظام  ،Sakai ونظام

 إلنشاء متعددة بمزاٌا المساقات ومصممً المدرسٌن تزود حٌث اإللكترونً، التعلٌم فً بنجاح
،  (Wen, Graf, Lan, Anderson& Dickson, 2007).   اإلنترنت على اتهمقمسا وإدارة

فهً منظومة متكاملة مسبولة عن اإللكترونً، ولذا تعد أنظمة إدارة التعلم من أهم مكونات التعلم 
إدارة العملٌة التعلٌمٌة اإللكترونٌة عبر الشبكة العالمٌة للمعلومات  االنترنت   أو الشبكة 

ت، ومتابعة المحلٌة وهذه المنظومة تتضمن القبول والتسجٌل، والتسجٌل فً المقررات، والواجبا
تعلم الطالب، واالشراؾ على أدوات التعلم التزامنً وؼٌر التزامنً واالختبارات واستخراج 

 (.3112الشهادات. )الحربً، 
  (3113 الخلٌفة،)االلكترونً فً:  أهمٌة نظم إدارة التعلموتكمن 

 نشر وتقدٌم المقررات الدراسٌة. -
 إدارة سجالت الطالب ومتابعة أنشطتهم. -
 انٌة التواصل بٌن الطالب والمدرسٌن عن طرٌق منتدٌات حوارٌة خاصة.إمك -
 نشر االمتحانات وتقٌٌمها. -

وبذلك تعد أنظمة إدارة التعلم اإللكترونً حل استراتٌجً للتخطٌط والتعلم وإدارة جمٌع أوجه 
 virtualالفصول االفتراضٌة  أو onlineبما فً ذلك البث الحً  المنشاة )الجامعة(التعلم فً 

classroom األنشطة التعلٌمٌة التً  مما ٌجعلررات الموجهة من قبل المعلمٌن. وهذا قأو الم
كانت منفصلة ومعزولة عن بعضها تعمل وفق نظام مترابط ٌسهم فً رفع مستوى التعلم. 

 (3112)الحربً، 
 Learning Management System وتعد برمجٌات أنظمة إدارة التعلم االلكترونً

LMS) )وإدارة المحتوى ،(LCMS)  Learning Content Management System ،
، كما أشارت دراسة  كاتالٌن  الخاصة بمجال التعلم االلكترونً فً المإسسات التعلٌمٌة

((Katalin, 2004،  عنصرا محفزا لكل من الطالب وعضو هٌبة التدرٌس الستخدام شبكة
مٌم هذه األنظمة لمساعدة أعضاء هٌبة التدرٌس على االنترنت فً العملٌة التعلٌمٌة، فلقد تم تص

التدرٌس والتواصل بسهولة مع الطالب دون الحاجة الى معرفة متخصصة فً البرمجة، كما 
ٌمكن الحصول علٌها من مكان واحد، كما أن هذه  وفرت للطالب مواد علمٌة مختلفة ومتعددة،

 ل بصورة اٌجابٌة مع المادة التعلٌمٌة،..الخ. نظمة توفر بٌبة تعلم ذاتً تمكن الطالب من التعاماأل
وعلى الرؼم من أهمٌة تطبٌق نظم إدارة التعلم االلكترونً، اال أن مراجعة واقع تطبٌقها 
على مستوى الجامعات العربٌة ومن بٌنها ج.م.ع.، ووفق ما أشارت الٌه دراسة  الجرؾ  

ربٌة، كما أن هناك جامعات ال (، تشٌر الى ضعؾ تطبٌق هذه النظم فً الجامعات الع3114)
تستخدم المقررات االلكترونٌة على االطالق، وكان من أشهر أنظمة إدارة التعلم االلكترونً 

 (.Moodle-Blackboard-WebCTالمطبقة )
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وٌشٌر واقع تطبٌق نظم إدارة التعلم االلكترونً فً مصر، الى أن الجامعات المصرٌة قد 
الذي أنشؤته وزارة  –عمل المركز القومً للتعلم اإللكترونً  بدأت فً استخدام هذه النظم منذ

تحسٌن ب، بهدؾ رفع جودة التعلٌم العالً داخل مإسساته التعلٌمٌة 3112التعلٌم العالً عام 
أسالٌب التدرٌس فً بٌباتها التعلٌمٌة، من خالل نشر ثقافة التعلم اإللكترونً فً األوساط 

ن تطور أعداد أنتاج المحتوى اإللكترونً بالجامعات، كما التعلٌمٌة، واإلشراؾ الفنً على إ
المقررات اإللكترونٌة التً تم إنتاجها وعدد الطالب المستفٌدٌن منها بالجامعات المصرٌة مازال 

وهو ما حدا بالجامعات الى استخدام نظم إدارة التعلم االلكترونً بشكل ملح، والتً من  مستمرا ،
  (3103 وعلً، الوهاب،)عبد  ح المصدر.مفتو ((Moodleأشهرها نظام 

وفً إطار تطبٌق التعلٌم االلكترونً بالجامعات على اختالؾ أشكاله ومستوٌاته، واستخدام 
أنظمة ادارته لتحقٌق المستهدؾ منه وتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة والتدرٌسٌة بالجامعات، تظهر 

ات التً عنٌت بها، ومنها معوقات ومشكالت كثٌرة ومتنوعة، تعرضت لوصفها بعض الدراس
، والتً أشارت الى وجود مشكالت (Grafe & List, 2005)دراسة  جراؾ  و لست  

وقصور كبٌر ٌتعلق بتطبٌق هذه النظم لضعؾ المعرفة السلٌمة بإمكانٌاتها وآلٌات التطبٌق. 
ة والتً أشارت الى وجود معوقات تتعلق باإلدارة والطلب (Osaily,2012ودراسة  أوسالً  )

(، والتً أشارت لمعوقات تعلقت 3112وضعؾ تكٌفهم مع هذه األنظمة، ودراسة )عٌادات، 
 التدرٌب،قلة بنقص التجهٌزات والخدمات المتاحة وأجهزة الحاسب اآللً فً المختبرات، وكذلك 

باإلضافة إلى قلة الوقت، وضعؾ الدعم المالً الالزم لتوظٌؾ التعلٌم اإللكترونً، وؼٌاب المكافؤة 
التً ترافق تطبٌق التعلٌم ومثلت قلة عدد التقنٌٌن أكبر المعوقات  .لتً تشجع على االستمرارا

 (.3100الحوامدة، )(، 3114،شعبان وأبو الرٌفً،) ،(Anderson, 2008) االلكترونً.
، ودراسة (3112 ومحمد، الحمٌد عبد، ودراسة )Naida,2003)وأظهرت دراسة  ناٌدا  )

 وعدم التشرٌعات، منها ؼٌاب ،المعوقات من مجموعة(، وجود (Koohang,2004 كوهانج  

)محمد، مثل دراسة وتشٌر بعض الدراسات  .بؤهمٌته القناعة وانعدام ،نًاإللكترو التعلم فً الرؼبة
ٌاسٌن، ودراسة ) (،3112)فودة، ، ودراسة (3112ؼالم،ودراسة ) (،3111الشٌخ، عطٌة، 

)مؽفوري، ودراسة  (،3100ودراسة )حسٌن،  ،(3101)الدهون، ودراسة  ،،(3101وملحم، 
معوقات كثٌرة تواجه تطبٌق منظومة التعلٌم االلكترونً ومن بٌنها أنظمة  كالى أن هنا، (3102

باالتجاه نحو تطبٌق التعلٌم االلكترونً  أكدت هذه الدراسات وجود معوقات تتعلق ادارته، حٌث 
تتعلق معوقات ، والالزمةٌة والتجهٌزات األساسٌة معوقات تتعلق بالبنٌة التحتوأنظمة ادارته، و

واالفتقار الى المهارات األساسٌة الالزمة للتعامل مع التعلٌم  باإلدارة والمعلمٌن والطلبة،
وكذلك ضعؾ االلكترونً وأنظمة ادارته، نظرا لضعؾ اجراءات وأنشطة التدرٌب المتطلبة لذلك، 

 الذٌن المعلمٌن لةقب المتعلقة البشرٌة وقاتعوالم عتها،اإلنترنت وسر وخدمة ،تحدٌث أجهزة الحاسوب

 بنمط الجٌدة البرمجٌات إعداد تكلفة وارتفاع اإللكترونً، للتعلم ة الالزمةجٌالتكنولو المهارات ٌجٌدون

 المساند تً الذا لمعالت بنمط ٌمٌةالتعل المواد تصمٌم فً المتخصصٌن وجود وندرة ،ًاإللكترون معلالت

  .إلكترونٌا   للتعلم القابلة المتعددة كنولوجٌةالت بالوسابط

معوقات استخدام بٌبات التعلم االفتراضٌة  (، الى أن من أهم3102 حاٌك،)وتشٌر دراسة 
رإٌة بعض المعلمٌن الذٌن ال تتوافر لدٌهم مهارات تقنٌة على أنها بٌبة معقدة مما ٌستبعدها 
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المدرسٌن وضع العمل لطالبها على البٌبات  البعض بالرؼم من أن معظم الجامعات تطلب اآلن من
ذلك كما أن بعض البٌبات االفتراضٌة إذا تم تشؽٌلها من المنزل ٌتطلب  ،االفتراضٌة الجامعٌة
بعض المإسسات ال ٌتوافر لدى وهذا ٌضٌؾ إلى تكالٌؾ تشؽٌلها، وربما  ،الصٌانة المنظمة لها

ٌان كثٌرة لٌسوا على استعداد للقٌام بهذا التعلٌمٌة موظؾ لمتابعة الشبكة، والمعلمون فً أح
عدم الوصول إلٌها فً البٌبات  تتمثل فًأخرى مع هذه البٌبات مشكلة باإلضافة الى  ،العمل اإلضافً

 اإلنترنت. التً تتعرض لمشاكل فً شبكة 
با مطل التعلٌمٌة، ٌمثلاستخدام أنظمة إدارة التعلم االلكترونً فً العملٌة  وفقا لما تقدم، فانو

مهما إلنجاح النشاط التعلٌمً برمته، وٌعد امتالك أعضاء هٌبة التدرٌس لمهارات وكفاٌات 
من المقومات الضرورٌة التً نستطٌع من خاللها اصدار حكم بمدى تمكن  األنظمةالتعامل مع هذه 

ل أعضاء هٌبة التدرٌس من إدارة العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة وفً تحقٌق األهداؾ المراد الوصو
الٌها. ونظرا لما ألنظمة إدارة التعلم االلكترونً من أهمٌة كبٌرة، فلقد قام الباحث بإجراء دراسة 

( أجرى خاللها عدة مقابالت شخصٌة مفتوحة مع 3102|3102استطالعٌة بداٌة العام الجامعً )
لهذه بعض أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة المنوفٌة ببعض كلٌاتها، للتعرؾ على واقع استخدامهم 

النظم فً إدارة النشاط التعلٌمً الخاص بهم، وللتعرؾ كذلك على إذا ما كانت هناك أٌة معوقات 
 تحول دون ذلك. 

ولقد أسفرت المقابالت عن وجود عدة معوقات تحول دون توظٌؾ أعضاء هٌبة التدرٌس 
راسة الحالٌة، بالجامعة لهذه النظم بالشكل المتوقع. وهذا مما دفع الباحث الى ضرورة اجراء الد

والتً تستهدؾ التعرؾ على أهم معوقات استخدام أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة المنوفٌة ألنظمة 
محاولة من الدراسة لتقدٌم توصٌات اجرابٌة ٌمكن أن  نظرهم،إدارة التعلم االلكترونً من وجهة 

ملٌة التعلٌمٌة تسهم فً الحد من هذه المعوقات أو التؽلب علٌها، تفعٌال الستخدامها فً الع
وتٌسٌر التفاعل من خاللها، ولتجوٌد العملٌة التعلٌمٌة بشكل عام بجامعة المنوفٌة فً إطار األخذ 

 بفلسفة وأسالٌب التعلم االلكترونً واآلخذة فً التطور والتؽٌٌر.
 مشكلة الدراسة: 

 تتحدد مشكلة الدراسة فً محاولتها االجابة على األسبلة التالٌة:
 مالمح أنظمة إدارة التعلم االلكترونً، وأهمٌة استخدامها فً التعلٌم الجامعً؟: ما أهم 0س 
: ما معوقات استخدام أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة المنوفٌة ألنظمة إدارة التعلم االلكترونً 3 س

   من وجهة نظرهم؟
تدرٌس لتؽلب على معوقات استخدام أعضاء هٌبة الما اآللٌات التً ٌمكن أن تعٌن فً ا: 2س 

 بجامعة المنوفٌة ألنظمة إدارة التعلم االلكترونً؟
 أهداؾ الدراسة:

تستهدؾ الدراسة الحالٌة تحسٌن استخدام أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة المنوفٌة ألنظمة 
إدارة التعلم االلكترونً فً العملٌة التعلٌمٌة، من خالل التعرؾ على أهم المعوقات التً تحول 

م االستخدام األمثل، وتقدٌم مقترحات وتوصٌات اجرابٌة ٌمكن أن تساعد دون استخدام هذه النظ
 فً تحقٌق هذه الؽاٌة، وتجوٌد العوابد التعلٌمٌة بشكل عام.

