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 معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال لذوي اإلعاقة

Quality Standards in E-learning for Kindergartens of Disability  

 ناصر الحارثي يسعادة عل/ الباحثةاعداد 

 معلم تربوي في روضة العال، اإلمارات العربية المتحدة

 sadaa2025@gmail.comEmail:  

 

 ملخص الدراسة

هدفت الدراسة للتعرف على معايير الجودة الواجب اعتمادها في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من ذوي 

اإلعاقة، وكذلك درجة تطبيقها، ولإلجابة عن أسئئئئالة الدراسئئئئة اسئئئئت دمت البالوة الملهح الو؛ئئئئفي التحليلي  

موضئئئئئور الدراسئئئئئة، ولتحقيد أهداف الدراسئئئئئة اسئئئئئت دمت  البالوة ا سئئئئئتبانة ك داة لجم  نظراً لمالءمته ل

( فقرة موزعة على ثالث مجا ت، وتكون مجتم  42المعلومئات لول الئدراسئئئئئئة وتكونئت ا سئئئئئئتبئانئة من  

جمي  معلمي ومعلمات رياض األطفال في إمارة الشئئئئئئارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة الدراسئئئئئئة من 

 ( فرد من مجتم  الدراسة.241إذ بلغت عيلة الدراسة   م،4242-4242ين في العام الدراسي لعاملا

أن درجئة تطبيد معئايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من ذوي ومن أهم نتااج  الادراسااااااة: 

في التعليم اإللكتروني  ، كما و أن أعلى تطبيد لمعايير الجودة%52.07اإلعاقة، جاءت بدرجة كبيرة، وبلسبة 

لرياض األطفال من ذوي اإلعاقة، كانت المعايير التي تتعلد بتصئئئئميم مصئئئئادر التعلم اإللكتروني،  و يرها، 

وضئئ  ةطة تطويرية لتحسئئين جودة التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من كما وأو؛ئئت الدراسئئة بةئئرورة 

اسئئئئئتراتيجيات تتلاسئئئئئب م  طلبة رياض األطفال من ذوي اإلعاقة، تدريب المعلمين والمعلمات على توظيف 

ذوي اإلعاقة، أثلاء التعليم اإللكتروني، وعقد ورش عمل ودورات لتحديد ةصئئا ط طلبة رياض األطفال من 

 ذوي اإلعاقة، التي تساعدهم على التعلم اإللكتروني.

 .اإلعاقة، مصادر التعليم ال، ذويمعايير الجودة، التعليم ا لكتروني، رياض األطف الكلمات المفتاحية:

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:sadaa2025@gmail.com


 م 0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار السادس والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

 
 
 

 

 www.ajrsp.com                                                                                                         60  

ISSN: 2706-6495 

 

 

Quality Standards in E-learning for Kindergartens of Disability  

 

Abstract 

The aimed of the study to identify the quality standards to be adopted in e-learning 

for kindergartens with the disabilities, and also the degree of their application ,to 

answer the study questions, the researcher used the descriptive and analytical 

approach. Due to its suitability to the subject of the study, and to achieve the aims 

of the study, the researcher used the questionnaire as a tool to collect information 

about the study, and the questionnaire consisted of (24) paraghraph distributed into 

three fields, and the study community consisted of all kindergarten teachers in the 

Emirate of Sharjah in the United Arab Emirates working in the 2020 academic year. 

-2021 AD, as the study sample reached (128) individuals from the study community. 

It is the most important results of the study: 

 The degree of application of quality standards in e-learning for kindergartens with 

disabilities came to a large degree, at a rate of 70.35%, and that the highest 

application of quality standards in e-learning for kindergartens with disabilities were 

the standards related to the design of learning resources. The study recommended 

the necessity of developing a development plan to improve the quality of e-learning 

for kindergartens with disabilities, training teachers to employ strategies suitable for 

kindergarten students with disabilities, during e-learning, and holding workshops 

and courses to determine the characteristics of kindergarten students from with the 

disabilities, which helps them to learn e-learning.  

Keywords: quality standards, e-learning, kindergartens, disability, sources of 

education. 
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 الفصل األول

 اإلطـار العـام للدراسـة

 مقدمة

يشئئهد عصئئرنا الحالي العديد من التغيرات في مئئتى مجا ت الحياة، نتيجة التطورات الها لة والمتسئئارعة في 

الوورة التقلية، والمعلوماتية، وثورة ا تصئئئئال، األمر الذي يحتم على المسئئئئاولين والم تصئئئئين متابعة اللظام 

واكب تلك التغيرات التي أعادت ؛ئئئئئئيا ة التعليم  وجعلته ي ةذ أمئئئئئئكا ً عدة  ير تقليدية التعليمي وتجويده لي

 كالتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد، والتعليم باست دام الواق  المعزز و يرها من المصطلحات الرقمية.

مجا ت  وة في جمي يعئد التعليم اإللكتروني من األسئئئئئئاليئب الحئديوئة التي ظهرت نتيجئة دةول التقليئات الحئدي

الحياة، ليث تُوظف فيه آليات كل التقليات الحديوة باإلضافة إلى جمي  وسا ل ا تصــال والتوا؛ل، ويشمــل 

 (5، ص4222كذلك المكتبــات والملصــات اإللكترونيــة.  األتربي، 

وة من يات ا تصال الحدي( التعليم اإللكتروني بانه طريقة للتعليم باسئت دام آل27، ص4222فيعرف  الجبالي، 

الحاسئئئب ا لي ومئئئبكاته ووسئئئا طه المتعددة سئئئواًء كان عن بعد أو في الفصئئئل الدراسئئئي، إليصئئئال المعارف 

 والمهارات بجمي  أنواعها للمتعلم ب قصر وقت، وأقل جهد وأكبر فا دة. 

قليدي في التعليم التوفي نفس الصئئئئئدد فتن للتعليم اإللكتروني أهمية كبرر تظهر في أسئئئئئبال عدة، ليحل محل 

كوير من دول العالم، فهو  ير محدد بمكان و  زمان، بل متاح في أي وقت ومتلاول بين أيدي الجمي ، و  بد 

من اإلمئئئئئارة أن للتعليم اإللكتروني جدور لقيقية للمرالل التعليمية الم تلفة ةا؛ئئئئئةً مرللة رياض األطفال 

اسئئئئئئيئة في اللمو السئئئئئئليم لنطفئال العاديين و ير العاديين، ليئث تعتبر مرللئة ريئاض األطفئال اللبلئة األسئئئئئئ

والمساِهمة بشكٍل كبير في ا رتقاء بجوانبهم الش صية، وا جتماعية، والتربوية، واللفسية، والعقلية با عتماد 

 على ألدث البرامح واألنشطة والوسا ل الحديوة.

ن ليم اإللكتروني في العملية التعليمية،   بد مولتى نتمكن من تحقيد جمي  األهداف المرجوة من توظيف التع

ا هتمام المسئئئتمر بتحسئئئين جودته من ةالل التركيز على تصئئئميم المحتور الرقمي الملاسئئئب للفاة العمرية، 

وإضئئافة محتور جذال ومال م من ةالل توظيف األسئئاليب والتقليات التعليمية بطريقة إبداعية لتطوير تجربة 

ابة ومحفزة لنطفال، لمسئئئئئئاعدة األطفال على ا قترال من عالم المسئئئئئئتقبل والت قلم م  تعليميئة إلكترونية جذ

 .التكلولوجيا بشكل أفةل

وفي ضئئئئئئوء ذلك فقد ارت ت البالوة القيام بدراسئئئئئئة موضئئئئئئور معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض 

لاؤها على أسئئئئئئس ومعايير الجودة األطفال من ذوي اإلعاقة، فمن الةئئئئئئروري ا هتمام بمرللة الطفولة، وب

الشئئئئئاملة، لما للجودة من ت ثير إيجابي وفعال على نمو األطفال من ذوي اإلعاقة وبلاء قدراتهم على التعلم في 

 مرالل التعلم الاللقة.
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 مشكلة الدراسة: 

عالم، لأ؛ئئئئبت التعليم اإللكتروني اليوم واقًعا وضئئئئرورةً لتمية عقب تفشئئئئي فيروج كورونا في جمي  أنحاء ا

وعقب تو؛يات وزارة الصحة بةرورة إ الق جمي  المؤسسات ب نواعها  إلنهاء أي تجمعات قد تتسبب في 

انتشئئئئئار العدور، وكانت أولى القرارات التي ات ذتها دول العالم هي وقف التعليم الوجاهي على المسئئئئئتويات 

 حو التعليم اإللكتروني عن بعد.كافة، رياض األطفال، والمدارج، و؛و ً للجامعات، والتحول السري  ن

وتمول جودة التعليم اإللكتروني اليوم من أهم التحديات التي تواجه قطار التعليم في جمي  دول العالم ةا؛ئئئئئئة 

متلقي ال ئئدمئئة التعليميئئة اإللكترونيئئة هم من فائئة األطفئئال الئئذين يموئئل التعليم لهم فر؛ئئئئئئئة تربويئئة  إذا مئئا كئئان

 ت والسلوكيات في لياتهم.عظيمة  لغرج القيم وا تجاها

وعالوةً على ذلئئك، فئئتن توفير معئئايير الجودة في برامح التعليم اإللكتروني اليوم مسئئئئئئئ لئئة في  ئئايئئة األهميئئة، 

فالتعليم اإللكتروني اليوم تطور بشئئئئئكٍل كبيٍر عن السئئئئئابد، فلم  يعد يقتصئئئئئر على رف  المادة الدراسئئئئئية على 

مة تعليمية متكاملة من المفاهيم واألسئئئئئئاليب واألدوات التعليمية اإلنترنئت بطريقئة تقليئديئة، بل أ؛ئئئئئئبت ملظو

الفعالة الملاسئئئبة لكل مرللة عمرية، وألن التعليم لدل للجمي ، كان من الةئئئروري إيجاد بياة تعليمية مئئئاملة 

ألطفال ذوي اإلعاقة، وتمكيلهم من الحصئئئئول على نفس نوعية التعليم التي يحصئئئئل عليها أقرانهم األسئئئئوياء 

 معايير محددة ومدروسة. وفد

ور م أن هلئا  العئئديئد من الئئدراسئئئئئئات التي تلئاولئت موضئئئئئئور معئايير جودة التعليم اإللكتروني كئدراسئئئئئئئة 

على لد  –(، إ  أن البالوة  لظت 4222(، ودراسئئئئئة العتيبي 4222(، ودراسئئئئئة آل عومان 4224اللجدي 

عليم اإللكتروني لفاة رياض األطفال من ذوي ندرة الدراسئات التي تلاولت موضور معايير جودة الت  –علمها 

 اإلعاقة، وفي ضوء ذلك قد لددت مشكلة الدراسة باألسالة التالية:

 ما هي معايير الجودة الواجب اعتمادها في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من ذوي اإلعاقة؟ .2

 ذوي اإلعاقة؟ ما درجة تطبيد معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من .4

 أهداف الدراسة:

 انسجاًما م  أسالة الدراسة، فتن الدراسة الحالية تسعى إلى:

 الجودة الواجب اعتمادها في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من ذوي اإلعاقة. تحديد معايير .2

 قياج درجة تطبيد معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من ذوي اإلعاقة. .4
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 أهمية الدراسة: 

تركز الدراسئئئئة على موضئئئئور في  اية األهمية، وهي: موضئئئئور جودة التعليم اإللكتروني بصئئئئفة  .2

 عامة، وفاة رياض األطفال من ذوي اإلعاقة على األةط.

تعتبر الدراسئئئئة الحالية من ألدث الدراسئئئئات المهتمة بالكشئئئئف عن معايير جودة التعليم اإللكتروني  .4

ن ذوي اإلعئاقئة، ليئث   توجد دراسئئئئئئات مبامئئئئئئرة في اإلمارات العربية لطلبئة ريئاض األطفئال م

 المتحدة تلاولت هذا الموضور لدر الفاة المستهدفة من هذه الدراسة.

تمول الدراسة الحالية نقطة انطالق لكوير من الدراسات والبحوث التي تهتم بجودة ال دمات التعليمية  .0

 والتربوية المقدمة لفاة رياض األطفال.

 ود الدراسة:  حد

 تقتصر الدراسة على الحدود التالية: 

 :يقتصئئئئر البحث على موضئئئئور معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض  الحدود الموضااااوعية

 األطفال لذوي اإلعاقة.

