
ČċČ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس عشر - حزيران 2009

مدى امتالك حماضري جامعة األقصى
لكفايات التعلم اإللكرتوني 

يف ضوء بعض املتغريات

أ. سامح مجيل العجرمي**د. حسن عبد اهلل النجار*                              

.ǥȂȡ ÛɂȎȩɉǟ ǦȞȵǠǱ ÛǼȝǠȆƫǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǠɆǱɀȱɀȺȮǩ ǽǠǪȅǕ*
ǥȂȡ ÛɂȎȩɉǟ ǦȞȵǠǱ ÛǼȝǠȆƫǟ ȴɆȲȞǪȱǟ ǠɆǱɀȱɀȺȮǩ ƘǪȆǱǠȵ**

ČċČ



د. حسن عبد اهلل النجار
أ. سامح جميل العجرمي

مدى امتالك محاضري جامعة األقصى لكفايات التعلم
املتغيرات بعض  ضوء  في   اإللكتروني 

Čċč

ملخص:

   هدفت الدرا�سة اإىل تعرُّف مدى امتالك حما�رصي جامعة الأق�سى لكفايات التعلم 
من)69(  مكونة  ا�ستبانة  الباحثان  ا�ستخدم  وقد  املتغريات.  بع�س  �سوء  يف  الإلكرتوين 
فقرة موزعة على اأربعة جمالت، ُطبِّقت على عينة مكونة من)82( حما�رصاً، وا�ستخدمت 
املتو�سطات احل�سابية والن�سبية، واختبار)ت(، وحتليل التباين الأحادي، لتحليل ا�ستجابات 
العينة، وقد اأظهرت النتائج اأن املحا�رصين ميتلكون كفايات التعلم الإلكرتوين يف جمال 
ت�سميم  ويف  ال�سبكة)%76(،  خدمات  ويف  بن�سبة)%82(،  احلا�سوب  ا�ستخدام  اأ�سا�سيات 
اإدارة املقررات الإلكرتونية)64%(، ومل تظهر  املقررات الإلكرتونية وبنائها)66%(، ويف 
اأو  املوؤهل،  ملتغري  تعزى  الكفاية  امتالك  درجة  يف  اإح�سائية  دالة  ذات  فروقًا  النتائج 
الكلية، يف حني ظهرت فروق ذات دالة اإح�سائية تعزى ملتغري اخلربة على جميع جمالت 
اخلربة)5(  اأ�سحاب  ول�سالح  احلا�سوب،  ا�ستخدام  اأ�سا�سيات  جمال  با�ستثناء  الدرا�سة، 
�سنوات فاأكرث، مقابل اأ�سحاب اخلربة اأقل من)5( �سنوات. وقد خرجت الدرا�سة مبجموعة 
لإك�سابهم  للمحا�رصين  نوعية  تدريبية  دورات  عقد  منها  واملقرتحات،  التو�سيات  من 

كفايات التعلم اللكرتوين.
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Abstract:

The study aimed at identifying the mastery level of e-learning 
competencies among    Al-Aqsa University instructors in the light of 
some variables. The two researchers designed and used a sixty - nine item 
questionnaire divided into four main domains on a sample consisting 
of(82) instructors. Arithmetic means, percentages, t-test, and one way 
ANOVA were used to analyze the subjects’ responses on the questionnaire. 
The study findings were as follows: the subjects possess e-learning 
competencies in the domain of using PC basics with a percentage of(82%), 
network services(76%), designing courses online(66%), and administrating 
electronic courses(64%). Additionally, there were no statistically significant 
differences in the competencies mastery level due to qualifications or 
faculty variables. But there were statistically significant differences due 
to years of experience on all the study domains with the exception of PC 
basics. Instructors who have more than(5) years of experience are better 
than those with less than(5) years of experience. The study reached some 
recommendations the most important of which is holding training courses 
for instructors to equip them with the knowledge and competencies necessary 
for e-learning.
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مقدمـة:
يف ظل التطور ال�رصيع واملتزايد لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت، بداأت املوؤ�س�سات 
واأف�سل  الأ�ساليب  اأن�سب  عن  تبحث  اأ�سبحت  بل  وممار�ساتها،  اأهدافها  مبراجعة  الرتبوية 
الأمناط التي ميكن اأن تقدم من خاللها خربات تعليمية لطالبها، بدًل من الأ�ساليب املتمركزة 

على الذاكرة والتلقني.
ويف هذا الإطار بداأ التفكري اجلاد لبتكار اأنظمة لنقل املعلومات وعر�سها، وتداولها 
تلك  بني  ومن  املتعددة.  والو�سائط  املعلومات  تكنولوجيا  على  اعتماداً  عليها،  واحل�سول 
الإنرتنت،  بو�ساطة  والتعليم  الإلكرتوين،  التعلم  الأخرية  ال�سنوات  يف  ظهرت  التي  الأنظمة 
والكتاب الإلكرتوين، والتعلم باملرا�سلة، والتعلم الفرتا�سي، والتعلم عرب ال�سبكات)املحي�سن، 
وها�سم: 2002: 5(، وغري ذلك من الأنظمة التي ت�ساعد املتعلم على التعلم يف املكان الذي 
يريده، ويف الزمان الذي يالئمه ويف�سله، وبال�سكل واملحتوى املنا�سبني، وبدون اللتزام 
بداأت  احلديثة  الأمناط  تلك  وبتوافر  منظمة،  اأوقات  يف  التدري�س  قاعات  اإىل  باحل�سور 

املوؤ�س�سات التعليمية عملية ت�سميم تعليم متكامل قائم على ا�ستخدام تلك الأنظمة.
ويعد التعلم الإلكرتوين امل�سطلح الأكرث �سهرة وتداوًل، والقادر على �سبق اأمناط التعليم 
ملتطلبات  ال�ستجابة  يف  والأ�رصع  النفقات،  يف  الأوفر  اأنه  ثبت  كما  الأخرى،  املعا�رصة 
الأ�رصطة  اأو  ال�سوت،  مثل  تقنيات  ا�ستخدام  اإىل  اإ�سافة   ،)45  :2002 الع�رص)احلجي: 
الربيد  طريق  عن  والبيانات،  املعلومات  تداول  اأو  الفيديو،  ومقاطع  الب�رصية،  ال�سمعية 
موؤمترات  عرب  اأحيانًا  ال�سخ�سية  املواجهة  وحدوث  الإنرتنت،  �سبكة  ومواقع  الإلكرتوين، 

الفيديو)ال�سهري: 2002: 36(.
يف  ا�ستخدامها  �سيزداد  التي  التقنيات  من  الإلكرتوين  التعلم  اأن  اإىل  الدرا�سات  وت�سري 
ال�سنوات القادمة، حيث يتوقع اأن يت�ساعف عدد م�ستخدمي هذه التقنية، واأن يرتفع ال�ستثمار 

يف هذا املجال عام)2010( لي�سل اإىل)11.5( بليون دولر �سنويًا)اإ�سماعيل: 2003(.
الأوىل بالتعلم  الإلكرتوين مبراحل خمتلفة يف تطوره، متثلت املرحلة  التعلم  وقد مرَّ 
عن بعد عن طريق ا�ستثمار الإذاعة لبث برامج تعليمية، حتى اأ�سبح ما يعرف بالتعلم عن 
بعد با�ستخدام حقائب التدريب والتعليم، وظهور اجلامعات املفتوحة التي تقدم التعليم عن 
بعد، اأما املرحلة الثانية فقد ا�ستخدمت التعليم املعتمد على احلا�سوب يف مطلع الثمانينيات 
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من القرن املا�سي، فظهر التعليم املعّزز باحلا�سوب، والتعليم املدار باحلا�سوب، وا�ستخدام 
التعليم  با�ستخدام  الثالثة  املرحلة  ومتثلت  اأداة،  وا�ستخدامه  تعليمية،  مادة  احلا�سوب 
املعتمد على تقنية الإنرتنت، فقدمت الربيد الإلكرتوين، والقوائم الربيدية وبرامج املحادثة، 
والتحاور بال�سوت وال�سورة، والأبحاث املعززة باحلا�سوب، واأخرياً جاء التعلم الإلكرتوين، 
وهو يختلف عن التعليم املعتمد على الإنرتنت، يف اأنه ي�سيف اإليها اأدوات، يتم فيها التحكم 

يف ت�سميم عملية التعليم والتعلم وتنفيذها)الفنتوخ، وال�سلطان: 2000: 80-79(.
الإلكرتوين،  التعلم  اأدوات  من  نوعًا  تتبنى  اأ�سبحت  التي  اجلامعات  من  كثري  وهناك 
على  كامل  ب�سكل  التعليمية  واملواد  املقررات  فُو�سعت  ال�ستخدام،  يف  �سائعًا  غدا  حتى 
املواقع الإلكرتونية، اأو ب�سكل جزئي، ليتمكن الطلبة من اللتحاق بربامج تلك اجلامعات، اأو 

العتماد عليها جزئيًا ل�ستيفاء بع�س املتطلبات العامة.
والأكرث  الأمثل  الأ�سلوب  �سيكون  الإلكرتوين  التعلم  اأن   )45 احلجي)2002:  ويرى 
انت�ساراً للتعليم والتدريب يف امل�ستقبل القريب، وذلك حلل م�سكلة النفجار يف اأعداد الطلبة 
اجلامعيني، حيث �سيتيح فر�س التعليم على نطاق وا�سع ملختلف فئات املجتمع بغ�س النظر 
التعليمية مطالبة مبواكبة  النظم  اأ�سبحت  عن اجلن�س والعرق والزمان واملكان، ومن هنا 
هذا التطور بفكر تربوي جديد، وا�سرتاتيجيات متطورة، وذلك لإعداد اأجيال موؤهلة بكفايات 

التعامل مع هذه املتغريات.
ويتطلب جناح التعلم الإلكرتوين تعاونًا مثمراً، وجهوداً مميزة يف التخطيط والتطوير 
ال�سليم للمقررات الدرا�سية، وعدم نقل اأ�ساليب وحمتوى املقرر العتيادي اإىل املقرر الإلكرتوين 
الإلكرتوين عادة ما يتطلب حتوًل  التعلم  اإىل  التعليم العتيادي  التحول من  اإن  اإذ  مبا�رصة، 
متزايداً وتدريجيًا، ومل يحدث اأن حتول املعلمون فوراً، ولكن ميكن اأن يحدث التحول يف �سكل 
و�سياغة حمتوى املقررات، لكي ُتقدم يف بيئة التعلم الإلكرتوين، اإ�سافة اإىل اإعداد وتاأهيل 

 )41 ،2003 ;Waterhouse، Shirley(.املعلمني والطلبة
وي�سار اإىل اأن هناك كفايات فنية وتربوية ومعارف �سابقة لبد اأن ميتلكها املعلم، كي 
يتفاعل مع املواقع التعليمية واأدواتها، واأن يتوا�سل مع الطلبة با�ستخدام التفاعل املتزامن 

اأو غري املتزامن، ويتفاعل مع املحتوى املقّدم عرب هذه املواقع)عزمي: 2006(.
يف  الفل�سطيني  الإلكرتوين  التعلم  مبادرة  الفل�سطينية  احلكومة  اأطلقت  وقد 
2005/6/23م، وهدفت اإىل حت�سني نوعية التعليم الفل�سطيني وجودته، من خالل تعزيز 
دور التكنولوجيا يف التعليم والتعلم، وتكاملية حماور عدة منها: تنمية املناطق التعليمية، 
وتطوير املنهاج الإلكرتوين، وبناء ال�سبكة التعليمية، اإ�سافة اإىل تطوير �سناعة تكنولوجيا 
عام)2006م(،  نهاية  ويف  التغيري.  واإدارة  احلياة،  مدى  والتعلم  واملعلومات،  الت�سالت 
والتعليم  الرتبية  الإلكرتوين)وزارة  التعليم  مبادرة  الفعلي مل�ساريع  التطبيق  بدء  اأعلن عن 
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العايل الفل�سطينية: 2006( 
وقد بداأت جامعة الأق�سى بغزة – كغريها من اجلامعات – بتوفري التعلم الإلكرتوين 
مقرراته  ت�سميم  للمحا�رص  تتيح  تعليمية  مواقع  هناك  فاأ�سبحت  ولطلبتها،  ملحا�رصيها 
بال�سكل الإلكرتوين، مع توافر اإمكانية و�سول الطلبة من خالل ال�سبكة لهذا املقرر من على 
موقع اجلامعة، الأمر الذي يتطلب اأن ميتلك املحا�رص كفايات التعلم الإلكرتوين ب�سكل فعلي، 
من هنا تاأتي هذه الدرا�سة للوقوف على مدى امتالك حما�رصي جامعة الأق�سى لكفايات 

التعلم الإلكرتوين يف �سوء بع�س املتغريات. 

مشكلة الدراسة:
يعتمد جناح التعلم الإلكرتوين - بدرجة كبرية - على امتالك املحا�رصين للكفايات 
اخلا�سة بهذا النوع من التعلم، وقدرتهم على تقدمي هذا النوع من التعليم احلديث للطلبة، وقد 
متت مقابلة عدد ل باأ�س به من حما�رصي جامعة الأق�سى، وال�ستف�سار منهم حول التعلم 
الإلكرتوين كم�ستحدث تكنولوجي، ومدى امتالكهم ملهاراته، وقد اأبدوا اهتمامًا باملو�سوع، 
التعلم  بتوظيف  من  متكنهم  التي  الإلكرتوين  التعلم  كفايات  امتالكهم  عدم  معظمهم  واأكد 
الإلكرتوين يف التدري�س اجلامعي؛ كما روجعت اجلهات امل�رصفة على التعلم اللكرتوين يف 
الإلكرتوين،  التعلم  جمال  يف  املحا�رصون  تلقاها  التي  التدريبية  الدورات  حول  اجلامعة 
فكانت الإجابة بعدم تلقيهم اأية دورة يف هذا املجال. ويف �سوء ذلك فكر الباحثان باإجراء 

درا�سة تك�سف عن مدى امتالك حما�رصي جامعة الأق�سى لكفايات التعلم الإلكرتوين.

أسئلة الدراسة: 
ما مدى امتالك حما�رصي جامعة الأق�صى لكفايات التعلم الإلكرتوين؟ . 1 

( يف درجة امتالك  2 .0.05 ≤  α( هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى دللة
حما�رصي جامعة الأق�صى لكفايات التعلم الإلكرتوين ُتعزى للموؤهل)دكتوراة، ماج�صتري(؟

( يف درجة امتالك  3 .0.05 ≤ α( هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى دللة
حما�رصي جامعة الأق�صى لكفايات التعلم الإلكرتوين ُتعزى للخربة)اأقل من 5 �صنوات، 

5 �صنوات فاأكرث(؟
( يف درجة امتالك  4 .0.05 ≤ α( هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى دللة
حما�رصي جامعة الأق�صى لكفايات التعلم الإلكرتوين ُتعزى للكلية)العلوم التطبيقية، 
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العلوم الإن�صانية، الرتبية(؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�صة اإىل:

و�سع قائمة بالكفايات الالزمة ملحا�رصي جامعة الأق�سى يف نظام التعلم الإلكرتوين،  1 .
بحيث ميكن اأخذها يف العتبار عند ت�سميم برامج تدريب للمحا�رصين يف جمال التعلم 

الإلكرتوين.
حتديد م�ستوى امتالك حما�رصي جامعة الأق�سى لكفايات التعلم الإلكرتوين. 2 .

الوقوف على امتالك حما�رصي جامعة الأق�سى لكفايات التعلم الإلكرتوين يف �سوء  3 .
متغريات املوؤهل واخلربة والكلية. 

تنمية وعي حما�رصي جامعة الأق�سى باأهمية التعلم الإلكرتوين، وتب�سريهم بالكفايات  4 .
اخلا�سة به.

الإ�سهام يف حت�سني الأداء التدري�سي ملحا�رصي جامعة الأق�سى وتطويره. 5 .

أهمية الدراسة:
تكت�صب الدرا�صة احلالية اأهميتها من الآتي:

اإحدى الدرا�سات النوعية اجلديدة يف حدود علم الباحثني، والنادرة يف جمال  كونها  1 .
التعلم الإلكرتوين.

كونها حتدد كفايات التعلم الإلكرتوين الالزمة للمحا�رصين يف جامعة الأق�سى. 2 .
قد تفيد املحا�رصين مب�ساعدتهم على حت�سني اأدائهم التعليمي يف �سوء كفايات التعلم  3 .

الإلكرتوين.
قد تفيد الدرا�سة الإدارة امل�رصفة بجامعة الأق�سى يف تطوير اأداء حما�رصيها ا�ستنادا  4 .