 أهمٌة الدراسة:
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 استمدت الدراسة الحالٌة أهمٌتها، مما ٌلً:
التعلٌمٌة أهمٌة التعرؾ على أنظمة إدارة التعلم االلكترونً، وأهمٌة استخدامها فً العملٌة  -0

  وخاصة فً التعلٌم الجامعً.

أهمٌة التعرؾ على أهم المعوقات التً تحول دون استخدام أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة  -3
 االستخدام األمثل فً العملٌة التعلٌمٌة.األنظمة المنوفٌة لهذه 

بة محاولة الدراسة تقدٌم عدة توصٌات اجرابٌة للتؽلب على معوقات استخدام أعضاء هٌ -2
بجامعة المنوفٌة ألنظمة إدارة التعلم االلكترونً، تجوٌدا ألدابهم، وتحقٌقا للعوابد التدرٌس 

 التربوٌة بشكل عام.

اتصاؾ الدراسة الحالٌة بنوع ما من التفرد فً الدراسات المصرٌة بتناولها لمشكلة كبٌرة  -2
 بالتعلٌم الجامعً.تمثلت فً معوقات استخدام أنظمة إدارة التعلم االلكترونً، وخاصة 

 مبررات الدراسة:
 تنطلق ضرورة القٌام بالدراسة الحالٌة، من المبررات التالٌة:

ما للتعلٌم االلكترونً من أهمٌة كبٌرة تتعلق بجدواه فً العملٌة التعلٌمٌة وترجمته للتطوٌر  -0
على الحادث فً أسالٌب واستراتٌجٌات التدرٌس الجامعً من ناحٌة، وقدرته على التؽلب 

 كثٌر من المشكالت والعقبات التً تواجه التعلٌم التقلٌدي من ناحٌة أخرى.

كثرة أعداد الملتحقٌن بالتعلٌم الجامعً بجامعة المنوفٌة، مع ضرورة تبنً الجامعة لصٌػ  -3
وأشكال التطوٌر فً التعامل معها ومن بٌنها أنظمة إدارة التعلم االلكترونً، بما ٌمكن أن 

 تابج مهمة واٌجابٌة فً هذا اإلطار.تإدي الٌه من ن

سعً جامعة المنوفٌة الى أن تكون من الجامعات المتقدمة والممٌزة فً التعلٌم لتحقٌق  -2
تصنٌؾ ومكانة عالمٌة بٌن الجامعات، بتجوٌد التعلٌم بها، مع ضمان هذه الجودة 

 واستمرارٌتها.

ة مع األعداد الكبٌرة ٌتطلب ضرورة تمكٌن أعضاء هٌبة التدرٌس من العملٌة التعلٌمٌة وخاص -2
التعاطً وتبنً صٌػ حدٌثة فً إدارة العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ومنها صٌػ التعلم 

 االلكترونً، بما ٌتضمنه من أنظمة إلدارته وتوظٌفه بالشكل المتوقع.
 مجتمع الدراسة: 

 –مساعد  أستاذ –تمثل مجتمع الدراسة الحالٌة بجمٌع أعضاء هٌبة التدرٌس )أستاذ 
. )جامعة 3102( عضوا، وفق احصاء 3102لػ عددهم )اوالب المنوفٌة،مدرس( بجامعة 

 (.3102المنوفٌة، 
 عٌنة الدراسة:

( عضو هٌبة تدرٌس، تم اختٌارها بطرٌقة عشوابٌة 233بلؽت عٌنة الدراسة الحالٌة )
ٌد حجم العٌنة فً ( % تقرٌبا من المجتمع األصلً. ولقد تم تحد01منتظمة، حٌث مثلت العٌنة )

 ( .3110، ٌان,( .)ضح1 2ضوء مستوى داللة )
 منهج الدراسة وأداتها:

اعتمدت الدراسة الحالٌة على اجراءات المنهج الوصفً والذي تم من خالله التعرؾ على 
إدارة التعلم االلكترونً، من  ألنظمةأهم معوقات استخدام أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة المنوفٌة 
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من المجتمع  المختارةبانة التً تم اعدادها وتقنٌنها وتطبٌقها على عٌنة الدراسة خالل االست
 األصلً ألعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة المنوفٌة.

 حدود الدراسة:
 تمثلت حدود الدراسة الحالٌة، فٌما ٌلً:

الحد الموضوعً: اقتصرت الدراسة فً تحدٌدها لمعوقات استخدام أعضاء هٌبة التدرٌس -
إدارة التعلم االلكترونً على المعوقات المتعلقة بإدارة الجامعة وأعضاء هٌبة التدرٌس ألنظمة 

 أنفسهم والطالب وتلك التً تتعلق بالجوانب الفنٌة الستخدام النظم.

الحد البشري: اقتصرت الدراسة فً جانبها المٌدانً على أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة -
على المشكالت النوعٌة ذات الصلة بطبٌعة المإسسات  المنوفٌة، انطالقا من ضرورة التركٌز

والتً قد تختلؾ عن ؼٌرها تؤثٌرا وتؤثرا. وكذلك فهناك ضرورة الى أن توجه األبحاث فً إطار 
 المجتمعات المحلٌة التً تشمل الجامعات.

 م. 3102| 3102الحد الزمانً: تم تطبٌق الجانب المٌدانً للدراسة فً العام الجامعً -

 ت الدراسة:مصطلحا
تم استعراض المفاهٌم األساسٌة لمصطلحات الدراسة فً اطارها النظري، ونستعرض فٌما 

 ٌلً المصطلحات االجرابٌة للدراسة الحالٌة، كما ٌلً: 
  Learning management Systems (LMS) أنظمة إدارة التعلم االلكترونً:-

- Softwareلٌة على أنها   برامج تعرؾ أنظمة إدارة التعلم االلكترونً فً الدراسة الحا
على تكنولوجٌا الوٌب، إلدارة نشاطات التعلٌم والتعلم االلكترونً،  قابمة-نظم معلومات )منصات( 

-باعتبارها مإسسة تعلٌمٌة-جامعة المنوفٌة ومتابعة الطلبة وتقوٌم كفاءة العملٌة التعلٌمٌة فً 
االختبارات...الخ. باتباع معاٌٌر عالمٌة محددة حٌث المساقات، التفاعل، التدرٌبات واألنشطة،  من

 – WebCTومنها نظم ) التعلم.قصد إحداث عملٌة  ،SCORM" ،IMS، "IEEEمثل معاٌٌر

ECollege-UNIV-R
 ct

) -Blackboard -Moodle-Claroline -Dokeos -ATutor.) 
 معوقات استخدام أنظمة إدارة التعلم االلكترونً:-

إدارة التعلم االلكترونً فً الدراسة الحالٌة على أنها  مةأنظتعرؾ معوقات استخدام 
 المشكالت والصعوبات التً تقؾ حاجزا ٌحول دون استخدام أعضاء هٌبة التدرٌس بجامعة 

 المنوفٌة ألنظمة إدارة التعلم االلكترونً وتوظٌفها بالشكل المرؼوب فً العملٌة التعلٌمٌة  .

 اجراءات الدراسة:
 اسة، فٌما ٌلً:تمثلت اجراءات الدر

مراجعة األدب االداري التربوي فٌما تعلق بؤنظمة إدارة التعلم االلكترونً من حٌث المفهوم  -0
واألهمٌة والخصابص واألهداؾ واألنواع وآلٌات ومعوقات االستخدام، وكذلك مراجعة 

 الدراسات السابقة ذات الصلة.

س ببعض كلٌات ومعاهد جامعة اجراء دراسة استطالعٌة على بعض أعضاء هٌبة التدرٌ -3
المنوفٌة، للتعرؾ على واقع استخدام أنظمة إدارة التعلم االلكترونً بالعملٌة التعلٌمٌة 

 بجامعة المنوفٌة مع رصد وتصنٌؾ معوقات استخدامها.
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اعداد وتقنٌن وتطبٌق أداة الدراسة )االستبانة(، على عٌنة الدراسة من أعضاء هٌبة  -2
وفٌة )فرع شبٌن الكوم(، للتعرؾ على معوقات استخدامهم ألنظمة التدرٌس بجامعة المن

 إدارة التعلم االلكترونً من وجهة نظرهم.

 تحلٌل نتابج الدراسة وتفسٌرها. -2

تقدٌم الدراسة لعدة توصٌات اجرابٌة للتؽلب على معوقات استخدام أعضاء هٌبة التدرٌس  -2
نً، استهدافا لتجوٌد أدابهم التعلٌمً، وتطوٌرا بجامعة المنوفٌة ألنظمة إدارة التعلم االلكترو
 للعملٌة التعلٌمٌة بجامعة المنوفٌة بشكل عام.

 الدراسات السابقة: 
فً ضوء اطالع الباحث على دراسات عدٌدة تعلقت بموضوع الدراسة الحالٌة، فلقد أمكن 

اللكترونً، تصنٌفها الى محورٌن، اشتمل أحدهما على دراسات تناولت أنظمة إدارة التعلم ا
واشتمل اآلخر على دراسات تناولت معوقات التعلٌم االلكترونً بشكل عام، وأخرى تناولت 

 معوقات استخدام أنظمة إدارة التعلم االلكترونً بشكل خاص، وفٌما ٌلً تفصٌل ذلك:
 )أ(: دراسات تناولت أنظمة إدارة التعلم االلكترونً:

 اإللكترونً التعلٌم إدارة نظم تطوٌر نموذج اقتراح (،3112) هللا عبد دراسة استهدفت  
. العربٌة األوساط فً النماذج هذه لندرة وذلك اآللً، الحاسب شبكات عبر E-learning العربٌة
 وسهولة الذاتٌة والمتابعة االستخدام سهولة مع المقترح النموذج فعالٌة البحث نتابج وأكدت
 المقترح النموذج تبنً بضرورة الدراسة وأوصت. المدٌرٌن بٌن المشترك والعمل التقوٌم
(. بعد عن التعلٌم مراكز – اإلداري التدرٌب – االلكترونٌة الجامعات) التعلٌم مراكز فً وتطبٌقه

التعرؾ على  (،Woods , Baker & Hopper, 2004)هوبر  وودز وبٌكر و  دراسة  واستهدفت
ترتقً بتقٌٌم أعمال الطالب، وتحدٌد  مفهوم أعضاء هٌبة التدرٌس حول ممٌزات البالك بورد التً

ورد على الجو بمدى تؤثٌر استخدام الكلٌة للبالك والخواص التً ٌستخدمونها فً البالك بورد، 
أن . ومن أظهر النتابج التً توصلت الٌها الدراسة  االجتماعً النفسً مع التدرٌس وجها لوجه

وإدارة للطالب  وتوفٌر وثابقهارة المحتوى االستخدام األساسً للبالك بورد كان كؤداة إدارٌة إلد
للبالك  وأن نظرتهمالتعلٌمٌة.  وتقٌٌم األهداؾاستخدمت البالك بورد للتعلٌمات  وكلٌات قلٌلة، درجاتهم

كانوا  وأن النساءبورد إٌجابٌة كإدارة الصؾ لكنها محاٌده مع فوابده التعلٌمٌة النفس اجتماعٌة. 
 تفاعلً. وخلق جورتقاء باإلدارة الصفٌة إٌجابٌات أكثر من الرجال فً اال

 فً سعود الملك جامعة تجربة تحقٌق مدى (، التعرؾ على3111واستهدفت دراسة القرنً )

 التدرٌس مساندة فً "اإلنترنت" العالمٌة للمعلومات الشبكة عبر Web CT نظام استخدام

ٌس لنظام إدارة التعلم عبر ، من خالل تطبٌق الطالب وأعضاء هٌبة التدرلها رسمت التً لألهداؾ
لمدى  العٌنة أفراد استجابات، ومن أهم ما توصلت الٌه الدراسة أن : ) Web CTاالنترنت )

سواء للطالب أو  سعود الملك بجامعة التدرٌس مساندة فً Web CT نظام واستخدام تطبٌق
واستخدامها  ما بٌن متوسطة وعالٌة، فٌما ٌتعلق  بمعرفة النظم جاءت أعضاء هٌبة التدرٌس

والتصمٌم التعلٌمً للمقررات والمهارات المتطلبة لالستخدام، كما كان تقدٌر أفراد عٌنة الدراسة 
  لجدوى استخدام النظام عالٌة .
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على مفهوم أنظمة إدارة التعلم اإللكترونً  (، التعرؾ3112دراسة الحربً )استهدفت و
ة االتصال فً العملٌة التربوٌة. هذا ودورها فً رفع كفاءومكوناتها، وفوابدها ووظابفها 
خالل  علٌها، منالى التعرٌؾ بؤنواع أنظمة إدارة التعلم اإللكترونً وتقدٌم أمثلة  باإلضافة

وقدمت الورقة تصورا نظرٌا إلمكانٌة توظٌؾ أنظمة  التحلٌلً.استخدام اجراءات المنهج الوصفً 
العملٌة التعلٌمٌة والتربوٌة فً منطقة تبوك  إدارة التعلم االلكترونً فً تفعٌل عملٌة االتصال فً
 تحسٌن(، 3112) اسماعٌل دراسة واستهدفت التعلٌمٌة، وفً تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة بشكل عام.

