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  ملخص
تعلم ا ات ال وافر آفاي دى ت ى م رُّف عل ى التع ة إل دفت الدراس ي ه دى معلم ي ل اللكترون

ولتحقيق هدف الدراسة استخدم    . التكنولوجيا بمدارس محافظات غزة في ضوء بعض المتغيرات
ن   ة م تبانة مكون ى     ) ٦٩(الباحث اس ها عل م عرض ث ت االت، حي ة مج ى أربع ة عل رة موزع فق

 ومن خالل حساب معامل االرتباط لبيرسون , مجموعة من المحكمين للتأآد من صدقها الظاهري
 (Pearson)ة       , للتأآد من صدق االتساق الداخلي تبانة باستخدام معادل ات االس م حساب ثب آذلك ت

ة عشوائية    ) ٨٢(آرونباخ ألفا، ثم تم تطبيقها على عينة مكونة من  ة عين معلم، تم اختيارها بطريق
د             رات الدراسة، وتحدي ة حسب متغي ى مجتمعات فرعي يم مجتمع الدراسة إل م تقس طبقية، حيث ت

تخدام     ع م اس ي، وت ع فرع ل مجتم ل آ ة تمث ار عين م اختي ي، ث ع فرع ل مجتم ي آ دد العناصر ف
ة،   )ت(المتوسطات الحسابية والنسبية، واختبار  ، وتحليل التباين األحادي، لتحليل استجابات العين

يات        ال أساس ي مج ي ف تعلم االلكترون ات ال ديهم آفاي وافر ل ين تت ائج أن المعلم رت النت د أظه وق
تخدا بة اس وب بنس بكة  %)٨٢(م الحاس دمات الش ي خ ررات  %)٧٦(، وف ميم المق ي تص ، وف

ًا  %)٦٤(، وفي إدارة المقررات اإللكترونية %)٦٦(اإللكترونية وبنائها  ، ولم تظهر النتائج فروق
رة،        ر التخصص العلمي، أو سنوات الخب ذات دالة إحصائية في درجة توافر الكفاية تعزى لمتغي

ع مجاالت         في حين ظهرت فروق ذ ى جمي ة الدراسية عل ر المرحل ات دالة إحصائية تعزى لمتغي
رة        حاب الخب الح أص وب، ولص تخدام الحاس يات اس ال أساس تثناء مج ة باس نوات ) ٥(الدراس س

وقد أوصت الدراسة بضرورة تنظيم دورات     , سنوات) ٥(فأآثر، مقابل أصحاب الخبرة أقل من 
تعلم    تدريبية في تخطيط وإدارة وتطبيق التعلم  ات ال ابهم آفاي االلكتروني لمعلمي التكنولوجيا إلآس

  .االلكتروني

  .مدارس محافظات غزة ،معلمي التكنولوجيا ،آفايات التعلم االلكتروني :الكلمات المفتاحية



 "...... ـمدى توافر آفايات التعلم االلكتروني لدى معلمي التكنولوجيا ب"ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٢٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٨( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

Abstract 
The study aimed at identifying the mastery level of e-learning 

competencies among teachers of technology in schools of Gaza 
governorate. To achieve this purpose, the researcher prepared a (69) 
questionnaire divided into four main domains. It was submitted to a 
group of arbitrators to ascertain its face (content) validity; Pearson 
correlation coefficient was calculated to ascertain the internal 
consistency. The reliability was calculated by Alpha-cronbach parameter.  
The study was conducted on a sample of (82) teachers, which was chosen 
as a stratified random sample. The population of the study was divided 
into sub-groups according to the variables of the study. Then, a sample 
was chosen from each sub-group.  The results of study revealed that 
teachers possess these competencies as follows, for basics of PC using 
the percentage was (82%), for network services (76%), and for designing 
e-course (66%) and administrating e-courses (64%). Additionally, there 
were no statistically significant differences due to majoris or years of 
experience. But there were statistically significant differences due to the 
grade on all the study domains with the exception of basics of PC using. 
Teachers who have more than (5) years of experience were better than 
those with less of (5) years. The study recommended holding training 
courses in planning and administrating electronic learning for teachers of 
technology to acquire the required competencies.   

Key words: e-learning Competencies, teachers of technology, 
schools of Gaza governorate. 

  
  وخلفيتها النظرية الدراسة مقدمـة

دأت المؤسسات   ات واالتصاالت، ب ا المعلوم د لتكنولوجي ريع والمتزاي ي ظل التطور الس ف
اط        اليب وأفضل األنم التربوية بمراجعة أهدافها وممارساتها، بل أصبحت تبحث عن أنسب األس

ذاآرة   التي يمكن أن تقدم من خاللها خبرات تعليمية لطالبها، بدًال من األسا ى ال ليب المتمرآزة عل
  .والتلقين

داولها         ها، وت ات وعرض ل المعلوم ة لنق ار أنظم اد البتك ر الج دأ التفكي ار ب ذا اإلط ي ه وف
ددة   ة     . والحصول عليها، اعتمادًا على تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتع ك األنظم ين تل ومن ب

رة     نوات األخي ي الس رت ف ي ظه ي الت تعلم االلكترون اب   ، والتع ال ت، والكت طة اإلنترن يم بواس ل
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ر الشبكات     تعلم عب تعلم االفتراضي، وال لة، وال تعلم بالمراس ي، وال م(اإللكترون : المحيسن، وهاش
ده، وفي      )٥: ٢٠٠٢ ذي يري ان ال ، وغير ذلك من األنظمة التي تساعد المتعلم على التعلم في المك

بين،    وى المناس كل والمحت له، وبالش ه ويفض ذي يالئم ان ال ى    الزم زام بالحضور إل دون االلت وب
ة    ة عملي قاعات التدريس في أوقات منظمة، وبتوافر تلك األنماط الحديثة بدأت المؤسسات التعليمي

  .تصميم تعليم متكامل قائم على استخدام تلك األنظمة

ي  ويعد  تعلم االلكترون يم           ال اط التعل ى سبق أنم ادر عل داوًال، والق ر شهرة وت المصطلح األآث
ات العصر     األخرى، آما ثبت أنه األوفر في النفقات، واأل المعاصرة ، سرع في االستجابة لمتطلب

ديو، أو   اطع الفي معية البصرية، ومق ل الصوت، أو األشرطة الس ات مث تخدام تقني ى اس إضافة إل
ت، وحدوث   بكة اإلنترن ع ش ي، ومواق د اإللكترون ق البري ات، عن طري ات والبيان داول المعلوم ت

  ).٣٦ ص ،٢٠٠٢ ،الشهري(ية أحيانًا عبر مؤتمرات الفيديو المواجهة الشخص

بشكل   اآلليأنه مع انتشار استخدام الحاسب ) ١٣٩ ص ،٢٠٠٣( ويرى سعادة والسرطاوي
دم    واسع واالستفادة من خدمات االنترنت الكثيرة فرضت على المعلم أدوار جديدة تتماشى مع التق

ة أخرى   ومع مطالب الثو ،العلمي والتكنولوجي الهائل حيث   ,رة المعلوماتية واالتصاالت من جه
ف     و المخطط للمواق اوني فه اري وتع رافي واستش ط إش أدوار ذات نم ام ب ى القي م إل ول المعل تح

  .التعليمية والمصمم للدروس التي ستقدم بواسطة أدوات مختلفة للتعليم االلكتروني

ي  اختالف دور المعلم في ظل  إن تعلم االلكترون ي الت  ال ي يشكلها      ال يعن ة الت ل من األهمي قلي
أن  ) ٢٩٩ص ،٢٠٠٤( حيث يؤآد سالم ي  ب تعلم االلكترون م   ال ل يصبح دوره    ال يلغي دور المعل ب

  .أآثر أهمية فهو شخص مبدع ذو آفاءة عالية يدير العملية التعليمية باقتدار

م    دريب المعل داد وت ات إع ى مؤسس تم عل م تح دور المعل دة ل ة المتزاي ذه األهمي  وجوب ,وه
ال تخصصه   ي مج ة ف ة العلمي ن الناحي ط م يس فق المعلم ل ام ب لوباالهتم ة  وأس دريس وطريق الت

ات العصر       ،إعداده للمادة التعليمية ة     .بل البد من استطاعته التعامل مع متطلب ات فني اك آفاي فهن
ا،      ة وأدواته ع التعليمي وأن  وتربوية ومعارف سابقة البد أن يمتلكها المعلم، لكي يتفاعل مع المواق

ّدم            وى المق زامن، ويتفاعل مع المحت ر المت زامن أو غي ة باستخدام التفاعل المت يتواصل مع الطلب
  ).٢٠٠٦ ،عزمي(عبر هذه المواقع 

ليم   التعلم االلكترونيويتطلب نجاح  تعاونًا مثمرًا، وجهودًا مميزة في التخطيط والتطوير الس
اهجللم وى الم     ن اليب ومحت ل أس دم نق ية، وع اهالدراس ى الم  جن ادي إل اجاالعتي ي  نه اإللكترون

تدريجيًا، عادة ما يتطلب تحوًال  التعلم االلكترونيمباشرة، إذ إن التحول من التعليم االعتيادي إلى 
كل         ي ش ول ف ون التح ا يك دث حينم ن أن يح ن يمك ورًا، ولك ون ف ول المعلم دث أن يتح ن يح ول

، باإلضافة إلى إعداد وتأهيل علم االلكترونيالت، لكي يتم تقديمها في بيئة ناهجوصياغة محتوى الم
   (Waterhouse, Shirley; 2003, p41). المعلمين والطلبة 