اإىل الكفايات التي و�سعها الباحثان.
التعلم الإلكرتوين يف  التي مل تبداأ بعُد با�ستخدام  العليا  التعليمية  قد تفيد املوؤ�س�سات  5 .

جمال التعليم.
قد تفيد الباحثني يف اإجراء درا�سات وبحوث تتكامل مع هذا الدرا�سة.  6 .

حدود الدراسة:
اقت�رصت الدرا�صة احلالية على ما ياأتي:

الدكتوراة واملاج�ستري، والعاملني يف  •عينة من حما�رصي جامعة الأق�سى من حملة  	
ثالث كليات هي: العلوم التطبيقية، والعلوم الإن�سانية، والرتبية.
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•اقت�سار الدرا�سة على تقديرات حما�رصي جامعة الأق�سى ملدى امتالك كفايات التعلم  	
الإلكرتوين من وجهة نظرهم.

م. • اأجريت الدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي ال�سيفي من العام اجلامعي 2006/2005	

مصطلحات الدراسة:
•كفايات التعلم الإلكرتوين: م�ستوى معني من املعلومات واملهارات والجتاهات التي  	
بهدف  اللكرتوين  التعلم  جمال  يف  الأق�سى  جامعة  يف  املحا�رص  ميتلكها  اأن  تلزم 

الو�سول بالعملية التعليمية اإىل درجة من الكفاءة والفاعلية. 
التعلم  لكفايات  الأق�سى  جامعة  حما�رصي  امتالك  درجة  الكفاية:  امتالك  •درجة  	
الأداة املعدة لهذا  التي ي�سعها املحا�رص لنف�سه يف  التي تقا�س بالدرجة  الإلكرتوين، 

الغر�س من الباحثني.

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
اأولً: الإطار النظري:

والأهداف،  التعريف،  حيث  من  الإلكرتوين  التعلم  اجلانب  هذا  يف  الباحثان  تناول 
واملتطلبات، والأنواع، واملميزات، والتقنيات امل�ستخدمة.

تعريف التعلم اإللكرتوني:
 )Delivery(تقدمي نظم  باأنه  الإلكرتوين  التعلم   )36 ال�سهري)2002:  يعرف 
اأو  ال�سناعية  الأقمار  اأو  �سبكة حملية  اأو  الإنرتنت  �سبكة  الدرا�سية( عرب  املناهج)املقررات 
اأن  املو�سى)2002(  امل�ستفيدين، ويرى  اإىل  للو�سول  التفاعلي  التلفاز  اأو  الأ�سطوانات  عرب 
و�سبكاته  حا�سب  من  احلديثة  الت�سال  اآليات  با�ستخدام  للتعليم  طريقة  الإلكرتوين  التعلم 
وو�سائطه املتعددة من �سوت و�سورة ور�سومات واآليات بحث ومكتبات اإلكرتونية، وكذلك 
فالون  من  كل  وترى  الدرا�سي.  الف�سل  يف  كان  اأم  بعد  عن  اأكان  �سواء  الإنرتنت  بوابات 
وبراون Fallon & Brown، 2003، 4( اأن التعلم الإلكرتوين م�سطلح عاملي حديث للتعليم 
والتدريب الذي ُيقدم باحلا�سوب املعتمد على ال�سبكات. اأما املبارك)2004: 8( فيعرفه باأنه 
تعليم قريب من مفهوم التعليم املعتمد على الإنرتنت، ولكنه يختلف عنه يف اأنه ي�ستخدم 
تقنية الإنرتنت، وي�سيف اإىل ذلك اأدوات يتم فيها التحكم يف ت�سميم عملية التعليم والتعلم 
Blackboard...الخ، وفيه تنقية متكن  اأو   WebCT وتنفيذها، فيكون هناك برنامج مثل 
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التعليم والتعلم والتقومي. ويعرفه عبد احلميد)2005: 15( باأنه  اإدارة  املعلم واملتعلم من 
اإىل املتعلم يف مكان تواجده بعيداً عن  التعليمية  نظام تعليمي ي�ستهدف تو�سيل اخلدمة 
باأنه   )21 مازن)2004:  ويعرفه  ينا�سبه.  الذي  الوقت  ويف  التعليمية،  املوؤ�س�سة  اأو  املعلم 
�سبكة  مت�سمنا  الإلكرتونية  الو�سائط  جميع  عرب  املتعلم  اإىل  واملعارف  املعلومات  تقدمي 
Internet و Extranet والأقمار ال�سناعية، واأ�رصطة الت�سجيل، واأ�رصطة الفيديو التعليمية، 

وكذلك عرب الهاتف، والأقرا�س امل�سنعة بالليزر، وا�ستخدام احلا�سوب التعليمي. 
ا�ستخال�س  ميكن  املتعددة،  الإلكرتوين  التعلم  لتعريفات  ال�سابق  ال�ستعرا�س  •من  	

جمموعة من احلقائق الأ�سا�سية ذات العالقة بالتعلم الإلكرتوين وهي:
عنا�رص  بكل  يهتم  بل  فقط،  التعليمي  املحتوى  بتقدمي  يهتم  ل  الإلكرتوين  •التعلم  	
املعلومات،  تقدمي  وطرائق  وحمتوى،  اأهداف،  من  ومكوناتها  التعليمي  الربنامج 

واأن�سطة، وم�سادر تعلم خمتلفة، واأ�ساليب تقومي منا�سبة.
والو�سائط  الإنرتنت،  مثل  الت�سال،  يف  حديثة  اآليات  على  الإلكرتوين  التعلم  •يعتمد  	

الإلكرتونية املتعددة، والفيديو املتفاعل.
يتم  اأن  بد  ل  الكرتوين  تعليم  كل  فلي�س  بعد،  عن  التعليم  هو  لي�س  الإلكرتوين  •التعلم  	
من بعد، ولكنه اأحد اأ�سكال التعليم عن بعد، وميكن اأي�سًا اأن يتم داخل جدران الف�سل 

الدرا�سي بوجود املعلم.
•يدعم التعلم الإلكرتوين مبداأ التعلم الذاتي والتعلم امل�ستمر مدى احلياة. 	

أهداف التعلم اإللكرتوني:
يرتكز التعلم الإلكرتوين على جمموعة من الأهداف حددها كلٌّ من املو�سى)2002(، 

والرا�سد)2004(، واملبارك)2004: 24(، و�سامل)2004: 293-295( يف الأتي: 
زيادة اإمكانية الت�سال بني الطلبة فيما بينهم، وبني الطلبة واملوؤ�س�سة، ويف اجتاهات  1 .

عدة مثل جمال�س النقا�س، والربيد الإلكرتوين، وغرف احلوار.
الدرا�سة،  اأوقات  خارج  وقت  اأ�رصع  يف  معه  والت�سال  املعلم،  اإىل  الو�سول  �سهولة  2 .
با�ستخدام بع�س اأدواته مثل الربيد الإلكرتوين، و�ساحات احلوار على ال�سبكة العاملية. 
اإىل  اإ�سافة  ب�سكل منوذجي،  املو�سوعات  تقدمي  الرتبوية، من خالل  اخلربات  تناقل  3 .
اإمكانية تكرار املمار�سات التعليمية املتميزة، ومن ذلك مثاًل بنوك الأ�سئلة النموذجية، 

وال�ستغالل الأمثل لتقنيات ال�سوت وال�سورة، وما يت�سل بها من و�سائط متعددة. 
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توافر املقررات طوال الوقت ويف كل الأ�سبوع، ويكاد هذا الهدف يخدم الذين يرغبون  4 .
اأعباء وم�سوؤوليات �سخ�سية، حيث يتيح  اأو الذين يتحملون  اأي وقت،  يف التعليم يف 

التعلم الإلكرتوين للجميع التعلم يف الزمن الذي ينا�سبهم. 
�سهولة طرق تقومي املتعلم وتعددها، حيث وّفرت اأدوات التقومي الفوري املوجودة للمعلم  5 .

طرقًا متنوعة لبناء املعلومات وتوزيعها وت�سنيفها ب�سورة �رصيعة و�سهلة للتقومي.
وت�سجيل احل�سور، وت�سحيح  الواجبات،  ا�ستالم  للمعلم، مثل  الإدارية  الأعباء  تقليل  6 .

الختبارات.
العلمية  التطورات  مع  يتواكب  حتى  التعليمية،  العملية  يف  املعلم  دور  تطوير  7 .

والتكنولوجية امل�ستمرة واملتالحقة.
اإك�ساب املعلمني املهارات التقنية ل�ستخدام التقنيات التعليمية احلديثة يف العملية  8 .

التعليمية.

متطلبات التعلم اإللكرتوني: 
ال�سهري)2002:  املتطلبات حددها  بع�س  توافر  من  بد  ل  الإلكرتوين  التعلم  لتطبيق 

39( و�سامل)2004: 300-3001( واملو�سوي)2007(، يف الآتي:
اإ�رصاك القطاع اخلا�س يف بناء اأ�س�س التدريب والتعلم الإلكرتوين.  1 .

اخلربات  وتر�سيخ  الإلكرتوين،  التعلم  تكلفة  خلف�س  الالزمة  التقنية  عنا�رص  توظيف  2 .
املحلية، و�سمان رفد التجربة بثقافة املجتمع واحتياجاته.

توافر املكونات الأ�سا�سية من معلم ومتعلم وطاقم دعم فني واإداري. 3 .
التعلم  برامج  ل�ستخدام  والطلبة  التدري�سية،  الهيئة  لأع�ساء  الالزمة  الكفايات  توافر  4 .

الإلكرتوين.
بناء روؤية وخطة للتعليم الإلكرتوين، وفقًا لفل�سفة املنهج والإمكانات املتاحة. 5 .

توفري التجهيزات الأ�سا�سية مثل: الأجهزة اخلدمية، وحمطة عمل املعلم، وحمطة عمل  6 .
املتعلم، وا�ستعمال الإنرتنت.

ال�ستعانة بخربات الدول املميزة)�ساحبة التجربة( لال�ستفادة من جتاربهم يف جمال  7 .
التعلم الإلكرتوين.
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أساليب)أدوات( التعلم اإللكرتوني:
 ،)80-79 والرافعي)2002:   ،)115  -113 واملبارك)2005:  املو�سى  يحدد 
 )2007( واإطميزي  والهيتي)2006(،   ،)36-35  :2006( واحلربي   ،)32 ومازن)2004: 

اأ�ساليب التعلم الإلكرتوين كما ياأتي: 
(: ويعني اأ�سلوب  1 .Synchronous E-Learning( التعلم الإلكرتوين املبا�رص املتزامن
التعلم املعتمد على ال�سبكة العاملية للمعلومات وتقنياته لتو�سيل الدرو�س وتبادلها، 
وموا�سيع الأبحاث بني املتعلم واملعلم يف الوقت الفعلي نف�سه لتدري�س املادة ذاتها، 
كما ي�ستطيع جميع الطلبة التفاعل مع بع�سهم ب�سكل مبا�رص ومع املعلم يف اآن واحد، 
ويت�سمن هذا النوع من التعليم موؤمترات تفاعلية م�سرتكة بال�سوت وال�سورة، و�سا�سات 
يف  ل�ستخدامها  معلومات  تخزين  ميكن  كما  مبا�رصة،  الكرتونية  واألواحًا  م�سرتكة، 
امل�ستقبل، ومن اإيجابيات هذا النوع اأن املتعلم ي�ستطيع احل�سول على التغذية الراجعة 

املبا�رصة من املعلم. 
(: وفيه يح�سل املتعلم  2 .Asynchronous E-learning(التعلم الإلكرتوين غري املبا�رص
على دورات اأو ح�س�س وفق برنامج درا�سي خمطط يختار فيه الأوقات والأماكن التي 
تتنا�سب مع ظروفه، بحيث ل يعتمد فيه الطلبة على الت�سال يف موعد زمني واحد، 
ويوظف لذلك بع�س اأ�ساليب التعلم الإلكرتوين مثل الربيد الإلكرتوين، والربيد ال�سوتي، 
له، وباجلهد  الأوقات  الدرا�سة ح�سب مالءمة  املتعلم يح�سل على  اأن  اإيجابياته  ومن 
كلما  اإلكرتونيًا  اإليها  والرجوع  املادة،  درا�سة  اإعادة  وي�ستطيع  بذله،  يف  يرغب  الذي 

احتاج لذلك.
: الذي ي�ستمل على جمموعه من الو�سائط التي  3 .)Blended Learning(التعليم املدمج
ممت لتتمم بع�سها بع�سًا والتي تعزز التعلم وتطبيقاته، وميكن اأن ي�ستمل على العديد  �سُ
من اأدوات التعلم، مثل: برجميات التعلم التعاوين الفرتا�سي الفوري، املقررات املعتمدة 
على الإنرتنت، ومقررات التعلم الذاتي، وكذلك ميزج هذا الأ�سلوب اأحداثُا متعددة معتمدة 
على الن�ساط، تت�سمن التعلم يف الف�سول التقليدية التي يلتقي فيها املعلم مع الطالب 

وجها لوجه، و التعلم الذاتي،  وفيه مزج بني التعلم املتزامن وغري املتزامن. 

مميزات التعلم اإللكرتوني:
 ميتاز التعلم الإلكرتوين مبزايا عديدة، اأك�سبته مكانة مهمة، حيث حدد كل من العويد 
وعبد  والرا�سد)2002(،   ،)57-48 واحلجي)2001:  واملبرييك)2001(،  واحلامد)2002(، 

املنعم)2003(، والغراب)2003: 26-31( هذه املزايا يف النقاط الآتية: 
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العاملية  ال�سبكة  على  املختلفة  باملواقع  الت�سال  نتيجة  املعرفة  م�سادر  تعدد  1 .
للمعلومات. 

ا�ستخدام العديد من التقنيات التعليمية وو�سائلها ال�سمعية والب�رصية، التي قد ل تتوافر  2 .
لدى العديد من املتعلمني. 

التقييم الفوري وال�رصيع، والتعرف اإىل النتائج، وت�سحيح الأخطاء.  3 .
مراعاة الفروق الفردية لكل متعلم نتيجة لتحقيق الذاتية يف ال�ستخدام.  4 .

املتعلم يتعلم ويخطئ يف جو من اخل�سو�سية، كما ميكن تخطي بع�س املراحل التي  5 .
يراها �سهلة اأو غري منا�سبة. 

تو�سيع نطاق التعليم وتو�سيع فر�س القبول املرتبطة مبحدودية الأماكن الدرا�سية.  6 .
العتمادية، حيث تتوافر �سبل اإي�سال التعليم ب�سكل دائم للمتعلم بدون انقطاع ومب�ستوى  7 .

عاٍل من اجلودة. 
القدرة على حتديد م�ستوى املتعلم، واإي�سال املحتوى املنا�سب بدون التقيد باملتعلمني  8 .

الآخرين، بالإ�سافة اإىل �سهولة الرجوع للمو�سوعات ال�سابقة التي اجتازها املتعلم.
خطط  يواكب  مبا  للمعلومات،  العاملية  ال�سبكة  على  والربامج  املقررات  تطوير  �رصعة  9 .

املوؤ�س�سات التعليمية، ومتطلبات الع�رص دون تكاليف اإ�سافية باهظة. 
جتاوز جميع العقبات التي حتول دون و�سول املادة العلمية اإىل املتعلمني يف الأماكن  10 .

النائية، وجتاوزها كذلك ذلك خارج حدود الدول. 
ي�سكل التعلم الإلكرتوين حاًل يت�سابق الرتبويون فيه لراأب ال�سدع الذي اأحدثه التعليم  11 .

عن بعد، والأخذ مبا ميكن الأخذ به من التعليم املبا�رص.   