 طرٌق عن نموذجا   قطر جامعة التحدٌد وجه وعلى العربٌة، الجامعات فً اإللكترونً التعلم جودة
 التعلٌم فً اإلنصاؾ مبدأ تحقٌق توضٌح ىإل الوصول أجل من Blackboard نظام استخدام
 على الوقوؾ إلى باإلضافة ،واألنشطة التقوٌم، ووسابل المحاضرات،: خالل من الجامعً

 للشرابح بالنسبة تكلفته وخفض الجامعً، التعلٌم فً التموٌل إلشكالٌة حال تعتبر مقترحات،
 عن الكشؾ وكذلك، األساتذة من ونخبة الجامعً، الكتاب: خالل من وذلك ،الفقٌرة االجتماعٌة

.  الرأي إبداء واالبتكار، اإلبداع النقدي، الحس: خالل من الجامعً للطالب العلمً اإلعداد كٌفٌة
 نفقات وتوفٌر والتعلم، التعلٌم جودة تحسٌن فً وفعالٌته قطر جامعة فً نجاحه النظام أثبت وقد

 .التدرٌس هٌبة وأعضاء الطالب بٌن المستمر التواصل وتفعٌل الجامعة
تطوٌر نظام الكترونً تفاعلً لجعل التعلٌم بالطرٌقة  (،3113دراسة عبد المجٌد)استهدفت و

 عمان، عنشناص بسلطنة -الى التعلٌم بالطرٌقة التقلٌدٌة فً الكلٌة التقنٌة أقرباإللكترونٌة 
ا ٌتمتع به هذا لم  مودل  وأهمها نظام التعلم،طرٌق دراسة مفصلة ألنواع مختلفة من نظم إدارة 

الباحث استبٌان ٌختص بقٌاس  وطبقالنظام من مواصفات تمٌزه عن بقٌة األنظمة األخرى. 
وقد حصل  ،شناص–كفاءة ونجاح هذا النظام التعلٌمً االلكترونً المطور بتطبٌقه بالكلٌة التقنٌة 

 (Martin, 2008)مارتن  وتوصلت دراسةاالستبٌان على نتابج جٌده جدا فٌما ٌتعلق بتطبٌقه. 
فً  عد ذلكوكٌؾ سا Blackboardإلى الكشؾ عن فابدة تقدٌم المحتوى التعلٌمً على  والتً هدفت

أن الواجبات وملفات المحتوى وكشؾ الدرجات الحاسب، الى اكتساب مهارات حاسوبٌة لمقرر مبادئ 
على المصادر  خولوإمكانٌة الد االمتحانات،الراجعة على  ، وأن التؽذٌةقٌمة بالخصابص األكثرصنفت 
وقد استجاب كل من الطالب ، السهل للنظام صنفت بالخصابص األكثر فابدة وقت، واالستخدامفً أي 

للنظام وبرهن ذلك على أنه ٌمكن تحسٌن العدٌد من المخرجات التعلٌمٌة باستخدام  والمعلمٌن بإٌجابٌة
 هذا النظام. 

 للتطورات العربٌة الجامعات اكبةمو مدى على التعرؾ ،(3113) الجرؾ دراسة واستهدفت 
 ومدى بعد عن والتعلٌم اإللكترونً التعلم إدارة نظم توافر حٌث من الحدٌثة التكنولوجٌة
 ومعهد وكلٌة جامعة 232 مواقع بدخول وقامت الباحثة. تستخدم المقررات أي وفً استخدامها

 إدارة نظم لدٌهم فقط ٌةالعرب الجامعات من %32 نحو أن النتابج أظهرت. اإلنترنت على عربً
 والتكنولوجٌا العلوم جامعات وبعض االفتراضٌة والجامعات المفتوحة الجامعات تشمل إلكترونً تعلٌم
 المقررات عدد أن كما الدٌنٌة، الجامعات باستثناء الخلٌج دول وجامعات العربٌة، ول الد فً

 .نسبٌا   قلٌلة المطروحة اإللكترونٌة
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 التعلم بٌبات إدارة نظم استخدام مهارات تحدٌد( 3113) وعصر ر،الجزا دراسة واستهدفت  
 التدرٌس هٌبة أعضاء لدى المهارات هذه لتنمٌة تعلٌمٌة لبٌبة تصور ووضع اإللكترونٌة
 التدرٌس هٌبة أعضاء مهارات تنمٌة فً المقترحة البٌبة فعالٌة من والتحقق ومعاونٌهم
 وصول الدراسة وأكدت.  التعلٌمٌة العملٌة فً أدوارهم أداء تحسٌن ثم ومن ومعاونٌهم،
 مستوى إلى المتدربٌن وصول وكذلك التعلم، بعد األدابٌة المهارات اتقان مستوى الى المتدربٌن
 وبالنسبة اإللكترونٌة، التعلم بٌبات إدارة نظم باستخدام إلكترونً مقرر إنتاج لمهارات اإلتقان
 .المتوقع االتقان مستوى حقق قد المقترح البرنامج أن وجد المقترحة التعلٌمٌة البٌبة لكفاءة

 فً مقترح تدرٌبً برنامج فاعلٌة عن الكشؾ( 3114) العاطً، عبد دراسة واستهدفت
 منظومة باستخدام االلكترونً المحتوى إدارة مهارات واألدابً لبعض المعرفً الجانب تنمٌة
 فاعلٌة النتابج وأظهرت نحوه. هاتهماتجا تنمٌة وفً المهنٌة، الدبلوم طالب لدى Moodleمودل 

 باستخدام االلكترونً المحتوى إلدارة واألدابً المعرفً الجانب تنمٌة فً المقترح البرنامج
 االتجاه تنمٌة فً فعاال كان البرنامج أن كما المهنٌة، الدبلوم طالب لدى Moodle مودل منظومة

  .استخدامه نحو
 عبد الملك جامعة تجربة تحقٌق مدى على لتعرؾا ،(3101) الدٌن زٌن دراسة واستهدفت

 منها االستفادة ومحاولة لها رسمت التً لألهداؾ التدرٌس فً EMES نظام استخدام فً العزٌز
 فً EMESنظام واستخدام تطبٌق أن أهمها نتابج عدة عن البحث وأسفر. المصري التعلٌم فً

 التدرٌس فً النظام فابدة وتراوحت متوسطة، بدرجة كانت العزٌز عبد الملك بجامعة التدرٌس
 بنظام التدرٌس تواجه التً المعوقات ومن وعالٌة، ضعٌفة بٌن ما العزٌز عبد الملك بجامعة

EMES، ًالتجهٌز ضعؾ الى اضافة به، التدرٌس هٌبة وأعضاء الطالب معرفة ضعؾ ه 
 والمعاهد جامعاتبال اإللكترونً التعلم لتوظٌؾ مستقبلً تصور بوضع البحث وانتهى. لتطبٌقه

 الستقبال والطالب المعلمٌن وتدرٌب والتكنولوجٌة المادٌة البٌبة توفٌر ضرورة ومنها المصرٌة،
 .النظام تدرٌس

عضاء هٌبة أالتعرؾ على اتجاهات (، والتً استهدفت 3100وتوصلت دراسة حسٌن )
وجود ، الى جسورالتدرٌس بالجامعات السعودٌة نحو استخدام نظام إدارة التعلم االلكترونً 

م لاتجاهات اٌجابٌة لدى أعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعات السعودٌة نحو نظام إدارة التع
االلكترونً جسور رؼم عدم تفعٌل استخدامه بشكل كاؾ، وأظهرت عٌنة الدراسة مدى حاجاتهم 

وبنك للتدرٌب على استخدام النظام وبخاصة إدارة محتوى التعلم ومشاركة الملفات والمنتدٌات 
األسبلة، كما توصل البحث إلى عدم وجود فروق فً االتجاهات نحو استخدام النظام بٌن أعضاء 

هٌردزفٌلد  دراسة  واستهدفت هٌبة التدرٌس بٌن نوعٌات الكلٌات اإلنسانٌة والعلمٌة والصحٌة.
التعرؾ إلى  - "(Heirdsfield, Walker, Tambyah & Beutel,2011)وووكر وتٌمباٌاه وبٌوتل

آراء أعضاء هٌبة التدرٌس وطلبة ما قبل الخدمة حول التعلٌم والتدرٌس باستخدام نظم إدارة التعلم  على
)البالك بورد( على االنترنت والمقارنة بٌنها، وتحدٌد إلى أي مدى تعتبر هذه البٌبات لتعلٌم الطلبة مإثرة 

البٌانات وورش العمل  لى قاعدةإالوصول  الى تحدٌد اٌجابٌات للنظام ومنها:الدراسة  وقد توصلت .
تدرٌس فً  وأعضاء هٌبةمع طلبة  وإمكانٌة التواصلأي وقت،  والواجبات فً ومتطلبات المهمة

وقت الطلبة إذ أؼناهم عن السفر  ووفر منجامعات أخرى مما أتاح التعاون بٌنهم من خالل البالك بورد 
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عٌنة الدراسة المنتدى مٌزة فً البالك  من % 21وعد  لوجه.إلى جامعات أخرى فقلل من التعلٌم وجها 
وأن % من الطلبة ٌستخدمون المحاضرات المسجلة عبر الفٌدٌو 21أشارت الدراسة إلى أن  بورد، كما

% 22بؤن  وأشارت الدراسةالمسجلة صوتٌا أو بالفٌدٌو ساهمت فً زٌادة مشاركة الطلبة،  المحاضرات
 بارات عبر نظام البالك بورد. من أعضاء هٌبة التدرٌس ال ٌستخدمون االخت

 اإللكترونً التعلٌم فاعلٌة وتقٌٌم رصد إلى هدفت والتً( م3100) أحمد دراسة وتوصلت 
 بجامعة االجتماعٌة والعلوم اآلداب بكلٌة والمعلومات المكتبات برنامج مقررات بعض تدرٌس فً

 برنامج خواص تفعٌل مدى على والوقوؾ   المودل برنامج استخدام خالل من قابوس السلطان
الى  التدرٌس، هٌبة وأعضاء الطالب نظر وجهه من اإلفادة معوقات ورصد التدرٌس فً المودل

 وأن تطوٌر التدرٌس، هٌبة أعضاء قبل من المودل خواص كافة تفعٌل عدم بعض النتابج ومنها:
والمرونة  لعلمٌة،ا وإثراء المادة المعلومات مع الرقمً والتعامل وزٌادة التفاعل التدرٌس أسلوب

 استخدامه بمشكالت وفٌما ٌتعلق المودل، ممٌزات أهم من للمقرر العلمً المحتوى تعدٌل فً
 استخدام عند التدرٌس هٌبة أعضاء ٌواجهها التً المشكالت أبرز من الوقت عامل اتضح أن
 لتًا المشكالت أكثر من منها الحجم كبٌرة وخاصة الملفات بعض تحمٌل صعوبة أنو المودل،
 .المودل استخدام عند الطالب تواجه

 هٌبة وأعضاء طالبات استخدام واقع التعرؾ على (3103) العمرو دراسة واستهدفت
 التربٌة بكلٌة( Black Board) بورد البالك التعلم إدارة لنظام التعلٌم تقنٌات بقسم التدرٌس
 اإللكترونً البرٌد أن الدراسة الٌها توصلت التً النتابج أظهر ومن. سعود الملك بجامعة

 األكثر هً والواجبات طالبات،( 01) بواقع الطالبات قبل من تفعٌال المهام أكثر هً والمنتدٌات
 كون فً الطالبات واشتركت تدرٌس، هٌبة أعضاء( 2) بواقع التدرٌس هٌبة أعضاء لدى تفعٌال
 متابعة عدم فهً طالباتال نظر وجهة من النظام عٌوب أما. تفعٌال المهام أقل المصطلحات معجم
 نظر وجهة من المقررات وإدارة للمتابعة طوٌل وقت إلى وحاجته المقرر، لموقع األساتذة بعض

 . التدرٌس هٌبة أعضاء
 عبر التعلم على المالمح العامة لنظم إدارة (، التعرؾ3103دراسة السرحانً )استهدفت و

والفرق  وممٌزاتها،مطبقة فً هذه النظم العالمٌة ال المعاٌٌر، وأهدافها وأشهر LMS اإلنترنت
الى التعرؾ على واقع  باإلضافة ،LCMS اإلنترنت عبر التعلم محتوي إدارة وبٌن نظام بٌنها

الدراسة أن: العربً. ومن أظهر النتابج التً توصلت الٌها  LMSإدارة التعلم عبر اإلنترنت 
تقدم من خالل المواقع اإللكترونٌة، التعلم اإللكترونً أشمل من مجرد مجموعة المقررات التً 

وٌتعدى ذلك إلى العملٌات التً ٌتم من خالله إدارة عملٌة التعلم بكاملها بما فً ذلك تسجٌل دخول 
التعلم  وٌعتمد نجاح حول ذلك. وإعداد التقارٌرالطالب، وتتبع تقدمهم وتسجٌل البٌانات، 

وٌر وانتقاء نظام إدارة التعلم المناسب من اإللكترونً بصفة عامة، والتعلم عبر اإلنترنت على تط
 التحدٌث المتواصل لمواكبة التطورات ومراعاة معاٌٌر نظم التعلٌم.وحٌث تلبٌة متطلبات التعلٌم 

إلى عدم توفر  زىقد ٌع LMSقلة استخدام الجامعات العربٌة لنظم إدارة التعلم عبر اإلنترنت  وأن
ا النوع من التعلم إضافة ؼلى عدم توفر الدعم اإلداري البنٌة التحتٌة والمٌزانٌة الالزمة لهذ