ادرة   طينية مب ة الفلس ت الحكوم د أطلق يوق تعلم االلكترون ي ال طيني ف م، ٢٣/٦/٢٠٠٥الفلس
يم  وهدفت إلى تحسين نوعية وجودة التعليم الفلسطيني، من خالل تعزيز دور التكنولوجيا في الت عل
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اء    : والتعلم، وتكاملية عدة محاور منها ي، وبن اج اإللكترون تنمية المناطق التعليمية، وتطوير المنه
دى   تعلم م ات، وال ا االتصاالت والمعلوم ى تطوير صناعة تكنولوجي ة، إضافة إل بكة التعليمي الش

ق ال     )م٢٠٠٦(وفي نهاية عام . الحياة، وإدارة التغيير دء التطبي م اإلعالن عن ب ي لمشاريع   ، ت فعل
  .)٢٠٠٦ ،وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية( التعلم االلكترونيمبادرة 

دأ د ب طينية ت وق يم الفلس ة والتعل ة بوزارة التربي ى حثيث وفير لخط اط ت ض أنم تعلم بع ال
يح للم     علمين والطالبملل االلكتروني ة تت ع تعليمي اك مواق ين ، فأصبحت هن رراته   علم  متصميم مق

رر من مو            بالشكل ذا المق ة من خالل الشبكة له ة وصول الطلب وافر إمكاني ع  ااإللكتروني، مع ت ق
ي  آفايات  علم، األمر الذي يتطلب أن يمتلك المالكترونية محددة تعلم االلكترون ي، من     ال بشكل فعل

ى مدى       ذه الدراسة للوقوف عل أتي ه ا ت ات  هن وافر آفاي ي ت تعلم االلكترون ا ل ال  معلمي التكنولوجي
  . في ضوء بعض المتغيرات ارس محافظات غزةبمد
  

  تعريف التعلم االلكتروني
طريقة للتعليم باستخدام آليات "أن التعلم االلكتروني عبارة عن ) ٢٠٠٢( يعرف الموسى

االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات 
". اإلنترنت سواء أآان عن بعد أم في الفصل الدراسيبحث ومكتبات إلكترونية، وآذلك بوابات 

أن التعلم االلكتروني ) (Fallon & Brown, 2003, p 4وترى آل من فالون وبراون 
أما . مصطلح عالمي حديث للتعليم والتدريب الذي يتم تقديمه بالحاسوب المعتمد على الشبكات

التعليم المعتمد على اإلنترنت،  تعليم قريب من مفهوم"فيعرفه بأنه ) ٨ص ،٢٠٠٤(المبارك 
ولكنه يختلف عنه في أنه يستخدم تقنية اإلنترنت، ويضيف إلى ذلك أدوات يتم فيها التحكم في 

أو  WebCTتصميم و تنفيذ عملية التعليم والتعلم، فيكون هناك أنظمة إدارة التعلم مثل 
Blackboard ...ظام تعليمي يستهدف ن"بأنه ) ١٥ص ،ب - ٢٠٠٥( ويعرفه عبد الحميد". الخ

توصيل الخدمة التعليمية إلى المتعلم في مكان تواجده بعيدًا عن المعلم أو المؤسسة التعليمية، وفي 
) إلكتروني( تعليمي تقديم محتوى"بأنه ) ٢٤ص ،٢٠٠٥(آما عرفه زيتون". الوقت الذي يناسبه

ح له إمكانية التفاعل النشط المتعلم بشكل يتي عبر الوسائط المعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته إلى
". أقرانه سواء أآان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة مع هذا المحتوى ومع المعلم ومع

مدخل إبداعي لتوجيه الوسائط "على أنه ) Digangi, S, 2007, p 4( وعرفه ديجانجي
أي وقت وأي مكان اإللكترونية والتصميم الجيد حول المتعلم وبيئة التعلم التفاعلية ألي فرد في 

ويعرفه ". من خالل توظيف اإلنترنت والتقنية الرقمية بالتوافق مع مبادئ التصميم التعليمي
طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب "على أنه ) ١٦٢ص ،٢٠١٠( الترآي

نية، وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات إلكترو
وآذلك بوابات اإلنترنت، فالمقصود استخدام التقنية بكافة أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم 

  . "بأقصر وقت وأقل جهد وأآبر فائدة

تخالص         ن اس ددة، يمك ي المتع تعلم االلكترون ات ال ابق لتعريف تعراض الس الل االس ن خ م
  :وني وهيمجموعة من الحقائق األساسية ذات العالقة بالتعلم االلكتر
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ات  − تم بكل عناصر ومكون ل يه ط، ب وى التعليمي فق ديم المحت تم بتق ي ال يه تعلم االلكترون ال
البرنامج التعليمي من أهداف، ومحتوى، وطرائق تقديم المعلومات، وأنشطة، ومصادر تعلم 

 .مختلفة، وأساليب تقويم مناسبة

ل اإلن        − ة في االتصال، مث ات حديث ي آلي تعلم االلكترون ة    يعتمد ال ت، والوسائط اإللكتروني ترن
 .المتعددة، والفيديو المتفاعل

د،      − تم من بع د وأن ي التعلم االلكتروني ليس هو التعليم عن بعد، فليس آل تعليم الكتروني ال ب
تم داخل جدران الفصل الدراسي             د، ويمكن أيضًا أن ي يم عن بع ولكن هو أحد أشكال التعل

 .بوجود المعلم

 .مبدأ التعلم الذاتي والتعلم المستمر مدى الحياة يدعم التعلم االلكتروني −
  

  أهداف التعلم االلكتروني
ن الموسى    لٌّ م ددها آ داف ح ن األه ة م ى مجموع ي عل تعلم االلكترون ز ال ، )٢٠٠٢( يرتك

الم )٢٤ص  ،٢٠٠٤( ، والمبارك)٢٠٠٣(والراشد   والحازمي  ،)٢٩٥-٢٩٣ص  ،٢٠٠٤( ، وس
  : في األتي) ٢٠١٠( للوحواللوح وا ،)٢٠٠٩( والبرآاتي ،)٢٠٠٨(
ة والمؤسسة، وفي عدة اتجاهات            .١ ين الطلب نهم، وب ا بي ة فيم ين الطلب زيادة إمكانية االتصال ب

 .مثل مجالس النقاش، البريد اإللكتروني، غرف الحوار
سهولة الوصول إلى المعلم، واالتصال معه في أسرع وقت خارج أوقات الدراسة، من خالل  .٢

  .  إللكتروني، وساحات الحوار على الشبكة العالميةبعض أدواته مثل البريد ا
تناقل الخبرات التربوية، من خالل تقديم الموضوعات بشكل نموذجي، باإلضافة إلى إمكانية  .٣

ة، واالستغالل         ئلة النموذجي وك األس ثًال بن ك م تكرار الممارسات التعليمية المتميزة، ومن ذل
  . ا من وسائط متعددةاألمثل لتقنيات الصوت والصورة، وما يتصل به

ون    .٤ ذين يرغب دف ال ذا اله دم ه اد يخ بوع، ويك ل األس ي آ ررات طوال الوقت وف وافر المق ت
تعلم           يح ال ث يت ية، حي ؤوليات شخص اء ومس ون أعب ذين يتحمل ت، أو ال ي أي وق يم ف التعل

 . االلكتروني للجميع التعلم في الزمن الذي يناسبهم
ث  .٥ ددها، حي تعلم وتع يم الم هولة طرق تقي م   س ودة للمعل وري الموج يم الف رت أدوات التقي وّف

  .طرقًا متنوعة لبناء المعلومات وتوزيعها وتصنيفها بصورة سريعة وسهلة للتقييم
حيح       .٦ ور، وتص جيل الحض ات، وتس تالم الواجب ل اس م، مث ة للمعل اء اإلداري ل األعب تقلي

 .االختبارات
ى يتواآب مع      .٧ ة، حت ة التعليمي ة     تطوير دور المعلم في العملي ة والتكنولوجي التطورات العلمي

 .المستمرة والمتالحقة
  .إآساب المعلمين المهارات التقنية الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة في العملية التعليمية .٨
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  متطلبات التعلم االلكتروني
ات حددها الشهري          وافر بعض المتطلب د من ت ي ال ب تعلم االلكترون ص  ،٢٠٠٢( لتطبيق ال

  :في ما يلي )٢٠٠٩( ، العمري)٢٠٠٧( والموسوي) ٣٠١-٣٠٠ص ،٢٠٠٤( وسالم) ٣٩

 . إشراك القطاع الخاص في بناء أسس التدريب والتعلم االلكتروني .١

 .توظيف عناصر التقنية الالزمة لخفض تكلفة التعلم االلكتروني، وترسيخ الخبرات المحلية .٢

 .اريتوافر المكونات األساسية من معلم ومتعلم وطاقم دعم فني وإد .٣

تعلم          .٤ رامج ال تخدام ب ة الس ية، والطلب ة التدريس اء الهيئ ة ألعض ات الالزم وافر الكفاي ت
 .االلكتروني

 .بناء رؤية وخطة للتعليم اإللكتروني، وفقًا لفلسفة المنهج واإلمكانات المتاحة .٥

ل  .٦ ية مث زات األساس وفير التجهي ل   : ت ة عم م، ومحط ل المعل ة عم ة، ومحط زة الخدمي األجه
 .ستعمال اإلنترنتالمتعلم، وا

تعلم       ) صاحبة التجربة(االستعانة بخبرات الدول المميزة  .٧ اربهم في مجال ال تفادة من تج لالس
 .االلكتروني

  
  أنواع التعلم االلكتروني

ارك ى والمب دد الموس ي)١١٥ -١١٣ص  ،٢٠٠٥( يح ، )٣٦-٣٥ص  ،٢٠٠٦( ، والحرب
ران    ،)٢٠٠٦( والهيتي وح   ،)٢٠١٠( والترآي  ،)٢٠٠٩(وجروان والحم وح والل ) ٢٠١٠( والل

