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ه ال ه الد ارسالالا تالالم إعالالداد اسالالتبانه مكونالالا مالالن فربعالالا مجالالاال  ،ت الالتمل علالالش ( )39فقالالر،

للتعالالر علالالش مالالدى تالوافر الكفايالالا

ثبا

التربيالالا ،والتكنولوجيالالا والحاسالالوب ،واإلدار و الريالالاد  ،والتنميالالا،

اإللكترونيالالا لالالديهم ،وقالالد تالالم التأكالالد مالالن صالالدقها وثباتهالالا ،حيالالث كالالان

االستبانا ( ،)94.1وقد فسفر النتائج عن:

 .1توجالد فالروق ا

داللالا إحصالائيا عنالد مسالتوى الداللالا ( ) a> 0,05بالين متوسالطا

العينا في درجا توافر كفايا

تقالدي ار ففالراد

التعلم اإللكتروني بجامعا القدس المفتوحا لدى الطلبا تعزى لمتغيالر

( العمر) لصالح الفئا العمريا فكثر من ( )25سنا.
 .2توجالد فالروق ا

داللالا إحصالائيا عنالد مسالتوى الداللالا ( ) a> 0,05بالين متوسالطا

العينالا فالي درجالا تالوافر كفايالا

الالتعلم اإللكترونالي بجامعالا القالدس المفتوحالا لالدى الطلبالا تعالزى لمتغيالر

(الجنس) لصالح ال كور.
 .3توجالد فالروق ا

داللالا إحصالائيا عنالد مسالتوى الداللالا ( ) a> 0,05بالين متوسالطا

العينالا فالي درجالا تالوافر كفايالا

داللالا إحصالائيا عنالد مسالتوى الداللالا ( ) a> 0,05بالين متوسالطا

العينالا فالي درجالا تالوافر كفايالا
(التخص

داللالا إحصالائيا عنالد مسالتوى الداللالا ( ) a> 0,05بالين متوسالطا

العينالا فالي درجالا تالوافر كفايالا

تقالدي ار ففالراد

الالتعلم اإللكترونالي بجامعالا القالدس المفتوحالا لالدى الطلبالا تعالزى لمتغيالر

) لصالح التكنولوجيا والحاسوب.

 .5توجالد فالروق ا

تقالدي ار ففالراد

الالتعلم اإللكترونالي بجامعالا القالدس المفتوحالا لالدى الطلبالا تعالزى لمتغيالر

(المستوي الدراسي) لصالح المستوى الرابع.
 .4توجالد فالروق ا

تقالدي ار ففالراد

تقالدي ار ففالراد

الالتعلم اإللكترونالي بجامعالا القالدس المفتوحالا لالدى الطلبالا تعالزى لمتغيالر

(مدى امتالف جهاز حاسوب) لصالح نعم يوجد حاسوب.
 .6توجالد فالروق ا

داللالا إحصالائيا عنالد مسالتوى الداللالا ( ) a> 0,05بالين متوسالطا

العينالا فالي درجالا تالوافر كفايالا

تقالدي ار ففالراد

الالتعلم اإللكترونالي بجامعالا القالدس المفتوحالا لالدى الطلبالا تعالزى لمتغيالر

(مدى امتالف خط بكا انترن ) لصالح من يمتلكون خط و بكا انترن .
 .7توجالد فالروق ا

داللالا إحصالائيا عنالد مسالتوى الداللالا ( ) a> 0,05بالين متوسالطا

العينالا فالي درجالا تالوافر كفايالا

تقالدي ار ففالراد

الالتعلم اإللكترونالي بجامعالا القالدس المفتوحالا لالدى الطلبالا تعالزى لمتغيالر

(المستوى االقتصادي) لصالح (1111ش2111-ش)( ،ش3111-2111ش) 3111( ،ش فأكثر).
وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج أوصت الباحثة بالتالي:
ي

 .1عقالالد دو ار تدريبيالالا إلزاميالالا للطلبالالا لكالالي يتمكن الوا مالالن التعامالالل مالالع الم الواد اإللكترونيالالا بسالالهولا ودقالالا،
خاصا مع الصفو

االفتراضيا والمودل ،ك لف إمكانيا تطبيقها في مقر ار فخرى.

 .2ضرور متابعا حضور الطلبا وخاصا اإلناث والتزامهن بحضور اللقاءا

اإللكترونيا مالع الم الر

األكاديمي  ،ومتابعا ال كور والعمل علش زياد تطور قدراتهم التكنولوجيا وت جيعهم علش لف.

 .3ت جيع الجامعا للمتفوقين في التعلم اإللكتروني ودعمهم في لف المجال وحثهم علالش التواصالل فياله
وابراز ماله من فهميا مستقبليا في سوق العمل.

ك

Abstract
This study aimed at identifying the electronic competencies owned by the students
of Al Quds Open University - North Gaza Branch in the light of some variables. The
researcher followed the descriptive analytical method, the sample of the study was chosen
randomly. It was (355) male and female students. They were chosen from all university
specializations, for example Education, Technology and Computer, Management and
Leadership and Development. To achieve the objectives of the study, a questionnaire was
prepared. It consisted of four domains, including (39) items, to know the availability of
electronic competencies that students have. The validity and reliability of the questionnaire
were computed. The reliability of the questionnaire was(94.0).
The results of the present study were stated as following:
1. There were statistically significant differences at (α<0.05) between students' mean
estimates at degree of availability of e-learning competencies at Al-Quds Open
University due to (age) variable, in the favor of more than (25) years old group.
2. There were statistically significant differences at (α<0.05) between students' mean
estimates at degree of availability of e-learning competencies at Al-Quds Open
University due to (sex) variable, in the favor of male students.
3. There were statistically significant differences at (α<0.05) between students' mean
estimates at degree of availability of e-learning competencies at Al-Quds Open
University due to (academic level) variable, in the favor of fourth level
4. There were statistically significant differences at (α<0.05) between students' mean
estimates at degree of availability of e-learning competencies at Al-Quds Open
University due to (specialization) variable, in the favor of Technology and
Computer specialization.
5. There were statistically significant differences at (α<0.05) between students' mean
estimates at degree of availability of e-learning competencies at Al-Quds Open
University due to (the extent of owning a computer) variable, in the favor of owing
a computer.
6. There were statistically significant differences at (α<0.05) between students' mean
estimates at degree of availability of e-learning competencies at Al-Quds Open
University due to (the extent of owning internet line) variable, in the favor of
owning internet line.
7. There were statistically significant differences at (α<0.05) between students' mean
estimates at degree of availability of e-learning competencies at Al-Quds Open
University due to(economic level) in the favor of (1000 NIS-2000 NIS), (2000
NIS-3000 NIS), (more than 3000 NIS).
In light of the results of present study, the researcher recommended the following:
1. Holding training courses for students to be able to deal with electronic materials
more easily and accurately, especially with virtual classes and Model, as well as
applying them in other subjects.
2. A need to follow-up the students' presence, especially female students and their
commitment to attend the electronic meetings with an academic supervisor. Also,
a need to follow-up male students and work to increase their technological abilities
and encourage them to do this.
3. The university should encourage excellent students at e-learning and support them
in that field . Also, encouraging them to communicate during e-learning and
highlighting its importance to work in the future.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة الدراسة
نعالاليش اليالالوم فالالي ظالالل تطالالو ار علميالالا تكنولوجيالالا متالحقالالا ،وفالالق عجلالالا النمالالو والتقالالدم الحضالالاري
والرقي اإلنساني ،رغم الصالعوبا
مجتمعنا الفلسطيني ،حيث تق

والتحالديا

السياساليا واالقتصالاديا واالجتماعيالا والثقافيالا ،التالي تواجاله

عثر فمام مستقبل فبناء عبنا ،تتوجه اليوم جامعاتنا الفلسطينيا فخ

بال كر جامعا القدس المفتوحا ومالها من باع علمي علش مر الزمن ،إلش مسالاير العصالر الحالديث ومالا

ي بن الالا مواكب الالا تل الالف التح الالديا  ،وايج الالاد الحل الالول لتل الالف ال الالائكا
ي الالهده م الالن تقني الالا والكتروني الالا ،فح الالر ك
والصالالعوبا  ،فالالي سالالبيل خدمالالا العمليالالا التعليميالالا التعلميالالا التربويالالا ككالالل .فمجتمعنالالا اليالالوم ي الالهد اهتمامالاً

متزايداً بالتعلم اإللكتروني ،حيث يعتبر فحد مقوما
لمنظومالالا التعلالاليم المتكاملالالا فالالي المجتمعالالا

حياه المجتمعا

المعاصالر  ،و يعتبالر منبعالاً داعمالاً

العصالريا ،و لالالف تلبيالالا لالحتياجالالا

احنيالالا والمسالالتقبليا نحالالو

مجتمالالع المعرفالالا .فقالالد سالالاهم نظالالام الالالتعلم اإللكترونالالي فالالي صالالناعا المعرفالالا وفالالتح مجالالاال
الال اتي المالرن والمسالالتمر وتسالهيل انسالالياب المعلومالا

والخبال ار التربويالا بطريقالالا حديثالا فالالي بيئالا تعليميالالا

تفاعليا غنيا بمصادر التعلم.

يتيح الالتعلم اإللكترونالي تقالديم المعلومالا

بكا اإلنترن
واألقال ار

واسالالعا للالالتعلم

إلالش المالتعلم عبالر جميالع الوسالائط اإللكترونيالا متضالمناً

 ،Internetواألقمار الصناعيا وف رطا التسجيل وف رطا الفيديو وك لف عبر التلفزيون،

المصالالنوعا بالالالليزر واسالالتخدام الحاسالالوب التعليمالالي و لالالف بهالالد

استخدامها ( الفقي .)11:2111 ،

إكسالالاب المعرفالالا والقالالدر علالالش

ترى الباحثا بأن الرؤى العالميا اليوم نحو التعلم اإللكتروني تأتي سريعا ومتالحقا فالي المجالال

التكنولوجي التقني ،إيماناً بأهميتها وما تصبو إليه من فهدا  ،حيث ترتقي بالعمليا التعليميا إلش فرقش
المسالتويا

وفالق معالايير الجالود للوصالول إلالش مخرجالا

العلميا .كما نلحظ احراء التربويالا الحديثالا ،فصالبح
علش إيصال المعلوما

تعليميالا مؤهلالا للعالالم الرقمالي فالي التخصصالا

اليالوم جلهالا تنالادي وت اليد ،بقالدر الالتعلم اإللكترونالي

بصور سلسا ،ومنظما وبطريقا فعالا للطالب.

لال ال لف ك الالان ل ازمال الاً عل الالش ال الالتعلم اإللكترون الالي فن يتح الالول م الالن تلق الالين المعلوم الالا

للط الالالب إل الالش

إكسالالابهم المه الالا ار والتفكيالالر ،ومه الالا ار البحالالث العلم الالي لمواكبالالا رك الالب الحضالالار المتط الالور الس الريعا بم الالا
يتما الالي مالالع هال ا التقالالدم ،والتغيالالر واالنفجالالار المعرفالالي والكالالم الهائالالل مالالن المعلومالالا
كبيالالر مالالن فجالالل تحسالالين نوعيالالا التعلالاليم ،والممارسالالا

ويتطلالالب لالالف جهالالوداً

التربويالالا حيالالث فن تحسالالين نوعيالالا التعلالاليم يالالتم فالالي
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المدرس ال ال ال ال ال الالا باعتباره ال ال ال ال ال الالا مؤسس ال ال ال ال ال الالا تعم ال ال ال ال ال الالل عل ال ال ال ال ال الالش النم ال ال ال ال ال الالو ال ال ال ال ال ال الالامل للتالميال ال ال ال ال ال ال جس ال ال ال ال ال الالمياً وعقليال ال ال ال ال ال الاً
ونفسياً واجتماعياً(عامر.)7:2117،
تال

فق الالد فص الالبح

المسافا

التقني الالا

بالين المعلومالا

الحديث الالا ج الالزءاً ال يتجال ال فز م الالن حي الالا المجتمع الالا

المعاص الالر  ،حي الالث

واإلنسالان ،األمالر الال ي فظهالر الحاجالا لتطالوير فسالاليب التعلاليم والالتعلم

ومهارتها للوصول بالمتعلم إلش اكتساب المعلوما

بنفسه ،لكي يساير العصر ال ي نعي ه.
واالتصالالاال

إن التطالالور الس الريع فالالي مجالالال تكنولوجيالالا المعلومالالا
العالي فمام ٍ
تحد كبير لالستفاد مالن اإلمكانيالا والفالر الكثيالر التالي يقالدمها هال ا التطالور ،ممالا انعكالس
علالش رؤيالالا هال ه المؤسسالا

وفهالالدافها نحالالو عالالالم الجامعالا

وضالالع مؤسسالالا

التعلالاليم

االفت ارضالاليا ،وبنالالاء فنمالاط مختلفالالا مالالن التعلالاليم

المفتالالو والالالتعلم اإللكترونالالي .ومالالن ه ال ه األنمالالاط تالالوفير جالالزء مالالن المنهالالاج الد ارسالالي عالالن طريالالق اإلنترن ال
ضمن منصا

إلكترونيا ،وتوفير إمكانيا تسجيل محاض ار الم رفين وبثها نياً .وحتش تتمكن جامعا

القدس المفتوحا بفروعها المختلفا والممتد في جميع فنحاء فلسطين من االستفاد من ه ا التطور ،فقالد

فصبح من الضالرور فن تحصالل طالواقم الجامعالا مالن فكالاديميين واداريالين ودارسالين علالش التالدريب الكالافي
والمها ار الالزما للتعامل مع ه ه التقنيا

الجديد (جامعا القدس المفتوحا.)7:2112،

تالالرى الباحثالالا فن دور الطالالالب هالالو األسالالاس فالالي العمليالالا التربويالالا  ،وفن مالالا يالالتم إعطالالاءه للطلبالالا

ويقدم لهم ال يقل فهميا في كونه ركن فساسي فيضاً في العمليا التربويا ،ومن وجها نظر الباحثا فهي
التربويا .

تؤمن بأن المتعلم فهم المخرجا

إن التعلم اإللكتروني ٍ
تحد للتربويين والمجتمع بأسره ،يجب تقبله وتعلم كيفيالا التعامالل معاله،

قبل فن يجد المرء نفسه يكتب علش جلد الماعز والعالم من حوله يكتالب بالأقالم ضالوئيا ويسالتخدم حاس ًالبا

محموالً (تسا يل.)٧١ :2112،

باإلضالافا إلالالش فن اسالتخدام تقنيالالا الالتعلم اإللكترونالالي ،يالالزداد يومالاً بعالالد يالوم لمالالا لاله مالالن قالالدر
علالالش االسالالتجابا الفوريالالا المعطالالا لهالالا ،وتقالالديم خالالدما فرديالالا وجماعيالالا ألعالالداد كبيالالر مالالن الطلبالالا فالالي ٍن
واحالالد ،إ فصالالبح

مالالن األدوا

العديد من الحقول والمجالاال

المهمالالا والفاعلالالا فالالي حقالالل الالالتعلم والتعلالاليم ،فاسالالتخدامها توسالالع لي الالمل

التعليميالا ،بمالا فيهالا التعلاليم الصاليفي مالن فجالل تطالوير التفاعالل بالين المعلالم

والطالالالب بغيالالا التزويالالد بالتغ يالالا الراجعالالا المهمالالا للمالالتعلم ،لتكالالون فدا فاعلالالا لتحضالالير الطالالالب للم الالاركا

اإليجابيا الفعالا من خالل دعم وتعزيز عمليا التعليم (فبو عبان ،الزيان.)2112 ،
فر

ترى الباحثا بأن الكثير من الجامعا

التعليم الدائما لطالبها في كل وق

الحديثا والمتطور فصبح

اليوم بحاجا إلش زياد

ومن في مكان و لف لتصبح عمليا التعليم ناجحا .
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فقد با

يساعدوه علش التكي

إعالداد الطالالب للعاليش فالي مجتمالع سالريع التغيالر ،يتطلالب مالن المهتمالين بالتربيالا فن
مع ه ا المجتمع السريع التغير من خالل إتاحا الفرصا فمامه وتدريبه علش حالل

الم اكل التي تواجهه بنفسه ،ويمكن تحقيالق لالف إ ا احترمنالا طريقالا تفكيالره وك الفنا عالن طاقاتاله الكامنالا
من خالل توجيههالا إلالش الطريالق التالي تجعالل هال ا الطالالب قالاد ار علالش حالل الم الكال  ،ومتكيفالاً مالع بيئتاله

التي يعيش فيها (عبد العاطي و خرون.)2111 ،
هال ا وقالد اتجهال

الالدول مالالؤخ اًر حسالب تقالالدمها إلالش وضالالع خطالط معلوماتيالالا وجعالل الحاسالوب

والثور المعلوماتيا في مناهج التعليم والتدريس المعتمد علش المعلوماتيا والتعلاليم اإللكترونالي واقعالاً فعليالاً

وحقيقا ملموسا ،للتغلب علش م كال

التعليم التقليدي والتي منهالا :رغبالا الكثيالر مالن النالاس فالي العالود

للتعلالاليم مالالر ثانيالالا ،والتالالدفق الطالبالالي ،والتقالالدم المتسالالارع فالالي مجالالاال

المعرفالالا ،وارتفالالاع التكالالالي

وعالالدم

مناسال الالبا النتال الالائج المحققال الالا لسال الالوق العمال الالل  ،وجمال الالود النظال الالام التعلمال الالي الحال الالالي (الحيلال الالا،)477 :2111،

(الناعبي( ،)87 :2113،ربيع ،عبد الحميد.)115 :2114،

تالالرى الباحثالالا بالالأن هنالالاف العديالالد مالالن الالالدول التالالي الالرع

فالالي التغلالالب علالالش العوامالالل السالالابقا،

رغبال الالا منهال الالا فال الالي تطال الالوير نفسال الالها ولحق ال الاً بركال الالب الحضال الالار فال الالي مؤسسال الالاتها التعليميال الالا فال الالي إطال الالار العصال الالر
التكنولوجي والالتعلم االلكترونالي ،مسالاهما فالي حالل م الكال

الفصالول االفت ارضاليا وزيالاد عالدد الملتحقالين

به الالا وجع الالل الم الالتعلم المح الالور األه الالم ف الالي العملي الالا التعليمي الالا ومنه الالا دول الالا فلس الالطين ممثل الالا بجامع الالا الق الالدس

المفتوحا بكافا فروعها في الوطن.
ووفق ال الالا ل ال الالبعف الد ارس ال الالا
والجامعا

ارتفعال

قد طرح

التقليديا كان

واألبح ال الالاث المتخصص ال الالا ،تب ال الالين فن نس ال الالبا  %48م ال الالن المعاه ال الالد
مناهجها ب كل مبا ر علش اإلنترن

النسالالبا إلالالش  %71فالالي عالالام 2111م ،وفالالي المقابالالل هنالالاف جامعالالا

سالالوى عالالن طريالالق اإلنترنال

في عام 1998م ،فالي حالين
ال تقالالدم خالالدماتها ومناهجهالالا

مثالالل :جامعالالا فنجالالل وود  Englwoodوكولالالو  Coloوكالالابيال ،وقالالد حقق ال

صناعا التعلم االلكتروني نموا كبي اًر ،إ وصل

خالالل عالام 2111م إلالش  6.3مليالار دوالر ،وقالد بلغال

عالام 2114م  23مليالالار دوالر ،وهالي فالالي ت ازيالد مسالالتمر و لالف حسالالبما فظهرتاله الد ارسالالا

التالي قامال

بهالالا

مجموعا (في دي سي) ألبحاث السوق مستند ب لف التطالو ار الكبيالر فالي قطالاع األعمالال اإللكترونيالا،
وازدياد الطلب علش المحترفين والمتخصصين (عبود و خرون.)316-257 :2118 ،

التقنيالالا

حيالالث اسالالتثمر التعل الاليم ه ال ا التق الالدم بطريقالالا جي الالد فالالي وس الالائله فظهالالر االس الالتفاد مالالن هال ال ه

داخالالل قاعالالا

الفصالالل و فالالي المحاض ال ار اإللكترونيالالا إال فن األمالالر األكثالالر إثالالار هالالو تأسالاليس

متكامل معتمد علش ه ه التقنيا

وهو ما يسمش بالتعلم اإللكتروني وه ا ما دفع جامعا القدس المفتوحا
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وباقي الجامعا

درجاله بالجامعالا
التي تتبع التعلم االلكترونالي احن إلالش الالتعلم اإللكترونالي وتطبيقاله وا ا

العربيا وباقي جامعا

العالم.

وت الالير الباحثالالا ألهميالالا الالالتعلم اإللكترونالالي فالالي مجتمعنالالا ،ولمالالا يتيح اله مالالن تواصالالل ومواكبالالا

للتقالدم العلمالي والعالالالمي حيالث يتوجالب علالالش المؤسسالا
وخب ار تمكنهم من التعامل مع متطلبا

التعليميالالا ضالرور إعالداد متعلمالالين لالديهم مهالالا ار

العصر وتحدياته باإلضافا إلي ضرور توظيال

المسالتحدثا

التكنولوجيا واستثمار إمكاناتها في مجال التعليم بما يحقق هال ه التوجهالا  ،فالالتعلم اإللكترونالي يعالد مالن

الوسالالائل االيجابيالالا التالالي تسالالاعد الطلبالالا علالالش التفاعالالل المسالالتمر مالالن خالالالل مالالا يتضالالمنه مالالن تنالالوع فالالي

األن طا ،والتفاعل بين المعلم والمتعلم ،وفي معرفا كل ما يدور في الجامعا من فمور خاصا بالطلبا.
و مالالن هن الا تتضالالح اإلجابالالا عالالن التسالالاؤل ال ال ي يطالالر نفسالاله ،مالالا هالالو التعلالاليم ال ال ي نحتالالاج إليالاله

اليالالوم فالالي ظالالل القالالرن الحالالادي والع الرين وكلنالالا فمالالل بجعالالل التعلالاليم هالالدفاً

إلعالالداد جيالالل المسالالتقبل ! نق ال

قومياً ا طابع استراتيجي ،لما للتعلم اإللكتروني من فهدا
فالي كفايالالا

مأمولا وفوائد مرجو  ،تلح علينا بأن نبحث

الطلبالالا اإللكترونيالالا ومعرفالا مالالدى امالالتالكهم لهالالا وامكانيالالا تقنيالتهم لهالالا واسالالتخدامها فالالي عمليالالا

التعلم إلمكانيا تطويرها وتنميتها وتقليل الضع

في تلف الناحيا.

وانطالق الاً مالالن فهميالالا البحالالث فالالي تلالالف المجالالال هنالالاف د ارسالالا

(فبوجحجو  )2111 ،التي هدف

اهتم ال

به ال ا الجانالالب منهالالا د ارسالالا

إلش تحديد مها ار التعلم اإللكتروني المناسبا لبنالاء المعرفالا العلميالا،

والتعالالر إلالالش مسالالتوى فهميتهالالا مالالن وجهالالا نظالالر عينالالا مالالن طلبالالا الجامعالالا تخصال

الباحالالث عينالالا ع الوائيا  ،ود ارسالالا الوحيالالدي (2119م) حيالالث هالالدف

الد ارسالالا تالالوفير قائمالالا بالكفايالالا

اإللكترونيا قد يستفيد منها الباحثين ،توفر قائمالا لالبعف مهالا ار الكفايالا

البالالاحثين .ود ارسالالا ( السالالي  )2119 ،هالالدف
لدى عضوا

إلالالش الك ال

العلالالوم ،حيالالث اختالالار

اإللكترونيالا قالد يسالتفيد منهالا

عالالن مالالدى ت الوافر كفايالالا

التعلالاليم اإللكترونالالي

هيئا التدريس بكليا التربيا في جامعا الملف سعود ،ممالا تبالين للباحثالا فن التقالدم السالريع

في مجال تكنولوجيا المعلوما

يتطلب بالضرور وجود متعلمين مؤهلين ومالدربين قالادرين علالش التعامالل

مالالع الالالتعلم اإللكترونالالي ولالاليس فقالالط بحاجالالا إلالالش معلمالالين وي كفالالاء  ،حيالالث التوظي ال

الجيالالد فالالي البيئالالا

التعليميالالا يخلالالق طالب الاً جيالالداً ومالالؤهالً بقالالدر مناسالالب للتعامالالل وسالالوق العمالالل .وبنالالاء علالالش مالالا سالالبق اتضالالح
للباحث الالا قل الالا تمل الالف الطلب الالا الج الالامعيين للكفاي الالا
الوقو

الالزم الالا لت الالأهلهم لل الالتعلم اإللكترون الالي  ،مم الالا اس الالتوجبها

علش تلف الم كلا ممثلا في دراسا بعنوان  ،مدى توافر الكفايا

اإللكترونيا لدى طلبا جامعالا

القدس المفتوحا فرع مال غز التعليميا – فالي ضالوء بعالف المتغيال ار  ،علالش فمالل االسالتفاد مالن تلالف
الدراسا بنتائجها و خ ً بالتوصيا

التي سو

نستخرجها.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها
وتتمثل الدراسا الحاليا في اإلجابا عن السؤال الرئيس التالي:
اإللكترونيا الالزما للطلبا بجامعا القدس المفتوحا ،فرع مال غز

* -ما درجا توافر الكفايا
التعليميا

وينبثق من السؤال الرئيس التساؤال

 -1ما درجا توافر كفايا

التعليميا ،من وجها نظرهم

التعلم اإللكتروني الالزما لدى طلبا جامعا القدس المفتوحا فرع مال غز

 -2ما درجا ممارسا كفايا
فرع مال غز التعليميا

 -3إلي في مدى تختل

الفرعيا احتيا:

التعلم اإللكتروني الواجب توافرها لدى طلبا جامعا القدس المفتوحا،

التقدي ار في درجا توافر كفايا

التعلم اإللكترونالي لالدى طلبالا جامعالا القالدس

المفتوحالا ،فالرع المال غالز التعليميالا ،مالن وجهالا نظالرهم ،تعالزي لمتغيالر )العمالر  ،الجالنس  ،المسالتوى
الدراسي ،التخص

 ،امتالف جهاز حاسوب ،امتالف خط بكا انترن  ،المستوى االقتصادي)

فرضيات الدراسة
 -1ال توجد فروق دالا إحصائيا عند مستوى الداللا ( ) a> 0,05بين متوسالطا
فالالي درجالالا ت الوافر كفايالالا

( العمر).

الالالتعلم اإللكترونالالي بجامعالالا القالالدس المفتوحالالا لالالدى الطلبالالا تعالالزى لمتغيالالر

 -2ال توجد فروق دالا إحصائيا عند مستوى الداللا ( ) a> 0,05بين متوسالطا
فال الالي درجال الالا ت ال الوافر كفايال الالا

 -3ال توجد فروق دالا إحصائيا عند مستوى الداللا ( ) a> 0,05بين متوسالطا
فال ال الالي درجال ال الالا ت ال ال الوافر كفايال ال الالا

لمتغير(المستوي الدراسي).

تقدي ار ففراد العينالا

ال الالتعلم اإللكترون الالي بجامع الالا الق الالدس المفتوح الالا ل الالدى الطلب الالا تع الالزى لمتغي الالر

).

 -5ال توجد فروق دالا إحصائيا عند مستوى الداللا ( ) a> 0,05بين متوسطا
في درجا تالوافر كفايالا

تقالدي ار ففالراد العينالا

الال ال الالتعلم اإللكترونال ال الالي بجامعال ال الالا القال ال الالدس المفتوحال ال الالا لال ال الالدى الطلبال ال الالا تعال ال الالزى

 -4ال توجد فروق دالا إحصائيا عند مستوى الداللا ( ) a> 0,05بين متوسطا
(التخص

تقالدي ار ففالراد العينالا

الال الالتعلم اإللكترونال الالي بجامعال الالا القال الالدس المفتوحال الالا لال الالدى الطلبال الالا تعال الالزى

لمتغير(الجنس).

ف الالي درج الالا تال الوافر كفاي الالا

تقالدي ار ففالراد العينالا

تقدي ار ففراد العينالا

الالتعلم اإللكترونالي بجامعالا القالدس المفتوحالا لالدى الطلبالا تعالزى لمتغيالر(مالدى

امتالف جهاز حاسوب).
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 -6ال توجد فروق دالا إحصائيا عند مستوى الداللا ( ) a> 0,05بين متوسطا
في درجا تالوافر كفايالا

تقدي ار ففراد العينالا

الالتعلم اإللكترونالي بجامعالا القالدس المفتوحالا لالدى الطلبالا تعالزى لمتغيالر(مالدى

امتالف خط بكا انترن ).

 -7ال توجد فروق دالا إحصائيا عند مستوى الداللا ( ) a> 0,05بين متوسطا
فال ال الالي درجال ال الالا ت ال ال الوافر كفايال ال الالا

تقدي ار ففراد العينالا

الال ال الالتعلم اإللكترونال ال الالي بجامعال ال الالا القال ال الالدس المفتوحال ال الالا لال ال الالدى الطلبال ال الالا تعال ال الالزى

لمتغير(المستوى االقتصادي).

أهداف الدراسة
تهد

ه ه الدراسا إلي ما يلي:

 -1التعر علش الكفايا
 -2الك

اإللكترونيا الالزم توافرها لدى طلبا جامعا القدس المفتوحا.

عن درجا توافر كفايا

 -3التعر علش مدى االخالتال

التعلم اإللكتروني لدى طلبا جامعا القدس المفتوحا .

فالي تقالدي ار ومسالتويا

الطلبالا بجامعالا القالدس المفتوحالا مالن وجهالا

نظرهم بناء علش المتغي ار التصنيفيا التاليا ( )العمر،الجنس ،المستوي الدراسي ،التخص

جهاز حاسوب ،امتالف خط بكا انترن  ،المستوى االقتصادي).

 ،امتالف

أهمية الدراسة
 -1قد تساعد المسئولين والقائمين علش العمليا التربويا في كليا

العمليا من خالل النتائج التي ستتوصل إليها في ه ه الدراسا.

 -2قد تعمل علش مساير التقدم العلمي وتوظي
في التعليم الجامعي.

 -3قد تسهم ه ه الدراسا في توفير معلوما

مسالتحدثا

الجامعا

تكنولوجيالا التعلاليم ومنهالا الالتعلم اإللكترونالي

مستقا من الواقع تساعد المسئولين عن التعلم اإللكترونالي

فالالي فلسالالطين ب الالكل عالالام وفالالي جامعالالا القالالدس المفتوحالالا ب الالكل خالالا
الطلبا الجامعيين بكفايا

الفلسطينيا في تطوير تلف

التعلم اإللكتروني.

علالالش اتخالالا الق ال ار ار لتأهيالالل

 -4قد تسلط الضوء نحو فهميا إعداد الطلبا في الجوانب اإللكترونيا.
 -5قالالد تعمالالل علالالش إث الراء البحالالث التربالالوي فالالي مجالالال كفايالالا

الفلسطينيا.ا

تكنولوجيالالا التعلالاليم وخاصالالا فالالي الجامعالالا

حدود الدراسة

للدراسا الزمنيا :حدودها التي تتحدد بها نتائج الدراسا وامكانيا تعميمها ،ومن تلف الحدود:
الحدود الموضوعية :سو

اإللكترونيا لدى طلبا جامعا القدس المفتوحا.

تتناول الدراسا الكفايا
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الحددود البشدرية  :ستقتصالر الد ارسالا علالش عينالا مالن طلبالا جامعالا القالدس المفتوحالا ،منطقالا المال غالز
التعليميا بكافا برامجها .

الحدود الزمنية  :ستجري ه ه الدراسا خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي2113/2112م
الحدود المكانية  :جامعا القدس المفتوحا ،منطقا مال غز التعليميا.

مصطلحات الدراسة إجرائيا
التعلم اإللكتروني E-learning

هالالو اسالالتخدام الوسالالائط اإللكترونيالالا المعتمالالد علالالش تقنيالالا الويالالب واإلنترن ال

إلحالالداث الالالتعلم،

واالتصال بين المعلم والمتعلم  ،وبين المتعلم والمؤسسا التعليميا برمتها ،ب كل مبا الر فو غيالر مبا الر

لتقدم وفق فقل وق

وجهد ممكن ،بحيث يكون داعما للطرق التقليديا وليس بديال عنها.

الكفاية
هي القدر علش عمل ئ بفاعليا واتقان ومستوى من األداء وبأقل جهد ووق

ممكن.

كفايات التعلم اإللكتروني Competencies of Elearning
هالالي مجموعالالا المعالالار والمهالالا ار واإلمكانالالا

اإللكتروني ،بمستوي من الفاعليا والكفاء ضمن إجالراءا

التالالي يمتلكهالالا الطالالالب كحالالد فدنالالش فالالي الالالتعلم

تطبيالق الالتعلم اإللكترونالي فالي جامعالا القالدس

المفتوحا و تقاس بأداء عينا الدراسا علش االستبانا المعد ل لف.

طلبة جامعة القدس المفتوحة

جميع الطلبا ال ين يدرسون في جامعالا القالدس المفتوحالا ويتلقالون دروسالاً ومحاضال ار ٍ وتالدريبا ٍ

للحصول علش هاد جامعيا ،ومسجلين في برامجها التعليميا األكاديميا وفق قوانين الجامعا المعمول
بها من كال الجنسين .

8

الفصل الثان
اإلطةةةةةار النظةةةة ي
 كفايات التعلم اإللكرتوني

الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراسة
فالالي ظالالل التطالالو ار الهائلالالا التالالي نعي الالها اليالالوم وفالالي ظالالل التصالالارع التكنولالالوجي الحالالديث ،حيالالث

االنفجالالار المعرفالالي والعلمالالي ال ال ي ن الالهده ،وعصالالر الالالتالحم العضالالوي والفكالالري المحوسالالب ،فالتكنولوجيالالا
غز كل مجاال

الحيا وحتش السياسيا منهالا التالي تعتمالد علالش قواعالد البيانالا

التالالي تسالالاعد فالالي اتخالالا الق ال ار ار  ،تعالالرف الباحثالالا مفهالالوم الكفايالالا

التعريفا

التي ت ير وتوضح لف.

والمعلومالا

المحوسالبا

االلكترونيالالا لغ الاً واصالالطالحا وبعالالف

فالي العقالالد الماضالالي مالالن القالرن الواحالالد والع الرين ،دافالالع كثيالر مالالن البالالاحثين والمؤسسالالا

التعليميالالا

علالالش كافالالا نوعياتهالالا ومسالالتوياتها ،إلالالش جانالالب كثيالالر مالالن األجهالالز الحكوميالالا فالالي معظالالم بلالالدان العالالالم ،عالالن

فهميا وحتميا تعزيز تعلم الطالب -المتعلمين بواسطا استخدام تكنولوجيا المعلوما
اإللكترونالالي ،حيالالث تكمالالن ميالالز الالالتعلم اإللكترونالالي الال ي يختلال

فر

الرقميا في الالتعلم

عالالن الالالتعلم التقليالالدي فالالي فنالاله يتالاليح تالالوفير

التعلم الن ط والمرن فمام الطالب ،كما يقدر الطالب في ه ا النالوع مالن الالتعلم علالش رقابالا عمليالا

تعلمهم مقارنا بالتعلم التقليدي الجامد (الهادي.)43:2111،

تعريف الكفايات
أول :لغويا
ال بأس فن ن ير إلش معنش الكفايا في لغتنا ،فقد فوضح

معاجم اللغالا العربيالا مفهالوم الكفايالا

ال ال ي يالالورده ابالالن منظالالور( )225:1992فهالالي :مصالالدر كفالالش يكفالالي كفايالالا ،إ ا قالالام بالالاألمر ،ويقالالال :كفالالاه
األمالر ،إ ا قالالام فيالاله مقامالاله ،وفالالي الحالديث مالالن قال فر احيتالالين مالالن سالالور البقالر فالالي ليلالالا كفتالالاه في فغنتالالاه عالالن
منالاله القيالالام بالالأمر فالالأداه علالالش الوجالاله األكمالالل ،وكفالالاف

قيالالام الليالالل .ويقالالال اسالالتكفيته فمال ار فكفانيالالا ،في طلبال

األمالر فو ال اليء في حسالبه ،فقالد ورد فالالي األثالر :كفالش بالالمرء نالالبال فن تعالد معايباله ،في حسالبه فن عيوبالاله

قليلا .

حيث دخل مفهوم الكفايا إلش األدب التربوي في سبعينيا

القرن الماضي  ،فهي ليسال

حركالا

طارئا ،فو جديد  ،فقد ظهر بوصفها رد فعل علش االتجاه التقليدي من جها ،وابراز خاصاليا المعلالم
الك ء من جها فخرى ،إ ظهر فولش برامج تدريب المعلمين في فمريكا ضالمن حركالا تربيالا المعلمالين

علال الش فس الالاس الكفاي الالا .وق الالد ك الالان هال ال ا المفه الالوم مس الالتخدما قب الالل ل الالف ف الالي المي الالادين العس الالكريا والص الالناعيا
واالقتصالالاديا ،وتقالالوم حركالالا التربيالالا القائمالالا علالالش الكفايالالا
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علالالش توصالالي

الكفايالالا

مسالالتخدما المالالنهج

التحليلالالي لرمالالور والمهالالام التالالي يقالالوم بهالالا المعلالالم ،وتحديالالد القالالد ار والمهالالا ار والمعالالار التالالي يحتاجهالالا

المعلم ليقوم بأداء األدوار علش الوجه األكمل (العليما .)2111:

فمالالا ف الالي معج الالم المنج الالد ف الالي اللغ الالا العربي الالا واإلع الالالم( )692 :1994كف الالي :كف الالش يكف الالي كفاي الالا

ال الاليء ،إ ا حصالالل بالاله االسالالتغناء عالالن س الواه فهالالو كالالا .و يقالالال كفتيالاله الالر عالالدوه في منع ال

الالالف ال الالر

عنه .وفي قولاله تعالالش( كفالش بالاهلل الهيدا) في الهاد اهلل تعالالش تغنالي عالن سالواها .كالافي :كفالاء ومكافالأ

الرجل :كفا غيره .والكافي :ال ي يعينف ويكفيف عن غيره .

ويعرفهالالا قالالاموس فكسالالفورد المحالاليط ( )215 :2113مترجمالالا بكلمالالا ( )Competenceبمعنالالش

الكفاء واألهليا ،و ( )Competentبمعنش ك ء.

وي ير قاموس المرام في المعاني والكالم( )716 :2111لتعري

الكفايا بأنهالا :كفايالا ال اليء:

اسالتغنش عالالن غيالره ،كفالالاه ال الاليء :قنالالع بالاله واسالالتغنش بالاله عالالن غيالره ،كفالالاه مؤونتالاله :جعلهالالا كافيالالا لالاله .الكفالالؤ
والكال ء (جمالالع فكفالالاء وكفالالاء) المثالالل والنظيالالر ،القالالادر علالالش العمالالل المعهالالود إليالاله .وعليالاله فالإن الكفايالالا فالالي

اللغا العربيا تعني قدر الفرد علش القيالام بمهالام معينالا علالش فحسالن وجاله ،بحيالث يسالتغني عالن غيالره ،وال
يحتاج إلش مساعدته.

ثانيا :اصطالحا
فعلش الرغم من تعدد تعريفا

الكفايا ال ي يالحظ لدى مراجعا األدب التربوي المتعلق

بالموضالوع ،إال فن الباحثالا تسالتطيع فن تؤكالالد فن تلالف التعريفالا
مفهوم الكفايا حتش وان وجد اخالتال

لالالم تالؤد إلالش اخالالتال

كبيالر حالول تحديالالد

بالين هال ه التعريفالا  ،فالإن هنالاف عالددا مالن الخصالائ

التالي تتفالق

حولها معظم التعريفا  .وسنعرف فيما يأتي عددا من ه ه التعريفا :
عرفها كالب( )23: 2111إجرائيا بأنها :مجموعا من المها ار  ،واالتجاها

المرتبطا بالالتعلم

اإللكترونالالي ،التالالي علالالش المعلالالم فن يؤديهالالا بإتقالالان ،فالالي عمليالالا التالالدريس ضالالمن برنالالامج التعلالاليم التفالالاعلي

المحوسب.

ويعرفهالالا الحالالولي(  )7 :2111بأنهالالا :مجمالالل القالالد ار التالالي يحتاجهالالا معلالالم التكنولوجيالالا ،والتالالي

تتضالالمن معالالار  ،واتجاهالالا  ،ومهالالا ار فدائيالالا ،بعالالد مالالروره فالالي برنالالامج محالالدد يالالنعكس فث الره علالالش فدائالاله،
تمكنه من القيالام بعمليالا تصالميم البالرامج التعليميالا بفاعليالا واقتالدار ،ومسالتوى معالين مالن األداء واإلتقالان،

وتقاس من خالل فدوا

القياس المعد له ا الغرف.
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وتعرفهالالا الوحيالالدي( )7 :2119بأنهالالا :عبالالار عالالن كفايالالا

التعلالاليم اإللكترونالالي ،وت الالمل المعالالار

والمها ار التي يكتسبها المتعلم بعد مروره في برنامج ينعكس فثره علش فدائه.

الكفاي الالا التعليمي الالا ،فتعرفه الالا العس الاليلي(  )2117نق الالال ع الالن الحلب الالي ،وس الالالما(

فم الالا فيم الالا يخال ال

1425ه ال) بأنهالالا :مجموعالالا المعالالار  ،والمهالالا ار  ،واالتجاهالا

التالالي يمتلكهالالا الم الالر األكالالاديمي ،والتالالي

تمكن الاله م الالن فداء مهام الاله ،ومسال الؤولياته بمس الالتوى م الالن الفعالي الالا ،يمك الالن مالحظت الاله ،وتقييم الاله لض الالمان ج الالود
العمليا التعليميا ،وجود مخرجاتها ،واستم ارريا تطويرها.

مالن معرفالا ،وقناعالا

ويعرفها كرم(  )12 :2112بقولاله :مقالدار مالا يحالرزه ال الخ

تمكنه من فداء مرتبط بمهما منوطا به.

و اللولو (  )61 :2111قد عرف

ومهالا ار ،

الكفايا إجرائيا :بأنها قدر الطالالب المعلالم علالش فداء ساللوف

معين بمعايير إتقان( )%81فما فوق ويظهر لف مالن خالالل ساللوكه الال ي يتضالمن المعالار والمهالا ار
واالتجاها

خاصا.

من خالل مروره في برنامج فو برامج محدد  ،ويظهر لف من خالل استخدام فدوا

قياس

ويعرفها احغا(  )29 :1997بأنها القدر علش إحداث فثر مقصود علش نحالو منسالق وبدقالا مالع

السرعا ،واالقتصاد في العمل.
وحسب تعري
واالتجاهالالا

اللقاني و خرون(  )84 :1994بأنها :مجموعا المعار والمها ار لدى المعلالم

التالالي توجالاله سالاللوف التالالدريس لالالدى المعلالالم وتسالالاعده فالالي فداء عملالاله داخالالل الفصالالل فو خارجالاله

بمستوى معين من التمكن ،ويمكن قياسه بمعايير خاصا متفق عليها.

و الفال ال ار(  )41 :1989ي الالرى فنه الالا مجم الالل س الاللوف المعل الالم الال ال ي يتض الالمن المع الالار  ،والمه الالا ار ،

واالتجاها  ،بعد المرور في برنامج ينعكس فثره في فدائه ،ويظهر لف من خالل فدوا

تعد له ا الغرف.

و عرفها ميدلي  )294 :1981( Medleyبأنها المعلوما
المعلم من التحضير للموق

والمها ار واالتجاها

قيالاس خاصالا
التي تمكن

التعليمي.

و عرفها هوستون و خرون ( )Houston,1972: 21بأنها :القدر علش عمل يء فو إحداث
نتاج متوقع .
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ويعرض زين الدين ( )52 :2117للكفاية التعليمية في أربعة مفاهيم وهي:
 .1الكفاية كسلوك :بعمل ف ياء محدد قابلا للقياس.

 .2التمكن من المعلومات :من خالل االستيعاب والفهم للمعلوما

والمها ار  ،فهما يتعدى عمل ف ياء

محدد خاضعا للقياس.

 .3درجددة المقدددر  :بمعنالالش فهميالالا الوصالالول إلالالش درجالالا معينالالا مالالن القالالدر علالالش العمالالل فالالي ضالالوء معالالايير
متفق عليها.

 .4نوعية الفرد :وتعني الخصائ
وقد عرف

الباحثا التعري

ال خصيا للفرد القابلا للقياس.

والصفا

اإلجرائي التالي لكفايا

مجموع الالا المع الالار والمه الالا ار واإلمكان الالا

الت الالي يمتلكه الالا الطال الالب كح الالد فدن الالش ف الالي ال الالتعلم اإللكترون الالي ،

بمسالالتوي مالالن الفاعليالالا والكفالالاء ضالالمن إجالراءا

وهال ال الالو يتفال ال الالق مال ال الالع تعري ال ال ال

الحولي(.)2111

التعلم اإللكتروني  competenciesوهالي

تطبيالالق الالالتعلم اإللكترونالالي فالالي جامعالالا القالالدس المفتوحالالا.

اللولال ال الالو( ،)2111العسال ال الاليلي( ،)2117احغال ال الالا( ،)1997الوحيال ال الالدي(،)2119

مما سبق نرى بأن الجميع يتفق علش فن الكفايا مجموعا مالن المعالار والمهالا ار واالتجاهالا
التالالي يحتاجهالالا كالالل مالالن المعلالالم والطالالالب ،بعالالد مالالرورهم بخبالالر ،وبدقالالا مالالن خالالالل اسالالتخدام فدوا
خاصا ،يستدل علش وجودها من خالل فن طا خاصا.

قيالالاس

أنواع الكفايات
ف الالار الكثيالالر مالالن األبحالالاث والد ارسالالا علالالش تنالالوع الكفايالالا التعليميالالا حسالالب مكوناتهالالا ويجمالالع
الباحثون علش فن هناف فربعا فنواع من الكفايا  ،وبناء علش لف حدد (الناقا الناقالا)21:1987،21،
و (طعيما )94 :1986 ،و (جرادا )52-51 :1998،و (صاصيال ،رانيا )67 :2115 ،فنواع هال ه
الكفايا وهي:
-1الكفايددة المعرفيددة :وت الالير إلالالش المعلومالالا والعمليالالا المعرفيالالا ،والقالالد ار العقليالالا والالالوعي والمهالالا ار
الفكريا الضروريا ألداء الفرد لمهامه في تش المجاال واألن طا المتصلا به ه المهالام ،وهال ا الجانالب
يتعلالالق بالحقالالائق والعمليالالا والنظريالالا والفنيالالا  ،ويعتمالالد مالالدى كفايالالا المعلومالالا فالالي هال ا الجانالالب علالالش
اسراتيجيا المؤسسا التعليميا في الجانب المعرفي.
-2الكفايات األدائية :ت ير إلش كفايا األداء التي يظهرها الفرد وتتضمن المها ار الالنفس حركيالا فالي
حقول المواد التكنولوجيا ،والمواد المتصلا بالتكوين البدني والحركي ،وفداء ه ه المها ار يعتمد علش ما
حصله الفرد سابقا من كفالاءا معرفيالا وتتطلالب عرضالا يسالتطيع الطالالب فن يقدماله ويؤدياله مسالتفيدا فياله
من كل الوسائل واألساليب والفنيا .
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-3الكفايدات الوجدانيددة :ت الالير إلالالش راء الفالرد واسالالتعداداته وميولاله واتجاهاتالاله وقيمتاله ومعتقداتالاله وسالاللوكه
الوجالالداني ،والال ي يالالؤثر علالالش فدائالاله لعمالالل مالالا ،وهال ه تعطالالي جوانالالب كثيالالر وعوامالالل متعالالدد مثالالل حساسالاليا
اإلنسالالانيا ومعامالل التفاعالالل اإلنسالالاني فالالي

الفالالرد وتقبلالاله لنفسالاله ،واتجاهاتالاله نحالالو المهنالالا ،وتسالالهم الد ارسالالا

تحقيق ه ه الكفايا .

السابقا في الميالدان ،وهال ه ينبغالي فن تلقالي

-4الكفايات اإلنتاجية :ت ير إلش فثر فداء الطالب للكفايا

االهتمام في برامج إعداد الكوادر الفنيا ،و لف فن ه ه البرامج تعد لتأهيل معلم ي كفايا ،والتأهيل هنا
فالي فداء عملاله (لاليس مالا يؤدياله ،ولكالن مالا يترتالب علالش

والكفايا عاد مالا ي اليران إلالش نجالا المتخصال

فدائه) ،وكثي ار ما ننظر إلش ه ا المستوى األخير من منظالور التقالدير واالحتالرام والتقالويم الال ي ينبغالي فن
يقوم من خالله كل برنامج الكفايا.

تالحالالظ الباحثالالا كثالالر تعالالدد الكفايالالا

وفخ ال ها ف الالكال مغالالاير ومختلفالالا ولكالالن تلالالف هالالي األن الواع المعروفالالا

والموثقالا وال الهير فيهالالا لال لف تالالم إدراجهالا واالكتفالالاء بهالا هنالا ،حيالالث تالم االسالالتفاد منهالا جميعهالالا فالي إعالالداد
االستبانا مستند عليها في تحديد بعف فق ار االستبيان.

مصادر اشتقاق الكفايات

هناف العديد والكثيالر مالن المصالادر التالي يمكالن فن ت التق منهالا الكفايالا

جاء به الحولي( )15، 14:2111وهي:

ومالن فكثرهالا اليوعا مالا

-1تحليل المقررات وترجمتها إلى كفايات:

يتم في ه ا المصدر إعاد ت كيل المقر ار الحاليالا وتحويلهالا إلالش عبالا ار تقالوم علالش الكفايالا

حيالالث يالالتم التالالدرج مالالن األهالالدا

متصلا كالتالي:

األهدا

المقرر

التعليميالالا الخاصالالا مالالرو ار بالكفايالالا

الكفايا

 -2تحديد الحاجات:

يعد تحديالد الحاجالا

العاما

الفرعيا

الكفايا

مالن مصالادر ا التقاق الكفايالا

و لالالف عبالالر خطالالوط متسلسالاللا وحلقالالا
األهدا

التعليميا والمها ار

التالي تركالز علالش الميالدان وحاجتاله ،ومالا يالراه

الخبراء والقائمون علش التخطاليط مالن مطالالب معينالا إلعالداد الفالرد الال ي ساليعمل فالي هال ا الميالدان ،ويالرى

دودل ( )Dodlفن برنالالامج تربيالالا المعلمالالين عنالالدما يرتكالالز علالالش الواقالالع والميالالدان ويالالتم توجيهالاله فساسالالا نحالالو
الم الالكال
كفايا

والحاجالالا

الحقيقيالالا ف الإن فسالاللوب تقالالدير الحاجالالا

يصالالبح فكثالالر مالالن األسالالاليب قب الوال ال الالتقاق

المعلم وتحديدها ،وفكثر مالءما لبرامج اإلعداد قبل وفثناء الخدما.

-3قوائم تصنيف الكفايات:

م الالن مص الالادر ا الالتقاق الكفاي الالا

قال الوائم تص الالني

الجاهز التي ت تمل علالش عالدد كبيالر مالن الكفايالا

الكفاي الالا

إ يعتم الالد هال ال ا المص الالدر عل الالش القال الوائم

التعليميالا ،ممالا يتاليح إمكانيالا االختبالار مالن بينهالا بمالا
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يتالءم مع حاجا

البرنامج ،في ضوء وجود إستراتيجيا واضحا ومحالدد يالتم فالي ضالوئها اختيالار العالدد

المناسالالب مالالن الكفايالالا

التالالي تناسالالب البرنالالامج وهالالي متواجالالد ومتالالوفر فالالي العديالالد مالالن الد ارسالالا

األجنبيالالا

والعربيا.

-4المدخالت المهنية:

يعتمد ه ا المصدر علش االستعانا بالعاملين في مهنا التعليم و لف في عمليا ا تقاق الكفايا

وتحديالالدها وتضالالمين مالالا يرونالاله فالالي ب الرامج تربيالالا المعلمالالين ،وم الالاركا المنتفعالالين مالالن ب الرامج اإلعالالداد فالالي
تحديد الكفايا

التي تتضمنها ه ه البرامج و لف من خالل اسالتطالع رائهالم ووفالق قالدراتهم وامكانيالاتهم،

بواسالطا فسالاليب المقالابال

ال خصاليا واالسالتبيانا  ،واسالتطالع الالرفي و لالف بد ارسالا المقالر ار التربويالا،

كما ويمكالن األخال بالرفي الخبالراء والعالاملين فالي المجالال التربالوي و لالف بالحصالول علالش رائهالم بعالد تحديالد

الكفايا
قامال

وحصرها ،وتضمين ما يرونه بالنسبا لتحديد الكفايا .

حيالالث تالالرى الباحثالالا فن هنالالاف العديالالد مالالن الد ارسالالا

واألبحالالاث فالالي مضالالمار الكفايالالا

التعليميالالا،

مالالن خالالالل مواقالالع الميالالدان التربالالوي التعليمالالي ،سالواء بجهالالود فرديالالا فو مالالن خالالالل فعمالالال مالالؤتم ار .

وبمالالا فن المالالتعلم فصالالبح الركيالالز األهالالم فالالي منظومالالا الالالتعلم ،يسالالتحق االعتنالالاء بإعالالداده بطريقالالا صالالحيحا

تكمل ال موليا والجود في ا
وت الالير الباحثالالا بأنه الا قالالد تبن ال

كفايا

الوق .

المصالالدر ال اربالالع وهالالو ق الوائم تصالالني

الطلبا وما يتالءم مع حاجا

عدد من الكفايا

الكفايالالا  ،لمالالا سالالاعدها فالالي تحديالالد

البرنامج ،واتباعها في لف إستراتيجيا واضحا ومحدد في ضوء

الالزما.

الكفايات والمهارات التكنولوجية األساسية في التعلم اإللكتروني

ت ال ال الالير فبال ال الالو حج ال ال الالر( ،)33،34: 2118نقال ال الالال عال ال الالن موق ال ال الالع ( ، )http://thejournal.comو

حماد ( )8-5 :2119بوجود مها ار تكنولوجيا ،ينبغي علش جميع العاملين (مالن طلبالا ومعلمالين) فالي
مجال التكنولوجيا والتعلم اإللكتروني امتالكها وهي:

 .1مهار معالجا النصو

 .2مها ار جدولا البرامج.

.

Word Processing Skil

Spreadsheets Skills
Database Skills

 .3مها ار قاعد البيانا .

Electronic Presentation Skills

 .4مها ار العرف اإللكترونيا

Web Navigation Skil

 .5مها ار اإلبحار والبحث عبر اإلنترن .

Web Sit Design Skil

 .6مها ار تصميم مواقع اإلنترن .

E-Mail Management Skills

 .7مها ار إدار البريد اإللكتروني.

Digital Cameras

 .8مها ار استخدام الكامي ار الرقميا.
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 .9المعرفا بنظام بكا

الحاسوب التي تنطبق علش مدرستف.

Computer Network Knowledge Applicable to your School System

 .11مها ار إدار الملفا

(ويندوز إكسبلورر).

 .11مها ار تنزيل البرامج من اإلنترن .

File Management &Windows Explorer Skills

)Downloading Software From web (Knowledge including eBooks

 .12تنزيل البرمجيا

علش جهاز الحاسوب.

Installing Computer Software onto a Computer System

 .13مها ار تدريس  Webctفو السبور .

Web CT or Blackboard Teaching Skills.
Videoconferencing skill

 .14مها ار عقد المؤتم ار عن طريق الفيديو

 .15المعرفا بأجهز التخزين المتصلا بالحاسوب Computer .Related Storage Devices
 .16المعرفا بالماسحا الضوئيا

)(Knowledge: disks, Cds –USB drives, Dvds, etc

Scanner Knowledg

 .17معرفا ال بكا العميقا.

 .18المعرفا بحقوق الطبع للتربيا

Deep Web Knowledge
Educational Copyright Knowledge

.

Computer Security Knowledge

 .19المعرفا بأمن الحاسوب فو حمايته.

Knowledge of Pads

 .21المعرفا بال . Pads

ومثلما هناف الكثير من الباحثين ف اروا للعديد من المها ار و الكفايا
معلالالم ال الالتعلم اإللكترونالالي ،فيض الالا هنالالاف كفاي الالا

ومه الالا ار يتوجالالب فن يمتلكه الالا مالالتعلم ال الالتعلم اإللكترون الالي

وي كرها فبو خطو (  )11 :2111ممثلا في الكفايا

العاما ومنها احتي:

 كفايددات تتعلددق بالثقافددة الكمبيوتريددة :مثالالل معرفالالا المكونالالاعلالالش برمجيالالا

الماديالالا للكمبيالالوتر ،وملحقاتالاله ،والتعالالر

الت الالغيل ،والوسالالائط التالالي يعمالالل بهالالا الكمبيالالوتر ،االسالالتخداما

العمليا التعليميا والحياتيا ،معرفا الفيروسا
مجال الكمبيوتر.

التي يجالب فن يمتلكهالا

المختلفالالا للكمبيالالوتر فالالي

وطرق الوقايا منها ،معرفالا المصالطلحا

المسالتخدما فالي

 كفايددات تتعلددق بمهددارات اسددتخدام الحاسددولت ومليددة التعامددل مع د  :مثالالل اسالالتخدام لوحالالا المفالالاتيح،والفالالار ،وكيفيالالا التعامالالل مالالع وحالالدا

اإلدخالالال واإلخ الراج ،وكيفيالالا التعامالالل مالالع سالالطح المكتالالب ،والملفالالا
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والبال الرامج ،سال الواء ب الالالحفظ ،فو النق الالل ،فو الحال ال

 ،فو التع الالديل ،التعام الالل م الالع وح الالدا

مجموعا برامج األوفيس ،والتغلب علش الم كال

الفنيا التي تواجهه فثناء االستخدام.