التقنيات املستخدمة يف التعلم اإللكرتوني:
يرتكز التعلم الإلكرتوين على جمموعة من التقنيات احلديثة الواجب توافرها يف الكليات 
واجلامعات التي توفر التعلم الإلكرتوين، وقد حدد املبارك)2004: 23(، واخلطيب)2003( 
وعبد احلميد)2005: 47-56( بع�سًا من هذه التقنيات مثل: القر�س املدمجCD ، وال�سبكة 
 Video وموؤمترات الفيديو ،Internet وال�سبكة العاملية للمعلومات ،Interanet الداخلية
ال�سناعي  القمر  وبرامج   ،Audio Conferences ال�سوتية  واملوؤمترات   ،Conferences

Satellite Programs.
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الدراسات السابقة:
عند تناول الدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة بالدرا�سة احلالية، يالحظ ندرة تلك الدرا�سات 
التي تناولت التعلم الإلكرتوين، واأن معظم الدرا�سات التي مت التو�سل اإليها، لها عالقة ببع�س 

حماور الدرا�سة، وفيما ياأتي تف�سيل لذلك:
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ا�ستخدام  تعرُّف  اإىل  هدفت  درا�سة  الهر�س)1999(  اأجرى 
واملوظفني الإداريني والطلبة بجامعة الريموك لالإنرتنت، واأنواع الربامج التي ي�ستخدمونها، 
من)320(  الدرا�سة  عينة  وتكونت  نظرهم،  وجهة  من  و�سلبياتها  الإنرتنت  فوائد  وحتديد 
واأظهرت  طالبًا(،  و218  اإدريًا،  موظفًا  و51  تدري�س،  هيئة  ع�سو  لالإنرتنت)51  م�ستخدمًا 
اأقل  عمراً  الأكرب  الفئة  واأن  ال�سباب،  فئة  من  هم  لالإنرتنت  امل�ستخدمني  اأغلب  اأن  النتائج 
فائدة  اأف�سل  يعد  الإلكرتوين  الربيد  اأن  امل�ستخدمني  معظم  واعتقد  لالإنرتنت،  ا�ستخدامًا 
خربتهم  خالل  من  الإنرتنت  ا�ستخدام  كيفية  تعلموا  العينة  اأفراد  غالبية  واأن  لالإنرتنت، 

الذاتية، واأن تاأثري الإنرتنت على الرتبية يف ال�سنوات القادمة �سيكون اأكرث اإيجابية.
واأجرى هم�رصي وبوعزة)2000( درا�سة للك�سف عن واقع ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت من 
طرف اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة ال�سلطان قابو�س، وال�سعوبات التي يواجهونها يف هذا 
املجال، و�سملت عينة الدرا�سة)159( ع�سواً من اأع�ساء هيئة تدري�س، واأ�سارت النتائج اإىل 
الكليات  من  وغالبيتهم  الإنرتنت،  �سبكة  ي�ستخدمون  للعينة  الكلي  املجموع  من  اأن)%37( 
العلمية، كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن الت�سال والتدري�س والربيد الإلكرتوين والت�سفح وزيارة 
املواقع للبحث واملعلومات تعد من اأهم اأغرا�س اأع�ساء هيئة التدري�س من ا�ستخدام �سبكة 
اأهم  من  ُيعدَّان  الإنرتنت  �سبكة  ا�ستخدام  والزدحام يف  الت�سال  البطء يف  واأن  الإنرتنت، 
امل�سكالت وال�سعوبات التي يواجهها اأع�ساء هيئة التدري�س عند ا�ستخدامهم لل�سبكة، واأبدى 
ا�ستخدام  هي:  رئي�سة  جمالت  ثالثة  يف  اأنف�سهم  تطوير  يف  رغبة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

الإنرتنت ب�سكل عام، ويف عملية التعليم والتعلم، ويف البحث عن املعلومات ب�سكل فاعل. 
كيفية  على  الوقوف  اإىل   )2000  ،Wang & Cohen(وكوهني واجن  درا�سة  وهدفت 
ا�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة �سيرب�سبي�س  Cyberspaceلالإنرتنت يف التوا�سل 
النتائج  وك�سفت  اجلامعة،  يف  الأ�ساتذة  من  على)158(  ا�ستبانة  ُوزعت  وقد  وامل�ساركة، 
الإمييل  الأ�سبوع يف تفح�س  �ساعات من  يق�سون من وقتهم ثالث  الأ�ساتذة  اأن)53%( من 
اجلوفر،  خدمة  ي�ستخدمون  منهم  و)%11(  الويب،  خدمة  ي�ستخدمون  و)%22(  وا�ستخدامه، 
و)4%( ي�ستخدمون خدمة نقل امللفات FTP ملدة ثالث �ساعات اأ�سبوعيًا، واأن ا�ستخدام الربيد 
الإلكرتوين هو الأكرث �سعبية وا�ستخدامًا، واأ�سارت الدرا�سة اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا 
الإنرتنت  ا�ستخدام  ن�سبة  وكانت  للجن�س،  تعزى  الكرتوين  الربيد  ا�ستخدام  الأ�ساتذة يف  بني 

اأعلى ملن يعتقدون باأهميته يف تدعيم التدري�س والبحث، مقارنة مبن يعتقدون غري ذلك. 
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واأجرى ال�سايب)2001( درا�سة هدفت اإىل تعرُّف واقع ا�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�س 
تدري�س  هيئة  ع�سو  من)282(  الدرا�سة  عينة  وتكونت  لالإنرتنت،  الأردنية  اجلامعات  يف 
اختريوا ع�سوائيًا، واأظهرت النتائج ارتفاع ن�سبة امل�ستخدمني لالإنرتنت، وخا�سة يف الكليات 
العلمية، واأن احل�سول على املعلومات عرب ال�سبكة العاملية يعد من اأهم فوائد ا�ستخدام ال�سبكة، 

كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن لدى اأفراد العينة اجتاهات اإيجابية نحو ا�ستخدام الإنرتنت.
هيئة  اأع�ساء  ا�ستخدام  تعرُّف  اإىل   )2001  Allehaibi،(اللهيبي درا�سة  وهدفت 
التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية لالإنرتنت، وا�ستخدم الباحث يف جمع البيانات ا�ستبانة 
على)500(  ال�ستبانة  ووزعت  الخرتاعات،  لنت�سار   )،Rogers روجر)1995  ومنوذج 
من اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعتني من اجلامعات ال�سعودية، واأ�سارت النتائج اإىل اأن 
انت�سار الإنرتنت بني اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية يعد يف مراحله الأولية، 
يف  امل�ساركني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  واأن)%25(  الإنرتنت،  ي�ستخدمون  واأن)%74( 

ال�ستبانة معار�سون ل�ستخدام الإنرتنت.
درا�سة   )2003  ،Abdelrahem & Al Musawi(واملو�سوي الرحيم  عبد  واأجرى 
بجامعة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  قبل  من  لالإنرتنت  التعليمية  ال�ستخدامات  على  للوقوف 
ال�سلطان قابو�س، وتاألفت عينة الدرا�سة من)193( حما�رصاً، واأ�سارت النتائج اإىل اأن ا�ستخدام 
اأع�ساء هيئة التدري�س لل�سبكة جيٌد، ويتمركز يف �سبعة ا�ستخدامات هي: املقررات، وحتميل 
املواد التعليمية اجلاهزة، وللح�سول على مراجع، وكاأداة تعليم فردي، ويف الت�سال التعليمي 
عرب الربيد الإلكرتوين، ولتطوير كفايات الطلبة يف البحث عن املعلومات وحت�سينها، ولإثراء 
املعلومات يف الكتب املقررة، واأن الإنرتنت اأكرث ما ي�ستخدم للح�سول على املعلومات حول 
عمل الوجبات، واحل�سول على التغذية الراجعة، واأداة للمحادثة العلمية بني املحا�رصين، 
اإح�سائيًا بني الذكور والإناث يف ا�ستخدام الإنرتنت، واأن ذوي  ومل تكن هناك فروق دالة 

اخلربة املرتفعة اأكرث ا�ستخدامًا لالإنرتنت من ذوي اخلربة املنخف�سة. 
واقع  تعرُّف  اإىل  هدفت  درا�سة  وجوارنة)2004(  الهر�س  اأجرى  نف�سه  الإطار  ويف 
ا�ستخدام معلمي البادية ال�سمالية الغربية ملهارات الإنرتنت، وتكونت عينة الدرا�سة من)79( 
املعلمني  ا�ستخدام  تدين  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  معلمة(،  و40  معلمًا،  ومعلمة)39  معلمًا 
ملهارات الإنرتنت، واأ�سارت اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري اجلن�س، 
اأفراد  لدى  دافعية  واأن هناك  التعليمية،  اأو اخلربة  التعيني،  اأو �سفة  التعليمية،  املرحلة  اأو 

عينة الدرا�سة ل�ستخدام مهارات الإنرتنت.
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ا�ستعداد  على  الوقوف  اإىل  �سادق)2005(  درا�سة  وهدفت 
الباحث  وا�ستخدم  وا�ستخدامه،  الإلكرتوين  التعلم  لتطوير  مب�رص  الوادي  جنوب  بجامعة 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  غالبية  اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت  وقد  الغر�س،  لهذا  اأُعّدت  ا�ستبانة 
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يفتقرون اإىل الكفايات التعليمية والتكنولوجية، واخلربة الالزمة للتعلم الإلكرتوين، واأظهرت 
العينة اجتاهًا نحو تطوير التعلم الإلكرتوين وا�ستخدامه يف التدري�س اجلامعي، واأن هناك 
بع�س املعوقات حتول دون تطوير وا�ستخدام كفايات التعلم الإلكرتوين، منها �سيق الوقت، 

ونق�س الإمكانيات املادية والتجهيزات، وندرة التدريب على كفايات التعلم الإلكرتوين.
واأجرى عزمي)2006( درا�سة هدفت اإىل تعرُّف كفايات املعلم وفقًا لأدواره امل�ستقبلية 
رئي�سة،  كفايات  ثماين  احتوت  ا�ستبانة  وا�ستخدم  بعد،  عن  الإلكرتوين  التعلم  نظام  يف 
وبلغت عينة الدرا�سة)110( من املعلمني اجلامعيني ومعاونيهم، وطالب من كلية الرتبية 
بالر�ستاق ب�سلطنة عمان، واأفرزت نتائج الدرا�سة خم�س كفايات تهم املعلمني بدرجة مهمة 
جداً هي: كفاية الباحث، واملر�سد، واملقدم، والتكنولوجي، واملقوم، يف حني كانت كفاية 
امل�سمم، واملن�سق، واملي�رص بدرجة مهمة، ومل تكن هناك فروق دالة اإح�سائيًا بني اأع�ساء 
هيئة التدري�س والطالب يف ترتيب اأهمية الكفايات التي تندرج حتت كل وظيفة م�ستقبلية 
اإح�سائيًا  دالة  فروق  هناك  يكن  مل  وكذلك  بعد،  عن  الإلكرتوين  التعلم  نظام  يف  للمعلم 
الأكادميي،  للتخ�س�س  تعزى  م�ستقبلية  وظيفة  كل  اأهمية  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  بني 
اأو اخلربة يف  اأو اخلربة يف جمال احلا�سوب،  التدري�س،  اأو اخلربة يف  الوظيفية،  الدرجة  اأو 
ا�ستخدام الإنرتنت، وقد اأو�سى الباحث ب�رصورة اأخذ الوظائف امل�ستقبلية للمعلم يف نظام 
التعلم الإلكرتوين عن بعد يف العتبار عند ت�سميم الربامج التدريبية لأع�ساء هيئة التدري�س 

باملوؤ�س�سات التعليمية. 

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة: 

الذي يركز على  التحليلي،  الو�سفي  الدرا�سة املنهج  الباحثان يف هذه  ا�ستخدم 
و�سف الظواهر اأو احلقائق العلمية اأو املهنية املوجودة فعاًل، والو�سول اإىل تعميمات 
خا�سة بالو�سف والتقومي وحتديد الأ�سباب والعالقات بني اأ�سباب حدوث هذه الظواهر 

ونتائجها)عبد احلميد: 2005: 107(. 

جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املحا�رصين الأكادمييني العاملني يف ثالث كليات 
واملاج�ستري،  الدكتوراة  حملة  من  20006/2005م،  الدرا�سي  للعام  الأق�سى  جامعة  يف 
ع�سوائية  عينة  منهم  الباحثان  اختار  وقد  وحما�رصة.  حما�رصاً  عددهم)193(1*  والبالغ 

.ȳčċċđ ɂȎȩɉǟ ǦȞȵǠǱ ȰɆȱǻ ȸȵ ǻǟǼȝɉǟ ɂȲȝ ȯɀȎƩǟ Ź (*1)
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الدرا�سة، وحتديد  اإىل جمتمعات فرعية ح�سب متغريات  الدرا�سة  ُق�سم جمتمع  طبقية، حيث 
عدد العنا�رص يف كل جمتمع فرعي، ثم اختيار عينة متثل كل جمتمع فرعي بن�سب تراوحت 
ما بني)49 -50%(، وقد بلغ عدد العينة املختارة)95( حما�رصاً وحما�رصة، وزعت عليهم 
ا�ستبانة الدرا�سة، وا�ستلم الباحثان)82( ا�ستبانة فقط من ال�ستبانات املوزعة، وهذا العدد 
املعاجلات  لإجراء  كافيًا  موؤ�رصاً  هذا  الباحثان  واعترب  الدرا�سة،  عينة  من  ميثل)%86( 
اأفراد عينة الدرا�سة الفعلية موزعني على  الإح�سائية وا�ستخراج النتائج. وجدول)1( يبني 

متغريات املوؤهل والكلية واخلربة. 
اجلدول)1( 

يبني توزيع أفراد العينة تبعاً ملتغري املؤهل والكلية واخلربة

ȰȽǘƫǟǥǟǿɀǪȭǻƘǪȆǱǠȵ

țɀ
ȶǲ
ƫǟ

ǥȀøøǤƪǟ          
 ǦøøɆȲȮȱǟ

 ȸȵ ȰȩǕ
ǧǟɀȺȅ Đ

 ǧǟɀȺȅ Đ
ȀǮȭǖȥ

 ȸȵ ȰȩǕ
ǧǟɀȺȅ Đ

ǧǟɀȺȅ Đ
ȀǮȭǖȥ 

ǦɆȞɆǤȖȱǟ ȳɀȲȞȱǟđČďĎēĎČ

ǦɆȹǠȆȹɋǟ ȳɀȲȞȱǟȿ ǡǟǻɇǟđČčđĒĎČ
ǦɆǣȀǪȱǟďĔčĐčċ
țɀȶǲƫǟČđĎĐČČčċēč

أداة الدراسة:
 ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية ا�ستبانة، احتوت على جمموعة من كفايات التعلم الإلكرتوين 

الالزمة لدى حما�رصي جامعة الأق�سى، وقد ُبنيت ال�ستبانة وفقًا للخطوات الآتية: 
الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  اأجريت  التي  ال�سابقة  والدرا�سات  البحوث  مراجعة 
الرحيم  وعبد  وبوعزة)2000(،  وهم�رصي  الهر�س)1999(،  درا�سة  مثل:  والإنرتنت 
وجوارنة)2004(،  والهر�س   )2003  ،Abdelrahem & Al Musawi(واملو�سوي

و�سادق)2005(، وعزمي)2006(.
•مراجعة بع�س الكتب يف جمال التعلم الإلكرتوين، مثل كتاب:  	

(. التعليم الإلكرتوين: الأ�س�س والتطبيقات.  املو�سى، عبد اهلل واملبارك، اأحمد)2005 -
(. التعليم الإلكرتوين: مدخل اإىل التدريب غري التقليدي. الغراب اإميان)2003 -

(. منظومة التعليم عرب ال�سبكات. عبد احلميد، حممد)2005 -
(. تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكرتوين. �سامل، اأحمد)2004 -

( كفاية خا�سة بالتعلم الإلكرتوين، مت رتبت ونظمت  • اقرتاح قائمة اأولية مكونة من)82	
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اأربعة جمالت، ولتحديد مدى امتالك الكفاية ُو�سع  على �سكل ا�ستبانة، ووزعت على 
عليها  ووزعت  قليلة،  متو�سطة،  كبرية،  بدرجة:  كفاية  كل  مقابل  اختيارات  ثالثة 

الدرجات)3، 2، 1( بالرتتيب. 

صدق االستبانة:
حتقق الباحثان من �صدق ال�صتبانة على النحو الآتي:

ُعر�ست على جمموعة من  الظاهري لال�ستبانة  ال�سدق  للتاأكد من  الظاهري:  •ال�سدق  	
ثمانية،  عددهم  والبالغ  الإلكرتوين  التعلم  يف  كافية  خربة  لديهم  ممن  املحكمني 
بالإ�سافة،  اأو  باحلذف  �سواء  املحكمني ومالحظاتهم  ال�سادة  الأخذ مبقرتحات  وبعد 
اأربعة جمالت  اأ�سبحت ال�ستبانة مكونة من)69( فقرة موزعة على  اأو بالتعديالت، 
ال�سبكة، وت�سميم املقررات الإلكرتونية  اأ�سا�سيات ا�ستخدام احلا�سوب، وخدمات  هي: 

وبنائها، واإدارة املقررات الإلكرتونية.
ï �ســدق الت�ســاق الداخلــي: مت التحقــق من �ســدق الت�ســاق الداخلي من خالل ح�ســاب 
معامل الرتباط لبري�ســون)Pearson( بني كل جمال من جمالت الدرا�سة واملجال 
الآخــر، وكذلك بــني كل جمال والدرجة الكلية لال�ســتبانة، وكانت كمــا يف جدول)2(. 