  : أساليب التعلم االلكتروني آما يلي

 (Synchronous E-Learning)التعلم االلكتروني المباشر المتزامن  .١
ادل     ات لتوصيل وتب ة للمعلوم بكة العالمي ى الش دة عل تعلم المعتم ات ال لوب وتقني ي أس ويعن

لي نفسه لتدريس المادة ذاتها، آما الدروس، ومواضيع األبحاث بين المتعلم والمعلم في الوقت الفع
ذا             م في آن واحد، ويتضمن ه يستطيع جميع الطلبة التفاعل مع بعضهم بشكل مباشر ومع المعل
واح        ترآة، وأل ات مش ورة وشاش ترآة بالصوت والص ة مش ؤتمرات تفاعلي يم م ن التعل وع م الن

ومن إيجابيات هذا النوع الكترونية مباشرة، آما يمكن تخزين معلومات الستخدامها في المستقبل، 
  . أن المتعلم يستطيع الحصول على التغذية الراجعة المباشرة من المعلم

 (Asynchronous E-learning)التعلم االلكتروني غير المباشر  .٢

وفيه يحصل المتعلم على دورات أو حصص وفق برنامج دراسي مخطط ينتقي فيه األوقات 
ه، بحيث     ي تتناسب مع ظروف اآن الت ي      واألم ي موعد زمن ى االتصال ف ة عل ه الطلب د في ال يعتم

د الصوتي،        ي، والبري د اإللكترون ل البري ي مث واحد، ويوظف لذلك بعض أساليب التعلم االلكترون
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ذي يرغب         د ال ه، وبالجه ات ل ة األوق ومن إيجابياته أن المتعلم يحصل على الدراسة حسب مالءم
 .وع إليها إلكترونيًا آلما احتاج لذلكفي بذله، ويستطيع إعادة دراسة المادة، والرج

 (Blended Learning)التعلم المدمج  .٣
بعض والتي    بعضها  لتكمل تصميمها تم التي الوسائط من مجموعه على يشتمل الذي وهو ال

ه،  التعلم تعزز ى  يشتمل  أن ويمكن  وتطبيقات د  عل تعلم،  أدوات من  العدي ل  ال ات : مث تعلم  برمجي  ال
 الذاتي، وآذلك ومقررات التعلم على اإلنترنت، المعتمدة المقررات ري،الفو االفتراضي التعاوني
ة  الفصول  التعلم في  تتضمن النشاط، على معتمدة متعددة أحداثُا األسلوب هذا يمزج ي  التقليدي  الت
تعلم  مزج بين وفيه  الذاتي، التعلم و لوجه، وجها الطالب مع المعلم فيها يلتقي زامن  ال ر  المت  وغي

   .المتزامن
  

  مميزات التعلم االلكتروني
د         ن الراش ل م دد آ ث ح ة، حي ة هام بته مكان دة، أآس ا عدي ي بمزاي تعلم االلكترون از ال يمت

الم)٢٠٠٣( ارك ،)٣٣٢-٣٣١ص ،٢٠٠٤( ، وس ى والمب ، )١١٧ص  ،٢٠٠٥( والموس
  : هذه المزايا في النقاط التالية) ٢٠١٠( والترآي ،)٧٤-٧١ص  ،٢٠٠٦( ومصطفى

 . ة نتيجة االتصال بالمواقع المختلفة على الشبكة العالمية للمعلوماتتعدد مصادر المعرف .١

دى       .٢ وافر ل د ال تت استخدام العديد من التقنيات التعليمية ووسائلها السمعية والبصرية، والتي ق
  . العديد من المتعلمين

 . التقييم الفوري والسريع، والتعرف إلى النتائج، وتصحيح األخطاء .٣

 . ية لكل متعلم نتيجة لتحقيق الذاتية في االستخداممراعاة الفروق الفرد .٤

ا     .٥ ي يراه المتعلم يتعلم ويخطئ في جو من الخصوصية، آما يمكن تخطي بعض المراحل الت
 . سهلة أو غير مناسبة

 . توسيع نطاق التعليم وتوسيع فرص القبول المرتبطة بمحدودية األماآن الدراسية .٦

تعلم، وإيص    .٧ توى الم د مس ى تحدي درة عل المتعلمين    الق د ب دون التقي ب ب وى المناس ال المحت
 .اآلخرين، باإلضافة إلى سهولة الرجوع للموضوعات السابقة التي اجتازها المتعلم

ا يواآب       .٨ ات، بم ة للمعلوم ى الشبكة العالمي رامج عل ررات والب سرعة تطوير وتحسين المق
 . خطط المؤسسات التعليمية، ومتطلبات العصر دون تكاليف إضافية باهظة

اآن     .٩ ي األم ين ف ى المتعلم ة إل ادة العلمي ول دون وصول الم ي تح ات الت ع العقب اوز جمي تج
 . النائية، بل ويتجاوز ذلك إلى خارج حدود الدول
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يم عن             .١٠ ه التعل ذي أحدث رأب الصدع ال ه ل ون في ًال يتسابق التربوي ي ح يشكل التعلم االلكترون
 .     ربعد، واألخذ بما يمكن األخذ به من التعليم المباش

  
  المستخدمة في التعلم االلكتروني التقنيات

دارس        ا في الم ة الواجب توافره ات الحديث يرتكز التعلم االلكتروني على مجموعة من التقني
ارك       د حدد المب ي، وق تعلم االلكترون وفر ال د  )٢٣ص  ،٢٠٠٤( والكليات والجامعات التي ت ، وعب

ران   ،)٥٣ ص ،٢٠٠٦( والحربي ،)٥٦-٤٧ص  ،ب -٢٠٠٥( الحميد  ،٢٠٠٩( وجروان والحم
، والشبكة CDالقرص المدمج : بعضًا من هذه التقنيات مثل) ١٥٦ص ،٢٠١٠( والترآي ،)٨ص

ة  ات  (Intranet)الداخلي ة للمعلوم بكة العالمي ؤتمرات الفيدي(Internet)، والش   وـ، وم
 (Video Conferences)  والمؤتمرات الصوتية ،(Audio Conferences) رامج ال قمر  ، وب

  .(Satellite Programs)الصناعي 
  
  ور المعلم في التعلم االلكترونيد

ة         ان العملي د أرآ ه أح ة لكون ام للغاي ام دور ه كل ع م بش ه المعل طلع ب ذي يض دور ال إن ال
ة      رات العلمي ن الخب ك م ا يمل در م ب، وبق بة للطال وم بالنس ة والعل اح المعرف و مفت ة، وه التعليمي

دري اليب الت ة، وأس دعينوالتربوي وقين ومب ًا متف تطيع أن ُيخرج طالب ة، يس تعلم , س الفعال ي ال وف
االلكتروني تزداد أهمية المعلم ويعظم دوره، فحاجته للمعلم الماهر المتقن ألساليب واستراتيجيات 
م          الته أوًال ث التعلم االلكتروني، الراغب في التزود بكل حديث في مجال تخصصه، المؤمن برس

يم المس  ة التعل ددبأهمي ارك، ( تمر، ويع ري)٢٠٠٤المب ي)٢٠٠٩( ، والعم  ،)٢٠١٠(  ، والترآ
  : أدوار المعلم في التعلم االلكتروني والتي منها) ٢٠١٠( واللوح واللوح

م،     : (Researcher)باحث  .١ ا المعل ي يكلف به إن وظيفة المعلم آباحث في مقدمة األدوار الت
ة ،    ات البرمج ي لغ ر ف ور آبي اك تط افهن يم الق اوالتعل ى التكنولوجي م ئم عل ة المعل ، ووظيف

و  ا ه ات؛ لجلب آل م د البيان ة، وقواع ات اإللكتروني ي المكتب ا للبحث ف ه دائم آباحث تدفع
  .مناسب للموضوع التعليمي المطروح

مم  .٢ ة،    : (Designer)مص ات التعليمي ة، والبرمجي ع اإللكتروني مم للمواق المعلم مص ف
  .، والنشاطات التربويةوالمحتوى التعليمي، والخبرات التعليمية

وجي  .٣ دور : (Technologist)تكنول إن ال ا، ف ال التكنولوجي هدها مج ي ش ع التطورات الت م
م في ظل           ات، ودور المعل رة في المعلوم اك وف ر فهن التقليدي للمعلم يجب أن ينتهي أو يتغي

ة أش   ة بكاف ات الحديث ع التقني ل م ة التعام ا، وآيفي ارات التكنولوجي ن مه تمكن م ك ال كالها ذل
  .وأنواعها
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م         : (Content Presenter)مقدم  .٤ ل المعل ي من قب تعلم االلكترون ديم المعلومات في ال إن تق
البد أن يتميز بسهولة الوصول إليها واسترجاعها والتعامل معها، وهذا يرتبط بوظيفة المعلم 

  .  آمقدم للمعلومات عبر الموقع التعليمي

ق  .٥ م : (Coordinator)منس ر دور المعل اعالت      يعتب ذه التف من ه ق ض ة آمنس الغ األهمي ب
ة    ى وعي بكيفي م عل ون المعل د أن يك ة، والب ات مختلف ذ اتجاه ي تأخ ددة والت رة والمتع الكثي

  .ضبط وتوزيع هذه األساليب التفاعلية بكفاءة

ه أن   : (Counselor)مرشد  .٦ ين، وعلي فالمعلم عليه تقديم النصح والمشورة واإلرشاد للمتعلم
ًا عل ون مطلع اراتهم يك ه واستفس ي احتياجات طلبت تطيع أن يلب ى يس تحدثات حت ى آل المس