 ونقص التدرٌب. 
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ومن خالل استقراء الدراسات السابقة والتً تضمنها هذا المحور والتً تعلقت بؤنظمة إدارة 
التعلم االلكترونً، تتضح أهمٌة هذه النظم بشكل أساسً فً ضبط وتسهٌل عملٌة التدرٌس 

اٌجابً سواء بالنسبة للطالب أو أعضاء هٌبة التدرٌس أو العملٌة االلكترونً، وفً تحقٌق مردود 
التدرٌسٌة ذاتها، كما ٌتضح االتجاه االٌجابً لدى الجامعات سواء العربٌة منها أو العالمٌة،  
لتطبٌق هذه النظم أخذا بصٌػ التطوٌر المتعلقة بالتعلٌم االلكترونً الذي صار مقوما ضرورٌا 

لجامعً والعالً وتواكبا مع ثورة تكنولوجٌا المعلومات أو التكنولوجٌا لتفعٌل التعلٌم وخاصة ا
الرقمٌة بكل جوانبها. واتضح كذلك أن هناك شروطا ومواصفات ومعاٌٌر ٌتحدد فً ضوبها اختٌار 
هذه النظم فً التدرٌس الجامعً، بما ٌتناسب مع طبٌعتها وأنواعها والمهارات المتطلبة لها، هذا 

 اها فً العملٌة التعلٌمٌة من وجهة نظر المستخدمٌن أنفسهم. باإلضافة الى جدو
 

 )ب(: دراسات تناولت معوقات استخدام التعلٌم االلكترونً وأنظمة ادارته:
بمراجعة الدراسات السابقة، والتً تعلقت بمعوقات أو تحدٌات أو مشكالت تطبٌق التعلٌم   

عدٌدة تناولت هذه المعوقات بشكل االلكترونً وأنظمة ادارته، فلقد اتضح وجود دراسات 
تفصٌلً، وسوؾ ٌرجا الباحث عرض هذه الدراسات وتفصٌالتها، عقب االنتهاء من اإلطار 

   النظري، فً بعد ٌتناول معوقات استخدام أنظمة إدارة التعلم االلكترونً فً التعلٌم الجامعً. 
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 اإلطار النظري للدراسةثانٌا: 
ا، فان اإلطار النظري لها سوؾ ٌتضمن بالعرض والتحلٌل، وفقا لطبٌعة الدراسة وأهدافه

 النقاط التالٌة:
 (:LMSأوال: مفهوم وبنٌة أنظمة إدارة التعلم االلكترونً )

 هو عبارة عن-عامبشكل -Learning-Eالتعلٌم اإللكترونً بداٌة ٌجب أن ٌشار الى أن 
ٌبٌة للمتعلمٌن أو المتدربٌن فً أي  منظومة تعلٌمٌة تساعد فً تقدٌم البرامج التعلٌمٌة أو التدر

)اإلنترنت، القنوات  وقت وفً أي مكان باستخدام تقنٌات المعلومات واالتصاالت التفاعلٌة مثل
لتوفٌر بٌبة تعلٌمٌة الحاسوب. الخ(،  المدمجة، أجهزةاألقراص  اإللكترونً،المحلٌة، البرٌد 

فصل الدراسً أو ؼٌر متزامنة عن بعد تعلمٌة تفاعلٌة متعددة المصادر بطرٌقة متزامنة فً ال
 . )الموسى دون االلتزام بمكان محدد اعتمادا  على التعلم الذاتً والتفاعل بٌن المتعلم والمعلم 

 (. 00، ص 3112والمبارك، 
اإللكترونً: هو أسلوب حدٌث من أسالٌب التعلٌم، توظؾ فٌه آلٌات االتصال  وبذلك فالتعلٌم 
لتعلٌمٌة، وإثرابها والرفع من جودتها. وٌعد التعلم اإللكترونً أشمل من لدعم العملٌة ا ،الحدٌثة

مجرد مجموعة المقررات التً تقدم من خالل المواقع اإللكترونٌة، وٌتعدى ذلك إلى العملٌات التً 
السرحانً، )(، 30، ص 3113الجزار، وعصر، ) ٌتم من خاللها إدارة عملٌة التعلم بكاملها.

3103.) 
برامج إدارة  عرؾ التعلٌم االلكترونً بشكل أكثر دقة وتخصٌصا بؤنه استخدامٌ وهناك من 

محددة مثل  عالمٌة معاٌٌربإتباع  وذلك (LMS & LCMS) نظم التعلم والمحتوى
ومن ثم ارتبط التعلٌم االلكترونً،  التعلم.إحداث عملٌة  قصد SCORM, IMS، IEEEمعاٌٌر

 (LMSلم االلكترونٌة، من خالل استخدام نظم إدارة التعلم)بالتعلم عبر الشبكات وانتاج بٌبات التع
(Greenberg,2002). 

عن  كؤرضٌات للتعلٌمأنظمة إدارة التعلم اإللكترونٌة )منصات التعلٌم اإللكترونً(  وتعمل  
ب، وهً بمثابة الساحات التً ٌتم بواسطتها عرض األعمال ٌبعد قابمة على تكنولوجٌات الو

علٌم اإللكترونً وتشمل المقررات اإللكترونٌة وما تحتوٌه من نشاطات من وجمٌع ما ٌختص بالت
المتعلم من  نوالتواصل، وتمكخاللها تتحقق عملٌة التعلم باستعمال مجموعة من أدوات االتصال 

الحصول على ما ٌحتاجه من مقررات دراسٌة وبرامج...الخ. وٌتمٌز نظام إدارة التعلم اإللكترونً 
ؤة التعلٌمٌة من إدارة وتنظٌم واستخدام وتسوٌق الدورات والبرامج الدراسٌة بؤنه ٌمكن المنش

والمعدة بطرٌقة التصمٌم اإللكترونً للمدارس والمعاهد والكلٌات والجامعات. )الموسى والمبارك، 
 (322ص ، 3112
فة ألنظمة إدارة التعلم االلكترونً، فإننا نجد اتفاقا بٌن الباحثٌن وبمراجعة التعرٌفات المختل  

 Learningوالعاملٌن فً هذا الحقل االلكترونً، فتعرؾ أنظمة إدارة التعلم االلكترونً )

management Systems( أو ما تسمى اختصارا ،)LMS  عبارة عن برامج  (، على أنها
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Software م التدرٌب والتعلٌم المستمر وجمٌع أنشطة ٌعة وتقٌللمساعدة فً إدارة ومتاب صممت
عبر الشبكة العالمٌة للمعلومات، أو الشبكة والتدرٌبٌة المختلفة  المنشآت التعلٌمٌةالتعلم فً 
(. 3102،وٌكٌبٌدٌا الموسوعة الحرة) (،3112)محمد الحربً، (،  (Nishtar, 2006المحلٌة. 

وظهرت نتٌجة للحاجة  اإللكترونً،ات التعلم مستحدث إحدى LMSالتعلم وتعد أنظمة إدارة 
الماسة إلى تنظٌم المحتوى التعلٌمً اإللكترونً، باإلضافة إلى متابعة تقدم تعلم الطلبة وإدارة 

وتعرؾ كذلك على أنها   نظم الكترونٌة، إلدارة وتوثٌق وتتبع اإللكترونً. عملٌات التعلٌم والتعلم 
، أو البرامج التدرٌبٌة، والطالب أو المتدربٌن، وتوفٌر واالبالغ عن سٌر المقررات الدراسٌة

امكانٌة التعلم والتدرٌب التعاونً، واتاحة التواصل والمشاركة بٌن المستخدمٌن واألستاذ والطلبة 
 ( 002، ص 3100السلوم، )أو المتدربٌن، وإدارة كامل العملٌة التدرٌبٌة أو التعلٌمٌة الكترونٌا. 

 خاصتة ختدمات تضتم نظتم" بؤنهتا التتعلم نظتم إدارة ) 323  ، ص3112 (بستٌونً وٌعرؾ

 إلٌته، التدخول إمكانٌتة والمشترفٌن والمعلمتٌن الطتالب ٌسمح بمنح اإللكترونً التعلٌمً بالمحتوى

 بتالمحتوى التتحكم الممنتوح للمستتخدم، للمستتوى طبقتا   التدخول صتالحٌات :الختدمات هتذه متن

الطتالب،  أداء متابعتة المحادثتة، للطتالب مجموعتات متع والتعامتل إدارة للتواصتل، أدوات وتعدٌلته،
 ."ذلك وؼٌر
أنظمة إدارة التعلم هً برامج تطبٌقٌة أو تكنولوجٌا معتمدة على االنترنت تستخدم فً و 

ة إلنشاء قد نظام إدارة التعلم المعلم بطرٌوالتخطٌط وتنفٌذ وتقوٌم عملٌة تعلم محددة. وعادة ما ٌز
اركة الطالب وتقوٌم أدابهم. وٌمكن أن ٌزود نظام إدارة التعلم الطالب وتقدٌم محتوى ومراقبة مش

بالقدرة على استخدام الخصابص التفاعلٌة مثل مناقشة الموضوعات واالجتماعات المربٌة 
وهً تعتمد على الشبكة العنكبوتٌة لتسهل عملٌة الوصول إلى محتوٌات  النقاش،ومنتدٌات 

 (.3103الشهري، )زمانٌة. معوقات مكانٌة أو  وإدارة العملٌة التعلٌمٌة دون أي
 التعلٌم نشاطات إدارة أتمته برمجٌات هً LMS التعلم إدارة أنظمة وٌتضح مما سبق أن

 إدارة نظام وٌعد وؼٌرها والتقٌٌم والتمارٌن التدرٌبات التفاعل، الدراسٌة، المناهج مسار حٌث من
(، أن أنظمة إدارة التعلم 222، ص 3114عٌل )وٌرى اسما .اإللكترونً التعلم حلول أساس التعلم

 المإسسة فً التعلم أوجه جمٌع وإدارة والتعلٌم للتخطٌط استراتٌجً حل بمثابة تعتبرااللكترونً 

 هٌبة قبل من الموجهة المقررات أو االفتراضٌة القاعات أو المباشر االتصال ذلك فً بما التعلٌمٌة
 نظام وفق تعمل بعضها عن ومعزولة منفصلة كانت التً ٌةالتعلٌم األنشطة سٌجعل وهذا التدرٌس،

 المحتوى على كثٌرا   تركز LMS فإن آخر جانب ومن التعلٌم، مستوى رفع فً ٌسهم مترابط

 .       SCORM  سكورم  معاٌٌر وفق استخدامه وإعادة مكوناته تداول حٌث من التعلٌمً
نظمة إدارة التعلم االلكترونً، فتعرؾ ومن التعرٌفات السابقة، ٌمكننا أن نحدد تعرٌفا أل

أنظمة إدارة التعلم االلكترونً فً الدراسة الحالٌة على أنها   نظم معلومات )منصات( قابمة على 
تكنولوجٌا الوٌب، إلدارة نشاطات التعلٌم والتعلم االلكترونً، ومتابعة الطلبة وتقوٌم كفاءة العملٌة 

من حٌث المساقات، التفاعل، التدرٌبات -سة تعلٌمٌةباعتبارها مإس-التعلٌمٌة فً الجامعة 
 ،SCORM ،IMSواألنشطة، االختبارات...الخ. باتباع معاٌٌر عالمٌة محددة مثل معاٌٌر

IEEE  ومنها نظم التعلم.عملٌة قصد إحداث: WebCT – ECollege-UNIV-R ct -
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Blackboard -Moodle-Claroline -Dokeos –Atutor. احدى أهم  وتعتبر هذه األنظمة
 حلول التعلٌم اإللكترونً فً الجامعات.