 كفايددات تتعلددق بالثقافددة المعلوماتيددة :مثالالل التعالالر علالالش مصالالادر المعلومالالاالالبكا اإلنترنال ال

التخال الزين ،اس الالتخدام

اإللكترونيالالا ،اسالالتخدام

ف الالي العملي الالا التعليمي الالا م الالن بح الالث وبري الالد الكترون الالي ،وغيره الالا م الالن اس الالتخداما

التعليميالالا ،القالالدر علالالش تقيالاليم مصالالادر المعلومالالا

اإلنترنال ال

اإللكترونيالالا المتاحالالا عبالالر اإلنترن ال  ،معرفالالا المبالالاد

األساس الاليا للتص الالميم التعليم الالي ،تص الالميم ون الالر الص الالفحا

المتعدد في عمليا التعلم.

التعليمي الالا عل الالش اإلنترنال ال  ،اس الالتخدام الوس الالائط

تالالرى الباحثالالا فن الالالتعلم اإللكترونالالي يلزمالاله إدار تربويالالا متكاملالالا مالالن معلمالالين وم الرفين ومالالوجهين
تربويين ،وبالتالي فن يمتلف كل من يعمل بالحقل التربوي كفايا

اإلنترنال  ،واسالالتخدام البرمجيالالا

التعليميالالا ،و كفايالالا

تعليميا متعلقالا بالحاسالوب ،واسالتخدام

إداريالالا فيضالالا إلدار الموق ال

التعليمالالي ،ويجالالب فن

يكون ملما بالثقافا الكمبيوتريا.
في ضوء ماسبق توضح الباحثا بأنها قد عمل

علش وضع االستبانا في صالورتها النهائيالا فالي

ضوء استفادتها من بعف البنود الم ار إليها ،وتبنيها الثقافا

المعقول ال ي يغطي الجزء الموكل به.

الكمبيوتريا العاما جميعها ،كل بالقدر

إن عال الالدد المسال الالتخدمين للحاسال الالوب التعلمال الالي واإللكترونال الالي فال الالي ت ازيال الالد  ،نتيجال الالا لمال الالا حققال الاله الال الالتعلم

اإللكترونالالي مالالن نتالالائج إيجابيالالا مثمالالر ،وممتعالالا ،والالاليكم بعالالف تعريفالالا

الالالتعلم اإللكترونالالي كمالالا تعرضالالها

عليكم الباحثا هنا.

تعريفات التعلم اإللكتروني
ت ير الباحثا بان هناف فكثر من تعري

لمصطلح التعلم اإللكتروني  ،في حين لم يتم االتفاق

حالالول تحديالالد مفهالالوم موحالالد و الالامل لمصالالطلح الالالتعلم اإللكترونالالي ،ألنالاله ظالالاهر حديثالالا ،بالالدف
فواسط التسعينا

الظهالالور فالالي

الميالديا من القرن الماضي ،وحتش العام  ،1988كالان الالتعلم اإللكترونالي فالي مهالده،

ومن الصعب في الوق
فقالالد تعالالدد

المبكر االتفاق علش تعري
تعريفالالا

موحد للتعلم اإللكتروني (السي .)11:2119،

الالالتعلم اإللكترونالالي وفقالالا لردبيالالا

والد ارسالالا

السالالابقا وتكنولوجيالالا التعلالاليم

اليالوم ،ومالالن خالالل اطالالالع الباحثالا عليهالالا ،اختالار منهالالا مجموعالا متمالالايز للبحالث ،ومالالن تعريفالا

اإللكتروني ما يلي:
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الالالتعلم

و المال ال الالال ( )69،71 :2111العتيبال ال الالي ( )11 :2116و يتفقال ال الالان علال ال الالش فنال ال الاله طريقال ال الالا للتعلال ال الاليم

باسالالتخدام ليالالا

االتصالالال الحديثالالا مالالن الحاسالالب ،و الالبكاته ،ووسالالائطه المتعالالدد مالالن صالالو  ،وصالالور،

ورسوما  ،و ليا

إلكترونيالا ،وكال لف بوابالا

بحالث ومكتبالا

اإلنترنال  ،سالواء كالان بعالد فو فالي الفصالل

الد ارسالالي ،المهالالم المقصالالود هالالو اسالالتخدام التقنيالالا بجميالالع فنواعهالالا فالالي إيصالالال المعلومالالا

وق  ،وفقل جهد وفكبر فائد .

ويعرف الاله إس الالماعيل( )54،55 :2119بأن الاله فس الاللوب تعل الالم المس الالتحدثا
بكا

المعلوما  ،معتمدا علش االتصاال

التكنولوجي الالا ،وتجهيال ال از

المتعدد االتجاها  ،وتقديم ماد تعليميا تهتم بالتفاعال

بين المتعلمين  ،وهيئا التدريس ،والخب ار والبرمجيا
تعريال ال

للمالالتعلم بأقصالالر

في في وق

وبأي مكان.

زيت الالون(  )24 :2115ويق الالول في الاله "إن ال الالتعلم اإللكترون الالي ه الالو تق الالديم محت الالوي تعليم الالي

إلكتروني ،عبر الوسائط المعتمد علش الكمبيوتر ،و بكاته إلش المتعلم ب الكل يتاليح لاله إمكانيالا التفاعالل
الن ط مع ه ا المحتوي ،ومع المعلم ،ومع فقرانه سواء كان لف بصالور متزامنالا فم غيالر متزامنالا ،وكال ا

إمكانيا إدار إتمام ه ا التعلم فيضاً من خالل تلف الوسائط" .
ويعرفه الطفيري ( )86،87 :2114فنه لف النوع من التعليم ال ي يعتمد علش استخدام وسائل

تكنولوجيالالا الكمبيالالوتر ،و الالبكاته مالالن قبالالل المالالتعلم ،حيالالث تتضالالمن تلالالف الوسالالائل جميالالع احليالالا

لالتصال الالال مثال الالل :ال الالبكا
،والمكتبا

الكمبيال الالوتر ،والوسال الالائط المتعال الالدد ،والمحتال الالوي اإللكترونال الالي ،ومحركال الالا

الجديالالد

البحال الالث

اإللكترونيا والفصول المتصلا باإلنترن .
بينمالالا يعرفالاله العطالالروزي( )181 :2112بأنالاله اسالالتخدام الوسالالائط المتعالالدد التالالي ي الالملها الوسالالط

اإللكتروني من بكا المعلومالا

فو تلفزيون ،فو فق ار

الدوليالا العنكبوتيالا اإلنترنال  ،فو سالاتالي  ،فو إ اعالا ،فو ففالالم فيالديو،

بين طرفين عبر بكا المعلوما

الدوليا في العمليا التعليميا.

تالح الالظ الباحث الالا بوج الالود تواف الالق ب الالين الم الالال ( ،)2111والطفي الالري( ،)2114والعتيب الالي(،)2116
والعطالالروزي( ،)2112فالالي مالالدى تعالريفهم للالالتعلم اإللكترونالالي .وتقالالاربهم فالالي لالالف ،مالالن حيالالث فنهالالا تسالالتخدم
عبالالر وسالالائط متع الالدد  ،وجميالالع ليالالا

االتص الالال التالالي تعتم الالد علالالش الكمبيالالوتر و الالبكاته ،وتقالالديم محت الالوى

إلكترونالالي يعتمالالد علالالش المالالتعلم ومالالدى تفاعلالاله مالالع الحاسالالوب ،وجميعهالالا تقالالدم بالوقال

والمكالالان الال ي يريالالده

المتعلم.
فالالي حالالين يعرفالاله كالالالب ( )11 :2111بأنالاله نمالالط فو نالالوع مالالن فن الواع التعلالاليم والالالتعلم باسالالتخدام
الوسائط اإللكترونيا في عمليا نقل وايصال المعلوما
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بين المعلم والمتعلم مثل :الحواسيب وال بكا .

عملياته.

ويعرفالاله عقالالل(  )21 :2117بأنالاله لالالف النالالوع مالالن التعلالاليم الال ي يطبالالق تكنولوجيالالا المعلومالالا
و اطميزي ( )8: 2116يعرفه بأنه كمظلا تغطي كل فن طا التعلم تقريبا ،فالي في وقال

مكان ،علش جهاز الكمبيوتر موصول عموما ب بكا.
وقالد اعتمالد

الباحثالا التعريال

فالالي
وبالأي

اإلج ارئالي للالتعلم اإللكترونالي  e-learningوهالو اسالتخدام الوسالائط

اإللكترونيا المعتمد علش تقنيا الويب واإلنترن

إلحداث التعلم ،واالتصال بين المعلالم والمالتعلم  ،وبالين

المالالتعلم والمؤسسالالا التعليميالالا برمتهالالا ،ب الالكل مبا الالر فو غيالالر مبا الالر لتقالالدم وفالالق فقالالل وقال

وجهالالد ممكالالن،

،بحيالالث يكالالون داعمالالا للطالالرق التقليديالالا ولالاليس بالالديال عنهالالا .حيالالث يالالتم عالالن طريالالق الوسالالائط المتعالالدد مالالن
حيالالث مكتبالالا إلكترونيالالا و الالبكا

وفيالالديو تعليمالالي وسالالتاليتا

وصالالور ورسالالوما

لتوفير بيئا تعليميا تعلميه للتعلم اإللكتروني فهو يتفق مع تعري

وبأقالالل الوق ال

والجهالالد،

وكالب( ،)2111والمال (،،)2111

واسال الالماعيل( ،)2119والعتيبال الالي( )2116زيتال الالون( ،)2115والطفيال الالري( ،)2114و العطال الالروزي(.)2112
ولتحقيالالق فهالالدا

العمليالالا التعليميالالا التعلميالالا بكفالالاء وفاعليالالا ،ويمكالالن باإلجمالالال رؤيالالا الباحثالالا بالالأن الالالتعلم

اإللكتروني يعنش بتوصاليل المنالاهج والمالواد التعليميالا للطلبالا عبالر اسالتخدام الحاسالوب ،وبرامجاله و البك

اإلنترنال ال  ،سال الواء ك الالان ل الالف داخ الالل القاع الالا فو ع الالن بع الالد م الالن فج الالل ت الالوفير بيئ الالا تعليمي الالا تفاعلي الالا متع الالدد
الوسالالائط ،ولكالالن يجالالب مالحظالالا فن الالالتعلم اإللكترونالالي لالاليس مجالالرد نقالالل المحتالالوى فو المعلومالالا
ل لف تناول

الباحثا موضوع الكفايا

اإللكترونيا لدى طلبا الجامعا.

للطلبالالا،

الفرق بين التعلم اإللكتروني والتعلم اإللكتروني
تالالرى الباحثالالا فن هنالالاف عالالدم توافالالق فالالي مصالالطلح الالالتعلم اإللكترونالالي كمصالالطلح مالالع الموضالالوعيا

والمنطق العلمي السليم لمفهالوم الالتعلم ،وعالدم اسالتناد المسالمش "تعلالم إلكترونالي فو افت ارضالي" إلالش األسالس
والمبال الالاد التربويال الالا والنفسال الاليا السال الالليما لمفهال الالوم الال الالتعلم ،حيال الالث ال يمكال الالن للال الالتعلم بحكال الالم طبيعتال الاله التربويال الالا
وخصائصه العلميا والنفسيا فن يكون إلكترونيا وال افتراضيا ،بل هو في الحقيقا والواقالع طبيعيالا واقعيالا،

ف الالال تنطب الالق الص الالفا اإللكتروني الالا ب الالأي ح الالال م الالن األحال الوال عل الالش عملي الالا ال الالتعلم ،باعتب الالار ال الالتعلم عملي الالا
فسيولوجيا داخليا فرديا تحدث داخل عقل كل متعلم ،معتمد علش خصائ

المتعلم ،وخلفيته العلميا،

وخب ارتالاله ،ومعلوماتالاله ،ومعرفتالاله ،ودرايتالاله ،واسالالتجابته ،لمالالا يحالاليط بالاله مالالن مالالؤث ار وعوامالالل طبيعيالالا وغيالالر

طبيعيا تسالهم فالي ت الكيل تصالوراته وثقافتاله ،التالي يمكالن البنالاء عليهالا فالي حالدوث الالتعلم .فالالتعلم يختلال

ع الالن التعل الاليم الال ال ي يص الالمم ويع الالد ويال الرتبط بت الالوفير بيئ الالا مناس الالبا لح الالدوث ال الالتعلم ،فك الالل العوام الالل الخارجي الالا
المحيطا بالمتعلم يمكن فن توظ

ب كل فو بآخر لتتوافق واحتياجا

المالتعلم النفساليا ،وقد ارتاله العقليالا،

من اجل حدوث التعلم ،وقد تكون ه ه العوامل تكنولوجيا الكترونيا ،وقد ال تكون ك لف علش اإلطالق،
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فالالالتعلم اإللكترونالالي المتعلالالق بتهيئالالا الظالالرو

والبيئالالا االلكترونيالالا المحيطالالا بالالالمتعلم ،قالالد تالالؤدي إلالالش تعلالالم

جيد ،وقد ال تالؤدي إلالش تعلالم علالش اإلطالالق ،و لالف اعتمالاداً علالش طريقالا اإلعالداد والتهيئالا الماديالا وغيالر

الماديالالا (الوجدانيالالا) ،وه ال ا بالضالالرور يعنالالي فن الالالتعلم ال يحالالدث إال إ ا تالالوفر

الالروط الالالتعلم فالالي البيئالالا

التعليميا ،حيث فن ه ه ال روط مرتبطا في المقالام األول بطبيعالا المالتعلم وخصائصاله ،ومالا يناسالبه مالن
ووسائط تعليميا ،وفساليب توصيل ،وغيرها من العوامل المالؤثر فالي عمليالا تفاعالل المالتعلم مالع

معلوما

البيئا التعليميا المحيطا به ،سواء كان

فيمكن القول إنه ليس كالل موقال

هال ه العوامالل الكترونيالا فم غيالر لالف .وتأسيسالا علالش مالا سالبق،

تعليمالي و إلكترونالي يالؤدي بالضالرور إلالش تعلالم إلكترونالي ،بالل ربمالا ال

يؤدي إلش في تعلم علش اإلطالق (الطاهر،عطيا.)14،13: 2112،
و يفرق(زيتون )143 :2115،بين التعليم اإللكتروني وبين الالتعلم اإللكترونالي ،بحكالم فن األول
جهد يب ل لتحقيق فهدا

فرديا يقوم بها المتعلم .

العمليا التعليميا مالن قبالل المعلالم والمالتعلم ،فمالا الالتعلم اإللكترونالي فهالي عمليالا

تالحظ الباحثا فن التعلم اإللكتروني قد يحالدث بنجالا وقالد ال يحالدث بنجالا إن تالوفر العوامالل

وال روط التي تستوجب لف ،ولكن في كال الحالتين التعلم والتعليم بحاجا لظرو

و روط معينا لكالي

تحدث عمليتي التعلم فو التعليم.

فلسفة التعلم اإل لكتروني
لكل نظام فياً كالان الكله ونوعاله وطبيعتاله سالواء كالان تعليميالا فم غيالر تعليمالي فلسالفا خاصالا باله،

ولكل مبدف فو فساس نظريا تبنش عليه ،ولكل فرضيا رؤيا ،ولكل رؤيا زاويالا فو منظالور ينظالر منهالا فو

منالاله إلالالش ال اليء المسالالتهد

س الواء كالالان مفهومالالا ماديالالا فم معنويالالا .وللتعلالاليم اإللكترونالالي فلسالالفته الخاصالالا

المبنيالا علالش مبالاد تكنولوجيالا التعلاليم ،ومالا تالرتبط بالاله مالن نظريالا

والتعلم ،ونظريا
القن ال الوا

مدخل النظم ،وعلم االتصال ومفهومه ومبادئه وقنواته السمعيا والبصريا وغيرها مالن

الفاعلال الالا المتوافقال الالا مال الالع الموق ال ال

التعليمال الالي ،والمتعلقال الالا بخصال الالائ

(.) http://helearning.wordpress.com/%d8%a7%

المال الالتعلم فال الالي المقال الالام األول.

وتتضح فلسفا التعلم اإللكتروني في خصائصه وسماته المنعكسا فالي مفهوماله المسالتخل

األدبيالا
البايال

تربويالا وعلميالا مثالل نظريالا

التربويالا ،حيالث بقالول نيجالر وبالوني ( )Negroponte'1995إن الال ار المتحركالا بطلال

المتحالالرف هالالو طريالالق المسالالتقبل .فالال ار تمثالالل ف الالكال المالالاد  ،فالالي حالالين إن البايال

المعلوما

التعلالاليم

مالن

وان

تمثالالل وحالالدا

التي يمكن نقلها إلكترونيا ولحظيا وعلش مستوى العالم .وعلش ه ا األساس ،فإن الجامعا فو

المدرسا الحاليا سيحل محلها الجامعا و المدرسا ك بكا ،وان التحالول إلالش نمالط التعلاليم حسالب الحاجالا
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والوق ال

سالاليكون فقالالوى االتجاهالالا

فالالي التعلالاليم .لقالالد فتح ال

للتعلالاليم والالالتعلم .فلقالالد فصالالبح الالالتعلم عالالن طريالالق اإلنترن ال

تكنولوجيالالا المعلومالالا

مالالن ثواب ال

الرقميالالا مالالوردا جديالالدا

العصالالر ،وهالالو يحالالل محالالل الفصالالول

التقليديالا ويغيالالر مالالن ط ارئالالق تدريسالالنا ،و بالاله سالاليتمكن الطالالب مالالن تعلالالم مالالا يريالالدون وقتمالالا يريالالدون وحينمالالا
يريدون ،وبالقدر ال ي يريدون ،واألكثالر فهميالا ،إنهالم ساليتمكنون مالن تقياليم مالا تعلمالوه .حيالث يالتم التحالول
فو الفصول الرقميا (العزيز.)15:2118،

من الفصل التقليدي إلش التعلم من خالل اإلنترن

و ال الالف فالالي فن حس الالن اختيالالار المالالداخل التدريس الاليا والنظريالالا
توظي

التربويالالا الت الالي يالالتم مالالن خالله الالا

تقنيا التعلم اإللكتروني فهم مالن اختيالار األسالاليب والوسالائل التكنولوجيالا ،واعتمالد

لف علش النظريا السلوكيا.
وتسالالتخل

الباحثالالا ممالالا سالالبق فن الالالتعلم اإللكترونالالي لالاله فلسالالفا خاصالالا بالاله ،وسالالما

الباحثالا فالي
وخصالالائ

توضح مفهومه ،وفضالحي مسالتعمالً احن عوضالا عالن الفصالول التقليديالا ،فالي حالين فناله مكالن الطلبالا مالن
التعلم حسب الوق

والمكان ال ي يريدون وبالطريقا التي يريدون.

تنطلق فكر التعلم اإللكترونالي مالن حالق األفالراد فالي تطالوير قالدراتهم ،بالحصالول علالش فكبالر قسالط
يتا لهم من التعليم ،من غير فن يكون هناف في عائق يحول دون التمتع به ا الحق ،سواء فكالان لالف

زمانيالالا ،فم إمكانالالا  .وهال ا الحالالق مكفالالول ألي فالالرد فالالي المجتمالالع مالالن الجنسالالين ،ومالالن
مكانيالالا ،فم
العالالائق
ً
ً
جميالالع الفئالالا العمريالالا ،ويتميالالز ه ال ا النالالوع مالالن الالالتعلم بأنالاله ال يتقيالالد بوق ال  ،فو بفئالالا مالالن المتعلمالالين ،وال
يقتصر علش مستوى فو نوع معين من التعليم ،فهو يلبي حاجا

المجتمع ،ويتناسب مالع كالل مسالتويا

الطمو ألفراده ،ورغباتهم في تطوير قدراتهم (.) http://www.manhal.net

وفي ضوء ما سبق فان فلسفة التعلم اإل لكتروني وفق ما يراه بسديوني ( )231:2117تعتمدد
على التالي:

المجتمع.

 إتاحا فرصا تدريب وتعليم إكبر عدد من فئا

 التغلب علش عوائق المكان والزمان وصعوبا االتفاق علش وق
 االستغالل األمثل للموارد الب ريا والماديا.

واحد.

 تراكم الخب ار  ،واالستفاد من مواد التدريب المتاحا لدى المؤسسا
 اعتماد الوق

المختلفا.

والمنهج والتمارين بناء علش مستوى ومها ار الطالب وليس علش معدل المجموعا.

 يمكن للطالب المتميز التقدم في دراسته دون انتظار الطالب األقل مستوى.
 يملف الطالب األقل مستوى الوق

لرفع مستواه.
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فالالي حالالين يالالرى عفونالالا(  ،)7 :2119غنالالايم(  ، )3 :2116طنطالالاوي(  ،(2111فن عالالدد م الالن

المباد التي تستند إليها فلسفا التعلم اإللكترونالي ،تختلال

فالي مفهومهالا عالن المبالاد التالي ينطلالق منهالا

التعلم التقليدي وهي:
 مبدف ديمقراطيا التعليم.
 مبدف برمجا التعليم و تفريده.
 مبدف إثار الدوافع ال اتيا.

 مبدف تطوير التعليم واستمراريته.

فما الطائي( ،)2115فيرى بأن التعليم اإللكتروني واحداً مالن فهالم المواضاليع التالي ت الغل بالال المسالئولين
عن التعليم في كل مكان .وكما لكل موضوع فلسفا ،فالإن األمالر ينطبالق علالش التعلاليم اإللكترونالي ،الال ي

له فبعاد فلسفيا منها:
 حق الفرد في الوصول إلش المعرفا ،حتش ولو كان
 حق األفراد في الفر

بعيد .

التعليميا ،حتش وان تجاوزها الزمن.

 التحول من التعليم إلش التعلم فو من ن اط المعلم إلش ن اط المتعلم.
 تكي

المتعلم مع برنامج التعليم وفقا لحاجاته واهتماماته وقدراته وسرعته ال اتيا وتعلمه ال اتي.
وتخل

الباحثا مما سبق إلش ما ف ار إليه( الموسش والمبارف )29:2115،بأن فلسالفا الالتعلم

اإللكتروني قائما علش فسس علميا بحتا تتمثل في مباد تكنولوجيالا التعلاليم ،فالالتعلم اإللكترونالي يعتمالد
علش فلسفا المدرسا اإللكترونيا السلوكيا والتي تدعو إلش تحويل الماد المعرفيا إلش مقاطع وفجزاء من

خالل فهدا

والسعي لجعلها قابلا للقياس .

أهداف التعلم اإل لكتروني والحاجة إلي :
تظهر الحاجا إلش التعلم اإللكتروني ألنه يساعد علش تحقيق مجموعالا مالن األهالدا  ،حيالث فن

هناف فهدافاً كثير ومتنوعا يؤمالل فن يحققهالا الالتعلم اإللكترونالي ،ولعالل إبالرز هال ه األهالدا

هالي االنتقالال

بال الالالمتعلم مال الالن بيئال الالا تقليديال الالا إلال الالش بيئال الالا الكترونيال الالا تثال الالري تعلمال الاله وتعال الالزز مداركال الاله ،فقال الالد ف ال الالار كال الالل مال الالن

كنعان( )4 : 2116ومراد( )48 :2116إلش األهدا

االتيا:

-1يوفر التعليم المستمر والتعليم مدى الحيا .
-2يساعد علش تساوي الفر

التعليميا ،ويجعل التعليم متاحا للجميع ،غير مرتبط بالمكان والزمان.

 -3يوفر تعليم مبني علش االحتياجا .
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 -4يساعد علش التواصل واالنفتا علش احخرين ويعمل علش تسهيل التعلم ال اتي.
 -5يسد النق

في المعلمين المتخصصين وفي المعامل.

 -6يوفر مصادر تعليميا متنوعا ومتعدد مما يساعد علش مراعا الفروق الفرديا بين المتدربين.
 -7يساعد علش خفف كلفا التعليم.
-8تقديم نظام القبول في الكليا
-9تقديم الخدما

والمعاهد واالختبا ار عن بعد.

المساند في العمليا التعليميا مثل إدار ال عب الدراسيا وبناء الجداول الدراسيا.

و تالالرى الباحثالالا فن ه ال ه األهالالدا

التالالي يسالالعش إلالالش تحقيقهالالا الالالتعلم اإللكترونالالي ،تسالالاهم فالالي حالالل

العديد من الم اكل التي تواجه عناصر العمليا التعليميالا ،كمالا نسالتطيع مالن خاللهالا فن نصالل إلالش بيئالا

تعليميا تعلميه ،تحقق األهدا

العاما للمجتمع ،لبناء جيل مدرف وفعال.

مقومات نجاح عملية التعلم اإل لكتروني
توجد ستا روط لنجا العمليا التعليميالا اإللكترونيالا كمالا ي ارهالا ( الجنالدي والحمالادي( )2111و

هي:

 -1تحديد األهدا
 -2قبول إجابا

التعليميا الواجب تحقيقها بدال من الماد التي يجب تعلمها فو حفظها.

وففكار ونتائج متنوعا بدال من نتيجا واحد للجميع.

 -3إنت الالاج المعرف الالا ب الالدال م الالن توص الاليل المعرف الالا ونقله الالا ،ألن الاله ف الالي حال الالا توص الاليل المعرف الالا فال الإن ال الالبكا
اإللكترونيا لن تختل

دورها عن البريد العادي ،إال إنها فسرع.

 -4تقويم المهما التعليميا التعلميا بدالً من تقويم مستوي المعرفا.
 -5بن الالاء ف الالرق تعليمي الالا ( مجموع الالا

المتعلمين.

 -6ت جيع المجموعا

تعاوني الالا) ب الالدالً م الالن العم الالل المنف الالرد لتعمي الالق الحال الوار والنق الالاش ب الالين

العالميا بدالً من المحليا .

مزايا ومحددات التعلم اإل لكتروني
ي ير كل من الخز ندار(  ، )213 : 2116اطميالزي( )9: 2116متفقالين فالي م ازيالا ومحالددا
التعلم اإللكتروني حسب ما ف اروا إليه في التالي:
ف -المرونة والمالئمة والسهولة في الوصول إلى المعلم:
.1
.2

سهولا وسرعا الوصول بأي وق
إمكانيا اختيار مكونا

من مساقا

وفي مكان.

فون الين تتزايد كمياتها باستمرار.
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.3

تغ يا راجعا فوريا عند استخدام واجبا

.5

يسمح للدارس فن يدرس حسب قدرته (بسرعا فو ببطء) كالنظام الغير متزامن.

.7

يسهل متابعا الطلبا ولو كانوا كثر.

.4
.6
.8

وتمارين فون الين.

وامتحانا

سهولا وسرعا مراجعا ،تحديث و تحرير وتوزيع المكونا
يقدم تسهيال

التعليميا.

وفساليب تعليميا متنوعا تمنع الملل.

سهولا وصول احال

لنفس المصدر نفس الوق

بخال

المصادر الورقيا.

ل -الوقددت:

 .1توفير الوق .
 .2تنظيم الوق

بحيث يجدول دروسه حسب عمله وعائلته.

 .3يتيح للطالب القفز عن مواد ون اطا

يعرفها ب كل فسرع.

ج -المال :حيث يخفض...
 .1تكلفا السفر والتنقل والمعي ا.
 .2تكلفا اإلنتاج والتوزيع للمواد التعليميا.
 .3تكلفا المكاتب والمحاضرين.
 .4تكلفا ضياع وق

العاملين.

د -التصالت والتفاعل:
 .1إمكانيا االتصال والتفاعل بين الطلبا والمحاضر عبر دروس فون الين.
 .2إمكانيا الدراسا بأي مكان يتوفر فيه كمبيوتر وانترن .
 .3التفاعل بين المحاضر والطالب ففضل في حالا صفو

مكتظا.

و تالالرى الباحثالالا مالالن خالالالل اسالالتعراف فهالالم فوائالالد الالالتعلم االلكترونالالي ،فنهالالا تالالنعكس علالالش كالالل مالالن

الطالب ،والمعلالم ،واإلدار  ،والم الرفين ،وحتالش المجتمالع بأكملاله ،بحيالث تالتم م ارعالا ثقافتاله وخصوصاليته،

ثار ايجابيا لجميع الفئا
مما يخلق اً

السابقا ،ويجعل ه ا النوع من التعلم المفضل لديهم.

معوقات تطبيق التعلم اإل لكتروني
لكل من األعمال التي يقوم بها اإلنسان في ه ه الحيا وجهان ،وجه حسن ووجه سئ ،وهو ما

ينطبق فيضا علش التعلم اإللكتروني ،فعمليا التعلم اإللكتروني تعتمد علش اإلنترن
معوقال الالا

الال الالتعلم اإللكترونال الالي سال الالو

وحسون( )2119عن المعوقا

ولكي نتعالر علالش

نال الالرى مال الالا كتبال الاله بنال الالي دومال الالي وال ال الالناق( ،)81،81 :219و علال الالي،

التي تواجه التعلم اإللكتروني عند التطبيق ،ممثلا في احتي:
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 .1قلا عدد المعلمين ال ين يجيدون مها ار التعلم اإللكتروني.
 .2م الالكلا متابع الالا إع الالداد وت الالدريب المعلم الالين وم الالاكل تقني الالا مث الالل :ح الالدوث خل الالل مف الالاجئ فثن الالاء ع الالرف
الدرس ،كتوق

جهاز الحاسوب فو فجهز العرف فو انقطاع االتصال ال بكي.

 .3وهناف عوائق اقتصاديا تتمثل في ضع

البنيا التحتيا للالتعلم اإللكترونالي ،وانخفالاف مسالتوى دخالل
به ،كي يتمكن من االسالتفاد مالن فالر

الفرد ،وال ي ال يمكن الفرد من راء جهاز حاسوب خا

التعلم اإللكتروني.
 .4عالالدم وضالالو فنظمالالا وطالالرق وفسالالاليب الالالتعلم اإللكترونالالي ،ونق ال

الالالدعم والتعالالاون المقالالدم مالالن فجالالل

طبيعا التعليم الفعالا ،وامكانيا اختراق المحتوى واالمتحانا  .وعالدم وعالي ففالراد المجتمالع بهال ا النالوع
مالالن التعلالاليم والوقالالو

السالاللبي منالاله ،والحاجالالا المسالالتمر لتالالدريب ودعالالم المعلمالالين واإلداريالالين فالالي كافالالا

المستويا  ،والحاجا إلش تدريب المتعلمين علش كيفيا التعلم باستخدام اإلنترن .

 .5ت الالوفير الكثي الالر م الالن المعلوم الالا

المض الالللا والخاطئ الالا عل الالش الالبكا اإلنترنال ال  ،والت الالي م الالن الالأنها إلح الالاق

 .6بطء الوصول إلش المعلوما

من بكا اإلنترن  ،والخلل المفاجئ في ال البكا الداخليالا فو األجهالز،

الضرر باألمانا األكاديميا ،والتأثير سلبا علش نوعيا المعرفا التي يحصل عليها الطالب.
وعالالدم اسالالتجابا الطالالالب ب الالكل مناسالالب مالالع الالالتعلم اإللكترونالالي وتفالالاعلهم معالاله ،وانص ال ار

للبحالث عالن مواقالع غيالر مناسالالبا فالي اإلنترنال  ،وضالع

المحتالالوى فالي البرمجيالا

الطالالالب

الجالاهز ،وصالالعوبا

التعامل مالع متعلمالين غيالر مالدربين علالش الالتعلم الال اتي ،والجهالد والتكلفالا الماديالا ،وصالعوبا الحصالول

علش فجهز حاسوب لدى البعف .

و ترى الباحثا فنه ورغم معوقا

التعلم اإللكتروني ،إال فناله مالوا از بنظالام التعلاليم العالادي المتبالع

في التعليم يناسالب في مؤسسالا تعليميالا ،ويتوافالق مالع فهالدافها ،و باإلمكالان التغلالب علالش العديالد مالن تلالف
المعوقا .

ولكالالن عالالن الم الالاكل التالالي تعالالاني منهالالا الجامعالالا

الفلسالالطينيا ودور الالالتعلم اإللكترونالالي فالالي تقالالديم

الحلول لتلف الم اكل وي كر اطميزي( )12 ،11 :2118منها:
 .1ضع

اإلمكانيا

وال توجالالد مسالالاعدا

الماليا :الجامعا

الفلسطينيا بالمجمل تعاني من ضع

الديد بالالموارد الماليالا،

ماليالالا حكوميالالا حقيقيالالا ،نظ ال ار للوضالالع المالالالي الصالالعب للجهالالا

الحكوميالالا ا

العالقالالا ،وتكالالاد تكالالون فقسالالاط الطلبالالا هالالي المالالورد المالالالي األساسالالي .وعنالالدما نعلالالم فن غالبيالالا ال الالعب
الفلسطيني تح

خط الفقر ،ونص

ال عب يعاني البطالا ،فإننا ندرف فن مسالالا رفالع األقسالاط هالي

قضالاليا صالالعبا ألن معظالالم الطلبالالا يعالالاني مالالن األقسالالاط بوضالالعها الحالالالي ،مالالنهم مالالن لالالم يكمالالل تعليمالاله

الجامعي ،ألنه ال يملف قسط الجامعا.
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 .2قلا عدد المقاعد المتاحا :كل الجامعا

الفلسطينيا تعاني من محدوديا االسالتيعاب ،وفغلبهالا وصالل

إلش طاقته القصوى ،بل إن بعضها قد اضطر إلش االستيعاب فوق طاقتها! ،وه ه م كلا نابعا من

قلالالا المالوارد ،ومحدوديالالا رخال

البنالالاء فالالي المنالالاطق التالالي تخضالالع لالحالالتالل اإلسالرائيلي المبا الالر مثالالل

منطقالالا ( سالالي ،ومثالالال عليهالالا جامعالالا بولتكنيالالف فلسالالطين) ،إضالالافا إلالالش كثالالر عالالدد الجامعالالا
والتالالي تزيالالد التك الالالي

النسالالبيا،

اإلداريالالا ،وتس الالتهلف الكثيالالر م الالن األبنيالالا ،فالالي مس الالائل مكالالرر ف الالي كالالل جامع الالا،

واض الالافا ألع الالداد الخال الريجين م الالن الثانوي الالا العام الالا ك الالل ع الالام ف الالي ازدي الالاد فإنن الالا نعل الالم فن ع الالدد المقاع الالد

المطلوب توفره كبير جدا.
 .3صالالعوبا

التنقالالل للطلبالالا والمحاض الرين :وه ال ه مالالن الم الالاكل الفريالالد التالالي يعالالاني مهالالا الفلسالالطينيون،

فقطالالاع غالالز معالالزول عالالن الضالالفا ،وكالهمالالا معالالزول عالالن القالالدس ،والح الواجز العسالالكريا ،ومنالالع لتجالالول

واغالالالق المعالالابر والطالالرق ،تقطالالع المالالدن عالالن بعضالالها ،ك ال لف القالالرى عالالن المالالدن ،بالالل وتقطالالع المدينالالا
نفسها ،وه ا يؤثر ب كل ساللبي وكبيالر علالش حركالا الطلبالا والمحاضالرين معالا ،ويخسالر الطلبالا الكثيالر

مالالن المحاضال ار جالراء تلالالف الصالالعوبا  .وقالالد يعتبالالر الالالبعف إن هال ه الم الالاكل طارئالالا ولكنهالالا امتالالد

ع ال ار السالالنوا  ،وال فمالالل قريالالب فالالي زوالهالالا ،وعليالاله فالالال بالالد مالالن حلهالالا ،فو التقليالالل مالالن ثارهالالا علالالش

التعلم الجامعي.

أنواع التعلم اإل لكتروني
للتعليم اإللكتروني فسلوبان فو طريقتان فو نوعان فساسيان ،حيث اتفق فيهما كل من :الرافعي(

1423ه ،)79 :الموسش والمبارف( ،)221:2115بسيوني( ،)234-232:2117عامر()29:2117

وهما:

 التعليم اإللكتروني المتزامن Synchronous elearning
 التعليم اإللكتروني غير المتزامن Asynchronous elearning

أ -التعليم اإل لكتروني المتزامن  :Synchronous elearningيجمع التعليم اإللكتروني المتالزامن
كال من المعلم والمتعلم عبر االتصالال بالحالديث المبا الر  chatفو الفيالديو عبالر الحاسالب ،حيالث يتواجالد

المعلالالم والطالالالب فالالي نفالالس الوقال

ويتواصالاللون مبا الالر لكالالن لالاليس بالضالالرور فن يكالالون لهالالم تواجالالد فيزيالالائي

بنفس المكان ،غالبا ما يعنالي التعلاليم اإللكترونالي المتالزامن فساللوب وتقنيالا

اإلنترن
الوق

(ويب) لتوصاليل وتبالادل الالدروس ومواضاليع األبحالاث والواجبالا

الفعلي لتدريس الماد باستخدام ليا

عبالر فصالالول افت ارضاليا ،مالالن اإليجابيالا

التعلاليم المعتمالد علالش البكا

بالين المالتعلم والمعلالم فالي نفالس

مثل المحادثا الفوريا فو منتديا

النقاش فو تلقي الالدروس

فالالي هال ا النالالوع اسالتطاعا الطالالالب الحصالول علالالش تغ يالا عكسالاليا

مبا ر فوريا من المعلم والتفاعل مع المعلم والزمالء.
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ل -التعلدديم اإل لكترونددي ريددر المت دزامن  :Asynchronous elearningهالالو اتصالالال بالالين المعلالالم
والمالتعلم يقالالوم فيالاله المعلالالم بوضالالع مصالالادر مالالع خطالالا تالالدريس وبرنالالامج تقيالاليم علالالش موقالالع التعلالاليم ثالالم يالالدخل
الطالب الموقع في في وق

المعلم إلتمام التعلم دون فن يكون هناف اتصال متزامن مع

ويتبع إر ادا

المعلم ،ليس ضروريا فن يتواجد المعلم والطالب في نفس الوق
يحصل المتعلم علش دروس وفق برنامج دراسي في األوقا

البريد اإللكتروني ووسائط التخزين ،من إيجابيا

مثل اسالتخدام البريالد اإللكترونالي ،وفياله

واألماكن التي تناسبه عالن طريالق اسالتخدام

ه ا النوع فن المتعلم يالتعلم حسالب الوقال

المناسالب لاله

وحسالب جهالالده ،كمالالا يسالالتطيع الطالالالب تكالرار د ارسالالا المالاد والرجالالوع إليهالالا كلمالالا احتالالاج ،ومالالن سالاللبيا

هال ا

النالالوع عالالدم قالالدر الطالالالب علالالش الحصالالول علالالش تغ يالالا عكسالاليا إال بعالالد فتالالر فو عنالالد انتهالالاء البرنالالامج ،كمالالا
يحتاج الطالب إلش تحفيز نفسه للدراسا ألن معظم الدراسا تقوم علش التعلم ال اتي.
مالالن الواضالالح فن لكالالل فسالاللوب م ازيالالاه وعيوبالاله ،وغالبالالا مالالا يسالالتخدم م الزيج مالالن األسالاللوبين فو مالالن بعالالف
مكونا

النوعين ،وغالبا ما تستخدم الجامعا

األسلوب غير المتزامن بسبب:

 التكلفا العاليا لتكنولوجيا األسلوب المتزامن.
 عدم امتالف غالبيا الطالب وصال

اإلنترن

السريعا.

 التعليم المزيج  :Blended Learningي المل مجموعالا مالن الوسالائط المصالمما لتالتمم بعضالها الالبعفوالت الالي تع الالزز ال الالتعلم وتطبيقات الاله ،ويمك الالن فن ي الالمل برن الالامج ال الالتعلم المال الزيج ع الالددا م الالن فدوا

برمجيا

ال الالتعلم مث الالل

التعلم التعاوني االفتراضي الفوري ،المقر ار المعتمد علش اإلنترن  ،ومقر ار التعلم ال اتي،

وفنظما دعم األداء ،ونظم إدار التعلم ،يمزج التعلم المزيج كال لف عالد فنمالاط مالن التعلاليم تتضالمن الالتعلم

فالالي الفصالالول التقليديالالا التالالي يلتقالالي فيهالالا المعلالالم مالالع الطالالالب وجهالالا لوجالاله ،والالالتعلم ال ال اتي وفيالاله مالالزج بالالين

التعليم المتزامن وغير المتزامن.

في حين صنف (هورتن وهورتن)ت تصنيفا للتعلم اإل لكتروني على النحو التالي:
التعلم اإل لكتروني الموج للمتعلم :Learner-led e-Learningوهو تعلم إلكتروني يهد

إلش إيصال تعليم عالي الكفاء للمتعلم المستقل ،ويطلق عليه التعليم

اإللكتروني الموجه بالمتعلم ،وي مل المحتوى علش صفحا

عبر الويب ،وهي امتداد للتعلم المعزز بالحاسب في برمجيا

التعلم اإل لكتروني الميسر :Facilitated learningوهالالو تعلالالم يوظ ال

تقنيالالا اإلنترن ال

ويب ،ووسائط متعالدد  ،وتطبيقالا
.CD-ROM

ويسالالتخدم فيالاله المالالتعلم البريالالد اإللكترونالالي والمنتالالديا

تفاعليالا

للالالتعلم،

ويوجالالد فيالاله ميسالالر للالالتعلم عبالالار عالالن مسالالاعد ( ،)helpولكالالن ال يوجالالد فيالاله مالالدرس (.كمالالا هالالو الحالالال فالالي
حالالال رغبتالالف فالالي تعلالالم برنالالامج معالالين فإنالالف تال هب للمنتالالديا
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وتسالالتخدم البريالالد اإللكترونالالي وتسالالتخدم قالوائم

المسالالاعد فالالي برنالالامج ،ولكنالالف ال تالالنظم إلالالش تالالدريس كامالالل بتوظي ال

المدمج).

تقنيالالا اإلنترن ال

فالالي تيسالالير الالالتعلم

التعلم اإل لكتروني الموج بالمعلم :Instructor-led e learningوهو تعلم إلكتروني يوظ

تقنيا اإلنترن

إلجراء تدريس بالمفهوم التقليدي بحيالث يجمالع المعلالم

والطالب في فصل افتراضي يقدم فيه المعلم العديد من تقنيا

االتصال المبا ر مثل( مؤتم ار الفيديو

والص الالو  ،والمحادث الالا النص الاليا والص الالوتيا ،والم الالاركا ف الالي ال ا الالا ،واالس الالتفتاء ،ويق الالدم المعل الالم عروضال الاً

تعليميا ،و ر للدروس.

التعلم اإل لكتروني المضمن :Embedded e-Learningهالو التعلالاليم الال ي يقالالوم فالالي الوقال

علالالش الطلالب ويكالالون مضالالمن فالالي البرنالالامج ،مثالالال لالالف التعلالاليم

المقدم في نظام الت الغيل وينالدوز ،فتجالد فالي  ،help and supportمعالالج يقالدم فجوبالا فو روابالط علالش
عالن األخطالاء واصالالحها داخالل النظالام (سالالما،

فسئلا محدد مالن قبلالف ،وقالد يكالون فياله معالالج للك ال

.)2111

إ ا مالالن وجهالالا نظالالر الباحثالالا فهالالي تالالرى فن الالالتعلم اإللكترونالالي عبالالار عالالن منظومالالا تعليميالالا لتقالالديم

الب ال الرامج التعليميال الالا فو التدريبيال الالا للمتعلمال الالين فو المتال الالدربين ،باسال الالتخدام تقنيال الالا
التفاعلي ال الالا ( مث ال الالل اإلنترنال ال ال  ،واإل اع ال الالا ،والقنال ال الوا

المعلومال الالا

واالتصال الالاال

المحلي ال الالا ،والفي ال الالديو التف ال الالاعلي ،والتلف ال الالاز ،واألقال ال ال ار

الممغنط الالا ،واله الالات  ،والبري الالد اإللكترون الالي ،وفجه الالز الحاس الالوب ،والم الالؤتم ار ع الالن بع الالد )...،لت الالوفير بيئ الالا
تعليميا تعلميا تفاعليا متعدد المصادر ،بطريقا متزامنا في الفصل الد ارسالي ،فو بطريقالا غيالر متزامنالا

عن بعد ،دون االلتزام بمكان محدد ،اعتمادا علش التعلم ال اتي ،والتفاعل بين المتعلم والمعلم.
ومما سبق ت ير الباحثا لمجموعا من الحقائق األساساليا عالن الالتعلم اإللكترونالي ،و التالي ف الار

إليها سالم( )289،291 :2114علش النحو احتي:

 .1التعليم اإللكتروني ليس تعلمالا يقالدم بطريقالا ع الوائيا مالع الالتعلم النظالامي المدرسالي ،بالل هالو منظومالا
مخطالالط لهالالا ومصالالمما تصالالميما جيالالدا بنالالاء علالالش المنحالالش المنظالالومي ،ولهالالا مالالدخالتها ومخرجاتهالالا،

والتغ يا الراجعا.

 .2التعليم اإللكتروني ال يهتم بتقديم المحتوى التعليمالي فقالط ،بالل يهالتم بكالل عناصالر ومكونالا
التعليم الالي ،م الالن فه الالدا

البرنالامج

ومحت الالوى وط ارئ الالق تق الالديم المعلوم الالا  ،وفن الالطا ومص الالادر ال الالتعلم المختلف الالا،

وفساليب التقويم المناسبا.

 .3التعلالاليم اإللكترونالالي فو التالالدريب اإللكترونالالي ال يعنالالي بالعمليالالا التعليميالالا ،وتقالالديم المقالالر ار التعليميالالا
فقط ،بل فيضا بتقديم البرامج التدريبيا فثناء الخدما للمعلمين.
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 .4يعتمد التعليم اإللكتروني علش استخدام الوسائط اإللكترونيا التفاعليا للتواصالل بالين المالتعلم والمعلالم،
وبالالين محتالالوى التعلالاليم ،وتحالالاول االسالالتفاد ممالالا تقدمالاله تكنولوجيالالا المعلومالالا

واالتصالالاال

مالالن الجديالالد

وتوظيفه في العمليا التعليميا.

 .5التعلالاليم اإللكترونالالي يغيالالر صالالور الفصالالل التقليالالدي التالالي تتمثالالل فالالي ال الالر و اإللقالالاء مالالن قبالالل المعلالالم،
واإليضاحا

والحفظ واالستظهار من قبل التلمي إلش بيئا تعليميا تفاعليالا ،تقالوم علالش التفاعالل بالين

المتعلم ومصادر التعليم المختلفا ،وبينه وبين زمالءه.

 .6ليس كل تعلم إلكتروني تعلم عن بعد ،وانما يمكن فيضا فن يتم داخل جدران الفصل الد ارسي بوجود
المعلم.

 .7قالالد يكالالون التعلالاليم اإللكترونالالي مكمالالال للتعلالاليم الصالالفي فو الالامال ومنفصالالال عالالن التعلالاليم الصالالفي مثالالل(
المدرسا فو الجامعا االفتراضيا).

 .8يدعم التعليم اإللكتروني مبدف التعليم ال اتي والتعلم المستمر مدى الحيا .
وترى الباحثا فن هناف العديد مالن فنالواع الالتعلم اإللكترونالي مثالل الالتعلم المالدمج ،والالتعلم المالزيج،
والمت الزامن وغيالالر المت الزامن ،والالالتعلم النقالالال ،واسالالتخداماتها تعمالالل علالالش إيجالالاد رو اإلبالالداع ،وتحفالالز علالالش

التفكير وتحمل المسؤوليا.

في حين يرى الغراب(  )25 :2113بعف الحقائق التاليا عن التعلم اإللكتروني فيضاً ومنها:
.1التعلم اإللكتروني يتضمن المعلوما

واالتصاال

والتعليم والتدريب.

.2الالتعلم اإللكترونالالي لالاليس مجالالرد وسالاليلا للتالالدريب اإللكترونالالي ،وانمالالا يسالالتخدم ألغالراف فخالالرى كثيالالر مثالالل

إدار المعرفا وادار األداء واقاما المكاتب االفتراضيا وغيرها من األن طا.

.3الالالتعلم اإللكترون الالي ال يعتم الالد فقالالط عل الالش التكنولوجي الالا وانمالالا فيض الالا عل الالش ثقافالالا المنظم الالا والقي الالاد وادار

التغيير.

.4ال يمكال الالن للال الالتعلم اإللكترونال الالي فن يال الالنجح بال الالدون الت ال الزام واقتنال الالاع اإلدار العليال الالا والقال الالائمين علال الالش التنفي ال ال
والمتدربين.

.5يجب فن تتوافق استراتيجيا
منها ،فهي وسيلا وليس

مكملا له.

التعلم اإللكتروني مع االستراتيجيا

غايا كما فنهالا ليسال

العاما للمنظما لكي تحقق الهالد

فالي كالل األحالوال بالديالً للتالدريب التقليالدي وانمالا قالد تكالون

توضالالح الباحثالالا بأنالاله ال تقالالوم قائمالالا للالالتعلم اإللكترونالالي إن لالالم يكالالن هنالالاف اقتنالالاع كامالالل للفكالالر،

وللعمل به ،وإلدراف مدى فهميته مستقبال في تش مجاال
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الحيا .

أشكال التعلم اإل لكتروني
ت ال كر فالالارس(  ،)4-2 :2119فالالور (  )15 :2112عالالد ف الالكال للالالتعلم اإللكترونالالي ،وعالالددها سالالبعا

نقال عن الرنتيسي وعقل ( )117:2117وهي كالتالي:

 .1المساقات المستقلة :وهي مجموعا من المساقا

يتم وضعها علش صفحا

الويالب ،ويقالوم المالتعلم

بتحميلها دون في تفاعل مع المعلم فو باقي الطلبا.

 .2مسدداقات الفصددول الفتراضددية :وهالالي فصالالل د ارسالالي علالالش الالبكا الويالالب ،قالالد يحتالالوي علالش مقابلالالا مالالع
المعل الالم فحيان الالا ،كم الالا فن الاله ق الالد يحت الالوي عل الالش فدوا
وعمليا

إدار وتنظ الاليم المحت الالوى

ت الالاركيه متع الالدد  ،وفدوا

دخول الطلبا.

 .3األلعال التعليمية والمحاكا  :هي فن طا مختلفا يتم فيها تفاعل المتعلم مالع عناصالر اللعبالا ،بهالد
التعليميا.

استك افها وتحقيق األهدا

 .4التعلم اإل لكتروني الكلي :هو التعليم ال ي يكون متضمن في بالرامج فخالرى مثالل بالرامج الحاسالوب وال
يمكن تجزئته.

 .5إدار المعرفدددة :يال الربط مفه الالوم إدار المعرف الالا ب الالين ال الالتعلم اإللكترون الالي والس الاللوف االجتم الالاعي ف الالي تعل الاليم
المتعلمين.

 .6الددتعلم النقددال :يالالتم التعلالاليم النقالالال عبالالر فجهالالز حاسالالوب تقنيالالا ( ،)PDASو يمكالالن فن يحالالدث فثنالالاء
التنقل عبر العالم بواسطا ال بكا العنكبوتيا.

 .7التعلم المدمج :يالدمج هال ا النالوع مالن التعلاليم ف الكاالً مختلفالا مالن التعلاليم ،بهالد

تحقيالق هالد

واحالد،

ويحتالالوي علالالش تعلالاليم الكترونالالي وتعلالاليم تقليالالدي مع الاً .ويعالالد التعلالاليم المالالدمج احالالد األنمالالاط السالالائد فالالي

التعليم في الوق

الحالي .

و ترى الباحثا فن هناف ف كاالً متعدد للتعلم اإللكتروني ،حيث يستخدم كل كل منها وفق ما

ترتئيه المنظما فو المؤسسا التعليميا ووفق حاجتها للتعلم المطرو بأنظمتها.

أدوات التعلم اإل لكتروني التفاعلية
هي مجموعالا مالن األدوا

التالي يمكالن االسالتفاد منهالا للتواصالل بالين المالدرس والطلبالا فالي البيئالا

اإللكترونيا ،فإن فهم ما يميالز الالتعلم اإللكترونالي هالو تعالدد األدوا
التعلم ،في في مكان ،وفي زمان.
حيث يمكن تصني

فدوا

واالختيالا ار التالي تمكالن المالتعلم مالن

التعلم اإللكتروني إلش فئتين هما :فدوا

علش الكمبيوتر ال خصي  ،PCوفدوا

التعلم اإللكتروني المعتمد

التعلم اإللكتروني المعتمد علش اإلنترن

 ، or Web Based E-learning Toolsحيث يمكن تصني
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فدوا

فو الويب Internet

التعلم اإللكتروني إلش فئتين

هم الالا :فدوا

ال الالتعلم اإللكترون الالي المعتم الالد عل الالش الكمبي الالوتر ال خص الالي  ،PCوفدوا

المعتمالد علالش اإلنترنال

ال الالتعلم اإللكترون الالي

فو الويالب  ، Internet or Web Based E-learning Toolsويال كر

منهالالا عبالالد العزيالالز( )74-69: 2118ال الالبكا الدوليالالا للمعلومالالا
والبريالد اإللكترونالي ،المحادثالالا ،ونقالل الملفالالا  ،ومجموعالا

 ،اللالالو األبالاليف ،ولوحالالا اإلعالنالالا ،

النقالالاش،و يال كر كالالً مالن المبالالارف(:1425

 ،)27 ،26سعاد  ،والسرطاوي( ، ،)151 :2113المجدوب(  ، )31 :2113والغريالب(-68 :2119
 ، )71العمري( )33 :2119متفقين في ما يلي:

أول :أدوات التعلم اإل لكتروني المعتمد على الكمبيوتر الشخصي:
وهالالي عبالالار عالالن برمجيالالا

تخالالزن علالالش وسالالائط التخالزين مثالالل  ،CD-DVDفو القالالر

للجهاز فو علش خادم األجهز الرئيسي ،يعاد استخدامها كلما كان

هناف الحاجا ل لف .ومن فمثلا ه ه

البرامج ما يلي:

 برامج التعليم الخصوصي

Tutorial

 برامج التدريب والممارسا

Practice Programs

 برامج حل الم كال

Problem Solving Programs

 برامج األلعاب التعليميا

Instructional Games Programs

 برامج المحاكا

 برامج العروف التقديميا
 برامج نظم دعم األداء
 برامج التطبيقا

المتخصصا

الصالاللب

Simulation Programs

Presentaion Programs

Performance Support Programs

Application Program

ثانيا :أدوات التعلم اإل لكتروني المعتمد على اإلنترنت:
أول :الشبكة الدولية للمعلومات World Wide Web
يطل الالق عل الالش ال الالبكا الدولي الالا للمعلوم الالا

مس الالميا

عدي الالد منه الالا -عل الالش س الالبيل المث الالال :ال الالبكا

العنكبوتيالالا ،ال الالبكا النسالاليجيا ،والويالالب .ومالالن فهالالم االسالالتخداما
يلي:

 -ن ر المقر ار اإللكترونيا وجعلها متاحا للفئا

التربويالالا ل الالبكا المعلومالالا

المستفيد منها.

 مساعد المعلم والطالب في الحصول علش خطط لدروس الكترونيا في كافا التخصصا -الحصول علش المعلوما

الدوليالالا مالالا

من خالل خدما اال تراف في المكتبا

االلكترونيا.

 التنقل واإلبحار االفتراضي بين المواقع التاريخيا واألماكن الجغرافيا ا35

األهميا الدوليا.

العلميا.

 مساعد كل من المعلم والمتعلم في الحصول علش بنوف فسئلا في تخصصاوتالرى الباحثالا بأنهالا تقالدم العديالد مالن الخالدما

علميا مختلفا.

التالي ال تتالوافر بمكالان خالر غيرهالا ،والتالي جعلال

للخيار المتنوعا التي تتيحها للمتعلم والمعلم.
ا
من التعليم مجاال خصباً،

ثانيا :البريد اإل لكتروني E-Mail
يعالالد البريالالد اإللكترونالالي مالالن فول األدوا

التالالي تالالم مالالن خاللهالالا التعالالر علالالش الويالالب واإلنترن ال ،

و لالالف لسالالرعا انت الالاره ،وكثالالر اسالالتخدامه .وللبريالالد اإللكترونالالي اسالالتخداما

المثال ما يلي:

 -تبادل المراسال

وبسريا به تاما بين المعلم والمتعلمين ،وفي فط ار

 إرسال بعف الملفا إرسال التكليفا -تلقي التعليقا

الرقميا كمرفقا

والواجبا

للرسائل البريديا اإللكترونيا.

تربويالالا نال كر منهالالا علالالش سالالبيل
فخرى في نفس الوق .

من المعلم إلش المتعلمين.

حول قضايا تعليميا من المتعلمين.

 -تبادل المساعد واإلر ادا

الفوريا بين المعلمين بعضهم البعف.

 إخبار الطالب بنتائجهم وامتحاناتهم ودرجاتهم الفصليا.و تالالرى الباحثالالا بالأن هال ه الخدمالالا قالالد فتاحال

المعلومالالا  ،بالالأي مكالالان واالتصالالال بالالأجهز حاسالالوب

فخرى ،والت الارف فالي المعلومالا  ،وهال ا ممالا ي اليع التواصالل ويدعماله فالي بعالف المنالاطق التالي ال يتالوفر

لهالالا بنيالالا فساسالاليا ،مالالن خالالالل الالركا
المعيقا

التي تبررها ركا

االتصالالال ،حيالالث فن التبالالاين الجغ ارفالالي والمسالالافا

االتصال المزود لخدما االتصال باإلنترن .

ال اسالالعا مالالن

ثالثا :المحادثة Chatting
تمثل المحادثا اإللكترونيا عبر اإلنترن
األدوا

فدا تربويا فعالا في تبالادل احراء فو نقالدها .وهالي مالن

المهم الالا ف الالي تلق الالي التغ ي الالا المرت الالد الفوري الالا ح الالول سال الؤال فو موقال ال

بالمناق ا فيما بينهم .ه ا فضال عن االستخداما
-دراسا موضوع من موضوعا

التربويا التاليا:

فو ظ الالاهر يتناوله الالا الط الالالب

المقرر دراسا جماعيا عميقا.