  .المختلفة، ويقدم لهم المشورة فيما يصعب عليهم، ويأخذ بيدهم إلى نور العلم والمعرفة

على المعلم أن يقوم بدور الميسر والمشجع لطالبه على استخدام آل  : (Facilitator)ميسر  .٧
ر    ي، وميس تعلم االلكترون يح        أدوات ال ث يت ة، حي ع التعليمي ع المواق ل م ة التعام ي آيفي ف

  .للمتعلمين اآتشاف مواد التعلم بأنفسهم دون أن يتدخل في مسار تعلمهم

وم  .٨ رق   : (Assessor)مق ة بط ة الراجع ديم التغذي ى تق ًا عل تمل أساس وم يش م آمق دور المعل
قرر، ومقارنة أدائه بصفة مختلفة إلرشاد المتعلم إلى مستواه األآاديمي، وتقدمه الدائم في الم

  .مستمرة للتأآد من تطوره، باإلضافة إلى تقييم أداء األجهزة والبرمجيات المستخدمة

أربع مجاالت              رتبط ب ي م تعلم االلكترون م في عصر ال ا سبق يتضح أن المعل ومن خالل م
  : واسعة  وهي

 ).Designing instruction Competencies( آفايات تصميم التعليم  .١

 ).Competencies Using technology( توظيف التكنولوجيا  آفايات .٢

 . ) Encouraging students interaction Competencies(آفايات تشجيع تفاعل الطالب  .٣

  .) Promoting students self learning Competencies(آفايات تطوير التعلم الذاتي للطالب  .٤
  

  مشكلة الدراسة
تعلم االلكترون  يعتمد نجاح   رة    - يال تالك الم   -بدرجة آبي ى ام ات الخاصة    درسين عل للكفاي

ة          د تمت مقابل ة، وق يم الحديث للطلب وع من التعل بهذا النوع من التعلم، وقدرتهم على تقديم هذا الن
وي          عدد ال بأس به من   دارس من خالل عمل الباحث باإلشراف الترب ا بالم مدرسين التكنولوجي

ى  ين عل ة المعلم ي الطلب اء فف دارسأثن دريبهم بالم رة ت ع   ،ت اش م ن خالل النق ذلك م ي وآ معلم
ا زة   التكنولوجي ات غ دارس محافظ ول   بم نهم ح ار م ي ، واالستفس تعلم االلكترون تحدث   ال آمس

م عدم          د معظمه ًا بالموضوع، وأآ دوا اهتمام د أب ه، وق وافر تكنولوجي، ومدى امتالآهم لمهارات  ت
ي  و ,لديهم التعلم االلكترونيآفايات  ي  توظيف  نهم من  تمك الت تعلم االلكترون ا     ال دريس؛ آم في الت
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وزارة في  التعلم االلكترونيتمت مراجعة الجهات المشرفة على  ي      ال ة الت دورات التدريبي حول ال
 .، فكانت اإلجابة بعدم تلقيهم أية دورة في هذا المجال التعلم االلكترونيفي مجال  درسينتلقاها الم

ين      آما أآدت نتائج العديد من الدرا دى المعلم ي ل يم االلكترون ات التعل سات السابقة عدم توافر آفاي
رج اهللا   ومن هذه الدراسات دراسة وأعضاء هيئة التدريس وح وف اتي   ،)٢٠١٠( الل  ودراسة البرآ

ري ،)٢٠٠٩( ة العم ريم  ،)٢٠٠٩( ودراس د الك ة العب ازمي ،)٢٠٠٨(ودراس ة الح  ودراس
هري  ،)٢٠٠٨( ة الش ة ال ،)٢٠٠٨( ودراس افظودراس ي   ،)٢٠٠٧( ح ة عزم  ،)٢٠٠٦(ودراس

وانج "ودراسة  ،Abdelrahem & Al Musawi, 2003)" (عبد الرحيم والموسوي"ودراسة 
وهين ة  ،(Wang & Cohen, 2003)" وآ ي"ودراس ي  ،(Allehaibi, 2002)" اللهيب وف

ر  ك فك دى  الباحثضوء ذل إجراء دراسة تكشف عن م ات ب وافر آفاي يت تعلم االلكترون دى  ال ل
  .بمدارس محافظات غزة معلمي التكنولوجيا

  
  أسئلة الدراسة

  بمدارس محافظات غزة ؟ معلمي التكنولوجيالدى  التعلم االلكترونيمدى توافر آفايات ما  .١

ات   في درجة ) α٠.٠٥≤(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .٢ وافر آفاي ت
ي   تعلم االلكترون دى  ال ا ل ي التكنولوجي دار  معلم زة  بم ات غ زى للتخصص  ُتس محافظ ع

 ؟)علوم ,آمبيوتر، تكنولوجيا(العلمي

توافر آفايات في درجة ) ٠.٠٥ α≤(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .٣
 ٥أقل من  (ُتعزى للخبرة  بمدارس محافظات غزة معلمي التكنولوجيالدى  التعلم االلكتروني

 ؟)سنوات فأآثر ٥سنوات، 

توافر آفايات في درجة ) ٠.٠٥ α≤(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  هل توجد فروق .٤
ي  تعلم االلكترون دى  ال ا ل ي التكنولوجي زة  معلم ات غ دارس محافظ زى  بم ة ُتع للمرحل

 ؟)يةإعدادية، ثانو، ابتدائية(الدراسية
  

  أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى

تعلم  في نظام   بمدارس محافظات غزة    معلمي التكنولوجيالوضع قائمة بالكفايات الالزمة  .١ ال
في مجال    للمدرسين، بحيث يمكن أخذها في االعتبار عند تصميم برامج تدريب االلكتروني

  .التعلم االلكتروني

ي توافر آفايات تحديد مستوى  .٢ دى   التعلم االلكترون ا  ل دارس محافظات    معلمي التكنولوجي بم
  .غزة
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ى   .٣ ات    الوقوف عل وافر آفاي تعلم اال مستوى ت ي ال دى   لكترون ا  ل في ضوء    معلمي التكنولوجي
 . مرحلة الدراسيةوالخبرة وال تخصصمتغيرات ال

 .، وتبصيرهم بالكفايات الخاصة بهالتعلم االلكترونيبأهمية  معلمي التكنولوجياتنمية وعي  .٤

 .وتطويره معلمي التكنولوجيالاإلسهام في تحسين األداء التدريسي  .٥
  

  أهمية الدراسة
ة   التعلم االلكترونيآفايات موضوعها الذي يحدد لحالية أهميتها من تكتسب الدراسة ا الالزم

د الم حيث يمكن لهذه الدراسة ان   ،معلمي التكنولوجيال م      درسين تفي ى تحسين أدائه بمساعدتهم عل
ي  التعليمي في ضوء آفايات  تعلم االلكترون ا يمكن أن    ،ال د الدراسة   آم اإلدارة المشرفة  أيضًا  تفي

ذلك   ،الباحثيها استنادا إلى الكفايات التي وضعها أداء مدرسفي تطوير  ية والتعليمبوزارة الترب آ
ُد باستخدام         هذه الدراسة قد تفيد  دأ بع م تب ي ل ا الت ة العلي ي  المؤسسات التعليمي تعلم االلكترون في   ال

 .مجال التعليم
  

  مصطلحات الدراسة
ات  يآفاي تعلم االلكترون ري  :ال ا العم ا  )١٤ص  ،٢٠٠٩( يعرفه ن  "بأنه ين م توى مع مس

ا  لدى  تتوافرالمعلومات والمهارات واالتجاهات التي تلزم أن  تعلم  في مجال    معلمي التكنولوجي ال
  . "بهدف الوصول بالعملية التعليمية إلى درجة من الكفاءة والفاعلية االلكتروني

التعلم فر آفايات توادرجة "يعرفها الباحث إجرائيًا في هذا البحث بأنها  :الكفاية توافردرجة 
ي يضعها الم    معلمي التكنولوجيالدى  االلكتروني لنفسه في األداة    درس، والتي تقاس بالدرجة الت

  ."لهذا الغرض من قبل الباحث المعدة
  

  محددات الدراسة

 .عينة من معلمي التكنولوجيا بمدارس محافظات غزةاقتصرت الدراسة الحالية على اختيار  .١

ي       الدراسة على تقد تراقتص .٢ تعلم االلكترون ات ال وافر آفاي ا لمدى ت يرات معلمي التكنولوجي
 .من وجهة نظرهم

 .)م٢٠١٠/٢٠١١(أجريت الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي .٣

ي   .٤ تطالع آراء معلم ات، واس ع البيان أداة لجم تبانة آ ة االس ة الحالي تخدمت الدراس اس
  .االلكترونيالتكنولوجيا حول مدى توافر آفايات التعلم 
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  الدراسات السابقة
ات            دى أعضاء هيئ ي ل تعلم االلكترون ارات ال ات ومه د من الدراسات آفاي وقد تناولت العدي
التدريس بالجامعات، وقليل منها تناولت مدى امتالك المعلمين لتلك الكفايات، ومن هذه الدراسات 

  :ما يلي

  الدراسات العربية: أوًال
اديمي   ) ٢٠١٠( دراسة اللوح وفرج اهللا والتي هدفت إلى معرفة مدى ممارسة المشرف األآ

ى              د أجريت الدراسة عل ة القدس المفتوحة، وق ي بجامع تعلم االلكترون ه في ال لألدوار المنوطة ب
نهم  ) ١٣٤( عينة قوامها مشرفة،  ) ٣٧(مشرف و ) ٩٧(من المشرفين األآاديميين والمشرفات، م

تأآيد غالبية أفراد العينة : وقد توصلت الدراسة إلى. لغرضواستخدم الباحثان استبانه أعدت لهذا ا
ذلك، وآانت استجاباتهم            دهم ل ي وتأيي تعلم االلكترون اديمي في ال لألدوار المنوطه بالمشرف األآ