 م.4242-4242: الحدود الزمانية 

 اإلمارات العربية المتحدة.الحدود المكانية : 

 رياض األطفال.الحدود المؤسسية : 

 اقتصرت الدراسة على معلمات رياض األطفال.  الحدود البشرية : 

 مصطلحات الدراسة: 

تعرف المعايير ب نها مجموعة من المقاييس والقواعد الملظمة للقيام باألمئئئئئئياء، وهي ال طوط العامة معايير: 

 (.4225التي يرج  إليها أ؛حال القرار في المؤسسات التعليمية والصحية وا قتصادية مشعلة،

مجموعة من المقاييس التي يةئئعها الم تصئئين والمسئئؤولين في وزارة التعليم بهدف تلظيم العملية  إجراجيًا:

 التربوية التعليمية.

بلوغ مئئئئئئيء ما إلى درجة عالية من اللوعية والقيمة الجيدة، وهي معيار موثوق لتمييز عمل ما بحيث جودة: 

بًا لالنتقاد، من ةالل اتبار مجموعة من القواعد والقوانين يكون ةئاليًئا من أي عيب من الممكن أن يكون سئئئئئئب

 (.4227،الحيارروالمعايير المحددة 
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مجموعئة من السئئئئئئمئات وال صئئئئئئا ط التي تتعلد بال دمات التعليمية اإللكترونية،  وتعرفا  البااحثاة إجراجيااً 

 والهادفة إلى تلبية التياجات طلبة رياض األطفال من ذوي اإلعاقة.

( التعليم اإللكتروني بـئئئئئئئئئئئئ نه طريقة للتعليم با عتماد على 42، ص4227يعرف  عئامر،كتروني: التعليم اإلل

 التقليات والوسا ط اإللكترونية الحديوة، تهدف إلى إيصال المعلومات للمتعلمين ب سرر وقت وأقل تكلفة.

البرامح  تسئئئئئئت دم لتقديملة، التعليم اإللكتروني إجرا يًئا بئ نئه ملظومئة تعليمية متكام وتعرف البااحثاة إجراجيااً:

واألنشئئئئئئطئة التعليميئة اإللكترونيئة الموضئئئئئئوعئة وفد معايير محددة ومال مة لطلبة رياض األطفال من ذوي 

 اإلعاقة.

مجموعة من اإلجراءات واألسئئس المعللة التي يقوم نظام التعليم اإللكتروني معايير جودة التعليم اإللكتروني: 

، 4224،المطلوبة  اللجدياء اللئاتح التعليمي اللهئا ي لمتطلبئات التقليئة من ةاللهئا، وتهئدف إلى ضئئئئئئمئان إيفئ

 (.25ص

مقاييس مئئئئاملة لجوانب اللظام التعليمي اإللكتروني ال اص بفاة رياض األطفال من  وتعرف الباحثة إجراجياً:

 نية.لكتروذوي اإلعاقة، والتي تهدف إلى تحسين وتجويد مدةالت وعمليات وم رجات العملية التعليمية اإل

تعرف ب نها أولى درجات سئئئلم التعليم الرسئئئمي، وتسئئئهم بشئئئكل كبير في تكوين الشئئئ صئئئية رياض األطفال: 

المتوازنة للطفل، من ةالل البرامح واألنشئطة المعدة على يد مجموعة من المت صئصئين، ليث تبلى البرامح 

 (.22، ص4222مصطفى،األطفال  على فكرة دمح التعليم باللعب في جٍو من المرح بين 

ا من وزارة التربية والتعليم في دولة  وتعرف الباحثة إجراجياً: مؤسئئئئئئسئئئئئئة تربوية اجتماعية نالت ترةيصئئئئئئً

اإلمئارات العربيئة المتحئدة وفد موا؛ئئئئئئفات محددة لتقدم ال دمات التربوية والتعليمية الم تلفة لنطفال في 

 ي واللفسي وا جتماعي لهم.المرللة العمرية الصغرر  ولالرتقاء باللمو العقلي والجسد

 ذوي اإلعاقة:

هم األمئ اص الذين يبعدون عن المتوسط بعًدا واضًحا سواء في قدراتهم العقلية، أو ا جتماعية، او التعليمية، 

أو الجسئئئئمية بحيث يترتب على ذلك لاجاتهم إلى نور من ال دمات والرعاية  لتمكيلهم من تحقيد أقصئئئئى ما 

 (2، ص4224، تسمت به قدراتهم  الرقب

هم الطلبة والطالبات من ذوي اإلعاقة الملتحقين برياض األطفال في إمارة الشئئئئارقة  وتعرف الباحثة إجراجياً:

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعانون من مشاكل وإعاقات سمعية، وبصرية، ولركية.
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 الفصل الثاني

 اإلطـار النظـري للدراسـة

 تمهيد: 

تكلولوجي والتقلي في سئرعة انتشئار المعرفة اإلنسانية وةا؛ة المعرفة العلمية والتكلولوجية سئاهم التطور ال

وبصئئئئئئفئة سئئئئئئريعئة، وهو مئا سئئئئئئاعئد على تطوير العملية التربوية، وإدةال مفاهيم جديدة عليها، مول التعليم 

ة التربوية الرقمية ليميا لكتروني والفصئول ا فتراضئية والتعلم عن بعد، التي أ؛بحت تشكل معالم البياة التع

الجديدة، وهذا ما دف  الملظمة التعليمية ا هتمام المتزايد ةالل السئئلوات األةيرة باسئئت دام التعليم ا لكتروني 

في المؤسئئئسئئئات التربوية ، وذلك من أجل توفير برامح ومقررات تتسئئئم باللوعية والجودة، فتوفير الجودة في 

ة في األهمية ألي متعلم، إضافة إلى أن الجودة في التعليم هي مرط أساسي التعليم ا لكتروني وهو يشكل  الي

 للجاح العملية التعليمية، وعليه تصبت الجودة في التعليم مس لة للتعليم ا لكتروني بصفة ةا؛ة. 

 أوالً: مفهوم التعليم االلكتروني: 

 بعةاً ملها:تعددت التفسيرات الموضحة لتعريف التعليم ا لكتروني والتي نستعرض 

هو تقديم التعليم أو التدريب من ةالل الوسئئئا ل التعليمية اإللكترونية ويشئئئمل ذلك األقمار الصئئئلاعية والفيديو 

واألمئئئرطة الصئئئوتية المسئئئجلة، وبرامح الحاسئئئبات ا لية، واللظم والوسئئئا ل التكلولوجية التعليمية المتعددة، 

 (.415، ص4222عميرة، باإلضافة إلى الوسا ل األةرر للتعليم عن بعد  

كمئا ويعرف بئ نئه عملية تعتمد على اسئئئئئئت دام التقلية بجمي  أنواعها بطريقة جيدة وفعالة إليصئئئئئئال المعلومة 

للمتعلمين ب قصئئر وقت وأقل جهد وأكبر فا دة بحيث نتمكن من إدارة العملية التعليمية وضئئبطها وقياج وتقييم 

 (.  240، ص4222أداء المتعلمين  لياة، 

بئ ن التعليم اإللكتروني هو ذلئك التعليم الئذي يقئدم عن طريد آليات ا تصئئئئئئال الحديوة من كمبيوتر   نسااااااتنت

ومئبكات ووسا ط متعددة بجمي  أنواعها لتو؛يل المعلومة للمتعلم ب قصر وقت وأقل جهد وأكبر فا دة. بمعلى 

زامن بشئئئئكل متزامن أو  ير مت اسئئئئت دام تطبيقات الحاسئئئئول والشئئئئبكة اإللكترونية في عملية التعليم والتعلم

التقديم المحتور اإللكتروني محاضئئرات، دروج، نقامئئات، تمارين، اةتبارات  لتدعيم عمليات التعلم وتيسئئير 

 لدوثها في أي وقت ومكان.

 ثانياً: أهداف التعلم اإللكتروني:

 (: 5، ص4220تتعدد أهداف التعلم ا لكتروني، والتي من ضملها ما يلي  الحربي،

 ير المفهوم التقليدي للتعليم لمواكبة التطور العلمي والوورة المعرفية.تغي 
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 .زيادة فاعلية كل من المعلم والمتعلم 

 .التغلب على مشاكل األعداد الكويرة في الفصول الدراسية 

 .تعويض اللقط في بعض الكوادر العلمية المؤهلة 

  المتعلمين.توسي  نطاق العملية التربوية بمراعاة الفروق الفردية بين 

 .دعم عملية التلمية المهلية للمعلمين والقيادات اإلدارية 

  .اإلفادة من دوا ر المعارف المتالة على مبكة ا نترنت 

  .است دام ةدمات البريد اإللكتروني على مستور العالم 

 .تدعيم مهارات التعلم الذاتي وتشجي  التعليم المستمر مدر الحياة 

 توظيف التعليم اإللكتروني: معايير الجودة فيثالثاً: 

لقد أ؛ئبحت الجودة هدفا لجمي  مؤسئسات المجتم  السياسية، والصلاعية، وا قتصادية، والتعليمية، وذلك لما 

للجودة من أهميئة كبيرة في تحقيد الكفئاءة والفئاعليئة للملتجئات، والقدرة على الملافسئئئئئئة العالمية. وقد تعددت 

 الم تلفة، ومن هذه التعريفات ما يلي: مفاهيم الجودة وفقا  ست داماتها

يقصئئئد بها اإلجراءات والممارسئئئات التي تةئئئمن جودة المحتور ا لكتروني وتعمل على تقويمه، بحيث يفي 

 (. 402، ص4222بمتطلبات التعليم ا لكتروني المطلوبة  العتيبي، 

والم رجات المدرسئئئية وهي مجموعة ال صئئئا ط أو السئئئمات التي تعبر عن وضئئئعية المدةالت والعمليات 

(. هي معايير عالمية 4222ومدر إسئئئئئئهام جمي  العاملين فيها اإلنجاز األهداف ب فةئئئئئئل ما تكون  البوه ، 

للقياج وا عتراف، وا نتقال من ثقافة الحد األدنى إلى ثقافة اإلتقان والتمييز، واعتبار المسئئئتقبل هدفا نسئئئعى 

الماضئئئئية إلى المسئئئئتقبل الذي تعيح فيه األليال التي تتعلم ا ن إليه، وا نتقال من تكريس الماضئئئئي واللظرة 

 (. 02، ص 4220 الزواوي، 

وهي مجموعة من الموا؛ئئفات وال صئئا ط المتوقعة في الملتح، والعمليات واألنشئئطة التي من ةالفا تتحقد 

 (. 25، ص4222تلك الموا؛فات.  عليمات، 

يها وتلفيذها إلى تحقيد أقصى درجة من األهداف المتوةاة وهي مجموعة المعايير واإلجراءات التي بهدف تبل

للمؤسئئسئئة والتحسئئين المتوا؛ئئل في األداء والملتح وفقا لن راض المطلوبة والموا؛ئئفات الملشئئودة ب فةئئل 

 (. 4222طرق وأقل جهد وتكلفة ممكلين  البالوي وآةرون، 

تصف أداء المتعلم عقب مروره ب برات تعلي الو؛ول إلى مستور األداء الجيد، وهي تمول عبارات سلوكية 

 (. 4222ملهح معين، ويتوق  أن يستوفي مستور تمكن محدد مسبقاً  محمد وفراج، 
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وتعد معايير الجودة بموابة العلا؛ئئر والمرامي التي يتم الحكم في ضئئو ها على مدر تحقيد األهداف ال ا؛ئئة 

صئئئئئئلاعية في للد األةير من القرن العشئئئئئئرين ثم بئالجودة، وقد دةلت المعايير م تلف المجا ت التجارية وال

تطور األمر لتى أ؛ئئئئبحت المؤسئئئئسئئئئات التعليمية وملها الجامعات ت ةئئئئ  لتطبيد معايير ومقاييس عالمية 

 (.4222لةمان جودة التعليم  ةلف هللا، 

ح أكاديمي ناموتجدر الماللظة إلى أن توفر الجودة في التعليم اإللكتروني يمول ممولة في  اية األهمية ألي بر

أو مقرر، وإذا كانت الجودة مئرط أسئاسئي للجاح العملية التعليمية بعامة، فتن الجودة تصئبت مسئ لة ضرورية 

للتعليم اإللكتروني بصئورة ةا؛ئة، فالجودة يلبغي أن تكون مرافقة للعمل التربوي في كل أنواعه ومستوياته، 

دبيات والدراسئئئئئئات الحديوة بم رجات العملية التعليمية، وبما أن مفهوم جودة التعليم ا لكتروني اقترن في األ

لئذا تلاولت معظم التعريفات مفهوم جودة التعليم ا لكتروني من ليث اةتبار مدر فاعلية وجودة برامح التعليم 

 (. 22، ص4224ا لكتروني المقدمة وفقاً لمعايير ومقاييس مرجعية  ال طيب، 

التعليم ا لكتروني   يمكن أن تتم إ  من ةالل وجود سئئئياسئئئة واضئئئحة ( إلى أن جودة 4222يشئئئير فتت هللا  

ومحددة وفد معايير الجودة الشاملة، كما أن التحسين في ضوء معايير الجودة الشاملة،  بد وأن تلعكس آثاره 

دي هعلى كافة جوانب التعليم ا لكتروني ومكوناته باعتبارها ؛ئمام األمام الذي يسهم في لسن توجيهه على 

 من نوجه العلم الحديث. 