إبداء الرفي في مسألا ما عن طريق تمثيل وتبادل احراء بين المتعلمين والمعلم.االستفاد من خبر بعف الخبراء ال ين يتم دعوتهم للم اركا في المحادثا.الوق .

و ت الالرى الباحث الالا بال الأن المحادث الالا عب الالار ع الالن ص الالو وص الالور وكتاب الالا ب الالين المس الالتخدمين ف الالي ا
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رابعا :مؤتمرات الفيديو Video-Confernces
جلسا

تعد مؤتم ار الفيديو فدا فعالا في تناول ومعالجا بعف الموضوعا
الكترونيا غير متزامنا .ولمؤتم ار الفيديو استخداما

عرف موضوع لعدد كبير من المتعلمين في نفس الوق-عرف محاضر ألحد الخبراء في التخص

التي يصعب تناولها في

تربويا هائلا .ن كر منها:

وفي مواقع تعليميا مختلفا.

يتم دعوتهم للتحدث في مؤتم ار الفيديو عن بعد.

تبادل احراء العلميا بين الطالب في مواقع تعليميا متباعد .-إجراء ندوا

في المقرر.

الكترونيا في موضوع من موضوعا

المقرر التي ي ترف فيهالا كافالا الطالالب المسالجلين

حيالالث تالالرى الباحثالالا فن هال ه التقنيالا قالالد سالالاهم

كثيال ار فالالي تالالوفير فالالر

عالالن بعالالد ،دون فدنالالش تقيالالد بالحالالدود السياسالاليا والجغرافيالالا ،في فنهالالا عمل ال

بطريقالا ناجحالا وفعالالا ،وسالتمكن هال ه التقنيالا المعاهالد والجامعالا
والمتخصصا فيما بينها ،ومن العوائق التي تق

النوعيا ويخطط مسبق لتفعيلها.

عمليالالا التقيالاليم ،والتالالدريب

علالالش تحقيالالق تعلالالم إلكترونالالي

العربيالالا ،مالن تبالادل الخبال ار التعليميالالا

عائقا فمام ه ه التقنيا ،حاجتها لوسالائط اتصالال عاليالا

خامسا :مجموعات النقاش Discussion Groups
ت به مجموعا

النقاش مجموعا

المحادثا إلش حد ما إال فنها تعتبر فدا من فدوا

غير المتزامن .ويمكن االستفاد من ه ه األدا في:

-تبادل األفكار بين كافا المتعلمين عن بعد وفي األوقا

االتصال

التي يرونها مناسبا لهم.

تلقي تغ يا مرتد من المعلم فو بقيا المعلمين حول موضوع فو مسالا من المقرر.-إجراء جلسا

عص

هني غير متزامن بين المتعلمين والمعلم.

حيالالث تالالرى الباحثالالا بالأن التواصالالل والم الالاركا بالالين فصالالحاب االهتمالالام الواحالالد ،في فنالاله ا

تخصصي.

سادسا :نقل الملفات File Exchange
إن خدمالالا نقالالل الملفالالا

وفقالالا لبروتوكالالول محالالدد مالالن فهالالم وفولالالش الخالالدما

ويمكن للمتعلمين والمعلم االستفاد منها في الجوانب التاليا:
-تبادل التطبيقا

اإللكترونيا التي يقوم بإعدادها الطالب.

-تبادل المقاال

والكتب العلميا التي تثري المقرر اإللكتروني.

-نقل التقارير اإللكترونيا عن الحاال

الدراسيا التي يؤديها الطالب.
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طالالابع

التالالي وفرهالالا اإلنترن ال .

حيالالث تسالالتطيع نقالالل الملفالالا

مالالن في جهالالاز كمبيالالوتر ي الرتبط بجهالالازف ،فو مالالن ال الالبكا العالميالالا،

وفق ليا محدد تعتمد علش نوع وحجم المل .

سابعا :لوحة اإلعالنات Bulletin Bord
فخ

الفكر من مجالال البورصالا وفسالواق المالال ،التالي يمكالن مالن خاللهالا التحقالق مالن التغييال ار

التالالي تحالالدث وبصالالفا دوريالالا فالالي فسالالعار األوراق الماليالالا المتداولالالا فالالي البورصالالا .وتتعالالدد االسالالتخداما

التربويا للوحا اإلعالنا

اإللكترونيا ومنها:

ت كير الطالب بأداء بعف المهام وتاريخ االنتهاء من تنفي ها وتقديمها.-عالالرف القضالالايا والموضالالوعا

المتزامنا فو عبر قاعا

العامالالا لتصالالبح مجالالاال للنقالالاش عبالالر جلسالالا

الدرد ا اإللكترونيا المتزامنا.

المناق الالا المتواصالاللا غيالالر

اإلعالن عن حدث معين كدعو خبير للتحدث عبر مؤتم ار الفيديو.ثامنا :اللوح األبيض التشاركي Shared White Bord
يستخدم اللالو األباليف الت الاركي كبالديل للسالبور التقليديالا ،ومالن خاللاله تتالا الفرصالا فمالام كافالا

الطالب للم اركا اإللكترونيا التزامنيا ،وهناف مزيد من االستخداما

التربويا له ه األدا ون كر منها:

حل التمارين الم تركا بين الطالب والمعلم.-مراعا التطبيقا

الم تركا بين الطالب والمعلم.

حفظ المحاض ار التي يلقيها فو يعرضها المعلم فو الطالب مبا ر .حيالالث فنالاله ينقالالل ال الالر والرسالالوما

األساسيا في ه ه الفصول.

لآلخ الرين ،فالالي الفصالالول االفت ارضالاليا ،وهالالو يعالالد مالالن األدوا

مكونات التعلم اإل لكتروني
يوضح إسماعيل( ،)8-6 :2113و طافش( )5 :2112بعف مكونا

احتيا:

 .1الطالل :إن الوفاء باحتياجا

الالتعلم اإللكترونالي بالنقالاط

الطالب هو حجر الزاويا ،ألنه برنالامج فعالال مالن بالرامج "الالتعلم عالن

بعالالد" بصالالور عامالالا ،والالالتعلم التقليالالدي بصالالور خاصالالا ،ويعالالد الوفالالاء باحتياجالالا
المقياس ل ي نحكم به علش ما وصل

الطالالالب فيضالالا هالالو

إليه الجهود المب ولا في ه ا المجال من تقدم.
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 .2أعضدداء هيئددة التدددريس :إن نجالالا في جهالالد مبال ول فالالي عمليالالا الالالتعلم اإللكترونالالي يقالالع علالالش عالالاتق
فعضاء هيئا التدريس ،ففي الفصل الدراسي التقليدي ،نجد فن مسؤوليا المعلم تنحصر فالي تجميالع
محتوى الماد العلميا ومحاولالا فهالم متطلبالا
هناف تحديا

 -يتفهمال الوا س الالما

من نوع خا
واحتياج الالا

التكنولوجيا ألول مر .

الطالالب ،ولكالن فالي حالالا التالدريس عالن بعالد ،نجالد فن

تواجه هؤالء المعلمين ،فيجب علش فعضاء هيئا التدريس فن:

الط الالالب الال ال ين يتلق الالون تعل الاليمهم ع الالن بع الالد ،والال ال ين يتع الالاملون م الالع هال ال ه

 -يكيفوا فساليب التدريس بما يتوافق مع احتياجا

وتوقعا

الطالب المختلفا.

 يتفهموا التكنولوجيا التي تستخدم في توصيل الماد العلميالا بمالا يتناسالب مالع عملهالم ،وفن يكونالوا فالينفس الوق

دائمي التركيز علش دورهم في التدريس.

 -يكونون ماهرين في تسهيل األمور عند تقديم الماد العلميا.

 .3الوسطاء :يجد المعلم فن مالن المجالدي فن يعتمالد علالش وساليط علالش الموقالع ،يعمالل كجسالر يالربط بالين
المعلالالم والطالالالب ،وهالؤالء ف الالبه بمسالالاعد األسالالتا  ،حتالالش فن بعالالف المؤسسالالا

التعليميالالا تطلالالق عليالاله(

فسالالتا مسالالاعد) ولكالالي يكالالون دور الوسالاليط مالالؤث ار يجالالب فن يالالتفهم طبيعالالا الطالالالب الال ين تقالالدم لهالالم هال ه

الخدم الالا ،وفن ي الالتفهم توقع الالا

المعل الالم الال ال ي تنحص الالر مهمت الاله ف الالي بع الالف األحي الالان ف الالي كتاب الالا الم الالاد

التعليميا ،ورسم الخطوط العريضا للمنهج الدراسي.

 .4الطدداقم الفنددي للدددعم :معظالالم البالرامج الناجحالالا للتعلالاليم عالالن بعالالد ،تتضالالمن فعمالالاال وخالالدما
بينهالالا -:تسالالجيل الطالالالب ،ونسالالخ وتوزيالالع الم الواد ،وطلبالالا

دعالالم مالالن

الكتالالب الد ارسالاليا ،وتالالأمين حقالالوق الملكيالالا

الفكريال ال ال الالا للكاتال ال ال الالب ،وتخطال ال ال الاليط وجدولال ال ال الالا الم ارفال ال ال الالق ،واصال ال ال الالدار تقال ال ال الالارير الال ال ال الالدرجا  ،وادار المصال ال ال الالادر
التكنولوجيا..الخ ،فالعاملون في ه ه المهما هم الرابط الحقيقي ال ي يالربط كالل الجهالود المب ولالا فالي
التعلم عن بعد ببعضها ،وبالتالي يؤدي الخدما التي تم تطويرها من فجلها.

 .5المديرون :إن المديرين وي الفاعليا في الالتعلم عالن بعالد هالم فكثالر مالن مجالرد مفكالرين ،فهالم بإجمالاع
احراء مؤسسون وصانعوا قرار وك لف محكمون ،فهم يعملون عن قرب مع العاملين بالخدما

الفنيا

والمسالالاند واألكثالالر فهميالالا هالالو المحافظالالا علالالش التوجالاله األكالالاديمي للمؤسسالالا ،حيالالث يجالالب م ارعالالا فن
تلبيا االحتياجا

التعليميا لدى طالب التعلم عن بعد هي مسؤوليا المديرين األولش .

خصائص التعلم اإل لكتروني

يوضح العفتان( ، )47: 2119الغريب( ،)74-71 :2119عامر ( )42،43 :2117متفقالين فالي

عد خصائ

للتعلم اإللكتروني ومنها:

 ال الالتعلم اإللكترون الالي يحت الالوي ف الالي الغال الالب عل الالش تق الالديم محت الالوى تعليم الالي ،رقم الالي ،متع الالدد الوس الالائط م الالننصو

 ،ومؤث ار صوتيا ،ورسوما

خطيا ،وصور متحركا ،وصور ثابتا ،ولقطا
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فيالديو ،ويالتم

تصميم المحتوى التعليمي علش هيئا وحالدا

تعلالم صالغير فو مقالاطع مالن المعالار والمهالا ار  ،التالي

يمكن تعلمها في زمن يتراو عاد بين دقيقتين إلش خمس ع ر دقيقا ،ويمثالل كالل مقطالع منهالا فكالر

قائمالالا بال ال اتها ،ت الالكل فالالي مجموعه الالا محت الالوى الالالدرس اإللكترون الالي ،وتك الالون مجموعالالا وح الالدا

اإللكتروني محتوى المقرر اإللكتروني.

ال الالدرس

 يالالوفر الالالتعلم اإللكترونالالي بيئالالا تعلالالم تفاعليالالا بالالين المعلالم والمالالتعلم ،وبالالين المتعلمالالين فنفسالالهم ،كمالالا يالالوفرعنصر المتعا والت ويق ،حيث لم يعد التعلم جامدا فو يعرف بطريقا واحالد  ،ألناله يؤكالد علالش تنالوع

المثي ار مما يؤدي إلش المتعا في التعلم.

 يعتمد التعلم اإللكتروني علش الجهود التالي يبال لها المالتعلم فالي تعلاليم نفساله ،مالن خالالل الالتعلم الال اتي،فو بم اركا زمالئه ،من خالل التعلم التعاوني.

 -التعلم اإللكتروني تعلم مرن ،إ فنه يتيح الفرصا للمتعلم في الغالب فن يتعلم في الوقال

الال ي يريالد،

وفالالي المكالالان ال ال ي يفضالالله ،وبالسالالرعا التالالي تناسالالب قد ارتالاله الد ارسالاليا ،بمعنالالش فن المالالتعلم يسالالتطيع فن

يحصل علش المعرفا من في مكان في العالم ،وفي في وق .

 يوفر التعلم اإللكتروني بيئا تعليميا تتالوافر فيهالا خبال ار تعليميالا بعيالد عالن المخالاطر التالي يمكالن فنيواجهها المتعلم عند المرور به ه الخب ار في الواقع الفعلي.

 في الالتعلم اإللكترونالي يتطلالب مالن المالتعلم فن تتالوافر لدياله بعالف التقنيالاواإلنترن  ،وال بكا

مثالل الحاسالوب وملحقاتاله،

المحليا..،خ.

 فالي الالتعلم اإللكترونالي يكالون الالتعلم متاحالا لكالل األعمالار ،واألجنالاس ،دون التقيالد بعمالر زمنالي محالدد،مما يجعل التعلم اإللكتروني م جعا علش التعلم مدى الحيا .

فمال ال الالا المال ال الالال ( ،)73 ،71 :2111الرواحال ال الالي(  )3 :2111فإن ال ال الاله يوضال ال الالح فهال ال الالم الس ال ال الالما

والخصائ

التي يتمتع بها التعلم اإللكتروني ومنها:

 تعليم عدد كبير من الطالب دون قيود الزمان والمكان في وق -اس الالتخدام العدي الالد م الالن مس الالاعدا

قصير.

التعل الاليم والوس الالائل التعليمي الالا والت الالي ق الالد ال تتال الوافر ل الالدى العدي الالد م الالن

المتعلمين من الوسائل السمعيا والبصريا.

 -التعامل مع ال

المواقع ،وامكانيا تبادل الحوار والنقاش.

 -ت جيع التعلم ال اتي ،ومراعا الفروق الفرديا لكل متعلم.

 والتقييم الفوري السريع والتعر علش النتائج وتصحيح األخطاء. -م اركا فهل المتعلم ،وسهولا استخدام األدوا

والمعدا .

 -استخدام الفصول التخيليا ،وتبادل الخب ار بين المدارس.

 ن ال الالر االتصال الالال بال الالالطالب ممال الالا يحقال الالق التوافال الالق بال الالين الفئال الالاوالمتوافقا.
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المختلفال الالا ا

المسال الالتويا

المتسال الالاويا

 تحسين استخدام المها ار التكنولوجيا ،وتطوير مها ار االطالع والبحث. سهولا وسرعا تحديث المحتوى التعليمي. -دعم اإلبداع واالبتكار للمتعلمين.

 تمكين الدارس من التواصل والحوار المسموع والمكتوب مع فسات ته وزمالئه. االستغناء عن المباني الضخما وما يتبعها من نفقا توفير الماد العلميا في ملفا -االستغناء عن المواصال

باهظا.

الكترونيا.

اليوميا  ،واالختصار في عدد األسات  ،والتوفير في الهياكل اإلداريا.

 -االرتقاء بمستوى الطالب في استخداما

الكمبيوتر واإلنترن .

 -تمكين الدارس من الجمع بين العمل والدراسا.

ف الالي ح الالين ي الالير الب الالو س الالعيدي( ،)2111الس الالاعي ( )5 :2117إل الالش بع الالف الس الالما

الخصائ

الخاص الالا فو

المتعلقا بطبيعا وفلسفا التعلم اإللكتروني ويمكن عرضها فيما يلي:

 -1الكونيددة :بمعنالالي إمكانيالالا الوصالالول إليالاله فالالي في وق ال
ربطها ب بكا اإلنترن

ومالالن في مكالالان ودون ح الواجز والمتمثلالالا فالالي

.

 -2التفاعلية :بمعني محتوي الماد التعليميالا والمسالتفيدين مالن طلبالا ومعلمالين وغيالرهم مالن المسالتفيدين
والتعامل مع فجزاء الماد العلميا واالنتقال المبا ر من جزئيا إلي فخري.

 -3الجماهيريددة :بمعنالالي فنالاله ال يقتصالالر علالالي فئالالا دون فخالالري مالالن النالالاس ولالاليس هال ا فحسالالب بالالل يمكالالن
ألكثر من متعلم في فكثر من مكان فن يتعامل ويتفاعل مع البرنامج التعليمي في ن واحد.

 -4الفردية :بمعني فناله يتوافالق مالع حاجالا

كالل مالتعلم ويلبالي رغباتاله ويتما الش مالع مسالتواه العلمالي ممالا

يسمح بالتقدم في البرنامج فو التعلم وفقاً لسرعا التعلم عند كل فرد.

 -5التكاملية :بمعني تكامل كل مكوناته من العناصر مع بعضها البعف .
و تالرى الباحثالالا فن خصالائ

الالالتعلم اإللكترونالالي ت المل كالالل عناصالره ومكوناتاله وتركالالز بالدرجالالا

األولش علش المتعلم ليكون متصفا بالمبادر والتفاعليا.

دور التعلم اللكتروني

كما ي ير عبد العزيز( )21، 19:2118إليه في كتابه فهو يقضي علش كل من :

 الكتل الدراسية الورقية

إن الكتالالب الورقيالالا تعالالزز قبالالول المعلومالالا

المطبوعالالا ،رغالالم فنهالالا تسالالتخدم فالالي الغالالالب بعالالد وق ال

طويالالل مالالن بطالالالن بعالالف محتواهالالا .ه ال ه الحالالدود ت الزال عنالالدما يالالتم بلالالوم المعلومالالا
الكترونيالالا ا

سالالمعا .كمالالا فن الالبكا المعلومالالا

تن الالر المعلومالالا

الحركا والتغيير( مثل االقتصاد والتكنولوجيا) .وسو
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ب الالكل س الريع فالالي المجالالاال

يستفيد التعليم بمختل

في التغلب علش الروتين غير الصحي المرتبط بالكتب الدراسيا.

مالالن خالالالل مصالالادر
س الريعا

فنواعه من تلالف الخاصاليا

 المحاضرات الجافة وأصحابها من المحاضرين
يختفال الالي عنال الالدما يتال الالا التعلال الاليم اإللكترونال الالي

إن المعلال الالم باعتبال الالاره المقال الالدم الوحيال الالد للمعرفال الالا سال الالو

للمتعلمالالين .حيالالث سالاليكون مالالن الممكالالن الوصالالول إلالالش ففكالالار خب الراء عديالالدين فالالي كالالل المجالالاال
ونتيجا ألن التعلم حول في موضوع يرتبط بتعلم اتجاها

بسالالهولا.

المعلم حول ه ا الموضوع فإن المربين ال ين

يبعثون علش العجز ربما يسيئون إلش الطالب .و أنه أن كثير من جوانب الحيا .

 التعلم عن طريق الحفظ الصم والمنهج الشره
يكون المتعلمين فحال ار اًر فالي تطالوير الصالور الكبيالر ،في فن ينظالروا

مع التعليم اإللكتروني سو

إلش التعليم من منظور امل يربط الموضوعا

وراء ابتكالار مفهالوم الالن

ال العبي (الالن

المتعدد يبعضها وتلف كان

في الحقيقا القالو الدافعالا

الفالائق)  Hyper Textفالي فربعينيالا

نمالالو ج الالالتعلم القالالائم علالالش صالالب المعلومالالا

سالالو

القالرن الع الرين .إن

يسالالتمر فالالي التطالالور والتوسالالع علالالش مالالر السالالنين .إن

التعليم عن طريق الحفظ يعد فا نظم التعليم ل ا فإن التعليم عن طريق ال بكا يساعد في القضاء علش
فا

التعليم التقليدي.

 توصيل المعلومات من أعلى إلى أسفل
ال يخفش علالش فحالد فن الممارسالا

التعليميالا هرميالا فالي التصالميم ،ففالي القمالا مالن هال ا التصالميم

يقالالع المالالنهج المطالالور وفالالق رؤيالالا الدولالالا واالختبالالا ار التالالي تقالاليس تحصالاليل الطالالالب .سالالو

االلكترونالالي هال ا النمالالو ج إ سالالو

يميال

يمكالالن مالالن تخطالالي نا الالري الكتالالب الد ارسالاليا و لالالف ،ألنالاله سالالو

التعلالاليم
يسالالمح

باإلتاحا السهلا لمالواد المصالادر اتهالا،ويمكن فن يتعالاون المعلمالون والمتعلمالون .كمالا يمكالن للطالالب فن
يصبحوا نا رين عندما ين روا نتائج دراساتهم علش الجمهور العالمي من األقران
نالحالالظ مالالا للالالتعلم اإللكترونالالي مالالن فهميالالا فالالي حياتنالالا المسالالتقبليا ،وكي ال

ارتقالالش بنالالا مالالن نظالالام

المحاض ال ار التلقينيالالا الجافالالا ،والحفالالظ والصالالم ،إلالالش مرحلالالا التالالدرج فالالي اسالالتقبال المعلومالالا

علش الطلبا لتنوع ف كالها وفساليبها.

 ،وتسالالهيلها

دور المعلم والمتعلم في التعلم اإل لكتروني

لقالالد بالالدف االهتمالالام بالالالتعليم اإللكترونالالي يت ازيالالد فالالي احونالالا األخيالالر ،لالاليس علالالش مسالالتوى المنطقالالا

العربيا فحسب ولكن علش مستوى العالم ،فبدف

األنظار تتجه بقو نحو التعلاليم اإللكترونالي إد اركالا منهالا

للممي از الجما التي يحققها لف األسلوب في التعليم ،وفي هال ه الحالالا يصالبح دور المعلالم فكثالر فهميالا
وتالالزداد صالالعوبته و لالالف ألنالاله ي الالكل العنصالالر األكثالالر فهميالالا فالالي العمليالالا التعليميالالا ،فالالالمعلم فالالي التعلالاليم

اإللكتروني يجب فن يجمع بين الخبر والتخص

ألناله سالو
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يصالبح است الاريا للمعلومالا

وعضالوا فالي

فريالالق تع الالاوني ومط الالور للمنه الالاج ومص الالمما ومخطط الالا لرهالالدا
والقياد والتوجيه.

ومنظمال الا ومرتب الالا وم الالدي ار لمص الالادر ال الالتعلم

نالحالالظ مالدى فهميالالا الالالتعلم اإللكترونالالي حيالالث فنالاله غيالالر فالالي مهمالالا
مهماته بدرجا فكبر من السابق.

فصبح مسئوالً وزاد

كثيالالر لالالدى المعلالالم والمالالتعلم،

المطالل والمهارات التي يجل أن تتوفر في المتعلم اإل لكتروني
وكم ال ال الالا ف ال ال الالار الف ال ال ال ال ار( ، )28:2112الحرب ال ال الالي (1427ه ،)73،74:ال ال ال ال الالهراني(1429ه)35:

األدوار الرئيس ال ال الالا لمعل ال ال الالم التعل ال ال الاليم االلكترون ال ال الالي ق ال ال الالد ف ال ال الالار ك ال ال الالل م ال ال الالن عثم ال ال الالان()11 :2112ت الحرب ال ال الالي
(1427ه ، )81:بسيوني( ، )231 :2117المال ( )94 ،92 :2111إلش المطالب والمها ار التي
يجالالب فن تتالالوفر فالالي المالالتعلم اإللكترونالالي ،حيالالث فن المالالتعلم هالالو الهالالد

ال ال ي تبال ل مالالن فجلالاله كالالل جهالالود

التطالالوير ،ولكالالي يالالتمكن مالالن اسالالتخدام التعلالاليم اإللكترونالالي فإنالاله يجالالب فن تتالالوفر فيالاله عالالددا مالالن المطالالالب
والمها ار ليستطيع التعامل مع وسائط ومكونا
-1تحميل وتثبي

-2ت غيل البرامج.

البرامج.

-3معرفا فساسيا
-4تبادل الملفا

التعليم اإللكتروني ومنها:

إدار الملفا

مثل إن اء وحفظ واعاد تسميا واستدعاء الملفا .

والتعامل مع فكثر من برنامج في نفس الوق

-5التعامل مع برنامج تحرير النصو

.

والتنقل بينهم.

-6استخدام برامج ضغط الملفا .

-7معرفا توصيل الجهاز مع اإلنترن  ،و معرفا الطالب باستخدام الحاسب احلي وملحقاته ،من حيث

التوصيل والت غيل.

-8اسالالتخدام برنالالامج تصالالفح اإلنترن ال

).Explorer

مثالالل (نتسالالكيب  (Netscapeو (إنترن ال

إكسالالبلورر

-9تغيير خيا ار متصفح اإلنترن .

-11البحث في اإلنترن

-11تنزيل وتحميل ملفا

بكفاء .

اإلنترن .

-12استخدام البريد االلكتروني.
-13بناء صفحا

مواقع ويب والتعامل مع لغا الن

الفائق المت عب .HTML

-14قدر ر في م كلا تقنيا ليمكن الحصول علش المساعد من اجل حلها.
-15تخصي

وق

للمنهج الدراسي.
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Internet

-16القدر علش التعامل مع المنهج اإللكتروني ويواصل مع فسات ته وزمالئه.
-17القدر علالش الحصالول علالش المعلومالا
البوابا

اإللكترونيالا ،فو

مالن وسالائط التعلاليم اإللكترونالي ،كالمكتبالا

والمواقع اإللكترونيا.

-18وجود القناعا بفائد التعليم االلكتروني والثقا في القدر علش االستفاد منه.
-19فن يتص ال

التعلم.

-21إدار الوق ال

بالجديالالا وااللت الزام ،ألن التعلالاليم اإللكترونالالي يعتمالالد كثي ال ار علالالش دور الطالالالب فالالي عمليالالا
المخص ال

للالالتعلم ب الالكل جيالالد ،فالتعامالالل مالالع التقنيالالا قالالد يصالالر الطالالالب عالالن عمليالالا

التعلم.

-21يسالالير فالالي عمليالالا الالالتعلم وفقالالا لتوجيهالالا

دليل المتعلم.

فسالالات ته ،سالواء مالالن خالالالل التوجيهالالا

-22فن يعي فوائد وخطالور التعامالل مالع التقنيالا وي ارعالي فخالقيالا

الملكيا الفكريا للبرامج والمواقع.

المبا الالر ،فو بإتبالالاع

اسالتخدامها ،ومالن لالف احتالرام حقالوق

وبعد ما سبق عرضه تالرى الباحثالا بالأن تجالدد األسالاليب والطالرق فالي العمليالا التعليميالا ،فضالح

بصفا مستمر ،فبا

علش المتعلم فن يواكب كل ما هو جديد باعتباره احد فهم فركان العمليا التعليميا،

إن كان حريصا علش اإلتقالان والتقالدم فالي مهنتاله.وعالن المهالا ار والكفايالا

السالابقا فقالد اسالتفاد

الباحثالا

منها بدرجا كبير في إعداد فدا البحث وتضمينها داخل االستبانا.
ويعال الالرف عثمال الالان( ) 11:2112عال الالن المواصال الالفا

المستقبل و التي سو

نوجز بعضها فيما يلي:

-1فن يكون قاد ار علش استخدام التقنيا
-2فن يتمتع بقد ار عقليا ف .

التال الالي يجال الالب فن يتص ال ال

بهال الالا معلال الالم مدرسال الالا

الحديثا في عمليا التعليم والتعلم.

 -3فن يكون قاد ار علش إدار العمليا التعليميا الفعالا والمتفاعلا مع البيئا التكنولوجيا.
-4فن يكون مدرب علش تصفح الموضوعا

-5فن يكون قاد ار علش تصميم ون ر الصفحا

ا

الصلا بتخصصه من خالل بكا

التعليميا.

المعلوما .

و ترى الباحثا فن المتعلم في التعلم اإللكتروني تقع علش عاتقاله العديالد مالن المسالؤوليا

الكبيالر

ومنها االتصال والتواصل مع المعلم والماد التعليميالا داخالل فسالوار المدرسالا وخارجهالا والقيالام بالواجبالا

المطلوبا منه وارسالها للمعلم من خالل وسيط الكتروني و التعامل بإتقان مع الوسائط اإللكترونيا التي
يتوجب عليه إتقانها .وظهر لالف فالي إعالداد الفقال ار والمحالاور مسالتفيد مالن المهالا ار والكفايالا
كرها في إعداد االستبانا الخاصا بالطلبا.
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السالابق

لماذا التعليم اإل لكتروني في التعليم الجامعي؟؟
إن من فهم وفبرز االنتقادا

التي توجه للتعلاليم الجالامعي تركيالزه الكبيالر علالش الجانالب المعرفالي،

علش حساب الجوانب العمليا األخالرى لعمليالا الالتعلم .فالجامعالا
وعلالالش العمليالالا

كثيال ار مالا تركالز علالش حفالظ المعلومالا ،

المنطقيالالا علالالش حسالالاب نمالالو م الالاعر الفالالرد وطالالرق التعبيالالر عالالن انفعاالتالاله ،وتطالالوير قيمالاله

واتجاهاته ومثله ،بل وعلش حساب نمو مهاراته وكفاياته المهنيا ،باإلضافا إلش لف فالإن جوانالب فخالرى

في البعد المعرفي نفسه ال يعطيها التعليم الجامعي فهميا مناسبا ،فناد ار ما يعمل التعليم الجامعي علش
تطوير مهالا ار تحديالد الم الكال

وحلهالا ،والتفكيالر النقالدي واإلبالداعي ،وطريقالا تكالوين تعلالم الفالرد طريقالا

الحصالالول علالالش المعرفالالا عنالالدما يريالالدها ،واكتسالالاب المهالالا ار العقليالالا لتوليالالدها ،ف الإن التعلالاليم الجالالامعي قالالد
يكون قد فسدى خدما كبير إلش الفرد لمتابعا تعلمه في المستقبل.
ومالن البالديهي القالول إن التعلاليم الجالامعي يجالب فن يرتالالب فمالوره ب الكل يخلالق إحساسالا لالدى الفالالرد

بأن التعلم يء مرغوب فيه ،وان له وزنا كبي ار في تحسين ظرو

يمكالالن فن يجريالاله لظالالرو
خا

حياته وطبيعا عمله ،ولاليس ك اليء

خارجيالالا وفن يخالالرج منالاله بأسالالرع وق ال  .ولعالالل التعلالاليم الجالالامعي والتعلالاليم بوجالاله

قد قصر ب كل كبير في ه ا المجال.
ولعالالل فهالالم دور للتعلالاليم الج الامعي فالالي مجالالال ط ارئالالق التالالدريس ب الالكل خالالا

الفرد التكيفيالا واإلبداعيالا ،وكال لف حاجالا

علش مواجها العالم بثبا

هالالو تحقيالالق حاجالالا

المجتمالع إ ا فريالد للتعلاليم الجالامعي فن يخلالق مالواطنين قالادرين

ونجا  ،وقادرين علش التكي

لظرو

العالم سريعا التغير .إن إطالق عنان

اإلبداعي الالا عن الالد الف الالرد ه الالو الض الالمان الوحي الالد لك الالي ي الالتمكن الف الالرد م الالن مواجه الالا عوام الالل التغي الالر باالس الالتجابا

المناسبا والطريقا المالئما ،ولعل طريقا التعليم الجامعي هي المسئولا عن تطوير وتنميالا قالد ار الفالرد
والمجتمع اإلبداعيا والخالقا و التكيفيا .والتعليم اإللكتروني يبنش علش م الاركا الفالرد ن الاطا
مما يخلق جوا من اإلقبال علش التعلم ،والرغبا في متابعته ،بخال

التعلاليم،

الطالرق التساللطيا فالي التعلاليم والتالي

تخلق جوا من النفور واالبتعاد عنه.ويكتسب المالتعلم مهالار كيفيالا التعلاليم ( )Learning to learning
من جها مما ينبغي تعلمه مدى الحيا  ،مما يخلق الدافعيا لديه(.المبيريف.)2113،
تالرى الباحثالا فن الجامعالالا

بحاجالا ماسالا لتعلالاليم متطالور ومتقالالدم ،يعمالل علالش تنميالالا قالد ار الفالالرد

والمجتمالع بأكملالاله ،وتجالد فن التعلالاليم اإللكترونالي لقالالي صالدى المتابعالالا مالن قبالالل بعالف الجامعالالا  ،وفخالالرى

في طريق تطويرها واستعمالها له.

يوضح المحيسن( 1428ه ،)2:و العادلي(  )2117عد نقاط مهما توصي باستعمال التعليم

اإللكتروني ،ومدى تأثيره علش العمليا التعليميا ومنها:
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 المس الالاهما ف الالي إغن الالاء العملي الالا التعليمي الالا حي الالث فن فس الاللوب ال الالتعلم اإللكترون الالي يت الاليح الف الالر
وجهالا

المطروحالالا ،ممالا يزيالد مالالن فالر

النظالر فالالي الموضالوعا

لتب الالادل

االسالالتفاد مالن احراء والمقترحالالا

المطروحا ،ودمجها مع احراء الخاصالا بالطالالب ،ممالا يسالاعد فالي تكالوين فسالاس متالين عنالد المالتعلم،
وتكون عنده معرفا و راء قويا وسديد و لف من خالل ما اكتسبه من معار ومها ار .

 سهولا وتعدد طرق تقييم تطور الطالب حيث وفر التعلم اإللكتروني فدوا
إعطاء طرقا متنوعا لبناء وتوزيع وتصني

المعلوما

التقييم الفوري مالن خالالل

بصور سريعا وسهلا التقييم.

 االس الالتفاد القص الالوى م الالن ال الالزمن ،حي الالث فن ت الالوفير عنص الالر ال الالزمن مفي الالد ج الالدا وه الالام للطال الرفين المعل الالم
والمالالتعلم ،فالطالالالب لديالاله إمكانيالالا الوصالالول الفالالوري للمعلومالالا فالالي الزمالالان والمكالالان المحالالدد وبالتالالالي ال

توجد حاجا لل هاب من البي

إلش قاعا الالدرس فو المكتبالا فو مكتالب األسالتا وهال ا يالؤدي إلالش حفالظ

الزمن من الضياع ،وك ا الحال بالنسبا لرستا .

 إمكانيالالا تحالالوير طريقالالا التالالدريس حيالالث فنالاله مالالن الممكالالن تلقالالي المالالاد العلميالالا بالطريقالالا التالالي تناسالالب
الطالب ،فمنهم من تناسبه الطريقا المسموعا ومنهم من تناسبه الطريقا العمليا ،فالتعليم اإللكتروني
ومص الالادره تت الاليح إمكاني الالا تطبي الالق المص الالادر بط الالرق مختلف الالا وعدي الالد  ،تس الالمح ب الالالتحوير وفق الالا للطريق الالا

األفضل بالنسبا للمتدرب.

 يسهم في انخفاف تكلفا التعليم ،ويعمل علش تطوير فدواته ووسائله.
 اعتماده لدى الكثير من الهيئا  ،حيث يعتبره البعف بديل مثالي للتعلم عن بعد.
 سوق واعد وحاجا فعليا كبير .

تأثير التعليم اإل لكتروني على المجتمع والمؤسسات التعليمية
حيث ي ير الصالح (1423ه )15 :إلش احتي:

 .1ساهم الالتعلم اإللكترونالي فالي ن الر ثقافالا الالتعلم والتعلاليم والتالدريب الال اتيين فالي المجتمالع ،والتالي تمكالن
من تحسين وتنميا قد ار المتعلمين والمتدربين بتكلفا وجهد فقل.
 .2ضالالمان االقتصالالاد بالنفقالالا

بالنسالالبا إلدار المؤسسالالا التعليميالالا ،حيالالث تالالنخفف تكلفالالا إنتالالاج وتوزيالالع

الموارد التعليميا ،وتكلفا المكاتب والمحاضرين.

 .3توسالاليع فالالر
مؤسسا

القبالالول فالالي مؤسسالالا

التعلالاليم المختلفالالا ،وتجالالاوز عقبالالا

التعليم من تحقيق التوزيع األمثل لمواردها .
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محدوديالالا األمالالان ،وتمكال الين

دمج التعليم اإل لكتروني في المدارس و الجامعات الفلسطينية
الرقميالالا ،لالالم يعالالد دور المالالدارس والجامعالالا

فالالي العصالالر الحالالالي عصالالر تكنولوجيالالا المعلومالالا

قاص ار علش مجرد كونه تخريج فئا من المتعلمين في التخصصا

العلميا المختلفا ،بل امتد ه ا الدور

لي الالتمل –باإلضالالافا إلالالش مهالالام فخالالرى -علالالش مهالالام ن الالر وانتالالاج المعرفالالا فالالي المجالالاال
فتح

تكنولوجيا المعلوما

و الالبكا المعلومالالا

المختلفالالا .ولقالالد

الرقميا موردا جديدا للتعليم والتعلم .فلقد فصبح الالتعلم عالن طريالق اإلنترنال

الدوليالالا مالالن ثواب ال

العصالالر ،وهالالو يحالالل مح الل الفصالالول التقليديالالا ويغيالالر مالالن ط ارئالالق

تدريسالالنا ،و بالاله سالاليتمكن الطالالالب مالالن تعلالالم مالالا يريالالدون وحينمالالا يريالالدون ،وبالقالالدر ال ال ي يريالالدون ،واألكثالالر

فهميا فنهم سيتمكنون من تقييم مالا تعلمالوه .إن دمالج التعلاليم اإللكترونالي فالي المالدارس والجامعالا
يغير من الطرق التي يعلم بها المعلم ،وسو

يحسالن مالن قالدر المالتعلم علالش الالتعلم مالدى الحيالا  ،والال ي

يعالالد مطلبالالا وملمحالالا جوهريالالا مالالن مالمالالح العص الالر الرقمالالي الحالالالي .لالالف ألن الممارسالالا
العصور تأثر بأدوا

التربويالالا عب الالر

االتصال السائد  ،وفن االنتقال من عصر إلش عصالر خالر ،فحالدث قلقالا عظيمالا

لالالدى المسالالئولين عالالن التعلالاليم بمراحلالاله المختلفالالا .وبينمالالا كان ال
الصالالناعا ،فق الالد فص الالبح

فدوا

االتصالالال ف الالياء هامالالا فالالي عصالالر

ف الالياء ال غن الالش عنه الالا عل الالش اإلطالالالق ف الالي العص الالر الرقمالالي -عص الالر م الالا بع الالد

الصناعا والمعلوماتيا .إن تكنولوجيا المعلوما
مجتمع اليوم وسو

سالو

الرقميا وفدوا

التعليم اإللكتروني يمثالن قو مؤثر في

يزداد تأثيرهما في المستقبل .وبناء علش لف فإننا ال نتخيل فن تخطالط المؤسسالا

التعليميالالا لمسالالتقبلها ،دون فن تضالالع فالالي االعتبالالار لالالف الالالدور التالالي سالالو

تلعبالاله تكنولوجيالالا المعلومالالا

الرقميا والتعليم اإللكتروني في الحاضر والمستقبل(.عبد العزيز.)146:2118،
وتخل

تغيير سو
الباحثا من لف إلش فن هناف
اً

المدرس ،حيث تحسن من قدر الفرد مدى الحيا .

نلحظه في الطرق التعليميالا التالي يعلالم بهالا

إن دمج وتبنالي التعلاليم اإللكترونالي فالي في جامعالا يتطلالب إعالداد خطالا إسالتراتيجيا تغطالي عالددا

من السنوا  .و لف إلنجالا عمليالا دمالج التعلاليم االلكترونالي بالالتعليم التقليالدي ،ولكالي ال تتخالبط الجامعالا
وينتهي األمر بف ل ريع.
هناف عد نقاط من المهم د ارسالتها وتوضاليحها قبالل ال الروع بإدخالال الالتعلم اإللكترونالي فالي الجامعالا كمالا
ي ير إليها اطميزي( )12،13 :2118علش النحو التالي:

 تحديد الرؤيا ،فو الهد
 تحديد األهدا

 دراسا إمكانيا

العام من م روع التعلم اإللكتروني.

التي ترغب الجامعا بتحقيقها من ه ا الم روع.
الجامعا الحاليا فيما يخ

 تحديد التكنولوجيا المطلوبا من حيث:

متطلبا
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التعلم اإللكتروني.

نوع فو فنواع التعلم اإللكتروني ال ي سيتم فيه.-فسلوب التعلم اإللكتروني ال ي سيتم اعتماده.

نوع البرمجا ( راء منصا تجاريا ،فو الحصول علش منصا مفتوحا المصدر فو برمجالا منصالا خاصالا

بالجامعا).

 تحديد األمور المتعلقا بمحتويا
-مصدر المحتويا

المساقا

ك رائها ،فو تطويرها في الجامعا.

 روط الفريق الم ر علش التألي-خطوا

واجراءا

والتطوير.

تطوير المساقا .

-تحديد طريقا تقييم المساقا .

* تحديد المسائل المتعلقا باإلجراءا

اإلداريا ،واجراءا

* عمال الالل ميزانيال الالا تقديريال الالا ت ال الالمل المصال الالاري
والتخفيضا

المتوقعا.

* تحديد الخطوا

من حيث:

المبا ال الالر ،وغيال الالر المبا ال الالر إضال الالافا إلال الالش تحديال الالد العوائال الالد

الالزما التي تؤدي إلش تحقيق األهدا

* وضع جدول زمني بالخطوا

الدعم.

المرجو .

المطلوب عملها خالل المد .

الخدمات اإل لكترونية التي تقدمها جامعة القدس المفتوحة
البوابا اإللكترونيا لعضو هيئا التدريس واإلداريين والطالب.بيئا مقر ار البث الفيديوي التدفقي.-بيئا مقر ار التعيينا

اإللكترونيا.

بيئا مقر ار القالب اإللكتروني.-بيئا نظام تقنيا الصفو

االفتراضيا.

-بيئا نظام إدار التدريب اإللكتروني.

حيث ت جع الجامعا علش عمليا البحث اإلجرائي في التعليم اإللكتروني ممثال لف في:
-تأسيس تيار بحثي في موضوع التعليم اإللكتروني.

بناء قد ار الم رفين الالزما إلجراء فبحاث إجرائيا.-تطالالوير الجوانالالب المختلفالالا للتعلالاليم اإللكترونالالي فالالي الجامعالالا (عالالود والكيالالالي( ،)7-11: 2111،مركالالز

التعليم المفتو ( ،)2112 ،الرواحي.)3 :2111 ،

تجربة جامعة القدس المفتوحة والتعلم اإل لكتروني
تلعب الجامعا

دو ار رئيسالا وهامالا فالي مجالال التهيئالا البيئيالا للتعلاليم اإللكترونالي ون الره ،وخلالق وعالي

مجتمعي وثقافا عاما حوله .خطا بعف الجامعا
في الضفا الغربيا وقطاع غز  ،خطوا

الفلسطينيا ،والتي يبلد عالددها اثنتالي ع الر جامعالا

عن طريق التعليم اإللكتروني ،وبعضالها لالم يطالرق هال ا المجالال
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بعالالد .مالالا يمكالالن استخالصالاله مالالن خالالالل زيالالار المواقالالع االلكترونيالالا لكافالالا الجامعالالا  ،إن هال ا التوجالاله الزال
فالالي بدايتالاله ومراحلالاله األولالالش لمالالن طرقال
الجامعا

منهالالا هال ا المجالالال ،ومالالازال الكثيالالر مالالن الوقال

والجهالالد فمالالام كافالالا

لتحقيق انجا از ملموسا وتطبيق التعليم اإللكتروني .وحتش تتضح صور ه ا التوجه ومالداه.

نعالالرف فيمالالا يلالالي مالالا تحقالالق مالالن انجالالا از لالالدى جامعالالا القالالدس المفتوحالالا ا

اإللكتروني.

التوجالاله كتطبيالالق للتعلالاليم

 جامعة القدس المفتوحة:
وهي فول جامعا مفتوحالا للتعلاليم عالن بعالد فالي الالوطن العربالي .قامال
مجالالال التعلالاليم االلكترونالالي .حيالالث بالالدف

بالعديالد مالن الخطالوا

فالي

الجامعالالا بتالالدريس  11مقالالر ار فالالي الفصالالل الد ارسالالي األول عالالام

الرر عالالن طريالالق التعلالاليم المالالدمج .وفالالي الفصالالل الثالالاني تالالم طالالر
2119-2118م ،وتالم تصالالميم هال ه المقال ا
 26مقالالر ار للتالالدريس بالالنفس التجربالالا الالالنمط وباسالالتخدام الصالالفو

االفت ارضالاليا ،ومالالن ثالالم تالالم تقيالاليم التجربالالا،

وبنالالاء علالالش لالالف فالالي نهايالالا الفصالالل الثالالاني مالالن العالالام 2119-2118م تالالم اإلعالالداد للخطالالا اإلسالالتراتيجيا

لتبنالي فكالالر الالتعلم اإللكترونالالي لالدعم اسالالتراتيجيا
حين قام

التعلاليم ،بحيالالث لالم تكالالن االنطالقالا األولالالش عالالام 2118

الجامعا بتحويل  11مقر ار إلالش نمالط التعلاليم المالدمج بالل سالبب لالف عالد محالاوال

،و الكيالي.)5،6: 2111،

تالالرى الباحثالالا فن الجامعالالا

(عالود

األخالالرى خطواتهالالا غيالالر ملموسالالا فالالي هال ا االتجالالاه ،ومواقعهالالا اإللكترونيالالا

يغلب عليها الطابع اإلعالمالي واإلداري ،كمالا لالم ت الر إلالش قالرب التوجاله نحالو تطبيالق الالتعلم اإللكترونالي،

حتالالش فن المواقالالع اإللكترونيالالا بعضالالها علالالش الالبكا اإلنترن ال

كالالان مالالن الصالالعب الوصالالول إليالاله فالالي فحيالالان

كثير .

التعلم عن طريق خط اإلنترنت والتعلم اإل لكتروني

يكمن السبب الرئيسي في نمو الجيل الثالث للتعلاليم عالن بعالد فالي هال ا التنالامي السالريع لإلنترنال

وبصفا خاصا لل بكا العنكبوتيا العالميالا ( .)wwwوالجالدير كالره فن هال ا التنالامي لالم يالؤثر فالي التعلاليم
عن بعد فحسب بل وفي التعليم التقليدي فيضا فال بكا العنكبوتيا العالميا هي العنصر المكالون األكثالر

فهميا في بكا اإلنترن

لما تتيحه من صناعا وماد رقميا وتخزينهالا تالم الالدخول إليهالا ولتحالاكي معهالا

عب الالر اإلنترنال ال  .واض الالافا لهال ال ه ال الالبكا تتض الالمن الالبكا اإلنترنال ال

البري الالد اإللكترون الالي ولوح الالا

الرس الالائل

والن ال ار والمالالؤتم ار المرئيالا الرقميالالا إمالالا ب الكل مسالالتقل عالن ال الالبكا العنكبوتيالالا و بمرافقتهالا .وفالالي كثيالالر

من األحيان يستخدم مصطلح التعلم اإللكتروني ومصطلح التعلم عن طريق خط اإلنترن
بينهما ،علش الرغم من فن التعلم اإللكتروني قد يتضمن في كل من ف الكال االتصالاال
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دونمالا تمييالز

وكال لف الالتعلم

باالستعانا بالكمبيوتر ،في حالين يعنالي الالتعلم عالن طريالق خالط اإلنترنال

العنكبوتيا.

بجانالالب مالالا سالالبق تالالرى الباحثالالا فن اإلنترن ال

تحديالدا البكا اإلنترنال

وال البكا

فالالي التعلالاليم يفيالالد كالالل مالالن المعلالالم والطالالالب علالالش حالالد س الواء

ويمكالنهم مالن التفاعالل والتواصالل سالواء داخالل البيئالا الفعليالا فو خارجهالا ،حيالالث يمكالن الطالالب مالن إرسالالال

األسئلا والن اطا

المعلم عبر منتديا

الخ.

واالستفسا ار وما يرده للمعلم ،واستقبال التوجيها

واإلجابا

عن األسئلا من قبالل

الحوار فو البريد اإللكتروني فو برامج التواصل االجتماعي كالفيس بوف وتوتير..،

التعلم اإل لكتروني والمقررات المنهجية والمدمجة
الرر خاصالالا بالالالتعليم
يعنالالي مصالالطلح الالالتعلم المتالالوزع مقالالر ار د ارسالاليا تعطالالش داخالالل الجامعالالا ومقال ا
عن بعد تقدم للطلبا عن طريق خط اإلنترن
المصطلحا

( وهو وبمصطلحا

الكمبيوتر هالو الال كاء المتالوزع) ،فمالا

المختلطا والهجينالا والمدمجالا فهالي جميعالا مصالطلحا

تسالتخدم لتعنالي الجمالع بالين التعلاليم

إلش اختصار الالزمن المخصال

بغيالا

المبا الالر وجهالالا لوجالاله والتعلالاليم عالالن طريالالق خالالط اإلنترن ال  .لكننالالي ففضالالل اسالالتخدام مصالالطلح " الصالاليغا
المختلطا" ضمن سياق محدد يهد
إتاحا مزيد من الوق

للحضالور إلالش غرفالا الصال

للدراسا مالن خالالل خالط اإلنترنال  ،فالي حالين قالد يعنالي مصالطلح "الصاليغا الهجينالا

فو المدمج الالا مج الالرد إض الالافا فس الاللوب التعل الاليم عب الالر اإلنترنال ال

إل الالش الوقال ال

النظ الالامي للتعل الاليم الص الالفي ( فو

المقالالر ار الد ارسالاليا المطبوعالالا التالالي تعطالالش بالم ارسالاللا) .ولكالالن ال يوجالالد حتالالش احن توافالالق عالالام حالالول ه ال ه

المصطلحا

ومعانيها.

وفالالي هال ه األثنالالاء وبينمالالا نجالالد المدرسالالين داخالالل غرفالالا الصال
مكونالالا

لمقالالر ار تقالالدم عالالن طريالالق خالالط اإلنترن ال

يتوجهالالون الاليئا ف الاليئا نحالالو إدخالالال

فالالي عملهالالم التعليمالالي .نجالالد فيضالالا كثي ال ار مالالن عمليالالا

التعليم عن بعد المعتمد علش الماد المطبوعا تنحالو بهال ا االتجالاه .فقالد بالدف

البريد اإللكتروني والمقاال

التي تعطش علش ال بكا العنكبوتيا وندوا

مؤسسالا

عديالد بإضالافا

حواريا علش خط اإلنترن

إلالش

مقرراته الالا الحالي الالا المعتم الالد عل الالش الم الالاد المطبوع الالا .غي الالر فن هال ال ه األن الالطا اإلض الالافيا غالب الالا م الالا تك الالون
اختياري الالا ،و ل الالف بغي الالا اجتن الالاب اإلق الالالل م الالن إمكاني الالا انتس الالاب طلب الالا إليه الالا ال يملك الالون الوس الالائل الالزم الالا

للتعاطي مع اإلنترن (.بيتس.)37-35: 2117 ،
تالالرى الباحثالالا بالالأن فوجالاله الالالتعلم اإللكترونالالي متعالالدد ومتنوعالالا ،وهالالي حسالالب الحاجالالا ،فكمالالا هنالالاف
تواصالالل عبالالر الفصالالول االفت ارضالاليا والمالالودل هنالالاف فيضالالا إمكانيالالا لعقالالد حالوا ار ونالالدوا

االلكتروني عن طريق اإلنترن .

46

وتواصالل بالبريالالد

استراتيجيات التعلم اإل لكتروني
اإلستراتيجيا هي خطا منظما تتكون من مجموعالا محالدد مالن األن الطا واإلجالراءا

تسلسالالل معالالين لتحقيالالق فهالالدا

مرتبالا فالي

معينالالا فالالي فتالالر زمنيالالا محالالدد يسالالتخدمها المعلالالم لتنظالاليم المحتالالوى وتتالالابع

عرض الاله ،كمال الالا ي الالير ال الالحاتا( ،)25، 23:2119مت الالولي(  ،)136 :2114إسالالالماعيل(-299: 2119

.)232

الستراتيجيات التي يستخدمها المعلم في التعلم اإل لكتروني
-1المحاضدددر التفاعليدددة (اللقالالاء المبا الالر -الحصالالا الفصالالليا) :ويقصالالد بهالالا اللقالالاء الحالالي بالالين الطالالالب
والمعلالالم خالالالل الالالدرس .وفالالي الالالتعلم اإللكترونالالي إمالالا فن تكالالون المحاضالالر تزامنيالالا حيالالا فو غيالالر تزامنيالالا
منقولا فو مسجلا .وفي تصميم المحاضر اإللكترونيا ،كما يوضح

-2المناقشددددددات اللكترونيددددددة :ينبغال ال الالي فن تحسالال الالب ضالال الالمن إس ال الالتراتيجيا الت ال الالدريس ،ولعال ال الالل المناق ال ال الالا
االلكترونيالالا -نظال ار لظالالرو
علش تحفيز هال ه النقا الا

التقنيالالا والبعالالد الجغ ارفالالي بالالين المعلالالم والطالالالب -تطلالالب مالالن المعلالالم فن يعمالالل
عالن طريالق طالر الموضالوعا

وتنظاليم حالق كالل طالالب فالي النقالاش ،وقالد يالتم

اسالالتخدام المحادثالالا الفرديالالا مالالع بعضالالها ،فو تنظالاليم مجموعالالا
النقا ا

مع المجموعا

نقالالاش صالالغير تجنبالالا لحالالدوث الخالالو

الكبير خاصا في بدايا عمليا التدريس.

-3مجموعات العمل :يقدم التعلم االلكتروني منافع مميز لمجموعا
مث الالل :الع الالائق الجغ ارف الالي ،الج الالنس وغيرهم الالا ليسال ال
االلكتروني .ومجموعا

مالالن

العمل الصالغير  ،حيالث فن عوائالق

مض الالر ب الالأفراد المجموع الالا

الت الالي تبن الالش ف الالي الفض الالاء

العمل الصغير ه ه تمكن المتعلمين من تحقيق ما يلي:

أ-الدددتعلم التعددداوني :حيالالث يعمالالل المتعلمالالون مالالع بعضالالهم الالالبعف لتحقيالالق هالالد

واحالالد :نحالالو مراجعالالا

الدرس ،فو القيام ببحث فو دراسا حالا لها صلا بالمنهج التعليمي.
ل-العمل المندتج والنقاشدات :ت الجيع المتعلمالين علالش إجالراء الحالوا ار حالول هالد

وغايالا محالدد  ،ممالا

يتيح التركيز علش هويا المجموعا العلميا ون اطها الحالي ،وه ا ما قد يفقد فالي النقا الا

الواسعا.

ج-لعل األدوار :في المجموعا

المفتوحالا فو

الصغير يتداول األفراد األدوار بمعنش :قالد يصالبح عضالو مالا هالو قائالد

المجموعالالا ،ثالالم األخالالر المست الالار ،وغيالالر لالالف مالالن فدوار مختلفالالا تتحالالدد بحسالالب إج الراءا

المجوعا وما يتم إتباعه لحل الم كال .
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العمالالل داخالالل

-4المشدداريع اإل لكترونيددة :وهالالي التالالي تعطالالي للمتعلمالالين الفرصالالا لتحقيالالق دواتهالالم س الواء كان ال

م الالاريع

فرديا فو جزءا من ن اط مجموعا العمل ،وفهميا ه ه الم اريع تنبع من فنها تالدفع المتعلمالين الكتسالاب

خب ار مهما

-5الدتعلم بواسدطة الحاسددل ا لدي :سالواء عالن طريالق البرمجيالالا
المعلوما

التفاعليالا التعليميالا فو فالي استحضالالار

والبحث عنها (عبر اإلنترنال ) وتخزينهالا واسالترجاعها واالسالتفاد مالن وفالر المعلومالا

الهائلالا

فيه والتي من فمثلتها :الكتب اإللكترونيا التفاعليا ،الالدوريا  ،وقواعالد البيانالا  ،والموسالوعا  ،والمواقالع

التعليميا.
-6التعلددديم بدددالفريق :و لالالف ب الأن يتلقالالي المتعلمالالون المالالاد العلميالالا مالالن فكثالالر مالالن معلالالم وفالالي فكثالالر مالالن
تخص

من مؤسسا تعليميا واحد فو فكثر من مؤسسا تعليميا.

-7التعليم بمحاضرات الحوار اإل لكتروني :حيث يقوم المعلم باإلجابا عن فسئلا واستفسا ار المتعلمالين
في في وق  ،بعد فن يكونوا قد دونوها مسبقا.
-8التعليم بالمناقشات اإل لكترونية المباشر  :والتي يمكن تسجيلها كمرجع في المستقبل للمتعلمين.
-9التعلددديم الموجددد  :حيالالث يسالالاعد المعل الالم كالالل م الالتعلم علالالش حالالد حس الالب احتياجاتالاله ع الالن طريالالق البري الالد
اإللكتروني.
نالحالالظ تعالالدد االسالالتراتيجيا

ولكالالن الهالالد

وبأي مكان ويصل لجميع المتعلمين دون استثناء.