ة  دى     %). ٩٠(عالي ي م ائية ف ة إحص روق ذات دالل ود  ف دم وج ة ع ائج الدراس رت نت ا أظه آم
اث    ممارسة المشرف األآاديمي لألدوار المنو ذآور واإلن ين ال ي ب ا  . طه به في التعلم االلكترون آم

وظيفي      ر الوصف ال ًا لمتغي . بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المشرفين تبع
ر التخصص لصالح    ًا لمتغي ة إحصائية تبع روق ذات دالل ود ف ة وج ائج الدراس رت نت ا أظه بينم

  .تخصص التربية

إلى التعرف على المعوقات التي تواجه معلمي اللغة العربية ) ٢٠١٠( ودراسة اللوح واللوح
ة في     عند تنفيذ برامج التعلم االلكتروني آأداة تربوية، وتعرف أثر آل من الجنس وسنوات الخدم

ة من           اس تكون بصورته النهائي اء مقي م بن ق هدف الدراسة ت ات؛ ولتحقي ذه المعوق رة ) ٦٢( ه فق
االت  ع مج ى أرب ات ت: وزعت عل ق    معوق ات تتعل ة، معوق ق بالطلب ات تتعل المعلم، معوق ق ب تعل

ي    التعلم االلكترون ق ب ات تتعل ة، معوق ة . بالمدرس ة الدراس ت عين م  ) ٨٤( وبلغ ة ت ًا ومعلم معلم
ا   رات   : اختيارهم بالطريقة القصدية الطبقية، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمه ع فق أن جمي

ة إحصائية في       األداة شكلت معوقات للتعليم اإللكترون روق ذات دالل رة، وال توجد ف ي بدرجة آبي
ر          ة إحصائيًا تعزى لمتغي روق دال ا توجد ف معوقات التعلم االلكتروني تعزى لمتغير الجنس  بينم

  ).فما فوق –١١( سنوات الخدمة لصالح من لديهم سنوات خدمة

اتي   ة البرآ ذلك دراس تخدام     ) ٢٠٠٩( وآ ع اس ى واق رف عل ى التع دفت إل ي ه تعلم  والت ال
 ،االلكتروني لدى طالبات الرياضيات في برنامج اإلعداد التربوي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

طالبة من طالبات الرياضيات في برنامج اإلعداد التربوي ) ١٠٥( حيث تكونت عينة الدراسة من
ات    ،مقسمين على ثالث مجموعات أداة لجمع البيان ق  وبع  ،واستخدمت الدراسة االستبانة آ د تطبي

ات    % ٧٥: أداة الدراسة توصلت الدراسة إلى النتائج التالية ة بالمتطلب ى دراي من عينة الدراسة عل
ة ( األساسية التقليدية للتعليم االلكتروني مثل ا   ،)وشبكة االنترنت   ،والماسح الضوئي   ،الطابع بينم

ة للتعل       % ٢٤أآثر من  ات الحديث ة بالمتطلب ى دراي ل  من عينة الدراسة ليسوا عل ي مث  يم االلكترون
و( داتا ش اعلي ،ال ديو التف ؤتمرات الصوتية ،الفي ديو ،الفصول االفتراضية ،الم ؤتمرات الفي  ،)م

ل      ة مث اج بالجامع ة اإلنت هلة ورخيص ات س وفر بعض المتطلب دم ت وحظ ع ذلك ل ات ( آ البرمجي
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ي بالج ). واألقراص المدمجة ،التعليمية ة هو  آما لوحظ أن أآبر معوق للتعليم االلكترون عدم  ( امع
  ).تدريب الطالب على آيفية التعامل مع التعلم االلكتروني

ري   ة العم دفت دراس ة      ) ٢٠٠٩( وه ي ودرج تعلم االلكترون ات ال ى آفاي رف عل ى التع إل
ع     ،توافرها لدى معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة المخواة التعليمية وتألفت عينة الدراسة من جمي

اً ) ٣٠٦( فظة المخواة التعليمية وعددهممعلمي المرحلة الثانوية بمحا تبانة    ،معلم واستخدمت االس
تعلم   : وبعد تطبيق أداة الدراسة توصلت الدراسة إلى النتائج التالية ،آأداة للدارسة ات ال تتوافر آفاي

ي       تعلم االلكترون ة في محاور ال ة الثانوي ادة الحاسب   ،االلكتروني لدى معلمي المرحل ادة   ،وقي وقي
ة بدرجة متوسطة     ،نترنتالشبكات واال ددة التعليمي م    ،وتصميم البرمجيات والوسائط المتع ا ل بينم

ة الدراسة تعزى للتخصص العلمي           ات عين ين متوسط إجاب ة إحصائيًا ب  ،تجد الدراسة فروق دال
  .وللدورات التدريبية في الحاسب والشبكات ،وسنوات الخبرة

دة والمشاعلة   ة      إل  )٢٠٠٩( بينما هدفت دراسة الخوال ات معلمي التربي ى آفاي ى التعرف عل
ات       ذه الكفاي ة ه ديرهم ألهمي ي وتق تعلم االلكترون نهج الوصفي     . اإلسالمية لل واستخدم الباحث الم

ة اؤالت الدراس ة عن تس ي لإلجاب ن  ،التحليل ة م ة الدراس ت عين ًا) ٤٠(وتكون تخدمت  ،معلم واس
ة  أداة للدارس ي آ م االلكترون ات المعل تبانة لكفاي ودوأظه ،اس ة وج ائج الدراس ة ) ٧٦( رت نت آفاي

ة         ة الثانوي المية للمرحل ة اإلس م التربي د معل ا عن ب توافره ي يج تعلم االلكترون ي ال ة ف الكتروني
االت  ت مج ى س ة عل ات      ،موزع تص بكفاي ى يخ ة األول ات المرتب ن آفاي بة م ر نس د أن أآب وج
تعلم االلكترو     ،مصادر التعلم االلكتروني اليب ال ات أس ي ثم في آفاي ات القضايا      ،ن ا في آفاي وأقله

ي تعلم االلكترون ة لل ة والقانوني دير   ،األخالقي ي تق ة إحصائيا ف روق دال ة ف ذلك أظهرت الدراس آ
المعلمين ألهمية هذه الكفايات تعزى إلى المؤهل العلمي وحضور الدورات التدريبية لصالح ذوي 

  ).رات التدريبيةحضور الدو( ولصالح) تخصص باإلضافة إلى مؤهل تربوي( المؤهل

تعلم           ) ٢٠٠٨(أما العبد الكريم  ع استخدام ال ى واق ى التعرف عل د أجرى دراسة هدفت إل فق
ع معلمي     , االلكتروني في مدارس المملكة األهلية بمدينة الرياض وتكونت عينة الدراسة من جمي

ة  ) ٢٩٧( ومعلمات مدارس المملكة خالل فترة إجراء الدراسة وعددهم  م ومعلم ت  ،معل خدمت واس
ات   ع البيان أداة لجم تبانة آ ائج  ، الدراسة االس ى النت ق أداة الدراسة توصلت الدراسة إل د تطبي وبع

ة ة   : التالي ي المدرس ي ف تعلم االلكترون تخدام طرق ال دى اس و م ائيًا نح ة إحص روق دال ود ف  ،وج
م    ا ل ائج  وأنماط استخدام التعلم االلكتروني في المدرسة لصالح اإلناث بينم عن  دراسة  ال تكشف نت

رات    اختالف متغي ور ب نفس المح ائيًا ل ة إحص روق دال ود ف ي  ،التخصص( وج ل العلم  ،والمؤه
ة    ،والخبرة دورات التدريبي ي يستخدم          ،)وعدد ال م المجاالت الدراسية الت ائج أن أه ا بينت النت آم

ي  ر المستويات استخدامًا     ،فيها التعلم االلكتروني في المدرسة هي مواد الحاسب اآلل ه هي   وأآث ل
  .صفوف المرحلة الثانوية

ي        ) ٢٠٠٨( ودراسة الحازمي تعلم االلكترون ع استخدام ال ى واق ى التعرف عل التي هدفت إل
ين والطالب        ة نظر المعلم ة الرياض من وجه ع الباحث     ،في مدارس أهلية مختارة بمدين د اتب وق

ًا و ) ١٠٠(وتكونت عينة الدراسة من    ،المنهج الوصفي المسحي اً طا) ٤٠١(معلم واستخدمت   ،لب
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ات   ع البيان أداة لجم تبانة آ ائج  ، الدراسة االس ى النت ق أداة الدراسة توصلت الدراسة إل د تطبي وبع
ة تعلم        : التالي ا ال ي يحتاجه ة الت ة المعرفي االت الخلفي ي مج ين ف تجابات المعلم ت اس تراوح

ي ي  ،االلكترون تعلم االلكترون تخدام ال ة الس ارات الالزم زات ،والمه ال تجهي ة  ومج ة التحتي البني
رية   وادر البش زة والك تعلم      ،واألجه ة ال وى وبيئ ة وإدارة محت ررات االلكتروني ائص المق وخص

ة   طة وعالي ين متوس ا ب ي م ة      ،االلكترون االت الخلفي ي مج الب ف تجابات الط ت اس ا تراوح بينم
ي تعلم االلكترون ا ال ي يحتاجه ة الت زة  ،المعرفي ة واألجه ة التحتي زات البني ال تجهي وادر ومج والك
ة طة وعالي ين متوس ا ب ًا م رية أيض تعلم  ،البش تخدام ال ة الس ارات الالزم ال المه ي مج ا ف أم

  .االلكتروني فكانت االستجابات مرتفعة

هري ة الش دفت دراس ذلك ه دريس ) ٢٠٠٨( آ ة الت اء هيئ توى أداء أعض ويم مس ى تق إل
ة  ة المفتوح ة العربي ي بالجامع تعلم االلكترون ة ال ي بيئ اض( التعليمي ف رع الري ة  ،)ف ت عين وتألف

ة المفتوحة      ) ٧٦(الدراسة من   رع الجامع دريس بف ة ت تبانة     ،عضو هيئ واستخدمت الدراسة االس
ات ع البيان أداة لجم ة ،آ ائج التالي ى النت ق أداة الدراسة توصلت الدراسة إل د تطبي تجابات : وبع اس

ين   (Moodle)تروني أعضاء هيئة التدريس في مجال المعرفة بنظام إدارة التعلم االلك آانت ما ب
ة طة وعالي تعلم   ،متوس ام إدارة ال تخدام نظ ال اس ي مج دريس ف ة الت اء هيئ تجابات أعض واس

واستجابات أعضاء هيئة التدريس في مجال التصميم  ،االلكتروني آانت ما بين ضعيفة ومتوسطة
ة        ين متوسطة وعالي ا ب ر النظام آانت م ستجابات أعضاء   وا ،التعليمي للمقررات التي تدرس عب

ي  تعلم االلكترون ام إدارة ال تخدام نظ ة باس ارات المرتبط ان المه ال إتق ي مج دريس ف ة الت هيئ
(Moodle) آانت ما بين متوسطة وعالية.  