كمئا ويرر العئديئئد من البئالوين أن التعريف األنسئئئئئئب لمفهوم الجودة في التعليم ا لكتروني يكمن في التركيز 

على أهئداف البرنئامح ومئدر تحقيقهئا ومال مئة الم رجئات لنهئداف ومئدر تحقيقهئا لمعايير الجودة المعتمدة، 

وإجراءات للت كد من الوفاء بمتطلبات الجودة ومراقبة الجودة  وذلك من ةالل تطبيد نظام يتةئئئمن سئئئياسئئئات

 (.  0، ص4224على مستور وظا ف مؤسسة التعلم عن بعد ككل  ال طيب، 

أن الجودة تعلي تحقيد أعلى درجة ممكن من الموا؛فات القياسية للملتح أو للعمليات أو  نساتخلص مما ساب 

 لذي تست دم فيه. لنداء، وذلك بما يتلاسب م  ةصا ط المجال ا

 مفهوم رياض األطفال: 

يُعئد ا هتمئام بمرللئة رياض األطفال والداً من األمور التي يسئئئئئئتدل بها على تبلور الوعي المجتمعي ورقي 

ثقافته، إذ إن ا هتمام بالطفولة جزء من ا هتمام بالحاضئئئر والمسئئئتقبل معاً  ألن األطفال يشئئئكلون الشئئئريحة 

، وألنهم جيئئل المسئئئئئئتقبئئل، وهئئذا مطلئئبل اجتمئئاعيل مهم. لئئذا تعتبر ريئئاض األطفئئال األكور أهميئئة في المجتم 

مؤسئئئسئئئات تربوية واجتماعية هامة في أي مجتم  وار، فهي تسئئئعى إلى ت هيل الطفل ت هيالً سئئئليماً لاللتحاق 

ية التامة ربالمرللة األساسية وذلك لتى   يشعر با نتقال المفاجئ من البيت إلى المدرسة، ليث تتر  له الح

في ممارسئئة نشئئاطاته واكتشئئاف قدراته وميوله وإمكانياته، وبذلك فهي تعمل على مسئئاعدة الطفل في اكتسئئال 

 مهارات وةبرات جديدة.
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هذه الرياض من أجل تلمية لب  في مرللة رياض األطفال إلى التشئئجي  المسئئتمر من معلمات يحتاج األطفال

ركة اإليجابية، وا عتماد على اللفس والوقة فيها، واكتسال الكوير العمل لديهم، و رج روح التعاون، والمشئا

لذا يلبغي ا هتمام  .وا جتمئاعيئة، وتكوين ا تجئاهئات السئئئئئئليمئة تجاه العملية التعليمية من المهئارات اللغويئة

 (. 55، ص4222بمعلمات رياض األطفال والتركيز الجيد في ت هيلهن األكاديمي والمهلي  محاسيس، 

ؤسئئئسئئئات تربوية واجتماعية، تقوم بت هيل الطفل ت هيالً سئئئليماً لدةول المرللة األسئئئاسئئئية  وذلك كي   فهي م

يشئئعر با نتقال المفاجئ من البيت إلى المدرسئئة، تاركة له الحرية التامة لممارسئئة نشئئاطاته واكتشئئاف قدراته 

 (. 12، ص4222 محاسيس، وإمكاناته، وبذلك فهي تساعده على أن يكتسب ةبرات جديدة 

كما وتعرف رياض األطفال ب نها مؤسسات تسعى إلى ت هيل الطفل ت هيالً سليما لاللتحاق بالمرللة ا بتدا ية  

تاركة له الحرية التامة في ممارسئئة نشئئاطاته واكتشئئافاته بهدف مسئئاعدته على اكتسئئال المهارات وال برات 

 (.042، ص4242الجديدة  الجوهرة، 

طفال الصئئئغار الذين أكملوا السئئئلة الوالوة من عمرهم وتسئئئبد المرللة ا بتدا ية أي وهي مرللة ةا؛ئئئة باأل 

( سئئئئلوات وتكون على للقتين وهما الروضئئئئة م صئئئئصئئئئة 2-0تةئئئئم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  

لنطفال الذين أكملوا سئئئئن الوالوة من عمرهم، التمهيدي: الذين أكملوا السئئئئلة ال امسئئئئة من عمرهم، و تجري 

الئدراسئئئئئئة فيهئا وفقئا لملهح مقرر من وزارة التربيئة ويلقئل الطفئل بعئد انتهئا ئه من هئذه المرللئة إلى المرللة 

 (. 22، ص4225ا بتدا ية، ليث يسجل بالصف األول ا بتدا ي الليلي، 

 وتعرف البالوة رياض األطفال ب نها مؤسئئئئئسئئئئئات تعليمية تربوية لنطفال تعلي بتلشئئئئئئاة الطفل ما بين الوالوة

ولتى السئادسئة في مؤسسات تربوية اجتماعية تهدف إلى تحقيد اللمو المتكامل والمتوازن لنطفال من جمي  

اللوالي الجسئئئئئئمية والعقلية واللفسئئئئئئية وا جتماعية، باإلضئئئئئئافة إلى تدعيم وتلمية قدراتهم عن طريد اللعب 

 واللشاط الحر. 

 الفصل الثالث

 الدراســات الســابقة

 السابقة:أوالً: الدراسات 

( بعنوان: إدارة ضاااااامااان الجودة في تطوير تليااات التعليم الرقمي لااذوي 0202القرعااان  دراسااااااااة  .2

 األردنية.االحتياجات الخاصة في وزارة التربية والتعليم 

تهئدف الئدراسئئئئئئة إلى التعرف على إدارة ضئئئئئئمئان الجودة في تطوير آليات التعليم الرقمي لذوي ا لتياجات 

( معلماً ومعلمة من معلمي المدارج 225ربية والتعليم، وتكونت عيلة الدراسئئئئئئة من  ال ا؛ئئئئئئة في وزارة الت

 ال ا؛ة والحكومية، واست دمت البالوة الملهح الو؛في التحليلي كملهح للدراسة  
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وذلك لمالءمته لطبيعة الدراسئئة، واعتمدت ا سئئتبانة ك داة للدراسئئة لجم  المعلومات من أفراد عيلة الدراسئئة. 

نتا ح الدراسئئة عدم وجود فروق ذات د لة إلصئئا ية في دور إدارة ضئئمان الجودة في تطوير آليات وأظهرت 

التعليم الرقمي لئذوي ا لتياجات ال ا؛ئئئئئئة في وزارة التربية والتعليم األردنية تعزر لمتغير الجلس، العمر، 

عليم األردنية في اعتماد المؤهل العلمي، وسئئئئئئلوات ال برة، وأو؛ئئئئئئت الدراسئئئئئئة أن تقوم إدارات التربية والت

أسئئئئئئلول الجودة من ةالل نشئئئئئئر ثقافة جودة التعليم الرقمي لذوي ا لتياجات ال ا؛ئئئئئئة وتطبيد معاييرها، 

 وإجراء المزيد من الدراسات لتطوير معايير محلية في البياة األردنية في جودة التعليم الرقمي.

في إيصال التعليم التكنولوجي في رياض ( بعنوان: الجودة الشاملة 0222  وجيالليدراساة بن مشي   .0

 األطفال.

تهدف الدراسئئئة إلى ضئئئرورة التعرف على الجودة الشئئئاملة في إيصئئئال التعليم التكلولوجي في مرللة رياض 

األطفال لمديلة أدرار، واتبعت الدراسئئة الملهح الو؛ئئفي للدراسئئة، وتمولت أداة الدراسئئة بمقياج جودة العمل 

( مربية 22ولوجي و التصئميم األر ونومي للروضئة، بحيث تكونت عيلة الدراسة من  اإلداري والتعليم التكل

في رياض األطفال تم اةتيارهم بطريقة عشئوا ية، وتم التو؛ئل إلى عدة نتا ح ملها: تبلي نمط الجودة الشاملة 

تغالل ا س في إيصئال التعليم التكلولوجي لدر مؤسئسئات رياض األطفال في مديلة أدرار من أجل القدرة على

األموئل للطئاقئات البشئئئئئئريئة وتحسئئئئئئين العمليئات اإلدارية وتطويرها عن طريد مواكبة التغيرات التكلولوجيا 

وا قتصئئئار في الوقت والجهد، وتمت التو؛ئئئية على ضئئئرورة العمل على وضئئئ  برامح تدريبية للعاملين في 

 ة ةبرتهم المهلية .رياض األطفال وفد مبادئ الجودة الشاملة من أجل رف  كفاءتهم وزياد

بعنوان: المتغيرات التي تؤثر على جودة خدمات التعليم االلكتروني  (& 2020others,Setaدراسااة   .3

 الطالب.نظر  االندونيسي: وجهاتفي التعليم العالي 

يهئئدف هئئذا البحئئث إلى تقييم وتحليئئل المتغيرات اإللكترونيئئة التي تؤثر على جودة ةئئدمئئات التعلم اإللكتروني 

مسئئئئئتور الجامعة بلاًء على وجهات نظر الطالل، باإلضئئئئئافة إلى تحديد عوامل جودة التعلم اإللكتروني  على

والرضئئئئئئا، ودراسئئئئئئة العالقة بين أبعاد جودة التعلم اإللكتروني والرضئئئئئئا واللية السئئئئئئلوكية كما يراها طالل 

 بحث من ةالل توزي  استبيانالجامعة. وم  ذلك، يست دم هذا البحث طرقًا كمية، وتم الحصول على بيانات ال

في إلئدر الجامعات الحكومية في إندونيسئئئئئئيا، تشئئئئئئير نتا ح هذا البحث إلى عدة نتا ح أهمها: أن جودة التعلم 

 اإللكتروني ورضا المست دم لهما ت ثير كبير وإيجابي على نية المست دم لالن راط في التعلم اإللكتروني.

تأثير عوامل الجودة والعوامل التنظيمية على رضااااا ( بعنوان: دراسااااة AlMulhem,2020دراسااااة   .4

 طالب الجامعة عن جودة نظام التعليم االلكتروني.

من  Mcleanو Deloneتهدف هذه الدراسئئئة إلى تطوير نموذج بحوي يمتد من نموذج نجاح نظام المعلومات 

 التعلم اإللكتروني.أجل التحقيد في آثار الجودة والعوامل التلظيمية على رضا الطالل عن جودة نظام 
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طالب جامعي في جامعة الملك فيصئئل بواسئئطة اسئئئتبانة.  472تم اتبار الملهح الو؛ئئفي، وجم  البيانات من  

أظهرت نتئا ح تحليئل البيئانات وجود عالقة قوية بين العوامل التلظيمية  دعم اإلدارة العليا وإدارة التغيير( م  

ن معروفة من قبل. باإلضئئئئئئافة إلى ذلك، أظهرت اللتا ح أن عوامل والتي لم تك اإللكتروني،جودة نظام التعلم 

الجودة  جودة محتور المقرر وجودة اللظئام وجودة ال ئدمة( لها ت ثير إيجابي وهام على رضئئئئئئا الطالل عن 

جودة نظام التعلم اإللكتروني. لذلك، يجب على المؤسئئئئسئئئئات التعليمية التي تسئئئئعى إلى تحقيد فوا د أكبر من 

علم اإللكتروني أن تولي اهتماًما كبيًرا لعوامل الجودة والعوامل التلظيمية أثلاء عملية تصئئئئميم وتلفيذ أنظمة الت

أنظمتهئئا، نظًرا للئئدور المهم لهئئذه العوامئئئل في تعزيز جودة نظئئام التعلم اإللكتروني. وجودة ةئئدمئئئة التعلم 

 اإللكتروني.