واحالالد ،وهالالو تعلالالم فسالالهل وفدق ومالالنظم ،وبأقالالل وق ال

مهارات التدريس اإل لكتروني
كما ت ير( منظما األمم المتحد للتربيا والتعليم والثقافا ()2118ت
()http://www.manhal.net/articles.phpت()http://elearning.kku.edu.sa
يمكن فن تكون مقر ار التعلم اإللكتروني عبر ال بكا بمثابا خب ار تفاعليا ومثير ا

معني

لكالل مالن المتعلمالين والمعلمالالين علالش السالواء فعنالالدما تكالون المقالر ار تفاعليالالا فالإن المتعلمالين اإللكتالالرونيين
والمعلمين يمكنهم إن اء مجتمعا
والتي لها سما

تعلم قيما وبناء عالقا

صداقا والم اركا في الخب ار عالن ال البكا

ونتائج مماثلا لكل الناتج من حج ار الدراسا والتدريب التقليديا ،والالتمكن مالن مهالا ار

التدريس االلكتروني احتيا يساعد علش تحقيق التعلم الن ط في المقر ار االلكترونيا عبر ال بكا:
.1حالالدد توقعالالا

واضالالحا للم الالاركا فه ال ه التوقعالالا

يمكالالن التع الر عليهالالا مالالن خالالالل فجنالالد المقالالرر ألن

المقر ار عبر ال بكا لها معايير بالم اركا قليالً ما تحدد فو يعرفها الم اركون ول ا يجب توضيحها.
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.2حال الالدد قواعال الالد وار ال الالادا
والتوصالاليال

ألصال الالول التواصال الالل عبال الالر ال ال الالبكا ،فيجال الالب فن تسال الالتخدم القواعال الالد والسياسال الالا

عالالن كيفيالالا تفاعالالل الم الالاركين فثنالالاء التعامالالل مالالع المقالالرر عبالالر ال الالبكا علالالش فن تحالالدد ه ال ه

األمور في بدايا المقرر مثل :وجوب تجنب التهكم فو المصطلحا

الصعبا فو اللغا الدارجا.

.3ض الالرور اختب الالار التكنولوجي الالا وتجريبه الالا قب الالل اس الالتخدامها :فقب الالل تحدي الالد األن الالطا الت الالي ستس الالتخدم ف الالي
تكنولوجيا عبر ال بكا( مثل حجر الدرد ا ،وحجر المناق ا ،وفقسام الفيديو) البالد مالن تجريالب واختبالار

األدوا

المتعلقالالا بهالالا بواسالالطا المعلالالم والم الالاركين مالالن إجالالل تحديالالد الم الالكال

المقرر ألن ه ا سيوفر الوق

والكثير من العمل.

الفنيالالا قبالالل بدايالالا فن الالطا

.4اعمل علش إيجاد بيئا تدريسيا فعالا ،فكما فن صو الراديو فو التلفزيون المرتفع ي ت
عبالر ال البكا يمكنهالا فن ت الت

من ن اط داخل حجر الدراسا فإن التكنولوجيا

فثناء العمل

انتباهالف كال لف وتبعالدف

ع الالن التفاع الالل بس الالهولا ولال ال لف فم الالن األفض الالل تجن الالب القي الالام بمه الالام وفن ال الطا متع الالدد فثن الالاء الت الالدريس عب الالر

ال بكا.

.5ال تحاول فن تعمل كل يء مع بعضه في المر األولي :فأن طا تحقيق التفاعل في المقر ار عبر
ال بكا متعدد قدر تعدد الخيال ،ومع لف فالكثير من ال يء الجيد قد يؤدي إلي م الكال

مثل :زياد العبء التكنولوجي فو االرتباف فو الم كال
.6اكتب التعليقا

الم الاركين

الفنيا.

واألسئلا مقدماً ،فعند تدريس المقرر عبر ال بكا يجالب فن تجهالز للمناق الا

حج ار الدرد ا الحيا مسبقا باستخدام برنامج وورد الخا

مسبقا من خالل عمليا ق

وتجهالز

بف ،كما يمكنالف إعالداد األسالئلا والتعليقالا

ولصق بسيطا دون تأجيل للمحادثا.

.7حدد األسطر المطلوبا للكم المعرفي والمعلوما

ألن ه ا مهم لتنظيم المقرر واداراته.

.8ف الالرف المتعلمالالين ألن ال الالكوى المتكالالرر مالالن جانالالب الم الالاركين فالالي الالالتعلم االلكترونالالي هالالي الالعورهم
بالعزلالالا عالالن مجتمالالع الالالتعلم ،ول ال لف فإ الراكهم مالالن خالالالل مجموعالالا

مناق الالا متكالالرر وغيرهالالا مالالن اسالالتراتيجيا
عالقا

عبالالر ال الالبكا فو فن الالطا تفاعليالالا فو

الالالتعلم الن الالط يسالالهم فالالي خفالالف القلالالق ،ويسالالاعد علالالش إقامالالا

بين األقران عبر ال بكا.

.9قم بالمراجعا والتأمل فالمقر ار عبر ال بكا توفر لف وللم اركين توثيقا غير مسبوق لمالا تالم تدريساله
ومراجعت الاله مناق الالته وتقريال الره ف الالي المق الالرر عب الالر ال الالبكا وه الالي جميعه الالا فم الالور يمك الالن فن تس الالتخدم بفاعلي الالا

لمراجعا خب ار التعلم عبر ال بكا والتأمل فيها.

.11توقع ماال يمكن توقعه :إن في مقرر يعتمد علش التكنولوجيا قد يصادفه عدد من الم الكال
ن وق

الفنيالا

حخر( علالش سالبيل المثالال :انقطالاع التيالار الكهربالائي ،انفصالال البكا اإلنترنال  ،خلالل فالي حجالر

اإلنترن  ،خلل في حجر المناق ا فو م كال

في البرنالامج) .وعلالش الالرغم مالن فن الخطالط التكنولوجيالا
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مهم الالا فإن الاله عل الالش المعل الالم عب الالر ال الالبكا فن يتس الالم بالمرون الالا والص الالبر فعل الالي س الالبيل المث الالال :إ ا ف الالل فح الالد
المتعلمين في حضور درد ا متزامنا مر من الم ار بسبب انقطاع التيار مثال فيمكن للمعلم فن يعطيه

تكليفا يضمن به فن المتعلم قد حقق الهد

المطلوب .

نماذج توظيف التعليم اإل لكتروني في التدريس
يالالتم اسالالتخدام التعلالاليم اإللكترونالالي فالالي التالالدريس وفقالالا لالالثالث نمالالا ج حسالالب مقالالدار توظيال

التعلالاليم

االلكتروني فالي التالدريس حالددتها هالا ارزيم ( )Harasimو زمالئهالا كمالا يال كر لالف الحربالي(1429ه9 :

 )11،نقال عن ها م(  )176: 2113فيما يلي:

-1النمالالو ج المسالالاعد فو المكمالالل ( :)Adjunctوهالالو عبالالار عالالن تعل الم إلكترونالالي مكمالالل للتعلالاليم التقليالالدي
المؤسس علش الفصل حيث تخدم ال بكا ه ا التعليم بما يحتاج إليه من برامج وعروف مساعد  ،وفيه

توظال

بعالف فدوا

ومن فمثلا تطبيقا

الالتعلم اإللكترونالي جزئيالا فالي دعالالم التعلاليم الصالفي التقليالدي وتسالهيله ورفالع كفاءتالاله.

النمو ج المساعد ما يلي:

 -قي الالام المعل الالم قب الالل ت الالدريس موض الالوع مع الالين بتوجي الاله الط الالالب لالط الالالع عل الالش درس مع الالين عل الالش الالبكا

اإلنترن

فو علش قر

-قيام المعلم بتكلي

مدمج.

الطالب بالبحث عن معلوما

معينا في بكا اإلنترن .

-توجيالاله الطالالالب بعالالد الالالدرس للالالدخول علالالش موقالالع عل الش اإلنترن ال

الموقع ا

الصلا بالدرس.

وحالالل األسالالئلا المطروحالالا علالالش ه ال ا

-2النمو ج المخلوط (الممزوج) ( :)Blendedوفيه يطبق التعليم اإللكتروني مدمجا مع التعليم الصفي

(التقليالالدي) فالالي عمليتالالي التعلالاليم والالالتعلم ،بحيالالث يالالتم اسالالتخدام بعالالف فدوا
التعلالاليم داخالالل قاعالالا

التعلالاليم اإللكترونالالي لجالالزء مالالن

الالالدرس الحقيقيالالا ،وبالالتحمس كثيالالر مالالن المتخصصالالين لهال ا النمالالو ج ويرونالاله مناسالالباً

عند تطبيق التعليم اإللكتروني ،باعتبار فنه يجمع مابين مزايا التعليم اإللكتروني ومزايا التعليم الصفي،
ولال ا فصالالبح فحالالد المتطلبالالا

الرئيسالالا لهال ا العصالالر و لالالف لتغيالالر فولويالالا

برامج التعليم الممزوج ف كاال متعدد من فدوا

التعلم مثل:

ومتطلبالالا

التعلالاليم.وقالالد تتضالالمن

-البرامج التعاونيا فو االفتراضيا المبا ر ،والمقر ار اإللكترونيا المعتمالد علالش السالرعا ال اتيالا للمالتعلم

نفسه ،وفنظما إدار التعلم...الخ.
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-3النمو ج الخالال

التعلاليم اإللكترونالي وحالده فالي انجالاز

(المنفالرد) ( :)Totally on lineوفياله يوظال

عمليا التعليم والتعلم ،حيث تعمل ال بكا كوسيط فساسي لتقديم كامل عمليا التعليم (وهو صور للتعليم

عن بعد المعتمد علش التعليم اإللكتروني) .ومن فمثلا تطبيقاته ما يلي:
فن يدرس الطالب المقرر اإللكتروني انفراديا عن طريق الدراسا ال اتيا المستقلا ،ويتم ه ا التعليم عنطريالالق البرمجيالالا

المحليا.

المدمجالالا فو علالالش ال الالبكا النسالاليجي الويالالب ،فو علالالش ال الالبكا

المحملالالا علالالش األق ال ار

فن ي الالتعلم الطال الالب ت الالاركياً م الالن خ الالالل م الالاركته لمجموع الالا معين الالا ف الالي تعل الالم درس فو إنج الالاز م الالروعالتعليم االلكتروني الت اركيا مثل( غر المحادثا ،ومؤتم ار الفيديو).

باالستعانا بأدوا

التعلم الفتراضي(  (Virtual Learningوالتعلم اإل لكتروني
الالالتعلم االلكترونالالي فالالي ظهالالور طالالرق وتقنيالالا

حديثالالا للتعلالاليم والالالتعلم ،حيالالث ظهالالر مالالا

سالالاهم

فدوا

جاء نتيجا الثور المعلوماتيا ،وتطور وسائل االتصال ،فالص

االفتراضي عنصر مالن عناصالر الالتعلم

يسمش بالصفو

االفتراضيا ،والواقالع االفت ارضالي ،والمكتبالا االفت ارضاليا ،فهال ا التطالور فالي مجالال التعلاليم

اإللكتروني ،والتدخل بين المصطلحا
م تتا للقار .

التربويا المت ابها التي ظهالر وتمحالور حولهالا بكثالر ،وكانال

ولتوضيح الفرق بين التعلم اإللكتروني واالفتراضي فرق بختي( )254: 2114بينهما كما يلي:

 الددتعلم اإل لكترونددي :هالالو الالالتعلم باسالالتخدام الحاسالالبا
مغلقا ،فو بكا

م تركا ،فو بكا

احليالالا ،والبرمجيالالا المختلفالالا ،سالواء علالالش الالبكا

مفتوحا ،وهو تعلم عن بعد.

 الدددتعلم الفتراضددددي :ه الالو ل الالف ال الالنمط م الالن ال الالتعلم اإللكترون الالي الال ال ي يرتك الالز عل الالش ال الالبكا  ،في فن
االتصال فيه مضمون عن طريق ل بكا العالميا لإلنترن

(نتو.)37: 2111،

ومنال ال فن انت الالر ال الالتعلم اإللكترون الالي وفص الالبح معروف الالا ل الالدى الجمي الالع ،طغ الالش مفه الالوم فكث الالر عمق الالا

وفاعليالالا ،وهالالو الالالتعلم االفت ارضالالي ،حيالالث تعالالدد
بأنالاله :طريقالالا تمكالالن الفالالرد مالالن تجسالاليد البيانالالا

األدبيالالا

التالالي تناول ال

تعريفالاله فقالالد عرفالاله سالالتي

ديفيالالد

البالغالالا التعقيالالد فالالي بيئالالا الحاسالالب احلالالي بصالالور محسوسالالا

والتعامل معها ب كل تفالاعلي ،ليقالوم الحاسالب احلالي بتوليالد الصالور ،واألصالوا  ،وغيرهالا مالن المالؤتم ار

الحس الاليا الت الالي ت الالكل بمجموعه الالا ع الالامال افت ارض الاليا ال وج الالود ل الاله عل الالش ارف الواق الالع ،وم الالن خ الالالل هال ال ه
المعلومالالا

تتبالالين الع الوالم االفت ارضالاليا المتنوعالالا .وكمالالا فن التعلالاليم التقليالالدي ي الالمل الطالالالب ،والمحاضالالر،

والماد العلميا ،و ،Classفإن التعلم االفتراضي ي المل جميالع هال ه العناصالر باإلضالافا إلالش Virtual

 Classالال ي ينالاظر  Classفالي التعلاليم التقليالدي ،وفصالبح علالش طالالب الالتعلم االفت ارضالي حضالور

محاضراته  On Lineبانتظام ،وفداء واجباته ،وتقديم األبحاث المطلوبا منه في مواعيدها ،وا ا تغيالب
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يعاقالالب .وهك ال ا نجالالد فنالاله ي الالبه التعلالاليم التقليالالدي جالالدا .ل ال لف نجالالد الجامعالالا

األوروبيالالا العريقالالا فصالالبح

تعتمالالد طريقالالا الالالتعلم االفت ارضالالي ضالالمن منهجيتهالالا فالالي التعلالاليم ،وقيالالل فنهالالا خالالالل الع الالر سالالنوا

ستسعش نحو التوجه الكامل للتعليم االفتراضي في ه ه الجامعا
ترى الباحثا بأنه وعلالش الالرغم مالن كثالر التعريفالا

فنه نمط من التعلم االلكتروني ويرتكز علش ال بكا

( سماحا.) 2111،

للالتعلم االفت ارضالي إال فن الجميالع يجمالع علالش

والحواسيب والبرمجيا

أمددا عددن الفصددول الفتراضددية Virtual Class room

ال الالبكا العالمي الالا للمعلوم الالا

القادمالالا

المختلفا.

ومالالا يالالدور حولهالالا ،فالإن اسالالتخدام

ف الالي التعل الاليم فث الالر ف الالي طريق الالا فداء المعل الالم والم الالتعلم ،وانج الالازاتهم ف الالي غرف الالا

الصال .فهالي فصالول البيها بالفصالول التقليديالا مالالن حيالث ،وجالود المعلالم والطالالب ،ولكنهالا علالش ال الالبكا
العالميالالالا للمعلومال الالا  ،حيال الالث ال تتقيال الالد بزمال الالان وال مكال الالان ،وع الالن طريقهال الالا يال الالتم اس الالتحداث بيئال الالا
افت ارضاليا ،بحيالث يسالالتطيع الطلبالا التجمالع بواسالالطا ال البكا

للم الالاركا فالي حالاال

تعليميال الالا

تعلالالم تعاونيالا ،بحيالالث

يكالالون الطالالالب فالالي م اركالالز الالالتعلم وسالاليتعلم مالالن اجالالل الفهالالم واالسالالتيعاب (كنسالالار  .)2116،وقالالد فوضالالح
كالالوفيني وهايفليالالد (1995م) نقالالال عالالن (المبالالارف )48 ،47 :1424 ،إن اسالالتخدام األنظمالالا المتعالالدد فالالي
ال بكا العالميا للمعلوما

يغير الطريقا التالي تالؤثر بهالا التكنولوجيالا فالي الحيالا والعمالل ،وتالوفر

 ،سو

للمتعلم الالين الق الالدر عل الالش االتص الالال م الالع الم الالدارس ،والجامع الالا  ،وم ارك الالز األبح الالاث ،والمكتب الالا
وتسالالاعدهم علالالش نقالالل ون الالر المعلومالالا

للمعلومالالا  ،و الالبكا

المعلومالالا

وغيره الالا،

 .وقالالد ن الالأ علالالش المسالالتوى الالالدولي للتعامالالل مالالع ال الالبكا العالميالالا

مصالالطلحا

وفلسالالفا

متنوعالالا منهالالا :الالالتعلم عالالن بعالالد

Distance

 ،Educationالتفاعالل عبالر الويالب  ، Interactive webعالالم بالال فوراق ،Paper Less World

جامعالالا

بالالال فسالوار  ، University Worldمؤسسالالا

 ،Futureالمدارس والجامعا

التعلالاليم للمسالالتقبل

 ،E-School and E-universityبيئا

 ،Learning enuronmentالجامعا

Learning for the

التعلم االفتراضي Virtual

االفتراضيا  ،Virtual Universityالمنهج الرقمي Digital

 ،Contentالالالتعلم اإللكترونالالي  ،E-Lerningالفصالالول ال كيالالا  .Smart Class roomوغيرهالالا مالالن
المصطلحا

التقنيا الحديثا التي تطبق ب كل عام في مسار واحد ،وهو توظي

للحاسب احلي ب كل

فقالالد تباين ال

احراء حالالول تعريفاتهالالا

رئالاليس فالالي عمليتالالي التعلالاليم والالالتعلم ،مالالن خالالالل تحقيالالق مسالالتوى عالالال وفعالالال مالالن االتصالالال والتفاعالالل بالالين
مصالالدر المعلومالالا والمتعامالالل معهالالا .ونظ ال ار لحداثالالا ه ال ه المصالالطلحا
اإلجرائيا أنها أن كثير من المصطلحا

نظام الموودل والتعلم اإل لكتروني

التربويا المعاصر (المبارف.)48 ،47 :1424 ،

ما هو الموودل ؟ هو عبار عن برنامج يعمل علالش اإلنترنال

Web Based Application

يس الالتخدم لتط الالوير ،ون الالر ،وادار المحت الالوى اإللكترون الالي عل الالش مواق الالع اإلنترنال ال  ،وبمعن الالش خ الالر ه الالو نظ الالم
متكامل إلدار المحتوى – خاصا عبر اإلنترن  .حيالث يسالمح هال ا النظالام للمسالتخدمين وي الخبالر فالي
تصميم مواقع ،وحتش ال ين ال يمتلكون خبر  ،ومعرفا يمكنهم هال ا النظالام مالن إن الاء وتصالميم ،وتطالوير
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عدد كبير من الصفحا

واألن طا اإللكترونيا سواء تفاعليا ،فو غير تفاعليالا .و لالف عبالر لوحالا تحكالم

ودون فن يحتاج المسالتخدم إلالش األمالام فو حتالش المعرفالا بلغالا
مؤتمتا ،ا

صفحا

تصميما

البرمجالا .و لالف ألن المالوودل يالوفر عالد

مختلفا ومطور  ،بلغا برمجيا ،يتم من خاللها إما استضافا المحتوى

العلمي ،فو إن اء المحتوى التعليمي كما يتم من خالل تلف الصفحا  ،إضافا فن طا تعليميالا مختلفالا،
إلثراء العمليا التعليميا المقدما عبر بيئالا التعلاليم اإللكترونالي .ويالتم لالف عالن طريالق تنزيالل مجلالد النظالام
بساليطا للغايالا علالش ساليرفر اإلنترنال

(الموودل) إلش جهازف ،ثم عالن طريالق عمليالا تثبيال

الخالا

بالف،

قادر علش إضافا األن طا التعليميا لتلف المقر ار  .فمن خالل الموودل تستطيع فن تن ئ
بعدها يكون اً

موقع تعلمي متكامل ،يحتوي علش مقر ار وفن طا تعليميا ،وفيضا من خالل الموودل يمكنف فن تن ئ
منتالالدى اجتمالالاعي ،لمناق الالا مختل ال

ضالالخم ل الالركا،وفي النهايالالا إ ا رغب ال

المواضالاليع واالهتمامالالا  ،وفيضالالا إ ا رغب ال

فن تن الالئ موقالالع تجالالاري

فن تن الالئ موقالالع خصالالي ف الإن المالالوودل يمكنالالف مالالن إن الالاء موقالالع

خصي لف ،وه ا يعني فنه مهمالا كانال

توجهاتالف حالول فهالدا

موقعالف ،فكالن علالش يقالين بالأن المالوودل

يلبالالي احتياجاتالالف ،كمالالا فنالاله يتميالالز باحتوائالاله علالالش فن الالطا تعليميالالا مختلفالالا ،فيضالالا مطالالور بلغالالا  ،PHPال
يحتاج للغا

برمجا فخرى ،كما فناله قالالب جالاهز فو حاويالا جالاهز لالستضالافا ،ويتميالز بسالهولا الالتحكم

والمراقب الالا ،والتع الالديل ،والتط الالوير ،عل الالش الص الالفحا

بصالالالحيا

مختلفالالا ،وبصالالفا عامالالا فالالي اإلنترنال

االلكتروني الالا ،م الالن قب الالل مس الالتخدم فو ع الالد مس الالتخدمين

فمالالر ال غنالالش عنالاله ،فالالي عالالالم متسالالارع ومحتالالوى الالديد

التغيالالر.فنظالالام المالالوودل عبالالار عالالن السالالابقا ،المصالالدر  ،)OSS( Open Source Softwareوهالالي
مجموعالالا مالالن البالرامج يالالتم تحميلهالالا ،واسالالتخدامها،وتداولها ،ونسالالخها ،واالطالالالع ،والتعالالديل علالالش فكوادهالالا،

تح ال

رخصالالا الوثالالائق الحالالر ،جينالالو العامالالا (  ،) PUBLIC GNCوبمالالا فنهالالا مفتوحالالا المصالالدر فهالالي

سالريعا التطالوير ،والتحالديث المسالتمر والمتجالالدد ب الكل مربالف للغايالا.وعالالن فهميتاله فالي العمليالا التعليميالالا ،

ف الإن الحاسالالوب يسالالتخدم فالالي بعالالف األحيالالان فالالي عمليتالالي التعلالاليم والالالتعلم ،حيالالث يكالالون مسالالاعدا للمعلالالم
ومكم الالال ألدواره ،وف الالي فحي الالان فخ الالرى ،ق الالد يك الالون الحاس الالوب عوض الالا ع الالن المعل الالم ،وب الالديال ل الاله ف الالي بع الالف

المواق  ،وقد يكون في فحيان فخرى بمثابا المعلم بالنسبا للتالمي (سالما.)5،4 :2119،

تعقيل على اإلطار النظري

مما ال ف فيه فن التكنولوجيا الحديثا والتعلم اإللكتروني وال ي يعتبر جزءا هاما منها فسهم

ب كل فاعل في تطوير الكثير من المفاهيم التربويا وعزز قد ار األكاديميين والطلبا علش حالد سالواء
 ،وبالرغم مالن التحالديا

التالي صالنعتها هال ه التكنولوجيالا والمتمثلالا فالي ضالرور تالدريب الكالوادر التعليميالا

كافاً علش استخدامها ،و مع ضرور مواكبا كل جديد ،إال فن نتائجها في الواقع كانال
بالل وحققال

الكثيالر مالن القفال از

إيجابيالا للغايالا،

العلميالا والمعرفيالا ويمكالن القالول إن الالتعلم اإللكترونالي فسالهم فالي صالقل
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خصيا المتعلم والمعلم وجعله فكثر انفتاحاً علش العالم الخارجي في العمليا التعليميا  ،كما ت كل لاله

رفالداً حقيقيالا للوصالول إلالش المعرفالا ب الكل سالهل ويسالير  ،وفصالبح مالن المؤكالد فن الالتعلم اإللكترونالي
سيساعد المحاضرين في تقويم ،ومتابعا ،وتوجيه طلبتهم .وال ريب فن تكنولوجيا المعلوما

ب كل عام

ستسالاهم فالي تسالهيل عمليالا تصالميم المنالاهج التعليميالا ،وتجريبهالا ،وقيالاس درجالا كفاءتهالا ،وتطويرهالا،
وستساعد المحاضرين علش اكت ا

فلوان متنوعا ألساليب التدريس ،وستساعد الطلبالا علالش الحصالول

علش المواد التعليميا المناسبا.
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الفصل الثال
الدراسا السا ق
حيتوي هذا الفصل على :
 الدراسات العربية واحمللية
 الدراسات األجنبية
 تعليق على الدراسات السابقة

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
سالالو

نتنالالاول هنالالا الد ارسالالا

بمجالالال الد ارسالالا الحاليالالا ،وسالالو

السالالابقا  ،ومالالا طالالر فالالي الميالالدان التربالالوي مالالن البحالالوث ا

يالالتم عالالرف الد ارسالالا

السالالابقا مالالن األحالالدث فاألقالالدم ،وسالالو

العالقالالا

تركالالز علالالش

المحورين التاليين :
المحور األول :دراسات تناولت الكفايات في التعلم اإللكتروني بشكل خاص.
المحور الثاني :دراسات تناولت الكفايات في التعلم اإللكتروني بشكل عام.
كمالالا م
فن منهجيالالا عرضالالها قالالد الالمل

كالالال مالالن  :هالالد

الدراسا ،وفبرز نتائجها ،وفوجاله االتفالاق واالخالتال

الد ارسالالا ومنهجيتهالالا ،وعينالالا الد ارسالالا  ،وفدا

فيمالا بالين هال ه الد ارسالا

وبينهالا وبالين الد ارسالا الحاليالا،

وسيتم التعقيب عليها في النهايالا لتحديالد فهالم االسالتنتاجا  ،وجوانالب اإلفالاد منهالا ،وموقالع الد ارسالا الحاليالا

منها و لف علش النحو التالي:

المحور األول :دراسات تناولت الكفايات في التعلم اإللكتروني بشكل خاص.
 الدراسات العربية

 -1دراسة العواود ()2112
هالالدف

الد ارسالالا إلالالش التعالالر إلالالش صالالعوبا

توظيال

بغالالز كمالالا ي ارهالالا فعضالالاء الهيئالالا التدريسالاليا والطلبالالا ،تكون ال

التعلالاليم اإللكترونالالي فالالي الجامعالالا

عينالالا الد ارسالالا مالالن ( )218مالالن فعضالالاء الهيئالالا

التدريسيا و( )1128طالبا وطالبا ،مالن فعضالاء هيئالا تالدريس وطلبالا فالي الجامعالا
اإلسالميا ،األقصش) في محافظا

الد ارسالالا :المالالنهج الوصالالفي التحليلالالي ،وكان ال

عالالن :االسالالتبانا كالالأدا رئيسالالا وقالالد تالالم التحقالالق مالالن صالالدقها وثباتهالالا ،وجالالاء
دالل الالا إحص الالائيا ف الالي اس الالتجابا

اإللكترون الالي ف الالي الجامع الالا

إحصائيا في مجال صعوبا

الفلسالطينيا( األزهالر،

غز للعام الدراسي ،2112-2111وقد تم اختيالار العينالا مالن مجتمالع

الد ارسالالا بالطريقالالا الع الوائيا ،اسالالتخدم
توج الالد ف الالروق ا

الفلسالالطينيا

فدا الد ارسالالا عبالالار

فبالالرز نتالالائج الد ارسالالا كالتالالالي-:

األس الالات والط الالالب ح الالول ص الالعوبا

توظيال ال

الفلس الالطينيا بغ الالز ،لص الالالح الط الالالب ،ف الالي ح الالين ل الالم تظه الالر ف الالروق ا
تتعلق باإلدار الجامعيا.
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التعل الاليم
دالل الالا

 -توجالالد فالالروق ا

داللالالا إحصالالائيا فالالي درجالالا صالالعوبا

لم تظهر فروق ا

داللا إحصائيا في مجال صعوبا

التعليم اإللكتروني والمنهاج الجامعي بين التخصصا

وفوص

التعلالاليم اإللكترونالالي بالالالخبر فالالي مجالالال

توظي ال

العلميا واألدبيا لصالح الكليا

األدبيا ،فالي حالين

تتعلق باإلدار الجامعيا...،الخ.

الدراسا بإعطاء دو ار تدريبيا في مجال التعليم اإللكتروني لكل من الطلبا والمحاضرين.

 -2دراسة األسودت واللوح ()2112
هدف

الدراسا إلش معرفا درجا امتالف طلبالا جامعالا القالدس المفتوحالا لمهالا ار الالتعلم اإللكترونالي

المتعلقالالا بالالالمودل والصالالفو

المتعلقالالا بالالالمودل والصالالفو

التعليميا ،واستخدم
والدارسا

االفت ارضالاليا ،ومعرفالالا درجالالا الفالالروق فالالي امالالتالكهم لمهالالا ار الالالتعلم اإللكترونالالي
االفت ارضالاليا تبعالاً لمتغي ال ار الجالالنس ،التخصال

الدراسا :المنهج الوصفي التحليلي ،تكون

،منهم ( )198دارس و( ) 275دارسا ،وكانال

 ،المسالالتوى الد ارسالالي ،المنطقالالا

عينا الدراسا :مالن ()473مالن الدارسالين

فدا الد ارسالا عبالار عالن :اسالتبانا حيالث تكونال

مالالن المحالالاور التاليالالا  ( :مهالالا ار متعلقالالا بالالالتعلم اإللكترونالالي ،مهالالا ار متعلقالالا بالالالمودل ،مهالالا ار متعلقالالا
االفت ارضالاليا )  .وجالالاء

بالصالالفو

فبالالرز نتالالائج الد ارسالالا كالتالالالي -:إن جميالالع فق ال ار اإلسالالتبانا قالالد الالكل

مها ار جيد لدى طلبا جامعا القدس المفتوحالا والدرجالا الكليالا جالاء
وامتالكهم لها بدرجا كبير ،وكان

 -وج الالود ف الالروق ا

استجاباتهم عاليا.

بالوزن نسالبي وقالدره ( )% 71.76

دالل الالا إحص الالائيا ف الالي درج الالا ام الالتالف طلب الالا جامع الالا الق الالدس المفتوح الالا لمه الالا ار ال الالتعلم

اإللكترونالالي المتعلقالالا بالالالمودل والصالالفو

االفت ارضالاليا تبعالاً لمتغيالالر المنطقالالا التعليميالالان حيالالث كانال

الفالالروق

بالالين منطقالالا ال الالمال ومنطقالالا غالالز لصالالالح غالالز  ،وبالالين منطقالالا ال الالمال ومنطقالالا الوسالالطش لصالالالح منطقالالا

الوسطش التعليميالا .وفوصال

الد ارسالا بحالث الم الرفين األكالاديميين علالش ت الجيع طلبالتهم علالش الالدخول إلالش

المودل  ،والم اركا في الصفو

االفتراضيا .

 -3دراسة العسيلي (2111م)
هالالدف

الد ارسالالا إلالالش التعالالر علالالش تحالالديا

جامعالالا القالالدس المفتوحالالا ،والفالالر

تطبيالالق التعلالاليم اإللكترونالالي مالالن وجهالالا نظالالر دارسالالي

المتاحالالا لتنميالالتهم مالالن خالالالل اقتصالالاد المعرفالالات وكان ال

( )381دارس ودارسا من طلبا جامعا القالدس المفتوحالا ،اسالتخدم
وكان

عينالالا الد ارسالالا

الد ارسالا :المالنهج الوصالفي المسالحي،

فدا الدراسا عبار عالن :تطالوير اسالتبانا ،وقالد جالرى التحقالق مالن صالدقها وثباتهالا .باسالتخدام برنالامج

الالرزم اإلحصالائيا للتحليالل اإلحصالائي ).Statistical Package for Social Sciences (SPSS
والمتوسطا

الحسابيا ،واالنحرافا

المعياريا .وجاء
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فبرز نتائج الدراسا كالتالي -:إن درجا استجابا

تحالالديا

تطبيالالق التعلالاليم اإللكترونالالي ،والفالالر

"متوسطا.

 -بينما كان

" ضع

فبرز المعيقا

المتاحالالا للتنميالالا مالالن وجهالالا نظالالر فف الراد العينالالا كان ال

مستوى الدارس باللغا اإلنجليزيا" ،و"يعيق النق

بدرجالالا

فالي عالدد فجهالز

الحاسوب داخل المختبر م اركا الدارس.
وفوص

الدراسا بتوفير البنيا التحتيا لهال ا النالوع مالن التعلاليم وتتمثالل فالي :إعالداد الكالوادر الب الريا المدربالا،

-تكثي

دو ار تعليم اللغا اإلنجليزيا.

وتوفير خطوط االتصاال

المطلوبا ،وفجهز الحاسوب ،والدعم الفني الكافي.

 -4دراسة أبو جحجوح (2111م)
هدف

الدراسا إلش تحديد مها ار التعلم اإللكتروني المناسبا لبناء المعرفالا العلميالا ،والتعالر إلالش

مسالتوى فهميتهالالا مالالن وجهالا نظالالر عينالالا مالن طلبالالا الجامعالالا تخصال
ع الوائيا مالالن الطالبالالا

المعلمالالا

فالالي المسالالتويين الثالالالث وال اربالالع المسالالجال

العلوم في كليا التربيا بجامعا األقصش بغز و وا
اسالالتخدم

العلالوم ،حيالث اختالالار الباحالالث عينالالا
لمسالالاق اسالالتراتيجيا

تالالدريس

االهتمالام بالحاسالوب واإلنترنال  ،قوامهالا ( )46طالبالا،

الد ارسالالا :المالالنهج الوصالالفي المسالالحي ،وكان ال

فدا الد ارسالالا عبالالار عالالن :قائمالالا بمهالالا ار ال الالتعلم

اإللكترونالالي المناسالالبا لبنالالاء المعرفالالا العلميالالا ،باإلضالالافا إلالالش اسالالتبانا خماسالاليا االسالالتجابا  ،وتوصالالل إلالالش

( )78مه الالار فرعي الالا توزعال ال

فب الالرز نت الالائج الد ارس الالا كالت الالالي - :فن فهمي الالا

عل الالش خم الالس مه الالا ار  ،وج الالاء

مها ار ثقافا التعلم اإللكتروني المناسبا لبناء المعرفا العلميا ( )%77.8ومستوى فهميا مها ار تصميم
الالالتعلم اإللكترونالالي المناسالالبا لبنالالاء المعرفالالا العلميالالا ( )%81.5ومسالالتوى فهميالالا مهالالا ار الثقافالالا الحاسالالوبيا

( ،)%82ومستوى فهميا مها ار إدار الملفا
اس الالتخدام اإلنترنال ال

باإلنترن

واالتصال ( ،)%85.6ومستوى فهميالا مهالا ار

ف الالي البح الالث و الص الاللا ببن الالاء المعرف الالا لعلمي الالا ( .)%86.6وفوصال ال

الد ارس الالا بض الالرور

االسالالتفاد مالالن قائمالالا مهالالا ار الالالتعلم اإللكترونالالي المناسالالبا لبنالالاء المعرفالالا العلميالالا التالالي توصالالل إليهالالا البحالالث
الحالي ،و لف في تحديد معايير التعلم اإللكتروني لبناء المعرفا العلميا وإلقتصاديا

المعرفا.

 -5دراسة الحولي (2111م)
هدف

الدراسا إلالش إعالداد برنالامج قالائم علالش الكفايالا

معلمي التكنولوجيا ،حيث تمثل

لتنميالا مهالار تصالميم البالرامج التعليميالا لالدى

عينا الدراسا اختيار عينا قصالديا مالن ( )21معلمالا ومعلمالا مالن معلمالي

التكنولوجيا للمرحلا األساسيا العليا التابعا لمدارس الحكوما بمديريالا التربيالا والتعلاليم بخالانيونس مالن العالام

الد ارسالالي 2119-2118م ،اسالالتخدم

الد ارسالالا :المالالنهج البنالالائي والمالالنهج التجريبالالي ،وكان ال
18

فدا الد ارسالالا

عبار عن:إعداد قائما من الكفايا  ،وبطاقا المالحظا ،و اختبار تحصيلي ،وجاء

كالتالالالي -:وجالالود فالالروق ا

فبرز نتالائج الد ارسالا

داللالالا إحصالالائيا فالالي مسالالتوى المعرفالالا العلميالالا لتصالالميم البالرامج التعليميالالا لالالدى

معلمي التكنولوجيا بين التطبيق القبلي والبعدي يعزى لصالح التطبيق البعدي وللبرنامج.
 -وجالالود فالالروق ا

داللالالا إحصالالائيا فالالي مسالالتوى المهالالار العمليالالا لتصالالميم الب الرامج التعليميالالا لالالدى معلمالالي

التكنولوجيا بين التطبيق القبلي والبعدي يعزى لصالح التطبيق البعدي وللبرنامج.
وفوص

الد ارسالا باالسالتفاد مالن البرنالامج القالائم علالش الكفايالا

فالي تالدريب المعلمالين علالش تصالميم

البرامج التعليميا واالهتمام بالنمو المهني لمعلمي التكنولوجيا في التعليم المعرفي والمهالاري لرفالع مسالتواهم

واالرتقاء بهم مما ينعكس علالش الطالالب باعتبالاره محالور العمليالا التعليميالا ،وكال لف إعالداد معلالم التكنولوجيالا
في الجامعا

الفلسطينيا.

 -6دراسة باخدلق (2111م)
هدف

الدراسا إلش إعداد قائمالا بالكفايالا

الالزمالا لعالرف وانتالاج الوسالائط المتعالدد لالدى معلمالا

األحياء بالمرحلالا الثانويالا بمدينالا مكالا المكرمالا ،ومعرفالا درجالا امالتالف معلمالا

للكفايا

األحيالاء بالمرحلالا الثانويالا

التكنولوجيا التعليميا الالزما لعرف وانتاج الوسائط المتعدد  ،وقد تم تطبيقها علش عينا مكونالا

مالالن ( )117معلمالالا فحيالالاء بالمرحالالل الثانويالالا ،اسالالتخدم
الدراسا عبار عالن :اسالتبانا ،حيالث تكونال

الد ارسالالا :المالالنهج الوصالالفي المسالالحي ،وكان ال

فدا

مالن ( )19كفايالا للعالرف و( )77كفايالا لإلنتالاج ،و تالم التحقالق

م الالن ص الالدقها وثباته الالا باس الالتخدام معام الالل الثب الالا

فلف الالا كرونب الالاخ الالال ي بل الالد ( ،)1.79وتم ال

عملي الالا التحلي الالل

اإلحص الالائي باس الالتخدام برن الالامج الحزم الالا اإلحص الالائيا ) (spssوباس الالتخدام التكال ال ار ار اإلحص الالائيا ،والنس الالب
المئويالالا ،والمتوسالالطا

الحسالالابيا ،واالنح ارفالالا

واختبار " "  . T-Testوجاء

المعياريالالا ،واختبالالار (مالالان وتنالالي)

فبرز نتائج الدراسا كالتالي -:ال توجالد فالروق ا

مستوى الداللا ( )1.15< aفي درجا امتالف معلمالا
تعالالزى لمتغيالالر( المؤهالالل العلمالالي،و سالالنوا
إحصالالائيا فالالي درجالالا ام الالتالف معلمالالا

سنوا

الخبر لصالح المعلما

وفوص ال

األحيالاء لكفايالا

،Mann-Whtiney
داللالا إحصالائيا عنالد

عالرف وانتالاج الوسالائط المتعالدد

الخبالالر  ،فهل الي فو حكالالومي) ،فالالي حالالين توجالالد فالالروق ا

األحيالالاء لكفاي الالا

األقل خبر .

الد ارسالالا بالالإثراء ب الرامج إعالالداد المعلمالالا

عالالرف وانتالالاج الوس الالائط المتعالالدد تعالالزى لمتغي الالر

قبالالل الخدمالالا وتالالدريبهن فثناءهالالا بموضالالوعا

الكفايا .
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داللالالا

متنوعالالا عالالن

 -7دراسة الوحيدي (2119م)
هدف

الدراسا إلي توفير قائما بالكفايا

التالالي قالالد يسالالتفيد منهالالا البالالاحثين ،،حيالالث قامال

اإللكترونيا وقائما لبعف مها ار الكفايالا

الباحثالالا بتطبيقهالالا علالالش عينالالا مالالن طالبالالا

اإللكترونيالا

تكنولوجيالالا التعلالاليم

بالجامعا اإلسالميا بغز  ،في الفصل الدراسي األول لعام (،)2119-2118وقد بلد عالددهم ( )23طالبالا
الد ارسالا :المالالنهج الوصالفي والبنالالائي والتجريبالي ،وكانال

اسالتخدم

ال الالتعلم اإللكترون الالي ،بطاق الالا مالحظ الالا .واس الالتخدم

المعالج الالا

كرونباخ ،اختبار ويكلوكسون ،معادلا هوليستي .وجاء

فدا الد ارسالالا عبالار عالالن :قائمالا بمهالالا ار

اإلحص الالائيا التالي الالا:معام الالل بيرس الالون ،فلف الالا

فبرز نتائج الدراسا كالتالي:

-طريقا عرف الماد عن طريق برنامج محوسب يزيالد مالن اهتمالام الطالبالا

وتوزي الالع الم الالاد التعليمي الالا عل الالش الالكل ق الالر

م الالدمج للطالب الالا

بالمالاد العمليالا المعروضالا،

ك الالان ل الاله فث الالر كبي الالر ف الالي اكتس الالاب الطالب الالا

للمها ار .
الع الالرف التطبيق الالي للمه الالا ار داخ الالل البرن الالامج المح الالو س الالب ،والتكال الرار ف الالي ع الالرف التطبي الالق يس الالهل عل الالشالطالبا

اكتساب المها ار .

وفوص

الدراسا بضرور االهتمام بتدريب طالب الجامعا

علش التطبيقا

الحديثا للتكنولوجيا.

 -8دراسة العمري (2119م)
هالالدف

الد ارسالالا إلالالش التعالالر إلالالش كفايالالا

الالالتعلم اإللكترون الي ودرجالالا توافرهالالا لالالدى معلمالالي المرحلالالا

الثانويا بمحافظا المخوا التعليميا فالي المملكالا العربيالا السالعوديا ،حيالث قالام الباحالث بتطبيقهالا علالش عينالا

مكونا من ( )316معلما ،استخدم
اإلستبانا لجمع البيانا  ،وقد مل
والنسب المئويالا والمتوسالطا

األحادي  .وجاء

الدراسا :المنهج الوصفي التحليلي ،وكانال

عدد ( )45كفايا ،واستخدم المعالجا

الحسالابيا واالنح ارفالا

فدا الد ارسالا عبالار عالن:

اإلحصائيا التاليالا :التكال ار ار

المعياريالا ،واختبالار " " واختبالار " " لتحليالل التبالاين

فبرز نتائج الدراسا كالتالي -:وجود فروق دالا إحصالائيا بالين متوسالط إجابالا

مجتمالع

الدرسالالا تعالالزى لصالالالح المعلمالالين األحالالدث خدمالالا فالالي حالالين عالالدم وجالالود فالالروق دالالالا إحصالالائيا بالالين متوسالالط
ا
إجابالالا

مجتمالالع الد ارسالالا تعالالزى للالالدو ار التدريبيالالا فالالي الحاسالالب وال الالبكا  .وفوصال

الد ارسالالا بإقامالالا دو ار

تدريبيا تثقيفيا حول مجال التعليم اإللكتروني ومتطلباته واألدوار الجديد التالي ينبغالي للمعلمالين القيالام بهالا

وف الالق فنماط الاله و لياتال الاله ،وعق الالد دو ار متخصصال الالا إلكس الالاب المعلم الالين مه الالا ار فساس الاليا لتص الالميم الالالالدروس

واألن طا الكترونيا ،ي ر عليها المختصين في مراكز التقنيا
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التربويا.

 -9دراسة السيف (2119م)
هالالدف

هال ه الد ارسالالا إلالالش الك ال

عالالن مالالدى تالوافر كفايالالا

التالالدريس بكليالالا فالالي جامعالالا الملالالف سالالعود ،حيالالث طبق ال

التعلالاليم اإللكترونالي لالالدى عضالوا

هيئالالا

العينالالا علالالش جميالالع فعضالالاء هيئالالا التالالدريس اإلنالالاث

ومالالن فالالي حكمهالالن بكليالالا التربيالالا والبالالالد عالالددهن ( )245عضالالو هيئالالا التالالدريس ،واسالالتجاب مالالنهن (،)153

اسالالتخدم
كفايالالا

الد ارسالالا :المالالنهج الوصالالفي التحليلالالي ،وكان ال

التعل الاليم اإللكترون الالي بلغال ال

للدراسا ،حيث تم تحليل البيانا

الدراسا كالتالي:

 وجالالود فالالروق االتدريس وا

احلي لديهن.

( )81كفاي الالا ،وتض الالمينها فالالي اس الالتبانا مكون الالا م الالن ()118عب الالار ك الالأدا

بعد جمعها بواسطا عدد من األساليب اإلحصالائيا .وجالاء

داللالالا إحصالالائيا بالالين عضالوا

التالالدريس تعالالزى لمتغيالالر العمالالر حيالالث تفوقال

األعمار( اقل مالن  35عامالا) علالش زماليالتهن فالي متوسالط تالوافر كفايالا

 وال توجد فروق اوفوص ال

فدا الد ارسالالا عبالالار عالالن :بنالالاء قائمالالا مكونالالا مالالن

داللا إحصائيا تعزى لمتغير العمر في متوسط توافر كفايا

فبالرز نتالائج
عضالوا

اسالتخدام الحاسالب
المحاور األخرى

الد ارسالالا بد ارسالالا مالالدى ت الوافر الجوانالالب المعرفيالالا لكفايالالا

التعلالاليم اإللكترونالالي لالالدى فعضالالاء هيئالالا

التالالدريس اإلنالالاث ،ود ارسالالا مالالدى ت الوافر الجوانالالب الوجدانيالالا لكفايالالا

التعلالاليم اإللكترونالالي لالالدى فعضالالاء هيئالالا

التدريس اإلناث.

 -11دراسة البورنو (2118م)
هالالدف

لالالدى الطالبالالا

الد ارسالالا إلالالش الك ال
المعلمالالا

الكلي للدراسا تخص

القصالالديا ،اسالالتخدم
بطاقالالا

عالالن فثالالر برنالالامج محوسالالب لتنميالالا بعالالف مهالالا ار تالالدريس التكنولوجيالالا

بالجامعالالا اإلسالالالميا بغالالز  ،حيالالث تكون ال

العينالالا مالالن ( )17طالبالالا مالالن المجتمالالع

تكنولوجيا تعليم بالجامعا اإلسالالميا للعالام( )2118-2117وتالم لالف وفالق العينالا

الد ارسالالا :المالالنهج البنالالائي والمالالنهج التجريبالالي ،وكان ال

فدا الد ارسالالا عبالالار عالالن :ثالثالالا

مالحظالالا مالالن إعالالداد الباحثالالا نفسالالها مكونالالا مالالن ( )28فقالالر ،موزعالالا علالالش ثالالالث مهالالا ار (مهالالار

التمهيد ،صالوم األسالئلا ،توجياله األسالئلا) .،وقالد تحققال

الباحثالا مالن صالدق األداء وثباتهالا بطالريقتين وهمالا:

صالالدق المحكمالالين وصالالدق االتسالالاق الالالداخلي ،وبعالالد تطبيالالق البرنالالامج ومالحظالالا الطالبالالا  ،ثالالم اسالالتخدم
اختبالار ويكلكسالون .وجالاء

فبالرز نتالائج الد ارسالا كالتالالي -:توجالد فالروق ا

داللالا إحصالائيا فالي (مهالالار

التمهيد فالي تالدريس التكنولوجيالا،و مهالار صالوم األسالئلا الصالفيا ،و فالي مهالار توجياله األسالئلا الصالفيا لالدى

الطالبا

المعلما

قبل وبعد تطبيق البرنامج المحو سب لصالح التطبيق البعدي.
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وفوصال ال

الد ارس الالا بعق الالد ور الالا

عم الالل للمعلم الالين للتأكي الالد عل الالش اس الالتخدام الحاس الالوب ف الالي التعل الاليم،

وض الالرور التأكي الالد عل الالش تطبيقات الاله العملي الالا التربوي الالا ،وض الالرور تبن الالي ط الالرق جدي الالد ف الالي ت الالدريس التكنولوجي الالا
والتخل

من الطرق القديما.

 -11دراسة مل محيا (2118م)
هالالدف

الد ارسالالا إلالالش قيالالاس فثالالر اسالالتخدام الجيالالل الثالالاني للالالتعلم اإللكترونالالي علالالش مهالالا ار التعلالاليم

التعالالاوني لالالدى طالالالب كليالالا التربيالالا ،جامعالالا فم القالالرى ،فالالي السالالعوديا ،وتمثل ال
األولش تجريبيا تكون

عينالالا الد ارسالالا بمجمالالوعتين

من ( )25طالبا تالم تدريسالها بأساللوب التعلاليم التعالاوني باسالتخدام الجيالل الثالاني مالن

الالالتعلم اإللكترونالالي المعتمالالد علالالش الالالويكي والمالالدونا  ،والثانيالالا ضالالابطا تألفال

مالالن ()26طالبالالا درسال

نفالالس

المحتوى بأساللوب الالتعلم التعالاوني المعتمالد علالش الالتعلم اإللكترونالي التقليالدي بنظالام إدار الالتعلم ،اسالتخدم

الدراسا :المنهج به التجريبي تصميم مجموعتين ،وتم التحقق من التكافؤ بين المجموعتين قبل التطبيق،
وبعد االنتهاء من تطبيق فدا الدراسا علالش المجمالوعتين بقيالاس فثالر( المتغيالر المسالتقل :الجيالل الثالاني مالن

ال الالتعلم اإللكترون الالي) عل الالش مه الالا ار ال الالتعلم التع الالاوني ع الالن طري الالق تحلي الالل المحت الالوى لقي الالاس مه الالا ار التعل الاليم
التعاوني في البيئا المعزز ب بكا

الحاسالب لجونواردينالا ولواندرسالن  ،1997وقالد بلالد معامالل الثبالا

( )1.81والتالالي تالالدل علالالش اتفالالاق كبيالالر بنالالاء علالالش سالاللم تقالالدير الثبالالا
كالت الالالي -:يوج الالد ف الالروق ا

كابالالا .وجالالاء

كابالا

فبالالرز نتالالائج الد ارسالالا

دالل الالا إحص الالائيا ف الالي التعل الاليم التع الالاوني ب الالين مجموع الالا الجي الالل الث الالاني للتعل الاليم

اإللكتروني ،ومجموعا التعلم اإللكتروني التقليديا.
-ال يوجالالد فالالروق ا

داللالالا إحصالالائيا فالالي المسالالتوى األول للم الالاركا فالالي المعلومالالا  ،بينمالالا وجالالد

دالا إحصائيا لصالح المجموعا التجريبيا في المستويين الثاني والثالث للتعليم التعاوني.

وفوصال

الد ارسالالا بإصالالدار لالوائح تنظيميالالا للتعلالاليم اإللكترونالالي فالالي مؤسسالالا

للطالب عن التعليم اإللكتروني ،وتوفير وصال

فالالروق

التعلالاليم العالالالي مالالع إلالزام مقالالرر

واسعا لإلنترن  ،وتيسير الوصول لها.

 -12دراسة نوفل (2117م)
هالالدف

الد ارسالالا إلالالش تحديالالد فسالالس بنالالاء برمجيالالا

الواقالالع االفت ارضالاليا التعليميالالا ،تحديالالد المهالالا ار

الواجالب توافرهالا لالدى فخصالائي تكنولوجيالا التعلاليم إلنتالاج برمجيالا

الواقالع االفت ارضاليا التعليميالا ،حيالث قالام

الباحث بتطبيقها علش عينا قصديا من طالب الفرقا الرابعا بقسم تكنولوجيا التعليم بكليا التربيا النوعيا،

جامعالالا عالالين الالمس ،لعالالام (2117-2116م)،وقالالد بلالالد عالالددهم ()41طالبالالا و طالبالالا تالالم تقسالاليمهم ع الوائيا
إل الالش مجم الالوعتين بع الالد اجتي الالازهم الختب الالار الس الاللوف الم الالدخلي ،مجموع الالا تجريبي الالا فول الالش وع الالددها  21طالب الالا،
يدرسالالون بالطريقالالا التقليديالالا "المحاضالالر "  ،ومجموعالالا تجريبيالالا ثانيالالا وعالالددها  21طالبالالا ،يدرسالالون البرنالالامج
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المقتر ال ي تم إعداده  ،استخدم

الدراسا :المنهج الوصفي والتجريبي ،وكان

فدا الدراسا عبار عالن:

بطاق الالا مالحظ الالا ،بطاق الالا تقي الاليم ،اختب الالار تحص الاليلي  ،مقي الالاس اتج الالاه باس الالتخدام فس الاللوب التحلي الالل األح الالادي،
فبرز نتائج الدراسا كالتالي:

واختبار t. testلمعالجا البيانا  .وجاء

 -يوجد فرق دال إحصائيا بالين متوسالطي درجالا

ففالراد المجموعالا التجريبيالا األولالش التالي تالدرس بالطريقالا

التقليدي الالا ،وففال الراد المجموع الالا التجريبي الالا الثاني الالا الت الالي ت الالدرس باس الالتخدام البرن الالامج المقت الالر  ،ف الالي

(اختب الالار

التحصيل المعرفي ،وفش بطاقا تقييم التصميم التعليمي ،و بطاقا مالحظا األداء العملي لمها ار اإلنتاج

،وف الالي بطاق الالا تقي الاليم إنت الالاج الط الالالب النه الالائي) لبرمجي الالا

التجريبيا الثانيا.
وفوص

الواق الالع االفت ارض الالي التعليمي الالا لص الالالح المجموع الالا

الواقالع االفت ارضالي التالي توصالل

الد ارسالا بضالرور الرجالوع إلالش قائمالا فسالس بنالاء برمجيالا

إليها الباحث عند بناء ه ه البرمجيا  ،واالستفاد من البرنامج المقتر عند وضع مقر ار الواقع.

 -13دراسة محمدت والعمري ()2117
الد ارس الالا إل الالش تحدي الالد الكفاي الالا

ه الالدف

الالزم الالا إلع الالداد المق الالر ار اإللكتروني الالا ل الالدى فعض الالاء هيئ الالا

التدريس بكليا التربيا البدنيا والرياضيا ،وفهميا توافرها من وجها نظر هؤالء األعضاء ،حيث تم إجراؤها

علالالش عينالالا تتكالالون مالالن ( )%61مالالن مجتمالالع الد ارسالالا مالالن خالالالل ( )21عضالالو مالالن ه ال ه الكليالالا اسالالتخدم
الدراسا :المنهج المسحي الوصفي ،وكان
فكثر الكفاياف-كفايا

ب-كفايا

وفوصال

فهميا حسب الوزن النسبي والترتيب هي:

إدار المقرر.

التصميم والتطوير.

ج-كفايا

د-كفايا

فدا الدراسا :االستبانا ،وجاء

فبرز نتائج الدراسا كالتالي:

التقويم.

التخطيط.

الد ارسالالا بضالالرور تالالوفير األجهالالز الالزمالالا ،وجميالالع المسالالتلزما

تتمكن من تنميا المها ار والكفايا

لمركالالز الحاسالالوب بالجامعالالا ،لكالالي

لدى الطلبا بالجامعا.

 -14دراسة عرمان ()2117
هالالدف

الد ارسالالا إلالالش قيالالاس مالالدى امالالتالف طلبالالا الد ارسالالا

لمها ار استخدام الحاسوب ،حيث طبق
الد ارس الالا ،اس الالتخدم

العليالالا فالالي قسالالم التربيالالا جامعالالا الق الالدس

علالش عينالا بلالد عالددها ( )44طالالب بنسالبا ()%21مالن مجتمالع

الد ارس الالا :الم الالنهج المس الالحي الوص الالفي ،وكانال ال
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فدا الد ارس الالا عب الالار ع الالن :اإلس الالتبانا،

فب الالرز نت الالائج الد ارس الالا كالت الالالي -:درج الالا ام الالتالف الطلبال الا للمه الالا ار كانال ال

وج الالاء

مقي الالاس ليك الالر الخماس الالي ،و ج الالاء

مه الالار اس الالتخدام نظ الالام الت الالغيل ف الالي المقدم الالا ث الالم مه الالا ار فساس الاليا

الحاسوب ثم مها ار استخدام بكا المعلوما
 ال توجد فروق اوفوصال ال

الجامعا.

و اإلنترن .

داللا إحصائيا تعزى لمتغير التخص

الد ارس الالا بض الالرور تكثيال ال

متوس الالطا ( )3.43وف الالق

.

الدور التدريبيالالالا وللهيئ الالا التدريس الاليا و لطلب الالا الد ارس الالا
ال ال ا

العلي الالا فال الالي

 -15دراسة الغديان ()2117
هالالدف

الد ارسالالا إلالالش قيالالاس مالالدى االسالالتعداد التقنالالي لالالدى طالبالالا

اإلسالالميا للد ارسالا عبالالر نظالام التعلالاليم االلكترونالي ،حيالالث طبقال

جامعالالا اإلمالالام محمالالد بالالن سالالعود

علالالش عينالا ع الوائيا بلالد عالالددها ( )144

طالبا من الجامعا للفصل الدراسي الثاني 1427ه من مجتمع دراسا يبلد ( )11623طالبا ،استخدم
الدراسا :المنهج المسحي الوصفي ،وكان

فدا الدراسا عبار عن :اإلستبانا ،وجاء

فبرز نتائج الدراسا

كالتالي -:هنالاف بالرامج تالرى عينالا الد ارسالا علالش فنهالا قالادر علالش التعامالل معهالا ب الكل جيالد مثالل :اسالتخدام
برنامج تحرير النصو
وفوص ال

 ،وبرنامج متصفح اإلنترن .

الد ارسالالا بضالالرور اسالالتحداث مقالالرر يركالالز علالالش اسالالتخدام الحاسالالوب و الالبكا اإلنترن ال

العمليا التعليميا ،واعتباره احد المقر ار الدراسيا اإللزاميا لجميع الطالبا
وتق الالديم بال الرامج تدريبي الالا قص الالير للطالب الالا
للحاسوب احلي وتطبيق بكا اإلنترن

فالالي

في الجامعا.

م الالن حي الالث الم الالد الزمني الالا ل الالتعلم المه الالا ار الت الالي تس الالتخدم

وفدواتها.