دى    ) ٢٠٠٧( وآذلك أجرى الحافظ ي ل تعلم االلكترون دراسة هدفت إلى التعرف على واقع ال
ة       وتمثلت مجتمع ال  ،هيئة التدريس في جامعة الموصل دريس بكلي ة الت ع أعضاء هيئ دراسة بجمي

ة ي الجامع ة ف ين للبحث  ،التربي اء أدات ام الباحث ببن د ق اس  ،وق تبيان لقي ى اس ملت األداة األول ش
دريس           ،مهارات التعلم االلكتروني ة الت تالك أعضاء هيئ ى ام أداتي الدراسة توصلت الدراسة إل

ام    من الم%) ٨٤.٠٦( لمهارات التعلم االلكتروني بنسبة وب بشكل ع ا توصلت    ،ستوى المطل آم
تعلم   ارات ال توى مه ي مس اث ف ذآور واإلن ين ال ائيا ب ة إحص روق دال ود ف ى وج ة إل الدراس

ذآور  ي ولصالح ال ين   ،االلكترون ة إحصائيًا ب روق دال دم وجود ف ى ع ذلك توصلت الدراسة إل آ
ي      تعلم االلكترون ارات ال ا تو  ،التخصصين العلمي واألدبي في مستوى مه ى    آم صلت الدراسة إل

  .وجود اتجاهات إيجابية لدى هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الموصل نحو التعلم االلكتروني

ين        ) ٢٠٠٧( آما هدفت دراسة الشمري  ات استخدام المعلم ة ومعوق ى أهمي ى التعرف عل إل
لدراسة من   وتكون مجتمع ا ،للتعليم االلكتروني من وجهة نظر المشرفين التربويين بمحافظة جدة

دة   ة ج ويين بمحافظ رفين الترب ع المش ددهم , جمي الغ ع اً ) ١٩١( والب رفًا تربوي تخدمت  ،مش واس
ة أداة للدراس تبانة آ ة االس رفين  ،الدراس ف المش ى أن موق ة إل لت الدراس ا توص د تطبيقه وبع

ة المتوس            ة استخدامه آانت بدرجة موافق وآانت قيم ي وأهمي تعلم االلكترون اه ال ط التربويين تج
ورين   ام للمح ابي الع ة       ،)٤.١١( الحس ة حيادي تجابات بدرج ت االس ات آان ور المعوق ا مح بينم

ام   ابي الع ط الحس ة المتوس ت قيم ة     ،)٣.٢١( وآان روق دال ود ف دم وج ائج ع رت النت ذلك أظه آ
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زى       ي تع تعلم االلكترون اه ال ويين تج رفين الترب ن المش ة م ع الدراس ف مجتم ين مواق ائيا ب إحص
اإللمام بالحاسب   ،الدورات التدريبية في مجال اإلشراف ،التخصص ،الخبرة ،ؤهلالم( لمتغيرات

  ).اآللي

ًا ألدواره         ) ٢٠٠٦(عزمي   بينما أجرى م وفق ات المعل ى آفاي ى التعرُّف عل دراسة هدفت إل
اني     ى ثم وت عل تبانة احت تخدم الباحث اس د، واس ن بع ي ع تعلم االلكترون ام ال ي نظ تقبلية ف المس

ات رئيسة،   ة الدراسة    آفاي اونيهم، وطالب من     ) ١١٠(وبلغت عين امعيين ومع ين الج من المعلم
ين بدرجة      م المعلم ات ته آلية التربية بالرستاق بسلطنة عمان، وأفرزت نتائج الدراسة خمس آفاي

ة          : مهمة جدًا هي وم، في حين آانت آفاي وجي، والمق دم، والتكنول آفاية الباحث، والمرشد، والمق
ة       المصمم، والمنسق، ين أعضاء هيئ ة إحصائيًا ب والميسر بدرجة مهمة، ولم تكن هناك فروق دال

م في              تقبلية للمعل ة مس درج تحت آل وظيف ي تن ات الت ة الكفاي التدريس والطالب في ترتيب أهمي
ة    ين أعضاء هيئ ة إحصائيًا ب روق دال اك ف ن هن م يك ذلك ل د، وآ ي عن بع تعلم االلكترون ام ال نظ

ل وظ ة آ ي أهمي دريس ف ة، أو  الت ة الوظيفي اديمي، أو الدرج زى للتخصص األآ تقبلية تع ة مس يف
  .الخبرة في التدريس، أو الخبرة في مجال الحاسوب، أو الخبرة في استخدام اإلنترنت

  الدراسات األجنبية: يًاثان
دراسة هدفت إلى الكشف (Jawarnaeh& Alhersh, 2005) " جوارنة والهرش"دراسة 

ة الترب    تالك طلب دى ام ن م ات       ع ا المعلوم ارات تكنولوجي وك لمه ة اليرم ي جامع ة ف ة العملي ي
واالتصاالت ودرجة ممارستهم لها خالل فترة التطبيق العملي الخاص ببرنامج إعداد معلمين قبل 

د . الخدمة احثي   وبع ق الب ا    تطبي ة قوامه ى عين تبانة عل ة و  ) ٩٠( ن لالس  ،مشرفا ) ٢٢(طالب وطالب
تالك   دى ام ى أن م ة إل ت الدراس ات   خلص ا المعلوم ارات تكنولوجي ة لمه ة العملي ة التربي طلب

ين ضعيف ومتوسط     ا ب تالك ودرجة       , واالتصاالت تتراوح م ين درجة االم اك انسجاما ب وأن هن
  .آذلك آشفت الدراسة عن عدم استخدم مشرفي التربية العملية لهذه المهارات ،الممارسة

 ,Abdelrahem & Al Musawi) " (عبد الرحيم والموسوي "وفي اإلطار نفسه أجرى 
ة            2003  ل أعضاء هيئ ة لإلنترنت من قب ى االستخدامات التعليمي ى الوقوف عل دراسة هدفت إل

ن      ة م ة الدراس ت عين ابوس، وتألف لطان ق ة الس دريس بجامع ارت  ) ١٩٣(الت د أش رًا، فق محاض
ٌد، ويتمرآز في سبعة استخد      : امات هي نتائجها إلى أن استخدام أعضاء هيئة التدريس للشبكة جي

ردي، وفي       يم ف أداة تعل المقررات، وتحميل المواد التعليمية الجاهزة، وللحصول على مراجع، وآ
ن       ي البحث ع ة ف ات الطلب ين آفاي وير وتحس ي، ولتط د اإللكترون ر البري ي عب ال التعليم االتص

ى   المعلومات، وإلثراء المعلومات في الكتب المقررة، وأن اإلنترنت أآثر ما يستخدم للحصول عل
ين         ة ب ة العلمي أداة للمحادث ة، وآ ة الراجع ى التغذي المعلومات حول عمل الواجبات، والحصول عل
ت، وأن    المحاضرين، ولم تكن هناك فروق دالة إحصائيًا بين الذآور واإلناث في استخدام اإلنترن

  . المحاضرين من ذوي الخبرة المرتفعة أآثر استخدامًا لإلنترنت من ذوي الخبرة المنخفضة

ا نجد دراسة     وهين  "بينم ج وآ ى الوقوف      (Wang & Cohen, 2003)" وان د سعت إل ق
ة سيبرسبيس        دريس في جامع ة الت لالنترنت في    Cyberspaceعلى آيفية استخدام أعضاء هيئ
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ى    تبانة عل ع اس م توزي د ت ارآة، وق ة ) ١٥٨(التواصل والمش ي الجامع اتذة ف ن األس فت  ،م وآش
ائج أن  ات%) ٥٣(النت ن األس ي تفحص   م بوع ف ن األس اعات م الث س الل ث تهم خ ذة يقضون وق

تخدامه ل واس ب %) ٢٢(و ،االيمي ة الوي تخدمون خدم ة  %) ١١(و ،يس تخدمون خدم نهم يس م
وفر ات    %) ٤(و ،الج ل الملف ة نق تخدمون خدم تخدام     FTPيس بوعيًا، وأن اس اعات أس الث س ث
د اال تخدامًالالبري عبية واس ر ش و األآث ي ه ة وأشارت الد ،كترون روق دال دم وجود ف ى ع راسة إل

د اال     تخدام البري ي اس اتذة ف ين األس ائيًا ب نس  لإحص زى للج ي تع تخدام   , كترون بة اس ت نس وآان
  .االنترنت أعلى لمن يعتقدون بأهميته في تدعيم التدريس، والبحث مقارنة بمن يعتقدون غير ذلك