وتتمٌز بنٌة أنظمة إدارة التعلم االلكترونً، كونها برامج تعمل بطرٌقة موزعة بمعنى أن    
تنفٌذها ال ٌكون على حاسب شـخصً معزول ولكن على شبكة. وهذه البرامج تعمل بالنموذج 

ً جهة الملقم وٌشرؾ علٌها مشرؾ (، بحٌث تنصب المنصة ف(Client-Serverزبون -ملقم
المنصة وهو اختصاصً فً الشبكات واإلعالم اآللً، وؼالبا ما ال ٌستلزم استعمالها فً جهة 
الزبون من قبل المعلمٌن والمتعلمٌن سوى برنامج متصفح االنترنت وبعض البرامج المساعدة 

تعلق بجهة الملقم، ٌجب وفٌما ٌ   (.21ص  ،3113على إعداد المحتوى الرقمً. )عبد المجٌد، 
 توفر البرامج التالٌة: 

 (…,windows NT/2000, Unix, Linux Red Hat)أنظمة التشؽٌل  -
 (… ,Apache, IIs, Netscape server)تطبٌقات الخادمات  -
  (SGBD Oracle, SyBase, SQL, MySQL) المعطٌاتنظم تسٌٌر قواعد  -
 (Messagerie, …etc)خادمات أخرى  -

 (:LMSأهداؾ وأهمٌة ووظابؾ نظم إدارة التعلم االلكترونً ) ثانٌا:
 التعلم وتقٌٌم ومتابعة إدارة إلى ((LMS اإلنترنت عبر التعلم إدارة أنظمة تهدؾ 

. بعد عن أي اإلنترنت عبر تتم التعلم أنشطة جمٌع حٌث المستمر، والتعلم والتدرٌب اإللكترونً
 أهم وهً من e learning platform"  كترونًاإلل التعلم منصات بؤنها األنظمة وتوصؾ
 (.3102عبد العاطً، )بعد.  عن للتعلٌم الحدٌثة األدوات

البٌبة التً تقدم المحتوى  على اتاحةأنظمة إدارة التعلم االلكترونً الجٌدة وتعمل 
تً كما أنها تدعم أنظمة إدارة المحتوى ال الدارسٌن،وإدارة أنشطة التعلم ومتابعة  االلكترونً،

وتشارك أنظمة إدارة التعلم فً الوظابؾ الربٌسٌة التً تحتاجها وتجمٌعه. تقوم بتخزٌن المحتوى 
وٌشمل ذلك إدارة عملٌات  االنترنت،أي من المإسسات التربوٌة لتقدٌم مقرراتها وادارتها عبر 

ناء وب االفتراضً،أدوات للصؾ  التعلٌمً، وتقدٌموبناء وإدارة المحتوى  والتسجٌل،القبول 
 المتعلم،ومتابعة أداء  االلكترونً،والبرٌد  المناقشة،ومنتدٌات  الواجبات،وإدارة  االختبارات،وإدارة 
 (.00-01، ص ص 3111 وعصر،)الجزار 

فً إدارة ومتابعة وتقوٌم التدرٌب  للمساعدة-كما تمت االشارة الٌه – LMSصمم ولقد   
لذا فهو  وخاصة التعلٌمٌة بما فٌها الجامعٌة. آتوالتعلٌم المستمر وجمٌع أنشطة التعلم فً المنش

بما فً ذلك البث  آتوالتدرٌب وإدارة جمٌع أوجه التعلم فً المنش ٌعتبر حل استراتٌجً للتخطٌط
ٌجعل األنشطة وهذا مما ة من قبل المدربٌن. هالقاعات االفتراضٌة أو المقررات الموج أو الحً

بعضها تعمل وفق نظام مترابط ٌسهم فً رفع مستوى  التعلٌمٌة التً كانت منفصلة ومعزولة عن
 التدرٌب.

التعلم اإللكترونً أشمل من مجرد مجموعة المقررات التً تقدم من خالل المواقع و
إدارة عملٌة التعلم بكاملها بما فً ذلك  ااإللكترونٌة، وٌتعدى ذلك إلى العملٌات التً ٌتم من خالله
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 وٌعتمد نجاح حول ذلك. وإعداد التقارٌرتسجٌل البٌانات، تسجٌل دخول الطالب، وتتبع تقدمهم و
بصفة عامة، والتعلم عبر اإلنترنت على تطوٌر وانتقاء نظام إدارة التعلم المناسب التعلم اإللكترونً 

 التحدٌث المتواصل لمواكبة التطورات ومراعاة معاٌٌر نظم التعلٌم.ومن حٌث تلبٌة متطلبات التعلٌم 
 (.3103)السرحانً، 

ولقد أشارت دراسات عدٌدة الى أهمٌة أن ٌكون عضو هٌبة التدرٌس مطورا للمحتوى 
مستخدما كل أدوات  التعلم الجماعً،بشكل من أشكال استراتٌجٌات  له،ومنفذا  االلكترونً،

كما ٌكون  التعلم،االتصال التً تقدمها شبكة المعلومات وبرمجٌاتها المصممة لهذا النوع من 
 (.3100االلكترونً. )حسٌن، لدى طالبه من خالل المحتوى  بداع واالبتكارلإلمدعما ومطورا 

(، 3112)الحربتتً،  وظتتابؾ، وهتتً:عتتدة  فتً LMS إدارة التتتعلم االلكترونتتًوتتمثتل أنظمتتة 
 (.3103)السرحانً، 

والستن  كاألسماء تعنً إدخال وتسٌٌر المعطٌات المتعلقة بالمتعلمٌن :Inscription)التسجٌل ) -
 ٌن البرٌدٌة وؼٌرها من إدراج وإدارة بٌانات المتدربٌن.والعناو

 .والتدرٌبجدولة المقرر، ووضع خطة التعلٌم  : تعنً(Tabulationالجدولة) -

 .: وتعنً إتاحة المحتوى للمتدربLinking))التوصٌل  -

 .متابعة أداء المتعلم وإصدار تقارٌر بذلك : وتعنFollow-upً))التتبع  –

، Chats متن ختالل الدردشتات التواصل بٌن المتعلمتٌن وتعنً :(Communication)االتصال -
 ، ومشاركة الشاشات.Mail ومنتدٌات النقاش، والبرٌد

 .تقٌٌمهموتعنً إجراء اختبارات للمتعلمٌن والتعامل مع  (Expérimentation): االختبارات –
 (، ٌصؾ هذه الوظابؾ: 0والشكل التالً رقم )
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 LMS التعلم االلكترونًإدارة  أنظمةوظابؾ ٌصؾ  (0)شكل 
إعتداده، بتل ٌقتوم ال ٌركز على المحتوي التعلٌمً وال على طرٌقتة  LMS والجدٌر بالذكر أن

 بإدارة ومتابعة وتقٌٌم جمٌع أنشطة التعلم االلكترونً وٌدعهما.

 (:LMSثالثا: ممٌزات وخصابص أنظمة إدارة التعلم االلكترونً )
: ٌلً ما هاهمأ من الممٌزات من بالعدٌد LMS اإلنترنت عبر التعلم إدارة أنظمة تمٌزت

 (.313، ص 3103(، )السرحانً، 222-221، ص ص 3114)اسماعٌل، 
 .ٌدعمها اآلخر والبعض العربٌة باللؽة األنظمة بعض واجهة تصمٌم -

 حٌث من للمستخدم ةالمرون توفر ومحددة بسٌطة إجراءات ٌتضمن حٌث االستخدام سهولة -

 .واستخدامها بها والتحكم لألدوات الوصول سهولة

 .الدعم أخصابً من أو Help البرنامج داخل من الفنً الدعم جودة -

 .SCORM معٌار مثل العالمٌة اإللكترونً التعلٌم معاٌٌر مع التوافق -

 الجاهزة تٌةالتح البنٌة مع النظام ربط ٌمكن بحٌث التعلٌمٌة المإسسات أنظمة مع التكامل -

 .فٌها

 .ومناسبة بسٌطة استخدام تكلفة ذو والبعض المصدر مفتوحة واألخرى مجانٌة األنظمة بعض -

 .اإللكترونً التعلم إدارة أنظمة وظابؾ لجمٌع الشمولٌة -

 .خصابصهما وتوظٌؾ والتعلم االستخدام سهولة ٌوفر مما اإلنترنت متصفح على ٌعمل النظام -

 على الحفاظ مع النظام أجزاء لجمٌع واحدة دخول نقطة ٌوفرل مركزي توثٌق بنظام ٌتمتع -

 .النظام فً األمن

 االتصال

 االختبارات

 الجدولة

 التوصيل

 التتبع

 التسجيالت

LMS 
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 (3102عبد العاطً، ) باإلضافة الى المٌزات والخصابص التالٌة:
 والبرامج. إدارة المساقات والفصول  -
 إدارة تسجٌل واتصال المستعملٌن. -
 متابعة دخول الطلبة ونشاطاتهم ونتابج امتحاناتهم وتمارٌنهم. -
 ٌر متنوعة لإلدارة.تقار -
 أدوات تؤلٌؾ المحتوى. -
 أدوات إضافة وإدارة األنشطة والمصادر. -
 (.منتدٌات، دردشة، اقتراعات)أدوات اتصال وتواصل مثل  -
 وؼٌرها )مثل استخدام أجهزة تعلٌمٌة جدٌدة أخرى(. -

 :LMS التعلم إدارة أنظمة فً المطبقة العالمٌة المعاٌٌر أشهررابعا: 
ر المعتاٌٌر عملٌتة حٌوٌتة لنجتاح التتعلم اإللكترونتً ألنهتا تعمتل علتى تتوفٌر تعتبر عملٌة تتوف 

علتى تطتوٌر  االتوازن بٌن قدرة الفرد المتعلم ومحتتوى المستاق التعلٌمتً، وتستاعد المعتاٌٌر أٌضت
 أهتم ومتن محتتوى قابتل للتؽٌٌتر بحٌتث ٌمكتن جمعته وتجزبتته وإعتادة تجمٌعته بسترعة وستهولة.

 المطبقتة المعاٌٌر أشهر من تعد والتً (SCORM) معاٌٌر اإللكترونً لمالتع فً الشابعة المعاٌٌر

 التعلم إدارة نظام أي العالقة طرفً بٌن اتصال لؽة "عن ، وهً عبارةLMS التعلم إدارة نظام فً

 (.3112 رمرام،) ."البٌانات اإلنترنت وقاعدة عبر
 Sharable Contentإلى بادبات حروؾ كلمات اللؽة اإلنجلٌزٌة  SCORMوترمز 

Reference Model  والتً تعنً النموذج المرجعً لمكونات المحتوى التشاركً. فؤثناء تمثٌل
، SCOٌجب تجزبته إلى وحدات بٌداؼوجٌة صؽٌرة تدعى  سكورمدرس معٌن حسب مواصفات 

 هذه الوحدة تكون قابلة للمشاركة وإلعادة االستعمال، أي ٌمكن استعمالها فً نظام إدارة تعلم آخر
صفحة وٌب أو صورة أو مقطع  SCOأو فً درس أخر داخل نفس نظام إدارة التعلم.  قد ٌكون 

 (LO) Learning Objectتشكل ما ٌسمى موضوع التعلم  SCOعدة وحدات وصوتً. 
 (.23-20ص ص  3113)بانت،  ما.ومجموع عدة وحدات تعلم ٌشكل درسا 

 مكوناته إلى الرقمً المحتوى تجزبة على تعتمد أنها سكورم لمعاٌٌر المهمة المٌزات ومن
 العملٌة متطلبات وفق والتكوٌن التجمٌع خالل من Partage للمشاركة قابلة وجعلها األصلٌة

 بناء عند سكورم معاٌٌر تطبٌق وعند (،  3112 بسٌونً،، )  )3112 رمرام، (التعلٌمٌة.
 :ةالتالٌ المٌزات لمستخدمٌها تحقق فإنها التعلٌمً الرقمً المحتوى

 .( بسهولةLMS)محتوى  إدارة نظام بؤي ووحداته الرقمً المحتوى نشر إمكانٌة -
 .متعددة وبؤشكال متعددة مرات استخدامه وإعادة ووحداته الرقمً المحتوى استخدام إمكانٌة -
 .للتعلم الالزم والوقت التقٌٌم ذلك فً بما األكادٌمً وتطوره المتعلم أداء متابعة إمكانٌة -
 تتابع ذي تعلٌمً رقمً محتوى على للحصول المختلفة المحتوى اتوحد ضم إمكانٌة -

 .التعلٌمٌة للمتطلبات مالبم وتشعب
 )النصوص األساسٌة الوحدات من سكورم معاٌٌر بحسب التعلٌمً الرقمً المحتوى وٌتكون

 الصوتٌة والمإثرات الصوتٌة التسجٌالت- الفوتوؼرافٌة والصور اإلٌضاحٌة الرسومات- المكتوبة
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 متداخلة بل منفصلة وحدات لٌست التوضٌحٌة(، وهً الخرابط- المتحركة والرسوم لفٌدٌوا-
 (.323، ص 2007 بسٌونً،تشعبٌه. ) وصالت تكون ألن وقابلة

 قٌاسً بروتوكول أو نظام عن عبارة هً SCORM معاٌٌر الى أن ونخلص مما سبق
 جاهزة التعلم مادة تكون وعندما علم،الت إدارة ونظام SCO المفردة التعلٌمٌة المادة بٌن للتواصل

 التعلم إدارة نظام ٌخزن ثم SCORM بروتوكول عبر التعلم إدارة لنظام المعلومة ترسل فإنها
LMS اللزوم عند البٌانات قاعدة فً المعلومة. 
 :LMS اإلنترنت عبر التعلم إدارة أنظمة وأدوات خدماتخامسا: 

 والتعلم للتعلٌم فعالة بٌبة مجموعها فً تكون التً فعالةال والخدمات األدوات من العدٌد هناك   

 (LMS) "أنظمة بؽالبٌة تتوفر، ومن األدوات التً والعاملٌن التدرٌس وهٌبة من الطالب لكل

 المحتوى-Forum المنتدى- Documents المستندات- Learning Tracks التعلٌم مسار

  واالختبارات التقٌٌم- Assignments  والتكالٌؾ الواجبات- Content التعلٌمً

Assessments -االرتباطات Links -اإللكترونٌة السبورة E-Board-المراجع  References 
  .التقوٌم أجندة Notes- المذكرات  Announcements-اإلعالنات - Newsاألخبار-
 (. 221 – 224، ص ص 3114 إسماعٌل،)

، وآخر Individual Toolsفردي ، فً نمطٌن )LMSوتوجد أدوات أنظمة إدارة التعلم 
، وبشكل أساسً فان هذه األدوات تصنؾ الى أربعة أنواع Collaborative Tools)تعاونً 

 (.221-221، ص ص 3114 ربٌسٌة، وهً: )إسماعٌل،
 :ٌلً مما كال تتضمن :LCMS اإلنترنت عبر التعلم محتوى إدارة أدوات) )أ