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 :الدراسةأ. من حيث هدف 

اتفقت الدراسئة الحالية م  جمي  الدراسئات السابقة في بحوها عن معايير الجودة في أنظمة التعليم ا لكتروني، 

( إلى التعرف إلى إدارة ضئئئئئئمئئان الجودة في تطوير آليئئات التعليم الرقمي لئئذوي 4242فقئئد هئئدفئئت القرعئئان 

التي هدفت إلى  (Seta  &others,2020)ا لتياجات ال ا؛ئئئئة في وزارة التربية والتعليم، وكذلك دراسئئئئة 

تقييم وتحليل المتغيرات اإللكترونية التي تؤثر على جودة ةدمات التعلم اإللكتروني على مستور الجامعة بلاًء 

( فهدفت الى ضرورة التعرف على الجودة 4222على وجهات نظر الطالل  ،أما دراسة بن مشيح وجياللي 

  .ي في مرللة رياض األطفال لمديلة أدرارالشاملة في إيصال التعليم التكلولوج

 ب. من حيث منه  الدراسة:

 .اتفقت الدراسة الحالية م  جمي  الدراسات السابقة في اتبار الملهح الو؛في

 ج. من حيث أداة الدراسة: 

 تشابهت الدراسة الحالية م  الدراسات السابقة في است دام ا ستبانة ك داة للدراسة.

 ينة الدراسة:د. من حيث مجتمع وع

( في مجتم  الدراسئئئئئة ليث تكون من 4222اتفقت الدراسئئئئئة الحالية فقط م  دراسئئئئئة بن مشئئئئئيح وجياللي   

معلمئات رياض األطفال، بيلما اةتلفت م  باقي الدراسئئئئئئات السئئئئئئابقة ليث تكون من الكادر التدريسئئئئئئي في 

 المدارج أو الجامعات. 
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 ات السابقة:رابعاً: ما يميز الدراسة الحالية عن الدراس

تميزت الدراسئئة الحالية عن الدراسئئات السئئابقة في قياج معايير الجودة في أنظمة التعليم ا لكتروني لرياض 

األطفال من ذوي اإلعاقة، فمعظم الدراسئئئئئات السئئئئئابقة بحوت في معايير جودة التعليم اإللكتروني المقدمة لفاة 

 طالل المدارج والجامعات.

 من الدراسات السابقة:خامساً: أوج  االستفادة 

 ا ستفادة من مراج  ومصادر الدراسات السابقة في كتابة اإلطار اللظري. .2

 ا ستفادة من األساليب اإللصا ية المست دمة. .4

 بلاء ا ستبانة. .0

 الفصل الرابع

 منهجيــة الدراســة

  إجراءات الدراسة الميدانية(

 مقدمة: 

راسئئئة ومجتم  الدراسئئئة، وتحديد عيلة الدراسئئئة، وإعداد أداة يتلاول هذا الفصئئئل و؛ئئئفًا مفصئئئاًل لملهجية الد

الدراسئئة المسئئت دمة تا سئئتبانةت والت كد من ؛ئئدقها وثباتها، وبيان اإلجراءات وال طوات التي تم اتباعها في 

الدراسئة، واألسئاليب والمعالجات اإللصئا ية التي تم اسئت دامها لتحليل البيانات واست راج اللتا ح، وفيما يلي 

 تفا؛يل ذلك:

اتبعت البالوة الملهح الو؛ئئئئئئفي التحليلي، ويعرف ب نه: تالطريقة التي يعتمد عليها  أواًل: منه  الدراسااااااة:

البالوون في الحصئئئئئول على معلومات وافية ودقيقة تصئئئئئور الواق  ا جتماعي، وتسئئئئئهم في تحليل ظواهره. 

 (221، ص4221 درويح،

اسة من جمي  معلمي ومعلمات رياض األطفال في إمارة الشارقة تكون مجتم  الدر ثانيًا: مجتمع الدراساة:

 م.4242-4242في دولة اإلمارات العربية المتحدة العاملين في العام الدراسي 

 ثالثًا: عينة الدراسة: 

 عينة استطالعية: (أ
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دراسئئئة ( اسئئئتجابة عشئئئوا يًا وتم تطبيد أداة الدراسئئئة عليهم من أجل قياج ؛ئئئدق وثبات أداة ال02تم اةتيار  

والعمل على تقلين األداة وتطويرها، وتم تةئئمين هذه العيلة علد تطبيد الدراسئئئة الفعلية نظًرا لتحقد الصئئئدق 

 والوبات في أداة الدراسة.

 عينة الدراسة الفعلية:  (ب

 %17.00( بلسبة 241فرد من مجتم  الدارسة، استجال ملهم   272تم اةتيار عيلة عشوا ية بواق  

 الدراسة حسب متغيراتها:توزيع أفراد عينة 

وامئئئتمل توزي  البيانات الشئئئ صئئئية للمفحو؛ئئئين، والتي تتعلد بمتغيرات  سئئئلوات ال برة، المؤهل العلمي( 

 والجدول التالي يوضت ةصا ط عيلة الدراسة:

 4.2جدول رقم 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

 النسبة العدد الفئات المتغير

ساااااااااااانااااااوات 

 الخبرة

 %14.06 18 7أقل من 

 %35.94 46 سلوات 22أقل من  سلوات إلى 7من 

 %50.00 64 22أكور من 

 % 222 201 المجموع

الاااااامااااااؤهاااااال 

 العلمي

 %5.47 7 دبلوم

 %85.94 110 بكالوريوج

 %8.59 11 ماجستير ف على

 % 222 201 المجموع

 

 رابًعا: أداة الدراسة: 

تعرف وفي دراسئتهما ا سئتبانة ك داة ر يسة لجم  بيانات الدراسة،  لتحقيد أهداف الدراسئة اسئت دمت البالوة

:تإلدر وسئئا ل البحث العملي المسئئتعملة على نطاق واسئئ  من أجل الحصئئئول على بيانات أو االسااتبانة بأن 

وتت لف من استمارة تحتوي على مجموعة من الفقرات معلومات تتعلد ب لوال اللاج أو ميولهم أو اتجاهاتهم، 

 (272، ص4222 ةليفات، يقوم المشار  باإلجابة علها بلفسه دون مساعدة أو تدةل من ألد.التي 
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 ( فقرة موزعة على ثالثة مجا ت لسب الجدول التالي:42وتكونت ا ستبانة من  

 4.0جدول رقم 

 توزيع فقرات االستبانة على المجاالت

 عدد الفقرات المجال م

 1 ليم ا لكترونيتحليل ملظومة التع األول:المجال  2

 1 تصميم مصادر التعلم ا لكتروني الواني:المجال  4

 1 إدارة التعليم ا لكتروني الوالث:المجال  0

 04 جميع فقرات االستبانة 

 

وقد اسااتخدما الباحثة مقياس ليكارت الخماسااي لقياس اسااتجابات أفراد عينة الدراسااة لفقرات االسااتبانة 

 حسب الجدول التالي: 

 4.3رقم  جدول

 مقياس ليكارت الخماسي

 موافد بشدة موافد محايد  ير موافد  ير موافد بشدة ا ستجابة

 7 2 0 4 2 الدرجة

 

 خامًسا: صدق االستبانة: 

 صدق االتساق الداخلي:  (أ

( 02تم التحقد من ؛ئئئئدق ا تسئئئئاق الداةلي لالسئئئئتبانة من ةالل تطبيقها على عيلة اسئئئئتطالعية مكونة من  

قم تم لسئئئال معامل ا رتباط بيرسئئئون بين درجة كل فقرة ومجمور درجات المحور الذي تلتمي اسئئئتجابة، و

 إليه.

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية لهذا المجال  المجال  4.4جدول رقم 

 تحليل منظومة التعليم االلكتروني( األول:

 الفقرة م

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

القيمة 

االحتمالية 

Sig 

 0.00 0.63 تحديد ا لتياجات التعليمية لطلبة ذوي اإلعاقة. 1
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 الفقرة م

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

القيمة 

االحتمالية 

Sig 

2 
تحديد ةصئئا ط طلبة ذوي ا عاقة المعرفية وةبراتهم السئئابقة، ومهاراتهم 

 في است دامهم الكمبيوتر وا نترنت.
0.64 0.00 

3 
ادئ المبتحديد علا؛ئئر المحتور من ةالل تحليله، والوقوف على المفاهيم و

 والتعميمات واإلجراءات المتةملة به.
0.60 0.00 

 0.00 0.60 إتالة الفر؛ة لطلبة رياض األطفال المشاركة في األنشطة التعليمية. 4

5 
تحئديئد اإلمكئانئات المتئالئة ومئدر ملئاسئئئئئئبتهئا إلنتئاج المواد التعليمية للتعلم 

 ا لكتروني.
0.56 0.00 

 0.00 0.55 ا لكتروني.عليم تحديد األهداف العامة لمواد الت 6

7 
تحئديد مدر ملاسئئئئئئبة التعلم ا لكتروني لقدرات طلبة رياض األطفال لذوي 

 اإلعاقة.
0.69 0.00 

8 
نشئئر مواد التعليم ا لكتروني بطرق تلاسئئب المحتور، واإلمكانات المتالة، 

 وةصا ط الطلبة.
0.62 0.00 

 α =2.27د لة * ا رتباط دال إلصا يًا علد مستور 

من الماللظ في الجئئدول السئئئئئئئابد أن معئئامالت ا رتبئئاط بين فقرات المجئئال األول والئئدرجئئة الكليئئة لفقرات 

( لجمي  فقرات المجال، وتراولت معامالت ا رتباط α= 2.27المجال دالة إلصئئئئئئا يا علد مسئئئئئئتور د لة  

 ه.(، وهذا يدل على أن فقرات هذا المجال ؛ادقة لما وضعت لقياس2.22-2.77بين 

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية لهذا المجال  4.5جدول رقم 

 تصميم مصادر التعلم االلكتروني( الثاني: المجال 

 الفقرة م

مااااعاااااماااال 

االرتااااباااااط 

 بيرسون

الاااقاااياااماااة 

االحتمالية 

Sig 

1 
ن األطفئال م مراعئاة التكئئامئل بين الجوانئئب المعرفيئة وا نفعئاليئة لطلبئة ريئئاض

 ذوي اإلعاقة.
0.65 0.00 

 0.00 0.59 قيقها.تحاةتيار محتور تعليمي مرتبط باألهداف التعليمية ويتم العمل على  2

3 
مراعئاة دقئة المحتور من اللئاليئة العلميئة والمعلومئاتيئة ليلاسئئئئئئب قدرات ذوي 

 ا عاقة.
0.64 0.00 

4 
 ، وتوفير أمولة وتدريباتتوفير فر؛ئئة الممارسئئة والتكرار لطالب ذوي اإلعاقة

 تطبيقية.
0.63 0.00 

5 
اسئئت دام اسئئتراتيجيات تعلمية لديوة في تعليم طلبة ذوي اإلعاقة تلاسئئب الطلبة 

 والتعلم ا لكتروني.
0.69 0.00 

 0.00 0.77 إتقان التعلم باست دام تكلولوجيا التعليم ا لكتروني لتلمية مهارات التفكير. 6
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 الفقرة م

مااااعاااااماااال 

االرتااااباااااط 

 بيرسون

الاااقاااياااماااة 

االحتمالية 

Sig 

7 
ن ومهام تعتمد على التفاعل والمشئئئئئاركة ا جتماعية بين توفير أنشئئئئئطة وتماري

 المعلمين وطلبة رياض األطفال.
0.70 0.00 

8 
اسئئت دام اسئئتراتيجيات التعليم ا لكتروني الملاسئئبة للطلبة، واألهداف المقررة، 

 ومحتور التعلم.
0.82 0.00 

 α= 2.27د لة * ا رتباط دال إلصا يًا علد مستور 

لجئئدول السئئئئئئئابد أن معئئامالت ا رتبئئاط بين فقرات المجئئال الوئئاني والئئدرجئئة الكليئئة لفقرات من الماللظ في ا

( لجمي  فقرات المجال، وتراولت معامالت ا رتباط α= 2.27المجال دالة إلصئئئئئئا يا علد مسئئئئئئتور د لة  

 (، وهذا يدل على أن فقرات هذا المجال ؛ادقة لما وضعت لقياسه.2.14-2.72بين 

عامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية لهذا المجال م 4.6جدول رقم 

 إدارة التعليم االلكتروني( الثالث: المجال 

 الفقرة م

معاااامااال 

االرتباااط 

 بيرسون

الاااقاااياااماااة 

االحتماالية 

Sig 

 0.00 0.77 توظيف تقليات التعلم ا لكتروني ضمن أنشطة الدروج وب ساليب م تلفة. 1

2 

ت ئئدام التكلولوجيئئا لتطوير مهئئارات الطلبئئة في إنتئئاج المعرفئئة والتعلم اسئئئئئئ

 0.00 0.71 المستمر.