اجلدول)2(
يبني صدق االتساق الداخلي بني جماالت االستبانة، وبني كل جمال والدرجة الكلية

ȯǠǲƫǟ ȳǟǼǺǪȅǟ ǧǠɆȅǠȅǕ
ǡɀȅǠƩǟ

 ǧǠȵǼǹ
ǦȮǤȊȱǟ

 ǧǟǿȀȪƫǟ ȴɆȶȎǩ
ǠȾǝǠȺǣȿ ǦɆȹȿȀǪȮȱɋǟ

 ǧǟǿȀȪƫǟ ǥǿǟǻǙ
ǦɆȹȿȀǪȮȱɋǟ

 ǦǱǿǼȱǟ
ǦɆȲȮȱǟ

 ȳǟǼǺǪȅǟ ǧǠɆȅǠȅǕ
ǡɀȅǠƩǟ-**ċ,ĒĐ**ċ,Ēď**ċ,Ēċ**ċ,ēď

ǦȮǤȊȱǟ ǧǠȵǼǹ**ċ,ĒĐ-**ċ,ĒĎ**ċ,đē**ċ,ēČ

 ǧǟǿȀȪƫǟ ȴɆȶȎǩ
ǠȾǝǠȺǣȿ ǦɆȹȿȀǪȮȱɋǟ**ċ,Ēď**ċ,ĒĎ-**ċ,ĒĒ**ċ,Ēē

 ǧǟǿȀȪƫǟ ǥǿǟǻǙ
ǦɆȹȿȀǪȮȱɋǟ**ċ,Ēċ**ċ,đē**ċ,ĒĒ-**ċ,Ēč

ǦɆȲȮȱǟ ǦǱǿǼȱǟ**ċ,ēď**ċ,ēČ**ċ,Ēē**ċ,Ēč-

)0.01 α(≥).(ċ,ċČ)Ǧȱɍǻ ɁɀǪȆȵ ǼȺȝ Ǧȱǟǻ * *
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ČČē

دالة  واآخر  لبري�سون بني كل جمال  الرتباط  معامالت  اأن  اجلدول)2(  من  يتبني   
اإح�سائيًا عند م�ستوى)α ≥ 0.01(، ويالحظ كذلك وجود دللة اإح�سائية بني كل جمال 
الثقة  يزيد  الذي  الأمر   ،)0.01 ≤  α(م�ستوى عند  لال�ستبانة  الكلية  والدرجة  حدة  على 

باأداة الدرا�سة.

ثبات االستبانة:

ُح�سب ثبات ال�ستبانة با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا، التي ُطبقت على)13( حما�رصاً 
جامعيًا، من خارج عينة الدرا�سة الفعلية، وكانت كالآتي: 

:ǥǟǻɊȱ ɄȲȮȱǟ ǧǠǤǮȱǟ -(ċ,ēē)
:ȯȿɉǟ ȯǠǲȶȲȱ ǧǠǤǮȱǟ -(ċ,Ĕċ)
:ƆǠǮȱǟ ȯǠǲȶȲȱ ǧǠǤǮȱǟ -(ċ,ĒĔ)
:ǬȱǠǮȱǟ ȯǠǲȶȲȱ ǧǠǤǮȱǟ -(ċ,ēđ)
:ȜǣǟȀȱǟ ȯǠǲȶȲȱ ǧǠǤǮȱǟ -(ċ,ēĎ)

وقد اعتربت معامالت الثبات املح�سوبة كافية لأغرا�س الدرا�سة احلالية.

املعاجلة اإلحصائية:
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية واملتو�سطات الن�سبية لكفايات 
املحا�رصين يف م�ستوى امتالك كفايات التعلم الإلكرتوين، كما ا�ستخدم اختبار)ت( لعينتني 

م�ستقلتني، وحتليل التباين الأحادي.
وقد اعتمدت ثالثة م�ستويات للتقدير التحليلي لفقرات ال�ستبانة، وحددت باملتو�سطات 

الن�سبية الآتية:
.) • )80%( فاأكرث ميثل امتالك الكفاية بدرجة كبرية، اأي ما يعادل املتو�سط احل�سابي)2.4	

يعادل  ما  اأي  متو�سطة،  بدرجة  الكفاية  امتالك  ميثل   )% • من)80	 اأقل  اإىل  من)%70( 
املتو�سط احل�سابي)2.1 - اأقل من 2.4(.

املتو�سط        من  اأقل  يعادل  ما  اأي  قليلة،  بدرجة  الكفاية  امتالك  ميثل   )% • من)70	 اأقل 
احل�سابي)2.1(.

ُعر�ست  لالأداة، حيث  املحكمني  اآراء  ال�سابقة يف �سوء  التقدير  م�ستويات  ُحددت  •وقد  	
تلك امل�ستويات)α ≥ 0.01( عليهم اأثناء حتكيمهم لالأداة، ووافق على تلك امل�ستويات 

املقرتحة ما ن�سبته)87%( من املحكمني، ومن ثم اعتمدت للدرا�سة احلالية. 
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ČČĔ

خطوات تنفيذ الدراسة: 
لتنفيذ الدرا�سة اتبع الباحثان اخلطوات الآتية:
•حتديد م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها ومتغرياتها. 	

•بناء اأداة الدرا�سة والتاأكد من �سدقها وثباتها. 	
•حتديد جمتمع الدرا�سة وعينتها. 	

•توزيع اأداة الدرا�سة على عينة الدرا�سة وتقدمي اأي تو�سيح لهم. 	
•جمع الأداة وحتليلها والتو�سل اإىل النتائج والتو�سيات. 	

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول ومناق�ستها: ين�س ال�سوؤال الأول على: ما مدى امتالك 
ُح�سبت  ال�سوؤال  ولالإجابة عن هذا  الإلكرتوين؟  التعلم  لكفايات  الأق�صى  حما�رصي جامعة 
ح�سب  الكفايات  ورتبت  املحا�رصين،  لتقديرات  والرتب  والن�سبية  احل�سابية  املتو�سطات 

املتو�سطات احل�سابية تنازليًا �سمن كل جمال، وكانت كالآتي: 
اجلدول)3(

يبني املتوسطات احلسابية والنسبية والرتبة المتالك احملاضرين لكفايات
 التعليم اإللكرتوني ضمن جمال أساسيات استخدام احلاسوب

ȴȩȀȱǟ
ǥǟǻɉǟ ŽǧǟȀȪȦȱǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ƑȆȺȱǟǦǤǩȀȱǟ

ĔȋǟȀȩɉǟ ǧɎȢȊȵȿ ȸɅȂǺǪȱǟ ǧǟǼǵȿ Ȝȵ ȰȵǠȞǪȱǟč,ĒĎĕĔČČ

ēǠȾȚȦǵȿ ǡɀȅǠƩǟ ȁǠȾǱ ɂȲȝ ǧǟǼȲǲƫǟȿ ǧǠȦȲƫǟ ǒǠȊȹǙč,ĒČĕĔċč
đǦȦȲǪǺƫǟ ȼǩǟǿǟǼȍǙȿ Windows ȰɆȢȊǪȱǟ ȳǠȚȹ Ȝȵ ȰȵǠȞǪȱǟč,ĒċĕĔċĎ

ČǦȦȲǪǺƫǟ ȼǩǠȪɆǤȖǩ Ȝȵ ȰȝǠȦǪȱǟȿ ǡɀȅǠƩǟ ȰɆȢȊǩ ɂȲȝ ǥǿǼȪȱǟč,đĔĕēĔď

čǧǠȵɀȲȞƫǟ ȏȀȞȱ ȁǠȾǲȭ ǡɀȅǠƩǟ ȳǟǼǺǪȅǟ ȧȀȖǣ ȳǠƫɋǟč,đĒĕēĔĐ

Ē Task barȳǠȾƫǟ ȔɅȀȉȿ Desktop ǢǪȮƫǟ ǴȖȅ Ȝȵ ȰȵǠȞǪȱǟ
ǦȉǠȊȱǟ ɂȲȝ ǧǠǱȀǺƫǟ ȨɆȆȺǪȱ

č,đĐĕēēđ

ČďǦȦȲǪǺƫǟ ǡɀȅǠƩǟ ǰȵǟȀǣ ǧǟǿǟǼȍǙ ǫǼǵǕ ǦȞǣǠǪȵč,ĐĔĕēđĒ
ČČȣǾƩǟ ȿǕ ȰɅƕǪȱǠǣ ǒǟɀȅ ǦȦȲǪǺƫǟ ǰȵǟƎȱǟ Ȝȵ ȰȵǠȞǪȱǟč,ĐđĕēĐē
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Ččċ

Đ ıǧǠɆȲȶȝı ǧɎǹǼȵ)ǧǠȹǠɆǤȱǟ ǦƨǠȞȵ ȰǵǟȀȵ ǼɅǼƠ ɂȲȝ ǥǿǼȪȱǟ
(ǧǠǱȀƯ

č,ĐĎĕēďĔ

Ď ɄǝɀȒȱǟ ǴȅǠƫǟȿ ǦȞǣǠȖȱǟ ȰǮȵ ǡɀȅǠƩǟ ǧǠȪǶȲȵ Ȝȵ ȰȵǠȞǪȱǟ
ǦɆȶȩȀȱǟ ǟƘȵǠȮȱǟȿ

č,ĐčĕĒĐČċ

ďȻǻȿǼǵȿ ǡɀȅǠƩǟ ǧǠȹǠȮȵǚǣ ǦȥȀȞƫǟč,ĐčĕĒĐČČ

ČċǠȾȺȵ ǦɅǠȩɀȱǟ ȧȀȕȿ ǧǠȅȿƘȦȱǟ ȸȝ ȤȊȮȱǟč,ďĒĕēčČč

Čč ȯȿǟǼƨǟȿ ǧǠȶȲȮȱǟ ǦƨǠȞƫMicrosoft Office ǰȵǟȀǣ ȳǟǼǺǪȅǟ
ǦɆȵǼȪǪȱǟ ȏȿȀȞȱǟȿ

č,ďĐĕēČČĎ

ČĎǦȦȲǪǺƫǟ ǦƭƎȱǟ ǧǠȢȱ ǧǠɆȅǠȅǖǣ ȳǠƫɋǟč,ĎĔĕĒĔČď

ČĐCompressed File ǦȕɀȢȒƫǟ ǧǠȦȲƫǟ Ȭȥȿ ǧǠȦȲƫǟ ȔȢȑč,ĎċĕĒđČĐ

Čđ
 SND/ǧɀȎȱǟ  ǧǠȦȲȵ  ȰǮȵ  ǧǠȦȲƫǠǣ  ȋǠƪǟ  ǻǟǼǪȵɍǟ  ǦȥȀȞȵ

 DOCǻǿȿȿ ǧǠȦȲȵȿ ÛAVIɀɅǼɆȦȱǟȿ ÛAIF/
č,ČčĕĒċČđ

ČĒǦȱǠȞȥ ǦɆǣɀȅǠǵ ǰȵǟȀǣ ǯǠǪȹǙ ƘɅǠȞȵ ǦȥȀȞȵč,ċċĕđđČĒ

ǡɀȅǠƩǟ ȳǟǼǺǪȅǟ ǧǠɆȅǠȅǕ ǧǠɅǠȦȮȱ ȸɅȀȑǠǶƫǟ ȫɎǪȵǟ ȔȅɀǪȵč,ĐČĕēĎČ

خا�سة  كفاية  ميتلكون)13(  الأق�سى  جامعة  حما�رصي  اأن  اجلدول)3(  من  يالحظ 
احل�سابية  متو�سطاتها  تراوحت  حيث  كبرية،  بدرجة  احلا�سوب  ا�ستخدام  اأ�سا�سيات  مبجال 
ما بني)2.73 - 2.45(، ومبتو�سط ن�سبي)91% - 81%(، وقد ح�سلت كفاية التعامل مع 
كفاية  تلتها  ن�سبي)%91(،  مبتو�سط  الأوىل،  املرتبة  الأقرا�س  وم�سغالت  التخزين  وحدات 
اإن�ساء امللفات واملجلدات على جهاز احلا�سوب وحفظها ومبتو�سط ن�سبي)90%(، وقد يعود 
يومي  �سبه  ب�سكل  املحا�رصون  يحتاجهما  حيث  واأهميتهما،  الكفايتني  طبيعة  اإىل  ذلك 
ومتكرر يف اأثناء عملهم. اأما باقي الكفايات فقد جاءت مرتبة ومنظمة ب�سكل منطقي اإىل حد 
اأولية يحتاجها املحا�رص لت�سغيل احلا�سوب والتعامل مع براجمه  ما، وهي متثل كفايات 

وملحقاته بطريقة �سليمة.
وامتلك حما�رصو جامعة الأق�سى)3( كفايات بدرجة متو�سطة، وبالرجوع اإىل اجلدول 
امللفات وفكها،  الربجمة، و�سغط  لغات  باأ�سا�سيات  الإملام  تدور حول  اأنها  يتبني  ال�سابق 
واأن  با�ستمرار،  الكفايات  تلك  ا�ستخدام  عدم  اإىل  يعود  ذلك  ولعل  امللفات،  امتداد  ومعرفة 

امتالك تلك الكفايات بدرجة فوق املتو�سطة يتطلب تدريبًا خا�سًا عليها.
امتلكها  فقد  فّعالة،  حا�سوبية  برامج  اإنتاج  معايري  مبعرفة  املتعلقة  الكفاية  اأما 

املحا�رصون بدرجة قليلة، وقد يعزى ذلك اإىل قلة ممار�سة تلك الكفاية عمليًا.
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وقد بلغ املتو�سط الن�سبي لمتالك املحا�رصين لكفايات التعلم الإلكرتوين يف جمال 
م�ستوى  الأوىل يف  املرتبة  املجال على  احلا�سوب)83%(، وح�سل هذا  ا�ستخدام  اأ�سا�سيات 
امتالك املحا�رصين لكفايات التعلم الإلكرتوين، مما يدلل على اأهميته، وقد يعود ذلك اإىل 
اإقبال الكثري من املحا�رصين على تعلم كفايات ت�سغيل احلا�سوب نظراً لتواجد الأجهزة يف 
جميع اأق�سام اجلامعة، وكذلك ا�سرتاط اإدارة اجلامعة على جميع املحا�رصين اإدخال درجات 
الطلبة عرب برنامج اجلامعة على جهاز احلا�سوب، مما ي�ستلزم من املحا�رصين التدريب على 

تلك الكفايات وامتالكها.
 اجلدول)4(

يبني املتوسطات احلسابية والنسبية والرتبة المتالك احملاضرين 
لكفايات التعلم اإللكرتوني ضمن جمال خدمات الشبكة