 .لتعلٌمًا التصمٌم نظرٌات وفق العلمً المحتوى بناء -

    .وزمان مكان أي فً المحتوى عرض إتاحة -
 والوسابط الملفات أنواع جمٌع تحمٌل إمكانٌة تتٌح التعلٌمٌة بالمصادر ثرٌة بٌبة توفٌر -

 .المتعددة

 .مفٌدة بروابط المحتوى تدعٌم إمكانٌة توفٌر -

 .مقرر لكل خاصة مصطلحات إضافة إمكانٌة ٌتٌح بما للمقرر قاموس توفٌر -

 :ٌلً مما كال تتضمن :االتصال تأدوا)  )ب
 افتراضً تعلم مجتمع بناء فً هملتس ،وؼٌر المتزامن المتزامن لالتصال أدوات توفٌر -

 .والزمان المكان حدود ٌتخطى

 الجلسات وتنفٌذ الجماعٌة، االجتماعات لعقد ومربٌة وصوتٌة نصٌة محادثة توفٌر -

 .التعلٌمٌة والندوات التفاعلٌة،

 تبادل لٌتم المتعلمٌن بٌن التعاونً للتعلم كبٌرة فرصة تتٌح التً اشالنق منتدٌات توفٌر -

 .اآلراء ضوعر والنقاش المعلومات

 والمتعلمٌن التدرٌس هٌبة عضو بٌن االتصال ٌتٌح الذي اإللكترونً البرٌد توفٌر -

 .البرٌد مع الملفات تراسل إمكانٌة مع البعض وبعضهم

 :ٌلً مما كال تتضمن :التقوٌم أدوات) ج)
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 والمتعلم التدرٌس هٌبة عضو من كال تمكن التً اإللكترونٌة واالختبارات التقوٌم أدوات -

 .األداء تقٌٌم من

 .متنوعة أشكال فً النتابج ضوعر ،اإلحصابً والتحلٌل الدرجات ورصد اآللً التصحٌح -

 قبل من الدراسٌة الواجبات تسلٌم إمكانٌة تتٌح التً الدراسٌة الواجبات تسلٌم أداة -

 .البالط

 الدرجات ورصد الواجبات تصحٌح من التدرٌس هٌبة عضو ٌمكن والذي الدرجات دفتر -

 .الراجعة التؽذٌة وتقدٌم

 وإتاحة لألسبلة، بٌانات إنشاء من التدرٌس هٌبة عضو تمكن التً االختبارات إعداد أداة -

 .االختبار بعد للمتعلم الراجعة التؽذٌة

 :ٌلً مما كال تتضمن :اإلدارة أدوات) د)

 الذي والزمن النظام إلى المتعلم دخول بؤوقات كاملة سجالت هٌبة على تقارٌر استخراج -

 فً التدرٌس هٌبة عضو لمساعدة نفذها التً واألنشطة زارها، التً والمناطق به قضاه

 .وتوجٌههم أدابهم، ومراقبة المتعلمٌن إنجاز تتبع

 Student Zone .منطقة فً هب خاصة أدوات بتوفٌر تعلمه لعملٌة الطالب إدارة تٌسٌر -

Area  
 :LMS اإلنترنت عبر التعلم إدارة أنظمة بٌن المشتركة الخدمات *

 (223-222، ص ص 3114 إسماعٌل، :(هما ربٌسٌٌن قسمٌن إلى نقسمها أن ٌمكن

 :وهً توفٌرها على LMS اإلنترنت عبر التعلم إدارة أنظمة جمٌع تتفق خدمات :األول القسم

 .المستخدمٌن إدارة -

 .األدوار تحدٌد -

 .التدرٌس هٌبة عمل تنظٌم -

 .التقارٌر إنتاج -

 .الدراسً المقرر أجندة -

 .الوٌب عبر المقررات ضعر -
 .المدمج التعلٌم باستخدام التعلٌمٌة المقررات دعم مصادر تقدٌم -

 .الطالب مع الرسابل تبادل -

 .واختبارهم الطالب أداء وتقٌم التقوٌم أسالٌب -

 .الطالب تقٌٌم درجات عرض، -
 .والعاملٌن األمور ألولٌاء اإلشعارات إرسال -

 .كبٌرة بؤعداد التعلٌمٌة والمواد الخدمات نسخ عرض، -

 فً وتمثلWaiting List االنتظار قابمة وتجهٌز التعلم عملٌة أثناء المستخدمٌن ترتٌب -

 LMS لنوعٌة امتٌازات األحٌان بعض

 المشاركٌن، من محددة اإلنترنت عبر التعلم إدارة أنظمة بعض فً تحدٌدا   أكثر خدمات :الثانً القسم 

 :وهً
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 Auto" سلفا  محددة لمعاٌٌر وفقا   االقتضاء عند المقررات فً التسجٌل -

Enrollment، العمل. مكان أو الوظٌفة مثل 
 . المكاتبات على األقسام ورإساء المدٌر موافقات تسجٌل -
 . التكافإ لمراعاة الشروط موافاة -
 . اإلدارة ونظم األداء تتبع مع التكامل -
 اإلدارة، مستوى وعلى الفردٌة المهارات فً الفجوات لتحدٌد التخطٌط أدوات توظٌؾ -

 .والتنظٌمً الفردي المستوى على التعلٌم ومتطلبات الدراسٌة المناهج وفً
 األعباء الدراسة، مجال الجؽرافٌة، المنطقة مثل محددة لخصابص وفقا   الطالب تجمٌع -

 .وؼٌرها التعلٌمٌة،
 اإلنترنت عبر التعلم محتوى إدارة ونظام LMS اإلنترنت عبر التعلم إدارة نظام بٌن الفرقدسا: سا

LCMS: 
 م، 3114 إسماعٌل، (:كالتالً وهً النظامٌن بٌن تمٌٌزها الواجب النقاط من عدد هناك
 (21 ، ص3112 القرنً،(، )222-220ص ص 

  LMS اإلنترنت عبر التعلم إدارة نظام بٌن الفرق( ٌوضح 0جدول رقم )
 :LCMS اإلنترنت عبر التعلم محتوى إدارة ونظام

 اإلنترنت عبر التعلم محتوى إدارة نظام LMS اإلنترنت عبر التعلم إدارة نظام

LCMS 

 عن للتعلم اإلدارٌة المهام بإدارة LMS هتمٌ-

 .اإلنترنت طرٌق
 ؼٌر والتعلٌم المتزامن التعلٌم نمطً إدارة -

 علٌه ٌطلق ما وهو رنتاإلنت على المتزامن

 Learning التعلم محتوى إدارة نظام"

Content Management System 

LCMS"، مصطلح فإن وعلٌه LMS با ؼال
 .LCMSو LMS من كال لٌتضمن ٌستخدم ما
 المقررات فً المتعلمٌن جداول وإعداد تسجٌل -

 اإلنترنت. على المباشرة وؼٌر المباشرة
 .المتعلمٌن بٌانات ملفات حفظ-

 .اإللكترونٌة المقررات طرح -
 .المقرر فً المتعلم تقدم متابعة-

 .الصفً التعلم إدارة -

 مصادره، إدارة بإمكانات التعلم إدارًٌ تزوٌد -

 .المختبرات ذلك فً بما

 أدوات من كل التدرٌس لهٌبة LCMS ٌوفر-

 وإعادة المحتوى استخدام وإعادة التؤلٌؾ

 ضوعاتمو أو بدٌلة للمحتوى أهداؾ اقتراح

 التفاعل مساحات عن فضال ،بدٌلة تعلٌمٌة

 منتدٌات (بٌنها ومن المتعلم مع االفتراضٌة
، ) المباشرة المحادثة وؼرؾ المناقشة
 عملٌات وإدارة التعلٌمٌة المادة تعلم وٌتضمن

محتوى التعلم  نوتحرٌر وتخزٌ تصمٌم
 مزٌد هو LCMS ونظام(. االلكترونً ونقله

 .التعلم إدارة لنظام التطوٌر من

 .المحتوى ونقل إدارة -

 .المحتوى إنشاء أدوات توفٌر -

 المرنة العمل أدوات توفٌر -
 .) المحتوى تطوٌر عملٌة إدارة (

 .التعلم مواد تجمٌع -

 .استخدامه إعادة ٌمكن الذي المحتوى تنظٌم -
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 اإلنترنت عبر التعلم محتوى إدارة نظام LMS اإلنترنت عبر التعلم إدارة نظام

LCMS 

 .المتعلمٌن تعاون دعم -

 لتعرؾ الوظٌفٌة الكفاءة بٌانات استخدام أتمتة -
 تحلٌل (األداء وتطوٌر المهنً التطوٌر مسارات

 المهارٌة(. الثؽرات

 .تولٌدهاو االختبارات أسبلة إدارة -

 االفتراضٌة، الفصول بٌن الداخلً الربط -

 والتطبٌقات التعلم، محتوى إدارة وأنظمة

 .المإسسٌة

 

 مسارات وتحدٌد المحتوى، استخدام إعادة -

 .التعلم وادم على بناءا تكٌؾ التً الفردٌة التعلم

 فً بما المتزامن، ؼٌر التعاونً التعلم تٌسٌر -

 ذلك

 .المناقشة مجموعات

 .الشهادات وإصدار االختبارات إدارة -

 .النتابج تقارٌر إعداد -

 إلكترونً، (متعددة أشكال فً المحتوى تقدٌم -

 مطبوع،

 .) الخ......مدمجة وسابط أقراص

 ى،المحتو تصفح فً التحكم تإرشادا تقدٌم -

 حٌث من

 .واإلحساس اإلبصار

 االفتراضتٌة، الفصتول بتٌن التداخلً التربط -

 إدارة التعلم والتطبٌقات المإسسٌة. وأنظمة

 سابعا: أنواع أنظمة إدارة التعلم االلكترونً: 

أنظمة حاسوبٌة إلدارة عملٌات -كما سبقت االشارة الٌه-تعتبر أنظمة إدارة التعلم االلكترونً    
النترنت وهً برامج تصمم للمساعدة فً إدارة جمٌع نشاطات التعلم فً المإسسات التعلم عبر ا

من هذه األنظمة، النوع األول: برمجٌات تجارٌة  انالتعلٌمٌة، وتنفٌذها، وتقٌٌمها.  وٌوجد نوع
 على الحصول وٌمكن معٌنة، مإسسة أو لجهة حكرا تكون التً النظم )مؽلقة المصدر(، وهً

والنوع الثانً: برمجٌات ؼٌر تجارٌة )مفتوحة  ،الشركة تحدده مالً لػمب منها نظٌر نسخة
تتٌح استعمالها وتعدٌلها وتوزٌعها. وفٌما ٌلً عرض لبعض هذه األنظمة،  وهً نظمالمصدر(. 

، 3112والمتداول استعمالها فً الجامعات العربٌة، فً كال النوعٌن المشار الٌهما. )بسٌونً، 
، ص ص 3114)اسماعٌل،  (،3112 الحربً،(، )3113جٌد، (. )عبد الم322- 323ص ص 

 ،(02، ص 3114 الخلٌفة،(، )001-011، ص ص 3112(، )طلبة وكفافً، 222-212
، ص 3100(، )أحمد، 3103(، )عبد الوهاب، وعلً، 331-302، ص ص 3103)السرحانً، 

 (.00-3ص 
 نظمة إدارة التعلم االلكترونً مؽلقة المصدر:أأوال: 
الشتركة و (،Blackboard Academic Suite(: استمه )Blackboardك بتورد )التبال*نظتام 

وهتو متتوفر باللؽتات  ،بواشتنطن المباشتر الختط على التعلٌمٌة للخدمات( Blackboardالمنتجة )
تستتخدم فتً وهو متن أكثتر األنظمتة التتً  (.)اإلنجلٌزٌة والعربٌة واإلسبانٌة واإلٌطالٌة والفرنسٌة

األنظمتة،  بتٌنمانتا وانتشتارا أكثتر األأٌضا ٌعتد متن األنظمتة وخدمات متعددة،  ألنه ٌقدمالجامعات، 
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ٌتمٌتز بانتشتاره الواستع وقوتته متن حٌتث استتقرار النظتام االلكترونتً وشتمولٌة مكوناتته لمتا  فهو
ٌتتدعم العدٌتتد متتن الوظتتابؾ مثتتل عتترض التتدروس والمحادثتتة بتتٌن المعلتتم المعلتتم، وهتتو ٌحتاجتته 
تتدرٌب التذاتً وٌلبتً االحتٌاجتات الالزمتة لبنتاء بٌبتة افتراضتٌة مستتقلة، وكذلك ٌتدعم الوالطالب، 

ٌعد النظام األقل تكلفة بٌن أنظمة التعلم مؽلقة المصدر كما ٌمتاز بالمرونتة وقابلٌتته باإلضافة لذلك 
  للتطوٌر والتوسع.

  http://www.blackboard.com/us/index.aspxالرابط: 
الشتركة و ،WebCT Campus Edition 6,0 استمه (:Web CT)  وٌب سً تتًنظام  ال *

نظتام إدارة والعربٌتة. وهتو  اإلنجلٌزٌتة ومنهتاموجود بؤربعة عشر لؽة ، وهو WebCTالمنتجة: 
تعلم تجاري ٌستتخدم متن قبتل العدٌتد متن المإسستات التعلٌمٌتة المهتمتة بتالتعلٌم اإللكترونتً حٌتث 