 -16دراسة أبو عون (2116م)
هدف

الدراسا إلش تحديالد المهالا ار الحاسالوبيا التالي يمكالن إكسالابها للمكفالوفين والك ال

عالن مالدى

فعاليا استخدام برنامجي "إبصار" المعتمد علش حاسالا السالمع ،و" "Virgoالمعتمالد علالش حاسالا اللمالس فالي
إكساب مهار استخدام الحاسوب واإلنترن
طالب كفي

للطالب المكفوفين ،حيث طبق

الدراسا علش عينا من ()12

من طالب الجامعا اإلسالميا بغز في مجموعتين متجانستين  ،واستخدم

به التجريبي ،وكان

فدا الدراسا عبار عن :بطاقا مالحظا ،وجاء

الدراسا المنهج

فبرز نتائج الدراسا كالتالي:

-وج الالود ف الالروق ف الالي فداء الط الالالب المكف الالوفين قب الالل وبع الالد اس الالتخدام البرن الالامج لص الالالح مجم الالوعتي إبص الالار و

فيرجو.

64

-وج الالود فال الالروق فال الالي فداء طال الالالب المجموعال الالا األولال الالش المكفالالالوفين ال ال ال ين يس الالتخدمون برن الالامج إبصال الالار وفداء

المجموعا الثانيا المكفوفين ال ين يستخدمون برنامج فيرجو لصالح المجموعا األولش.
وفوص

الدراسا بضرور توفير وتطالوير الوسالائل و التقنيالا

التعليميالا ،والمسالاعد علالش توظيال

السمعي واللمسي لدى المكفوفين ،وتطوير البرامج المحوسالبا للمكفالوفين فالي مختلال
لهم فرصا للتعلم واكتساب المها ار التي تؤهلهم للعمل في مجاال

المجالاال

المالدخل

التالي تتاليح

الحيا المختلفا.

 -17دراسة عزمي (2116م)
بعالالد،

الدراسا إلش معرفا مدى توافر كفايا

هدف

تكونال ال

المعلم وفقا ألدواره في نظام التعلاليم اإللكترونالي عالن

عين الالا الد ارس الالا م الالن ( )111فالالردا م الالن فعض الالاء هيئ الالا الت الالدريس ،ومع الالاونيهم وطلبال الا مرحل الالا

البكالالالوريوس مالالن كليالالا التربيالالا بالرسالالتاق ،سالاللطنا عمالالان ،وقالالد تالالم توزيالالع ) (150اسالالتبانه ،وصالالل منهالالا هال ا

العالدد الال ي مثالل عينالالا البحالالث ،وبحيالث وصالالل حجالم عينالالا فعضالالاء هيئالا التالالدريس إلالش ( )42عضالالو هيئالالا
ت الالدريس ومع الالاونيهم ،وص الالل حج الالم عين الالا الطلب الالا إل الالش ( )68طال الالب وطالب الالا ،اس الالتخدم

الوصالالفي التحليلالالي ،وكان ال
وثباتها  .،وجاء
نتيجا االختال

الد ارس الالا الم الالنهج

فدا الد ارسالالا عبالالار عالالن :اإلسالالتبانا كالالأدا فساسالاليا وقالالد تالالم التحقالالق مالالن صالالدقها

فبرز نتائج الدراسا كالتالي -:ال يوجد فروق دالا إحصائيا بين فعضالاء هيئالا التالدريس

في التخص

األكاديمي فو الدرجا الوظيفيا فو الخبر في التدريس فو الخبر في مجالال

الكمبيوتر فو الخبر في استخدام اإلنترن

 ،و لف فيما يتعلالق بأهميالا في وظيفالا مالن الوظالائ

للمعلم في نظام التعلم اإللكتروني عن بعد.
الوظالا ئ

الد ارسالالا باالهتمالالام بالكفايالالا

وفوص ال

الم الالار إليهالالا وفقالالا لدرجالالا فهميتهالالا تح ال

المسالتقبليا

كالالل وظيفالالا مالالن

المسالتقبليا ،وتضالمينها جميعالالا فالي البالرامج المقترحالا ،واالهتمالالام باالسالتعانا بمتخصصالين وفنيالين

في ال بكا

وفي التصميم التعليمي للمواقع التعليميا عليها.

 -18دراسة حسن)( 2005
هالدف

الد ارسالا إلالش بنالاء و تجريالب برنالامج تقنالي لتنميالا مهالار العالروف العمليالا فالي تالدريس

التكنولوجيا لدى الطالبا المعلما  ،ولقد طبق

طالبا

فدا الدراسا علالش العينالا والمكونالا مالن )  ( 18طالبالا مالن

قسم العلوم التطبيقيا وتكنولوجيا التعليم والمسجال

الثالاني مالن العالام ) (2005اسالتخدم

لمساق مها ار التدريس من الفصل الدراسي

الد ارسالا المالنهج التجريبالي ،وكانال

المالحظالا والتالي تحتالوي علالش( ( 60فقالر موزعالا علالش ثالالث مهالا ار

فدا الد ارسالا عبالار عالن :بطاقالا

فرعيالا هالي علالش الترتيالب ( مهالار

التحضير للعروف العمليالا ،ومهالا ار التنفيال للعالروف العمليالا ،ومهالار تقالويم الالتعلم بالالعروف العمليالا
وتم التأكد من ثبا

بطاقا المالحظ باستخدام طريقا التجزئا النصفيا حيث بلد معامل الثبا
61

)(0.979

وتم تطبيق بطاقا المالحظا علالش طالبالا

عينالا الد ارسالا قبالل تنفيال البرنالامج .وبعالد االنتهالاء مالن تطبيالق

البرنامج تم تطبيق نفس بطاقا المالحظا علش نفس طالبا
اإلحصائيا علش درجا

وبعد تطبيق المعالجا

عينا الدراسا لتكون بمثابا التطبيق البعالدي

التطبيق القبلي ودرجا

نتائج الدراسا كالتالي -:وجود فروق دالا إحصائيا بين متوسط درجا

التطبيق فلبعدي .وجاء

فبرز

مهار العروف العمليا قبل وبعد

التطبيق لدى الطالبا المعلما تعزى إلالش البرنالامج التقنالي ،وكمالا فظهالر النتالائج فن نسالبا الكسالب المعالدل
للتحضير هي )  ( 1.159وللتنفي )  ( 1.111وللتقويم )  ( 0.938وفن نسالبا الكسالب المعالدل للدرجالا
الكليا هي )  (1.094وه ه النسب للكسب المعدل عاليا مما يعني فن للبرنامج فاعليا عاليا.
لطالبا

وفوصال ال

الد ارس الالا بض الالرور االس الالتفاد م الالن البرن الالامج التقن الالي ف الالي ت الالدريس مس الالاق مه الالا ار الت الالدريس

قسم العلوم التطبيقيا وتكنولوجيا التعليم في الجامعا اإلسالميا بغز وجامعا

الوطن.

 -19دراسة أبو شقيرت أبو شعبان (( 2005
طالبالالا

وهالالدف

الد ارسالالا إلالالش معرفالالا فثالالر اسالالتخدام  WebCTعلالالش تنميالالا مهالالا ار البحالالث العلمالالي لالالدى

كليالالا

التربيالالا فالالي الجامعالالا اإلسالالالميا بغالالز فالالي الجان الب التحصالاليلي األدائالالي ،حيالالث قالالام الباحثالالان

بتطبيقهالا علالش عينالا مالن ففالراد المجموعالا الضالابطا والبالالد عالددها )  ( 26طالبالا والمجموعالا التجريبيالا

والبالد عددها )  ( 26طالبا ،و المل

البطاقالا )  ( 11مهالار رئيساليا ينالدرج تحالتهم العديالد مالن المهالا ار

الفرعيا ومن ثم إعداد اختبار تحصيلي لقياس الجانالب التحصاليلي لالدى الطالبالا
الضابطا والتجريبيا ،استخدم

الدراسا المنهج الوصفي التحليلي ،وكانال

بمهالالا ار البحالالث العلمالالي ثالالم اسالالتخدم

فالي كالل مالن المجموعالا

فدا الد ارسالا عبالار عالن :قائمالا

ه ال ه القائمالالا إلعالالداد بطاقالالا تقالالويم لخطالالط الطالبالالا

المقدمالالا للمالالاد

لقياس الجانالب األدائالي لكالل مالن ففالراد المجموعالا التجريبيالا والضالابطا ،واختبالار تحصاليلي .،وجالاء
نتائج الد ارسالا كالتالالي -:توصالل الباحثالان إلالش وجالود فالروق ا

والجانالب األدائالي لمهالا ار

البحالث العلمالي بالين الطالبالا

اللواتي درسن بالطريقا التقليديا.
وفوص

فبالرز

داللالا إحصالائيا فالي الجانالب التحصاليلي

اللالواتي درسالن باسالتخدام  WebCTواقالرفنهن

الدراسا بضرور تفعيل العديد من المالواد التربويالا  WebCTلمالا لاله مالن فثالر فعالال علالش

كل من الجانب التحصيلي والجانب األدائي.

 -21دراسة جوا رنةت والهرش )(Jawarneh & Alhersh: 2005
هالدف

الد ارسالالا إلالالش الك ال

تكنولوجيالالا المعلومالالا

واالتصالالاال

عالالن مالالدى امالالتالف طلبالا التربيالالا العمليالالا فالي جامعالالا اليرمالالوف لمهالالا ار
ودرجالالا ممارسالالتهم لهالالا خالالالل فتالالر التطبيالالق العملالالي الخالالا

إعالالدادهم معلمالالين قبالالل الخدمالالا ،اسالالتخدم

الد ارسالالا المالالنهج المسالالحي الوصالالفي ،وكان ال
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ببرنالالامج

فدا الد ارسالالا عبالالار

عالالن :اإلسالالتبانا  ،وتكون ال

الدراسا كالتالي:

عينالالا الد ارسالالا مالالن ( )91طالبالالا وطالبالالا و( )22م الرفا .وجالالاء

 -إن مدى امتالف طلبا التربيا العمليا تتراو مابين ضعي

 -إن هناف انسجاما بين درجا االمتالف ودرجا الممارسا.

فبالالرز نتالالائج

ومتوسط.

عدم استخدام م رفي التربيا العمليا له ه المها ار .وفوصال ال

الد ارس الالا بض الالرور الت الالدريب العمل الالي لطلب الالا الجامع الالا ،ومت الالابعتهم م الالن قب الالل الم الالرفين األك الالاديميين

بالجامعا.

 -21دراسة نصر الدين ()2114
هالالدف

الحاسالالوب ف الالي

الد ارسالالا إل الالش تصالالميم برنالالامج حاس الالوبي لتنميالالا مهالالا ار اس الالتخدام وتوظي ال

العمليا التعليميا لدى طلبا قسم تكنولوجيا التعليم بكليا التربيا النوعيا بجامعا عين مس ،تكونال
الد ارسالالا مالالن ( )47طالبالالا وطالبالالا ،اسالالتخدم

الد ارسالالا المالالنهج التجريبالالي ،وكان ال

عينالا

فدا الد ارسالالا عبالالار عالالن:

اختبالالار تحصالاليلي لقيالالاس الجانالالب المعرفالالي للمهالالا ار وبطاقالالا تقيالاليم لقيالالاس الجانالالب المهالالاري ،وجالالاء

نتائج الدراسا كالتالي -:قياس مدى فاعليا البرنامج لدى ففراد عينا الدراسا.

فبالالرز

 تحديد قائما لمها ار استخدام الحاسب احلي لدى الطالب تبعا الحتياجاتهم له ه المها ار .وفوص

الدراسا بتخصي

مقر ار دراسيا لتنميا مها ار الحاسوب لدى الطلبا.

 -22دراسة السيد()2113
هدف

الدراسا إلش تصميم برنامج تدريبي لتنميا المهالا ار الالزمالا السالتخدام ال البكا

الالعبا تكنولوجيالالا التعلالاليم بكليالالا التربيالالا النوعيالالا ببنهالالا ،جمهوريالالا مصالالر العربيالالا ،تكون ال
( )61طالب تم تقسيمها بالتساوي إلش مجموعتين تجريبيا وضابطا.استخدم
وكانال

عينالالا الد ارسالالا مالالن

الدراسا المالنهج التجريبالي،

فدا الد ارسالا عبالالار عالن :اختبالار تحصالاليلي لقيالاس الجانالب المعرفالالي وبطاقالا مالحظالا لقيالالاس األداء

المهاري للطلبا ،وجاء

فبرز نتائج الدراسا كالتالي -:وجود فروق دالالا إحصالائيا بالين طلبالا المجمالوعتين

في االختبار التحصيلي ،وفي األداء المهاري ولصالح طلبا المجموعا التجريبيا التي درس
وفوص

لالدى طلبالا

البرنامج.

الدراسا بضرور إدخال المناهج اإللكترونيا والدمج في البرامج التعليميا.

 23دراسة المبارك (2113م)
ه الالدف

الد ارس الالا إل الالش تع الالر فث الالر الت الالدريس باس الالتخدام الفص الالول االفت ارض الاليا عب الالر ال الالبكا العالمي الالا

"اإلنترن ال " علالالش تحصالاليل طالالالب كليالالا التربيالالا فالالي تقنيالالا
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التعلالاليم واالتصالالال ،وتمثل ال

عينالالا الد ارسالالا فالالي

تحديالالد مجموعالالا مالالن طالالالب كليالالا التربيالالا بجامعالالا الملالالف سالالعود بمدينالالا الريالالاف للعالالام الد ارسالالي 2113م،
واختار منهم عبتين بطريقا ع وائيا من عب مقرر تقنيالا

التعلاليم واالتصالال  ،ثالم قالام الباحالث بتحديالد

ال عبا التي تمثل المجموعا التجريبيا ،وال عبا التي تمثل المجموعا الضابطا ع وائيا ،وبالتالي تكون

العينا من()21طالبا للمجموعا التجريبيا ،و()21طالبا للمجموعا الضابطا ،واستخدم
الالبه التجريبالالي .،وجالالاء

فبالالرز نتالالائج الد ارسالالا كالتالالالي -:ال توجالالد فالالروق ا

الدارسا :المالنهج

داللالالا إحصالالائيا فالالي متوسالالط

تحصالاليل الط الالالب ف الالي المق الالرر ب الالين المجموع الالا التجريبيالالا والض الالابطا عن الالد مس الالتوى المعرف الالا األول والثال الاني
بتصني

بلوم (مستوى الفهم ومستوى الت كر) ،في حين يوجد فروق عند المستوى الثالالث لتصالني

بلالوم(

مستوى التطبيق).
وفوصال
بمختل

الد ارسالالا باالسالالتفاد مالالن تقنيالالا الفصالالول االفت ارضالاليا و تقنيالالا

صورها في حالل بعالف الم الاكل التعليميالا مثالل حالل م الكال

الدراسا ،فو بعف فئا

ال الالبكا العالميالالا فالالي التعلالاليم

الطالالب الال ين هالم فالي خطالر تالرف

المجتمع ممن تزيد فعمارهم عن سن الدراسا الجامعيا (االنتساب).

 -24دراسة أل محيا ()2112
هالالدف

الد ارسالالا إلالالش تحديالالد مالالدى ت الوافر كفايالالا

الث الالامن بكلي الالا المعلم الالين بأبه الالا ،وتمثلال ال
الد ارسالالا المالالنهج الوصالالفي ،وكان ال

الدراسا كالتالي:

تقنيالالا الحاسالالب واإلنترن ال

لالالدى طالالالب المسالالتوى

العين الالا بط الالالب المس الالتوى الث الالاني بع الالدد ( )412طال الالب اس الالتخدم

فدا الد ارسالالا عبالالار عالالن :اإلسالالتبانا كالالأدا فساسالاليا ،وجالالاء

 -وجود فروق دالا إحصائيا تعزى لمتغير التخص

فبالالرز نتالالائج

لصالح طالب األقسام العمليا.

 وجود فروق دالا إحصائيا تعزى لمتغير العمر لصالح مجموعا الطالب األصغر سنا. -انخفاف مستوى التدريب ال ي تلقاه ففراد الدراسا في مهالا ار تقنيالا الحاسالب واإلنترنال

بالكليا.

 -تتوافر كفايا

وفوص

لتقنيا الحاسب واإلنترن

الدراسا بتكثي

 دراسات أجنبية

خالالل د ارسالتهم

لدى ففراد الدراسا بدرجا منخفضا.

التدريب اإللكتروني ودعم البرامج اإللكترونيا بالجامعا .

 -1دراسة لينكت مارز )(Link; Marz: 2006
هالدف

الد ارسالا إلالش قيالاس الثقافالالا الحاسالوبيا واالتجاهالا

فولش طب في الجامعا الطبيا في فينا،حيث اعتمد

عالالام 2115ووفالالر معظالالم المعلومالالا

نحالو الالتعلم اإللكترونالي لالدى طلبالا سالالنا

الجامعا نظام التعلم اإللكتروني عبر اإلنترنال

الالزمالالا للطلبالالا عبالالر اإلنترنال  ،لال لف فجريال
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فقالط

الد ارسالالا فالالي مسالالاقا

تالالدريب الحاسالالوب علالالش اإلنترن ال  ،اسالالتخدم

الدراسا عبار عن :اإلستبانا ،حيث طبق
وجالالاء

الد ارسالالا :المالالنهج المسالالحي الوصالالفي التحليلالالي ،وكان ال

علش طلبا سنا فولش طب بالجامعا فهم مجتمع الدراسا.

فدا

فبالالرز نتالالائج الد ارسالالا كالتالالالي -:وجالالود فالالروق ضالالعيفا بالالين الال كور واإلنالالاث لصالالالح الال كور

في استخدام الحاسوب واالتصال باإلنترن  .وفوص
الحاسوبيا وتزويدهم بمعلوما

الدراسا بضرور العمل علش تثقي

الطلبالا بالثقافالا

عن التعلم اإللكتروني ب كل فكبر.

 -2دراسة فريستاد )(Fristad: 2006
الص ال
وكان

هدف

الدراسا إلش تحديد الثقافالا الحاسالوبيا ،ومسالتوى مهالا ار معالجالا الكلمالا

الثالالاني ع الالر فالالي مدرسالالا ي الوا المركزيالالا ،اسالالتخدم

الد ارسالالا المالالنهج المسالالحي الوصالالفي التحليلالالي،

فدا الدراسا اختبار لتحديد مستوى الثقافا الحاسوبيا ،حيالث طبقال

فالالردا مالالن الصال

لالدى طالالب سالنا

علالش عينالا مكونالا مالن ()113

( )12مالالن مدرسالالا يالوا المركزيالالا تالالم اختيالالارهم بالطريقالالا الع الوائيا الطبقيالالا .وجالالاء

فبالالرز

نتائج الدراسا كالتالي-:عدم وجود فروق دالا إحصائيا بين ال كور واإلناث في استخدام الحاسوب ،وتعلم

مس الالاقا

الدرس الالا ،واظه الالار مف الالاهيم معي الالار الحوس الالبا ل الالدى الطلب الالا المس الالتخدمين
الحاس الالوب خ الالارج م الالنهج ا

للحاسالالوب إلنجالالاز واجبالالاتهم .وفوص ال
التكنولوجي في مساقا

الطلبا.

الد ارسالالا بضالالرور تكثي ال

المعلومالالا

العامالالا التالالي تخ ال

المجالالال

 -3دراسة بلغريم )(Pilgram: 2000
ه الالدف
اسالالتخدم
ومقالالابال

الد ارس الالا إل الالش معرف الالا دور نظ الالام  WEBCTف الالي دع الالم كلي الالا

الد ارسالالا :المالالنهج المسالالحي الوصالالفي التحليلالالي ،حيالالث كان ال

لمعرفالالا دور النظالالام فالالي دعالالم الكليالالا

جامعال الا فونت الالاريو ف الالي كن الالدا،

فدا الد ارسالالا عبالالار عالالن :اسالالتبانا

مالالن فكثالالر مالالن محالالور ،وتكونال

عينالالا الد ارسالالا مالالن)25( :

مدرسال الالا بالجامعال الالا ،و( )76م ال الرفا علال الالش فنظمال الالا دعال الالم المنال الالاهج االلكتروني ال الا ،و( )37مصال الالمما للمقال الالر ار

التعليميا ،و()34مسئوال إداريا بالجامعا ،وجاء

فبرز نتائج الدراسا كالتالي:

-ضرور توفير برنامج فكاديمي محتر  ،تدريب محتر فالي تصالميم المقالر ار االلكترونيالا ،تالوفير مركالز

لمصالالادر الالالتعلم يقالالوم بتصالالميم المنالالاهج الد ارسالاليا .وفوص ال
المجال وتزويد الطلبا بالجامعا

بما يلزمهم من معلوما

الد ارسالالا بإعطالالاء الكثيالالر مالالن الالالدو ار فالالي ه ال ا

عن األنظما التكنولوجيا.

 -4دراسة رودن )(2000, Roden
ه الالدف

الد ارس الالا إل الالش مراجع الالا القائم الالا الوطني الالا للمه الالا ار ف الالي مج الالال التقني الالا ،اس الالتخدم

المنهج المسالحي الوصالفي ،وكانال

الد ارس الالا:

فدا الد ارسالا عبالار عالن :اإلسالتبانا حيالث قالام الباحالث بتطويرهالا اسالتنادا
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عينالالا الد ارسالالا مالالن ( )186طالالالب منالالتظم فالالي التربيالالا الميدانيالالا

لمعالالايير الجمعيالالا الدوليالالا للتقنيالالا ،وتكون ال

بجامعالا اديبالورو فالالي بنساللفانيا ) . (Ediboro University of Pennsylvaniaوجالالاء

فبالرز نتالالائج

الد ارسالالا كالتالالالي -:تصالالني

مهالالا ار الحاسالالب إلالالش مهالالا ار مهمالالا ومهالالا ار فقالالل فهميالالا مالالن وجهالالا نظالالر

الصالالور والجالالداول لصالالفحا

(DOS) Disk Operating

علالالش درجالالا

الطلبالالا فنفسالالهم وهالالي :ف-مهالالا ار حصالالل

فقالالل :لغالالا

البرمجالالا ،الجالالداول الرياضالاليا ،إضالالافا

ال الالبكا العنكبوتيالالا ،نظالالام الت الالغيل دوس

.System
ب-مه الالا ار حص الالل

عل الالش درج الالا

فعل الالش :اإلنترنال ال  ،البري الالد االلكترون الالي ،معالج الالا النص الالو
اإللكتروني.

بالعمل علش تنميا مها ار البرمجا لدى طلبا التخص

 .وفوصال ال

 تعليدددق علدددى الدراسدددات السدددابقة التدددي تناولدددت المحدددور األول :الكفايدددات فدددي الدددتعلم
اإللكتروني بشكل خاص.

أول :من حيث الهدف األهداف:
تباين ال
هالدف

التالالي تناول ال

الد ارسالالا

التعالر إلالالش الكفايالا

كمالالا حاول ال

كفايالالا

اإللكترونيالا التالالي يمتلكهالا طلبالا جامعالالا القالدس المفتوحالا مالالن وجهالا نظالالرهم ،

التعالالر علالالش مالالدى اإلخالالتال

وجهالالا نظالالرهم ،وجالالاء

الالالتعلم اإللكترونالالي مالالن حيالالث فهالالدافها  ،فالد ارسالالا الحاليالالا

فالالي تقالالدي ار ومسالالتويا

الطلبالالا بجامعالالا القالالدس المفتوحالالا مالالن

د ارسالالا (األسالالود واللالالو  ) 2112 ،مالالن فهالالم الد ارسالالا

التالالي تحالالدث

عالالن ال الالتعلم

اإللكترونالال الالي لال ال الالدى طلبالال الالا الجامعالال الالا ،والتالال الالي تعتبال ال الالر جالال الالوهر الد ارس ال الالا الحالي ال الالا ،باإلض ال الالافا إلالال الالش د ارسال ال الالا (

المبالالارف )2113،التالالي تهالالد
المعلوماتيال الالا اإلنترن ال ال

إلالالش التعالالر إلالالش فثالالر التالالدريس باسالالتخدام الفصالالول االفت ارضالاليا عبالالر ال الالبكا

 ،كمال الالا وت ال الالير د ارسال الالا كال الالل مال الالن (العمال الالري( ،)2119 ،السال الالي ( ،)2119 ،نوفال الالل،

( ،)2118عرمالان ( ،)2117،الغالالديان( ،)2117 ،عزمالالي ( ،)2116،ل محيالالا( ،)2112 ،لينالالف ومالالارز،
( ،)2116جالوا رنالالا والهالالرش ،)2115 ،فهالي ت الالير جميعالالا إلالش كفايالالا

في امتالف المها ار والكفايا

التعلالاليم اإللكترونالي ودرجالالا توافرهالالا

الحاسوبيا سواء عند الطلبا فو فعضاء الهيئا التدريسيا بالجامعا .

في حالين ت الير د ارسالا كالل مالن (العالواود  ،)2112 ،ود ارسالا (العساليلي )2111 ،إلالش التعالر إلالش

الصعوبا

والتحديا

التي تواجه الطلبا في الجامعا

وهن الالاف فيض الالا د ارس الالا

تن الالادي بأه الالدا

الفلسطينيا.

فخ الالرى تت الالابه فيه الالا د ارس الالا ك الالل م الالن (العن الالزي،)2111 ،

(الحولي( ،)2111 ،البور نو( ،)2118 ،حسن( ،)2115 ،فبو قير و عبان( ،)2115 ،نصالر الالدين،
( ،)2114الس الاليد )2113 ،فمعظمه الالا تت الالابه ف الالي األه الالدا
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حي الالث ته الالد

إل الالش تنمي الالا مه الالا ار الحاس الالوب

واإلنترنال

التدريسيا.

لالالدى الطلبالالا  ،واعالالداد بالرامج مقترحالالا لتنميالالا المهالالا ار الحاسالالوبيا لالالدى الطلبالالا وفعضالالاء الهيئالالا

فالي حالالين ف الالار د ارسالالا

فخالرى ومنهالالا د ارسالالا (فبالالو جحجالالو ( ،)2111 ،باخالالدلق،

فخالالرى بأهالالدا

( ،)2111الوحي الالدي ،)2119 ،ل محي الالا( ،)2118 ،محم الالد والعم الالري( ،)2117 ،فب الالو عالالالون،)2116 ،
إل الالش تحدي الالد المه الالا ار  ،واع الالداد قال الوائم

(فريس الالتاد( ،)2116 ،ب الالالغريم( ،)2111 ،رودن )2111 ،فه الالدف

الالزما للطلبا.

خاصا بالكفايا  ،وتنميا مها ار التدريس لدى فعضاء الهيئا التدريسيا وتحديد الكفايا

ثانيا :من حيث العينة:
تتفاو العينا

ب كل خا

والمراحل التعليميا والجنس فالي الد ارسالا

ففي حين معظم الدراسا

تكون

التدريسالاليا بالجامعالالا  ،ومعلمالالي ومعلمالالا

التالي تناولال

عينتهالا مالن طالالب وطالبالا

الجامعالا

وفعضالاء الهيئالا

التكنولوجيالالا بالمالالدارس ،نجالالد فن د ارسالالا (عرمالالان )2117 ،هالالي

الدراسا الوحيد التي كان

عينتها طلبا الدراسا

عالالون )2116 ،التالالي كانال

عينتهالالا الطلبالالا المكفالالوفين ،فالالي حالالين ت الالابه

العليا ،في حين اختلف

حيث عينتها بدراسا (األسود واللو  ، )2112 ،فيما عدا لف كان
ه ا المحور متقاربا من حيث طالب طالبا

كفايالا

الالتعلم اإللكترونالي

والهيئا

الجامعا

الدراسا الحاليا مع دراسا (فبالو

الد ارسالالا الحاليالالا بجالالزء كبيالالر مالالن

جميع العينا

السابقا في

للدراسا

التدريسيا سواء مدارس فو جامعا .

ثالثا :من حيث األدوات المستخدمة:
تنوع

األدوا

المستخدما في الدراسا

السابقا ،وكان تنوعها يتفق وطبيعا تلف الدراسا

ا الالترك

ه ال ه الد ارسالالا ب الالكل جزئالالي مالالع معظالالم الد ارسالالا

واختلف

مع د ارسالا كالل مالن ( فبالو جحجالو  )2111 ،حيالث اسالتخدم

الكفايال الالا

وبطاقال الالا المالحظال الالا واختبال الالار تحصال الاليلي ،ود ارسالالالا (الوحيال الالدي )2119 ،حيال الالث اسال الالتخدم

فالالي اسالالتخدام االسالالتبيان كالالأدا رئيسالالا للد ارسالالا،
هال ه الد ارسالا قائمالا بمهالا ار الالتعلم

اإللكتروني باإلضافا إلالش اسالتبانا خماساليا االسالتجابا  ،ود ارسالا (الحالولي )2111 ،اسالتخدم
بمها ار التعلم االلكتروني وبطاقا مالحظا ،ود ارسالا (البالور نالو )2118 ،حيالث اسالتخدم

مالحظ الالا ،ود ارس الالا (نوف الالل )2117 ،حي الالث اس الالتخدم

قائمالا مالن
قائمال الالا

ثالثالا بطاقالا

بطاق الالا مالحظ الالا وبطاق الالا تقي الاليم واختب الالار تحص الاليلي

ومقي الالاس اتج الالاه ،ود ارس الالا (فب الالو ع الالون )2116 ،حي الالث اس الالتخدم

 )2116حيالالث اسالالتخدم

حيث

بطاق الالا مالحظ الالا ،ود ارس الالا (زي الالن ال الالدين،

اختب الار تحصالاليلي ومقيالالاس اتجالالاه ،ود ارسالالا (حسالالن )2115 ،حيالالث اسالالتخدم

بطاقا مالحظا ،ودراسا (فبو قير وفبو عبان )2115 ،حيث استخدم

قائمالا بمهالا ار البحالث العلمالي

وبطاقا تقويم واختبار تحصيلي ،ودراسا (نصر الدين )2114 ،حيث استخدم

تقي الاليم ،ود ارس الالا (الس الاليد )2113 ،حي الالث اس الالتخدم

اختبار تحصيلي وبطاقا

اختب الالار تحص الاليلي ،ود ارس الالا (فريس الالتاد )2116 ،حي الالث
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اسالالتخدم
استخدم

اختبالالار ،ود ارسالالا (بجالالز )2116حالالي اسالالتخدم

استبيان ومقابال .

اسالالتبيان واختبالالار ،فالالي د ارسالالا (بلغ الريم )2111

رابعا :من حيث المنهج المستخدم:
اسالالتخدم

ه ال ه الد ارس الالا المالالنهج الوصالالفي التحليل الالي ،وقالالد الالاركتها معظ الالم الد ارسالالا

اسالالتخدام المالالنهج الوصالالفي التحليلالالي كمالالنهج يناسالالب طبيعالالا هال ه الد ارسالالا

تناولال

السالالابقا ف الالي
التالالي

باسالالتثناء بعالالف الد ارسالالا

المالالنهج التجريبالالي وهالالي د ارسالالا (خليالالل ( ، )2118 ،ل محيالالا( ،)2118 ،حسالالن( ،)2115 ،نصالالر

ال الالدين( ،)2114 ،الس الاليد ، )2113 ،ف الالي ح الالين هن الالاف د ارس الالا

فيض الالا اختلفال ال

ب الالالمنهج واتبعال ال

الوصالالفي التجريبالالي ومنهالا د ارسالالا (نوفالالل( ،)2117 ،زيالالن الالالدين ،)2116 ،فمالالا د ارسالالا

الم الالنهج

فخالالرى فقالالد اتبع ال

الم الالنهج البن الالائي التجريب الالي ومنه الالا د ارس الالا (الح الالولي( ،)2111 ،الوحي الالدي( ،)2119 ،الب الالور ن الالو،)2118 ،
وفخي ار دراستان اختلفتا مع جميع المناهج المستخدما في الدراسا

السابقا في ه ا المحور واتبعتا المالنهج

به التجريبي فال وهي دراسا (المبارف( ،)2113 ،فبو عون.)2116 ،

خامسا :من حيث النتائج:
تنوع

النتائج واختلف

حسب الدراسا

علش ه ا المحور قد تمحور النتائج في:

 وجود فروق دالا إحصائيا في درجا امتالف الطلبا لمها ار التعلم اإللكتروني لصالح الال كور كمالا فاليد ارس ال الالا (األس ال الالود والل ال الالو ( ،)2112 ،عرم ال الالان( ،)2117 ،نص ال الالر ال ال الالدين( ،)2114 ،لين ال الالف وم ال الالارز،
( ،)2116جوا رنا والهرش)2115 ،

 وجود فالروق دالالا إحصالائيا حالول المعيقالاتواجه الطلبا في الجامعا

و الصالعوبا

فالي التوظيال

في حين لالم تكالن هنالاف فالروق فالي الصالعوبا

و التطبيالق للالتعلم اإللكترونالي
تعالزى إلدار الجامعالا

كمالا

في دراسا (العواود ( ،)2112 ،العسيلي،)2111 ،

 وجالالود فهميالالا للمعرفالالا بالثقافالالا الحاسالالوبيا والعالالرف التطبيقالالي للمهالالا ار داخالالل البرنالالامج المحوسالالب كمالالافي دراسا (فبو جحجو ( ،)2111 ،الوحيدي( ،)2119 ،بلغريم( )2111 ،الغديان.)2117،

 وجود فروق دالا إحصائيا تعزى لصالح األداء البعدي في التعلم اإللكتروني كما في دراسا (العنالزي،( ،)2111الحولي( ،)2111 ،البور نو ( ،)2118 ،ل محيا( ،)2118 ،نوفل( ،)2117 ،فبو عون،
( ،)2116حسن( ،)2115 ،فبو قير وفبو عبان ( ،)2115،السيد( ،)2113 ،السي .)2119 ،

 توجد فروق دالا إحصائيا لصالح الخبر في التعليم اإللكتروني كما في دراسا (باخدلق ،)2111 ،كماتختل

معها دراسا (العمري  )2119،حيثي ال توجد فروق فيها تعزى لصالح الدو ار التدريبيا وانمالا
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هنال الالاف فال الالروق لصالالالالح وي التخال الالرج األحالالالدث مالالالن المعلمال الالين ،ود ارس الالا (عزمالالالي ( ،)2116 ،ل محيال الالا،

.)2112

 فالالي حالالين ت الالير د ارسالالا (فريسالالتاد )2116 ،لعالالدم وجالالود فالالروق دالالالا إحصالالائيا بالالين ال ال كور واإلنالالاث فالالياستخدام الحاسوب.

الدراسا الحاليالا مالع د ارسالا ( األسالود واللالو  )2112 ،فالي وجالود فالروق فالي المهالا ار

 -في حين ت ابه

االلكترونيالالا لصالالالح ال ال كور .ود ارسالالا (السالالي  )2119 ،فالالي وجالالود فالالروق فالالي العمالالر لصالالالح عض الوا

التدريس وا

األعمار( اقل من 35عاما) علش زميالتهن في استخدام الحاسوب.

المحور الثاني :دراسات تناولت الكفايات في التعلم اإللكتروني بشكل عام.
 الدراسات العربية
 -1دراسة الشناقت وبني دومي ()2111
الد ارسالالا إلالالش التعالالر إلالالش اتجاهالالا

هالالدف
العلوم ،تكون

المعلمالالين والطلبالالا نحالالو اسالالتخدام الالالتعلم اإللكترونالالي فالالي

عينا الدراسا مالن ( )28معلمالا ومعلمالا ممالن درسالوا مالاد الفيزيالاء المحوسالبا للصال

الثالالانوي العلمالالي،و( )118طالبالالا ،مالالوزعين علالالش خمالالس مجموعالالا
محافظالا الكالرف ،منهالا فربالع مجموعالا
م الالع الق الالر

تجريبيالا تعلمال

العتيادي الالا) ،اس الالتخدم

الد ارس الالا :الم الالنهج التجريب الالي ،وكانال ال

المعلمالالين نحالالو الالالتعلم اإللكترونالالي ،ومقيالالاس اتجاهالالا
إحصالالائيا تالالم اسالالتخدام المتوسالالطا

" " واختبار يفيه للمقارنا

الحسالالابيا واالنح ارفالالا

فلبعدي ،وجاء

فالالي ثالالالث مالالدارس ثانويالالا لل ال كور فالالي

مالن خالالل ( اإلنترنال  ،القالر

الم الالدمج ،المعل الالم م الالع جه الالاز ع الالرف البيان الالا

األول

ومجموع الالا ض الالابطا تعلمال ال

المالدمج ،اإلنترنال

بواس الالطا الطريق الالا

فدا الد ارس الالا عب الالار ع الالن :مقي الالاس اتجاه الالا

الطلبالالا نحالالو الالالتعلم اإللكترونالالي ولمعالجالالا البيانالالا

المعياريالالا وتحليالالل التبالالاين المصالالاحب  ،واختبالالار

فبرز نتائج الدراسا كالتالي -:وجود اتجاها

إيجابيا لدى

المعلمالالين نح الالو ال الالتعلم اإللكترون الالي ،بحيالالث بل الالد المتوس الالط الحس الالابي الكلالالي لتق الالدير المعلم الالين عل الالش مقي الالاس

االتجاها
اتجاها

نحو التعلم اإللكتروني ( ،)3.76من فصل ( ،)5.11و حدوث تغيالر ساللبي دال احصالائياً فالي

الطلبا نحو التعلم اإللكتروني ،حيث كان متوسط عالمالا

التجربالالا( )3.78فعلالالش مالالن متوسالالط عالمالالا
ظاهريا في متوسط فداء مجموعا

إحصالائياً بالالين متوسالالطا
البعدي وفوص
وق ال

عالمالالا

الطلبالا علالش مقيالاس االتجاهالا

قبالل

الطلبالالا علالالش المقيالالاس بعالالد التجربالالا ( ،)3.33وجالالود فالالروق

الدراسا الخمالس علالش مقيالاس االتجاهالا

طلبالا مجموعالالا

القبلالي ،ال توجالد فالروق دالالا

الد ارسالالا الخمالالس علالش مقيالالاس االتجاهالالا

الدراسا بالعمل علش توفير فجهز حاسوب بعدد كالا

نحالالو الالالتعلم

فالي المالدارس الثانويالا ،بحيالث يتالا

اسالالتخدام المعلمالالين والطلبالالا ب الالكل كالالا  ،وعقالالد دو ار تدريبيالالا للمعلمالالين فالالي وزار التربيالالا والتعلالاليم

بحيث يتم تدريبهم علش كيفيا استخدام الحاسوب واإلنترن
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في التعليم وكيفيا تنفي التعلم اإللكتروني.

 -2دراسة قرواني (2111م)
هدف

الدراسا إلش معرفا اتجاها

الالتعلم اإللكترونالي فالي منطقالا ساللفي

الطلبا نحو التواصل الفوري المتزامن وغير المتالزامن فالي بيئالا

التعليميالا فالي جامعالا القالدس المفتوحالا ،نالابلس ،فلسالطين ،اسالالتخدم

الد ارسالالا :المالالنهج الوصالالفي التحليلالالي ،تكون ال

عينالالا الد ارسالالا مالالن ( )%15مالالن مجتمالالع الد ارسالالا مالالا يعالالادل

( )143اس الالتبانا فعي الالد منه الالا ( )126اس الالتبانا ،اس الالتخدم الباح الالث الم الالنهج الوص الالفي التحليل الالي ،وكانال ال

فدا

الد ارس الالا عب الالار ع الالن :اس الالتبانه ،حي الالث اس الالتخدم برن الالامج ال الالرزم اإلحص الالائيا للعل الالوم االجتماعي الالا )،(SPSS
وتحلي الالل التب الالاين األح الالادي ،والمتوس الالطا

الدراسا .وجاء

الحس الالابيا ،واختب الالار ) ،(T-Testللتحق الالق م الالن ص الالحا فرض الاليا

فبرز نتائج الدراسا كالتالي -:عدم وجود فالروق فرديالا ا

( ،)0.05 =aلمالالدى تالالأثر اتجاهالالا

التعلالاليم اإللكترونالالي فالالي منطقالالا سالاللفي

داللالا إحصالائيا عنالد مسالتوى

الدارسالالين نحالالو اسالالتخدام التواصالالل المتالزامن وغيالالر المتالزامن فالالي بيئالالا
التعليميالالا تعالالزى لمتغيالالر كالالل مالالن (العمالالر ،الجالالنس ،مهنالالا الطالبالالا،

الحالا االجتماعيا ،مستوى السنا الدراسيا ،والبرنامج األكاديمي).
الدراسا بضرور تدعيم بيئا التعليم اإللكتروني في منطقالا ساللفي

وفوص

اإلنترن ال

التحتيالالا لخالالدما
التعليميا.

فالالي محافظالالا سالاللفي

والحالالث علالالش المزيالالد مالالن الدارسالالا

وم ارعالا ضالع

البنيالا

فالالي منطقالالا سالاللفي

 -3دراسة عبد الدايمت ونصار (2111م)
هدف

الدراسا إلالش تعالر بيئالا

الالتعلم اإللكترونالي األكثالر اسالتخداما فالي جامعالا القالدس المفتوحالا

لالالدى طلبالالا جامعالالا القالالدس المفتوحالالا وعالقتهالالا بمس التوى دافعيالالا اإلنجالالاز لالالديهم فالالي ضالالوء متغي ال ار ( النالالوع
االجتمالالاعي -والبرنالالامج األكالالاديمي-والمسالالتوى الد ارسالالي) ،حيالالث طبق ال

علالالش عينالالا ع الوائيا مكونالالا مالالن

()345طالبا وطالبا من جامعا القدس المفتوحا بمنطقا مال غز التعليميا في الفصل الثالاني مالن العالام
الد ارس الالي 2111 -2111م اس الالتخدم

الد ارس الالا :الم الالنهج الوص الالفي التحليل الالي ،وكانال ال

عن:إسالتبانا ،ومقيالاس دافعيالا اإلنجالاز لهارمالانس تعريالب:صالال فبالو ناهيالا ،وجالاء

كالتالي -:وجود فروق ا

داللالا إحصالائيا فالي درجالا

اسالتخدام المالودل والصالفو

الالتعلم اإللكترونالي تبعالا للمسالالتوي الد ارسالي ألفالراد العينالالا ،وكانال
لصالالالح طلبالالا المسالالتوى األول ،فالالي حالالين ال توجالالد فالالروق ا

فدا الد ارس الالا عب الالار

فبالرز نتالائج الد ارسالا

االفت ارضاليا ،وبيئالا

الفالروق بالالين طلبالا المسالتوى األول والثالالاني

داللالالا إحصالالائيا فالالي درجالالا

اسالالتخدام بيئالالا

البوابا األكاديميا تبعا للمستوى الدراسي ألفراد العينا.
-توجد فروق ا

داللا إحصائيا في مستويا

كمالالا توجالالد فالالروق ا

االنجاز تبعا للنوع االجتماعي لصالالح الطالبالا

داللالالا إحصالالائيا فالالي مسالالتويا
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اإلنالاث،

االنجالالاز تبعالالا للنالالوع االجتمالالاعي بالالين طلبالالا برنالالامجي

التربيالالا والعلالالوم اإلداري الالا واالقتصالالاديا م الالن ناحيالالا ،وبرنالالامج التنمي الالا االجتماعيالالا واألسالالريا ،لصالالالح طلب الالا

برنامجي التربيا والعلوم اإلداريا واالقتصاديا.
وفوص

الدراسا بتحسين التجهي از الماديا والفنيا التي يتطلبها استخدام بيئا

في مختب ار الجامعا لتكون فكثر عملياتيا.

 -4دراسة النجدي (2111م)
هدف

الد ارسالا إلالش الوقالو

التعلم اإللكتروني

علالش مالدى مطابقالا جالود معالايير الالتعلم اإللكترونالي المعمالول بهالا فالي

جامع الالا الق الالدس المفتوح الالا ( :التربوي الالا والفني الالا واإلداري الالا) لمع الالايير الج الالود العالمي الالا ف الالي المج الالاال

اسالالتخدم

نفس الالها،

الد ارسالالا :المالالنهج الوصالالفي المسالالحي ،وكان ال

فدا الد ارسالالا عبالالار عالالن :اسالالتبانتين بحيالالث وزعتالالا

ب الالكل إلكترونالالي واحالالد لكالالل مجموعالالا لجمالالع المعلومالالا

حالالول جالالود المحتالوى والتصالالميم التعليمالالي للمقالالرر

اإلداريا ودعمهم للتعلم اإللكتروني فالي جامعالا القالدس

اإلكتروني ،ومساند الم رفين والدارسين والخدما

المفتوحا ،وتم التأكد من صدق االستبانتين بعرضهما علش محكمين متخصصين ،ومن ثباتهما باسالتخدام

معام الالل فلف الالا كرونب الالاخ ،وتمال ال
وجال الالاء

المعالج الالا باس الالتخدام الحزم الالا اإلحص الالائيا للد ارس الالا

فبال الالرز نتال الالائج الد ارسالالالا كالتال الالالي -:ال يوجالالالد فال الالروق ا

لمتوسالالطا

االجتماعي الالا ).(spss

دالل الالا إحصال الالائيا فالالالي تقال الالدي ار الم ال الرفين

جالالود معالالايير الالالتعلم اإللكترونالالي تعالالزى لمتغيالالر الجالالنس فو الرتبالالا األكاديميالالا ،إال فنالاله وجالالد

فروق للتقالدي ار تعالزى إلالش متغيالر الم الر  .وفوصال

الد ارسالا بالاإلقرار بمعالايير الالتعلم اإللكترونالي ون الرها

في جامعا القدس المفتوحا ب كل رسالمي ،وتوجياله الجهالود لن الر ثقافالا الجالود فالي الالتعلم اإللكترونالي فالي

ضوء تنامي المنافسا في تطبيقا

ه ا النوع من التعلم إقليميا ودوليا.

 -5دراسة شبات ومشتهى (2111م)
هدف

الدراسا إلش التعر إلش العقبا

في العمليا التعليميا في قطاع غز  ،حيث كان

تقالالارير الطالالالب حالالول تقنيالالا الصالالفو

وجاء

والم اكل التي تواجه استخدام تقنيالا الصالفو
عبار عن دراسا حالا ،وكان

االفت ارضالاليا ،ومالالا ن الرته الجامعالالا مالالن بيانالالا

فبرز نتائج الدراسا كالتالي -:فن البنيا التحتيا ( الحاسوب واإلنترنال

فالالي قطالالاع غالالز ت الالكل عقبالالا
وفوص ال

الفت ارضاليا

فدا الد ارسالا عبالار عالن:
حالالول هال ا الموضالالوع،

وانقطالاع التيالار الكهربالائي)

كبيالالر فالالي تطالالوير العمليالالا مالالن خالالالل اسالالتخدام تقنيالالا الصالالفو

االفت ارضالاليا..

الد ارسالالا بضالالرور تبنالالي إدار الجامعالالا إسالالتراتيجيا واضالالحا للمسالالاعد فالالي تالالوفير وتحسالالين البنيالالا

التحتيالالا للالالدارس ،والم الالر  ،لضالالمان تطالالوير العمليالالا التعليميالالا علالالش فسالالاس مواكبالالا التطالالور التكنولالالوجي

الحديث.

 -6دراسة شرف ()2119
هالدف

الد ارسالالا إلالش تقالالويم مسالاق تكنولوجيالالا المعلومالالا

و البكا

الحاسالالب احلالي بجامعالالا األقصالالش

بغز في ضوء معالايير الثقافالا الحاسالوبيا ومالدى اكتسالاب الطلبالا لهالا ،وتمثلال
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فالي جميالع طلبالا التكنولوجيالا

مستوى ثالث ال ين فنهوا مساق تكنولوجيالا المعلومالا

و البك

الحاسالب احلالي فالي الفصالل الد ارسالي الثالاني

مالالن العالالام الجالالامعي 2119 -2118م والبالالالد عالالددهم ( )53طالبالالا وطالبالالا وهالالم فف الراد المجتمالالع األصالاللي
،اسالالتخدم

فدا الد ارسالالا ه الالي :قالالام الباح الالث مترجمالالا ومع الالدا

الد ارسالالا :الم الالنهج الوصالالفي التحليل الالي ،وكان ال

لمقاييس عالميالا للتربيالا التكنولوجيالا حسالب الساللم التعليمالي فالي الواليالا

المتحالد األمريكيالا ،حيالث تكونال

قائمالالا المعالالايير الحاسالالوبيا مالالن ()42معيالالا ار موزعالالا علالالش ( )11مجالالاال ،و()6محالالاور رئيسالالا ،وتالالم تحليالالل
مس الالاق التكنولوجي الالا و الالبكا

الحاس الالب ف الالي ض الالوء مع الالايير الثقاف الالا الحاس الالوبيا الت الالي ينبغ الالي مراعاته الالا ف الالي

()42معيالالا ار مالالن فصالالل ()59معيالالا ار في بنسالالبا ( .)%71.2ولقالالد صالالمم الباحالالث اختبالالا ار للمعالالايير المعرفيالالا
للثقافا الحاسوبيا تم التأكد من صدقها عن طريق صدق االتسالاق الالداخلي وصالدق المحكمالين والتأكالد مالن
ثباته عن طريق التجزئا النصفيا ،فوجد قيم معامل الثبا

قيما معامل الثبا

تسالاوي ( )1.813وهالو معامالل ثبالا

عالالدم وجالالود فالالروق ا

تساوي ( )1.632وبطريقا فلفا كرونبالاخ فوجالد

مقبالول .،وجالاء

فبالرز نتالائج الد ارسالا كالتالالي-:

داللالالا إحصالالائيا بالالين نسالالب درجالالا تالالوفر معالالايير الثقافالالا الحاسالالوبيا ومالالدى اكتسالالاب

الطلبا لتلف المعايير حيث بلد مستوى الداللا (.)1.648
المساقا

الد ارسالالا بضالالرور مراجعالالا المعالالايير الخاصالالا بصالالياغا المسالالاقا

وفوص ال

ومواكبتها للتطور السريع ال ي نعي ه.

الحاسالالوبيا ،ودعالالم ه ال ه

 -7دراسة البايض (2119م)
ه الالدف

الد ارس الالا إل الالش معرف الالا مس الالتوى التنال الور التكنول الالوجي ل الالدى طلب الالا قس الالم الحاس الالب بكلي الالا مجتم الالع

العلوم المهنيا والتطبيقيا ،باإلضافا إلش معرفا مستوى المهار التكنولوجيا لدى طلبا قسالم الحاسالب بكليالا

مجتمالالع العلالالوم المهني الالا والتطبيقيالالا ،تكون ال

الحاسب احلي و بكا

عين الالا الد ارسالالا م الالن طالالالب قسالالم الحاس الالوب تخص ال

ص الاليانا

الحاسوب،حيث تم اختيارهما بطريقا قصديه من طالالب الكليالا وكالان عالدد العينالا

عبالالار عالالن ( )22طالبالالا ،اسالالتخدم

الد ارسالالا :المالالنهج الوصالالفي التحليلالالي ،وكانال

فدا الد ارسالالا عبالالار عالالن:

اختبار لقياس الجانب المعرفي ،واستبانه مغلقا لتحديد الجانب الوجداني ،وبطاقا مالحظا لقياس الجانالب

المهاري. ،وجاء

فبالرز نتالائج الد ارسالا كالتالالي -:وجالود عالقالا دالالا إحصالائيا بالين درجالا

التنور التكنولوجي ومجال التكنولوجيا من جانب وال بكا

من جانب خر،وكال لف اإللكترونيالا

لف إلش زياد مستوى التنور التكنولوجي لدى الطلبا والعكس صحيح.

 وجود عالقا دالا إحصائيا بين درجاكلم الالا زاد

درج الالا

والعكس صحيح.

مجالال مسالتوى
كمالا فدى

مجال التنور التكنولالوجي ومجالال الصاليانا ،وهال ا يالدل علالش فناله

مج الالال الص الاليانا كلم الالا فدى ل الالف إل الالش زي الالاد مس الالتوى التن الالور التكنول الالوجي ل الالدى الطلب الالا
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وفوص

الدراسا بزياد عدد الساعا
حول المساقا

واجراء دراسا

العمليا فالي مجالال التكنولوجيالا والصاليانا وااللكترونيالا

السابقا وسبل تطويرها بالكليا.

وال البكا ،

 -8دراسة أبو عقل (2118م)
هالالدف

الد ارسالالا إلالالش استقصالالاء فثالالر اسالالتخدام الالالتعلم اإللكترونالالي فالالي تالالدريس العلالالوم علالالش التحصالاليل

الد ارسالالي لالالدى دارسالالي جامعالالا القالالدس المفتوحالالا ،اسالالتخدم
العينا طلبا جامعا القدس المفتوحا للعام  ، 2118وكان
م ال الرفون متمي الالزون ،ونم الالو ج الالامل لمس الالتويا

األه الالدا

الد ارسالالا :المالالنهج الوصالالفي التجريبالالي ،وكان ال

فدا الدراسا عبار عن :اختبار تحصيلي يعده

(المعرف الالا والتال ال كر ،اله الالم ،التطبي الالق ،التحلي الالل،

التركيب) وبما يتالءم ونسبا وجودها في المحتوى الدراسي للمقالرر ،وتالم التحليالل اإلحصالائي )،(T-test

) ،(Man-witeny-testللتعالالر إلالالش اثالالر تطبيالالق الالالتعلم اإللكترونالالي .وجالالاء
كالتالي -:وجود فروق ا

فبالالرز نتالالائج الد ارسالالا

داللا إحصائيا بين ففراد المجموعا التجريبيالا وففالراد المجموعالا الضالابطا فالي

كالل مالالن األن الالطا واالختبالالار فلتحصاليلي ،ولصالالالح المجموعالالا التجريبيالالا ،والجالنس فالالي االختبالالار فلتحصالاليلي
ولصالح اإلناث ،في حين ال توجد فروق ا
وفوصال

داللا إحصائيا علش األن طا تعزى لمتغير الجنس.

الد ارسالالا بتحفيالالز الطلبالالا علالالش االنخالراط والتسالالجيل فالالي المقالالر ار التالالي تالالدرس بالالنمط الالالتعلم

اإللكترونالالي ،و لالالف مالالن خالالالل مكافالالأ اسالالتخدام الحاسالالوب واإلنترن ال

لزيالالاد خب الرتهم فيالاله ،وتسالالهيل عمليالالا

انخراطهم في الدراسا به ا النمط اإللكتروني ،وتعميمه علش مقر ار فخرى.

 -9دراسة الحافظ (2118م)
هالدف

عالالن دور مدرسالالي ومدرسالالا

الد ارسالالا إلالالش الك ال

والطريقالا األوليالا التالالي تتحقالق مالن خاللهالالا النظريالا
االلكترونيا في ضوء معايير التحوال

الكيميالالاء فالالي مواجهالالا التعلالاليم اإللكترونالالي

المسالتقبليا ،لتحالالول طريقالا تدريسالهم مالالن التقليديالا إلالالش

النوعيالا ،حيالث اختيالر عينالا الد ارسالا بالطريقالا الع الوائيا البساليطا

بواق الالع ( %)11م الالن الم الالدارس اإلعدادي الالا للال ال كور واإلن الالاث ،إ بل الالد ع الالدد ففال الراد العين الالا كك الالل ( )65مدرس الالا
ومدرسالالا مالالنهم ( )25مدرسالالا للكيميالالاء ،و ( )41مدرسالالا للكيميالالاء ،اسالالتخدم

التجريبالالي ،وكان ال

فدا الد ارسالالا عبالالار عالالن :اسالالتبانه مكونالالا مالالن ( )68فقالالر موزعالالا علالالش خمسالالا محالالاور،

حيالالث تالالم اسالالتخدام اإلحصالالاءا

التاليالالا مالالن معامالالل ارتبالالاط بيرسالالون ومعادلالالا كالالوبر والتك ال ار ار والنسالالب

المئويالالا ودرجالالا الحالالد والالالوزن النسالالبي للتأكالالد مالالن صالالدق وثبالالا

كالتالي -:امتالف مدرس ومدرسا

الكيمياء احتياجا

المقيالالاس .وجالالاء

النوعيا إلش طريقا التدريس اإللكتروني.
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فبالالرز نتالالائج الد ارسالالا

تقنيالا بنسالبا ( %)81.5واتجاهالا

( ،%)7884وعالالدم وجالالود فالالرق معنالالوي بالالين وجهتالالي نظالالر مدرسالالي ومدرسالالا
جود التحوال

الد ارسالالا :المالالنهج الوصالالفي و

ايجابيالا بنسالبا

الكيميالالاء فالالي معالالايير ضالالمان

وفوصال ال

مدرسي ومدرسا
وفوصال

الد ارس الالا بض الالرور إقام الالا مرك الالز للتعل الاليم االلكترون الالي داخ الالل الم الالدارس اإلعدادي الالا لت الالدريب
الكيمياء علش ليا ممارسا التدريس اإللكتروني بكافا تقنياته.

الد ارسالالا بتحفيالالز الطلبالالا علالالش االنخالراط والتسالالجيل فالالي المقالالر ار التالالي تالالدرس بالالنمط الالالتعلم

اإللكترونالالي ،و لالالف مالالن خالالالل مكافالالأ اسالالتخدام الحاسالالوب واإلنترن ال

لزيالالاد خب الرتهم فيالاله ،وتسالالهيل عمليالالا

انخراطهم في الدراسا به ا النمط اإللكتروني ،وتعميمه علش مقر ار فخرى.