ى التعرف ع     (Allehaibi, 2002)" اللهيبي"أما دراسة  د هدفت إل ى استخدام أعضاء    فق ل
تبانه     ات اس ع البيان ي جم تخدم الباحث ف ت، واس عودية لالنترن ات الس ي الجامع دريس ف ة الت هيئ

ر  وذج روج ات) ,Rogers 1995(ونم ار االختراع ى   ،النتش تبانة عل ن ) ٥٠٠(وزعت االس م
ترنت  أعضاء هيئة التدريس في جامعتين من الجامعات السعودية، وأشارت النتائج أن انتشار االن 

ة           ه األولي ي مراحل د  ف عودية يع ات الس ي الجامع دريس ف ة الت اء هيئ ين أعض %) ٧٤(وأن  ،ب
من أعضاء هيئة التدريس المشارآين في االستبيان معارضين  %) ٢٥(يستخدمون اإلنترنت وأن 

  .الستخدام االنترنت
  

  السابقةللدراسات  التعليق على
اب يتضح من العرض السابق أن  تعلم       معظم الدراسات الس ة أسلوب ال ى أهمي د أشارت إل قة ق

ي          تعلم االلكترون ات ال د آفاي ات بتحدي م الدراس ت معظ ا اهتم تعلم، آم م والم ي للمعل االلكترون
 ،)٢٠٠٨( ودراسة الشهري   ،)٢٠٠٩( دراسة العمري   الالزمة للمعلم ودرجة توافرها لديه مثل

ودراسة   ،)٢٠٠٧( ة الحافظودراس ،)٢٠٠٨( ودراسة الحازمي ،)٢٠٠٨(ودراسة العبد الكريم 
ي  ة  ،)٢٠٠٦(عزم وهين"دراس ج وآ رحيم "و ،(Wang & Cohen, 2003)" وان د ال عب

 ,Allehaibi)" اللهيبي "ودراسة   ،(Abdelrahem & Al Musawi, 2003)" والموسوي 
2002) 

تناولت بعض الدراسات واقع استخدام االنترنت في العملية التعليمية مثل دراسة عبد الرحيم 
، وتناول البعض اآلخر معوقات Abdelrahem & Al Musawi, 2003)(موسوي وال

بينما تناولت  ،)٢٠٠٧(والشمري  ،)٢٠١٠( استخدام التعلم االلكتروني مثل دراسة اللوح واللوح
 معظم الدراسات السابقة واقع استخدام ومدى توافر آفايات التعلم االلكتروني مثل دراسة الحافظ

 ودراسة الحازمي ،)٢٠٠٨(ودراسة العبد الكريم  ،)٢٠٠٨( هريودراسة الش ،)٢٠٠٧(
 ودراسة اللوح وفرج اهللا ،)٢٠٠٩( ودراسة العمري ،)٢٠٠٩( ودراسة البرآاتي ،)٢٠٠٨(
تقدير معلمي التربية اإلسالمية ) ٢٠٠٩( ، وقد تناولت دراسة الخوالدة والمشاعلة)٢٠١٠(

 .ألهمية آفايات للتعلم االلكتروني
إلى وجود فروق دالة إحصائيًا نحو مدى استخدام ) ٢٠٠٨(سة العبد الكريم أشارت درا  

وأنماط استخدام التعلم االلكتروني في المدرسة لصالح  ،طرق التعلم االلكتروني في المدرسة
إلى وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى مهارات ) ٢٠٠٧( اإلناث، بينما أشارت دراسة الحافظ
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 Abdelrahem)(بينما لم تجد دراسة عبد الرحيم والموسوي  ،ح الذآورالتعلم االلكتروني لصال
& Al Musawi, 2003أية فروق إحصائية في استخدام ) ٢٠١٠( ، ودراسة اللوح واللوح

بينما أشارت  ،)٢٠١٠( التعلم االلكتروني تعزى للجنس، وأيدتهم في ذلك دراسة اللوح وفرج اهللا
إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين (Wang & Cohen, 2003) " وانج وآوهين"دراسة 

  .األساتذة في استخدام البريد االلكتروني تعزى للجنس
وجود فروق دالة إحصائيًا ) ٢٠٠٩( أآدت بعض الدراسات مثل دراسة الخوالدة والمشاعلة  

نحو مدى توافر آفايات التعلم االلكتروني تعزى إلى التخصص العلمي لصالح التخصص 
ودراسة العبد الكريم  ،)٢٠٠٧( ودراسة الشمري ،)٢٠٠٧( بينما لم تجد دراسة الحافظ التربوي،

أية فروق إحصائية في ) ٢٠١٠( ودراسة اللوح وفرج اهللا ،)٢٠٠٩( ودراسة العمري ،)٢٠٠٨(
  .مدى توافر آفايات التعلم االلكتروني تعزى إلى التخصص العلمي

د فروق دالة إحصائيًا في آفايات استخدام إلى وجو) ٢٠١٠( أشارت دراسة اللوح واللوح  
والعبد  ،)٢٠٠٧( بينما لم تجد دراسة الشمري ،التعلم االلكتروني تعزى لمتغير سنوات الخبرة

أية فروق إحصائية في استخدام التعلم االلكتروني ) ٢٠٠٩( ودراسة العمري ،)٢٠٠٨(الكريم 
 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة

اهتمت بمعرفة مدى امتالك أفراد عينة دراستهم لكفايات قد وجد عدد من الدراسات و
وممارستهم لها ضمن مستويات مختلفة وفي مناطق جغرافية مختلفة  ،استخدام التعلم االلكتروني

 ودراسة الحازمي ،)٢٠٠٨(وفي مختلف الميادين والمستويات العلمية مثل دراسة العبد الكريم 
 ودراسة الخوالدة والمشاعلة ،)٢٠٠٩( سة العمريودرا ،)٢٠٠٩( ودراسة البرآاتي ،)٢٠٠٨(
آذلك نجد دراسات اهتمت بمعرفة مدى ممارسة المشرف األآاديمي لألدوار المنوطة ). ٢٠٠٩(

الدراسة الحالية مع آثير  وتتفق). ٢٠١٠( به في التعلم االلكتروني مثل دراسة اللوح وفرج اهللا
  . آأداة لجمع المعلوماتفي استخدامها لالستبانة  من الدراسات السابقة

هذا وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في آونها تحاول الوقوف على مدى   
وآذلك تختلف في تناول المرحلة . توافر مهارات التعلم االلكتروني لدى معلمي التكنولوجيا

الرحيم  الدراسية حيث اهتمت معظم الدراسات السابقة بالمرحلة الجامعية مثل دراسة عبد
ودراسة  ،)٢٠٠٧( ودراسة الحافظ ،Abdelrahem & Al Musawi, 2003)(والموسوي 

بينما اهتمت بعض الدراسات األخرى بوجهة نظر الطلبة مثل دراسة العبد  ،)٢٠٠٨( الشهري
آذلك اهتمت بعض الدراسات بوجهة نظر  ،)٢٠٠٨( ودراسة الحازمي ،)٢٠٠٨(الكريم 

وبالرغم من ) ٢٠١٠( ودراسة اللوح وفرج اهللا ،)٢٠٠٧( المشرفين مثل دراسة الشمري
اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة، فقد اتفقت في بعض المحاور الجزئية لتلك 

  :الدراسات، والتي تم االستفادة منها في األتي
  .تحديد قائمة بكفايات التعلم االلكتروني −
  .لدراسة الحاليةتحديد اإلجراءات المنهجية التي سارت عليها ا −
  . تنظيم النتائج وعرضها وتفسيرها −
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  الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة
ي     نهج الوصفي التحليل ذا   من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام الم ة ه لمالئم

ه وصف الظاهرة موضوع الدراسة         المنهج لطبيعة الدراسة  ذي يحاول من خالل وافر   (ال مدى ت
ان   ) بمدارس محافظات غزة معلمي التكنولوجيالدى  اللكترونيالتعلم اآفايات  ا وبي وتحليل بياناته

ات   العالقة بين مكوناتها للوصول إلى تعميمات خاصة بالوصف والتقويم وتحديد األسباب والعالق
  ).  ١٠٧ص ,٢٠٠٥ ,أ -عبد الحميد( نتائجهاتحليل بين أسباب حدوث هذه الظواهر و

  مجتمع الدراسة وعينتها
ع   ت ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم ي  ك امعلم ا التكنولوجي ة   ومعلماته دارس وزارة التربي بم
ة  ) ٤١١( والبالغ عددهم ، )م٢٠١٠/٢٠١١(للعام الدراسي بمحافظات غزة  والتعليم م ومعلم  ،معل
م  ،معلمة) ٢٢٤(و ،معلما) ١٨٧( منهم ار   ث ة    الباحث اخت نهم عين ة ال م ة،  العشوائية  بالطريق طبقي

يم  م تقس ث ت دد     حي د ع ة، وتحدي رات الدراس ة حسب متغي ات فرعي ى مجتمع ة إل ع الدراس مجتم
م      ل آل مجتمع فرعي       العناصر في آل مجتمع فرعي، ث ة تمث ار عين ة     اختي غ عدد العين د بل ، وق

م ) ٤٨( منهم ،معلم ومعلمة) ٩٥(المختارة  ة ) ٤٧(و ،معل تبانة الدراسة،    ، وزع معلم يهم اس ت عل
ل       ) ٨٢(عدد  الباحث واسترد دد يمث ذا الع تبانات الموزعة، وه من  %) ٢٠(استبانة فقط من االس

ائج  الباحثعينة الدراسة، واعتبر  . هذا مؤشرًا آافيًا إلجراء المعالجات اإلحصائية واستخراج النت
دول  رات ال) ١(وج ى متغي وزعين عل ة م ة الفعلي ة الدراس راد عين ين أف رةتخصص يب  والخب