ȴȩȀȱǟ
ǥǟǻɉǟ ŽǧǟȀȪȦȱǟ ȔȅɀǪƫǟ

ŸǠȆƩǟ
 ȔȅɀǪƫǟ
ƑȆȺȱǟǦǤǩȀȱǟ

ĒǠőǒǟȀȩ ȨǤȅ Ɣȱǟ ȿǕ ǦǣɀȡȀƫǟ Ƙȡ ƆȿȀǪȮȱɋǟ ǼɅƎȱǟ ȰǝǠȅǿ ȣǾǵč,đēĕēĔČ

đ Internet:ȰǮȵ ǨȹȀǪȹɋǟ ǴȦȎǩ ǰȵǟȀǣ ȳǟǼǺǪȅǟ
Explorer, Netscape Navigator, Mosaic

č,ĐĔĕēđč

ē ǧǠȦȲȵ ȰɆȶƠ ȿǕ Download ǨȹȀǪȹɋǟ ȸȵ ǰȵǟȀǣ ȰɅƕǩ
Upload ǠȾɆȲȝ

č,ĐĒĕēĐĎ

Đ Google, Altavista, ǦȦȲǪǺƫǟ ǬǶǤȱǟ ǧǠȭȀǶƞ ǦȥȀȞƫǟ
ǧǠȵɀȲȞƫǟ ƂǙ ȯɀȍɀȲȱ ÛAyna

č,ĐĕēĎď

Čē.E-mail ƆȿȀǪȮȱɋǟ ǼɅƎȱǟ ǦȵǼǹč,ĐĕēĎĐ

Čċ ȯǠƭ Ž ǥǿɀȊȺƫǟ ǫǠƜɉǟȿ ǧǠǣǠǪȮȱǟ ǫǼǵǕ ɂȲȝ țɎȕɍǟ
ǨȹȀǪȹɋǟ ǦȮǤȉ Ǝȝ ȌȎǺǪȱǟ

č,ďĒĕēčđ

ČĒ ǦȮǤȊȱǟ ƎȝSearch ǬǶǤȱǟ ǦȵǼǹč,ďĒĕēčĒ

ĔȌȎǺǪȱǟ ȳǼƸ Ǡƞ ǦɆȹȿȀǪȮȱɋǟ ǧǠǤǪȮȶȲȱ ȯɀǹǼȱǟč,ďĐĕēČē

ČĐ ȯǠǤȪǪȅǟȿ ȯǠȅǿɋ ȀȶǪȆȵ ȰȮȊǣ ǨȹȀǪȹɋǟ ǦȮǤȉ ȳǼǺǪȅǟ
ǧǠȵɀȲȞƫǟ

č,ĎďĕĒēĔ

ČČ Ȝȩǟɀȵ Ǝȝ ǧǠǤǪȮȶȲȱ ǦɆȹȿȀǪȮȱɋǟ ȃǿǠȾȦȱǟ Ž ǬǶǤȱǟ
ǦɆȶɆȲȞǪȱǟ ǧǠȆȅǘƫǟ

č,ĎďĕĒēČċ

ĎǨȹȀǪȹɋǟ ǦȮǤȊǣ ǦȦȲǪǺƫǟ ȯǠȎǩɍǟ ȨǝǟȀȕ ǦȥȀȞȵč,ĎďĕĒēČČ
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ČđǦȦȲǪǺƫǟ ǨȹȀǪȹɋǟ ǦȮǤȉ Ȝȩǟɀƞ ȀǮȭǕ ȿǕ ȫǟȀǪȉǟ Ȱȶȝč,čĔĕĒđČč

ČďǨȹȀǪȹɋǟ ǦȮǤȉ Ǝȝ ǦȞȵǠƨǟ ǥǿǟǻǙȿ ȰȶȞȱǟ Ž ǒɎȵȂȱǟ Ȝȵ ȰȵǠȞǪȱǟč,čĎĕĒďČĎ

ČǨȹȀǪȹɋǟ ǦȮǤȉ Ȝȵ ȰȵǠȞǪȱǟ ȰɆȾȆǪȱ ǦɅȂɆȲƱɍǟ ǦȢȲȱǟ ǥǻǠǱǙč,čĎĕĒďČď

ČĔ ChattingǦȮǤȊȱǟ Ǝȝ ǦǭǻǠǶƫǟ ǦȵǼǹč,čČĕĒĎČĐ

čċFTPǧǠȦȲƫǟ ȰȪȹ ǦȵǼǹč,ČďĕĒČČđ

čČ ǧǠȝɀȶƭȿNew Groups ǦɅǿǠǤǹɋǟ ǧǠȝɀȶǲƫǟ ǦȵǼǹ
ȇǠȪȺȱǟč,ČčĕĒċČĒ

ččǦɆȶȲȞȱǟ ǧǠɅǼǪȺƫǟ ȰǹǟǻChatting ǧǟǿǟɀƩǟ ǥǿǟǻǙ ǦȵǼǹč,ČċĕĒċČē

čĎ Mailing ListǦɅǼɅƎȱǟ ȴǝǟɀȪȱǟ ǦȵǼǹč,ċċĕđđČĔ

ǦȮǤȊȱǟ ǧǠȵǼǹ ǧǠɅǠȦȮȱ ȸɅȀȑǠǶƫǟ ȫɎǪȵǟ ȔȅɀǪȵč,čĒĕĒđč

ميتلكها  ال�سبكة،  خدمات  مبجال  خا�سة  كفايات  وجود)8(  اجلدول)4(  من  يالحظ 
حما�رصو جامعة الأق�سى بدرجة كبرية، حيث تراوحت متو�سطاتها ما بني)2.68 – 2.45(، 
ومبتو�سط ن�سبي)89% - 81%(، وتتعلق الكفايات بحذف ر�سائل الربيد الإلكرتوين، وبربامج 
ت�سفح الإنرتنت، وتنزيل الربامج وحتميلها، وخدمة الربيد الإلكرتوين، وميكن اأن يعزى ذلك 
اإىل اأهمية تلك الكفايات للمحا�رصين للتعامل مع الإنرتنت، من حيث البحث عرب املحركات، 
رت جامعة  وخدمة الت�سفح لالطالع على اآخر امل�ستجدات يف جمالت تخ�س�ساتهم، وقد وفَّ
الأق�سى ملحا�رصيها خدمة الإنرتنت منذ حوايل)8( �سنوات، وتبع ذلك عقد بع�س الدورات 
لإك�ساب املحا�رصين الكفايات الأ�سا�سية للتعامل مع احلا�سوب والإنرتنت، مما يف�رص ارتفاع 
م�ستوى امتالك الكفايات لدى عينة الدرا�سة. وقد اأ�سارت درا�سة هم�رصي وبوعزة)2000( اإىل 
اأن الربيد الإلكرتوين والت�سفح وزيارة املواقع للبحث واملعلومات تعد من اأهم اأغرا�س هيئة 
التدري�س من ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت. وامتلك املحا�رصون)10( كفايات بدرجة متو�سطة، 
تراوحت متو�سطاتها ما بني)2.34 – 2.10(، ومبتو�سط ن�سبي)78% - 70%(، حيث تدور 
الإلكرتونية، وعمل  الفهار�س  والبحث يف  ب�سكل متكرر،  ال�سبكة  ا�ستخدام  حمتوياتها حول 
ا�سرتاك عرب مواقع الإنرتنت، ويعزو الباحثان ذلك اإىل قلة ممار�سة تلك الكفايات من قبل 
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ورمبا  متو�سطًا،  الكفايات  لتلك  امتالكهم  م�ستوى  جعل  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  املحا�رصين، 
يعود اإىل اعتقاد بع�س املحا�رصين بعدم اأهمية تلك الكفاية بالن�سبة ملجال تخ�س�سهم.

وامتلك املحا�رصون كفاية واحدة بدرجة قليلة، وهي املتعلقة بخدمة القوائم الربيدية، 
اإىل  ذلك  يرجع  وقد  ن�سبي)%66(،  قدره)2(، ومبتو�سط  متو�سط ح�سابي  على  حيث ح�سلت 

ندرة ا�ستخدام تلك الكفاية من قبل املحا�رصين.
وبالنظر اإىل اجلدول ال�سابق يالحظ اأن املتو�سط الن�سبي لفقرات جمال خدمات ال�سبكة 
التعلم  لكفايات  املحا�رصين  امتالك  م�ستوى  الثانية يف  املرتبة  على  بلغ)76%(، وح�سل 
املجال  هذا  باأهمية  املحا�رصين  اإح�سا�س  على  يدلل  مما  متو�سطة،  وبدرجة  الإلكرتوين 
بالن�سبة لهم من حيث توفري �سبكة الإنرتنت لكثري من م�سادر املعلومات، وكذلك خدمات 
الربيد الإلكرتوين، ونقل امللفات والبحث عرب ال�سبكة، ويعتقد الباحثان اأن هذه اخلدمات تعد 
الأكرث امتالكًا ورمبا ا�ستخدامًا، وذلك لتوفريها الوقت واجلهد واملال، ورمبا يعك�س امتالك 
املحا�رصين خلدمات ال�سبكة بن�سبة)76%( مرحلة التحول التي ت�سعى له جامعة الأق�سى 
يف ا�ستخدام و�سائل التعليم والتعلم احلديثة، والتي تعتمد اأ�سا�سًا على تفعيل التوا�سل بني 

اأطراف العملية التعليمية، وخا�سة مع توافر اأجهزة احلا�سوب، وخدمات ال�سبكة.
اإليه درا�سة الهر�س وجوارنة)2004( التي  واختلفت النتيجة ال�سابقة مع ما تو�سلت 

ك�سفت عن وجود تدٍن يف م�ستوى ا�ستخدام كفايات املعلمني لالإنرتنت.

اجلدول)5(
يبني املتوسطات احلسابية والنسبية والرتبة المتالك احملاضرين لكفايات

 التعلم اإللكرتوني ضمن جمال تصميم املقررات اإللكرتونية وبنائها

ȴȩȀȱǟ
ǥǟǻɉǟ ŽǧǟȀȪȦȱǟ ȔȅɀǪƫǟ

ŸǠȆƩǟ
 ȔȅɀǪƫǟ
ƑȆȺȱǟǦǤǩȀȱǟ

ČĎƆȿȀǪȮȱɋǟ ǼɅƎȱǟ Ǝȝ ǦǤȲȖȱǟ ȸȵ ǧǠȺɆɆȞǪȱǟȿ ǦȖȊȹɉǟ ɄȪȲǩč,ČĔĕĒĎČ

ČčǦȞȵǠƨǟ Ȝȩɀȵ Ǝȝ ȼȆɅǿǼǩ ǻǟȀƫǟ ǿȀȪȶȲȱ ȤɆȍɀǪǣ ǦǤȲȖȱǟ ǼɅȿȂǩ 
ƆȿȀǪȮȱɋǟč,ČďĕĒČč

Ď ȯɀȍɀȱǟ ȀȆɆǩ ǦȪɅȀȖǣ Ȝȩɀƫǟ Ǝȝ ǧǠȵɀȲȞƫǟ ƇǼȪǩ ȧȀȕ ǼɅǼƠ
ǠȾȞȵ ȰȵǠȞǪȱǟȿ ǠȾɆȱǙč,ċĔĕđĔĎ
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Ččď

čǨȹȀǪȹɋǟ ǦȮǤȉ Ǝȝ ȼƹǼȪǪȱ ȻǟɀǪƮȿ ǿȀȪƫǟ ǦȵǒɎȵ ɁǼȵ ǼɅǼƠč,ċďĕđēď

ĔÛȴȾȒȞǣȿ ƙȶȲȞǪƫǟ ƙǣ ƆȿȀǪȮȱɋǟ ȰȝǠȦǪȱǟ ǡɀȲȅǕ ǼɅǼƠ 
ȴȲȞƫǟȿ ƙȶȲȞǪƫǟȿ ÛȴȲȞǪȱǟ ǿǻǠȎȵȿ ƙȶȲȞǪƫǟȿč,ċĎĕđĒĐ

ČĐ ǦȮǤȉ Ǝȝ ȴɆȲȞǪȱǟ ǧǠɆȹǠȮȵǙȿ ǢȅǠȺǪǩ ǦɆȶɆȲȞǩ ǦȖȊȹǕ ȴɆȶȎǩ
ǨȹȀǪȹɋǟč,ċčĕđĒđ

ČǦȞȵǠƨǟ Ȝȩɀȵ ɂȲȝ ȼȶɆȶȎǩ ǻǟȀƫǟ ǿȀȪȶȲȱ ǦȵǠȞȱǟ ȣǟǼȽɉǟ ǼɅǼƠč,ċČĕđĒĒ

ē ǿȀȪƫǟ ȣǟǼȽǕ ȨɆȪǶǪȱ ǦǤȅǠȺƫǟ ȄɅǿǼǪȱǟ ǧǠɆǲɆǩǟȀǪȅǟ ǼɅǼƠ
ƆȿȀǪȮȱɋǟčĕđđē

Čċ ƆȿȀǪȮȱɋǟ ǿȀȪȶȲȱ ǦɅǼɆȾȶǪȱǟ ǧǠǶȦȎȱǟ Ž ǿȀȪƫǟ ȣǟǼȽǕ Ȝȑȿ
ȃǠɆȪȱǟȿ ȨɆǤȖǪȲȱ ǦȲǣǠȩ ǦȪɅȀȖǣčĕđđĔ

Čđ Ȝȩɀƫǟ ȯɎǹ ȸȵ ȳǼȪƫǟ ɁɀǪǶȶȲȱ ǦǤȅǠȺȵ ƇɀȪǩ ǧǟȿǻǕ ȴɆȶȎǩ
ǿȀȪȶȲȱ ɄȶɆȲȞǪȱǟčĕđđČċ

Ē Ɣȱǟ (.... ÛȌȹ Ûǥǿɀȍ Ûǧɀȍ)ǥǻǼȞǪƫǟ ȔǝǠȅɀȱǟ ȀȍǠȺȝ ǼɅǼƠ
ǿȀȪƫǟ ǠȾɆȲȝ ȰȶǪȊɅČ,ĔĒĕđĐČČ

ČďǨȹȀǪȹɋǟ ǦȮǤȉ Ǝȝ ɀɅǼɆȦȱǟ ǧǟȀƢǘȵ Ž ǦȭǿǠȊƫǟČ,ĔĒĕđĐČč

ČČ ɂȲȝ ǼȝǠȆǩ Ɣȱǟ Feedback ǦȞǱǟȀȱǟ ǦɅǾȢǪȱǟ ȓǠƴǕ ǼɅǼƠ
ƆȿȀǪȮȱɋǟ ȴȲȞǪȱǟ ǳǠƱČ,ĔčĕđďČĎ

ďƆȿȀǪȮȱɋǟ ǿȀȪƫǟ ǻǟǼȝɋ ǦȵȁɎȱǟ ǦɅȀȊǤȱǟȿ ǦɅǻǠƫǟ ǧǠǤȲȖǪƫǟ ǼɅǼƠČ,ĔČĕđďČď

ĐǠȾȒȞǤǣ ǦȖǤǩȀƫǟ ȜɆȑǟɀȶȲȱ Link ǧɎɆȍɀǩ Ȝȑȿ ɂȲȝ ǥǿǼȪȱǟČ,ēĔĕđĎČĐ

đǦȮǤȊȱǟ ɂȲȝ ȼȲɆȶǶǪȱ ȼǪƭȀǣ ȸȮƹ ɀɅǿǠȺɆȅ ƂǙ ǿȀȪƫǟ ɁɀǪƮ ȰɅɀƠČ,ēďĕđČČđ

ČĒǦɆȹȿȀǪȮȱɋǟ ǧǟǿȀȪƫǟ ǥǿǟǻǙ ǰȵǟȀǣ ǼǵǕ ƗǤǩČ,ēċĕđċČĒ

ǠȾǝǠȺǣȿ ǧǟǿȀȪƫǟ ȴɆȶȎǩ ǧǠɅǠȦȮȱ ȸɅȀȑǠǶƫǟ ȫɎǪȵǟ ȔȅɀǪȵČ,ĔĔĕđđĎ
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يتبني من اجلدول)5( عدم امتالك حما�رصي جامعة الأق�سى لأي من كفايات التعلم 
ح�سلت  حيث  متو�سطة،  بدرجة  كفايتني  املحا�رصون  وامتلك  كبرية،  بدرجة  الإلكرتوين 
الكفاية املتعلقة بتلقي الأن�سطة والتعيينات من الطلبة عرب الربيد الإلكرتوين على متو�سط 
ح�سابي)2.19(، ومبتو�سط ن�سبي)73%(، تلتها كفاية تزويد الطلبة بتو�سيف للمقرر املراد 
ن�سبي)%71(،  ومتو�سط  ح�سابي)2.14(،  مبتو�سط  الإلكرتوين،  اجلامعة  موقع  عرب  تدري�سه 
وقد يعود ذلك اإىل اأن بع�س املحا�رصين يقومون بتزويد الطلبة يف بداية الف�سل الدرا�سي 
بتو�سيف للم�ساق املراد تدري�سه، مت�سمنًا الربيد الإلكرتوين للمحا�رص، مما يوؤدي اإىل تلقيهم 

التعيينات والأن�سطة من الطلبة اإما اإلكرتونيًا اأو مطبوعًا. 
وميتلك حما�رصو جامعة الأق�سى)15( كفاية بدرجة قليلة، حيث تراوحت متو�سطاتها 
بني)2.09 - 1.80(، ومبتو�سط ن�سبي تراوح ما بني)69% - 60%(، وعند تفح�س حمتوى 
ومدى  املوقع،  عرب  املعلومات  تقدمي  طرق  حتديد  حول  تدور  اأنها  يالحظ  الكفايات  تلك 
مالءمة املقرر، وكيفية التعامل مع املقرر لت�سميمه على الإنرتنت، كو�سع الروابط، وحتديد 
املتطلبات املادية والب�رصية، واأمناط التغذية الراجعة، وحتديد الأهداف، وال�سرتاتيجيات 
الإلكرتونية  املقررات  ت�سميم  حداثة  �سوء  يف  ذلك  يف�رص  وقد  املنا�سبة،  التقومي  وو�سائل 
التعلم  باأهمية  اجلامعة  يف  الإدارية  الهيئة  وعي  انخفا�س  واإىل  ال�سبكة،  عرب  وبنائها 
الإلكرتوين، مما قلل من م�ستوى التدريب الالزم للمحا�رصين على هذا النمط، وبخا�سة يف 
جمال ت�سميم املقررات، وانعكا�سه �سلبًا على امتالك املحا�رصين لتلك الكفايات، وقد يعود 
ذلك اإىل عدم توافر خدمة الإنرتنت لدى جميع املحا�رصين خارج نطاق اجلامعة، مما يقلل 