 -11دراسة خليل (2118م)
هالالدف

الد ارسالالا إلالالش تصالالميم ون الالر مقالالرر إلكترونالالي فالالي تكنولوجيالالا التعلالاليم فالالي ضالالوء معالالايير جالالود

التعليم اإللكتروني لتنميا الجوانب المعرفيا واألدائيا لدى طالب كليا التربيا ،وقد مل

عالدد()41طالالب

من طالب الدبلوم المهني عبا تكنولوجيا التعليم بكليا التربيا ،جامعالا المنصالور  ،حيالث تالم تقساليم العينالا

بطريقا ع وائيا إلش مجمالوعتين متكالافئتين :مجموعالا تجريبيالا قامال

قامال

بالد ارسالالا التقليديالالا ،اسالالتخدم

لجم الالع البيان الالا  ،واس الالتخدم

الد ارسالا :المالالنهج التجريبالالي ،وكانال

المعالج الالا

بد ارسالا المقالرر إلكترونيالا ،ومجموعالا
فدا الد ارسالا عبالالار عالالن:اإلسالالتبانا

اإلحص الالائيا التالي الالا:اختب الالار تحص الاليلي لقي الالاس الجوان الالب المعرفي الالا

الخاصا بالمقرر ،وبطاقا مالحظا لقياس الجوانب األدائيالا الخاصالا بالالمقرر قبليالا علالش المجمالوعتين قبالل
التجربا ثم تعرض

المجموعا التجريبيا فقط للمتغير المستقل وبعد االنتهاء من التجربا تم تطبيالق فدوا

القياس بعديا علش المجموعتين وكان الفرق في نتائج القياسين القبلي والبعدي ناتجا عن المتغير المستقل
وهو تصالميم ون الر المقالرر اإللكترونالي فالي تكنولوجيالا التعلاليم فالي ضالوء معالايير جالود التعلاليم اإللكترونالي،

وجاء

فبرز نتائج الدراسا كالتالالي -:وجالود فالروق ا

داللالا إحصالائيا بالين طالالب المجموعالا التجريبيالا

في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي،و بطاقا المالحظا  ،لصالح التطبيق البعدي .
وفوص ال

الد ارسالالا بم ارعالالا معالالايير جالالود التعلالاليم اإللكترونالالي ،التالالي توصالالل إليهالالا البحالالث لتصالالميم

المقر ار اإللكترونيا ون رها علي اإلنترن .

 -11دراسة زين الدين (2117م)
هالالدف

الد ارسالالا إلالالش تقصالالي فثالالر تجربالالا التعلالاليم اإللكترونالالي فالالي المالالدارس اإلعداديالالا المصالريا علالالش

التحصالاليل الد ارسالالي للطالالالب واتجاهالالاتهم نحوهالالا ،وطبق ال

الد ارسالالا علالالش عينالالا مالالن طالالالب الص ال

الثالالالث

اإلعدادي بثالث مدارس وهي :مدرسا ابن سالينا والقنالا والخلفالاء جماليعهم للبنالين للعالام الد ارسالي -2115

2116م ،م الالن الال الراغبين بالم الالاركا فيه الالا ،ول الالم ت الالمل ط الالالب ت الالم اختي الالارهم بطريق الالا ع ال الوائيا ،اس الالتخدم
الدراسا  :المنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج التجريبي ،وكان
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فدا الدراسا عبار عن :اختبار تحصيلي،

ومقيالالاس اتجالالاه ،وجالالاء

درجا

داللالالا إحصالالائيا بالالين متوسالالط

فبالالرز نتالالائج الد ارسالالا كالتالالالي -:توجالالد فالالروق ا

طالب المجموعتين التجريبيا والضابطا في االتجاه نحو نمط التعلم اإللكتروني.
داللالا إحصالائيا بالين متوسالط درجالا

 -ال توجد فروق ا

تحصيلهم لماد الرياضيا
وفوصال ال

بعد إجراء التجربا.

طالالب المجمالوعتين التجريبيالا والضالابطا فالي
واس الالتخدام نم الالط التعل الاليم اإللكترون الالي

الد ارس الالا بض الالرور ت الالدريب المعلم الالين عل الالش توظيال ال

وتكليفهم بتقديم خب ار بعضهم في ه ا ال أن وتعليم من ليس لديهم الخبر .

 -12دراسة محمد ومخرون ()2116
هدف

الدراسا إلش الك

عن معوقا

استخدام التعلم اإللكتروني من وجها نظر طلبا الجامعالا

الها ميا األردنيالا بالاألردن ،والتعالر علالش فثالر الكليالا والجالنس والخبالر فالي اإلنترنال

وتمثلال

العينالا بعالدد( )611طالالب فالي مرحلالا البكالالوريوس ،اسالتخدم

فدا الدراسا عبار عن :االستبانا كأدا فساسيا  ،وجاء
 -إن المعوقا

الد ارسالا المالنهج الوصالفي ،وكانال

فبرز نتائج الدراسا كالتالي:

تعزى إلش الجامعا والي التعلم اإللكتروني والش الطالب نفسه.

 -وجود فروق ا

داللا إحصائيا في متغير الخبر في اإلنترن

 -وجود فروق ا

لصالح الخبر القليلا.

داللا إحصائيا تعزى لصالح اإلناث في متغير الجنس.

 عدم وجود فروق اوفوص

مالن هال ه المعوقالا ،

داللا إحصائيا في متغير الكليا (التخص

).

الدراسا بتوعيا الطلبا بنمط التعلم اإللكتروني ،و لف مالن خالالل النالدوا  ،والمحاضال ار ،

والن ار عن فهميا التعلم اإللكتروني واستخدامه لزياد إقبالهم عليه.
إدخال التعلم اإللكتروني في المناهج تدريجيا بدمج التكنولوجيا وتقنياالمناهج ،وزياد عدد مختب ار اإلنترن

المعلوما

واالتصاال

في ه ه

المخصصا للتعلم اإللكتروني.

 -13د ارسة الشرقاوي ()2115
هدف

الدراسا إلش تعر سبب قصور معار الطلبا المعلمين ومهاراتهم حول التعلم اإللكتروني

وتطبيقاته العمليا في مجال التعليم والتعلم  ،حيث قام الباحث بتطبيقها علش عينا مالن عينالا مالن طالالب

كليالا التربيالا الفرقالا األولالش العبا فحيالاء قوامهالا )  ( 22طالالب وطالبالا و العبا رياضاليا
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قوامهالا )(23

طالب وطالبا بسلطنا عمان ،استخدم الدراسا المنهج التجريبي ،وكان فدا الدراسا عبار عن :اختبار
مفاهيم ،بطاقا مالحظا ،وجاء
 -إلش وجود فروق ا

فبرز نتائج الدراسا كالتالي:

داللا إحصائيا بين متوسط درجا

المفاهيم علش عينا البحث لصالح التطبيق البعدي.
 -كما توصل إلش وجود فروق ا

التطبيق القبلالي والبعالدي فالي تطبيالق اختبالار

داللالا إحصالائيا بالين متوسالطي درجالا

التطبيالق القبلالي والبعالدي فالي

تطبيق بطاقا مالحظا مها ار التعليم والتعلم اإللكتروني علش عينا البحث لصالح التطبيق البعدي.
وفوصال ال

ال الالدو ار التدريبي الالا لتنمي الالا المه الالا ار اإللكتروني الالا ل الالدى الطلب الالا،

الد ارس الالا بض الالرور تكثيال ال

وضرور توفير جهاز حاسوب لكل طالب.

 -14دراسة الجرف ()2114
هالالدف

الد ارسالالا إلالالش الوصالالول إلالالش مالالدى اسالالتخدام فعضالالاء هيئالالا التالالدريس فالالي الجامعالالا

للالالتعلم اإللكترونالالي علالالش بوابالالا

السالالعوديا

 ،Blackboard،WEBCTولالالم تركالالز الباحثالالا علالالش غيرهالالا ،وهالالي د ارسالالا

اسالتطالعيا نوعيالا ،غيالر محالدد العالالدد والنسالبا (كعينالا) ،وت المل فعضالالاء هيئالا التالدريس الحالاملين ل الالهاد

الالالدكتوراه ،اسالالتخدم

الد ارسالالا فسالاللوب المقابلالالا ،ومسالالح مواقالالع الجامعالالا  .وجالالاء

كالتالي -:إن  %77من الجامعا

فبالالرز نتالالائج الد ارسالالا

السعوديا ال تستخدم التعلم اإللكتروني وليس لديها ا تراف في بوابا

للتعلم اإللكتروني ،وا ا كان لديها ا تراف فإنها غير مستخدما.
ضئيل مقارنا بعدد الكليا

 -إن استخدام األعضاء له ه البوابا

واألقسام.

 -عالالدم تالالوفر الالالدعم الفنالالي واإلداري ،وعالالدم تالالوفر مهالالا ار الالالتعلم اإللكترونالالي وعالالدم تالالوفر الالالدو ار داخالالل

الجامعا يحول دون االستفاد من التعلم اإللكتروني.

الد ارسالا بضالرور البالدء فالي تقالديم خدمالا التعلاليم عالن بعالد للطالالب و لالف بطالر مقالر ار إلكترونيالا

وفوصال

بالكامل علش اإلنترن

المختلفا ب كل عام ،واللغا اإلنجليزيا ب كل خا

في التخصصا

.

 دراسات أجنبية
 -1دراسة بجز)(Biggs: 2006
هالالدف
المسالالتويا

الد ارسالالا إلالالش بحالالث تالالأثير مسالالاق فساسالاليا

مالالع الحواسالاليب واإلنترنال

المسالالحي الوصالالفي التحليلالالي ،وكان ال

الحاسالالوب ،وتالالدريبا

الثقافالالا الحاسالالوبيا لزيالالاد

فالالي جامعالالا وي الاليتا بأسالالبانيا ،ولتحقيالالق لالالف اسالالتخدم الباحالالث المالالنهج
فدا الد ارسالالا عبالالار عالالن :اإلاسالالتبانا ،واختبالالار ،وك ال لف قالالام الباحالالث
80

الحضور في مركز التدريب ،حيث طبق

بمتابعا سجال

علش عينا مكونا من ( )17بالغالا غيالر مثقال

حاسوبيا ناطقا باللغا األسبانيا موزعين علش النحو التالي )5( :كور،و ( )12إناث.
فبرز نتائج الدراسا كالتالي -:فن الدور التدريبيا ساهم

وجاء

من استعمال الحاسوب.
-اثب

في خفف مخاو

الم اركين

فن األثر ايجابي لتحفيز الم اركين من استخدام الحاسوب واإلنترن .
الد ارس الالا بض الالرور تكثيال ال

وفوصال ال

المبدئيا األساسيا بالتعامل مع الحاسوب.

ال الالدو ار الت الالي تعم الالل عل الالش توعي الالا الطلب الالا وتحس الالين مه الالاراتهم

 -2دراسة مالني ((Malaney :2005
هدف

الد ارسالا التعالر إلالش اسالتخدام الطلبالا الجالامعيين فالي جامعالا ماسي وسالتس لإلنترنال

الم اكل التي رافقال

تكون

 ،ومالا

هال ا االسالتخدام خالالل عالامين فكالاديميين  ،ولتحقيالق هال ا الغالرف فخال عينالا ع الوائيا

من ()491طالبا وطالبا من الجامعا .
وجالالاء

فبالالرز النتالالائج كالتالالالي -:إلالالش فن فكث الر اسالالتخدام الطلبالالا لإلنترن ال

البريالالد اإللكترونالالي ،والمحادثالالا ،وتصالالفح صالالفحا

كالالان للماسالالنجر ،يليهالالا

ومواقالالع مختلفالالا ،والقيالالام بأعمالالال تتعلالالق بالمسالالاقا

يدرسونها ،وتنزيل برامج مختلفا علش حواسيبهم  ،والقيام بالتسوق .

-2ولم يكن هناف فرق في الوق

ال ي كان يقضيه الطالب والطالبا

في نوع األن طا التي يصر فيها ه ا الوق

استخدام اإلنترن

 .وفوص

ب كل جيد وفي مضمون الدراسا.

علش اإلنترنال

التالالي

 ،إال فناله وجالد فرقالا

الدراسا بضرور تدريب الطلبالا الجالامعيين علالش

 -3دراسة هونج ومخرون )(Hong, Rid & Kuek: 2003
حيث كان

فدا الدراسا عبار عن :مقياس مكون من سبعا بنود لقياس اتجاهاتهم نحالو اإلنترنال

كوساليلا تعليميالالا ،وتكونال
ماليزيا ،وجاء

عينالالا الد ارسالالا مالالن ( )88طالبالا جامعيالالا ،ممالالن يدرسالالون بخمالالس كليالالا

فبرز نتائج الدراسا كالتالي -:وجود اتجاه إيجابي نحو استخدام اإلنترن

-ال توجد فروق ا

بجامعالالا

في التعليم.

داللا إحصائيا فالي هال ا االتجالاه بالين الجنسالين ،وال بالين المالرتفعين والمنخفضالين فالي

المعدل التراكمي ،في حين كان هناف فروق ترتبط بنوع الكليا ،إ يرتفع االتجاه لدى طلبا كليتي الهندسا

والعلالوم التكنولوجيالا بصالالور دالالا عنالاله لالدى طلبالالا كليالا التنميالا الب الريا .وفوصال
لكال الجنسين في التدريب علش اإلنترن

الد ارسالالا بإعطالاء الفرصالا

من خالل مختب ار الحاسوب المتوفر بالجامعا.
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 -4دراسة كارسويلت ومخرون )(Carswell, etc :2000
الد ارسالالا إلالالش معرفالالا راء الطلبالالا فالالي تجربالالا الالالتعلم عالالن بعالالد بواسالالطا اإلنترن ال

هالالدف

نواتج مقارنا بالطريقا التقليديالا ،اسالتخدم

الد ارسالا المالنهج التجريبالي ،وتكونال

طالب تم توزيعهم علش مجموعتين :المجموعالا األولالش تكونال
بطريقالا الالتعلم عالن بعالد ،وتكونال

من خالالل اإلنترنال

وفثرهالالا علالالش

عينالا الد ارسالا مالن ()511

مالن ) (300طالالب درسال

المالاد التعليميالا

المجموعالا الثانيالا مالن ) (200طالالب درسال

المالاد

نفسها بالطريقا االعتياديا .
وجالالاء
اإلنترن

فبالالرز نتالالائج الد ارسالالا كالتالالالي -:فن ن الواتج الالالتعلم متماثلالالا ،رغالالم فن الطلبالالا فضالاللوا تجربالالا

وكانوا يرغبون في إعادتها.
الدراسا بضرور عمل ندوا

وفوص

تعريفيا بمزايا وفوائد التعلم اإللكتروني من خالل الحاسوب

وحاجا السوق مستقبال له.

 تعليق على الدراسدات السدابقة التدي تناولدت المحدور الثداني :الكفايدات فدي الدتعلم اإللكتروندي
بشكل عام.

أول :من حيث الهدف األهداف:
تباين
الدراسا

الدراسا

التي تحدث

إلش اتجاها

التي تناول

كفايا

التعلم اإللكتروني مالن حيالث فهالدافها و التالي تعتبالر مالن فهالم

عن التعلم اإللكتروني لدى طلبا الجامعا

ب كل عام  ،والتي تهالد

إلالش التعالر

المعلمين نحالو الالتعلم اإللكترونالي ،واتجاهالاتهم نحالو الالتعلم المتالزامن وغيالر المتالزامن ،وتهالد

للتعالالر إلالالش معرفالالا مالالدى اسالالتخدامهم للالالتعلم اإللكترونالالي كمالالا فالالي د ارسالالا كالالل مالالن (ال الالناق وبنالالي دومالالي،
( ،)2111قروان ال الالي (،)2111 ،الص ال الالالح( ،)2118 ،الج ال الالر ( ،)2114 ،العم ال الالري( ،)2112 ،م ال الالاالني،
(،)2115هالالونج و خالالرون ،)2113 ،باإلضالالافا إلالالش بعالالف الد ارسالالا

اإللكتروني علش التحصيل الدراسي لالدى الطلبالا بالمالدارس فو الجامعالا

التالالي تهالالد

إلالالش معرفالالا فثالالر التعلالاليم

 ،وتهالد

فيضالا إلالش تقصالي فثالر

التجربا في المدارس اإلعداديا كما ت ير ل لف دراسا (زين الالدين ،)2116 ،ود ارسالا (فبالو عقالل)2118 ،

فهاتان الدراستان ف ارتا للتحصاليل الد ارسالي  ،كمالا وتهالد
فخالالرى كالالالتعر إلالالش بيئالالا
والصالعوبا

بعالف الد ارسالا

فالي هال ا المحالور إلالش فهالدا

التعلالاليم اإللكترونالالي فالالي الجامعالالا  ،وجالالود المعالالايير ،والتعالالر إلالالش المعوقالالا

التالالي تواجالاله الطلبالا فالالي اسالتخدام التعلالاليم اإللكترونالي حيالالث ت الالير د ارسالالا كالل مالالن ( عبالالد الالالدايم
وم ال ال الالتهش( ،)2111 ،خلي ال ال الالل ( ،)2118 ،محم ال ال الالد

ونص ال ال الالار( ،)2111 ،النج ال ال الالدي ( ، )2111 ،ال ال الالبا

و خالالرون ( ،)2116 ،ال ال الرقاوي ، )2115 ،ف الالي ح الالين ت الالير د ارس الالا ك الالل م الالن ( الالر  ،)2119 ،ود ارس الالا
(البالالايف ، )2119 ،ود ارسالالا (بجالالز ، )2116،ود ارسالالا (كارسالالويل و خالالرون )2111،إلالالش تقالالويم مسالالاقا
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التعل الاليم االلكترون الالي والتع الالر إل الالش مس الالتوى االتج الالاه الال ال ي ينتهجنال اله الطلب الالا والهيئ الالا التدريس الاليا ف الالي التعل الاليم

االلكترونالالي ،فالالي حالالين هالالدف

اإللكترونيالا ومالالدى توافرهالالا لالالدى

الد ارسالالا الحاليالالا إلالالش التعالالر علالالش الكفايالالا

طلبا جامعا القدس المفتوحا مال غز التعليميا ،والتعر علش مدى االختال

في تقدي ار ومستويا

والمسالالتوي

الطلبالالا بالجامعالالا مالالن وجهالالا نظالالرهم فالالي ضالالوء بعالالف المتغي ال ار مالالن جالالنس وعمالالر والتخص ال

الدراسي ،وامتالف جهاز حاسوب ،وامتالف خط انترن .

ثانيا :من حيث العينة:
تفاو العينالا
ب كل خا

والم ارحالل التعليميالا والجالنس فالي الد ارسالا

ففي حين معظم الدراسا

التدريسالاليا بالجامعالالا  ،ومعلمالالي ومعلمالالا
غالبيالا الد ارسالالا

تكون

التالي تناولال

عينتهالا مالن طالالب وطالبالا

من حملالا الهاد الالدكتوراه فقالط  ،واألخالرى عينتهالا معلمالي ومعلمالا
كان

الجامعالا

فالي عينتهالالا طلبالالا الجامعالا  ،فالالي حالين اختلفال

الحاليالالا مالالع د ارسالالا (الجالالر  )2114 ،و (الصالالالح )2118،التالالي كانال
جميع العينا

وفعضالاء الهيئالا

التكنولوجيالالا بالمالالدارس ،نجالالد فن الد ارسالالا الحالي الا ت الالابه

فالي هال ا المحالالور و التالي تناولال

للدراسا

كفايالا

الالتعلم اإللكترونالي
مالالع

الد ارسالالا

عينتهمالالا فعضالالاء الهيئالالا التدريسالاليا

الكيميالاء بالمالدارس  ،فيمالا عالدا لالف

السابقا في ه ا المحور متقاربا من حيث طالب و طالبا

الجامعا .

ثالثا :من حيث األدوات المستخدمة:
ا الالترك

واختلف ال

تنوع

األدوا

المستخدما في الدراسا

ه ال ه الد ارسالالا ب الالكل جزئالالي مالالع معظالالم الد ارسالالا

فالالي اسالالتخدام االسالالتبيان كالالأدا رئيسالالا للد ارسالالا،

مالالع د ارسالالا كالالل مالالن (ال الالناق وبنالالي دومالالي )2111 ،حيالالث اسالالتخدم

المعلم الالين ،ومقي الالاس اتجاه الالا
 )2119حيال الالث اسال الالتخدم

الد ارسالالا مقيالالاس اتجاهالالا

الطلب الالا ،ود ارس الالا (عب الالد ال الالدايم ونص الالار )2111 ،حي الالث اس الالتخدم

ومقياس ،ودراسا ( ر  )2119 ،حيالث اسالتخدم
اسالالتخدم

السابقا ،وكان تنوعها يتفق وطبيعا تلف الدراسا

اختبال الالار ،واسال الالتبانه ،وبطاقال الالا مالحظال الالا  ،ود ارسال الالا (فبال الالو عقال الالل )2118 ،حيال الالث

ومقياس اتجاه ،ودراسا (ال رقاوي )2115 ،حيالث اسالتخدم
فسلوب المقالابال

اختبالار ،واسالتبانه

اختبالالار ،وبطاقالالا مالحظالالا .فالالي حالالين اسالالتخدم

وم الالتهش )2111 ،مالالا ن الرته الجامعالالا مالالن بيانالالا

إليه الباحثين من تقارير علش الطلبا المستخدمين لها في الجامعا.
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اختبالالار تحصالاليلي،

اختبالار ،بطاقالا مالحظالا ،ود ارسالا (الجالر ،

 ،ود ارسالا (بجالز )2116 ،حيالث اسالتخدم

 ،ود ارسالالا (كارسالالويل و خالالرون )2111 ،حيالالث اسالالتخدم
د ارسالالا ( الالبا

اس الالتبانا

مقيالاس متالرجم ،واختبالار للمعالايير ،ود ارسالا (البالايف،

المقارنالالا بالالين مجمالالوعتين  ،ود ارسالالا (زيالالن الالالدين )2116 ،حيالالث اسالالتخدم

 )2114حيث استخدم

حيث

عالالن الصالالفو

االفت ارضالاليا ومالا توصالالل

رابعا :من حيث المنهج المستخدم:
استخدم

ه ه الدراسا المنهج الوصفي التحليلي ،وقد ت ابه

استخدام المنهج الوصفي التحليلي كمنهج يناسب طبيعا ه ه الدراسا
الد ارسالا

التالالي تناولال

معها معظم الد ارسالا

السالابقا فالي

في المحور العام ،باستثناء بعالف

المالالنهج التجريبالالي وهالالي د ارسالالا (ال الالناق وبنالالي دومالالي( ، )2111 ،خليالالل،)2118 ،
فيضالالا اختلفال

(ال الرقاوي ،)2115 ،فالالي حالالين هنالالاف د ارسالالا

المالالنهج الوصالالفي التجريبالالي

بالالالمنهج واتبعال

ومنه الالا د ارس الالا (زي الالن ال الالدين( ،)2116 ،فب الالو عق الالل( ،)2118 ،كارس الالويل و خ الالرون.)2111،ود ارس الالا فخ الالرى
بمثابا دراسا حالا إال وهي دراسا ( با

كان

وم تهش.)2111 ،

خامسا :من حيث النتائج:
تنوع

حسب الدراسا

النتائج واختلف

 -حدوث تغير سلبي في اتجاها

علش ه ا المحور قد تمحور النتائج في:

الطالب نحو التعليم اإللكتروني كما في دراسا (ال ناق وبني دومالي،

 .)2111فالالي حالالين هنالالاف فثالالر إيجالالابي لتحفيالالز الم الالاركين علالالش اسالالتخدام الحاسالالوب واإلنترنال

دراسا (بجز.)2116 ،

 -عدم وجود فروق فرديا لمدى تأثر اتجاهالا

كمالالا فالالي

لطلبالا نحالو اسالتخدام التواصالل المتالزامن فو غيالر المتالزامن

في بيئا الالتعلم اإللكترونالي تعالزى لمتغيالر (الجالنس ،العمالر ،مهنالا الطالبالا ،الحالالا االجتماعيالا ،مسالتوى
الد ارسالالا ،البرنالالامج األكالالاديمي فو الوق ال

ال ال ي يقضالاليه الطلبالالا مالالن الجنسالالين علالالش الحاسالالوب) كمالالا فالالي

دراسا (قرواني ( ،)2111 ،ر ( ،)2119،النجدي( ،)2111،العمري( ،)2112،ماالني،)2116 ،
(هونج و خرون .)2113 ،

 -وجود فروق تبعاً للنوع االجتماعي والمستوى الدراسي لصالالح الطالبالا

وفالق التطبيالق القبلالي والبعالدي

لص ال الالالح التطبي ال الالق البع ال الالدي كم ال الالا ف ال الالي د ارس ال الالا (عب ال الالد ال ال الالدايم ونص ال الالار( ،)2111 ،فب ال الالو عق ال الالل،)2118،

(خلي الالل( ،)2118،محمالالالد و خال الالرون( ،)2116 ،الصالالالالح( ،)2118 ،ال ال الرقاوي (،)2115 ،كارسالالالويل
و خرون.)2111 ،

 في حين ف ار دراسا (زين الدين )2116 ،بأناله ال توجالد فالروق بعالد إجالراء التجربالا بالين الطالالب فاليالمجموعا التجريبيا والضابطا.

 -وج الالود المعيق الالا

ف الالي الجامع الالا يح الالول دون االس الالتفاد م الالن تطبي الالق ال الالتعلم اإللكترون الالي كم الالا ف الالي د ارس الالا

(الجر  ( ، )2114،با

 -فالالي حالالين اختلفال

وم تهش .)2111 ،

الد ارسالالا الحاليالالا مالالع د ارسالالا (عبالالد الالالدايم ونصالالار )2111 ،فالالي فنالاله توجالالد فالالروق تبعالالا

للن الالوع االجتم الالاعي لص الالالح الطالب الالا

الال كور،ووجود فالالروق تبعالاً للتخصال

 ،عك الالس الد ارس الالا الحالي الالا الت الالي فوج الالد

ف الالروق لص الالالح الط الالالب

لصالالالح العلالالوم اإلداريالالا واالقتصالالاديا كمالالا فالالي د ارسالالا عبالالد الالالدايم
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ونص الالار ،ف الالي ح الالين نت الالائج الد ارس الالا الحالي الالا فثبتال ال
واختلف

فال الروق لص الالالح تخصال ال

.

التكنولوجي الالا والحاس الالوب،

 تعليق عام على الدراسات السابقة:
يتضح من الدراسا

في بلدان متعدد فجنبيا وعربيا ،مما ي ير إلش

السابقا فنها فجري

انت ار االهتمام بالتعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد و (الويب) في التعليم ،كما يظهر تعدد مجاال

استخدام التعلم اإللكتروني في اإلحصاء والعلوم والحاسوب وتقنيا
التعلم اإللكتروني في مختل

التعليم ،مما يؤكد إمكانيا توظي

المواد والمباحث الدراسيا ،ويتبين مدى مناسبا التعليم اإللكتروني للطلبا

الجامعيين.

 أوج الستفاد من الدراسات السابقة:
استفاد

الباحثا من خالل الدراسا

السابقا ما يلي:

 اإلطار النظري للدراسا :حيث تم تكوين فكر موجز عن كفاياالجامعا  ،فهي كان

بمثابا قاعد بيانا

بالدراسا ووضع الخطط التنظيميا لها.

مهما بالنسبا للباحثا ،استفاد

 منهج الدراسا المستخدم في اغلب تلف الدراسا-

ساعد

 -ساعد

التعلم اإللكتروني لدى طلبا
منها في بدء العمل

وهو المنهج الوصفي التحليلي.

الباحثا في تحديد فدا الدراسا وهي االستبانا.

الباحثا في تحديد اإلجراءا

المناسبا للدراسا.

 -عرف ومناق ا النتائج وتفسيرها وتقديم التوصيا

والمقترحا .

 مميزات الدراسة الحالية:

 اهتم الالام جامع الالا الق الالدس المفتوح الالا بال الالتعلم اإللكترون الالي ف الالي د ارس الالا مقرراته الالا ،م الالن خ الالالل دم الالج التقني الالاالحديث الالا ب الالالتعليم مم الالا يت الاليح للطلب الالا ال الالتعلم بطريق الالا فعال الالا وس الالهلا ،ف الالي في مك الالان م الالن خ الالالل الالبكا
اإلنترنال ال  ،والعم الالل عل الالش االس الالتفاد م الالن نت الالائج الد ارس الالا ف الالي تق الالديم ص الالور واض الالحا ع الالن م الالدى تال الوافر

الكفايا

اإللكترونيا لدى طلبا جامعا القدس المفتوحا في ه ا ال الأن للمسالئولين عالن تحويالل جميالع

البرامج لتعلم اإللكتروني.

 -تميالالز الد ارسالالا الحاليالالا عالالن الد ارسالالا

السالالابقا فالالي فنهالالا تناول ال

موضالالوع الكفايالالا

طلبالالا الجامع الالا فالالي ض الالوء بعالالف المتغيال ال ار  ،وه ال ه الد ارس الالا ال تسالالتهد

اإللكترونيالالا لالالدى

إص الالدار حكالالم عل الالش ال الالتعلم

االلكتروني ،وانما توضح مدى اهتمام الجامعا وحرصها علش االرتقاء بالطلبا وبأدائهم إلش ففضالل
واحدث طرق التعليم الحديث وهو التعلم اإللكتروني.
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 وكال لف تمتالاز هال ه الد ارسالا فالالي عينالا الد ارسالالا حيالث ا التملالقالدس المفتوحالالا فالالرع الالمال غالز ،وهالالي عينالالا ليسال
الدراسيا بالجامعا  ،وكافا التخصصا

علالالش ( )335طالبالا وطالبالالا مالن جامعالالا

بقليلالالا مالن الطلبالالا  ،تضالالمن

جميالالع المسالالتويا

الموجود بها.

 وتميز ه ه الد ارسالا فالي تحديالد فهالم الكفايالاالتعلم اإللكتروني.

التالي يمتلكهالا طلبالا جامعالا القالدس المفتوحالا فالي نظالام

 فيضالالا تتميالالز فالالي فنهالالا تتنالالاول طلبالالا جامعالالا القالالدس المفتوحالالا ومالالالهم مالالن خصوصالاليا بحكالالم طبيعالالاد ارسالتهم ،حيالالث يتطلالالب تدريسالالهم مالالن خالالالل دوائالالر تلفزيونيالالا مغلقالالا مالالن قبالالل فعضالالاء هيئالالا التالالدريس،
والقيام به ا البحث يعد مهما لمعرفا درجا الكفايا

للتعلم اإللكتروني.

 -في حين اختلفال

الد ارسالا الحاليالا مالع الد ارسالا

التي يمتلكونها والتالي تتالوفر لالديهم والتالي تلالزمهم

األخالرى فالي اإلجالراءا

الميدانيالا وطبيعالا المتغيال ار

التابعالا والمسالتقلا ،ود ارسالا اكبالالر كالم ممكالن مالن المتغيال ار التالي قالد تالؤدي إلالالش نتالائج جديالد للك ال

عن فسباب فخرى قد تكون خفيا بعف ال يء.

 الستنتاج :

تسالالتنتج الباحثالالا ممالالا سالالبق فن هنالالاف د ارسالالا

تعالالزى لصالالالح الفئالالا العمريالالا مالالن الال كور األكبالالر سالالناً مالالن حيالالث

متغيالالر المسالالتوى الد ارسالالي والعمالالر ،ومالالن حيالالث النالالوع االجتمالالاعي فهنالالاف نسالالبا مالالن الد ارسالالا

اإلنالالاث ومنهالالا فيضالالا نسالالبا لصالالالح ال ال كور ،وهنالالاف د ارسالالا
متغير التخص

ودراسا

 ،ودراسا

تعالالزى لصالالالح التخصصالالا

تعالالزى لصالالالح

العلميالالا مالالن حيالالث

تعالزى لصالالح الوضالع االقتصالادي المرتفالع والمتوسالط مالن حيالث متغيالر الالدخل،

تعزى لصالح وجود خط انترن

ووجد جهاز حاسوب.
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الفصل ال ا ع
إج اءا الدراس
 منهج الدراسة
 جمتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 أداة الدراسة
 إجراءات الدراسة
 األساليب اإلحصائية

الفصل الرابع

إجـراءات الدراسـة
توضح الباحثا في ه ا الفصل الخطوا

واإلجراءا

التالي تمال

الد ارسالالا مالالن حيالالث مالالنهج الد ارسالالا ،مجتمالالع الد ارسالالا ،والعينالالا التالالي طبق ال
اسالالتخدمتها الد ارسالالا والمعالجالالا

األدوا

اإلحصالالائيا التالالي اسالالتخدم

فالي الجانالب الميالداني مالن هال ه

عليهالالا الد ارسالالا ،واألدوا

فالالي تحليالالل البيانالالا

والتوصل إلش النتائج النهائيا للدراسا ،و لف علش النحو التالي:

الختبالالار صالالدق وثبالالا

أول  :منهج الدراسدة :
اتبع ال

الباحثالالا فالالي ه ال ه الد ارسالالا المالالنهج الوصالالفي لمالءمتالاله لموضالالوع وفهالالدا

"يتنالالاول د ارسالالا فحالالداث وظالواهر وممارسالالا

التالالي

الد ارسالالا ،فهالالو

قائمالالا موجالالود متاحالالا للد ارسالالا والقيالالاس كمالالا هالالي دون تالالدخل

الباحث في مجرياتها ،ويستطيع الباحث فن يتفاعل معها ويحللها" (األغا.)43 :2112 ،
ثانيا  :مجتمع الدراسة:
ي مل مجتمع الدراسا جميع الطالب والطالبالا

بجامعالا القالدس المفتوحالا فالرع المال غالز للعالام

الد ارسالالي 2113-2112م  ،وعالالددهم ( )3173مالالنهم ( )1441مالالن الال كور و( )1632مالالن اإلنالالاث مالالن
مختلال

التخصصالالا  ،ويوضالالح لالالف ملحالالق القبالالول والتسالالجيل بجامعالالا القالالدس المفتوحالالا فالالرع الالمال غالالز

رقم ( .) 5
ثالثا :عينة الدراسة:

أ .العينة الميدانية:
تكونال

عينالالا الد ارسالالا مالالن ( )355طالبالالا وطالبالالا مالالن طلبالالا جامعالالا القالالدس المفتوحالالا فالالرع الالمال

غالالز للعالالام الد ارسالالي 2113-2112م  ،تالالم اختيالالارهم بالطريقالالا الطبقيالالا الع الوائيا ،مالالن الجنسالالين مالالنهم
( )149مالالن ال ال كور و ( )216مالالن اإلنالالاث ،والجالالدول التالالالي يوضالالح توزيالالع فف الراد العينالالا تبع الاً للمتغي ال ار
التصنيفيا:
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جدول()1
توزيع أفراد العينة الميدانية تبعا للمتغيرات التصنيفية
المتغير
الجنس

العمر

التخص

المستوى الدراسي

امتالف حاسوب

وجود خدما انترن

الدخل ال هري

النوع

العدد

%

كر

149

42.1

فنثش

216

58.1

 21وفقل

136

38.3

25 – 21

146

41.1

فكثر من 25

73

21.6

تربيا

254

71.5

تنميا

21

5.9

إدار ورياد

69

19.4

حاسوب وتكنولوجيا

11

3.1

األول

91

25.6

الثاني

94

26.5

الثالث

65

18.3

الرابع

115

29.6

نعم

324

91.3

ال

31

8.7

نعم

271

76.3

ال

84

23.7

فقل من  1111ش

94

26.5

من 1111ش 2111 -ش

167

47.1

من 2111ش 3111 -ش

43

12.1

3000ش فأكثر

51

14.4

81

ل .العينة الستطالعية:
الباحثا باختيار عينا ع وائيا استطالعيا قوامها ()42طالباً وطالبا من مجتمع الد ارسالا

قام

األصلي من الجنسين وتمثل عالدد الطلبالا الال كور ب ال( ) 18وعالدد الطالبالا

اإلنالاث ب ال( ) 24مالن خالارج

العينالالا الحاليالالا ،وت الالم تطبيالالق األدا المس الالتخدما فالالي هال ال ه الد ارسالالا علالالش هال ال ه العينالالا به الالد

التحقالالق م الالن

صالالالحيا األدا للتطبيالالق علالالش ففال الراد العينالالا الكليالالا ،و ل الالف مالالن خالالالل حس الالاب صالالدقها وثباتهالالا ب الالالطرق
اإلحصائيا المالئما.
رابعا  :أدا الدراسة :

 .1استبانة كفايات التعلم اإللكتروني( :إعداد الباحثة)

استبانه كفايا

فبعاد هي:
 -1الكفايا

التعلم اإللكتروني من إعداد الباحثا ،ويتكون المقياس من ( )39فقر موزعا علش فربعا
األوليا الخاصا بالحاسوب التعليمي( :الفق ار .)13-1

استخدام برامج الحاسوب والوسائط المتعدد ( :الفق ار .)21-14

 -2كفايا

التعامل مع مقر ار التعلم المدمج( :الفق ار .)31-22

 -3كفايا

التعامل مع الصفو

 -4كفايا

االفتراضيا( :الفق ار .)39-31

خطوات إعداد الستبيان
 -1االطالع علش األدب التربوي الحديث والدراسا
 -2قام

الباحثا باستخدام استبانا كفايا

السابقا .

التعلم اإللكتروني التي قام

 -3استطالع رفي عينا من المتخصصين عن طريق المقالابال
معينا.

بإعدادها.

ال خصاليا التالي استخلصالنا منهالا فبعالاد

 -4وفخي ار طريقا التصحيح.

حي الالث تمال ال

االس الالتجابا عل الالش المقي الالاس وفقال الاً لت الالدرج خماس الالي (بدرج الالا كبي الالر ج الالداً ،بدرج الالا كبي الالر  ،بدرج الالا

متوسالطا ،بدرجالا ضالعيفا ،بدرجالالا ضالعيفا جالداً) ،ويقابلهالالا علالش التالوالي الالالدرجا
فيما عدا الفقر ا

الرقم ( )31فتصحح عكس لف االتجاه.

(،)1 -2 -3 -4 -5

وتت الراو الدرجالالا علالالش المقيالالاس بالالين ( 195 – 39درجالالا) وتالالدل الدرجالالا المنخفضالالا علالالش كفايالالا
اإللكتروني منخفضا ألفراد العينا ،فما الدرجا المرتفعا فتدل علش كفايا

10

الالالتعلم

التعلم اإللكتروني مرتفعا.

حيث فعطش كل فقر وزن مدرج وفق مقياس التدريج الخماسي حسب التالي:
جدول ( )2
الستجابة

كبير جدا

الدرجا

كبير

5

متوسطة
3

4

ضعيفة
2

ضعيفة جدا
1

صدق وثبات استبان كفايات التعلم اإللكتروني:
قام

الباحثا بتطبيق استبانه كفايا

لحساب الصدق والثبا

التعلم اإللكترونالي علالش ففالراد العينالا االسالتطالعيا ،و لالف

بالطرق اإلحصائيا المالئما.

أول :الصدق:

أ .صدق المحتوى:
تم عالرف االسالتبانا المكونالا مالن ( )41فقالر كنسالخا مبدئيالا للتحكاليم ،علالش عالدد مالن المحكمالين
مكونالالا مالالن ( )18محكالالم ،فالالي تخصصالالا

تربويالالا وتكنولوجيالالا مختلفالالا ملحالالق ( .) 3وقالالد تالالم الطلالالب مالالن

المحكمين ،الحكم علش صحا صياغا الفق ار لغوياً وتربوياً ،ومدى انتماء كل فقر للمجال ال ي تنتمالي

إليالاله ،وتعالالديل بعالالف الفق ال ار فو ح ال فها فو إضالالافا فق ال ار فخالالرى للمقيالالاس ،وقالالد تالالم األخ ال بمالحظالالا
فعضاء التحكيم ،وثب

عدد فق ار االستبيان علش ( )39فقر .

ل .صدق التساق الداخلي:

 .1حسال معامل الرتباط بين درجة كل فقر والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إلي .
والجالالدول التالالالي يبالالين معالالامال

من فبعاد استبانه كفايا

االرتبالالاط بالالين درجالالا كالالل فقالالر ودرجالالا المجالالال الال ي تنتمالالي إليالاله

التعلم اإللكتروني موضوع الدراسا:
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جدول ()3

معامل ارتباط يبين درجة كل فقر من استبان

كفايات التعلم اإللكتروني مع درجة المجال الذي تنتمي إلي
الفقر

المتغير

1
3

0.847

دالا عند 1.11

0.716

دالا عند 1.11

0.880

دالا عند 1.11

0.808

دالا عند 1.11

0.780

دالا عند 1.11

9

0.824

دالا عند 1.11

29

0.837

دالا عند 1.11

31

0.690

11

0.894

دالا عند 1.11

31

0.880

دالا عند 1.11

12
13

0.832

دالا عند 1.11

33

0.666

دالا عند 1.11

0.847

دالا عند 1.11

34

0.819

دالا عند 1.11

14

0.849

دالا عند 1.11

35

0.892

دالا عند 1.11

16

0.824

دالا عند 1.11

0.853

5
6
7

الخاصا

8

بالحاسوب
التعليمي

11

15

 -2كفايا

استخدام برامج
والوسائط
المتعدد

0.866

0.854

دالا عند 1.11

22

0.874

دالا عند 1.11

24

0.880

دالا عند 1.11

25

0.874

دالا عند 1.15

26

0.843

دالا عند 1.11

27

0.861

دالا عند 1.11

28

0.702

دالا عند 1.11

0.070

غير دالا إحصائياً
دالا عند 1.11

23
 -3كفايا

التعامل مع

مقر ار التعلم
المدمج

32

دالا عند 1.11
 -4كفايا

التعامل مع
الصفو

دالا عند 1.11

االفتراضيا

36

0.879

0.846

0.821

دالا عند 1.11

دالا عند 1.11

دالا عند 1.11

37

0.823

دالا عند 1.11

18

0.772

دالا عند 1.11

38

0.865

دالا عند 1.11

0.897

دالا عند 1.11

39

0.878

دالا عند 1.11

19

0.918

دالا عند 1.11

21

0.819

دالا عند 1.11

17

الحاسوب

الرتباط

0.814

4
األوليا

الرتباط

مستوى الدللة
دالا عند 1.11

2

 -1الكفايا

معامل

المتغير

الفقر

معامل

مستوى الدللة

21

0.836

دالا عند 1.11

قيما ر الجدوليا (د )41 = .عند مستوى  ،1.314 = 1.15وعند مستوى 1.393= 1.11

يتبين من الجدول السابق فن معظم فق ار استبانا كفايا
ارتباطا

الالتعلم اإللكترونالي ( 38فقالر ) حققال

دالا مالع درجالا المجالال الال ي تنتمالي إلياله عنالد مسالتوى داللالا 1.11ن فالي حالين لالم تحقالق الفقالر

( )29ارتباطالالا

دالالالا مالالع درجالالا المجالالال ال ال ي تنتمالالي إليالاله ،وب ال لف يبقالالش المقيالالاس فالالي صالالورته النهائيالالا

مكالالون م الن ( )39فقالالر ،موزعالالا علالالش المجالالاال

الخمسالالا وب ال لف تبقالالش الالالدرجا

المقياس في الصور النهائيا تتراو بين ( 195 – 39درجا).

12

الكليالالا للمفحالالو

علالالش

.2

قامت الباحثة بحسال معامالت الرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية لالستبان :
االرتباط بين درجا كل بعد والدرجا الكليا الستبانه كفايا

الجدول التالي يبين معامال

اإللكتروني موضوع الدراسا:

التعلم

جدول ()4

معامل ارتباط يبين درجا كل مجال مع الدرجا

التعلم اإللكتروني مع الدرجا الكليا له

الكليا الستبانه كفايا

معامل الرتباط

مستوى الدللة

المتغير
الكفايا

األوليا الخاصا بالحاسوب التعليمي

0.961

دالا عند 1.11

كفايال الالا

اسال الالتخدام ب ال الرامج الحاسال الالوب والوسال الالائط

0.926

دالا عند 1.11

0.914

دالا عند 1.11

0.899

دالا عند 1.11

المتعدد
كفايا
كفايا

التعامل مع مقر ار التعلم المدمج
التعامل مع الصفو

االفتراضيا

قيمة ر الجدولية (د.ح =  )40عند مستوى  ،00304 = 0001وعند مستوى 00313= 0005

يتبين من الجدول السابق فنه توجد ارتباطا

استبانه كفايا

دالا إحصالائياً بالين درجالا كالل مجالال مالن مجالاال

التعلم اإللكترونالي والدرجالا الكليالا لالسالتبانه ،فقالد تراوحال

 ،)1.961وجميعها قيم دالا عند مستوى .1.11
وب ال لف تكالالون الباحثالالا قالالد تحقق ال

صورته النهائيا يتكون من ( )38فقر .

قاليم االرتبالاط بالين (– 1.899

مالالن صالالدق االتسالالاق الالالداخلي لإلسالالتبانا ويبقالالش المقيالالاس فالالي

ثانيا :ثبات الستبانة:
يقصد بثبا

المقياس "الحصول علش نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األدا وفي

نفس الظرو " ،ولتقدير ثبا

أ -طريقة التجزئة النصفية:
قامال

استبانه كفايا

الباحثالالا بحسالالاب معامالالل االرتبالالاط بالالين مجم الالوع درجالالا

الفق ار الزوجيا لكل مجال واستبانه كفايالا

براون لتعديل طول المجال ،لكون المجاال
يبين لف:

التعلم اإللكتروني تم استخدام الطرق التاليا:

الفقال ار الفرديالالا ومجمالالوع درجالالا

الالتعلم اإللكترونالي ككالل  ،ثالم اسالتخدم

معادلالا سالبيرمان-

زوجيا عدد الفق ار (النصفين متساويين) ،والجالدول التالالي
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جدول ()5
معامل االرتباط بين الدرجا

النصفيا الستبانه كفايا
عدد

المتغير
األولي ال ال ال ال ال ال الالا الخاصالال ال ال ال ال ال الالا

الكفاي ال ال ال ال ال ال الالا

بالحاسوب التعليمي
كفاي الالا

اس الالتخدام بال الرامج الحاس الالوب

والوسائط المتعدد
كفايالالا

المدمج
كفاي ال ال الالا

التعامالالل مالالع مقالالر ار الالالتعلم
التعام ال ال الالل م ال ال الالع الص ال ال الالفو

االفتراضيا

الدرجا الكليا للكفايا
يتبين مالن الجالدول السالابق فن معالامال

معامل

التعلم اإللكتروني
معامل

مستوى الدللة

الفقرات

الرتباط

الثبات

13

1.847

1.917

دالا عند 1.11

8

1.759

1.863

دالا عند 1.11

8

1.851

1.919

دالا عند 1.11

9

1.791

1.883

دالا عند 1.11

38

1.918

1.942

دالا عند 1.11

الثبالا

تراوحال

بالين ( ،)1.942 – 1.918وهالي دالالا

عند مستوى  ،1.11مما ي ير إلش فن االستبانا تتسم بدرجا جيد من الثبا .
وقالالد بلغ ال

قيمالالا معامالالل ارتبالالاط بيرسالالون بالالين النصالالفين ( )1.918ثالالم اسالالتخدم معادلالالا سالالبيرمان ب الراون

ومعادلالا جتمالان (النصالالفين غيالر متسالالاويين) لتعالديل طالالول المقيالاس ،وقالد بلغال

قيمالا معامالالل الثبالا

بعالالد

التعالالديل بتلالالف المعادلالالا ( )1.942وهالالي قيمالالا دالالالا إحصالالائياً عنالالد مسالالتوى داللالالا فقالالل مالالن  ،1.11األمالالر
ال ي يدلل علش درجا جيد من الثبا .

ل -معامل ألفا كرونباخ:
كما تم ك لف تقدير ثبالا

=  ،)38وقد بلغ

المقيالاس بحسالاب معامالل كرونبالاخ فلفالا لفقال ار المقيالاس (عالدد الفقال ار

قيما فلفا ( ،)1.962وهي قيما تدلل علش مستوى جيالد مالن الثبالا  ،وهالي دالالا عنالد

مستوى داللا فقل  ، 1.11وتفي بمتطلبا

تطبيق المقياس علش ففراد العينا.

وممالالا سالالبق اتضالالح للباحثالالا فن اسالالتبانا كفايالالا

الالالتعلم اإللكترونالالي موضالالوع الد ارسالالا تتسالالم بدرجالالا

عاليا من الصدق والثبا ن تعزز النتائج التي سيتم جمعها للحصول علش النتائج النهائيا للدراسا

والجدول التالي يبين لف:
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جدول ()6
قيم الثبا

باستخدام معامل فلفا كرونباخ الستبانه كفايا

المتغير
الكفاي ال ال ال الالا

عدد الفقرات

قيم ألفا

مستوى الدللة

13

1.952

دالا عند 1.11

8

1.927

دالا عند 1.11

8

1.932

دالا عند 1.11

9

1.931

دالا عند 1.11

38

1.962

دالا عند 1.11

األولي ال ال ال الالا الخاص ال ال ال الالا بالحاس ال ال ال الالوب

التعليمي
كفايالالا

اسالالتخدام ب الرامج الحاسالالوب والوسالالائط

المتعدد
كفايا

التعامل مع مقر ار التعلم المدمج
التعامل مع الصفو

كفايا

االفتراضيا

الدرجا الكليا للكفايا
يتضالالح مالالن الجالالدول السالالابق فن معالالامال

التعلم اإللكتروني

الثبالالا

باسالالتخدام معامالالل كرونبالالاخ فلفالالا تراوح ال

( ،)1.962 – 1.927وجميعها دالا عند مستوى  ،1.11وتفي بمتطلبا

بالالين

التطبيق.

خامسا :الخطوات اإلجرائية:
 .1االطالع علش اإلطار النظري والدراسا

السابقا.

 .2إعداد األدا بصورتها النهائيا.
 .3حصل

الباحثا علش كتاب موجه من عماد الدراسا

في توزيع االستبيانا

العليا بجامعا األزهر ،لتسهيل مهمالا الباحثالا

علش طلبا جامعا القدس المفتوحا فرع مال غز .

 .4بعد حصول الباحثا علش التوجيها
من صدق االستبانا وثباتها.

 .5بعالالد إج الراء الصالالدق والثبالالا

صالحا للتحليل اإلحصائي.

قام ال

والتسهيال  ،قام

الباحثا بتوزيالع ( )42اسالتبانا فوليالا ،للتأكالد

الباحثالالا بتوزيالالع ( )371اسالالتبانا واسالالترد

منهالالا ( )355اسالالتبانا

 .6التطبيق.

 .7بعد جمع األدا من ففراد العينا ،تم استبعاد االستبانا التي لم يتم استرجاعها.
 .8تم تالرقيم وترميالز فدا الد ارسالا ،كمالا تالم توزيالع البيانالا
الحاسوب للحصول علش نتائج الدراسا.
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حسالب األصالول ومعالجتهالا ،مالن خالالل جهالاز

سادسا :األساليل اإلحصائية المستخدما في الدراسا:
تمال ال ال

معالج ال الالا البيان ال الالا

باستخدام الحاسوب ،بهد

باس ال الالتخدام برن ال الالامج ال ال الالرزم اإلحص ال الالائيا للعل ال الالوم االجتماعي ال الالا ""SPSS

اإلجابا عن فسئلا الدراسا و لف بالطرق اإلحصائيا التاليا:

أ -األساليل اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
 -المتوسالط الحسالابي واالنحال ار

المعيالاري والالالوزن النسالبي :وقالالد اسالتخدم الباحثالالا المتوسالطا

إليجاد األوزان النسبيا لمتغي ار الدراسا.

 اختبار " "  T-Testللكفرضيا

عن داللا الفروق بالين متوسالطا

درجالا

عينتالين مسالتقلتين ،لفحال

الدراسا األولش والخامسا والسادسا.

 -تحليل التباين األحادي لفح

فرضيا

الدراسا الثانيا والثالثا والرابعا.

ل -للتحقق من صدق وثبات األدوات استخدم الباحث:
 -معامل االرتباط بيرسون :للك

عن صدق االتساق الداخلي لردوا .

 -معامل كرونباخ فلفا :إليجاد ثبا

المقاييس.

 -معادلتي جتمان و سبيرمان براون :لحساب الثبا
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الحسالابيا

بطريقا التجزئا النصفيا.

الفصل اخلام
نتةةةةةةةائج الدراسةةةةة
 النتائج املتعلقة بالسؤال األول وتفسريها
 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني وتفسريها
 النتائج املتعلقة بالفرض األول وتفسريها
 النتائج املتعلقة بالفرض الثاني ومناقشتها
 النتائج املتعلقة بالفرض الثالث وتفسريها
 النتائج املتعلقة بالفرض الرابع وتفسريها
 النتائج املتعلقة بالفرض اخلامس وتفسريها
 النتائج املتعلقة بالفرض السادس ومناقشتها
 النتائج املتعلقة بالفرض السابع وتفسريها
 توصيات الدراسة
 مقرتحات الدراسة

الفصل الخامس
تمهيدد:

نتائدج الدراسدة
تسالالتعرف الباحثالالا فالالي هال ا الفصالالل النتالالائج التالالي تالالم التوصالالل إليهالالا فالالي هال ه الد ارسالالا ،و لالالف بعالالد

التحقالالق مالالن الفرضاليا

باسالالتخدام األسالالاليب اإلحصالالائيا المناسالالبا لكالالل منهالالا ،و بتفسالالير ومناق الالا النتالالائج

التي تم التوصل إليها في ضوء اإلطار النظري والدراسا

السابقا:

 .1نتائج السؤال األول الذي ينص على :ما درجة توافر كفايات التعلم اإللكتروني الالزمة لدى طلبدة
جامعة القدس المفتوحة  -شمال رز التعليمية؟
لإلجابا عن ه ا السؤال قام

النسبي الستجابا

الباحثا باستخدام المتوسط الحسابي واالنح ار

ففراد العينا علش استبانا كفايا

المعياري والالوزن

التعلم اإللكترونالي بأبعالاده ودرجتاله الكليالا ،والجالدول

التالي يبين لف:
جدول ()7

المتوسط الحسابي والنحراف المعياري

والوزن النسبي لستجابات أفراد العينة على استبان كفايات التعلم اإللكتروني
الستبانة

الكفاي ال ال الالا

األولي ال ال الالا الخاص ال ال الالا

كفاي ال ال ال ال الالا

اس ال ال ال ال الالتخدام بالال ال ال ال الرامج

بالحاسوب التعليمي

الحاسوب والوسائط المتعدد
كفايالالا

التعامالالل مالالع مقالالر ار

كفايا

التعامل مالع الصالفو

التعلم المدمج
االفتراضيا

الدرجالالا الكليالالا لكفايالالا
اإللكتروني

الالالتعلم

عدد

المتوسط

النحراف

الفقرات

الحسابي

المعياري

الوزن
النسبي

الترتيل

%

13

51.88

11.32

79.8

2

8

32.53

6.72

81.3

1

8

30.44

7.49

76.1

3

9

33.37

8.92

74.2

4

38

148.22

31.16

78.0
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يتضالالح مالالن الجالالدول السالالابق فن كفايالالا

الالالتعلم اإللكترونالالي لالالدى فف الراد عينالالا الد ارسالالا مالالن طلبالالا

جامعالالا القالالدس المفتوحالالا فالالرع الالمال غالالز جيالالد وتقالالع عنالالد وزن نسالالبي ( ،)%78ممالالا ي الالير إلالالش فن ففالراد
العينا لديهم مستوى جيد من كفايا
 -وتال الالأتي كفايال الالا

التعلم اإللكتروني.

اس ال الالتخدام ب ال الرامج الحاس ال الالوب والوسال الالائط المتعال الالدد ف ال الالي فعلال الالش الم ارت ال الالب بال الالوزن نس ال الالبي

(.)%81.3
 يليها الكفايا -ثم كفايا

األوليا الخاصا بالحاسوب التعليمي بوزن نسبي (.)%79.8
التعامل مع مقر ار التعلم المدمج بوزن نسبي (.)% 76.1

 -وفخي اًر كفايا

التعامل مع الصفو

االفتراضيا بوزن نسبي (.)%74.2

مما ي ير إلالش فن ففالراد العينالا لالديهم مسالتوى مالن تالوافر كفايالا

الالتعلم االلكترونيالا التالي يمتلكهالا

طلبالالا جامعالالا القالالدس المفتوحالالا ،وتفسالالر الباحثالالا هال ال ه النتيجالالا ب الأن كفايالالا
والوسالالائط المتعالالدد جالالاء

اسالالتخدام ب الرامج الحاس الالوب

فالالي فعلالالش الم ارتالالب بالالوزن نسالالبي ( )%81.3وهالالي درجالالا مرتفعالالا لالالدى طلبالالا

الجامعا  ،قالد يعالود إلالش فن الجامعالا اهتمال

بتلالف النالوع مالن التعلاليم تبعالا لحداثتاله ،وتدخيلاله فالي برامجهالا

وتطبيقه في مسالافاتها ،حيالث الكل لالف انطالقالا جديالد للتعلاليم الجالامعي ،ممالا جعالل الطلبالا تبحالث عالن
التنور المعرفي والثقافي التكنولوجي في ه ا النوع من التعليم وتبدي فعلش درجا

االهتمام به  ،فمعظم

الطلبالالا تمتلالالف جهالالاز حاسالالوب بالالالمنزل  ،وفالالي المالالدارس مالالا قبالالل الجامعالالا كالالان مقالالرر علالاليهم تطبيقالالا
األوفيس وبعف ثقافا

الحاسوب التي يتوجب فهمهالم لهالا نجالاحهم فالي المسالاق فالي المدرسالا ،عالدا عالن

فن العصال الالر فصال الالبح عصال الالر التكنولوجيال الالا والحاسال الالوب ممال الالا فدى إلال الالش بحال الالث اغلال الالب الطلبال الالا عال الالن دو ار

للحاسالالوب ليلتحق الوا بركبهالالا مسالالاير لمالالا فصالالبح عليالاله العالالالم اليالالوم مالالن جيالالل تكنولالالوجي  ،وكالالان النصالاليب

األوفر له ا المحور .