 0.00 0.70 است دام مواق  ا نترنت التعليمية بفاعلية وإدارة المحتور ا لكتروني. 3

 0.00 0.69 توجيه الطلبة وإرمادهم إلى األنشطة التي تلاسب ميولهم وقدراتهم. 4

 0.00 0.73 إمرا  الطلبة في الت طيط لننشطة وطريقة تلفيذها وتقويمها. 5

 0.00 0.63 لقدراتهم وميولهم. الطلبة وفقاً على  األدوار التعاونيةتوزي   6

 0.00 0.65 متابعة الطلبة أثلاء اللشاط وتشجيعهم على موا؛لة العمل. 7

 0.00 0.68 لهم.اإلرماد مساعدة الطلبة على تلظيم الوقت وتقديم المساعدة و 8

 α= 2.27د لة * ا رتباط دال إلصا يًا علد مستور 

من الماللظ في الجئئدول السئئئئئئئابد أن معئئامالت ا رتبئاط بين فقرات المجئئال الوئئالئئث والئئدرجئئة الكليئئة لفقرات 

 ( لجمي  فقرات المجال، وتراولت معامالت ا رتباطα= 2.27المجال دالة إلصئئئئئئا يا علد مسئئئئئئتور د لة  

 (، وهذا يدل على أن فقرات هذا المجال ؛ادقة لما وضعت لقياسه.2.55-2.20بين 
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 الصدق البناجي: (ب

يعتبر الصئدق البلا ي ألد  مقاييس ؛ئدق األداة الذي يقيس مدر تحقد األهداف التي تريد األداة الو؛ئول إليها 

 .لفقرات ا ستبانة وتحقيقها، ويبين مدر ارتباط كل مجال من مجا ت الدراسة بالدرجة الكلية

 معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة 4.4جدول رقم 

 الفقرة م 

مئئئئئعئئئئئامئئئئئل 

ا رتئئئئبئئئئاط 

 بيرسون

القيمئئئة ا لتمئئئاليئئئة 

Sig 

 0.00 0.871 تحليل ملظومة التعليم ا لكتروني األول:المجال  1

 0.00 0.929 ا لكتروني تصميم مصادر التعلم الواني:المجال  2

 0.00 0.905 إدارة التعليم ا لكتروني الوالث:المجال  3

 α= 2.27د لة * ا رتباط دال إلصا يًا علد مستور 

من الماللظ في الجدول السئئئئئابد أن معامالت ا رتباط بين كل مجال من مجا ت ا سئئئئئتبانة والدرجة الكلية 

( لجمي  المجا ت، وتراولت معامالت ا رتباط α= 2.27لة  لالسئئئئئئتبانة دالة إلصئئئئئئا يا علد مسئئئئئئتور د 

 (، وهذا يدل على أن مجا ت ا ستبانة ؛ادقة لما وضعت لقياسه.2.242-2.152بين 

 سادًسا: ثبات االستبانة:

الوبات يدل على اتسئئئاق اللتا ح، بمعلى إذا كرر القياج فتنك تحصئئئل على نفس اللتا ح، وفي أ لب لا ته هو 

ارتباط، وهلا  عدد من الطرق لقياسئئئه ومن أكورها مئئئيوًعا هي طريقة  كرونبا( ألفا( وطريقة تجز ة معامل 

 (422: 4222المقياج إلى نصفين.  الوادي والزعبي، 

وقد اسئئئئت دمت البالوة طريقة ألفا كرونبا( وهي أمئئئئهر الطرق في قياج ثبات األداة، وتكشئئئئف هذه الطريقة 

 مدر تشتت درجات المستجيبين.

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات مجاالت االستبانة 4.1جدول رقم 

 

 عدد الفقرات المجال م
ماااااعاااااال ألااااافاااااا 

 كرونباخ

 2.52 1 تحليل ملظومة التعليم ا لكتروني األول:المجال  2

 2.12 1 تصميم مصادر التعلم ا لكتروني الواني:المجال  2

 2.17 1 إدارة التعليم ا لكتروني الوالث:المجال  3

 2.20 04 كل الفقرات  
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، وهذا 2.52من الماللظ من ةالل الجدول السئابد أن معامل ألفا كرونبا( لجمي  مجا ت ا ستبانة يزيد عن 

 يدل على ثبات مرتف  لجمي  المجا ت وكذلك ا ستبانة بشكل عام.

تها جت ا سئئئتبانة بصئئئوروبعد أن ت كد لدر البالوة ؛ئئئدق وثبات ا سئئئتبانة، وبعد إجراء التعديالت ةر

( وهذا يجعل البالوة على اطمالان لتطبيد ا سئئئئئتبانة على عيلة الدراسئئئئئة لتحقيد 2اللها ية ملحد رقم  

 أهداف الدراسة.

 سابًعا: المعالجات اإلحصاجية المستخدمة في الدراسة

 لتحقيد أهداف الدراسة سيتم است دام المعالجات اإللصا ية التالية:

ب الماوية والمتوسئطات الحسابية وا نحرافات المعيارية: لمعرفة ةصا ط العيلة التكرارات واللسئ .2

 ومستور ميور الظاهرة محل البحث لدر العيلة.

( من أجل اةتبار رأي المسئئئئئئتجيبين لول الظاهرة One Sample T Testلعيلة والدة   Tاةتبار .4

 المراد قياسها.

متغيرين، وقد تم اسئئئئت دامه لحسئئئئال ا تسئئئئاق  معامل ا رتباط بيرسئئئئون لقياج درجة ا رتباط بين .0

 الداةلي، والصدق البلا ي.

 اةتبار ألفا كرونبا( لمعرفة ثبات ا ستبانة. .2

 الفصل الخامس

 نتاج  الدراسة ومناقشتها

 مقدمة:

يتةمن هذا الفصل عرًضا للتا ح الدراسة، وذلك من ةالل اإلجابة عن أسالة الدراسة واستعراض أبرز نتا ح 

ة، وذلئك للتعرف على دور مكئاتئب التعليم في التحول الرقمي للمعلمين والمتعلمين في ظئل جئا حة ا سئئئئئئتبئانئ

كورونا، لذا تم إجراء المعالجات اإللصئئئا ية للبيانات المجمعة من أداة الدراسئئئة، وتم اسئئئت دام برنامح الرزم 

عرضئئها وتحليلها في هذا ( للحصئئول على نتا ح الدراسئئة التي تم SPSSاإللصئئا ية للدراسئئات ا جتماعية  

 الفصل.

 أواًل: المحك المعتمد في الدراسة: 

لتحئديئد المحئك المعتمئد في الدراسئئئئئئة قامت البالوة بالرجور إلى األدل التربوي ال اص بالمقاييس المحكية، 

وكذلك بعض الدراسئات السابقة التي اعتمدت المقياج ال ماسي نفسه لتحديد مستور ا ستجابة ليث تم تحديد 
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(، 2=  2 – 7ول ال اليا في مقياج  ليكارت( ال ماسئئئئئي من ةالل لسئئئئئال المدر بين درجات المقياج  ط

(، وبعد ذلك تم إضافة 2.1=  7÷  2ومن ثّم تقسئيمه على أكبر قيمة في المقياج للحصئول على طول ال لية  

ة يد الحد األعلى لهذه ال ليهئذه القيمئة إلى أقئل قيمة في المقياج  بداية المقياج الوالد الصئئئئئئحيت( وذلك لتحد

 وهكذا أ؛بت طول ال اليا كما هو موضت في الجدول التالي: 

 5.2جدول رقم 

 المحك المعتمد في الدراسة

 درجة التوافر الوزن النسبي المقابل ل  طول الخلية

2 – 2.1 

 

 قليلة جداً  02% - 42%

 قليلة 74% - 02% 4.2 – 2.1

 متوسطة 21% - 74% 0.2 – 4.2

 كبيرة %12 - %21 2.4 – 0.2 ة

 كبيرة جداً  222% - 12% 7 – 2.4

ومقارنته  SPSSمن ةالل البرنامح اإللصا ي  sig وللكشئف عن هذه الفرضئية تم التسئال القيمة ا لتمالية

فيعلي قبول الفرضئئئية الصئئئفرية وأن المسئئئتجيب لم  2.27أكبر من  sigفتذا كانت قيمة  α=2.27بقيمة ال ط  

لول الممارسئات المراد دراستها، وفي لال كانت أ؛غر فتن رأي المستجيب ي تلف جوهريًا عن  يشئكل رأيًا

 الدرجة المتوسطة وبالتالي يكون قد مكل رأيًا لول الممارسات المراد دراستها.

 االجابة عن السؤال االول:  ثانياً:

 ألطفال من ذوي اإلعاقة؟ما هي معايير الجودة الواجب اعتمادها في التعليم اإللكتروني لرياض ا

ولإلجابة على هذا السئؤال تم الرجور إلى عدة دراسات تلاولت معايير الجودة في التعليم اإللكتروني، وتحليل 

( والتي بحوت في معايير الجودة في 4222محتويات هذه الدارسئئئئئئات، فقد تم تحليل نتا ح دراسئئئئئئة  العتيبي، 

(. مدر تطبيد معايير الجودة في إدارة التعليم ا لكتروني 4222ان،آل عومأنظمة التعليم ا لكتروني، دراسة  

( التي بحوت 4224، ودراسئئة  اللجدي، بجامعة الملك سئئعود من وجهة نظر القيادات وأعةئئاء هياة التدريس

في تقويم جودة التعليم ا لكتروني في جامعة القدج المفتولة في ضئئئئئوء المعايير العالمية للجودة، ودراسئئئئئة  

(، والتي بحوئئت في معئئايير الجودة في توظيف أعةئئئئئئئاء هيائئة التئئدريس للتعلم ا لكتروني 4224ةطوة، أبو 

(، والتي بحوت في درجة تطبيد معايير جودة التعليم ا لكتروني في جامعة لا ل 4224ودراسئئئئئئة  ال طيب، 

( التي بحوت 4220من وجهة نظر أعةئئاء الهياة التدريسئئية في ضئئوء بعض المتغيرات، ودراسئئة  الحربي، 

(، التي 4227في معايير مقترلة لقياج جودة التعلم ا لكتروني في الجامعات السئئئئعودية، ودراسئئئئة  المالح، 

بحوت في درجة تحقيد معايير إدارة الجودة الشئئاملة في الجامعات الفلسئئطيلية في محافظة الةئئفة الغربية كما 

 لي:يراها أعةاء هياة التدريس، فكانت نتا ح تحليل كالتا
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 مجاالت: 3مجاالت االهتمام لمعايير التعليم اإللكتروني لرياض األطفال هي 

 تحليل ملظومة التعليم ا لكتروني .2

 .تصميم مصادر التعلم ا لكتروني4 .2

 .إدارة التعليم ا لكتروني0 .4

 معايير كل مجال من المجاالت الثالثة السابقة كانا كالتالي: 1وتم تحديد 

 منظومة التعليم االلكتروني:المجال األول : تحليل 

 تحديد ا لتياجات التعليمية لطلبة ذوي اإلعاقة. .2

تحديد ةصئا ط طلبة ذوي ا عاقة المعرفية وةبراتهم السابقة، ومهاراتهم في است دامهم الكمبيوتر  .4

 وا نترنت.

ءات اتحديد علا؛ر المحتور من ةالل تحليله، والوقوف على المفاهيم والمبادئ والتعميمات واإلجر .0

 المتةملة به.

 إتالة الفر؛ة لطلبة رياض األطفال المشاركة في األنشطة التعليمية. .2

 تحديد اإلمكانات المتالة ومدر ملاسبتها إلنتاج المواد التعليمية للتعلم ا لكتروني. .7

 ا لكتروني.تحديد األهداف العامة لمواد التعليم  .2

 رياض األطفال لذوي اإلعاقة. تحديد مدر ملاسبة التعلم ا لكتروني لقدرات طلبة .5

 نشر مواد التعليم ا لكتروني بطرق تلاسب المحتور، واإلمكانات المتالة، وةصا ط الطلبة. .1

 المجال الثاني : تصميم مصادر التعلم االلكتروني

 مراعاة التكامل بين الجوانب المعرفية وا نفعالية لطلبة رياض األطفال من ذوي اإلعاقة. .2

 تحقيقها.يمي مرتبط باألهداف التعليمية ويتم العمل على اةتيار محتور تعل .4

 مراعاة دقة المحتور من اللالية العلمية والمعلوماتية ليلاسب قدرات ذوي ا عاقة. .0

 توفير فر؛ة الممارسة والتكرار لطالب ذوي اإلعاقة، وتوفير أمولة وتدريبات تطبيقية. .2

 ني.ذوي اإلعاقة تلاسب الطلبة والتعلم ا لكترو است دام استراتيجيات تعلمية لديوة في تعليم طلبة .7

 إتقان التعلم باست دام تكلولوجيا التعليم ا لكتروني لتلمية مهارات التفكير. .2

توفير أنشئطة وتمارين ومهام تعتمد على التفاعل والمشئئاركة ا جتماعية بين المعلمين وطلبة رياض  .5

 األطفال.