من امتالكهم لتلك الكفايات. 
وبالنظر اإىل اجلدول ال�سابق يالحظ اأن املتو�سط الن�سبي لفقرات جمال ت�سميم املقررات 
الثالثة على م�ستوى املجالت، مما  املرتبة  بلغ)66%(، وح�سل على  الإلكرتونية وبنائها 
يعني عدم اإملام املحا�رصين بتلك الكفايات بدرجة كبرية اأو متو�سطة، وقد يعود ذلك اإىل 
عدم قناعة كثري من املحا�رصين باأهمية تلك الكفايات بالن�سبة لهم، حيث يعتقدون اأن تلك 
الكفايات من اخت�سا�س الفنيني داخل اجلامعة، وقد يرجع كذلك اإىل عدم توافر عدد منا�سب 
من املختربات الالزمة ل�ستخدامها عند ت�سميم املقررات الإلكرتونية داخل اجلامعة، كما 

اأن اإدارة اجلامعة ما زالت تتبنى النمط النظامي يف التعليم.
غالبية  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي  �سادق)2005(،  درا�سة  مع  ال�سابقة  النتيجة  واتفقت     

اأع�ساء هيئة التدري�س يفتقرون اإىل الكفايات الالزمة للتعليم الكرتوين.
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اجلدول)6(

يبني املتوسطات احلسابية والنسبية والرتبة المتالك احملاضرين لكفايات
 التعليم اإللكرتوني ضمن جمال إدارة املقررات اإللكرتونية

ȴȩȀȱǟ
ǥǟǻɉǟ ŽǧǟȀȪȦȱǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ŸǠȆƩǟ

 ȔȅɀǪƫǟ
ƑȆȺȱǟǦǤǩȀȱǟ

ĔƆȿȀǪȮȱɋǟ ǼɅƎȱǟ ȰǝǠȅǿ Ǝȝ ǦǤȲȖȱǟ ǧǟǿǠȆȦǪȅǟ ɂȲȝ ǻȀȱǟČ,ĔēĕđđČ

ē ǦȪȲȞǪƫǟ  ǸɅǿǟɀǪȱǟ  ȴȽǕ  ǠȾɆȥ  ǻǼƠ  (ǥǼȺǱǕ)ǦɆȺȵȁ  ǥȀȮȦȵ  Ȝȑȿ
(ƀǟ... ÛɄǝǠȾȺȱǟ ÛǦȖȊȹɉǟ ȳɎǪȅǟ ÛɄȦȎȺȱǟ)ǿȀȪƫǠǣ

Č,ĔĒĕđĐč

Č ÛȀȑǠƮ :ȴȾȦǝǠșȿȿ  ȴőǟƎƪ ƾȪȥȿ  ȰȶȞȱǟ  ȨɅȀȥ  ǒǠȒȝǕ  ǧǠȶȾȵ  ǼɅǼƠ
 ...ȀɅǼȵ ÛƗȥ

Č,ĔđĕđĐĎ

Đ ȰȵǠȞǪȱǟ ȰȾȆɅ ǧǠȝɀȶǲƫ ǦȮǤȊȱǟ Ǝȝ ǿȀȪƫǟ Ž ƙȲǲȆƫǟ ǦǤȲȖȱǟ ȴɆȆȪǩ
ǠȾȞȵ

Č,ĔĎĕđďď

čȴȲȞǪȱǟ ǦǞɆǣ Ž ǿȀȪȶȲȱ ɄȶɆȲȞǪȱǟ Ȝȩɀƫǟ Ǝȝ ȴȲȞǪȱǟ ǿǻǠȎȵ ǥǿǟǻǙČ,ĔċĕđĎĐ

Ē ɁǼȵ ǼɅǼǶǪȱ ƆȿȀǪȮȱɋǟ ǿȀȪȶȲȱ ȼǪȅǟǿǻ ǒǠȺǭǕ ǢȱǠȕ Ȱȭ ǒǟǻǕ ȜǤǪǩ 
ȴȲȞǪȱǟ Ž ȼȵǼȪǩ

Č,ĔċĕđĎđ

đ ǦǤȲȖȱǟ  Ȝȵ  ȨɆȆȺǪȱǠǣ  ǦɆȝɀǤȅɉǟ  ǦȖȊȹɉǟȿ  ǧǠȆȲƨǟ  ǼɆȝǟɀȵ  ǼɅǼƠ
ȴȾȞȵ ȰȝǠȦǪȱǟ ȷǠȶȒȱ

Č,ēĔĕđĎĒ

ď ȴȝǼȱǟ ǦȶȚȹɉ ƾȪǤȕ ƆȿȀǪȮȱɋǟ ǿȀȪƫǟ Ž ȰɆǲȆǪȲȱ ƙȞȵ ǻǼȝ ǼɅǼƠ
ǥȀȥɀǪƫǟ

Č,ēĒĕđčē

Čđ Ȝȵ ƆȿȀǪȮȱɋǟ ȴȲȞǪȱǟ Ž ǦȵǼǺǪȆƫǟ ǡɀȅǠƩǟ ǥȂȾǱǕ Ȩȥǟɀǩ ȸȵ ǼȭǖǪȱǟ
(ǢȱǠȖȱǟ / ȃǿǼƫǟ ǥȂȾǱǕ)ȐȞǤȱǟ ǠȾȒȞǣ

Č,ēđĕđčĔ

ĎȜȩɀƫǟ Ǝȝ ǦɅǿȿǻ ȼȦȎǣ ǿȀȪƫǟ ȀɅɀȖǩČ,ēčĕđċČċ

Čč ǦȥȀȞƫǟ ȯǻǠǤǪȱ ǦȮǤȊȱǟ Ǝȝ ǦǵǠǪƫǟ ȇǠȪȺȱǟ ǧǠȝɀȶƭ Ž ǿǟɀƩǟ ǥǿǟǻǙ
ǧǟƎƪǟȿ

Č,ēČĕđċČČ

Čċ Ǝȝ ƆȿȀǪȮȱɋǟ ǿȀȪƫǠǣ ǦȩɎȞȱǟ ǧǟǽ ǦȵǠƬǟ ǧǠǶȲȖȎƫǠǣ ȃɀȵǠȩ ǒǠȊȹǙ
Ȝȩɀƫǟ

Č,ĒĔĕĐĔČč

ČČȸȵǟȂǪƫǟ Ƙȡȿ Synchronous ȸȵǟȂǪƫǟ ȯǠȎǩɍǟ ǧǟȿǻǕ ȯǠȶȞǪȅǟ
ȰȝǠȦǪȱǟ ȜɆǲȊǪȱAsynchronous 

Č,ĒđĕĐēČĎ
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ČčĒ

ČĐ ɃɀǪƷ  ɃǾȱǟȿ  E-Portfolio  ƆȿȀǪȮȱɋǟ  ǢȱǠȖȱǟ  ȤȲȵ  ȳǟǼǺǪȅǟ
ȼǝǟǻǕȿ ǢȱǠȖȱǟ ǦȖȊȹǖǣ ȨȲȞǪɅ Ǡȵ Ȱȭ ɂȲȝ

Č,ĒđĕĐēČď

ČĎ ÛǼȝɀƫǟ ǼɅǼƠ)ǦȮǤȊȱǟ Ǝȝ ƆȿȀǪȮȱǟ ǿȀȪƫǠǣ ǦȪȲȞǪƫǟ ǧǟǿǠǤǪǹɍǟ ǥǿǟǻǙ
(..ȈȢȱǟ ȜȺȵ

Č,ĒĎĕĐĒČĐ

Čď ƂǙ ȴȲȞǪƫǟ ǻǠȉǿɋ ǦȦȲǪƯ ȧȀȖǣ Feedback ǦȞǱǟȀȱǟ ǦɅǾȢǪȱǟ ƇǼȪǩ
ȼǩɍǼȞƫ ƾȪȥȿ ɄƹǻǠȭɉǟ ȻǟɀǪȆȵ

Č,đĎĕĐďČđ

ǦɆȹȿȀǪȮȱɋǟ ǧǟǿȀȪƫǟ ǥǿǟǻǙ ǧǠɅǠȦȮȱ ȸɅȀȑǠǶƫǟ ȫɎǪȵǟ ȔȅɀǪȵČ,ĔĎĕđďď

ميتلكها  املجال  هذا  يف  املت�سمنة  الكفايات  جميع  اأن  اجلدول)6(  من  يالحظ   
املحا�رصون بدرجة قليلة، حيث تراوحت متو�سطاتها ما بني)1.98 - 1.63(، ومبتو�سط 
ن�سبي تراوح ما بني)66% - 54%(، وقد ح�سلت الكفاية املتعلقة بتقدمي التغذية الراجعة 
لإر�ساد املتعلم مل�ستواه الأكادميي وفقًا ملعدلته على اأقل متو�سط بن�سبة)1.63(، �سبقتها 
ال�سبكة)1.73(، وح�سلت كفاية  الإلكرتوين عرب  املتعلقة باملقرر  الختبارات  اإدارة  كفاية 
درجة  انخفا�س  يعود  وقد  قدره)1.73(،  متو�سط  على  الإلكرتوين  الطالب  ملف  ا�ستخدام 
امتالك املحا�رصين للكفايات على هذا املجال ب�سكل ملحوظ اإىل عدم تبني اإدارة اجلامعة 
للمحا�رصين  تدريبية  واإىل عدم عقدها دورات  الإلكرتونية،  املقررات  اإدارة  لأحد برامج 
من  طويل  وقت  اإىل  حتتاج  اإلكرتونيًا  املقررات  اإدارة  كفاية  اأن  كما  الكايف،  بال�سكل 

املحا�رصين لمتالكها.
وبالنظر اإىل اجلدول ال�سابق يالحظ اأن املتو�سط الن�سبي لكفايات جمال اإدارة املقررات 
املحا�رصين  امتالك  يف  الرابعة  املرتبة  على  وح�سل  بلغ)%64(،  وبنائها  الإلكرتونية 
لكفايات التعلم الإلكرتوين، ومع اأهمية هذا املجال، فاإن هذا التدين يف الرتتيب قد يعود اإىل 
اأن اأغلب حما�رصي اجلامعة مل ميار�سوا التعليم بنظام اإدارة املقررات اإلكرتونيًا كما ينبغي، 
وقد يرجع ال�سبب يف ذلك اأي�سًا اإىل اأن تكلفة ال�سرتاك يف اأحد برامج اإدارة املقررات املعتمدة 
عامليًا ما زالت مرتفعة جداً، مما ميثل عبئًا اإ�سافيًا على كاهل اجلامعة، كما اأن كثرياً من 
املحا�رصين يتخوفون من عدم اإتقان املتعلمني لتقنيات التعامل مع املواقع الإلكرتونية 
يف  النخفا�س  ن�سبة  وتاأتي  يدر�سونه،  الذي  املقرر  مع  تفاعلهم  على  يوؤثر  مما  التعليمية 
بينها،  املوازنة  اإذا ما متت  للكفايات يف هذا املجال طبيعية،  امتالك املحا�رصين  درجة 
وبني درجة امتالك املحا�رصين للكفايات يف جمال ت�سميم املقررات الإلكرتونية وبنائها، 
والبالغ)66%(، حيث تعد كفايات ت�سميم املقررات الإلكرتونية وبناوؤها �رصورية واأ�سا�سية، 
للبدء يف اإدارة املقررات اإلكرتونيًا. وقد اأ�سارت بع�س الدرا�سات اإىل اأن انت�سار الإنرتنت بني 

.)2001 ،Allehaibi(اأع�ساء هيئة التدري�س ما زال يف مراحله الأوىل
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النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين ومناق�ستها: ين�س ال�سوؤال الثاين على: هل توجد فروق 
≥ 0.05( يف درجة امتالك حما�رصي جامعة   α( ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى دللة
لالإجابة عن هذا  ماج�صتري(؟  للموؤهل)دكتوراة،  تعزى  الإلكرتوين  التعلم  لكفايات  الأق�صى 

ال�سوؤال ا�ستخدم اختبار)T- test( للك�سف عن اأثر املوؤهل وكانت النتائج كالآتي: 

اجلدول)7(

يبني نتائج اختبار)ت( المتالك احملاضرين لكفاية التعلم اإللكرتوني يف ضوء متغري املؤهل

ȯǠǲƫǟɄȶȲȞȱǟ ȰȽǘƫǟǻǼȞȱǟŸǠȆƩǟ ȔȅɀǪƫǟȣǟȀƲɍǟ 
ɃǿǠɆȞƫǟ

ǦȶɆȩ 
ǧ

 ɁɀǪȆȵ
ǦȱɍǼȱǟ

 ȳǟǼǺǪȅǟ ǧǠɆȅǠȅǕ
ǡɀȅǠƩǟ

ǥǟǿɀǪȭǻĐČč,ďĐċ,Đď
Č,čČ

Ǧȱǟǻ Ƙȡ
(ċ,ċĐ)ǼȺȝ ƘǪȆǱǠȵĎČč,ĐĔċ,ďĒ

ǦȮǤȊȱǟ ǧǠȵǼǹ
 ǥǟǿɀǪȭǻĐČč,čĐċ,ďđ

Č,ĎĐ
Ǧȱǟǻ Ƙȡ

(ċ,ċĐ)ǼȺȝ ƘǪȆǱǠȵĎČč,ĎĔċ,ďĒ
 ǧǟǿȀȪƫǟ ȴɆȶȎǩ
ǠȾǝǠȺǣȿ ǦɆȹȿȀǪȮȱɋǟ

ǥǟǿɀǪȭǻĐČČ,Ĕċċ,Đđ
Č,ďĔ

Ǧȱǟǻ Ƙȡ
(ċ,ċĐ)ǼȺȝ ƘǪȆǱǠȵĎČč,ČĎċ,ĒĒ

 ǧǟǿȀȪƫǟ ǥǿǟǻǙ
ǦɆȹȿȀǪȮȱɋǟ

ǥǟǿɀǪȭǻĐČČ,ĒĒċ,ďĔ
Č,ďĎ

Ǧȱǟǻ Ƙȡ
(ċ,ċĐ)ǼȺȝ ƘǪȆǱǠȵĎČČ,ĔĒċ,ĒĐ

ȫɎǪȵǟ ǦǱǿǻ
ǦɆȲȮȱǟ ǦɅǠȦȮȱǟ

ǥǟǿɀǪȭǻĐČč,ċĔċ,ďĎ
Č,đċ

Ǧȱǟǻ Ƙȡ
(ċ,ċĐ)ǼȺȝ ƘǪȆǱǠȵĎČč,čĒċ,Đď

يالحظ من اجلدول)7( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية)α ≥ 0.05( يف درجة 
امتالك كفايات التعلم الإلكرتوين من وجهة نظر حما�رصي جامعة الأق�سى تعزى ملتغري 
– دكتوراة(، على كل جمال من جمالت الدرا�سة، وعلى الدرجة  املوؤهل العلمي)ماج�ستري 
الكلية للكفاية، وقد يعود ذلك اإىل اأن كفايات التعلم الإلكرتوين ل ترتبط مبوؤهل املحا�رص، 
واأن املحا�رصين يقومون باملهمات التدري�سية نف�سها يف اجلامعة، وحتت الظروف نف�سها، 
ورمبا يعود اإىل ندرة التدريب الكايف على كفايات الإنرتنت والتعلم الإلكرتوين، �سواء اأكان 
التدريب ملوؤهل الدكتوراة اأم املاج�ستري، وتوؤكد ذلك درا�سة �سادق)2005( التي اأ�سارت اإىل 
التدريب لأع�ساء  الإلكرتوين وا�ستخدامها ندرة  التعلم  اأهم معوقات تطوير كفايات  اأن من 
هيئة التدري�س على كفايات التعلم الإلكرتوين، وقد يعود كذلك اإىل قلة الوعي الكايف لدى 

حملة الدكتوراة لأبعاد الكفايات مبعناها الوا�سع.



مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس عشر - حزيران 2009

ČčĔ

توجد  هل  على:  الثالث  ال�سوؤال  ين�س  ومناق�ستها:  الثالث  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 
≥ 0.05(( يف درجة امتالك حما�رصي   α((فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى دللة
�صنوات   5 �صنوات،   5 من  للخربة)اأقل  تعزى  الإلكرتوين  التعلم  لكفايات  الأق�صى  جامعة 
اأثر اخلربة وكانت  للك�سف عن   )T-test(اختبار ت ا�ستخدم  ال�سوؤال  لالإجابة عن  فاأكرث(؟ 

النتائج كالتي: 
اجلدول رقم)8(

يبني نتائج اختبار)ت( المتالك احملاضرين لكفاية التعلم اإللكرتوني يف ضوء متغري اخلربة

ȯǠǲƫǟǥƎƪǟǻǼȞȱǟȔȅɀǪƫǟ 
ŸǠȆƩǟ

ȣǟȀƲɍǟ 
ɃǿǠɆȞƫǟ

ǦȶɆȩ
ǧ 

 ɁɀǪȆȵ
ǦȱɍǼȱǟ

ȳǟǼǺǪȅǟ ǧǠɆȅǠȅǕ 
ǡɀȅǠƩǟ

ǧǟɀȺȅ Đ ȸȵ ȰȩǕčĒč,Ďďċ,ĐĔ
Č,ďĔǦȱǟǻ Ƙȡ

(ċ,ċĐ)ǼȺȝ ȀǮȭǖȥ ǧǟɀȺȅ ĐĐĐč,ĐĒċ,ďē

ǦȮǤȊȱǟ ǧǠȵǼǹ
ǧǟɀȺȅ Đ ȸȵ ȰȩǕčĒč,ČĎċ,ĐČ

č,ďċǼȺȝ Ǧȱǟǻ
(ċ,ċĐ) ȀǮȭǖȥ ǧǟɀȺȅ ĐĐĐč,ĎĔċ,ďč

ǧǟǿȀȪƫǟ ȴɆȶȎǩ 
ǠȾǝǠȺǣȿ ǦɆȹȿȀǪȮȱɋǟ

ǧǟɀȺȅ Đ ȸȵ ȰȩǕčĒČ,ĒĐċ,đċ
č,ĎďǼȺȝ Ǧȱǟǻ

(ċ,ċĐ) ȀǮȭǖȥ ǧǟɀȺȅ ĐĐĐč,Čċċ,đĐ

ǧǟǿȀȪƫǟ ǥǿǟǻǙ 
ǦɆȹȿȀǪȮȱɋǟ

ǧǟɀȺȅ Đ ȸȵ ȰȩǕčĒČ,đēċ,ĐĒ
Č,ēčǼȺȝ Ǧȱǟǻ

(ċ,ċĐ) ȀǮȭǖȥ ǧǟɀȺȅ ĐĐĐČ,ĔĎċ,đċ

ȫɎǪȵǟ ǦǱǿǻ
ǦɆȲȮȱǟ ǦɅǠȦȮȱǟ

ǧǟɀȺȅ Đ ȸȵ ȰȩǕĐČČ,Ĕēċ,ďĒ
č,ĎĐǼȺȝ Ǧȱǟǻ

(ċ,ċĐ) ȀǮȭǖȥ ǧǟɀȺȅ ĐĎČč,čĐč,čĐ

يتبني من اجلدول)8( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية)≤)α 0.05( يف درجة 
امتالك كفايات التعلم الإلكرتوين من وجهة نظر حما�رصي جامعة الأق�سى تعزى ملتغري 
اخلربة)اأقل من 5 �سنوات - 5 �سنوات فاأكرث(، يف جمال اأ�سا�سيات ا�ستخدام احلا�سوب، وقد 
يرجع ذلك اإىل طبيعة تلك الكفايات، من حيث كونها اأ�سا�سية واأولية يحتاجها املحا�رص يف 
اإن�ساء امللفات وحفظها، وت�سغيل احلا�سوب وا�ستخدام براجمه املختلفة،  اليومي يف  عمله 

مما يوؤدي باملحا�رصين اإىل الإملام بتلك الكفايات. 
يف حني وجدت فروق ذات دللة اإح�سائية)α ≥ 0.05( يف درجة امتالك حما�رصي 
جامعة الأق�سى لكفايات التعلم الإلكرتوين تعزى ملتغري اخلربة)اأقل من 5 �سنوات - 5 �سنوات 
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ČĎċ

فاأكرث(، على جمال خدمات ال�سبكة، وجمال ت�سميم املقررات الإلكرتونية وبنائها، وجمال 
اخلربة)5(  اأ�سحاب  ول�سالح  للكفاية،  الكلية  الدرجة  وعلى  الإلكرتونية،  املقررات  اإدارة 
�سنوات فاأكرث، وقد يعود ذلك اإىل اأن هذه الفئة من املحا�رصين اأكرث ا�ستقراراً من زمالئهم 
قدراتهم  تطوير  نحو  تتجه  جهودهم  فاإن  وبالتايل  �سنوات،  من)5(  الأقل  اخلربة  اأ�سحاب 
وكفاياتهم يف التعلم الإلكرتوين، الأمر الذي انعك�س اإيجابًا على تقديراتهم، وقد تعزى تلك 
يف  خربتهم  بزيادة  �سعروا  فاأكرث  �سنوات  اخلربة)5(  اأ�سحاب  املحا�رصين  اأن  اإىل  الفروق 
اخلربة  اأ�سحاب  من  اأكرب  ب�سكل  الكفايات  بامتالك  يعتقدون  جعلهم  مما  التدري�س،  جمال 

الأقل من)5( �سنوات. 
 Abdelrahem & Al( واملو�سوي  الرحيم  درا�سة عبد  ال�سابقة مع  النتيجة  واتفقت 
اأكرث من  الإنرتنت  ي�ستخدمون  العالية  اأن ذوي اخلربة  اأو�سحت  التي   ،)2003 ،Musawi
غريهم، وتختلف يف بع�س جوانبها، مع درا�سة عزمي)2006(، التي مل تظهر اأثراً للخربة يف 

ا�ستخدام الإنرتنت. 
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع ومناق�ستها: ين�س ال�سوؤال الرابع على: هل توجد فروق 
ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى دللة)α ≥ 0.05( يف درجة امتالك حما�رصي جامعة 
الإن�صانية،  العلوم  التطبيقية،  للكلية)العلوم  تعزى  الإلكرتوين  التعلم  لكفايات  الأق�صى 
 )One Way ANOVA(الأحادي التباين  ا�ستخدم حتليل  ال�سوؤال  لالإجابة عن  الرتبية(؟ 

للك�سف عن اأثر متغري الكلية، وكانت النتائج كالتايل:

اجلدول)9(
يبني نتائج حتليل التباين األحادي المتالك احملاضرين لكفاية التعليم 

اإللكرتوني يف ضوء متغري الكلية

ȯǠǲƫǟȸɅǠǤǪȱǟ ǿǼȎȵțɀȶƭ 
ǧǠȞǣȀƫǟ

ǦǱǿǻ 
ǦɅȀƩǟ

ȔȅɀǪȵ 
ǧǠȞǣȀƫǟ

ǦȶɆȩ 
ȣ

ɁɀǪȆȵ
ǦȱɍǼȱǟ 

 ǧǠɆȅǠȅǕ
 ȳǟǼǺǪȅǟ
ǡɀȅǠƩǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣċ,ĎďČčċ,ČĒČ

ċ,đČēċ,ĐďČ ǧǠȝɀȶǲƫǟ ȰǹǟǻčČ,ĒĔČĒĔċ,čĒđ

țɀȶǲƫǟčč,ČĎčēČ-
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ǦȮǤȊȱǟ ǧǠȵǼǹ
ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣċ,čĒĔčċ,Čďċ

ċ,đčĒċ,ĐĎĒ ǧǠȝɀȶǲƫǟ ȰǹǟǻČĒ,đċČĒĔċ,ččĎ

țɀȶǲƫǟČĒ,ēēċēČ-

 ǧǟǿȀȪƫǟ ȴɆȶȎǩ
ǠȾǝǠȺǣȿ ǦɆȹȿȀǪȮȱɋǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣċ,ċĐĔčċ,ċčĔ

ċ,ċđđċ,ĔĎđ ǧǠȝɀȶǲƫǟ ȰǹǟǻĎď,ĔĒĐĒĔċ,ďďĎ

țɀȶǲƫǟĎĐ,ċĎďēČ-

ǧǟǿȀȪƫǟ ǥǿǟǻǙ
ǦɆȹȿȀǪȮȱɋǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣċ,čĐďčċ,ČčĒ

ċ,ĎĎēċ,ĒČď ǧǠȝɀȶǲƫǟ ȰǹǟǻčĔ,đĔďĒĔċ,ĎĒđ

țɀȶǲƫǟčĔ,ĔďēēČ-

ȫɎǪȵǟ ǦǱǿǻ
ǦɆȲȮȱǟ ǦɅǠȦȮȱǟ

ǧǠȝɀȶǲƫǟ ƙǣċ,ċĎĔčċ,ċčċ

ċ,ċēČċ,ĔčĎ ǧǠȝɀȶǲƫǟ ȰǹǟǻČĔ,čďčĒĔċ,čďď

țɀȶǲƫǟČĔ,čēČēČ-

يالحظ من اجلدول)9( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية)≤)α 0.05( يف درجة 
امتالك كفايات التعلم الإلكرتوين من وجهة نظر حما�رصي جامعة الأق�سى تعزى ملتغري 
الكلية)العلوم التطبيقية - والعلوم الإن�سانية - والرتبية(، وقد يعود ذلك اإىل طبيعة عمل 
املحا�رصين، من حيث ت�سابه ظروفهم يف العمل، حيث ت�رصف عليهم اإدارة واحدة، وغالبًا 
ما يكون اهتمامها بالكليات واحداً، وميكن اأن مي�س التطوير للكوادر الب�رصية يف كلية معينة 
باقي الكليات، كما اأن اختالط املحا�رصين مع بع�سهم وتعاونهم قد يوؤدي اإىل زيادة فر�س 
الحتكاك فيما بينهم، مما يقلل ظهور الختالفات بني كلية واأخرى، وبخا�سة اإذا تبني اأن 
توجد  ل  حيث  للجامعة،  التابعة  نف�سها  التعليمية  املراكز  يف  يعملون  املحا�رصين  جميع 

اأماكن م�ستقلة لكل كلية على حدة.
هم�رصي  درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  مع  جوانبها  بع�س  يف  ال�سابقة  النتيجة  واختلفت 

وبوعزة)2000(، التي اأظهرت اأن الكليات العلمية هي الأكرث ا�ستخدامًا لالإنرتنت من غريها.
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التوصيات واملقرتحات:
به  يو�صي  ما  اأهم  فاإن  وحدودها،  الدرا�صة  اإليها  تو�صلت  التي  النتائج  �صوء  يف 

الباحثان الآتي:

اخلا�سة  التدريب  برامج  اإعداد  عند  احلالية  الإلكرتوين  التعلم  كفايات  من  •ال�ستفادة  	
مبحا�رصي جامعة الأق�سى يف جمال التعلم الإلكرتوين.

• تطوير بع�س معايري التعيينات والرتقيات ملحا�رصي جامعة الأق�سى، بحيث يحتل  	
التعلم الإلكرتوين مكانة متقدمة يف هذه املعايري. 

الإلكرتوين،  التعلم  كفايات  لإك�سابهم  للمحا�رصين  حمددة  تدريبية  دورات  •تنظيم  	
وبخا�سة يف جمال ت�سميم املقررات وبنائها، وجمال اإدارة املقررات الإلكرتونية.

•اإتاحة الفر�سة اأمام حما�رصي جامعة الأق�سى للم�ساركة يف ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين  	
وتوظيفه لتنمية قدراتهم الذاتية واملهنية يف هذا املجال. 

•اإجراء درا�سة مماثلة على باقي الكليات التي مل ت�سملها عينة الدرا�سة. 	
يف  الإلكرتوين  التعلم  توظيف  نحو  اجلامعة  حما�رصي  اجتاهات  حول  درا�سة  •اإجراء  	

التدري�س اجلامعي.
اإجراء درا�سة تتناول مدى اإملام طلبة اجلامعة لكفايات التعلم الإلكرتوين.
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املراجع:
اأولً: املراجع العربية:

(. البنية التحتية ل�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت  اإ�سماعيل، فادي)2003. 1
املعلومات  تقنيات  توظيف  حول  الإقليمية  الندوة  بعد.  عن  والتعلم  التعليم  يف 
والت�سالت يف التعليم والتعلم عن بعد. دم�سق من 15-17 يوليو.  متوفر على املوقع 

http://ituarabic.org/E-Education تاريخ الدخول للموقع: 20-3-2006م. 

( مقدمة عن التعليم الإلكرتوين. مركز اأ�سدقاء فوزي كعو�س  اإطميزي، جميل)2007. 2
املوقع  على  متوفر  اخلليل.  بوليتكنك  جامعة  الـمعلومات.  بتكنولوجيا  للتميز 
 http://elearning.ppu.edu/moodle/mod /resource/view.php?id= 828

تاريخ الدخول للموقع: 12-2-2008م.
الريا�سيات  لتدري�س  الإلكرتوين  التعليم  ا�ستخدام  مطالب   .) حممد)2006. 3 احلربي، 
غري  دكتوراة  ر�سالة  واملتخ�س�سني.  املمار�سني  نظر  وجهة  من  الثانوية  باملرحلة 

من�سورة، كلية الرتبية، جامعة اأم القرى.
اجلامعات  يف  الإلكرتوين  التعليم  تطبيق  دون  حتول  عقبات   .) اأن�س)2002. 4 احلجي، 

العربية. جملة املعرفة، دي�سمرب، العدد91، �س65-45.
الإلكرتوين يف مدار�س امللك في�سل: روؤية م�ستقبلية.  التعليم   .) اخلطيب، حممد)2003. 5
ندوة التعليم الإلكرتوين مبدار�س امللك في�سل، الريا�س، من 21-23 اأبريل. متوفر على 
http://www.psso.org.sa/arabic/ps solibrary/nadwa01/nadwat/ املوقع 

.pdf/01.pdf تاريخ الدخول للموقع: 20-3-2006م.
الإلكرتوين  التعليم  ندوة  وطموح.  واقع  الإلكرتوين  التعليم   .) فار�س)2003. 6 الرا�سد، 
http://www. مبدار�س امللك في�سل، الريا�س، من 21-23 ابريل. متوفر على املوقع
تاريخ   psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01/ nadwat/pdf/03.pdf.

الدخول للموقع: 12-2-2006م.
(. املدر�سة الإلكرتونية: احلل يف)املخلوط(. جملة املعرفة، دي�سمرب،  الرافعي، عمر)2002. 7

العدد91.   �س89-79.
(. تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكرتوين. الريا�س، مكتبة الر�سد. �سامل، اأحمد)2004. 8

الأردنية  اجلامعات  التدري�س يف  هيئة  اأع�ساء  ا�ستخدام  واقع   .) اأحمد)2001. 9 ال�سايب، 
ل�سبكة الإنرتنت واجتاهاتهم نحوها. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة الريموك، 

اإربد- الأردن.
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(. التعلم الإلكرتوين يف املدار�س ال�سعودية. جملة املعرفة، دي�سمرب،  ال�سهري، فايز)2002. 10
العدد91، �س43-36.