باألدوات من بداٌتة إعتداد المقترر لتركٌبته علتى  داٌقدم هذا النظام بٌبة تعلٌمٌة إلكترونٌة خصبة ج
النظام وحتى أثناء فترة التعلم، وهذا ٌدل على سهولة استخدامه متن قبتل المتدرب والمتتدرب، كمتا 

التترابط:   فتتً أكثتتر متتن ستتبعٌن دولتتة ٌستتتخدمون هتتذا النظتتام.والجامعتتات أن هنتتاك آالؾ المعاهتتد 
http://www.webct.com/  

لتقنٌتتة   حتترؾ  اإللكترونتتً: والشتتركة المنتجتتةإلدارة التتتعلم : (Tadarus) تتتدارس  نظتتام  * 
تطتتوٌر أنظمتتة حترؾ فتتً التعلتتٌم اإللكترونتً متتن قبتتل  وفٌمتتا ٌتعلتق باللؽتتات، فلقتتد تتم ، المعلومتات

خترى، ألا متن البداٌتة ولتٌس نظامتا مترجمتا أو معربتا متن لؽتة بٌتعر متامبرمجٌن عرب لٌكون نظا
ة أختترى بستتهولة حٌتتث ٌمكتتن إضتتافة لؽتتة ثالثتتة ورابعتتة دون المستتاس وٌمكنتته التعامتتل متتع أي لؽتت

الوظابؾ والتطبٌقات التتً تقتدمها نظتم إدارة التعلتٌم  وٌمتلك نظام  تدارس  جمٌعبمصدر النظام. 
اإللكترونً المتقدمة، ومع ذلك فإن نظام تدارس التعلٌمً ٌمتاز بالعدٌتد متن المٌتزات والخصتابص 

اهد والكلٌات والجامعات والمدارس ومراكز التدرٌب والشركات تفكر فتً التً تجعل العدٌد من المع
أن النظتتام متوافتتق متتع معتتاٌٌر التعلتتٌم  اتعلٌمٌتتة. كمتتتطبٌقتته أو التحتتول إلٌتته ممتتا لتتدٌها متتن نظتتم 

 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترابط: .AICCو IMSو SCORMاإللكترونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتً العالمٌتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 
http://www.harf.com/cms.aspx  

 المصدر: مفتوحةااللكترونً  نظمة إدارة التعلمأ: ثانٌا
 : Moodleنظـــام مــودل *

 Open المصدر مفتوح حدٌث نظام وهو ،Moodle.com: المنتجة والشركة ،Moodle: اسمه

Source software قبل  من  مودل  التعلٌم منصة طورت حٌث التعلٌمٌة األنشطة ألتمتة
 معطٌات قاعدة لىع وتعمل PHP بلؽة كتبت وقد Martin Dougiamas األسترالً

MySQL .العدٌد ٌنتشر إذ لؽة ثالثٌن من ألزٌد ترجمت حٌث عالمٌا نجاحا المنصة هذه عرفت 
 كامل إلجراء المنصة طور الذي األسترالً مع بالتنسٌق وٌعملون العالم عبر المبرمجٌن من

 من عضوا 31111 من أكثر Moodle جمعٌة وتضم. علٌها الجدٌدة الوظابؾ وإدخال التحدٌثات
 له ٌتوفر حٌث معرب والنظام العالم، أنحاء جمٌع فً تعلٌمٌة مإسسة 2111 ٌمثلون المطورٌن

 المؽلقة، التجارٌة األنظمة على بعضها ٌتفوق قد ممٌزات ذات خدمات وٌتضمن عربٌة واجهة
 الممكن ومن الكترونٌة تعلٌمٌة بٌبة توفٌر على المدربٌن لٌساعد تعلٌمٌة أسس على صمم
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. متدربا ألؾ 21111 تضم جامعة ٌخدم أن ٌمكن كما الفرد مستوى على شخصً بشكل استخدامه
 ومن. دولة 023 من مختلفة لؽة 21 وٌتكلمون مسجل مستخدم 22111 ٌضم النظام موقع أن كما

 فً قابوس السلطان وجامعة األسترالٌة الند كوٌنز جامعة النظام هذا تستخدم التً الجامعات
 .البحرٌن فً المفتوحة العربٌة والجامعة عمان سلطنة
 http://moodle/org/mod/ressource/viw/php?id=8: الرابط

المنتجة:  الشركة، وClaroline1.4 - Dokeos 1.6.2  اسمه: : (Dokeos)دوكٌوسنظام *
Dokeos Globalأما بالنسبة للؽة العربٌة فقد تم  ،لؽة 22ٌدعم النظام   ، ومن حٌث اللؽة

هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر كما أنه مستخدم من قبل أكثر ، والنظام % من 1103تعرٌب 
دولة لٌقوم بإدارة التعلم وتفعٌل التعاون بٌن مجموعات أهدافها  12منظمة فً  0311من 

محتوى تعلٌمً عالً الجودة وتمارٌن تفاعلٌة وأن ٌتواصل  ٌنشامختلفة. كما ٌتٌح للمدرب أن 
 Clarolineفً البداٌة باسم  واستخدم، SCORMكما أنه متوافق مع وٌتابع أداء المتدربٌن. 

مع العلم أن بعض المطورٌن حاولوا وضع ممٌزات لكل نظام.  ومن  Dokeosثم تحول إلى 
 فً قواعد البٌانات. MySQLواستخدمت لؽة  PHPناحٌة تقنٌة فإن هذا النظام صمم بلؽة 

 ,   http://www.dokeos.comالروابط: رابط الموقع الرسمً للنظام 
 , http://campus.dokeos.com/courses/1234bcc0رابط النسخة التجرٌبٌة 

 /:www.dokeos.com/download.phphttp/رابط تحمٌل النظام 
 University of الشتتركة المنتجتتة:، وATutor 002: استتمه: (ATutor) نظتتام آتتتوتر*

Toronto – ATRCبالنسبة للؽتة العربٌتة  الترجمة، أمالؽة مكتملة  21اللؽات: ٌدعم النظام ، و
متن  التركٌتب وسترٌعهو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر صمم لٌكتون ستهل و فهو معرب بالكامل.

قبتتل متتدٌري النظتتام وستتهل االستتتخدام لكتتل متتن المتتدرب والمتتتدرب. كمتتا أن النظتتام ٌمتتتاز بإمكانٌتتة 
التحتتتدٌث والتؽٌتتتر الستتترٌع للواجهتتتات متتتن قبتتتل المتتتدربٌن. ومتتتن الممكتتتن استتتتخدام هتتتذا النظتتتام 

نترنت. كمتا أن للمإسسات التعلٌمٌة الصؽٌرة والجامعات الكبٌرة التً تقدم تعلٌما إلكترونٌا  عبر اإل
. أمتا متن الناحٌتة التقنٌتة فتإن النظتام صتمم باستتخدام لؽتة IMSو SCORMالنظام متوافتق متع 

PHP  ولقواعد البٌاناتMySQL  وبرنامج للخادم مثلApache or Microsoft IIS. 
 ، http://www.atutor.caموقع النظام:  الروابط: رابط

  ،.ca/atutor/demo.phphttp://www.atutorرابط النسخة التجرٌبٌة: 
 http://www.atutor.ca/atutor/download.php رابط التحمٌل:

 :اإلنترنت عبر المناسب LMS التعلم إدارة لنظام التعلٌمٌة المإسسة اختٌار خطواتثامنا: 
ٌوجد العدٌد من أنظمتة إدارة المحتتوى والتتعلم ٌصتعب معهتا اختٌتار األنستب أو المقارنتة  

 صر التً ٌجب توفرها فً النظام ٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً:بٌنها، ولعل العنا
 االستتخدام سهولة – المصدر؟ مؽلقة أم مفتوحة أنظمة هً هل- العالمٌة المعاٌٌر مع توافقٌتها  -
- التتراخٌص نظتام – مختلفتة تعلٌمٌتة نمتاذج استتخدام إمكانٌتة- التوستع إمكانٌتة- اللؽتات تعددٌة-

 قبتل الفنتً التدعم- االحتٌتاج حستب علتى التطبٌقتات تخصتٌص نٌتةإمكا- الوٌتب على النشر إمكانٌة
 .تجرٌبً نظام تركٌب إمكانٌة- لإلدارة وصالحٌات مستوٌات وضع إمكانٌة- التركٌب وبعد وأثناء
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 "Pat Alvaradoالٌهوفقا لما أشار (، 224-223، ص ص 3114وٌحدد اسماعٌل )

 عبر التعلم إدارة لنظام تعلٌمٌة مإسسةخطوات الختٌار أي سبعة )مستشار فً تقنٌات التعلم(  

 اإلنترنت، فٌما ٌلً:
 المستخدمة اإللكترونً التعلم إدارة استراتٌجٌة تحدٌد ٌتم: التعلم استراتٌجٌة تحدٌد (0)

من؟،  ومع تحقٌقها؟ سٌتم وكٌؾ التعلم؟ أهداؾ تحدٌد ماهٌة من وتبدأ بوضوح، بالمإسسة
 لتطبٌقه، المتاحة المتاحة، والمٌزانٌة مكاناتواإل للنظام المستخدمة الفبات  تحدد وعلٌه

  .مواجهتها المتوقع والعوابق التعلم، من تحقٌقها المتوقع والفوابد
 الخدمات تحدد التعلٌمٌة المإسسة نظر وجهة من: الربٌسٌة واألدوات الخدمات ( تحدٌد3)

 .منها كل أولوٌة ترتٌب مع المختار التعلم نظام إدارة فً توافرها الواجب واألدوات
من تلك  هناك نوعٌنمنها و كل وعٌوب مٌزات: بالدولة المتوفرة التعلم أنظمة فً ( البحث2)

 .( Closedمؽلقة ) نظم-(Openالنظم  نظم مفتوحة )
 تحقٌق ٌضمن بما Request for Proposal(RFP) :المواصفات كراسة تجهٌز( 2)

 الحالٌة، األنظمة فً المتوفرة لمٌزاتا أفضل إضافة مع بالمتطلبات وٌفً التعلم استراتٌجٌة

 .المتوفرة التعلم إدارة ألنظمة معٌاري تقٌٌم إلى للوصول مختلفة بؤوزان معاٌٌر ووضع

 .المواصفات بكراسة جاء لما تحقٌقها مدى بتحدٌد وٌتم :المقدمة ضالعرو مراجعة (2)

 التعلم إدارة أنظمة رتوف التً الجهات مع باالجتماع ٌتم :واالجتماعات ،ضالعرو جدولة( 1)

 المواصفات كراسة وفق ٌعرضونها التً باألنظمة ٌتعلق ما كل حول معهم والتحاور

 تؽطً كونها من التؤكد مع للمنتجات تجرٌبٌة ،ضعرو االجتماع ٌتخلل أن وعلى المطروحة،

 .التعلٌمٌة المإسسة متطلبات جمٌع

 المحددة والمعاٌٌر بالمواصفات ٌفً والذي اسبالمن التعلم إدارة نظام تحدٌد ٌتم :القرار اتخاذ (2)

 المإسسة وعلى للمشروع، المحددة المٌزانٌات مع ربما مختلفة أماكن فً تجربته بعد

 الثانً الجٌل بٌنها ومن القادمة وأجٌاله اإللكترونً التعلٌم أسالٌب تطور مراعاة التعلٌمٌة

 .إدارته فً LMS واستخدام
 لٌم االلكترونً وأنظمة إدارته:تاسعا: معوقات استخدام التع

تشٌر مراجعة األدبٌات التربوٌة والتكنولوجٌة والدراسات السابقة، أنه على الرؼم من أهمٌة التعلٌم 
ٌنه وبٌن األهداؾ التً وومزاٌاه المتعددة، إال أنه ٌواجه معوقات  االلكترونً ٌات قد تحول ب ٌعمل على تحد
 استهدفت والتً ،(O'Quinn &Corry,2002) وكوري   كوٌن دراسة فتوصلت، تحقٌقها
 التعلٌم فً التدرٌسٌة الهٌبة أعضاء مشاركة من تقلل أن ٌمكن التً المعٌقات على التعرؾ

 والقلق الفنً، الدعم قلة: هً اإللكترونً بالتعلٌم المتعلقة المعٌقات أهم من أن إلى اإللكترونً ،
 المادي الدعم وقلة التكنولوجٌة، الخلفٌة وضعؾ الرواتب، وتدنً الدراسً، بالعبء المتعلق
 الترقٌة، ٌعطل مما الوقت واستهالك اإللكترونً، التعلٌم ٌحتاجه الذي التدرٌب وقلة المواد، لشراء
  .التعلٌم من النوع هذا مثل ٌحتاجه الذي الكافً الوقت توافر عدم كذلك

 تواجه التً والعقبات ٌاتالتحد على التعرؾ استهدفت والتً(، 3112) عٌادات دراسة وتوصلت
 أهم أن اإللكترونً التعلٌم بٌبة فً( التدرٌس هٌبة أعضاء)المعلمٌن تواجه وتلك التً اإللكترونً، التعلٌم
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 التً األكادٌمٌة المإسسات وأن الصعوبات، من الكثٌر ٌواجه العالً التعلٌم:  أن فً تتمثل المعوقات هذه
 ؛ حٌث بداٌاته فً مازال اإللكترونً التعلٌم فاستخدام والتحدٌات، تالعقبا تواجه اإللكترونً التعلٌم تقدم