 الملاسبة للطلبة، واألهداف المقررة، ومحتور التعلم. است دام استراتيجيات التعليم ا لكتروني .1
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 إدارة التعليم االلكتروني الثالث:لمجال ا

 توظيف تقليات التعلم ا لكتروني ضمن أنشطة الدروج وب ساليب م تلفة. .2

 است دام التكلولوجيا لتطوير مهارات الطلبة في إنتاج المعرفة والتعلم المستمر. .4

 لتعليمية بفاعلية وإدارة المحتور ا لكتروني.است دام مواق  ا نترنت ا .0

 توجيه الطلبة وإرمادهم إلى األنشطة التي تلاسب ميولهم وقدراتهم. .2

 إمرا  الطلبة في الت طيط لننشطة وطريقة تلفيذها وتقويمها. .7

 لقدراتهم وميولهم. الطلبة وفقاً على  األدوار التعاونيةتوزي   .2

 عهم على موا؛لة العمل.متابعة الطلبة أثلاء اللشاط وتشجي .5

 لهم.مساعدة الطلبة على تلظيم الوقت وتقديم المساعدة واإلرماد  .1

 االجابة عن السؤال االول:  ثانياً:

 ما درجة تطبي  معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من ذوي اإلعاقة؟

ت كل مجال ملفرداً وفد المحك المعتمد في ولإلجابة على هذا السئئئئؤال تم تحليل فقرات ا سئئئئتبانة ككل وفقرا

 الدراسة وكانت اللتا ح كالتالي:

 ( تحليل االستبانة ككل: 2

تحليل مجاالت االساتبانة المتوس  الحسابي واالنحراف المعياري والمتوس  النسبي والقيمة  5.0جدول رقم 

 (N=128مجاالت معا  وقيمة االختبار لجميع مجاالت االستبانة وقيمة جميع ال Sigاالحتمالية 

 المتوس  المجال م
االنحراف 

 المعياري

المتوسااااا  

 النسبي

قااااياااامااااة 

 االختبار

الاااقاااياااماااة 

االحتمالية 

Sig 

 الحكم الترتيب

1 

تئئئحئئئلئئئيئئئل  األول:الئئئمئئئجئئئال 

 كبيرة 3 0.00 10.38 %69.88 0.54 3.49 ملظومة التعليم ا لكتروني

2 

تصئئئئئئئميم  الوئئئاني:الئمئجئئئال 

 كبيرة 1 0.00 10.20 %70.82 0.60 3.54 مصادر التعلم ا لكتروني

3 

إدارة التعليم  الوئالئث:المجئال 

 كبيرة 2 0.00 9.91 %70.33 0.59 3.52 ا لكتروني

 كبيرة   0.00 11.25 %70.35 0.52 3.52 الدرجة الكلية لالستبانة  

 يتضح من الجدول الساب  ما يلي:

كل كسة، وقد بلغ المتوسط الحسابي لالستبيان إلصا يا لسب المحك المعتمد في الدرا ا سئتبيان دال .2

 ( وبدرجة ممارسة كبيرة،%52.07(، وبوزن نسبي  2.74(، وانحراف معياري  0.74 
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وهئئذا يعلي أن عيلئئة الئئدراسئئئئئئئة ترر بئئ ن درجئئة تطبيد معئئايير الجودة في التعليم اإللكتروني لريئئاض  

 %52.07األطفال من ذوي اإلعاقة، جاءت بدرجة كبيرة، وبلسبة 

(، 0.72تصئميم مصئادر التعلم ا لكتروني، بمتوسط لسابي  الواني:المجال  اء في المرتبة األولىج .4

 (، وبدرجة ممارسة كبيرة%52.14 نسبي (، وبوزن 2.2وانحراف معياري 

(، 0.22تحليل ملظومة التعليم ا لكتروني، بمتوسئط لسابي  األول: األةيرة المجالالمرتبة  فيجاء  .0

 (، وبدرجة ممارسة كبيرة%22.11 نسبي (، وبوزن 2.72ري وانحراف معيا

 ( تحليل فقرات المجال األول:  تحليل منظومة التعليم االلكتروني(:0

تحلياال منظومااة التعليم االلكتروني( المتوساااااا  الحسااااااااابي األول  تحلياال فقرات المجااال  5.3جاادول رقم 

لجميع فقرات المجال األول  Sigقيمة االحتمالية واالنحراف المعياري والمتوسا  النسبي وقيمة االختبار وال

 (N=128 تحليل منظومة التعليم االلكتروني(  

 المتوس  الفقرة م
االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 النسبي

قيمة 

 االختبار

القيمة 

االحتمالية 

Sig 

 الحكم الترتيب

1 

تئحئئئديئئئد ا لئئتيئئئئاجئئئئات 

الئتئعليميئئئة لطلبئئئئة ذوي 

 اإلعاقة.

 كبيرة 1 0.00 9.63 76.56% 0.97 3.83

2 

تحديد ةصئئئئئئا ط طلبة 

ذوي ا عئئاقئئة المعرفيئئة 

وةئبئراتهم السئئئئئئئئئابقئئئة، 

ومئئئئئهئئئئئاراتئئئئئهئئئئئم فئئئئئي 

اسئئئئئئت ئئئدامهم الكمبيوتر 

 وا نترنت.

 كبيرة 6 0.00 5.01 68.28% 0.94 3.41

3 

تحديد علا؛ئئر المحتور 

مئئئن ةئئئالل تئئئحئئئلئئئيئئئلئئئه، 

والوقوف على المفئئئاهيم 

والمبئئئادئ والتعميمئئئئات 

واإلجراءات المتةئئئئملة 

 به.

 كبيرة 4 0.00 5.93 68.91% 0.85 3.45

4 

إتئئالئئة الفر؛ئئئئئئئة لطلبئئة 

ريئئئئئئاض األطئئئئئئفئئئئئئال 

المشئئئاركة في األنشئئئطة 

 التعليمية.

 كبيرة 3 0.00 6.47 69.84% 0.86 3.49
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 المتوس  الفقرة م
االنحراف 

 المعياري

المتوس  

 النسبي

قيمة 

 االختبار

القيمة 

االحتمالية 

Sig 

 الحكم الترتيب

5 

تحديد اإلمكانات المتالة 

ومدر ملاسئئئئئئبتها إلنتاج 

الئمئواد التعليميئئئة للتعلم 

 ا لكتروني.

 متوسطة 8 0.00 5.59 67.97% 0.81 3.40

6 

تحئئديئئد األهئئداف العئئامئئة 

لمواد التعليم ا لكتروني 

. 

 كبيرة 2 0.00 7.60 70.78% 0.80 3.54

7 

تحديد مدر ملاسبة التعلم 

ا لئئكئئتئئرونئئي لئئقئئئدرات 

طلبئئئة ريئئئاض األطفئئئال 

 لذوي اإلعاقة.

 كبيرة 6 0.00 5.47 68.28% 0.86 3.41

8 

نشئئئئئئئر مئئواد الئئتئئعئئلئئيئئم 

ا لئئئكئئئتئئئرونئئئي بئئئطئئئرق 

تئلئئئاسئئئئئئئئئب الئئمئئحئئتور، 

انئئئات المتئئئالئئئة، واإلمكئئئ

 وةصا ط الطلبة.

 كبيرة 5 0.00 5.10 68.44% 0.94 3.42

 كبيرة  0.00 10.38 %69.88 0.54 3.49 الدرجة الكلية للمجال األول

 يتضح من الجدول الساب  ما يلي:

المجال األول دال إلصئئا يا لسئئب المحك المعتمد في الدراسئئة، وقد بلغ المتوسئئط الحسئئابي للمجال  .2

( وبدرجة ممارسئئئئئئة كبيرة، %22.11(، وبوزن نسئئئئئئبي  2.72وانحراف معياري   (،0.22ككل  

وهئذا يعلي أن عيلئة الئدارسئئئئئئة ترر ب ن درجة تطبيد معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض 

األطفئئال من ذوي اإلعئئاقئئة، في مجئئال تتحليئئل ملظومئئة التعليم ا لكترونيت، جئئاءت بئئدرجئئة كبيرة، 

و البالوة ذلك إلى أن تحليل ملظومة التعليم اإللكتروني هي أسئئئئاج العمل ، وتعز%22.11وبلسئئئئبة 

 اإللكتروني، وإذا طبقت هذه المعايير بشكل سليم ستساعد في تطبيد باقي المعايير.

( والتي تلط على تتحديد ا لتياجات التعليمية لطلبة ذوي 2الفقرة رقم   جااءت في المرتباة األولى .4

(، وبدرجة %52.72 نسبي (، وبوزن 2.25(، وانحراف معياري 0.10اإلعاقةت، بمتوسط لسابي 

ممئارسئئئئئئة كبيرة، وتعزو البئالوئة ذلئك إلى أن تحئديئد ا لتيئاجئات التعليميئة يبلى عليئه كئافة أهداف 

 وأنشطة التعليم اإللكتروني.

( والتي تلط على تتحئئديئئد اإلمكئئانئئات المتئئالئئة ومئئدر 7الفقرة رقم   جاااءت في المرتبااة األخيرة .0

 (،0.2سبتها إلنتاج المواد التعليمية للتعلم ا لكترونيت، بمتوسط لسابي ملا
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(، وبدرجة ممارسئة متوسطة، وتعزو البالوة %25.25 نسئبي (، وبوزن 2.12وانحراف معياري  

ذلئك إلى أن تحديد اإلمكانيات المتالة يتم فهمه في أكور من جانب، وهي الجوانب المادية التي تعمل 

 واد، وكذلك اإلمكانات البشرية على ستقوم ببلاء وتصميم هذه المواد.على إنتاج هذه الم

 ( تحليل فقرات المجال الثاني:  تصميم مصادر التعلم االلكتروني(:3

تصااااااميم مصااااااادر التعلم االلكتروني( المتوساااااا  الحسااااااابي الثاني  تحليال فقرات المجال  5.4جادول رقم 

لجميع فقرات المجال الثاني  Sigاالختبار والقيمة االحتمالية واالنحراف المعياري والمتوس  النسبي وقيمة 

 (N=128 تصميم مصادر التعلم االلكتروني(  

 المتوس  الفقرة م
االناحراف 

 المعياري

المتوسااااا  

 النسبي

قاااياااماااة 

 االختبار

الااااقااااياااامااااة 

االحتماااليااة 

Sig 

 الحكم الترتيب

1 

مئئراعئئئاة الئئتئئكئئئامئئئل بئئيئئن 

الئئئجئئئوانئئئب الئئئمئئئعئئئرفئئئيئئئة 

 يئئاضوا نفعئئاليئئة لطلبئئة ر

 األطفال من ذوي اإلعاقة.

 كبيرة 1 0.00 9.95 74.84% 0.84 3.74

2 

اةئتئيئئئار مئحئتئور تعليمي 

مرتبط بئاألهئداف التعليمية 

 تحقيقها.ويتم العمل على 

 كبيرة 6 0.00 5.66 68.28% 0.83 3.41

3 

مراعئئاة دقئئة المحتور من 

الئئئئلئئئئالئئئئيئئئئة الئئئئعئئئئلئئئئمئئئئيئئئئة 

والمعلومئئئاتيئئئة ليلئئئاسئئئئئئئئب 

 قدرات ذوي ا عاقة.

 كبيرة 2 0.00 9.80 73.13% 0.76 3.66

4 

توفير فر؛ئئئئئة الممارسئئئئئة 

والئتئكئرار لئئطئئئالئئئب ذوي 

اإلعئئئاقئئئة، وتئوفير أمولئئئئة 

 وتدريبات تطبيقية.

 كبيرة 5 0.00 6.47 70.16% 0.89 3.51

5 

اسئئئئئئت دام اسئئئئئئتراتيجيات 

تعلميئئئة لئئئديوئئئة في تعليم 

طلبة ذوي اإلعاقة تلاسئئئب 

 الطلبة والتعلم ا لكتروني.

 كبيرة 4 0.00 6.89 71.41% 0.94 3.57

6 

إتقئئئان التعلم بئئئاسئئئئئئت ئئئدام 

تئئكئئلئئولئئوجئئيئئئا الئئتئئعئئلئئيئئم 

ا لكتروني لتلمية مهارات 

 التفكير.