الوادي لتطوير  التدري�س بجامعة جنوب  اأع�ساء هيئة  ا�ستعداد   .) �سادق، عالء)2005. 11
العلمي  املوؤمتر  التعليم:  لتكنولوجيا  امل�رصية  اجلمعية  الإلكرتوين.  التعليم  وا�ستخدام 
العا�رص “تكنولوجيا التعليم الإلكرتوين ومتطلبات اجلودة ال�ساملة”، القاهرة، من 7-5 

يوليو، �س12.
(. البحث العلمي يف تكنولوجيا التعليم. القاهرة، عامل الكتب. عبد احلميد، حممد)2005. 12

(. فاعلية ت�سميم مقرر الكرتوين يف العلوم املطورة للمرحلة  عبد احلميد، حممد)2005. 13
الإعدادية لتنمية مفاهيم الرتبية التكنولوجية. اجلمعية امل�رصية لتكنولوجيا التعليم: 
ال�ساملة”،  اجلودة  ومتطلبات  الإلكرتوين  التعليم  “تكنولوجيا  العا�رص  العلمي  املوؤمتر 

القاهرة، �س30-27.
(. منظومة التعليم عرب ال�سبكات. القاهرة، عامل الكتب. عبد احلميد، حممد)2005. 14

(. التعليم الإلكرتوين يف الدول النامية: الآمال والتحديات.  عبد املنعم، اإبراهيم)2003. 15
والتعليم  التعليم  يف  والت�سالت  املعلومات  تقنيات  توظيف  حول  الإقليمية  الندوة 
http://ituarabic.org/E- عن بعد، دم�سق، من 15-17 يوليو. متوفر على املوقع 

Education تاريخ الدخول للموقع: 2006/4/2م.
التعليم  نظام  يف  امل�ستقبلية  لأدواره  وفقًا  املعلم  كفايات   .) نبيل)2006. 16 عزمي، 
الإلكرتوين عن بعد. املوؤمتر الدويل للتعلم عن بعد، جامعة ال�سلطان قابو�س، م�سقط، من 
http://www.icode-oman.com/research_a. 27- 9 مار�س. متوفر على املوقع

html تاريخ الدخول للموقع: 2006/4/2م.
(. التعليم الإلكرتوين يف كلية الت�سالت واملعلومات  العويد، حممد واحلامد، عبد اهلل)2003. 17
بالريا�س: درا�سة حالة. ندوة التعليم الإلكرتوين مبدار�س امللك في�سل، الريا�س من 21-
http://www.psso.org.sa/ara bic/pssolibrary/ املوقع  على  متوفر  ابريل.   23

nadwa01/nadwat/ppt/15.ppt تاريخ الدخول للموقع: 20-3-2006م.
القاهرة:  التقليدي.  التدريب غري  اإىل  الإلكرتوين: مدخل  التعليم   .) اإميان)2003. 18 الغراب 

املنظمة العربية للتنمية الإدارية.
الإلكرتوين. املوؤمتر الدويل الأول  االهيتي، عبد ال�ستار)2006(. التعليم التقليدي والتعليم . 19

للتعليم الإلكرتوين. البحرين، من 17-19 اأبريل.
الإلكرتوين  التعليم  وتكنولوجيا  التعليمية  مناهجنا   .) حممد)2004. 20 ح�سام  مازن، 
وال�سبكي لبناء جمتمع املعلوماتية العربي- روؤية م�ستقبلية. املوؤمتر العلمي ال�ساد�س 

ع�رص، من 21-22 يوليو، جامعة عني �سم�س، �س56-15.
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ال�سبكة  عرب  الفرتا�سية  الف�سول  با�ستخدام  التدري�س  اأثر   .) اأحمد)2004. 21 املبارك، 
والت�سال  التعليم  تقنيات  الرتبية يف  كلية  على حت�سيل طالب  “الإنرتنت”  العاملية 
باململكة  �سعود  امللك  جامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  �سعود.  امللك  بجامعة 

العربية ال�سعودية.
(. التعليم الإلكرتوين: تطوير طريقة املحا�رصة يف التعليم  المبرييك، هيفاء)2003. 22
اجلامعي با�ستخدام التعليم الإلكرتوين مع منوذج مقرتح. ندوة مدر�سة امل�ستقبل. 
http:// جامعة امللك �سعود، كلية الرتبية، من 22-23 اأكتوبر. متوفر على املوقع
الدخول   www.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index2.htتاريخ 

للموقع:  2006/2/23م.
امل�ستقبل  مدر�سة  23 ." الإلكرتونية:  املدر�سة  خديجة)2002(.  وها�سم،  اإبراهيم  املحي�سن، 
ندوة مدر�سة امل�ستقبل. جامعة امللك �سعود، من 22- درا�سة يف املفاهيم والنماذج". 
 http://www.ksu.edu.sa/seminars/future-املوقع على  اأكتوبر. متوفر   23

school/index2.html تاريخ الدخول للموقع: 2006/3/17م.    
(. التعليم الإلكرتوين: مفهومه، وخ�سائ�سه، وفوائده وعوائقه.  املو�سي، عبد اهلل)2002. 24
http:// ندوة مدر�سة امل�ستقبل، جامعة امللك �سعود، 22-23 اأكتوبر. متوفر على املوقع
 wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-school/Papers/AbdullahEtergy

Paper.rtf تاريخ الدخول للموقع: 2006/3/28م.
)التعليم  25 .36 الرتبوي  املوؤمتر  الإلكرتوين.  التعليم  متطلبات  اهلل)2007(.  عبد  املو�سى، 
املوقع  على  متوفر  2007م.  مار�س   19-17 الكويت  وحتديات(.  اآفاق  الإلكرتوين: 
-2-12 للموقع:  الدخول  تاريخ   http://www.moalem.org/default.aspx

2008م.
والتطبيقات.  الأ�س�س  اللكرتوين:  التعليم   .) اأحمد)2005. 26 واملبارك،  اهلل  عبد  املو�سى، 

الريا�س: دار العبيكان.
م�رصوع  التعليم:  يف  الإنرتنت   .) العزيز)2000. 27 عبد  وال�سلطان،  القادر،  عبد  الفنتوخ، 

املدر�سة الإلكرتونية. ر�سالة اخلليج العربي، العدد 71، ال�سنة)20(، �س 81-79.
(. ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت من قبل اأع�ساء هيئة التدري�س والطلبة  الهر�س، عايد)1999. 28
العدد 14، �س:  الأ�ستاذ، جامعة بغداد،  الريموك. جملة  الإداريني بجامعة  واملوظفني 

.52-29
(. واقع ا�ستخدام معلمي البادية ال�سمالية الغربية  الهر�س عايد، وجوارنة، طارق)2004. 29
ملهارات الإنرتنت يف �سوء بع�س املتغريات. جملة درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س، 

القاهرة، العدد 101، �س183-145.
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(. واقع ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت من قبل اأع�ساء  هم�رصي، عمر وبوعزة، عبد املجيد)2000. 30
هيئة التدري�س بجامعة ال�سلطان قابو�س. جملة درا�سات، الأردن، 27)2(، �س328 -342.

متوفر  الوزارة.  ون�ساطات  اأخبار   .) الفل�سطينية)2006. 31 العلي  والتعليم  الرتبية  وزارة 
 http://www.mohe.gov.ps/news/archives/december.html#7املوقع على 

تاريخ الدخول للموقع: 13-2-2008م.

ثانياً: املراجع الأجنبية: 
Waterhouse, S.(2003) The Power of E-Learning, The Past, The 32. 
Present, and The Future. ETEXOMAN, Muscat, Oman, October 22-
24, P: 27-49. 
Abdelrahem, A. & Al Musawi, A.(2003). Instructional uses of Internet 33. 
services by Sultan Qaboos University faculty Members(Part1),. 
International Journal of Instructional Media,. Vol.30, No1, pp: 45-
57, USA: Connecticut..
Allehaibi, M.(2001). Faculty adoption of Internet technology in 34. 
Saudi Arabian universities, PhD, Florida State University. Available: 
http://www.sssgrp.com/Menu/Di ssAbstracts /InnovationDiffusion/
Allehaibi.htm. retrieved on: 12/4/2007.                       
Fallon C., & Brown S.(2003). E-Learning Standards: A Guide to 35. 
Purchasing, Developing, and Deploying Standards-Conformant 
E-Learning. CRC Press LLC,2000 N.W. P:4.
Wang, Y., & Cohen, A.(2000). Communication and Sharing in 36. 
Cyberspace University faculty use of internet resources. International 
Journal of Instructional Media,. Vol.6, No4, pp:303-312.
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املصادر واملراجع:
أواًل: املراجع العربية:

(.  »اأثر ا�ستخدام التعليم مب�ساعدة احلا�سوب بلغة  اأبو زعرور، رنا حمد اهلل دروي�س)2003. 1
فيجوال بي�سك على التح�سيل يف الريا�سيات ودافع الإجناز الآين واملوؤجل لطلبة ال�سف 
الدرا�سات  كلية  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  نابل�س«.  مدينة  يف  الأ�سا�سي  ال�سابع 

العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابل�س، فل�سطني.
مدار�س  يف  احلا�سوب  ا�ستخدام  »واقع    .) احلافظ)1998. 2 عبد  اللطيف  عبد  عمر،  اأبو 
ر�سالة ماج�ستري غري  واملعلمني نحوه«.  الطالب  الأردن واجتاهات  حمافظات جنوب 

من�سورة، جامعة موؤتة، الكرك، الأردن.
(. توظيف احلا�سب الآيل واملعلوماتية  اأبو الفتوح، حلمي واأبو زيد، عبد الباقي)2000. 3
يف مناهج التعليم الفني بدولة البحرين. املوؤمتر ال�ساد�س ع�رص للحا�سب الآيل والتعليم 

املنعقد يف الريا�س 21 – 26 ابريل 2000. 
(.  »اأثر ا�ستخدام احلا�سوب التعليمي على التح�سيل الآين  بادي، عبد اهلل �سامن)2001. 4
واملوؤجل لطلبة ال�سف العا�رص الأ�سا�سي يف مبحث الكيمياء يف حمافظة �سلفيت«. ر�سالة 

ماجت�سري غري من�سورة، جامعة النجاح الوطنية، نابل�س، فل�سطني.
(.  »تكنولوجيا التعليم«. فل�سطني. جامعة القد�س املفتوحة)2007. 5

التح�سيل  على  التعليمي  احلا�سوب  ا�ستخدام  »اأثر    .) حممد)1999. 6 اإبراهيم  جبيلي، 
املبا�رص واملوؤجل عند طلبة ال�سف اخلام�س الأ�سا�سي يف الريا�سيات«. ر�سالة ماج�ستري 

غري من�سورة، جامعة الريموك، اربد، الأردن.
(.  »التعليم الذاتي والو�سائل التعليمية«. جملة الرتبية، قطر،  ح�سن، حممد �سديق)1995. 7

الدوحة، 113)23(، 79-67.
يف  العا�رص  ال�سف  طلبة  لدى  احلا�سوبية  »الثقافة    .) و�سفي)1998. 8 منيب  خ�ساونة، 
ر�سالة  احلا�سوب«.  نحو  اإجتاهاتهم  على  انعكا�سها  ومدى  الثانية  اإربد  تربية  مدار�س 

ماج�ستري غري من�سورة، جامعة الريموك، اإربد، الأردن.
(. اأزمة الرتبية يف البيت واملدر�سة يف اأملانيا، الرتبية يف حالة  اخلطيب، ماجد)2001. 9

طوارىء، كتاب يتحدث عن �رصر الكمبيوتر على التالميذ، متوفر على املوقع:
http 10 .://www .asharqalawsat .com/macdaily/24-11-2001/books/

books.html.
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(. اإ�ستخدام احلا�سوب وملحقاته يف اإعداد الو�سائل التعليمية.  خليف، زهري ناجي)2001. 11
بحث مقدم ملوؤمتر العملية التعليمية يف ع�رص النرتنت املنعقد بجامعة النجاح الوطنية 

يف نابل�س 2001/5/10-9.
(.  »توظيف اأ�سلوب حل امل�سكالت يف عمليتي التعليم  زامل، جمدي وا�سبيح، عمر)2004. 12
والتعلم:كتيب ار�سادي تدريبي«. ط2، من�سورات مركز الإعالم والتن�سيق الرتبوي، رام 

اهلل، فل�سطني.
املدار�س  يف  وتعليمه  احلا�سوب  تعلم  »معوقات   .) فايز)2001. 13 عادل  ال�رصطاوي، 
احلكومية مبحافظات �سمال فل�سطني من وجهة نظر املعلمني والطلبة«. ر�سالة ماج�ستري 

غري من�سورة، جامعة النجاح الوطنية، نابل�س، فل�سطني.
(.« ا�ستخدام احلا�سوب والنرتنت   �سعادة، جودت اأحمد وال�رصطاوي، عادل فايز)2003. 14

يف ميادين الرتبية والتعليم«. ط1، دار ال�رصوق للن�رص والتوزيع، عمان، الأردن.
(.  »واقع ا�ستخدامات احلا�سوب يف التدري�س ال�سفي   �سالمة، عبد احلافظ حممد)1991. 15
الأردنية،  اجلامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  الأردن«.  يف  اخلا�سة  املدار�س  يف 

عمان، الأردن.
(.  »اجتاهات املعلمني واملعلمات نحو ا�ستخدام احلا�سوب لأداء  طوالبة، حممد)1997. 16
املهام الرتبوية«. جملة اأبحاث الريموك، �سل�سلة العلوم الإن�سانية والجتماعية، 13)3(، 

.241-225
(.  »اجتاهات معلمي ومعلمات  عبداهلل، �سامي حممود وال�سويدي، و�سحى علي)1992. 17
يف  احلديثة  التعليمية  الو�سائل  ا�ستخدام  نحو  العام  التعليم  مبراحل  ال�رصعية  العلوم 

التدري�س«. جملة الرتبية، ال�سنة)21(، العدد)102(، 94-80.
لطلبة  الريا�سيات  مادة  تدري�س  يف  احلا�سوب  »ا�ستخدام   .) خالد)2001. 18 العجلوين،   
املرحلة الثانوية يف مدار�س مدينة عمان«. جملة درا�سات، اجلامعة الأردنية، 28)1(. 

.101-85
(.  »اأثر التعلم بوا�سطة احلا�سوب يف تنمية التفكري الناقد   العجلوين، حممد خري)1994. 19
لدى عينة اأردنية من طلبة ال�سف الأول الثانوي يف مبحث اجلغرافيا«. ر�سالة ماج�ستري 

غري من�سورة، اجلامعة الأردنية، عمان، الأردن.
(.  »اأثر ا�ستخدام احلا�سوب على حت�سيل املهارات العددية  علي، تي�سري �سبحي)1988. 20
التعلم«. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة الأردنية،  لدى الطلبة ذوي �سعوبات 

عمان، الأردن.
(. تكنولوجيا احلا�سوب يف العملية التعليمية، جملة درا�سات  العمري، عبداهلل �سعد)2001. 21

يف املناهج وطرق التدري�س، العدد الثالث وال�سبعون، م�رص، القاهرة، �سبتمرب 2001م.
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الروؤية وامل�ستقبل، وقائع  الفار، اإبراهيم)1995(. التعليم والتعلم املعزز باحلا�سوب – . 22
ندوة احلا�سوب يف جامعات دول اخلليج العربي.

(.  »درا�سة م�سحية لل�سعوبات وامل�ساكل التي يواجهها  امل�رصي، اأحمد حممود)1997. 23
طلبة ال�سف العا�رص يف حمافظة اربد يف تعلم املادة احلا�سوبية من وجهة نظر املعلمني 

والطلبة«. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة الريموك، اربد، الأردن.
(.  »درا�سة �ساملة حول ا�ستخدام احلا�سب الآيل   مندورة، حممد ورحاب، اأ�سامة)1989. 24
ر�سالة  جملة  الأع�ساء«.  الدول  وم�ساريع  جتارب  على  الرتكيز  مع  العام  التعليم  يف 

اخلليج العربي، 9)29(، 183-99.

ثانياً: املراجع األجنبية:
Hawisher, G.,(1989). Research and Recommendations for computers 25. 
and Composition in Gail E. Hawisher and Cynthia L.selfe(Eds.).Critical 
perspectives on computers and composition Instruction. New York: 
Teachers College Press. P.44-64,
Ito, M.,(1996). “Computer education in the mathematics curriculum 26. 
of Japan: Lesson from successes and failures of the united staters”. 
Colombia University Teachers College. Dissertation Abstracts 
International, 57(11), 4678.
Louzon, A. & Moore, A.,(1989) A Fourth Generation Distance 27. 
Education System: Integrating C AL and Computer Conferencing. 
American journal of Distance Education.
Loveless, T.,(1996). “Why aren’t computers used more in schools?”. 28. 
Harvard university, Cambridge, MA. Kennedy School of Government.
(ERIC Document Reproduction service, Np.ED 392131).
Peak, K, & Doricott, D.,(1994). Why Use Technology? Educational 29. 
Leadership, Vol. 51.
-Stine, L.,(1990). “Computers in the classroom, problems”. Writing 30. 
Notebook, 7(3), 3839.(ERIC Document Reproduction service, No EJ 
4022). 
Taylor, R,(1980): The Computer in the School: Tutor, Toll, Tutee. New 31. 
York: Teacher College Press.
White, Daniel, C.,(1993). “Improving the student use of computers 32. 
within the middle school curriculum through a multi – faceted 
approach of increase computer accessibility and varied teaching / 
Learning strategies”. Doctoral practicum Report, Nova University.
(ERIC Document Reproduction service, No, ED 37822).



د. حسن عبد اهلل النجار
أ. سامح جميل العجرمي

مدى امتالك محاضري جامعة األقصى لكفايات التعلم
املتغيرات بعض  ضوء  في   اإللكتروني 

Čďċ