 على والمتعلمٌن المتعلمٌن، وتدرٌب اإللكترونٌة، واألدوات التحتٌة، بالبنٌة المتعلقة التحدٌات ٌواجه
 والتً(، 3111) وآخرون محمد، دراسة وتوصلت  .التعلٌم من النوع لهذا المطلوبة المهارات، اكتساب
 الهاشمٌة، الجامعة طلبة نظر وجهة من اإللكترونً التعلٌم استخدام معوقات عن الكشؾ تاستهدف
 األداة فقرات جمٌع أن الى المعوقات، هذه فً االنترنت فً والخبرة والجنس، الكلٌة، من كل أثر وتعرؾ
 على – ةالكلٌ إلى تعزى – إحصابٌة داللة ذات فروق هناك وكانت اإللكترونً، للتعلٌم معوقات شكلت

 بالطلبة تتعلق التً المعوقات وعلى واألكادٌمٌة، اإلدارٌة المعوقات وعلى بالجامعة، تتعلق التً المعوقات
 تعزى اإللكترونً بالتعلٌم تتعلق التً المعوقات على احصابٌا   داللة ذات فروق توجد ال بٌنما ككل، واألداة

 الجنس: إلى تعزى إحصابٌا دالة ذات فروق وجود وأظهرت, ككل واألداة المجاالت جمٌع على الكلٌة إلى
 .اإلناث لصالح

 فً الجامعة اإللكترونً التعلم تطبٌق معوقات(، الى أن 3111وتوصلت دراسة الرٌفً )

 أكانت سواء اإللكترونً بالتعلم الحاسوب الخاصة مختبرات توافر قلة :فً تتمثل بؽزة اإلسالمٌة

 الالزمة المهارات فراتوب تتعلق مشكالت ووجود لتدرٌسٌة،ا الهٌبة ألعضاء أم الطالب الستخدام
 التً بالبرامج العالً التعلٌم وزارة اعتراؾ وعدم اإلنترنت، شبكة على ونشرها المساقات، لتصمٌم

 اإللكترونً، بالتعلم خاصة سٌاسات وضع وعدم اإللكترونً، التعلم استخدام أساس على تقوم

 وضعؾ مساقاتهم، دعم فً التكنولوجٌا ٌستخدمون الذٌن ةلألساتذ مناسبة مكافآت وجود وعدم

 األساتذة بعض إٌمان وعدم اإللكترونً، التعلم فٌها ٌستخدم التً البرامج اختٌار على القدرة

(، والتً استهدفت التعرؾ على 3112وكشفت دراسة ؼالم ) .اإللكترونً التعلم استخدام بجدوى
التّعلم  تقنٌات انتشار انخفاض بجدة، العزٌز عبد ملكال جامعة معوقات التعلم االلكترونً فً

الحدٌثة، باإلضافة الى عدم وجود  التقنٌات مع للتعامل مإهل إداري كادر توافر وعدم اإللكترونً،
 التعلم اإللكترونً، مع لدعم الالزم التموٌل توافر وقلة باإلنترنت، مرتبطة القاعات فً حواسٌب

 التّعلم وطالبات لطلبة للدرجات العلمٌة المانحة واللوابح األنظمة بوؼٌا واألنظمة، اللوابح جمود

 على الحصول وصعوبة اإللكترونً، تطبٌق التّعلم عملٌة فً المختصٌن أعداد وقلة اإللكترونً،

   .العربٌة باللؽة البرمجٌات
على  التعرؾ استهدفت والتً (،Stevenson,2007) ستٌفنسون دراسة توصلت كما

 الجامعات فً التدرٌسٌة الهٌبة أعضاء تجعل أن ٌمكن التً المعٌقة والعوامل محفزةالعوامل ال
 للتعلٌم المعٌقة العوامل أن اإللكترونً. الى التعلٌم فً المشاركة عدم أو بالمشاركة ٌقومون

 قبل من التقنً الدعم قلة- المساقات نوعٌة- التدرٌسً العبء)أهمها  من كان اإللكترونً،
 ,Andersonوتوصلت دراسة أندرسون )بالمشاركة.  المتعلق المالً الدعم ةقل- المإسسة

(، الى أن أهم التحدٌات بروزا فً مساق التعلٌم االلكترونً من وجهة نظر الطالب 2008
 التعلٌم فعالٌات المرونة، الطلبة، مساعدة "وأعضاء هٌبة التدرٌس، تتمثل فً سبعة تحدٌات هً 

 الطلبة، نوعٌة) األكادٌمٌة الثقة (الحاسوب شبكة مع والربطالتحتٌة(  ةالبنٌ) المدخالت والتعلم،
الرٌفً وأبو  وتوصلت دراسة االتجاهات(. –اللؽة  –المحلٌة  (سابقا تدرس التً والمواضٌع
استخدام التعلم اإللكترونً من وجهة نظر كل من األساتذة والطلبة  الى أن عوابق( 3114شعبان )
: ضعؾ إمكانٌة استخدام المحادثة الصوتٌة، وعدم تمثلت فً ،الفلسطٌنٌة تفً الجامعا والتقنٌٌن
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عبر )الفٌدٌو استجابة الطلبة بشكل مناسب مع التعلم اإللكترونً، أما صعوبة انجاز محاضرات 
 كونفرنس(، فً حٌن أن ضعؾ الدعم المالً الالزم لتوظٌؾ التعلٌم اإللكترونً.

 على وأثره اإللكترونً إلى دراسة التعلٌم ً هدفت(، والت3114)وتوصلت دراسة  باصقر  
 وكذلك معرفةالقرى،  أم بجامعة المعلومات علم لقسم حالة التدرٌس من خالل دراسة هٌبة أعضاء

وما   مودل ،اتجاهات أعضاء هٌبة التدرٌس حول التعلٌم اإللكترونً باستخدام برنامج 
لتدرٌس بقسم علم المعلومات بكلٌة العلوم ٌواجهها أعضاء هٌبة ا والسلبٌات التًاإلٌجابٌات 

% من عٌنة الدراسة هم من الذٌن تقل أعمارهم 21الى أن  التقنٌة.االجتماعٌة عند استخدام هذه 
سنة وأن جمٌع أعضاء عٌنة الدراسة مإٌدٌن تماما الستخدام تقنٌة التعلٌم اإللكترونً،  21عن 
الرسمٌة المسإولة عن تقدٌم خدمات التعلٌم  % من عٌنة الدراسة لم ٌتعرفوا على الجهة21وأن 

% من أعضاء هٌبة التدرٌس ٌرون أن أكبر عابق ٌواجه  32اإللكترونً فً داخل الجامعة، وأن 
% من عٌنة الدراسة 42الطالب فً استخدام هذه التقنٌة هو حداثة التجربة لدى الطالب، بٌنما 

هم لهذه التقنٌة فً أي وقت ومن أي مكان ٌرون أن أهم فابدة سوؾ ٌكتسبها الطالب هً استخدام
  داخل وخارج الحرم الجامعً.

معوقات توظٌؾ   التعرؾ علىفت والتً استهد ( 3101)وتوصلت دراسة  راضً وشاهٌن  
دٌر  التعلٌم اإللكترونً فً برنامج التربٌة التكنولوجٌة، وسبل التؽلب علٌها فً كلٌة فلسطٌن التقنٌة 

: ضعؾ البرامج التدرٌبٌة الموجهة وهًمعوقات إدارٌة  معوقات تتمثل فًالى أن هذه ال  ،البلح
للعاملٌن، وقصور فً تموٌل متطلبات التعلٌم اإللكترونً، وأخرى تتعلق بالمحاضرٌن مثل قلة وعً 
المحاضرٌن بثقافة التعلٌم اإللكترونً، ومعوقات شملت البنٌة التحتٌة، والدعم الفنً تمثلت فً: ندرة 

وأخٌرا  معوقات تتعلق بالطلبة تمثلت فً:  ،المادٌة، وعدم توفٌر مركز إلنتاج الوسابط التعلٌمٌة اإلمكانات
دراسة الحوامدة وتوصلت  ضعؾ وعٌهم بثقافة التعلٌم اإللكترونً، وعدم إتقانهم لمهارات استخدامه.

أعضاء الهٌبة  لكشؾ عن معوقات استخدام التعلم اإللكترونً من؛ وجهة نظر( والتً استهدفت ا3100)
 المعوقات،التدرٌسٌة فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة، أن المعوقات المتعلقة بالجوانب اإلدارٌة والمادٌة أكبر 

تالها المعوقات المتعلقة بالتعلم اإللكترونً، أما المعوقات التً تتعلق بالمدرس والطلبة جاءت بالمرتبة 
 الثالثة.

(، والتً استهدفت التعرؾ على صعوبات 3103وتوصلت دراسة )عبد الوهاب، وعلً، 
التً تواجه أعضاء هٌبة التدرٌس وطالبهم و (Moodle)استخدام نظام إدارة التعلم مودٌل 

، الى أن أهم هذه الصعوبات تمثل فً ضعؾ ثقافة أعضاء هٌبة التدرٌس بالجامعات المصرٌة
سٌة المتطلبة إلتقان استخدامه مع والطالب المتعلقة بالنظام، اضافة الى االفتقار للمهارات األسا

قلة التدرٌب الالزم، اضافة الى عدم جاهزٌة الجامعات لتطبٌق النظام، وعدم توافر الكمبٌوترات 
الالزمة والصٌانة المتطلبة لها، اضافة الى ضعؾ الموارد المادٌة الالزمة للتدرٌب على النظام 

وكذلك وجود مشكالت فً الشبكة وضعؾ التموٌل المادي ومكافاة أعضاء هٌبة التدرٌس، 
وخدماتها، وعدم وجود صٌانة مستمرة للمعامل واألجهزة والوسابط التكنولوجٌة المستخدمة مع 

 األنظمة
 والمعٌقات الحوافز(، والتً استهدفت التعرؾ على 3103كما توصلت دراسة  الخطٌب  )

 العربٌة الجامعة فً التدرٌسٌة ةالهٌب أعضاء نظر وجهة اإللكترونً من التعلٌم باستخدام المتعلقة



  ..هعوقبث إستخذام أعضبء هيئت التذريس بجبهعت الونوفيت ألنظوت إدارة التعلن .

 

 
 2015السنت الثالثوى أكتوبر                    عذد خبص          –جبهعت الونوفيت  –هجلت كليت التربيت 

 

99 

ضعؾ المهارات المتعلقة باالستخدام سواء  ، الى أن أهم المعوقات تمثلت فً  األردن فرع المفتوحة
 صفوفهم. داخل للطلبة التقنً الدعم عدم توافرعلى مستوى الطلبة أو أعضاء هٌبة التدرٌس، و

إلى أهم معوقات تطبٌق (، والتً استهدفت التعرؾ 3102)  المزٌن وتوصلت دراسة 
التعلٌم اإللكترونً فً الجامعات الفلسطٌنٌة من وجهة نظر الطلبة وسبل الحد منها فً ضوء 

انشؽال الطلبة فً مواقع  هً:بعض المتؽٌرات، الى أن من أهم معوقات تطبٌق التعلٌم االلكترونً 
لكترونً ٌلؽً دورهم فً التعلٌم اال لٌس لها عالقة بالتعلٌم االلكترونً ،  اعتقاد البعض بؤن

 عدم التعاون بٌن الجامعات   ،عملٌة التدرٌس ،  قلة عدد األجهزة بما ٌتناسب مع عدد الطلبة 
  .فً تبادل الخبرات لتطوٌر التعلٌم االلكترونً

ووفقا لما تم استعراضه من دراسات، ٌتضح أن هناك معوقات تختلؾ فً طبٌعتها وأنواعها 
ق التعلٌم االلكترونً وأنظمة ادارته فً الجامعات، وقد ٌرجع ذلك فً ومستوٌاتها، تواجه تطبٌ

جانب كبٌر الى درجة االستعداد )المادي والبشري(، والرإٌة الخاصة بتفعٌل هذه األنظمة فً 
العملٌة التعلٌمٌة، باإلضافة الى متابعة االجراءات التً تتخذها الجامعات لمراقبة عملٌة االستخدام 

، وقد ٌعود ذلك أٌضا الى العاملٌن على هذه النظم سواء أكانوا موظفٌن لها أو والتطبٌق ذاتها
متعاملٌن معها )طالب، أعضاء هٌبة التدرٌس، ...(، فٌما ٌتعلق بمواقفهم الخاصة بهذه األنظمة 
معرفة واستخداما، وهذا ما أكدته نتابج معظم الدراسات، والتً أسفرت عن وجود معوقات تتعلق 

خدمات فنٌة ولوجستٌة، –شبكة انترنت  –أجهزة كمبٌوتر –حتٌة لالستخدام )مختبرات بالبنٌة الت
...الخ .(، والمهارات المتطلبة، وضعؾ التموٌل والتحفٌز والتدرٌب، ودرجة الوعً المتعلق 
بالنظم، ومراقبة التطبٌق، ونمط عمل الطالب وأعضاء هٌبة التدرٌس علٌها، كما أن هناك 

، فلسفة التعلٌم اإللكترونً من البداٌةل مدى تبنٌهافً الجامعة ذاتها  معوقات ترجع إلدارة
  وموقفها االجرابً من االستخدام . 
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