 كبيرة 7 0.00 4.83 68.13% 0.95 3.41
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 المتوس  الفقرة م
االناحراف 

 المعياري

المتوسااااا  

 النسبي

قاااياااماااة 

 االختبار

الااااقااااياااامااااة 

االحتماااليااة 

Sig 

 الحكم الترتيب

7 

توفير أنشئئئئئئطئئة وتمئئارين 

ومهئام تعتمئد على التفئاعل 

والمشاركة ا جتماعية بين 

المعلمين وطلبئئئة ريئئئئاض 

 األطفال.

 كبيرة 3 0.00 8.61 72.66% 0.83 3.63

8 

اسئئئئئئت دام اسئئئئئئتراتيجيات 

الئئئتئئئعئئئلئئئيئئئم ا لئئئكئئئتئئئرونئئئي 

الملاسبة للطلبة، واألهداف 

 المقررة، ومحتور التعلم.

 متوسطة 8 0.00 4.92 67.97% 0.92 3.40

 كبيرة  0.00 10.20 %70.82 0.60 3.54 الدرجة الكلية للمجال الثاني

 يتضح من الجدول الساب  ما يلي:

صئئا يا لسئئب المحك المعتمد في الدراسئئة، وقد بلغ المتوسئئط الحسئئابي للمجال المجال الواني دال إل .2

( وبدرجة ممارسئئة كبيرة، وهذا %52.14(، وبوزن نسئئبي  2.2(، وانحراف معياري  0.72ككل  

يعلي أن عيلة الدارسئئئة ترر ب ن درجة تطبيد معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال 

مجال ت تصئئئئميم مصئئئئادر التعلم ا لكترونيت، جاءت بدرجة كبيرة، وبلسئئئئبة  من ذوي اإلعاقة، في

، وتعزو البالوة ذلك إلى أن تصئئئئئئميم مصئئئئئئادر التعلم اإللكتروني هو أول مرالل تطبيد 52.14%

 التعليم اإللكتروني.

( والتي تلط على تمراعئاة التكامل بين الجوانب المعرفية 2الفقرة رقم   جااءت في المرتباة األولى .4

(، وانحراف 0.52وا نفعئئاليئئة لطلبئئة ريئئاض األطفئئال من ذوي اإلعئئاقئئةت، بمتوسئئئئئئط لسئئئئئئئئابي 

(، وبدرجة ممارسئئئئئة كبيرة، وتعزو البالوة ذلك إلى أن %52.12 نسئئئئبي (، وبوزن 2.12معياري 

طلبئئة ريئئاض األطفئئال وةئئا؛ئئئئئئئة من ذوي اإلعئئاقئئة، يجئئب أن يتم التكئئامئئل بين الجوانئئب المعرفيئئة 

حسئاسئية هذه الفاة العمرية وال ا؛ئة، و  يمكن أن تقتصر األنشطة على الجانب وا نفعالية، نظراً ل

 المعرفي فقط.

( والتي تلط على تاسئئئئئئت ئئدام اسئئئئئئتراتيجيئئات التعليم 1الفقرة رقم   جاااءت في المرتبااة األخيرة .0

(، وانحراف 0.2بمتوسط لسابي  التعلم.ا لكتروني الملاسبة للطلبةت، واألهداف المقررة، ومحتور 

(، وبدرجة ممارسة متوسطة، وتعزو البالوة ذلك إلى أن %25.25 نسبي (، وبوزن 2.24معياري 

اسئئئئت دام ا سئئئئتراتيجيات الملاسئئئئبة للتعليم ا لكتروني ورياض األطفال من األمور الصئئئئعبة والتي 

 تحتاج لتدريب مستمر.
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 ( تحليل فقرات المجال الثالث:  إدارة التعليم االلكتروني(:4

إدارة التعليم االلكتروني( المتوساااااا  الحساااااااابي واالنحراف الثااالااث  تحلياال فقرات المجااال  5.5 جاادول رقم

لجميع فقرات المجال الثالث  إدارة  Sigالمعياري والمتوساااااا  النساااااابي وقيمة االختبار والقيمة االحتمالية 

 (N=128التعليم االلكتروني(  

 المتوس  الفقرة م
االنحراف 

 المعياري

المتوسااا  

 بيالنس

قاااياااماااة 

 االختبار

الاااقاااياااماااة 

االحتمالية 

Sig 

 الحكم الترتيب

1 

تئوظئيئف تئقئلئئيئئئئات الئئتئئعلم 

ا لكتروني ضئئمن أنشئئطة 

 كبيرة 3 0.00 7.26 %72.19 0.95 3.61 الدروج وب ساليب م تلفة.

2 

اسئئئئئئتئ ئئئدام الئتئكلولوجيئئئئا 

لتطوير مهارات الطلبة في 

إنئتئئئاج الئمئعئرفئئئة والئتعلم 

 متوسطة 8 0.00 4.48 %67.50 0.95 3.38 المستمر.

3 

اسئئئئئئت دام مواق  ا نترنت 

التعليميئئئة بفئئئاعليئئئة وإدارة 

 كبيرة 4 0.00 7.73 %71.09 0.81 3.55 المحتور ا لكتروني.

4 

توجيئه الطلبة وإرمئئئئئئادهم 

إلى األنشئئئطة التي تلاسئئئب 

 كبيرة 2 0.00 8.49 %72.50 0.83 3.63 ميولهم وقدراتهم.

5 

إمرا  الطلبة في الت طيط 

طريقة تلفيذها لننشئئئئئئطة و

 كبيرة 5 0.00 6.71 %69.53 0.80 3.48 وتقويمها.

6 

 األدوار التعئئئاونيئئئةتوزي  

م لقئئدراته الطلبئئة وفقئئاً على 

 كبيرة 6 0.00 6.31 %68.59 0.77 3.43 وميولهم.

7 

متابعة الطلبة أثلاء اللشئئاط 

وتشئئئجيعهم على موا؛ئئئلة 

 كبيرة 7 0.00 6.01 %68.28 0.78 3.41 العمل.

8 

عدة الطلبة على تلظيم مسئئا

الوقئت وتقئديم المسئئئئئئاعئئدة 

 كبيرة 1 0.00 8.66 %72.97 0.85 3.65 لهم.واإلرماد 

  

الئئئدرجئئئة الكليئئئة للمجئئئال 

 كبيرة   0.00 9.91 %70.33 0.59 3.52 الوالث
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 يتضح من الجدول الساب  ما يلي:

لمتوسئئط الحسئئابي للمجال المجال الوالث دال إلصئئا يا لسئئب المحك المعتمد في الدراسئئة، وقد بلغ ا .2

( وبدرجة ممارسئئئئئئة كبيرة، %52.00(، وبوزن نسئئئئئئبي  2.72(، وانحراف معياري  0.74ككل   

وهئذا يعلي أن عيلئة الئدارسئئئئئئة ترر ب ن درجة تطبيد معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض 

كبيرة، وبلسئئئئئئبئئة  األطفئئال من ذوي اإلعئئاقئئة، في مجئئال تإدارة التعليم اإللكترونيت، جئئاءت بئئدرجئئة

، وتعزو البالوة ذلك إلى أن إدارة التعلم اإللكتروني من األمور الهامة التي تةمن سالمة 52.00%

سئئئير التعليم اإللكتروني، واسئئئتمراريته، وتعمل على تصئئئحيت األةطاء التي تواجهه أنشئئئطة التعليم 

 اإللكتروني.

تمساعدة الطلبة على تلظيم الوقت وتقديم ( والتي تلط على 1الفقرة رقم   جاءت في المرتبة األولى .4

نسئئئئبي (، وبوزن 2.17(، وانحراف معياري 0.27المسئئئئاعدة واإلرمئئئئاد لهمت، بمتوسئئئئط لسئئئئابي 

(، وبدرجة ممارسئئئئئئة كبيرة، وتعزو البالوة ذلك إلى أن تلظيم الوقت من أهم األمور في 54.25% 

وقتهم على بموابة قدرتهم على إدارة إدارة العلمية التعليمية، فقدرة المؤسئئئئئسئئئئئة والطالل على إدارة 

 ذاتهم، ونجالهم.

( والتي تلط على تاسئئئئت دام التكلولوجيا لتطوير مهارات 4الفقرة رقم   جاءت في المرتبة األخيرة .0

(، 2.27(، وانحراف معياري 0.01الطلبة في إنتاج المعرفة والتعلم المسئئئتمرت، بمتوسئئئط لسئئئابي 

توسئئئئئطة، وتعزو البالوة ذلك إلى أن انتاج المعرفة (، وبدرجة ممارسئئئئئة م%25.7 نسئئئئئبي وبوزن 

 والتعلم المستمر للطالل، بحاجة لمجهودات كبيرة من المعلمين، وتعاون من أولياء األمور.

 سابعاً: ملخص النتاج : 

معياراً للتعليم اإللكتروني لرياض األطفال، وموزعة على ثالثة مجا ت اهتمام  42لئدد الئدارسئئئئئئة  .2

ة التعليم ا لكتروني، تصئئئئئئميم مصئئئئئئئئئادر التعلم ا لكتروني، إدارة التعليم تحليئئئل ملظومئئئوهي  

 ا لكتروني(

أظهرت الئدارسئئئئئئة أن درجئة تطبيد معايير الجودة في التعليم اإللكتروني لرياض األطفال من ذوي  .4

 .%52.07اإلعاقة، جاءت بدرجة كبيرة، وبلسبة 

 ياض األطفال من ذوي اإلعاقة، كانت المعاييرأعلى تطبيد لمعايير الجودة في التعليم اإللكتروني لر .0

 .%52.14التي تتعلد بتصميم مصادر التعلم اإللكتروني، ليث جاءت بدرجة كبيرة، وبلسبة 

أقئل تطبيد لمعئايير الجودة في التعليم اإللكتروني لريئاض األطفئال من ذوي اإلعاقة، كانت المعايير  .2

 .%22.11ليث جاءت بدرجة كبيرة، وبلسبة  ا لكتروني،التي تتعلد بتحليل ملظومة التعليم 
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درجئئة تطبيد معئئايير الجودة في التعليم اإللكتروني لريئئاض األطفئئال من ذوي اإلعئئاقئئة، في مجئئال  .7

 .%52.00تإدارة التعليم اإللكترونيت، جاءت بدرجة كبيرة، وبلسبة 

 ثامناً: توصيات الدراسة: 

 ي لرياض األطفال من ذوي اإلعاقة.وض  ةطة تطويرية لتحسين جودة التعليم اإللكترون .2

تدريب المعلمين والمعلمات على توظيف اسئئئتراتيجيات تتلاسئئئب م  طلبة رياض األطفال من ذوي  .4

 اإلعاقة، أثلاء التعليم اإللكتروني.

عقد ورش عمل ودورات لتحديد ةصئئئا ط طلبة رياض األطفال من ذوي اإلعاقة، التي تسئئئاعدهم  .0

 على التعلم اإللكتروني.

دراسئئئئئئات وأبحاث تدرج أثر تطبيد معايير على جودة التعليم اإللكتروني على مسئئئئئئتويات  إعئداد .2

 الطالل وتحصيلهم الدراسي.

تئدريئب المعلمين والمعلمئات على آليئات انتئاج المعرفئة لئدر طلبة مرللة رياض األطفال من ذوي  .7

 اإلعاقة.

 لمراجع:ا

التعليم بين مؤشاااااارات التمييز ومعااايير  الجود الشااااااااملااة في(. 4222البالوي، لسئئئئئئن وآةرون   .2

 ، عمان: دار المسيرة.االعتماد

 ، القاهرة: دار قباء للطباعة واللشر.اإلدارة التعليمية والمدرسية(. 4222البوهي، فاروق   .4

(. الملهح ا نترنتي نموذج مقترح لوضئئ  ملاهح التعليم في المملكة العربية 4224الموسئئي، عبد هللا   .0

 نترنئت، نئدوة ملئاهح التعليم العئام في المملكئة العربيئة السئئئئئئعوديئة، وقفة تقويمية السئئئئئئعوديئة عبر ا

 ، كلية التربية، جامعة الملك سعود. الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسيةمستقبلية، 

ورقة عمل (. التعليم ا لكتروني، مفهومه، ةصئئئئا صئئئئه، فوا ده، عوا قه، 4224الموسئئئئي، عبد هللا   .2

، الرياض، كلية 4224 يوليو03-00دوة مدرسااااااة المسااااااتقبل خالل الفترة الممتدة ما بين مقدمة لن

 التربية، جامعة الملك سعود. 

، القاهرة: الجودة الشااااااملة في التعليم وأساااااواق العمل في الوطن العربي(. 4220الزواوي، ةالد   .7

 مجموعة الليل العربية. 
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، الريئئاض، المركز العربي للتئئدريئئب في التعليمإدارة الجودة (. 4222المئئديرج، عبئئد الرلمئئان   .2

 التربوي لدول ال ليح، مكتب التربية لدول ال ليح. 