 .2نتددائج السدؤال الثدداني الددذي يددنص علددى :مددا درجددة الممارسددة لكفايددات الددتعلم اإل لكترونددي الواجددل
توافرها لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة شمال رز التعليمية؟
قام ال

الباحثالالا بحسالالاب المتوسالالط الحسالالابي واالنح ال ار

العينا من الطلبا علش كل فقر مالن فقال ار اسالتبيان كفايالا
المفتوحا فرع مال غز ن كما في الجداول التاليا:
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المعيالالاري والالالوزن النسالالبي لالالدرجا

فف الراد

الالتعلم اإللكترونالي لالدى طلبالا جامعالا القالدس

جدول ()8

3
4
8

العينا تبعاً للمجال األول (الكفايا

األوليا الخاصا بالحاسوب التعليمي)

البعد األول :الكفايات األولية الخاصة بالحاسول التعليمي

م
1

المتوسط الحسابي واالنح ار

المعياري والوزن النسبي لدرجا

استخدام لوحا المفاتيح والفأر
معرفالالا بأساسالاليا

اإللكترونيالالا مثالالل إن الالاء مل ال

إدار الملفالالا

إعاد تسميته
تنظيم الملفا
ممارسالا مهالا ار

داخل المجلدا
البحالث عالن المعلومالا عبالر ال البكا اإللكترونيالا

))WWW

2

استخدام فدوا

6

إزالا البرامج الحاسوبيا المختلفا

9

تحميل الملفا

نظام الت غيل ) (WINDOWSب كل جيد

عبر التقنيا

اإللكترونيا

البرامج الحاسوبيا المختلفا

5

تثبي

13

التعامل مع فكثر من مل

11

تحميل فحدث البرامج اإللكترونيا من اإلسطوانا و بكا اإلنترن

في نفس الوق

تعليمي عبر التقنيا

12

استقبال في مل

11

إرسال في مل

7

استخدام برامج مكافحا الفيروسا

تعليمي عبر التقنيا

اإللكترونيا
اإللكترونيا

ب كل جيد

500

فو

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الوزن
النسبي

الترتيل

%

4.51

0.77

90.3

1

4.26

1.02

85.2

2

4.18

1.06

83.7

3

4.15

1.14

82.9

4

4.07

1.04

81.4

5

4.02

1.18

80.5

6

3.91

1.13

78.1

7

3.90

1.20

78.0

8

3.90

1.15

78.0

9

3.88

1.19

77.6

11

3.74

1.20

74.8

11

3.72

1.22

74.4

12

3.63

1.26

72.7
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يتضال الح م الالن الج الالدول الس الالابق فن مظ الالاهر البع الالد األول(الكفايدددات األوليدددة الخاصدددة بالحاسدددول

التعليمددي) لالالدى فف الراد العينالالا تت الراو بالالين ( ،)% 91.3 -72.7كان ال

فعلالالش مظالالاهر الكفايالالا

األوليالالا

الخاصا بالحاسوب التعليمي كما يلي:
 -كان

الفقر رقم  " 1استخدام لوحا المفاتيح والفأر " األعلش بوزن نسبي (.)%91.3

 -تليها الفقالر رقالم  " 3معرفالا بأساساليا

إدار الملفالا

اإللكترونيالا مثالل إن الاء ملال

فو إعالاد تسالميته "

بوزن نسبي (.)% 85.2
فقالالد حقق ال

الفقرتالالان ( )1بالالوزن نسالالبي ( ،) %91.3والفقالالر ( )3بالالوزن نسالالبي ( ) %85.2فالالي
األوليالالا الخاصالالا بالحاسالالوب التعليمالالي ،وقالالد تعالالزو الباحثالالا لالالف إلالالش

فقال ار المحالالور األول وهالالو الكفايالالا

سالالهولا القيالالام بتلالالف المهالالام ،فأغلالالب الطلبالالا يمتلكالالون فجهالالز حاسالالوب فلالالي فالالي بيالالوتهم ،عالالدا عالالن الجيالالل

النا الالئ اليالالوم فهالالو جيالالل التكنولوجيالالا والصالراع الثقالالافي ،وقالالد يرجالالع السالالبب فيضالالا إلالالش المالالدارس اإلعداديالالا

الرر علالاليهم مسالالاق التكنولوجيالالا ال ال ي فعطالالش الفرصالالا
والمرحلالالا العليالالا مالالن المالالدارس االبتدائيالالا فقالالد كالالان مقال اً
ألغلب طالب عبنا بان يمتلكوا مهار استخدام لوحا المفاتيح بسهولا ومهار المعرفالا بأساساليا

الملفا

اإللكترونيا مثل إن اء مل

إدار

فو إعاد تسميته كتطبيق علش الويندوز فو الدوس.

فالالي حالالين قالالد تعالالزو الباحثالا بالأن اقالالل فقالالر فالالي المحالالور األول رقالالم ( )12بالالوزن نسالالبي ()%72.2

لعدم حاجا األغلبيا من الطلبا لمعرفا الكثير عن برامج الفيروسا  ،فالمعظم ي هب ل ركا فو محال

البرمجالالا والصالاليانا لعمالالل فورمالالا
السبب فخ

فو مالالا يلالالزم مالالن تنزيالالل ب الرامج فخالالرى ،دون القيالالام ب ال لف بأنفسالالهم وله ال ا

اقل نسبا في الفق ار .
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جدول ()9
المتوسط الحسابي واالنح ار
العينا تبعاً للمجال الثاني (كفايا

المعياري والوزن النسبي لدرجا

استخدام برامج الحاسوب والوسائط المتعدد )

البعد الثاني :كفايات استخدام برامج الحاسول والوسائط

م

المتعدد

4

استخدام متصفح اإلنترن

5

إن اء بريد إلكتروني خا

6

امتالف مها ار التعامل مع البريد اإللكتروني

7
1
3

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيل

%

4.48

0.89

89.6

1

4.32

1.03

86.4

2

4.24

1.08

84.7

3

4.19

1.16

83.7

4

4.07

1.12

81.4

5

3.87

1.18

77.4

6

اإلكسل ))Excel

3.70

1.18

74.0

7

المضغوطا

3.67

1.33

73.4

8

( ) Internet Explorer

بي

التعامل مع المواقع االجتماعيا والتواصالل االجتمالاعي
))FaceBook- Twitter
اس الالتخدام برن الالامج معالج الالا النص الالو

ال الالوورد

))Word

Ms

استخدام برنامج العروف التقديميا ))Powerpoint

2

استخدام برنامج جدول البيانا

8

استخدام برامج فف الضغط للملفا

يتضح من الجدول السابق فن مظاهر البعد الثالاني(كفايالا

المتعالالدد ) لالالدى فف الراد العينالالا تت الراو بالالين ( ،)% 89.6 -73.4كان ال
برامج الحاسوب والوسائط المتعدد كما يلي:

 -كانال

الوزن

الفقالر رقالم  " 4اسالتخدام متصالفح اإلنترنال

اسالتخدام بالرامج الحاسالوب والوسالائط
فعلالالش مظالالاهر كفايالالا

اسالالتخدام

(  ") Internet Explorerاألعلالش بالوزن نسالبي

(.)%89.6

 -تليها الفقر رقم  " 5فستطيع إن اء بريد إلكتروني خا

بي " بوزن نسبي (.)% 86.4

كما نالحالظ الفقالر رقالم ( )4فالي البعالد الثالاني تأخال فعلالش وزن نسالبي ( )%89.6وقالد يعالزى لالف

لحاجا الجميع للتواصل التكنولوجي والعلمي ،فأصالبح
502

اإلنترنال

والتكنولوجيالا تغالزوا العالالم ممالا فعطالش

فرصالا للمعظالم بالان يتعرفالوا ويتالدربوا علالش ليالالا اسالتخدام تلالف ال البكا العنكبوتيالا لقضالاء فمالورهم الحياتيالالا

العلميا والتجاريا والثقافيا .وال...خ

ه ا وتليهالا الفقالر رقالم ( )5ثالاني فعلالش وزن نسالبي فالي البعالد الثالاني ( )%86.4وقالد تعالزى نسالبا

تلالالف الفقالالر لحاجالالا الجميالالع المالالتالف بريالالد إلكترونالالي مالالن بالالاب الخصوصالاليا ومتابعالالا الم الالر األكالالاديمي،
وما إلش لف من فمور خصيا فخرى حيالث الم ارسالال

العلميالا والتجاريالا  ،وارسالال واسالتقبال بريالد مالن

الم الالر األكالالاديمي فالالبعف الم الرفين فصالالبحوا بحاجالالا الغنالالي لهالالم فيهالالا عالالن البريالالد اإللكترونالالي لتلقالالي
األوامر من إدار الجامعا

 ،والقاء األوامر والش ما هو مطلوب من الطالب عبر بريده اإللكتروني.

فما عن فقل فق ار البعد الثاني وهي الفقر ( )8استخدام برامج فف الضغط للملفا
بوزن نسبي ( )73.4فقد يعزى لف لعينا الدراسا فكما نرى فهي جميع التخصصا
تخص

محدد لي محوسب فو تكنولوجي ،وانما جميع الفئا

باب الضرور فن يتقنها جميع الطلبا ،إنما يكفي فهل التخص

والمسالتويا

المضغوطا

بالجامعا وليس

والتخصصالا

وليسال

مالن

ل لف  ،وله ا فنجد السبب في ضعفها

فكما رائينا نسبا عدد الطالب في األقسام العلميا قليلا و محدود جدا نسبا إلش باقي فعداد الطلبالا فالي

التخصصا

األخرى في العينا.
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جدول ()11
المعياري والوزن النسبي لدرجا

المتوسط الحسابي واالنح ار
العينا تبعاً للمجال الثالث (كفايا
م
7
3
5
6
4
2
1
8

التعامل مع مقر ار التعلم المدمج)

البعد الثالث :كفايات التعامل مع مقررات التعلم المدمج

القيام بإرسال رسالا للم ر األكاديمي بسهولا
الال ال الالدخول إلال ال الالش المال ال الالودل عبال ال الالر وحال ال الالد إدار المقال ال الالر ار

( التعليم اإللكتروني والمدمج)

إمكانيال الالا حفال الالظ مال الالا يلزمنال الالي مالالالن ملفال الالا
الموودل بعد االطالع عليها

محملالالالا علال الالش

التعامالالل مالالع األن الالطا اإللكترونيالالا للمقالالر ار الد ارسالاليا
علش المودل
الق الالدر عل الالش الم الالاركا ف الالي حلق الالا
وغير المتزامنا

النق الالاش المتزامن الالا

تسليم الن اط بواسطا األيقونا المصمما ل لف
ال ال التمكن مال الالن التعال الالر علال الالش مكونال الالا

اإللكتروني المصمم باستخدام المودل

ا ال الالا المقال الالرر

الال ال التمكن م ال الالن الحص ال الالول عل ال الالش التغ ي ال الالا الراجع ال الالا بع ال الالد
إجابتي علش الن اط اإللكتروني

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

الوزن
النسبي

الترتيل

%

4.18

1.07

83.6

1

3.83

1.18

76.6

2

3.83

1.18

76.5

3

3.77

1.19

75.5

4

3.76

1.20

75.3

5

3.74

1.21

74.8

6

3.74

1.21

74.7

7

3.59

1.15

71.8

8

يتضالالح مالالن الجالالدول الس الالابق فن مظالالاهر البعالالد الثال الالث (كفايدددات التعامدددل مدددع مقدددررات الدددتعلم

المدددمج) لالالدى ففالراد العينالالا تتالراو بالالين ( ،)% 83.6 -71.8كانال
مقر ار التعلم المدمج كما يلي:
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فعلالالش مظالالاهر كفايالالا

التعامالالل مالالع

 -كان ال ال

الفقال الالر رقالالالم  " 7القيال الالام بإرسال الالال رسال الالالا للم ال الالر األكال الالاديمي بسال الالهولا " األعلال الالش بالالالوزن نسال الالبي

(.)%83.6

 فمالا الفقالالر رقالم  " 8فتمكالالن مالالن الحصالول علالالش التغ يالالا الراجعالا بعالالد إجالالابتي علالش الن الالاط اإللكترونالاليبوزن نسبي (.)%71.8

وتعالالزو الباحثالالا فن الفقالالر رقالالم ( )7األعلالالش بالالالوزن النسالالبي ( )%83.6الهتمالالام جامعالالا القالالدس
المفتوحالا ،ومركالالز الالالتعلم اإللكترونالي المفتالالو والالالتعلم عالن بعالالد ،بإعطالاء دو ار تعلاليم الطلبالالا علالالش كيفيالالا
التعام الالل معه الالا ع الالن فكث الالر م الالن دور كم الالا دور م الالن دارس ل الالدارس ،وم الالن معل الالم للطال الالب ،واعط الالاء ال الالر

والتوضيح الكافي والموسع ،عن لف رغم فننا نرى ما يقارب نسبته ( )%16.4ال يتقنوا تلف الفقر  ،وقد

يعالالود الس الالبب و راء ل الالف لع الالدم وجالالود حاس الالوب ب الالالمنزل فو لع الالدم تمكالالنهم م الالن المتابع الالا بالجامع الالا وع الالدم

التالزامهم الحضالالور الفعلالالي للمحاضال ار  ،وقالالد يكالالون بسالالبب انقطالالاع التيالالار الكهربالالائي وقال

البالالث المبا الالر

عبر المودل مع الم ر األكاديمي.
في حين نرى فن الفقر رقم ( )8ا

الوزن النسبي ( )%71.8اقل الفق ار وزنا  ،حيث تعزو

الباحثا لف لعدم تدقيق الطلبا عبر المودل وتركيزهم فو يرجع لعدم سؤال الطالبا عمالا ال يفهماله ب الكل
جيد ويدركه بوضو للم ر األكاديمي ،إال في حال كان

الصفحا من قبل اإلدار الجامعيا غامضالا

وغير واضحا ومعقد وهدا ما استبعده كباحثا  ،لف بوجود وزن نسبي ( )%71.8ف ادوا بأنهم تمكنوا
منها بسهولا.
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جدول ()11
المتوسط الحسابي واالنح ار
العينا تبعاً للمجال الرابع (كفايا

4

9

5

استخدام فيقونا الخروج من الص
فسال ال الالتطيع توظي ال ال ال

فيقونال ال الالا

فتمكن من تحميل اللقاءا

المسجلا لالستماع إليها في حالال عالدم

القدر علش توظي

الناف الكتابيا لطر األسئلا في حال ان الغال

المايف

7

المعرفا الكافيا لتوظي

3

التعبيال ال الالر( مضال ال الالحف/تصال ال الالفيق/غي ال ال الالر

تمكني من حضور اللقاء التفاعلي

2

8

االفتراضي في حال مغادرتي

موافق/مرتبف) خالل التفاعل مع الم اركين

الدخول إلش الص

1

التعامل مع الصفو

البعد الرابع :كفايات التعامل مع الصفوف الفتراضية

م
6

المعياري والوزن النسبي لدرجا

االفتراضي عبر األيقونا الخاصا ب لف
ريط اللوحا البيضاء في الكتابا عليها

القالالدر علالالش تنزيالالل الب الرامج الالزمالالا لت الالغيل الصالالفو

االفت ارضالاليا

كبرنامج الجافا
القدر علش عرف ن اطاتي عبالر العالروف التقديميالا-بوربوينال -
علش اللوحا البيضاء
احالالر

عل الالش حضالالور اللق الالاءا

االفت ارضالاليا التالالي يعقالالدها عض الالو

هيئا التدريس

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

االفتراضيا كما يلي:
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الوزن
النسبي

الترتيل

%

3.91

1.19

78.3

1

3.90

1.24

78.0

2

3.82

1.24

76.4

3

3.75

1.20

75.1

4

3.70

1.22

73.9

5

3.66

1.21

73.1

6

3.65

1.27

73.0

7

3.64

1.26

72.8

8

3.34

1.34

66.9

9

يتضح مالن الجالدول السالابق فن مظالاهر البعالد ال اربالع(كفايالا
لدى ففالراد العينالا تتالراو بالين ( ،)% 78.3 -66.9كانال

االفتراضيا)

التعامالل مالع الصالفو

فعلالش مظالاهر كفايالا

االفت ارضاليا)

التعامالل مالع الصالفو

 -كان ال

الفقالالر رقالالم  " 6اسالالتخدام فيقون الا الخالالروج مالالن الص ال

بوزن نسبي (.)%78.3

 -تليها الفقر رقالم  " 4فسالتطيع توظيال

فيقونالا

التعبيالر( مضالحف/تصالفيق/غيالر موافالق/مرتبالف) خالالل

التفاعل مع الم اركين " بوزن نسبي (.)% 78

 فما عن الفقر رقم ( )3بوزن نسبي ( )66.9فحرعضو هيئا التدريس فكان

االفت ارضالالي فالالي حالالال مغالالادرتي " األعلالالش

االفت ارضاليا التالي يعقالدها

علش حضور اللقاءا

اقل الفق ار حظا حيث الوزن النسبي المنخفف.

توض الالح الباحث الالا ب الالان الفقال الرتين رق الالم ( )6و رق الالم ( )4فعل الالش الفقال ال ار حظ الالا حي الالث ال الالوزن النس الالبي
المرتفالالع عالالن بالالاقي فق ال ار المحالالور ال اربالالع ،وقالالد تعالالزو الباحثالالا لالالف إلالالش فن في الالخ

الخالالروج لبرنالالامج مالالا فو صالالفحا مالالا ،فمالالن المؤكالالد والبالالديهي انالاله كمالالا دخالالل وعالالر
الحالالال سالالو

يريالالد الالالدخول فو

ليالالا الالالدخول  ،ب ال ا

يكالالون علالالش معرفالالا ود اريالالا باليالالا الخالالروج ،وعالالن الفقالالر األخالالرى رقالالم ( )4فيالالدل لالالف علالالش

وضو األيقونا

واأل كال التي تتخ ها في الصفحا المستخدما ب كل واضح وسهل .

فما عن الفقر رقم ( )3وهي اضع

الفقال ار فالي المحالور ال اربالع ا

الالوزن النسالبي ()%66.9

فيعود السبب إما لرداء الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي ،واما لسبب خر خصي لدى الطالب وامالا
لعدم معرفته مواعيد اللقاءا

اإللكترونيا المخصصا ل لف.

نتائج الفرض األول:
 .3ل توجد فروق دالة إحصائيا في كفايات التعلم اإللكتروني تبعدا للندوع الجتمداعي (ذكدور -إنداث)
لدى أفراد العينة.
للتحقق من صحا ه ا الفرف قام

الباحثا بالمقارنا بين متوسط درجا

المفتوح الالا ف الالرع الالمال غ الالز الال ال كور (ن=  )149ومتوس الالط درج الالا

درجالالاتهم علالالش اسالالتبانا كفايالالا
متوسالالطا

درجالالا

اإلن الالاث (ن=  )216ف الالي

الالالتعلم اإللكترونالالي موضالالوع الد ارسالالا باسالالتخدام اختبالالار ( ) للفالالروق بالالين

عينتالالين مسالالتقلتين ،واسالالتخدم

اعتداليالالا توزيالالع الالالدرجا

الطالب الالا

طلبا جامعالا القالدس

الباحثالالا هال ه االسالالتبانه اإلحصالالائي البالالارامتري بسالالبب

فالالي كالالل مالالن مجمالالوعتي التطبيالالق ،إضالالافا إلالالش فن عالالدد فف الراد العينالالا يزيالالد عالالن

ثالثين فرداً ،األمر ال ي يحقق روط استخدام استبانه ( ) للفرق بالين متوسالطي مجمالوعتين مسالتقلتين

(عالم ،)211 :2115 ،والجدول التالي يبين لف:
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جدول ()12
اختبار (ت) للفروق بين متوسطي درجات طلبة جامعة
القدس المفتوحة فرع شمال رز والطالبات في كفايات التعلم اإللكتروني
المتغير

الستبانة

الكفايال ال ال الالا األوليال ال ال الالا الخاصال ال ال الالا ال كور
اإلناث
بالحاسوب التعليمي

كفاي ال ال ال ال الالا اس ال ال ال ال الالتخدام بال ال ال ال ال الرامج ال كور
اإلناث
الحاسوب والوسائط المتعدد
ال كور
كفاي الالا التعام الالل م الالع مق الالر ار
اإلناث
التعلم المدمج
التعامالالل مالالع الصالالفو

كفايالالا

االفتراضيا
الدرجالالا الكليالالا لكفايالالا

ال كور
اإلناث

الالالتعلم ال كور
اإلناث

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

53.57
50.66

9.77
12.21

29.99
30.77

6.79
7.96

6.46
6.92

32.40
32.62

33.50
33.28

2.410

دالا عند 1.15

0.295

غي ال ال ال ال ال ال الالر دالال ال ال ال ال ال ال الا

0.969

8.54
9.21

149.46
147.32

قيمة (ت)

مستوى الدللة

0.231

28.34
33.10

0.639

إحصائياً
غي ال ال ال ال ال ال الالر دال ال ال ال ال ال ال الالا
إحصائياً
غي ال ال ال ال ال ال الالر دال ال ال ال ال ال ال الالا
إحصائياً
غي ال ال ال ال ال ال الالر دال ال ال ال ال ال ال الالا

اإللكتروني
إحصائياً
قيم ال الالا ( ) الجدولي ال الالا (د )353= .عن ال الالد مس ال الالتوى دالل ال الالا  ،1.96= 1.15عن ال الالد مس ال الالتوى دالل ال الالا 1.11
=2.58

يتبين من الجدول السابق:

 -وجود فروق ا

داللا إحصالائيا عنالد مسالتوى  1.15فالي بعالد الكفايالا

التعليمالي تبعالاً لمتغيالر الجالنس ،بالين متوسالطي درجالالا

األوليالا الخاصالا بالحاسالوب

مجمالوعتي طلبالا جامعالا القالدس المفتوحالا فالالرع

مال غز والطالبا  ،لصالح طلبا جامعا القدس المفتوحا فرع مال غز ال كور من ففراد العينا.

 -ع الالدم وج الالود ف الالروق ا

دالل الالا إحص الالائيا ،ب الالين متوس الالطي درج الالا

المفتوحا فرع مال غز والطالبالا

كفايا

فالي فبعالاد كفايالا

التعامل مع مقر ار التعلم المدمج ،كفايا

الستبيان كفايا

مجم الالوعتي طلب الالا جامع الالا الق الالدس

اسالتخدام بالرامج الحاسالوب والوسالائط المتعالدد ،
االفت ارضاليا والدرجالا الكليالا

التعامل مع الصفو

التعلم اإللكتروني ،في فن طلبالا جامعالا القالدس المفتوحالا فالرع المال غالز بمحافظالا

مال غز من الجنسين علش ه ه األبعاد لديهم تقدي ار متقاربا في كفايا
وتعالالزو الباحث الا وجالالود فالالروق فالالي الجالالنس فالالي بعالالد الكفايالالا

ال كور بسبب حب ال كور في العمل باإللكترونيا

التعلم اإللكتروني.

األوليالالا الخاصالالا بالحاسالالوب لصالالالح

و غفهم بها فكثر من اإلناث ،والمرحلا العمريا فالي

ه ا العمر توضح فن ال كور يميلون للتعامل مع البرمجيا
508

واإللكترونيا

ودقائق األمور ،التالي تحتالاج

فمور فخرى .وتتفق ه ه النتيجا مع دراسا ( االسود واللو ،
لفف وتركيب فكثر من اإلناث الالتي يرغبن اً

( ،)2112لين الالف وم الالارز )2116 ،فهم الالا لص الالالح الال ال كور ،ف الالي ح الالين تختلال ال
ونصار( ،)2111 ،ابو عقل( ،)2118 ،محمد واخرون )2116 ،فكان
نتائج الفرض الثاني:

معه الالا د ارس الالا (عب الالد ال الالدايم

لصالح اإلناث.

 .4ل توجد فروق دالدة إحصدائيا فدي كفايدات الدتعلم اإللكتروندي تبعدا للعمدر ( 21وأقدل ت  25-21ت
أكثر من 25سنة) لدى أفراد العينة.
قامال

الباحثالالا بالالإجراء تحليالالل التبالالاين األحالالادي لفحال

من 25سنا) علش استبانا كفايالا
التالي يبين لف:

فثالالر العمالالر ( 21وفقالالل  ، 25-21 ،فكثالالر

الالتعلم اإللكترونالي بأبعالاده ودرجتاله الكليالا لالدى ففالراد العينالا ،والجالدول
جدول()13

يبين نتائج تحليل التباين فحادي االتجاه لمعرفا الفروق في كفايا
مصدر التباين

المتغير

درجات

مجموع المربعات

الحرية

التعلم اإللكتروني تبعاً للعمر
متوسط

المربعات

بين المجموعا

6062.35

2

3031.18

داخل المجموعا

39339.44

352

111.76

المجموع

45401.79

354

بين المجموعا

2011.90

2

1005.95

بال ال ال ال الرامج الحاس ال ال ال الالوب

داخل المجموعا

13988.59

352

39.74

والوسائط المتعدد

المجموع

16000.50

354

بين المجموعا

3270.84

2

1635.42

داخل المجموعا

16596.61

352

47.15

المجموع

19867.45

354

بين المجموعا

2911.73

2

1455.86

الصال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالفو

داخل المجموعا

25283.45

352

71.83

االفتراضيا

المجموع

28195.17

354

الدرج ال ال ال ال ال ال الالا الكلي ال ال ال ال ال ال الالا

بين المجموعا

54563.22

2

27281.61

داخل المجموعا

289217.64

352

821.64

المجموع

343780.86

354

األولي ال ال ال الالا

الكفاي ال ال ال الالا

الخاصالالا بالحاسالالوب

التعليمي
كفاي ال ال ال الالا

كفايالالا

اس ال ال ال الالتخدام

التعامالالل مالالع
الال ال ال ال ال ال الالتعلم

مق ال ال ال ال ال الالر ار
المدمج
كفايالالا

التعامالالل مالالع

ال ال ال ال ال ال الالتعلم

لكفاي ال ال ال ال ال الالا
اإللكتروني

قيمة ف

27.122

25.313

34.686

20.269

33.204

مستوى الدللة

دالا عند 1.11

دالا عند 1.11

دالا عند 1.11

دالا عند 1.11

دالا عند 1.11

قيمالالا ( ) الجدوليالالا عنالالد (د )352 ،2= .عنالالد مسالالتوى داللالالا  ،3.11 =1.15وعنالالد مسالالتوى
داللا 4.61 =1.11
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يتبالين مالن الجالدول السالابق فناله توجالد فالروق ا

األبعاد والدرجا الكليا إلستبانا كفايا

داللالا إحصالائيا عنالد مسالتوى  1.11فالي جميالع

التعلم اإللكتروني تبعاً لمتغير العمر ألفراد العينا.

والج الالدول الت الالالي يوض الالح اتج الالاه الف الالروق ف الالي جمي الالع المج الالاال

اإللكتروني تبعاً لمتغير العمر:

والدرج الالا الكلي الالا لكفاي الالا

ال الالتعلم

جدول ()14
يبين المتوسطا
العينا علش جميع المجاال
المتغير

الحسابيا واالنحرافا
والدرجا الكليا لكفايا
العدد

البيان

التعلم اإللكتروني تبعاً للعمر
المتوسط

الحسابي

النحراف
المعياري

األوليال ال ال ال ال ال ال الالا

 21وفقل

136

49.38

11.94

الخاص ال ال ال الالا بالحاس ال ال ال الالوب

25-21

146

50.16

9.70

فكثر من 25سنا

73

59.97

9.45

اسالالتخدام ب الرامج

 21وفقل

136

31.35

6.84

الحاس ال ال ال الالوب والوس ال ال ال الالائط

25-21

146

31.29

6.27

المتعدد

فكثر من 25سنا

73

37.21

5.25

 21وفقل

136

28.71

7.19

25-21

146

29.07

7.13

فكثر من 25سنا

73

36.40

5.59

 21وفقل

136

32.04

8.57

25-21

146

31.81

8.95

فكثر من 25سنا

73

39.00

7.22

 21وفقل

136

141.48

30.90

25-21

146

142.32

28.17

فكثر من 25سنا

73

172.58

25.07

الكفايال ال ال ال ال ال ال الالا
التعليمي
كفايالالا

كفايال ال الالا

التعامال ال الالل مال ال الالع

مقر ار

التعلم المدمج

كفايال ال الالا

التعامال ال الالل مال ال الالع

الصفو

االفتراضيا

الدرجالالا الكلي الالا لكفاي الالا
التعلم اإللكتروني

ا

المعياريا لدرجا

ففراد

والجالالدول التالالالي يبالالين نتالالائج اختبالالار الاليفيه للك ال

الداللا تبعاً للعمر:
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عالالن اتجالالاه الفالالروق بالالين متوسالالطا

الكفايالالا

جدول رقم ()15
نتائج اختبار يفيه للك

متوسطا

ففراد العينا علش الكفايا

المتغير
التعليمي

كفايا

الداللا تبعاً للعمر

األوليالال ال الالا الخاصالال ال الالا بالحاسالال ال الالوب 25-21

استخدام برامج

الحاسوب والوسائط المتعدد
كفايا

ا

البيان

الكفايالال ال الالا

كفايا

عن اتجاه الفروق بين

التعامل مع مقر ار التعلم المدمج

التعامل مع الصفو

الدرجا الكليا لكفايا

االفتراضيا

التعلم اإللكتروني

 21وفقل

25-21

0.775

فكثر من 25سنا

*10.590

25-21

0.058

فكثر من 25سنا

*5.860

25-21

0.355

فكثر من 25سنا

*7.684

25-21

0.229

فكثر من 25سنا

*6.963

25-21

0.844

فكثر من 25سنا

*31.097

*9.815

*5.918

*7.329

*7.192

*30.253

يتبين من الجدولين السابقين فنه:
 -توجالد فالروق ا

داللالا إحصالائيا علالالش جميالع األبعالاد والدرجالا الكليالالا لإلسالتبانا بالين مجموعالا العمالالر

فكثر من  25سنا من ناحيا ومجمالوعتي الفئالا العمريالا  21وفقالل  25-21سالنا مالن ناحيالا ،لصالالح
مجموعا العمر فكثر من 25سنا .

تعالالزو الباحثالالا السالالبب فالالي لالالف فنالاله قالالد يكالالون قالالدر األ الالخا

فالالي تلالالف المرحلالالا مالالن العمالالر علالالش

تراكم الخب ار  ،و التركيز وفهم األمور فكثر عند الفئا األكبر سناً منها عند ال باب األصغر سناً.

حيالالث تختل ال

دراسا.

ود ارسالالا ( السالالي  )2119 ،فهالالي لصالالالح األعمالالار األقالالل سالالناً فالالي حالالين التتفالالق مالالع في
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نتائج الفرض الثالث:

 .5ل توجددد فددروق دالددة إحصددائيا فددي كفايددات الددتعلم اإللكترونددي تبعددا للتخصددص (التربيددة –تنميددة –
إدار و رياد  -حاسول وتكنولوجيا) لدى أفراد العينة.
قامال

الباحثالا بالالإجراء تحليالل التبالالاين األحالادي لفحال

ريالالاد  ،حاسالالوب وتكنولوجيالالا) علالالش اسالالتبانا كفايالالا

فثالر التخصال

(التربيالا  ،تنميالالا  ،إدار و

الالالتعلم اإللكترونالالي بأبعالالاده ودرجتالاله الكليالالا لالالدى فف الراد

العينا ،والجدول التالي يبين لف:

جدول()16
يبين نتائج تحليل التباين أحادي التجاه لمعرفة

الفروق في كفايات التعلم اإللكتروني تبعا للتخصص لدى أفراد العينة
المتغير

الكفايات األولية الخاصة
بالحاسول التعليمي

كفايات استخدام برامج
الحاسول والوسائط
المتعدد

كفايات التعامل مع

مقررات التعلم المدمج

كفايات التعامل مع
الصفوف الفتراضية

الدرجة الكلية لكفايات
التعلم اإللكتروني

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط

المربعات

بين المجموعات

1165.81

3

388.60

داخل المجموعات

44235.98

351

126.03

المجموع

45401.79

354

بين المجموعات

510.59

3

170.20

داخل المجموعات

15489.91

351

44.13

المجموع

16000.50

354

بين المجموعات

514.81

3

171.60

داخل المجموعات

19352.64

351

55.14

المجموع

19867.45

354

بين المجموعات

434.10

3

144.70

داخل المجموعات

27761.07

351

79.09

المجموع

28195.17

354

بين المجموعات

9739.23

3

3246.41

داخل المجموعات

334041.63

351

951.69

المجموع

343780.86

354

قيمة ف

3.083

3.857

2.112

1.830

2.411

قيمة (ف) الجدولية عند (د.ح=3ت  )351عند مستوى دللة 2.61 =1.15ت وعند مستوى دللة 3.78 =1.11
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مستوى الدللة

دالة عند 1.15

دالة عند 1.11

رير دالة إحصائيا

رير دالة إحصائيا

رير دالة إحصائيا

يتبالالين مالالن الجالالدول السالالابق فنالاله توجالالد فالالروق ا

 1.15في الكفايا

داللالالا إحصالالائيا عنالالد مسالالتوى 1.11ومسالالتوى

األوليا الخاصا بالحاسوب التعليمي و كفايا

المتعدد تبعاً لمتغير التخص

استخدام برامج الحاسوب والوسائط

ألفراد العينا.

والجدول التالي يوضح اتجاه الفروق في األبعاد ا

الداللا تبعاً لمتغير التخص

:

جدول ()17
لدرجا

يبين المتوسطا

الحسابيا واالنحرافا

ففراد العينا علش الكفايا

المتغير

البيان

المتوسط

الحسابي

النحراف
المعياري

254

52.28

11.44

21

50.33

12.19

69

49.58

10.66

حاسوب وتكنولوجيا

11

59.91

6.33

التربيا

254

32.87

6.69

21

29.95

8.62

69

31.30

6.13

11

37.18

3.43

الكفاي ال ال ال الالا األولي ال ال ال الالا تنميا
الخاصالالا بالحاسالالوب
إدار و رياد
التعليمي

كفاي ال ال ال الالا اس ال ال ال الالتخدام تنميا
ب ال ال ال ال الرامج الحاسال ال ال ال الالوب
إدار و رياد
والوسائط المتعدد
حاسوب وتكنولوجيا

والجالالدول التالالالي يبالالين نتالالائج اختبالالار الاليفيه للك ال

الداللا تبعاً للتخص

الداللا تبعاً للتخص

العدد

التربيا

ا

ا

المعياريا

:
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عالالن اتجالالاه الفالالروق بالالين متوسالالطا

الكفايالالا

جدول رقم ()18
متوسطا

نتائج اختبار يفيه للك

ففراد العينا علش الكفايا

المتغير
الكفايال ال ال ال ال ال الالا

البيان

األوليال ال ال ال ال ال الالا

كفايالال ال ال ال ال الالا

اسالال ال ال ال ال الالتخدام

ا

تنميا

2.704

0.754

حاسوب وتكنولوجيا

7.626

9.576

تنميا

2.918

حاسوب وتكنولوجيا

1.566
4.312

*7.229

دالل الالا إحص الالائيا ف الالي بع الالد الكفاي الالا

مجموع الالا التخصال ال

التخص

إدار و ري الالاد ومجموع الالا التخصال ال

حاسوب وتكنولوجيا.

 -توجد فروق ا

داللالا إحصالائيا فالي بعالد كفايالا

مجموعا التخص

حاسوب وتكنولوجيا.

تنميا ومجموعا التخص

تعالالزو الباحثالالا لالالف إلالالش فن تخص ال

فعلش درجا من الكفايا

*10.329

1.352

يتبين من الجدولين السابقين فنه:

 -توج الالد ف الالروق ا

تنميا

إدار و رياد

1.950

ب ال ال ال ال ال ال الرامج الحاسال ال ال ال ال ال الالوب إدار و رياد
والوسائط المتعدد

الداللا تبعاً للتخص

التربيا

الخاصال ال الالا بالحاسال ال الالوب إدار و رياد

التعليمي

عن اتجاه الفروق بين

5.878

األولي الالا الخاص الالا بالحاس الالوب التعليم الالي ب الالين
حاس الالوب وتكنولوجي الالا ،لص الالالح مجموع الالا

اسالتخدام بالرامج الحاسالوب والوسالائط المتعالدد بالين
حاسوب وتكنولوجيالا ،لصالالح مجموعالا التخصال

الحاسالالوب والتكنولوجيالالا مالالن الطبيعالالي وال الواقعي انالاله يأخ ال

ويكون دال فكثر من التخصصا

األخرى ،وه ا

ي واضح ال ف فيه.

حييالالث تتفالالق مالالع د ارسالالا( االسالالود واللالالو ( ،)2112 ،هالالونج واخالالرون )2113 ،فكان ال
والعلوم والتكنولوجيا.
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لصالالالح الهندسالالا

نتائج الفرض الرابع:

 .6ل توجد فروق دالة إحصائيا في كفايات التعلم اإللكتروني تبعا للمستوى الدراسي (األول –الثداني
– الثالث  -الرابع) لدى أفراد العينة.
قام ال

الباحثالالا بالالإجراء تحليالالل التبالالاين األحالالادي لفح ال

الثالث ،الرابع) علش استبانه كفايا
التالي يبين لف:

فثالالر المسالالتوى الد ارس الي (األول  ،الثالالاني ،

التعلم اإللكتروني بأبعاده ودرجته الكليا لدى ففالراد العينالا ،والجالدول
جدول()19

يبين نتائج تحليل التباين فحادي االتجاه لمعرفا

الفروق في كفايا
المتغير
الكفايالالا

مصدر التباين

األوليالالا الخاصالالا

بالحاسوب التعليمي
كفايال ال الالا

اسال ال الالتخدام ب ال ال الرامج

الحاسال ال ال ال ال ال ال الالوب والوسال ال ال ال ال ال ال الالائط

المتعدد
كفاي ال ال ال ال الالا

التعام ال ال ال ال الالل م ال ال ال ال الالع

كفاي ال ال ال ال الالا

التعام ال ال ال ال الالل م ال ال ال ال الالع

الصفو

االفتراضيا

مقر ار

التعلم اإللكتروني تبعاً للمستوى الدراسي لدى ففراد العينا

التعلم المدمج

الدرج ال ال الالا الكلي ال ال الالا لكفاي ال ال الالا
التعلم اإللكتروني

مجموع المربعات

درجات

متوسط

الحرية

المربعات

بين المجموعا

6075.03

3

2025.01

داخل المجموعا

39326.76

351

112.04

المجموع

45401.79

354

بين المجموعا

1535.47

3

511.82

داخل المجموعا

14465.03

351

41.21

المجموع

16000.50

354

بين المجموعا

1719.51

3

573.17

داخل المجموعا

18147.93

351

51.70

المجموع

19867.45

354

بين المجموعا

2304.77

3

768.26

داخل المجموعا

25890.40

351

73.76

المجموع

28195.17

354

بين المجموعا

40048.15

3

13349.38

داخل المجموعا

303732.71

351

865.34

المجموع

343780.86

354

قيمة ف

18.074

12.420

11.086

10.415

15.427

مستوى الدللة

دالا عند 1.11

دالا عند 1.11

دالا عند 1.11

دالا عند 1.11

دالا عند 1.11

قيم الالا ( ) الجدولي الالا عن الالد (د )351 ،3= .عن الالد مس الالتوى دالل الالا  ،2.61 =1.15وعن الالد مس الالتوى دالل الالا
3.78 =1.11

يتبين من الجدول السابق فنه توجد فروق ا

األبعاد والدرجا الكليا الستبانا الكفايا

داللالا إحصالائيا عنالد مسالتوى  1.11فالي جميالع

تبعاً لمتغير المستوى الدراسي ألفراد العينا.

والجدول التالي يوضح اتجاه الفروق في األبعاد ا
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الداللا تبعاً لمتغير المستوى الدراسي:

جدول ()21
لدرجا

يبين المتوسطا

الحسابيا واالنحرافا

ففراد العينا علش الكفايا

المتغير

ا

البيان

الداللا تبعاً للمستوى الدراسي

العدد

المتوسط

الحسابي

النحراف
المعياري

األول

91

47.84

11.48

الثاني

94

49.96

10.61

الثالث

65

50.26

10.22

الرابع

105

58.10

9.96

األول

91

30.42

7.11

الثاني

94

31.30

6.04

الثالث

65

32.31

5.86

الرابع

105

35.59

6.45

األول

91

28.68

7.43

كفايال ال الالا

التعامال ال الالل مال ال الالع

الثاني

94

29.19

6.78

مقر ار

التعلم المدمج

الثالث

65

29.25

6.83

الرابع

105

33.82

7.55

األول

91

33.04

8.86

كفايال ال الالا

التعامال ال الالل مال ال الالع

الثاني

94

31.79

8.16

الصفو

االفتراضيا

الثالث

65

30.22

8.96

الرابع

105

37.04

8.49

األول

91

139.98

31.82

الدرجالالا الكلي الالا لكفاي الالا

الثاني

94

142.23

27.42

التعلم اإللكتروني

الثالث

65

142.03

26.69

الرابع

105

164.55

30.55

الكفايال ال ال ال ال ال ال الالا

األوليال ال ال ال ال ال ال الالا

الخاص ال ال ال الالا بالحاس ال ال ال الالوب
التعليمي
كفايالالا

اسالالتخدام ب الرامج

الحاس ال ال ال الالوب والوس ال ال ال الالائط
المتعدد

والجالالدول التالالالي يبالالين نتالالائج اختبالالار الاليفيه للك ال
ا

المعياريا

الداللا تبعاً للمستوى الدراسي:
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عالالن اتجالالاه الفالالروق بالالين متوسالالطا

الكفايالالا

جدول رقم ()21
متوسطا

نتائج اختبار يفيه للك

ففراد العينا علش الكفايا

المتغير
الكفاي ال ال ال الالا

بالحاسوب التعليمي
اسال ال ال ال ال الالتخدام ب ال ال ال ال ال الرامج

الحاسوب والوسائط المتعدد
كفايال الالا

التعامال الالل مال الالع مقال الالر ار

التعلم المدمج
كفايالالا

التعامالالل مالالع الصالالفو

االفتراضيا
الدرج الالا الكلي الالا لكفاي الالا

اإللكتروني

ا

ال الالتعلم

الثاني

الثاني

2.122

الثالث

2.426

0.304

الرابع

*10.270

*8.147

الثاني

0.880

الثالث

1.890

1.010

الرابع

*5.173

*4.293

الثاني

0.510

الثالث

0.565

0.055

الرابع

*5.138

*4.628

الثاني

1.257

الثالث

2.829

1.572

الرابع

*3.994

*5.251

الثاني

2.256

الثالث

2.053

0.203

الرابع

*24.574

*22.318

يتبين من الجدولين السابقين فنه:

 -توجالالد فالالروق ا

الداللا تبعاً للمستوى الدراسي

األول

البيان

األولي ال ال ال الالا الخاص ال ال ال الالا

كفايال ال ال ال ال الالا

عن اتجاه الفروق بين

داللالالا إحصالالائيا فالالي جميالالع فبعالالاد الكفايالالا

مجموعا المستوى الدراسي الرابع من ناحيا ومجموعا

الثالث

*7.843

*3.283

*4.573

*6.823

*22.522

والدرجالالا الكليالالا السالالتبانا الكفايالالا

بالالين

المستوى الدراسي األول والثاني والثالث من

ناحيا ،لصالح مجموعا المستوى الدراسي الرابع.

وقالد يعالالزى لالف ألن الطلبالالا وي المسالتوى ال اربالالع فصالبحوا علالالش د اريالا وخبالالر ببالرامج الجامعالالا ومتطلباتهالالا
اإللكترونيا ومساقاتها وكيفيا التعامل معها ،كما فنهم قد تكيفالوا معهالا ،حيالث يتبالين مالن لالف بالان الخبالر
قالالد ففالالاد

حين تختل

الطلبالالا وي المسالالتوى ال اربالالع فالالي الجامعالالا .حيالالث تتفالالق ود ارسالالا (األسالالود واللالالو  ،)2112،فالالي
ودراسا ( عبد الدايم ونصار )2111 ،حيث فظهر فنها لصالح المستوى األول والثاني.
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نتائج الفرض الخامس:

 .7ل توجد فروق دالة إحصائيا في كفايات التعلم اإللكتروني تبعدا لمدتالك حاسدول (نعدم -ل) لددى
أفراد العينة.

للتحقق من صحا ه ا الفرف قام

الباحثا بالمقارنا بين متوسط درجا

المفتوحال الالا فال الالرع ال الالمال غال الالز مجموعال الالا نعال الالم (ن=  )324ومتوسال الالط درجال الالا
درجالالاتهم علالالش اسالالتبانه كفايالالا
متوسالالطا

درجالالا

مجموعال الالا ال (ن=  )31فال الالي

الالالتعلم اإللكترونالالي موضالالوع الد ارسالالا باسالالتخدام اختبالالار ( ) للفالالروق بالالين

عينتالالين مسالالتقلتين ،واسالالتخدم

اعتداليالالا توزيالالع الالالدرجا

طلبا جامعالا القالدس

الباحثالالا هال ه اإلسالالتبانا اإلحصالالائي البالالارامتري بسالالبب

فالالي كالالل مالالن مجمالالوعتي التطبيالالق ،إضالالافا إلالالش فن عالالدد فف الراد العينالالا يزيالالد عالالن

ثالثين فرداً ،األمر ال ي يحقق روط استخدام استبانه ( ) للفرق بالين متوسالطي مجمالوعتين مسالتقلتين

(عالم ،)211 :2115 ،والجدول التالي يبين لف:

جدول ()22

اختبار (ت) للفروق بين متوسطي درجات أفراد

العينة وامتالك حاسول في كفايات التعلم اإللكتروني
المتغير

الستبان

األولي ال ال ال ال ال ال الالا الخاص ال ال ال ال ال ال الالا نعم

الكفاي ال ال ال ال ال ال الالا

بالحاسوب التعليمي
كفاي الالا
كفايالا

المدمج

53.24
37.68

12.14

33.31

6.02

24.35

8.22

31.01

7.27

ال

24.52

7.34

نعم

34.10

8.70

ال

25.81

7.79

151.65

28.85

112.35

32.32

اس الالتخدام بال الرامج الحاس الالوب نعم
ال

التعامالالل مالالع مقالالر ار

كفاي ال ال الالا

الالالتعلم نعم

التعام ال ال الالل م ال ال الالع الص ال ال الالفو

االفتراضيا
الدرجال ال ال الالا الكليال ال ال الالا لكفايال ال ال الالا

الال ال ال الالتعلم نعم

اإللكتروني

الحسابي

المعياري

10.28

ال

والوسائط المتعدد

المتوسط

النحراف

ال

قيمة (ت)

مستوى الدللة

7.920

دالا عند 1.11

7.636

دالا عند 1.11

4.746

دالا عند 1.11

5.115

دالا عند 1.11

7.169

دالا عند 1.11

قيم ال الالا ( ) الجدولي ال الالا (د )353= .عن ال الالد مس ال الالتوى دالل ال الالا  ،1.96= 1.15عن ال الالد مس ال الالتوى دالل ال الالا 1.11
=2.58

يتبين من الجدول السابق:

 وج الالود ف الالروق االستبانه الكفايا

دالل الالا إحص الالائيا عن الالد مس الالتوى  1.11ف الالي جمي الالع فبع الالاد الكفاي الالا

تبعاً لمتغير امتالف حاسوب ،بين متوسطي درجا

مجموعا نعم فمتلف جهاز حاسوب من ففراد العينا علش كفايا
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والدرج الالا الكلي الالا

مجموعتي نعالم و ال ،لصالالح

التعلم اإللكتروني.

توضح الباحثا لف بأنه من الطبيعي جدا فن تكون النتيجا لصالح من يملف حاسوب فكثالر مالن مالن ال

يملكه فه ا طبيعي ال يحتاج إلش تبرير.
نتائج الفرض السادس:

 .8ل توجد فروق دالة إحصائيا في كفايات التعلم اإللكتروني تبعا لوجود خط انترنت (نعم -ل) لددى
أفراد العينة.
للتحقق من صحا ه ا الفرف قام

نع الالم (ن=  )271ومتوس الالط درج الالا

الباحثا بالمقارنالا بالين متوسالط درجالا

مجموع الالا ال (ن=  )84ف الالي درج الالاتهم عل الالش اس الالتبانه كفاي الالا

اإللكترونالالي موضالالوع الد ارسالالا باسالالتخدام اختبالالار ( ) للفالالروق بالالين متوسالالطا
واسالالتخدم

لوجالود خالط انترنال

درجالالا

ال الالتعلم

عينتالالين مسالالتقلتين،

الباحثالالا ه ال ا االسالالتبانه اإلحصالالائي البالالارامتري بسالالبب اعتداليالالا توزيالالع الالالدرجا

فالالي كالالل مالالن

مجمالوعتي التطبيالق ،إضالافا إلالش فن عالدد ففالراد العينالا يزيالالد عالن ثالثالين فالرداً ،األمالر الال ي يحقالق الالروط

اس الالتخدام اس الالتبانا ( ) للف الالرق ب الالين متوس الالطي مجم الالوعتين مس الالتقلتين (ع الالالم ،)211 :2115 ،والج الالدول
التالي يبين لف:

جدول ()23

اختبار (ت) للفروق بين متوسطي درجات طلبة جامعة

القدس المفتوحة فرع شمال رز تبعا لوجود خط انترنت في كفايات التعلم اإللكتروني
المتغير

الستبان

األولي ال ال ال ال ال ال الالا الخاص ال ال ال ال ال ال الالا نعم

الكفاي ال ال ال ال ال ال الالا

بالحاسوب التعليمي
كفاي الالا
كفايالا

52.99
48.30

14.52

33.44

5.47

29.58

9.16

30.75

6.88

ال

29.44

9.17

نعم

33.59

8.31

ال

32.67

10.69

150.77

26.70

139.99

41.63

اس الالتخدام بال الرامج الحاس الالوب نعم
التعامالالل مالالع مقالالر ار

ال
الالالتعلم نعم

المدمج
كفاي ال ال الالا

التعام ال ال الالل م ال ال الالع الص ال ال الالفو

االفتراضيا
الدرجال ال ال الالا الكليال ال ال الالا لكفايال ال ال الالا
اإللكتروني

الحسابي

المعياري

9.91

ال

والوسائط المتعدد

المتوسط

النحراف

الال ال ال الالتعلم نعم
ال

قيمة (ت)

مستوى الدللة

3.365

دالا عند 1.11

4.729

دالا عند 1.11

1.401

غير دالا إحصائياً

0.832

غير دالا إحصائياً

2.797

دالا عند 1.11

قيم ال الالا ( ) الجدولي ال الالا (د )353= .عن ال الالد مس ال الالتوى دالل ال الالا  ،1.96= 1.15عن ال الالد مس ال الالتوى دالل ال الالا 1.11
=2.58
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يتبين من الجدول السابق:

 -وجود فروق ا

التعليمي ،كفايا

داللا إحصائيا عند مستوى  1.11في فبعاد الكفايا

استخدام برامج الحاسوب والوسائط المتعدد والدرجا الكليا الستبانا الكفايا

لمتغير وجود خط إنترنال  ،بالين متوسالطي درجالا
خط انترن

من ففراد العينا علش كفايا

 عدم وجود فروق االتعامل مع الصفو

اإلنترن

األوليالا الخاصالا بالحاسالوب

مجمالوعتي نعالم و ال ،لصالالح مجموعالا نعالم يوجالد

التعلم االلكتروني.

داللا إحصائيا في بعدي كفايا

التعامل مع مقر ار التعلم المدمج ،كفايالا

االفتراضيا تبعاً لمتغير وجود خط إنترن .

وقالالد تعالالزو الباحثالالا وجالالود فالالروق لصالالالح مجموعالالا نعالالم يوجالالد خالالط انترن ال
فصبح اليوم مليء بكل المعلوما

تبعاً

والثقافا

مالالن فف الراد العينالالا ألنالاله

وكالل مالا نريالد البحالث عناله نجالده فهالو كالعالالم بالين

يالالديف ،ل ال لف طبيعالالي جالالدا فن نالحالالظ وجالالود نسالالبا اكبالالر لصالالالح مالالن يمتلالالف خالالط اإلنترن ال

مالالن الكفايالالا

االلكترونيا.
وكفايالالا

الكفايالالا

في حين تعزو الباحثا عدم وجود فروق في بعالدي كفايالا
التعامالالل مالالع الصالالفو

تالالود فن يسالالتعان ب الالخ

التعامالل مالع مقالر ار الالتعلم المالدمج،

االفت ارضالاليا تبعالالا لمتغيالالر وجالالود خالالط انترن ال

ويرجالالع لالالف إلالالش فن تلالالف

مالالا فالالي ليالالا الالرحها وتطبيقهالالا لكالالي يتقنهالالا الطالالالب ويالالدركها ويفهمهالالا

ب كل جيد وسليم ،وان وجد خط إنترن

لم يتمكن بنفسه من فهم ومعرفا ما يلالزم فعلاله فالي اف الوقال ،

حيث فنها حديثا علش الجميع وجديد  ،والكثير من الطلبا يجهل برنامج الجافا ،ال ي يتطلب إنزاله لكي

يسالالتطيع فن يالالدخل للص ال

االفت ارضالالي فو المالالودل وه ال ا ال يعرفالاله الكثيالالر مالالنهم ل ال لف ال فالالروق  ،حيالالث

هناف ت ابه بسيط مع دراسا ( لينف ومارز .)2116،في حين اختلف

مع دراسا (العمري.)2112 ،

نتائج الفرض السابع:
 .9ل توجد فروق دالدة إحصدائيا فدي كفايدات الدتعلم اإللكتروندي تبعدا للمسدتوى القتصدادي (األول –
الثاني – الثالث  -الرابع) لدى أفراد العينة.
قام ال ال

الباحثال الالا بالالالإجراء تحليال الالل التبال الالاين األحال الالادي لفح ال ال

فثال الالر المس الالتوى االقتص الالادي (فقال الالل مالالالن

1111ش 2111-1111 ،ش 3111-2111 ،ش ،فكثر من 3111ش) علش استبانا كفايا
اإللكتروني بأبعاده ودرجته الكليا لدى ففراد العينا ،والجدول التالي يبين لف:
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التعلم

جدول()24

يبين نتائج تحليل التباين فحادي االتجاه لمعرفا
الفروق في كفايا
المتغير

التعلم اإللكتروني تبعاً للمستوى االقتصادي لدى ففراد العينا
مجموع

مصدر التباين

درجات
الحرية

المربعات

متوسط

المربعات

بين المجموعا

4693.78

3

1564.59

داخل المجموعا

40708.01

351

115.98

المجموع

45401.79

354

بين المجموعا

1484.11

3

494.70

داخل المجموعا

14516.39

351

41.36

المجموع

16000.50

354

بين المجموعا

1835.26

3

611.75

داخل المجموعا

18032.19

351

51.37

المجموع

19867.45

354

بين المجموعا

2331.53

3

777.18

الصال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالفو

داخل المجموعا

25863.64

351

73.69

االفتراضيا

المجموع

28195.17

354

بين المجموعا

38736.28

3

12912.09

351

869.07

الكفاي ال الالا

فق ال الالل م ال الالن

األوليال ال ال ال الالا الخاصال ال ال ال الالا
بالحاسوب التعليمي
كفاي ال ال ال الالا

اس ال ال ال الالتخدام

بال ال ال ال الرامج الحاس ال ال ال الالوب
والوسائط المتعدد

التعامالالل مالالع

كفايالالا

الال ال ال ال ال ال الالتعلم

مق ال ال ال ال ال الالر ار
المدمج

التعامالالل مالالع

كفايالالا

الدرج ال ال ال ال ال ال الالا الكلي ال ال ال ال ال ال الالا
لكفاي ال ال ال ال ال الالا
اإللكتروني

ال ال ال ال ال ال الالتعلم

داخل المجموعا
المجموع

305044.5
8
343780.8

قيمة ف

13.491

11.962

11.908

10.547

14.857

مستوى الدللة

دالا عند 1.11

دالا عند 1.11

دالا عند 1.11

دالا عند 1.11

دالا عند 1.11

354

6

قيم الالا ( ) الجدولي الالا عن الالد (د )351 ،3= .عن الالد مس الالتوى دالل الالا  ،2.61 =1.15وعن الالد مس الالتوى دالل الالا
3.78 =1.11

يتبين من الجدول السابق فنه توجد فروق ا

األبعاد والدرجا الكليا الستبانا الكفايا

داللالا إحصالائيا عنالد مسالتوى  1.11فالي جميالع

تبعاً لمتغير المستوى االقتصادي ألفراد العينا.