، ترجمة: علي الموسئئئوي، وسئئئالم الوا لي وملى اساااتراتيجية التعلم االلكتروني (.4227ال ان، بدر   .5

 .   التيجي، للب: معار لللشر والعلوم

ارة الجودة الشئئئئئئاملة في الجامعات الفلسئئئئئئطيلية في (. درجة تحقيد معايير إد4227المالح، ملتهي   .1

، جامعة رساااالة ماجساااتير شير منشاااورةمحافظة الةئئئفة الغربية كما يراها أعةئئئاء هياة التدريس، 

 اللجاح الوطلية، نابلس: فلسطين. 

(. توجهات معلمي المدارج األسئئاسئئية في مديرية تربية اربد 4222العمري، أكرم والعمري، محمد   .2

 ة،مجلة العلوم التربوية والنفسااااايتلمية الموارد البشئئئئئرية  لتياجات التعلم اإللكتروني،  األولى نحو

 . 4، ر5مح

(. أثر الوعي والممارسات الغذا ية لعيلة من معلمات رياض األطفال بجدة على 4225الليلي، رويدا   .22

بية لزلي والتر، كلية التربية لالقتصئئئاد المرساااالة ماجساااتير شير منشاااورةاللمو الجسئئئمي لنطفال، 

 الفلية، جامعة الملك عبد العزيز. 

(. بلئاء برنئامح تئدريبي مسئئئئئئتلئد إلى ا تجئاهات المعا؛ئئئئئئرة لتلمية 4225أبو لمئدة، فئاطمئة ألمئد   .22

الكفئايئات التعليميئة لئدر معلمئات ريئاض األطفئال في األردن وبيئان فئاعلتئه في تلميئة تلئك الكفئايئئات، 

 العربية للدراسات العليا، عمان: األردن. جامعة عمان رسالة دكتوراه شير منشورة،

(. مطالب اسئئئت دام التعليم ا لكتروني في تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم 4221الشئئئهراني، نا؛ئئئر   .24

، كلية التربية، جامعة أم القرر، رساااالة ماجساااتير شير منشاااورة العالي من وجهة نظر الم تصئئئين،

 المملكة العربية السعودية. 

(. ملهح مقترح في الكيمياء للمرللة الوانوية العامة بمصئئر في ضئئوء مسئئتويات 4221ألمد، أسئئامة   .20

 كلية التربية، جامعة عين ممس.  رسالة دكتوراه شير منشورة،معيارية مقترلة، 

(. التسئئئويف األكاديمي وعالقته بالملا( الجامعي لدر طلبة ذوي 4242الم الفي، ؛ئئئادق وآةرون   .22

-5، ص ص. 4، رمجلة اآلداب للدراساااات النفساااية والتربويةيملية، اإلعاقة في بعض الجامعات ال

22. 

(. العوامل المسئئئئئئببة لعزوف أولياء األمور عن إلحاق أطفالهم برياض 4242الجوهرة، آل سئئئئئئعود   .27

األطفال بالمملكة العربية السعودية وسبل التغلب عليها من وجهة نظرهم في ضوء بعض المتغيرات، 

 .054-042، ص ص. 42، رلتربيةمجلة البحث العلمي في ا
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(. مدر معرفة العاملين م  الطالل ذوي اإلعاقة بقوانين وتشريعات التربية 4242الذوادي، إبراهيم   .22

 251-227، ص ص. 24، ر2، محالمجلة العربية لعلوم اإلعاقة والموهبةال ا؛ة، 

معايير الجودة (. مشئئئئئئرور مقترح لجئامعة األزهر ا لكترونية في ضئئئئئئوء 4222ةلف هللا، محمئد   .25

 . 22الشاملة للتعليم الجامعي، مجلة التربية، جامعة طلطا، ر

(. درجئئة تطبيد معئئايير جودة التعليم ا لكتروني في جئئامعئئة لئئا ئئل من وجهئئة 4224ال طيئئب، زيئئد   .21

عة ، جامرسااالة ماجسااتير شير منشااورةنظر أعةئئاء الهياة التدريسئئية في ضئئوء بعض المتغيرات، 

 ن. اليرمو ، إربد، األرد

(. ؛ئئعوبات تطبيد برنامح التعليم التفاعلي المحوسئئب على تالميذ المرللة 4224الحسئئلات، نجاح   .22

 ،رسااالة ماجسااتير شير منشااورةالدنيا بمدارج وكالة الغوث الدولية بمحافظات  زة وسئئبل عالجها، 

 الجامعة اإلسالمية،  زة، فلسطين.

عةئئئئئئاء هياة التدريس للتعلم ا لكتروني، (. معايير الجودة في توظيف أ4224أبو ةطوة، السئئئئئئيئد   .42

 .41-2، ص ص22المجلة العربية لةمان جودة التعليم الجامعي، ر

(. ؛ئئئعوبات توظيف التعليم ا لكتروني في الجامعات الفلسئئئطيلية بغزة كما 4224العواودة، طارق   .42

 . جامعة األزهر،  زة، فلسطين، رسالة ماجستير شير منشورة، يراها األساتذة والطلبة

(. معايير مقترلة لقياج جودة التعلم ا لكتروني في الجامعات السئئئئئئعودية، 4220الحربي، عبئد هللا   .44

-220، الجمعية العربية لتكلولوجيا التربية، مصئئئئئئر، ص ص وبحوث دراسااااااات-التربيةتكنولوجيا 

442  . 

شاملة، الرياض: مطبعة (. تجويد التعليم باسئت دام المعايير وإدارة الجودة ال4222الحارثي، إبراهيم   .40

 الملك فهد الوطلية. 

، القئئاهرة: العربي لللشئئئئئئر التعليم اإللكتروني والخاادمااات المعلوماااتيااة(. 4227األتربي، مئئئئئئريف   .42

 والتوزي .

المجلااة العربيااة ل داب (. معئئايير الجزة في أنظمئئة التعليم ا لكتروني، 4222العتيبي، عبئئد المجيئئد   .47

 .422-445 ، ص ص5، روالدراسات اإلنسانية

رساااااالة  األردن،(، ا لتياجات التدريبية للعامالت في رياض األطفال في 4224ةوري، سئئئئوزان   .42

 الجامعة الهاممية، الزرقاء، األردن. ماجستير شير منشورة،
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مجلااة التعليم عن بعااد (. ضئئئئئئوابط ومعئئايير الجودة في التعليم ا لكتروني، 4222ليئئاة، قزادري   .45

(، ص ص 4222 ديسمبر20، ه5بلي سويف، اتحاد الجامعات العربية، مح ، جامعةوالتعليم المفتوح

222-221 . 

اإلعاااقااة من التااأهياال إلى الاادم ، مقاادمااة حول التااأهياال في المجتمع المحلي (. 4222داود، عزيز   .41

 ، مؤسسة مصطفي قانصوه للطباعة، بيروت، لبلان. 2، طلألشخاص المعوقين

 ، القاهرة: دار الفكر العربي.دريسيكفايات األداء الت(. 4227رامد، على   .42

االلكتروني، المفهوم، القضااااااايا، التطبي ،  التعلم-التعلمرؤياة جديدة في (. 4227زيتون، لسئئئئئئن   .02

 ، الرياض: الصولتية للتربية. التقويم

 األسئئس-ا عتماد(. الجودة الشئئاملة في التعليم بين مؤمئئرات التميز ومعايير 4222طعيمة، رمئئدي   .02

 ، عمان، دار المسيرة لللشر والتوزي . 2ط والتطبيقات،

، عمان، دار إدارة الجودة الشااااملة في المؤساااساااات التربوية والتعليمية(. 4222عليمات، ؛ئئئالت   .04

 الشروق لللشر والتوزي . 

 الفكر. رعمان: دا، إعداد المعلم تنميت  وتدريب (. 4225عبد السمي ، مصطفى   .00

 .، جامعة بابللكتروني وسيلة فاعلة لتجويد التعليم العاليالتعليم اال(. 4222عبد اللطيف، ألمد   .02

(. تةصئا ط وأهداف التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني: دراسة مقارنة عن 4222عميرة، جويدة   .07

 .  421-417، ص 2، ر. ، المجلة العربية ل داب والدراسات اإلنسانيةتجارل بعض الدول العربيةت

 ، الرياض: دار اللشر الدولي.   تقويم التربويال(. 4222فتت هللا، ملدور   .02

 (. جودة ملهح أم ملهح من أجل جودة. 4222محمد، أماني وفراج، محسن   .05

المعلم في رياض األطفال في األردن: ت هيله ومعايير اةتياره  الواق  (. 4222محاسئئئئئيس، سئئئئئامي   .01

مراف التربوي، ةالل الفترة الممتدة والم مول(، وزارة التربية والتعليم، إدارة التدريب والت هيل واإل

 . م4222تشرين األول  42-هـ2202ذو القعدة  21من 

االسااااااتعماال الكفوء ل لياات الادولية لمراقبة ورصااااااد حقوق (. 4222وثيقئة اإلرمئئئئئئاد والتوجيئه   .02

 التحالف الدولي لإلعاقة، جليف.  ، األشخاص ذوي اإلعاقة ولحمايتها
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ان الجودة في تطوير آليات التعليم الرقمي لذوي ا لتياجات (. إدارة ضئئئئئئم4242القرعان، إةالص  .22

 4،ر.22ال ا؛ة في وزارة التربية والتعليم األردنية، مجلة جامعة فلسطين لنبحاث والدراسات، مح.

 .455-472، ص ص 

(. الجودة الشئئئئئئاملة في إيصئئئئئئال التعليم التكلولوجي في 4222بن مشئئئئئئيح، الزهرة وجياللي، جمعة  .22

، كلية العلوم اإلنسئئئانية وا جتماعية واإلسئئئالمية، رساااالة ماجساااتير شير منشاااورة، رياض األطفال

 جامعة ألمد دراية، الجزا ر.

(. مئئدر تطبيد معئئايير الجودة في إدارة التعليم ا لكتروني بجئئامعئئة الملئئك 4222آل عومئئان، ملئئال  .24

 ،ية المتخصاااااصاااااةالمجلة الدولية التربوسئئئئئعود من وجهة نظر القيادات وأعةئئئئئاء هياة التدريس، 

 .212-225، ص ص. 2،ر.7مح.

(. معايير تطوير بياات الواق  ا فتراضئئئئئئي في ضئئئئئئوء جودة برامح التعليم 4222السئئئئئئيد، محمد -2 .20

 .724-752، ص ص 42ر.،سعيدمجلة كلية التربية ببور  ا لكتروني،

ف في ضئئئوء (. تطوير التعلم ا لكتروني في جامعة الجو4222العلزي، سئئالم وةلف هللا، محمود -5 .22

 .01-2، ص ص. 0،ر.2، مح.مجلة العلوم التربويةالمعايير العالمية للجودة، 

 اضغط هلا، لالطالر ما معنى معايير(. 4225  مشعلة .27

اتجاااهااات عااالميااة (. التعليم اإللكتروني والتعليم ا فتراضئئئئئئي: 4227 عئئامر، طئئارق عبئئد الرؤوف .22

 ، القاهرة: المجموعة العربية للتدريب واللشر.معاصرة

 ، القاهرة: دار اللشر للجامعات.إدارة التطوير برياض األطفال(. 4222مصطفى، عزة جالل  .25

 ر يافا العلمية لللشر.، عمان: دارعاية ذوي اإلعاقة في اإلسالم(. 4224الرقب، محمد لمدان  .21

 اضغط هلا ، لالطالرتعريف الجودة(. 4227، إيمان الحيارر .22

للشئئئر العربي ل ، القاهرة:التعليم بالتخيل: اساااتراتيجية التعليم اإللكتروني(. 4222األتربي، مئئئريف  .72

 والتوزي . 

، عمان: دار عالم الوقافة لللشئر التعليم االلكتروني مدخل الى حوسابة التعليم(. 4222الجبالي، لمزة  .72

 والتوزي .

 ، عمان: دار اليازوري لللشر والتوزي .كيف نصل للطالب الذي نريد(. 4222ةليفات، نجاح   .74

: مؤسسة األمة العربية لللشر ، القاهرةةاإلنساانيمناه  البحث في العلوم (. 4221درويح، محمود   .70

 والتوزي .

، أساليب البحث العلمي مدخل منهجي تطبيقي(. 4222الوادي، محمود لسين والزعبي، علي فالح   .72

 عمان: دار الملاهح لللشر والتوزي .
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