والجدول التالي يوضح اتجاه الفروق في األبعاد ا

525

الداللا تبعاً لمتغير المستوى االقتصادي:

جدول ()25
لدرجا

يبين المتوسطا

الحسابيا واالنحرافا

ففراد العينا علش الكفايا

المتغير

ا

الداللا تبعاً للمستوى االقتصادي
المتوسط الحسابي

النحراف المعياري

فقل من 1111ش

94

45.94

11.29

2111-1111ش

167

53.73

11.44

3111-2111ش

43

55.86

8.05

فكثر من 3111ش

51

53.41

9.40

فقل من 1111ش

94

29.13

7.06

2111-1111ش

167

33.63

6.66

3111-2111ش

43

34.05

5.46

فكثر من 3111ش

51

33.88

5.00

فقل من 1111ش

94

26.68

6.85

2111-1111ش

167

32.04

7.78

3111-2111ش

43

31.42

6.46

فكثر من 3111ش

51

31.29

6.14

فقل من 1111ش

94

29.19

9.08

كفاي ال ال ال ال الالا

التعام ال ال ال ال الالل مال ال ال ال ال الالع

2111-1111ش

167

34.82

8.89

الصفو

االفتراضيا

3111-2111ش

43

36.07

7.09

فكثر من 3111ش

51

34.08

7.71

فقل من 1111ش

94

130.94

30.63

الدرجال ال ال الالا الكليال ال ال الالا لكفايال ال ال الالا

2111-1111ش

167

154.23

31.75

التعلم اإللكتروني

3111-2111ش

43

157.40

23.10

فكثر من 3111ش

51

152.67

23.68

الكفاي الالا

فق الالل م الالن األولي الالا

الخاص ال ال ال ال ال ال ال الالا بالحاس ال ال ال ال ال ال ال الالوب
التعليمي

كفاي ال ال الالا

اس ال ال الالتخدام بال ال ال الرامج

الحاس ال ال ال ال ال ال ال الالوب والوس ال ال ال ال ال ال ال الالائط
المتعدد

كفاي ال ال ال ال الالا

التعام ال ال ال ال الالل مال ال ال ال ال الالع

مقر ار التعلم المدمج

العدد

البيان

والجالالدول التالالالي يبالالين نتالالائج اختبالالار الاليفيه للك ال
ا

المعياريا

الداللا تبعاً للمستوى االقتصادي:
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عالالن اتجالالاه الفالالروق بالالين متوسالالطا

الكفايالالا

جدول رقم ()26
نتائج اختبار يفيه للك

ففراد العينا علش الكفايا

متوسطا

البيان

المتغير

ا

عن اتجاه الفروق بين

الداللا تبعاً للمستوى االقتصادي

فقل من

-1111

-2111

1111ش

2111ش

3111ش

فقالالل مالالن األوليالالا

2111-1111ش

*7.794

الخاصال ال ال ال ال ال الالا بالحاسال ال ال ال ال ال الالوب

3111-2111ش

*9.924

2.130

التعليمي

فكثر من 3111ش

*7.476

.319

اس ال الالتخدام بال ال الرامج

2111-1111ش

*4.507

الحاسال ال ال ال ال ال الالوب والوسال ال ال ال ال ال الالائط

3111-2111ش

*4.919

.412

المتعدد

فكثر من 3111ش

*4.755

.248

2111-1111ش

*5.361

3111-2111ش

*4.738

.623

فكثر من 3111ش

*4.613

.748

2111-1111ش

*5.629

3111-2111ش

*6.878

1.249

فكثر من 3111ش

*4.887

.742

2111-1111ش

*23.291

3111-2111ش

*26.459

3.168

فكثر من 3111ش

*21.731

1.561

الكفايالالا

كفاي ال الالا

كفايال ال ال ال الالا
مقر ار

التعامال ال ال ال الالل مال ال ال ال الالع
التعلم المدمج

كفايال ال ال ال الالا
الصفو

التعامال ال ال ال الالل مال ال ال ال الالع

االفتراضيا

الدرجال ال الالا الكليال ال الالا لكفايال ال الالا
التعلم اإللكتروني

2.449

.164

.125

1.991

4.729

يتبين من الجدولين السابقين فنه:
 -توجد فروق ا

داللالا إحصالائيا فالي جميالع فبعالاد الكفايالا

والدرجالا الكليالا السالتبانا الكفايالا

مجموعا المستوى االقتصادي فقل من  1111يكل من ناحيا ومجموعالا

بالين

المسالتوى االقتصالادي

 2111-1111الال الاليكل و 3111-2111الال الاليكل فكثال ال الالر م ال الالن  3111ال الاليكل م ال الالن ناحيالال الالا ،لصالال الالالح
مجموعال ال الالا

المسال ال الالتوى االقتصال ال الالادي  2111-1111ال ال الاليكل و 3111-2111ال ال الاليكل فكثال ال الالر مال ال الالن

 3111يكل.

وتعزو الباحثالا لالف لمالدى وضالو األمالر ،وطبيعتاله فمالن يملالف المالال ،يملالف الجهالاز ومالن يملالف

المالالال ،يملالالف خالالط اإلنترن ال  ،وه ال ا يتالاليح لمالالن يملالالف الجهالالاز فن يقالالوم حتالالش لالالو بفالالتح الجهالالاز وتجريبالاله
ويتعر علش ب ارمجاله ومالن ال يملكاله فالال يسالتطيع فن يجالرب الي ،إال فالي حالين اسالتخدامه داخالل فسالوار

الجامعا وه ا ال يكفي بان يتمكن لدرجا اإلتقان.والتت ابه مع في دراسا من الدراسا
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السابقا.

 توصيات الدراسة

في ضوء ما فسفر عنه نتائج البحث فوص

الباحثا بما يلي:

 عقد دو ار تدريبيا إلزاميا للطلبا لكي يتمكنوا من التعامل مع المواد اإللكترونيا بسهولا ودقا. -ضرور متابعا حضور الطلبا وخاصا اإلناث والتزامهن بحضور اللقاءا

اإللكترونيا مالع الم الر

األكاديمي.والتطوير من قد ار الطلبا ال كور واالهتمام بها.

 ت جيع الجامعا للمتفوقين في التعلم اإللكتروني ودعمهم في لف المجال وحثهم علالش التواصالل فيالهوابراز ماله من فهميا مستقبليا في سوق العمل.

الجامعيين باإلهتمالام بالد ارسالا عالن طريالق ال البكا الكمبيوتريالا وفخال األمالر

 توعيا الطالب والطالبابجديا.

 االسالالتمرار فالالي تالالدريب الطلبالالا للتعامالالل مالالع بيئالالالدارس).

 -ضرور إخضاع بيئا

التعلم اإللكتروني وفنماطه لتقويم الطلبا الجامعيين فنفسهم ،و لف عن طريق

استطالع رائهم ،واالستفتاءا

ال فويا ،واالستبيانا

واألساليب الواجب فن تقدم لهم وتتبع معهم.

 المقترحات

 إعداد برامج تدريبيا تحقق الكفايا-

الالالتعلم اإللكترونالالي مثالالل :برنالالامج ( تالالدريب دارس

المكتوبا ،ليتم التعر علش رغباتهم وميولهم،

الواجب توافرها ب كل موسع لدى الطلبا والطالبا

تصميم برامج تدريبيا تنميا مها ار الطلبا اإللكترونيا فيما يتوافق والمستحدثا

 إجراء بحوث بيها بالبحث الحالي وتطبيقها علش مقر ار إج الراء د ارسالالاكردي

بالجامعا.

التكنولوجيا.

دراسيا تعليميا فخرى.

حالالول إثالالر اسالالتخدام المالالوودل والفصالالول االفت ارضالاليا كوسالاليلا تعليميالالا حديثالالا تسالالتخدم

للتعليم التقليدي.

 -دراسا فثر التعلم بالحاسوب والتعلم اإللكتروني علش تنميا فنواع التفكير المختلفا.
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المراجع
أول :المراجع العربية
 .1القرن الكريم.

 .2ابن منظور ،جمال الدين ( . )1992لسان العرل  ،مج ( . )15ط ، 1بيرو  :دار صادر.
 .3فبو جحجو  ،يحيي ( .)2111فاعليا التعليم االلكترونالي الموجاله بالفيالديو فالي تنميالا التفكيالر العلمالي
واالتجاهالالا

ع(،)5

نحالالوه لالالدى طلبالالا الجامعالالا .المجلددة الفلسددطينية للتربيددة المفتوحددة عددن بعددد ،مالالج (،)3

-137

.227

 .4أب الالو حج الالر  ،اله الالام ( . )2118اثددددر برندددامج قددددائم علدددى الكفايددددات فدددي تنميددددة بعدددض المهددددارات
التكنولوجية لدى الطالبة المعلمة في الجامعة اإلسدالمية  .قسالم منالاهج وطالرق تالدريس  ،تخصال
تكنولوجيا التعليم  ،كليا التربيا  ،الجامعا اإلسالميا ،غز .

 .5فبو خطو  ،السيد عبد المولش ( . )2111معايير الجود في توظي

فعضاء هيئا التدريس للتعليم

االلكترونالي  .المؤتمر العربي الدولي لضدمان جدود التعلديم العدالي ت المنعقالد فالي جامعالا الزرقالاء ،
األردن  ،في الفتر .2111-12-11

 .6فب الالو الالعبان ،س الالمر و الزي الالان ،ماج الالد( .)2112برن الالامج مقت الالر ق الالائم عل الالش االحتياج الالا
اإللكترونالالي ومجتمالالع المعرفالالا لطلبالالا كليالالا

ف الالي التعل الاليم

التربيالالا  ،المددؤتمر التربددوي بددين المحليددة والعالميددة فددي

القرن الحادي والعشرين في لفتر  13-11نوفمبر.112 ،

 .7فبو عبان ،سمر وفبو قير ،محمالد ( .)2115أثر استخدام  Webctعلى تنمية مهارات البحدث
العلمددي لدددى طالبددات كليددة التربيددة بالجامعددة اإلسددالمية ،الجامعالالا اإلسالالالميا ،كليالالا التربيالالا ،غالالز،

فلسطين.

 .8فبو عقل ،وفاء ( .)2118فثر استخدام التعلم اإللكتروني في تدريس العلوم علش التحصيل الد ارسالي
لدى دارسي جامعا القدس المفتوحا .المجلة الفلسطينية للتعلم المفتوحت مج  ،3ع ،6كانون ثاني،
رام اهلل والبير ،فلسطين.

 .9فب الالو ع الالون ،محم الالد ( .)2116فعالي الالا اس الالتخدام برن الالامجي إبص الالار و  virgoف الالي إكس الالاب
اسالالتخدام الحاسالالوب واالنترنال

مه الالا ار

لالالدى الطالالالب المكفالالوفين بالجامعالالا اإلسالالالميا بغالالز  .رسددالة ماجسددتير

رير منشور  ،كليا التربيا ،جامعا اإلسالميا ،غز ،فلسطين.

 .11األسالالود ،فالالايز و اللالالو  ،عصالالام ( .)2112درجالالا امالالتالف طلبالالا جامعالالا القالالدس المفتوحالالا لمهالالا ار
ال الالتعلم االلكترون الالي المتعلق الالا ب الالالمودل والص الالفو

االفت ارض الاليا ،المددددؤتمر التربددددوي بددددين المحليددددة

والعالمية في القرن الحادي والعشرين في لفتر  13-11نوفمبر.112 ،
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 .11اطميزي  ،جميل ( . )2118دمج التعلم اإللكتروني فالي الجامعالا
وفوائده  .مركز التميز تكنولوجيا المعلوما

الفلسالطينيا :متطلباتاله وكيفيتاله

 .مجلة العلوم اإلنسدانية  ،النسالخا السادسالا  ،العالدد

(  ، )38جامعا البولتكنيف  ،الخليل  ،فلسطين.

 .)2116( ------------ .12دليددل اسددتخدام المدرسددين لنظددام إدار التعلدديم مفتددوح المصدددر
 ،Modleالخليل ،فلسطين.

 .13األغا ،إحسان ( . )1997البحث التربوي (عناصره ومناهج وأدوات )  .ط ،1مطبعا مقداد.

 . )2112( -------- .14البحث التربوي وعناصرهت مناهج وأدوات  .ط ،4الجامعالا اإلسالالميا،
غز .

 .15فكسفورد المحيط ( . )2113قاموس انجليزي /عربي  .بيرو  :مؤسسا فكاديميا.
 .16ل محيالالا ،خالالالد ( . )2118فثالالر اسالتخدام الجيالالل الثالالاني للالالتعلم االلكترونالالي

،E.learning 2,.

علالالش مهالالا ار التعلالاليم التعالالاوني لالالدى طالالالب كليالالا التربيالالا بجامعالالا ام القالالرى ،السالالعوديا  .رسدددالة

دكتوراه رير منشور  ،كليا التربيا  ،جامعا ام القرى ،السعوديا.
 .17ل محيالالا ،عبالالد اهلل يحيالالش ( . )2112مالالدى ت الوافر كفايالالا

تقنيالالا الحاسالالب واالنترن ال

لالالدى طالالالب

كليالالا المعلمالالين بأبهالالا  .رسددالة ماجسددتير ريددر منشددور  ،كليالالا التربيالالا  ،جامعالالا الملالالف سالالعود ،

الرياف.

 .18باخ الالدلق ،رؤى بنال ال

محمالالالد ( . )2111الكفاي الالا

الوسائط المتعالدد لالدى معلمالا

التكنولوجيال الالا التعليمي الالا الالزمال الالا لع الالرف وانتال الالاج

الثانويالا بمدينالا مكالا المكرمالا  .رسدالة ماجسدتير ريدر منشدور ،

كليا التربيا  ،جامعا الملف سعود  ،المملكا العربيا السعوديا.
 .19البالالايف ،مجالالدي ( .)2119مسالالتوى التنالالور التكنولالالوجي لالالدى طالالالب قسالالم الحاسالالوب بكليالالا مجتمالالع

العلوم المهنيا والتطبيقيا ،رسالة ماجستير رير منشور  ،كليا التربيالا ،الجامعالا اإلسالالميا ،غالز ،

فلسطين.

 .21بختالي ،إبالراهيم ( . )2114تكنولوجيدا المعلومدات والتصدال ودورهدا فدي التعلاليم  .تالم نقلاله بتالاريخ
 ، 2113-2-9جامعا بورقلا ،الجزائر.

 .21بساليوني ،عبالالد الحميالد ( .)2117التعلدديم اللكترونددي والتعلدديم الجدوال E-Learning & M-
 ، Learningط ،1القاهر  :دار الكتب العالميا للن ر والتوزيع.

 .)2111( ------------- .22التعليم والدراسة على النترنتت القاهر  :مكتبا ابن سينا.
 .23الب الالور نال الو ،ن الالرمين ( .)2118فث الالر اس الالتخدام برن الالامج محوس الالب ف الالي تنمي الالا بع الالف مه الالا ار ت الالدريس
التكنولوجيالالا لالالدى الطالبالالا

المعلمالالا

بالجامعالالا اإلسالالالميا بغالالز  .رسددالة ماجسددتير ريددر منشددور ،

كليا التربيا ،الجامعا اإلسالميا ،غز ،فلسطين.
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 .24البوسال الالعيدي ،يس ال ال ار صال الالالح ( . )2111خصال الالائ

التعلال الاليم االلكترونال الالي  .مجلدددددة مفددددداق التعلددددديم

اللكتروني  ،تم إدراجه بتاريخ  ، 2111-3-15وتم نقله بتاريخ .2113-2-15

 .25بيالالتس ،طالالوني ( . )2117التكنولوجيددا والددتعلم اإل لكترونددي والتعلدديم عددن بعددد  .نقلالاله إلالالش العربيالالا
وليد حاد  ،الطبعا العربيا األولش  ،الرياف  ،السعوديا  :ركا العكبيان لربحاث والتطوير.

 .26تسا يل ،مارتن (  . )2112التعليم اإللكتروني تحد جديد للتربويين :كي

نثبالتهم فمالام الفوضالش

المعلوماتيا.

 .27جامعالالا القالالدس المفتوحالالا( .)2112الددتعلم اإللكترونددي المدددمج -األنشددطة اإللكترونيددة – إعالالداد
مركز التعليم المفتو .OLC

 .28جرادا

و خرون ( .)1998التدريب الفعال ،األردن ،عمان :مكتبا دار الفكر للن ر والتوزيع.

 .29الجالر  ،ريمالا ( . )2114مالدى فاعليالا التعلاليم اإللكترونالالي فالي تعلاليم اللغالا االنجليزيالا فالي المرحلالالا

الجامعيا في المملكا العربيا السالعوديا  .رسدالة ماجسدتير ريدر منشدور ت ع ( ، )36الريالاف :

جمعيا جستن.

 .31الجن الالدي ،والحم الالادي (  . )2111التعلددديم اإل لكتروندددي فدددي عصدددر مدددا بعدددد العولمدددة (المهدددارات
والمعوقات لذوي الحاجات الخاصة)  .مركز النور للدراسا

 ،وزار التربيا والتعليم  /إدار التربيا

الخاصا  ،تم إدراجه بتاريخ  ، 2111-7-22و تم نقله بتاريخ .2113-2-14

 .31جوارنا ،طارق و الهرش ،عايد ( .)2115مدى امتالف طلبالا التربيالا العمليالا فالي جامعالا اليرمالوف
لمهالالا ار تكنولوجيالالا المعلومالالا

واالتصالالاال

ودرجالالا ممارسالالتهم لهالالا خالالالل فتالالر التطبيالالق الخاصالالا

ببرنامج إعدادهم معلمين قبل الخدما .المجلة األردنية في العلوم التربوية ،مجلا علميالا محكمالا،

مج ( ،)1ع ( ،)2حزيران ( )2115جمادي األولش 1426هال.
 .32الحافظ ،محمود ( .)2118دور مدرسي ومدرسا
فك الالاديمي لض الالمان ج الالود التحال الوال

الكيمياء في مواجها التعليم االلكتروني اعتماد

النوعي الالا م الالن طريق الالا الت الالدريس التقليدي الالا إل الالش طريق الالا الت الالدريس

اإللكترونالي .مجلة أبحاث كلية التربية األساسية ،مالج ( ،)8ع ( ،)3تالاريخ تسالليم البحالث -6-8
 ،2118وتالالاريخ ن الالر البحالالث  ،2118-12-18كليالالا التربيالالا ،جامعالالا الموصالالل ،العالراق،
.37

 .33الحربالالي ،محمالالد بالالن صالالن

-1

( . )1427مطالالالب اسالالتخدام التعلالاليم اإللكترونالالي لتالالدريس الرياضالاليا

بالمرحلالا الثانويالا مالن وجهالا نظالر الممارسالين والمختصالين  .دراسددة دكتدوراه ريدر منشدور  ،كليالالا

التربيا  ،جامعا فم القرى  ،مكا المكرما.

 .34حسالالن ،إسالالماعيل ( .)2115إعددداد المعلددم فددي مجددال التعلدديم اإللكترونددي ،كليالالا التربيالالا ،جامعالالا
المنصور  ،مصر.

 .35حماد  ،فؤاد ( .)2119التعليم المفتو بين النظريا والتطبيق.
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 .36حناوي ،مجدي ( .)2115اتجاها

الم رفين األكاديميين نحو االنترن

واستخداماتها فالي التعلاليم

في جامعا القدس المفتوحا في فلسطين .رسالة ماجستير رير منشدور  ،جامعالا النجالا  ،نالابلس،

فلسطين.
 .37الحالالولي  ،خالالالد ( . )2111برنالالامج قالالائم علالالش الكفايالالا

لتنميالالا مهالالا ار تصالالميم الب الرامج التعليميالالا

لدى معلمي التكنولوجيالا .رسالة ماجستير ريدر منشدور  ،الجامعالا اإلسالالميا ،كليالا التربيالا ،غالز،

فلسطين.

 .38الحيل الالا ،محم الالود محم الالد ( .)2111التكنولوجيدددا التعليميدددة والمعلوماتيدددة ،ط ،1اإلم الالا ار العربي الالا
المتحد  :دار الكتاب الجامعي بالعين.
 .39الخز ندار ،نائلا ومهدي ،حسن ( . )2115تقويم منهاج التكنولوجيا للمرحلا األساسيا فالي ضالوء

المعالالايير القيميالالا لتكنولوجي الالا التعلالاليم م الالن وجهالالا نظالالر المعل الالم ،المالالؤتمر الترب الالوي الثالالاني ،بعنال الوان "
مددؤتمر الطفددل الفلسددطيني بدددين تحددديات الواقددع وطموحدددات المسددتقبل" ،تالالم عقالالده فالالي الجامعالالا

اإلسالميا بتاريخ 2115 -11-23-22م ،غز ،فلسطين.

 .41خليالالل ،حنالالان حسالالن ( .)2118تصالالميم ون الالر مقالالرر إلكترونالالي فالالي تكنولوجيالالا التعلالاليم فالالي ضالالوء
معايير جود التعليم اإللكتروني لتنميا الجوانب المعرفيا واحدائيا لدى طالب كليا التربيا ،مجلدة

كلية التربية بجامعة المنصور  ،مصر.

 .41الرافع الالي ،عم الالر عب الالد اهلل (1423ه) .الد ارس الالا اإللكتروني الالا الح الالل .مجلدددة المعرفدددة ،ع ،19ال الوال
1423ه.

 .42ربي الالع ،م الالال و عب الالد الحمي الالد ،حس الالام ( .)2114التعلددديم اإللكتروندددي ومتطلبدددات تطبيقددد ت رؤيدددة
مستقبلية لتطوير التعلديم العدالي بسدلطنة عمدان ،المالؤتمر العلمالي الثالاني األبعالاد الغائبالا بالالوطن

العربي في الفتر من  28-25يوليو اإلسماعيليا ،مصر.

 .43ر الاد الالالدين  ،مالالؤنس ( . )2111قالاموس المالرام فالالي المعالاني والكالالالم (القدداموس الكامددل عربددي –
عربي)  .ط ، 1بيرو  :دار الراتب الجامعيا.

 .44الرواحالالي ،نزهالالا ( .)2111مطويددة بعن دوان التعلدديم اإللكتروندديت مدرسددة ماري د القبطيددة للتعلدديم
األساسي ( ،)11-5مكتب اإل ار

التربوي بسمائل.

 .45الزركالالاني ،خليالالل ( .)2116دور المعلالالم فالالي التعلالاليم اإللكترونالالي ،بحدددث منشدددور فالالي نالالدو الالالتعلم
االلكتروني -حقبا جديد في التعلم والثقافا ،جامعا البحرين ،في الفتر  19-17ابريل.16 ،

 .46زيتون  ،حسين (( . )2115رؤية جديد في التعلم اإل لكتروني) المفهوم – القضايا -التطبيق-
التقييم  .الرياف  :الدار الصولتيا للتربيا  ،المملكا العربيا السعوديا.

 .47زين الدين  ،محمد ( . )2117كفايات التعليم اإللكتروني  .ط ، 1جد  :دار خوارزم للن ر.
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 .48الساعي ،حمد ( . )2117التعليم اإللكتروني األسس والمباد النظريا التي يقالوم عليهالا  .أسدبوع
التجمع التربوي  ،كليا التربيا  ،قطر.

 .49سالم ،احمد ( .)2114تكنولوجيا لتعليم والتعليم اإللكتروني  ،المملكالا العربيالا السالعوديا :مكتبالا
الر د

 .51سعاد  ،جود

،و السر طاوي ،فايز ( .)2113استخدام الحاسول واإل نترنت في ميادين التربية

والتعليم  ،عمان :دار ال روق.

 .51سالما ،سالامح ( . )2119دليدل سداما المصدور لتثبيدت مدودل علدى الحاسدل ال خصالي  .كليالا
التربيا  ،طنطا  ،مصر .

 .52س الالالما ،ض الالحش ( . )2111أندددواع التعلددديم اإل لكتروندددي  .ت الالم إد ارج الاله بت الالاريخ ، 2111-4-25
مساء .
الساعا 4:37
ً
 .53السالاليد ،نبيالالل محمالالد ( .)2113برنالالامج مقتالالر لتنميالالا المهالالا ار الالزمالالا السالالتخدام ال الالبكا

لالالدى

طالب عبا تكنولوجيا التعليم لكليا التربيا النوعيا ببنهالا ،رسدالة ماجسدتير ريدر منشدور  ،معهالد

الدراسا

التربويا ،جامعا القاهر  ،مصر.

 .54السالالي  ،منالالال ( .)2119مالالدى تالوافر كفايالالا

التعلالاليم اإللكترونالالي ومعوقاتهالالا وفسالالاليب تنميتهالالا مالالن

وجهالالا نظالالر فعضالالاء هيئالالا التالالدريس .رسددالة ماجسددتير ريددر منشددور  ،جامعالالا الملالالف سالالعود ،كليالالا

.55

التربيا ،المملكا العربيا السعوديا.

با  ،جالل و م تهش ،صالبري ( .)2111ورقة عمدل بعندوان " تقنيالا الصالفو

االفت ارضاليا فالي

التعلالاليم الجالالامعي بالالين الواقالالع والمالالأمول فالالي جامعالالا القالالدس المفتوحالالا" ،د ارسالالا حالالالا ،يالالوم د ارسالالي

بعنوان :التعليم اإللكتروني في الجامعا
.56
.57

الفلسطينيا (فلسفته -فنماطه -استراتيجياته) يوم االثنين

الموافق  -2111-5-17جامعا القدس المفتوحا.

حاتا ،حسن ( . )2119التعليم اإل لكتروني وتحرير العقل مفاق وتقنيدات جديدد للتعلديم  .ط1

 ،مدينا نصر  ،القاهر  ،مصر  :دار العالم العربي.

الالر  ،محم الالد ص الالال ( .)2119تق الالويم مس الالاق تكنولوجي الالا المعلوم الالا

و الالبكا

الحاس الالب احل الالي

بجامعا األقصش في ضوء معايير الثقافا الحاسوبيا ومدى اكتساب الطلبالا لهالا .رسدالة ماجسدتير

رير منشور  ،كليا التربيا ،الجامعا اإلسالميا ،غز ،فلسطين.

 .58ال الرقاوي ،جمالالال ( .)2115تنميالالا مفالالاهيم التعلالاليم وال التعلم اإللكترونالالي ومها ارتالاله لالالدى طالالالب كليالالا
التربيا بسلطنا عمان .مجلة كلية التربية ،جامعا المنصور ،مج ،2ع ،85مايو(.)2115

 .59ال الالناق ،محمالالد وبنالالي دومالالي ،حسالالن ( . )2111اتجاهالالا

المعلمالالين والطلبالالا نحالالو اسالالتخدام الالالتعلم

اإللكتروني في المدارس الثانويا األردنيا  .مجلة جامعدة دمشدق  ،المجلالد ( ، )26العالدد ()2+1
 ،كليا العلوم التربويا  ،جامعا مؤتا  ،األردن.
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 .61ال الهراني ،ناصالر ( . )1429مطالدل اسدتخدام التعلديم اإل لكتروندي فدي تددريس العلدوم الطبيعيددة
بددالتعليم العددالي مددن وجهددة نظددر المختصددين  .كليالالا التربيالالا  ،جامعالالا فم القالالرى  ،المملكالالا العربيالالا

السعوديا.

 .61صاص الاليال ،رانيال الالا ( . )2115االحتياج الالا
التحديا

التكوينيال الالا لالزم الالا لمعل الالم التعل الاليم األساس الالي فال الالي ضالالالوء

المعاصر  .مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية  ،مج  ،21ع  ،2سوريا :دم ق.

 .62الصالالالح  ،محمالالود عبالالد السالالالم (  . )2118دور مدرسالالي ومدرسالالا
االلكترونالالي اعتمالالاد فكالالاديمي لضالالمان جالالود التح الوال

الكيميالالاء فالالي مواجهالالا الالالتعلم

النوعيالالا مالالن طريقالالا التالالدريس التقليديالالا إلالالش

طريقا التدريس اإللكتروني  .مجلة أبحاث كلية التربية األساسدية  ،تالم قبالول الن الر بتالاريخ -18

 ، 2118-12جامعا الموصل  ،كليا التربيا ،العراق ،مج ( ، )8ع (.)3

 .63الصريع و خرون ( )2119ورقة عمل بعنوان" التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد والتعلم المفتو ".
 .64طافش ،محمد حسني ( .)2112تجالارب المؤسسالا

التعليميالا مالع التعلاليم االلكترونالي والالتعلم عالن

بعد ،كليا مجتمع الم فر  ،الجامعا اإلسالميا ،غز ،فلسطين.

 .65الطائي ،جعفر حسين ( . )2115مقالة الكترونية بعنوان ( البيئا اإللكترونيا).

 .66طعيمالالا ،ر الالدي ( .)1986الكفددداءات التربويدددة الالزمدددة لمعلدددم العربيدددة كلغدددة ثانيدددة بالمسدددتوى

الجامعي ،الكتاب السنوي في التربيا وعلم النفس ،مج ( ،)13التعليم الجامعي في الوطن العربي:

دار الفكر العربي.

 .67الطفيري  ،فالايز ( . )2114أهداف وطموحدات تربويدة فدي التعلديم اإل لكتروندي  .رسالالا التربيالا ،
سلطنا عمان ،العدد ( ، )4مارس (.)91-84

 .68طنطالالاوي (  . )2111م الالروع الجامعالالا المصالريا للتعلالاليم عالالن بعالالد  .مجلددة كليددة التربيددة  ،العالالدد
(. )39
 .69العادلي ،فميما ( .)2117التعليم اإللكتروني :فوائده  ،معوقا
مجلة كلية التربية ،ع،2

 .71عال الالامر ،طال الالارق عبال الالد الال الالرؤو
السحاب للن ر والتوزيع.

-794

.676

انت الاره ،وامكانالا

تطبيقاله محليالاً.

( . )2117التعلال الاليم والمدرسال الالا اإللكترونيال الالا  .ط ، 1مصال الالر  :دار

 .71عبد الدايم ،خالد و نصار ،عبد السالالم ( . )2111اسدتخدام بيئدات التعلديم اإل لكتروندي وعالقتد

بالنجاز لدى طلبة جامعدة القددس المفتوحدة فدي منطقدة شدمال ردز التعليميدة  .كليالا التربيالا ،

جامعا القدس المفتوحا ،فرع مال غز ،فلسطين.

 .72عبد العاطي ،صال

و خرون ( .)2111فاعليا برنامج إلكتروني مقتر قائم علالش تعلاليم التفكيالر

وفث الره علالالش التحصالاليل الد ارسالالي واكتسالالاب بعالالف مهالالا ار مالالا وراء المعرفالالا لالالدى الالعبا إعالالداد معلالالم
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الحاسب احلالي .مجلة بحوث التربيدة النوعيدة ،جامعالا المنصالور  ،ع ( )18سالبتمبر،
.478

 .73عبالالود ،سالالالم و خالالرون ( .)2118واقالالع التعلالاليم اإللكترونالالي ونظالالم الحاسالالبا
العراق ،مركز البحوث للعلوم االقتصاديا الجامعا ،ع ( )17فيار،

 .74العتيبالالي ،نالالاي

( .)2116معوقالالا

-451

وفث الره فالالي التعلالاليم فالالي

.316-275

الالالتعلم اإللكترونالالي فالالي وزار التربيالالا والتعلالاليم مالالن وجهالالا نظالالر

القاد التربويين .رسالة ماجستير رير منشور ت جامعا مؤتا ،األردن.

 .75عثمالالان ،ممالالدو عبالالد الهالالادي ( . )2112بحددث مقدددم إلددى ندددو " مدرسالالا المسالالتقبل" (التكنولوجيالالا
ومدرسالالا المسالالتقبل الواقالالع والمالالأمول)  .فالالي الفتالالر  17-16الالعبان  ،كليالالا التربيالالا للبنالالا
،وزار المعار وكليا الكليا

 ،المملكا العربيا السعوديا.

 .76عرمان ،إبراهيم (  . )2117مدى امتالف طلبا الدراسا

بالجبيالالل

العليا في قسم التربيا في جامعا القدس

لمها ار استخدام الحاسوب  .مجلة اتحاد الجامعات العربية  ،العدد (. )48

 .77عزمالالي ،نبيالالل ( .)2116كفايالالا

المعلالالم وفقالالا ألدواره المسالالتقبليا فالالي نظالالام الالالتعلم اإللكترونالالي عالالن

بعد ،بحث مقدم لمؤتمر التعلم اإل لكتروني في سلطنة عمان  ،سلطنا عمان.

 .78العزيالالز  ،حم الالد (( . )2118التعلالاليم اإللكتروني،الفلس الالفا والمبالالاد  ،األدوا  ،التطبيق الالا )  .ط، 1
عمان ،المملكا األردنيا الها ميا.

 .79العسيلي ،رجاء ( . )2111الكفايا

التي ينبغي توافرها في الم ر األكاديمي الفعال في جامعا

القالدس المفتوحالالا وعالقتهالا بالالبعف المتغيال ار  .المجلددة الفلسددطينية للتربيددة المفتوحددة عددن بعددد ،
جامعا القدس المفتوحا  ،منطقا الخليل التعليميا.

 .81العطالروزي ،محمالد( .)2112التعلاليم اإللكترونالالي " فحالد نمالا ج التعلاليم الجالالامعي عالن بعالد" المددؤتمر
القومي السنوي التاسع ( العربي األول) رؤيا مستقبليا )18-17( ،ديسمبر،جامعا عين مس،
-136

.144

 .81العفتان ،سالعود ( . )2119درجالا اسالتخدام طلبالا الجامعالا العربيالا المفتوحالا للالتعلم اإللكترونالي مالن
وجها نظر فعضاء هيئا التالدريس والطلبالا فالي الجامعالا ،رسدالة ماجسدتير ريدر منشدور  ،عمالان،

األردن.

 .82عفونالالا ،سالالائد ( .)2119اسددتراتيجيات الددتعلم اإللكترونددي فددي جامعددة القدددس المفتوحددةت مركددز
التعلم عن بعد ،يوم تكنولوجيا المعلوما

واالتصاال

بتاريخ .2119-6-31

 .83عق الالل  ،مج الالدي ( . )2117فعالي الالا برن الالامج  Webctف الالي تنمي الالا مه الالا ار إدار تص الالميم األ الالكال
المرئيا المحوسبا لدى طالبا

كليا تكنولوجيا المعلوما

رير منشور  ،كليا التربيا  ،الجامعا اإلسالميا  ،غز .
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بالجامعا اإلسالالميا  .رسالة ماجستير

 .84علالالي ،فيالالاف و حسالالون ،رجالالاء( .)2119التعلالاليم اإللكترونالالي والتعلالاليم التقليالالدي ،دراسدددة تحليليدددة
مقارنة ،وزار العلوم والتكنولوجيا ،كليا بغداد للعلوم االقتصاديا ،العراق.

 .85العليما

 ،حمود محمد ( . )2111درجا ممارسا معلمي المرحلا األساساليا فالي األردن للكفايالا

المهنيا في ضوء المعايير الوطنيالا الحديثالا لتنميالا المعلمالين مهنيالاً  .مجلدة الجامعدة اإلسدالمية ،

المجلد ( ، )18العدد (، )2

 .86العمالري ،علالي ( .)2119كفايالا

.198-265

التعلاليم اإللكترونالي ودرجالا توافرهالا لالدى معلمالي المرحلالا الثانويالالا

بمحافظالالا المخالوا التعليميالالا  .رسددالة ماجسددتير ريددر منشددور  ،جامعالالا فم القالالرى ،المملكالالا العربيالالا

السعوديا.

 .87العالواود  ،طالالارق ( .)2112صالالعوبا

توظيال

التعلالاليم اإللكترونالالي فالالي الجامعالالا

الفلسالالطينيا بغالالز

كمالا ي ارهالالا األسالالات والطلبالالا .رسددالة ماجسددتير ريددر منشددور ت كليالالا التربيالالا ،جامعالالا األزهالالر ،غالالز،

فلسطين.

 .88ع الالود  ،فال الراس والكي الالالي ،زكري الالا ( . )2111تجربدددة جامعدددة القددددس المفتوحدددة لتطبيدددق التعلددديم
اإل لكتروني.

 .89الغالالديان ،عبالالد المحسالالن ( .)2117االسالالتعداد التقنالالي لالالدى طالبالالا

جامعالالا اإلمالالام محمالالد بالالن سالالعود

اإلسالميا للدراسا عبر نظام التعليم اإللكتروني .مجلة بحوث التربية النوعية ،جامعالا لمنصالور،

مصر ،ع(.)11

 .91الغ الراب  ،إيمالالان (  . )2113التعلدديم اإللكترونددي مدددخل إلددى التدددريل غيالالر التقليالالدي  .القالالاهر ،
مصر.

 .91الغري الالب ،إس الالماعيل ازه الالر ( . )2113ورق الالا عم الالل مقدم الالا للم الالاركا ف الالي ن الالدو بعنال الوان ( ،التعلددديم
اإللكترونددي)  .فالالي الفتالالر  21-19صالالفر ، 2113 -جامعالالا الخرطالالوم  ،مالالدارس الملالالف فيصالالل ،

الرياف  ،المملكا العربيا السعوديا.

( . )2119( ----------- .92التعليم اإل لكتروني من التطبيدق إلدى الحتدراف والجدود )  .ط1
 ،جامعا المنصور  ،القاهر  :عالم الكتب.

( . )2119( ------------ .93المقددددررات اإل لكترونيددددة وتصددددميمها – إنتاجهددددا – نشددددرها –
تطبيقها  -تقييمها )  .ط ، 1القاهر  :عالم الكتب.

 .94غنالالايم  ،مهنالالش ( . )2116ورقدددة عمدددل بعندددوان " فلسالالفا التعلالاليم االلكترونالالي وجالالدواه االجتماعيالالا
واالقتصاديا في ضوء المسئوليا األخالقيا والمساءلا القانونيا " .إلش مؤتمر التعليم اإللكترونالي :
www.iged.gotevot.edu.sa-

 .95حقبا جديد في التعلم والثقافا  ،مركز التعليم اللكتروني  ،جامعا البحالرين  ،فالي الفتالر 19-17
ابريل .2116
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 .96الفالالار،إبراهيم و الالاهين ،سالالعاد ( . )2111المدرسالالا اإللكترونيالالا

 E-SCHOOLرؤى جديالالد

لجيل جديد .المؤتمر العلمي السدنوي الثدامن للجمعيدة المصدرية لتكنولوجيدا التعلديم ،باال التراف
مع كليا البنا

– جامعا عين مس ،المنعقد في الفتر  31-29فكتوبر  ،2111حلميا الزيتالون

 ،القاهر ،مصر.

 .97فالالارس ،نجالالالء( .) 2119أشددكال التعلدديم اإللكترونددي وأنمدداط التفاعددل المختلفددةت كليددة التربيددة
النوعية ،جامعا جنوب الوادي ،قنا ،مصر.

 .98الف الرا ،فالالاروق ( . )1989تطالالوير كفالالاءا

تالالدريس الجغرافيالالا باسالالتخدام الوحالالدا

منشور ت جامعا عين مس ،القاهر  ،مصر.

 .رسددالة دكتددوراه

 .99الفالرا ،يحيالالش ( . )2112التعلدديم اإل لكترونددي رؤى مددن المي ددان التربددوي  .النالالدو الدوليالالا للتعلالاليم
اإللكتروني في الفتر من  21 – 19صفر  ،اإلدار العاما للتربيا والتعليم  ،جالد  ،مكالا  :مالدارس
الملف فيصل.

 .111الفقي ،عبالد اهلل (( . )2111التعليم المدمج :التصميم التعليمدي – الوسدائط المتعددد – التفكيدر
البتكاري)  .كليا التربيا النوعيا  ،جامعا كفر ال يخ  ،مصر  :دار الثقافا للن ر والتوزيع.

 .111فور ،تهاني محمد ( . )2112فاعليا إثراء منهاج تكنولوجيا التعليم باستخدام ال بكا االجتماعيا
فاليس بالوف فالي تنميالا مهالا ار اسالتخدام الحاسالالوب واالنترنال

لالدى الطالبالا

المعلمالا

فالي الجامعالالا

اإلسالميا بغز  .رسالة ماجستير رير منشور  ،كليا التربيا  ،الجامعا اإلسالميا  ،غز .
 .112قرواني ،خالد ( . )2111اتجاها

الطلبا نحو استخدام التواصل الفوري المتزامن وغيالر المتالزامن

التعليميالالا  .نالالابلس  .مجلدددة الفلسدددطينية للتعلددديم

فالالي بيئالالا الالالتعلم االلكترونالالي فالالي منطقالالا سالاللفي

المفتو  ،جامعا القدس المفتوحا  ،ع (.)12

 .113كالالرم ،إب الراهيم ( . )2112مالالا مالالدى إتقالالان معلالالم الم الواد االجتماعيالالا بمالالدارس التعلالاليم بدولالالا الكوي ال
للكفايا

التدريسيا  .مجلا العلوم اإلنسانيا والنفسيا  ،جامعا البحرين  ،مج  ،3ع، 4

 .114كالالالب  ،ارمالالي ( . )2111درجالالا ت الوافر كفايالالا

.12

الالالتعلم اإللكترونالالي لالالدى معلمالالي التعلالاليم التفالالاعلي

المحوسب في مدارس وكالا الغوث بغز واتجاهاتهم نحوه  .رسالة ماجستير رير منشور  ،كليالا

التربيا ،جامعا األزهر ،غز ،فلسطين.

 .115كنسالالار ،إحسالالان ( .)2116مصالالادر وتقنيالالا
لتقنيا

التعلالاليم اإللكترونالالي ،بحددث مقدددم للجمعيددة المصددرية

التعلم بعنوان " تكنولوجيا التعليم اإللكتروني وتحديا

 ،جامعا فم القرى  ،مكا المكرما  ،المملكا لعربيا السعوديا.

التطور التربوي في الالوطن العربالي"

 .116كنعالان  ،هالالدى(  . )2114اسالالتخدام التعلالاليم اإللكترونالالي فالي التالالدريس  ،ورقددة عمددل مقدمالالا لملتقالالش
التعليم االلكتروني.

 .117اللقاني ،احمد و خرون ( . )1994تدريس المواد الجتماعية  ،ج ، 2القاهر  :عالم الكتب.
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 .118اللولو  ،فتحيا ( . )2111اثر برنامج مقتر في ضوء الكفايا
بكليا

علش النحو المهنالي لطلبالا العلالوم

التربيالا بغالز  .رسدالة ماجسدتير ريدر منشدور ت جامعالا األقصالش بالتعالاون مالع جامعالا عالين

مس  ،كليا التربيا  ،غز .
 .119المبارف ،احمد عبالد العزيالز (1425ه)  .فثالر التالدريس باسالتخدام الفصالول االفت ارضاليا مالن ال البكا
العالميالا االنترنال

علالش تحصالاليل طالالالب كليالا التربيالالا فالي تقنيالالا

التعلالاليم واالتصالال بجامعالالا الملالالف

سالالعود  .رسددالة ماجسددتير ريددر منشددور  ،كليالالا التربيالالا  ،جامعالالا الملالالف سالالعود  ،المملكالالا العربيالالا
السعوديا.

 .111المبيريالالف ،هيفالالاء ( . )2113ورقددة عمددل بعن دوان" تطالالوير طريقالالا المحاضالالر فالالي التعلالاليم الجالالامعي
باستخدام التعليم االلكتروني مالع نمالو ج مقتالر "  .مقدمالا لمالؤتمر التعلاليم اإللكترونالي"  ،فالي الفتالر

 23 -22فكتوبر. 2119 -

 .111متالالولي ،نبيالالل عبالالد الخالالالق ( . )2114تجديالالد منظومالالا التعلالاليم الثالالانوي فالالي ضالالوء مفهالالوم التعلالاليم
اإللكتروني  ،تصور مقتر  ،مجلة كلية التربية بالزقازيق  ،ع ،46

 .112المجالدوب ،عالالز الالدين ( .)2113صالالعوبا

الالتعلم فالالي منهالاج الرياضالاليا

.136

للصال

األول األساسالالي

في مالدارس وكالالا الغالوث الدوليالا بالاألردن "د ارسالا تحليليالا" ،رسدالة ماجسدتير ريدر منشدور ت كليالا

التربيا  ،جامعا السودان للعلوم والتكنولوجيا.
 .113محمالد ،فكالالرم و العمالالري ،محمالالد ( . )2116توجهالالا

اربالالد األولالالش نحالالو تنميالالا الم الوارد الب الريا الحتياجالالا

والنفسية  ،مجد ( ، )7عدد (. )2
 .114محمد ،مصطفش والعمري ،حسن (  . )2117كفايا

معلمالي المالالدارس األساسالاليا فالالي مديريالالا تربيالالا
الالالتعلم اإللكترونالالي  .مجلددة العلددوم التربويددة
إعداد المقر ار اإللكترونيالا ألعضالاء هيئالا

الت الالدريس بكلي الالا التربي الالا البدني الالا والرياض الاليا بمدين الالا الري الالاف بالمملك الالا العربي الالا الس الالعوديا .رسددددالة

ماجستير رير منشور  ،كليا التربيا  ،جامعا الملف سعود ،المملكا العربيا السعوديا.

 .115المحيسالالن ،إب الراهيم ( . )1428حلق دة النقدداش الرابعددة للتعلدديم اإل لكترونددي والتعلدديم عددن بعددد فددي
مؤسسات التعليم الجامعي( :صناعا التعليم اإللكتروني "الواقع والطموحا ") .

 .116مراد و خالرون ( . )2116التعليم اإل لكتروني باستخدام الكمبيوتر (في ظل عالم متغيدر)  .ط، 1
اإلسكندريا ،مصر  :دار الوفاء للطباعا والن ر.
 .117مركز التعليم الفني والتدريب المهني بجد  ،المملكا العربيا السعوديا ،موقع إلكتروني:
 .118معلم المنجد في اللغا العربيا واإلعالم ( . )1994ط ، 34بيرو  :دار الم رق .

 .119المالالال  ،محمالالد عبالالد الك الريم ( .)2111المدددارس اإل لكترونيددة ودور اإل نترنددت فددي التعلدديم ،رؤيالالا
تربويا ،ط ،1عمان :دار الثقافا.
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 .121منظما األمم المتحد للتربيا والعلم والثقافا ( .)2118معايير اليونسكو ب ان كفاء المعلمالين فالي
مجالالال تكنولوجيالالا المعلومالالا

واالتصالالال ،تالالم الحصالالول عليالاله بتالالاريخ  2112-12-15مالالن موقالالع

www.cst.unesco-ci.org\sites\proje\defaultasp

 .121مهارات المعلم المتميز في التعليم اإللكتروني .تم الحصول عليه بتاريخ 2113-7-7م ،الساعا
 1:31م ،تال ال ال ال ال ال ال الالم تنزيلال ال ال ال ال ال ال الاله بتال ال ال ال ال ال ال الالاريخ 1433-11-24ه ،السال ال ال ال ال ال ال الالاعا 4:25م ،مال ال ال ال ال ال ال الالن موقال ال ال ال ال ال ال الالع:
www.manhal.net\articles.php

 .122الموس الالش ،عب الالد اهلل و المب الالارف ،فحم الالد ( . )2115التعلدددديم اإل لكترونددددي واألسددددس والتطبيقددددات .
الرياف  :مؤسسا بكا البيانا .

 .123الناعبي ،سالم عبد اهلل( .)2113التعلم عن بعد ومتطلبات تطبيقد فدي الدتعلم الجدامعي بسدلطنة
عمان ،مؤتمر تقنيا

التعليم في الفتر من  22-21فكتوبر ،مسقط عمان .2113

 .124الناقالالا  ،محمالالد كامالالل ( . )1987البرنالالامج التعليمالالي القالالائم علالالش الكفايالالا
القاهر  :ركا مطابع الطوبجي.

 .125نت الالو ،راني الالا احم الالد ( .)2111واق الالع اس الالتخدام الص الالفو
الرياضالاليا

فالالي بعالالف الجامعالالا

االفت ارض الاليا ومتطلب الالا

 ،فسسالاله و إجراءاتالاله .
توظيفه الالا ف الالي تعل الاليم

بالمنطقالالا العربيالالا مالالن وجهالالا نظالالر المختصالالين وفعضالالاء هيئالالا

التدريس .رسالة ماجستير رير منشور  ،جامعا فم القرى ،كليا التربيا ،مكا المكرما.

 .126النجالدي ،سالالمير( . )2111تقالالويم جالالود التعلالاليم اإللكترونالالي فالالي جامعالالا القالالدس المفتوحالالا فالالي ضالالوء
المعايير العالميا للجود  .المجلة الفلسطينية للتعليم المفتدوح  ،جامعالا القالدس المفتوحالا  ،العالدد

(.)12

 .127نصالالر الالالدين ،فمالالل ( . )2114تنميالالا مهالالا ار اسالالتخدام الحاسالالب احلالالي لالالدى طالالالب الفرقالالا الرابعالالا
بقسالالم تكنولوجيالالا التعلالاليم بكليالالا

التربيالالا النوعيالالا  .رسددالة ماجسددتير ريددر منشددور  ،كليالالا التربيالالا

النوعيا  ،جامعا عين مس  ،مصر.
 .128نوفل ،خالالد( .)2117برنالامج مقتالر إلكسالاب طالالب قسالم تكنولوجيالا التعلاليم بعالف مهالا ار إنتالاج
برمجيا

الواقع االفتراضي التعليميا .رسالة دكتوراه في فلسفة التربية ،كليا التربيا النوعيا.

 .129اله ال الالادي ،محم ال الالد ( . )2111ال ال الالتعلم اإللكترون ال الالي المعاص ال الالر (فبع ال الالاد تص ال الالميم وتط ال الالوير برمجيات ال الاله
اإللكترونيا)  .ط ، 1القاهر  :الدار المصريا اللبنانيا.

 .131الوحيالالدي ،فروى ( .)2119اثالالر برنالالامج مقتالالر فالالي ضالالوء الكفايالالا

مهاراتها .رسالة ماجستير رير منشور  ،الجامعا اإلسالميا ،غز .
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اإللكترونيالالا الكتسالالاب بعالالف
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1- http: // www.elearning- arab- academy. Com.
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املالحةةةةق

ملحق ()1
استطالع مراء الساد المحكمين النسخة األولى قبل التحكيم لالستبانة

جامدددددددددددددددددددعة األزهدددددددددددددددددددر بغدددددددددددددددددز
عمدددددددددددددددداد الدراسدددددددددددددددات العليددددددددددددددا
كليددددددددددددددددددددددددددددددددددددة التربيددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
قسددددددم المندددددداهج وطددددددرق التدددددددريس
عزيزي الطالل/
حتية طيبة وبعد:
ب الالين ي الالديف اس الالتبانه ته الالد للتع الالر عل الالش م الالدى تال الوافر الكفاي الالا اإللكتروني الالا ل الالدى طلب الالا جامع الالا الق الالدس
المفتوحا  ،فرع منطقا مال غز التعليميا ،الرجالاء التكالرم بقالراء اإلسالتبانا بدقالا ،مالع العلالم فن البيانالا
ستكون سريا ،ولن تستخدم إال للدراسا العلميا فقط.
و ك ار لحسن تعاونكم
أول :البيانات األولية

الباحثة /سهير سحويل

( ) 21فأكثر

( ) 20وفقل ( )21-20
-1العمر:
( ) فنثش
 -2الجنس ) ( :كر
( ) إدار و رياد ( ) حاسوب وتكنولوجيا
( ) تنميا
-3التخص  ) (:تربيا
( ) الثالث ( ) الرابع
( ) الثاني
( ) األول
 -4المستوى األكاديمي:
( ) ال
-1مدى امتالف جهاز حاسوب ) (:نعم
-6مدى امتالف خط بكا انترن  :نعم ( ) ال ( )
التخص ________________:
______________
االسم :
الدرجا العلميا________________:
مكان العمل___ ___________:

538

جامدددددددددددددددددددعة األزهدددددددددددددددددددر بغدددددددددددددددددز
عمدددددددددددددددداد الدراسدددددددددددددددات العليددددددددددددددا
كليددددددددددددددددددددددددددددددددددددة التربيددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
قسددددددم المندددددداهج وطددددددرق التدددددددريس
عزيزي الطالل/
حتية طيبة وبعد:
ب الالين ي الالديف اس الالتبانه ته الالد للتع الالر عل الالش م الالدى تال الوافر الكفاي الالا اإللكتروني الالا ل الالدى طلب الالا جامع الالا الق الالدس
المفتوحا  ،فرع منطقا مال غز التعليميا ،الرجالاء التكالرم بقالراء اإلسالتبانا بدقالا ،مالع العلالم فن البيانالا
ستكون سريا ،ولن تستخدم إال للدراسا العلميا فقط.
و ك ار لحسن تعاونكم

الباحثة /سهير سحويل
أول :البيانات األولية
-1العمر:

( ) 20وفقل

( )21-20

 -2الجنس ) ( :كر

( ) فنثش

 ) (:تربيا

( ) تنميا

-3التخص

 -4المستوى األكاديمي:

( ) إدار و رياد ( ) حاسوب وتكنولوجيا

( ) األول

-1مدى امتالف جهاز حاسوب ) (:نعم
-6مدى امتالف خط بكا انترن :
االسم :

______________

مكان العمل___ ___________:

( ) 21فأكثر

( ) الثاني

( ) الثالث ( ) الرابع

( ) ال

نعم ( ) ال ( )
التخص

________________:

الدرجا العلميا________________:
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5
2

(WINDOWS)

3
4
1
6
7
8
WWW)
1
50
55
52
53
54
Ms Word)
51
56

Excel)
Access

57
Powerpoint)
58
Internet Explorer
51
20
25
FaceBook- Twitter)
22
23
24
21
26
27
28
21
30
35
540

32
33
34
31
36
37
38
31
40
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2

استطالع مراء الساد المحكمين بعد التحكيم لإلستبانة

جامددددددددددددددددددددددعة األزهددددددددددددددددددددددر بغددددددددددددددددددددز
عمددددددددددددددددددداد الدراسدددددددددددددددددات العليدددددددددددددددددا
كليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة التربيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
قسددددددددم المندددددددداهج وطددددددددرق التدددددددددريس

حتية طيبة وبعد:
فقدم لكم ه ه اإلستبانا والتي تخ

الدراسا التي فقوم بإعدادها بعنوان "مدى توافر الكفايا

اإللكترونيا لدى طلبا جامعا القدس المفتوحا في ضوء بعف المتغي ار – مال غز " و لف استكماال
لمتطلبا

الحصول علش درجا الماجستير في قسم المناهج وطرق التدريس ،جامعا األزهر ،وألهميا

رائكم مل التكرم بقراء اإلستبانا بدقا ،واإلجابا عن كل فقر من الفق ار

برجاء عدم ترف فيا فقر بدون إجابا ،مع العلم فن البيانا

العلميا فقط.

بما يتفق مع وجها نظركم،

ستكون سريا ،ولن تستخدم إال للدراسا

و ك ار لحسن تعاونكم
الباحثا /سهير سحويل
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أول :البيانات األولية
-1العمر:

( ) 20وفقل

 -2الجنس ) ( :كر
-3التخص

( )21-20

( ) 21فأكثر

( ) فنثش

 ) (:تربيا ( ) تنميا

( ) إدار و رياد ( ) حاسوب وتكنولوجيا

 -4المستوى األكاديمي ) ( :األول

( ) الثاني

( ) الثالث ( ) الرابع

-1مدى امتالف جهاز حاسوب ) (:نعم

( ) ال

-6مدى امتالف خط بكا انترن :
-7المستوى االقتصادي:

نعم ( ) ال ( )

( )فقل من 5000ش

( ) 5000ش 2000-ش

( )2000ش3000-ش

( )  3000ش فأكالالثر
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 استبان كفايات التعلم اإللكتروني:ثانيا

5
(WINDOWS)

2
3
4
1
6
7
WWW)

8
1
50
55
52
53

Ms Word)
Excel)
PowerPoint)
Internet Explorer

54
51
56
57
58
51

Face Book- Twitter)

20
25
22
23
24
21
26
27
28
21
30

544

35
32
33
34
31
36
37
38
31
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3
أسماء الساد محكمي استبان مدى توافر الكفايات اللكترونية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة شمال رز  -في
ضوء بعض المتغيرات
الرقم

التخصص

السم

الدرجة العلمية

مكان العمل

فستا التعليم المساعد – تكنولوجيا

-1

د .محمود محمد الرنتيسي

تكنولوجيا التعليم

الجامعا اإلسالميا – محاضر متفرم

-2

د .عبد اهلل عبد المنعم

مناهج وطرق تدريس

عضو مجلس فمناء جامعا القدس

فستا المناهج والبحث العلمي

علوم

المفتوحا

الم ارف

-3

ف.د .فتحيا اللولو

مناهج وطرق تدريس

الجامعا اإلسالميا -نائب عميد كليا

فستا المناهج وطرق تدريس العلوم

العلوم

التربيا

-4

ف.د .زياد الجرجاوي

فصول تربيا

جامعا القدس المفتوحا -رئيس فرع

-5

ف .فراس عود

إدار تربويا

-6

د .احمد الكحلو

مناهج وطرق تدريس

-7

د .رفيق محسن

المعلوما

ف.د .فصول التربيا

منطقا غز
جامعا القدس المفتوحا -مدير المركز

ماجستير -إدار تربويا

االلكتروني
جامعا القدس المفتوحا -محاضر متفرم

الرياضيا

دكتوراه -مناهج وطرق تدريس
رياضيا

مناهج وطرق تدريس

محاضر غير متفرم في جميع جامعا

دكتوراه -مناهج وطرق تدريس

العلوم

غز

العلوم

-8

د .مجدي سعيد عقل

تكنولوجيا التعليم

الجامعا اإلسالميا -محاضر متفرم

فستا مساعد تكنولوجيا التعليم

-9

د .تامر سعد فطاير

علم الحاسوب

جامعا األقصش -رئيس قسم الحاسوب

دكتوراه في علوم الحاسوب

-11

د .امن عمر عمر

مناهج وطرق تدريس

جامعا األزهر -محاضر غير متفرم

دكتوراه – مناهج وطرق تدريس
اللغا العربيا

اللغا العربيا

-11

ف .عماد حنون الكحلو

علم نفس

جامعا األزهر -محاضر غير متفرم

ماجستير -علم نفس

-12

ف .زكريا محمد فبو سلميا

هندسا حاسوب

كليا تدريب غز  -وكالا الغوث-

ماجستير هندسا حاسوب

-13

د .سامي فبو ناصر

ال كاء االصطناعي

محاضر متفرم
جامعا األزهر -رئيس قسم التكنولوجيا

دكتوراه -ال كاء االصطناعي

والحاسوب

-14

ف .حازم الباز

هندسا حاسوب

جامعا األقصش -محاضر غير متفرم

ماجستير -امن معلوما

-15

ف .احمد فاروق فبو غبن

إدار فعمال

جامعا األقصش -محاضر غير متفرم

ماجستير -إدار فعمال

-16

ف .مجدي الكردي

مناهج وطرق تدريس

جامعا القدس المفتوحا – محاضر غير

ماجستير – مناهج وطرق تدريس

علوم

متفرم

علوم

-17

د .إياد رابعا

علم االجتماع

جامعا األقصش -محاضر غير متفرم

دكتوراه -علم االجتماع

-18

ف .رامي كالب

مناهج وطرق تدريس

محاضر غير متفرم -جامعا األزهر

ماجستير -مناهج وطرق تدريس
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ملحق رقم ()4
موافقة الجامعة على إجراء الدراسة
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ملحق رقم ()5
ملحق القبول والتسجيل بجامع القدس المفتوحة ألعداد الطالل والطالبات
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