  . والمرحلة الدراسية

  .الدراسية مرحلةوال الخبرةو التخصص لمتغير تبعًا العينة أفراد توزيع يبين: )١(جدول 

  علوم حاسوب تكنولوجيا التخصص

وع
جم
الم

  

لخبــرةا

   المرحلة
  الدراسية

٥من أقل
 سنوات

سنوات ٥
 فأآثر

٥ من أقل
سنوات

سنوات ٥
 فأآثر

 من أقل
سنوات ٥

سنوات ٥
 فأآثر

 ٣١  ٧  ٢ ٥ ٣ ٩ ٥ الدنيا

 ٣١  ٤  ٣ ٦ ٥ ٧ ٦ المتوسطة

 ٢٠  ٢  ٢ ٤ ٢ ٧ ٣ العليا

 ٨٢  ١٣  ٧ ١٥ ١٠ ٢٣ ١٤ المجموع
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  أداة الدراسة
ة  ة الحالي تخدمت الدراس تبانةاالاس ع  س أداة لجم ي آ تطالع آراء معلم ات، واس البيان

راد مجتمع        : التكنولوجيا لعدة اعتبارات منها تبانة لموضوع الدراسة في استطالع أف مالئمة االس
وفير       التعلم االلكترونيدراسة حول مدى توافر آفايات ال ة الدراسة من حيث ت ا لطبيع ، ومالءمته

تخدم   نهج المس ذلك الم ات، وآ د، واإلمكاني ت والجه وات   الوق ًا للخط تبانة وفق اء االس م بن د ت ، وق
  : التالية

ي أجريت في مجال        − ابقة الت ي  مراجعة البحوث والدراسات الس تعلم االلكترون نت  واإلنتر ال
ل  ي :مث ة عزم افظ ،)٢٠٠٦( دراس ة الح هري ،)٢٠٠٧( ودراس ة الش  ،)٢٠٠٨( ودراس

  ). ٢٠٠٩( ودراسة العمري ،)٢٠٠٨( ودراسة الحازمي ،)٢٠٠٨(ودراسة العبد الكريم 
 : ، مثل آتابالتعلم االلكترونيمراجعة بعض الكتب في مجال  −

 .التعلم االلكترونيآفايات ). ٢٠٠٧( محمد محمود ,زين الدين •
 . األسس والتطبيقات: التعلم االلكتروني). ٢٠٠٥( الموسى، عبد اهللا والمبارك، أحمد •
  .التقييم ،التطبيق ،القضايا ،المفهوم: التعلم االلكتروني). ٢٠٠٥( حسن حسين ,زيتون •
  .منظومة التعليم عبر الشبكات). ب - ٢٠٠٥( عبد الحميد، محمد •
  .م االلكترونيالتعلتكنولوجيا التعليم و). ٢٠٠٤( سالم، أحمد •

ة خاصة ب   ) ٨٢( اقتراح قائمة أولية مكونة من − ي آفاي ا    التعلم االلكترون ا وتنظيمه م ترتيبه ، ت
ة      توافرعلى شكل استبانة، وزعت على أربعة مجاالت، ولتحديد مدى  م وضع ثالث ة ت الكفاي

درجات   آبيرة، متوسطة، قليلة، وزعت: اختيارات مقابل آل آفاية بدرجة ،  ٢،  ٣(عليها ال
  . بالترتيب) ١

  صدق االستبانة
  :تم التحقق من صدق االستبانة على النحو التالي

اهري − ن  : الصدق الظ ة م ى مجموع م عرضها عل تبانة ت اهري لالس ن الصدق الظ د م للتأآ
ة في      رة آافي ديهم خب ي  المحكمين ممن ل تعلم االلكترون الغ عددهم    ال د األخذ   سبعة والب ، وبع

ادة ال  ات الس ات ومالحظ ديالت،   بمقترح افة، أو بالتع ذف أو باإلض واء بالح ين س محكم
ن     ة م تبانة مكون بحت االس ي     ) ٦٩(أص االت ه ة مج ى أربع ة عل رة موزع يات : فق أساس

ا، وإدارة    ة وبنائه ررات اإللكتروني ميم المق بكة، وتص دمات الش وب، وخ تخدام الحاس اس
  .المقررات اإللكترونية

داخلي   − م التحقق من صدق اال  : صدق االتساق ال داخلي من خالل حساب معامل   ت تساق ال
ذلك   (Pearson) االرتباط لبيرسون  بين آل مجال من مجاالت الدراسة والمجال اآلخر، وآ

 ). ٢(بين آل مجال والدرجة الكلية لالستبانة، وآانت آما في جدول 
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  .ةيبين صدق االتساق الداخلي بين مجاالت االستبانة، وبين آل مجال والدرجة الكلي: )٢(جدول 

  المجال
أساسيات 
استخدام 
  الحاسوب

خدمات 
  الشبكة

تصميم 
المقررات 
اإللكترونية 
  وبنائها

إدارة 
المقررات 
  اإللكترونية

الدرجة 
  الكلية

أساسيات 
استخدام 
  الحاسوب

-  ٠.٨٤  **٠.٧٠  **٠.٧٤  **٠.٧٥**  

  **٠.٨١  **٠.٦٨  **٠.٧٣  -  **٠.٧٥  خدمات الشبكة
تصميم المقررات 
  **٠.٧٨  **٠.٧٧  -  **٠.٧٣  **٠.٧٤ااإللكترونية وبنائه

إدارة المقررات 
  **٠.٧٢  -  **٠.٧٧  **٠.٦٨  **٠.٧٠  اإللكترونية

  -  **٠.٧٢  **٠.٧٨  **٠.٨١  **٠.٨٤  الدرجة الكلية

  ).٠.٠١(دالة عند مستوى داللة   * *

د   ) ٢(يتبين من جدول  أن معامالت االرتباط لبيرسون بين آل مجال وآخر دالة إحصائيًا عن
توى  ى  )٠.٠١ α≤(مس ال عل ل مج ين آ ة إحصائية ب ود دالل ذلك وج ده، ويالحظ آ ة  ح والدرج

  .، األمر الذي يزيد الثقة بأداة الدراسة)٠.٠١ α≤(الكلية لالستبانة عند مستوى 

  انةثبات االستب
ى          ا عل م تطبيقه ي ت ا، الت اخ ألف ة آرونب م  ) ١٣(تم حساب ثبات االستبانة باستخدام معادل معل

  : خارج عينة الدراسة الفعلية، وآانت آالتالي ، منتكنولوجيا

  )٠.٨٨(   :الثبات الكلي لألداة −

  )٠.٩٠(   :الثبات للمجال األول −

  )٠.٧٩(   :الثبات للمجال الثاني −

  )٠.٨٦(   :الثبات للمجال الثالث −

  )٠.٨٣(   :الثبات للمجال الرابع −

  .اليةوقد اعتبرت معامالت الثبات المحسوبة آافية ألغراض الدراسة الح
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 ٢٠١٢، )٨( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية( مجلة جامعة النجاح لألبحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  المعالجة اإلحصائية
تعان ال ثاس ة   باح وم االجتماعي ائية للعل ة اإلحص يالت ) Spss(بالرزم راء التحل إلج

ث   تبانة، حي ات االس ة لبيان ات    واإلحصاءات الالزم ابية واالنحراف طات الحس اب المتوس م حس ت
ات    بية لكفاي طات النس ة والمتوس ا المعياري ي التكنولوجي توى   معلم ي مس وافرف تعلم ات آفاي ت ال

  .لعينتين مستقلتين، وتحليل التباين األحادي) ت(، آما تم استخدام اختبار االلكتروني

طات      ددت بالمتوس تبانة، وح رات االس ي لفق دير التحليل تويات للتق ة مس اد ثالث م اعتم د ت وق
  :النسبية التالية

  ).٢.٤(بي الكفاية بدرجة آبيرة، أي ما يعادل المتوسط الحسا توافرفأآثر يمثل %) ٨٠( −

ن  − ن   %) ٧٠(م ل م ى أق ل %) ٧٩(إل وافر يمث ادل      ت ا يع طة، أي م ة متوس ة بدرج الكفاي
  ).٢.٤أقل من  – ٢.١(المتوسط الحسابي 

ة بدرجة قل   توافريمثل %) ٧٠(أقل من  − ل من المتوسط      الكفاي ادل أق ا يع ة، أي م الحسابي   يل
)٢.١.( 

ك   وقد تم تحديد مستويات التقدير السابقة في ضوء آراء الم حكمين لألداة، حيث تم عرض تل
بته        ا نس ك المستويات المقترحة م ى تل %) ٨٧(المستويات عليهم أثناء تحكيمهم لألداة، ووافق عل

  .  من المحكمين، ومن ثم تم اعتمادها للدراسة الحالية
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
آفايات  توافرا مدى م: ينص السؤال األول على: النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها

م    بمدارس محافظات غزة  لدى معلمي التكنولوجيا التعلم االلكتروني ذا السؤال ت ؟ ولإلجابة عن ه
ديرات الم      بية والرتب لتق ابية والنس ين حساب المتوسطات الحس ات حسب     علم م ترتيب الكفاي ، وت
  : المتوسطات الحسابية تنازليًا ضمن آل مجال، وآانت آالتالي

ة      ي: )٣(جدول  بية والرتب ابية والنس ين المتوسطات الحس وافر  ب ات لت ي   آفاي تعلم االلكترون دى   ال ل
  ضمن مجال أساسيات استخدام الحاسوبمدرسي التكنولوجيا 

 الرقم
في 
 األداة

  الفقرات
المتوسط
الحسابي

المتوسط
الرتبة النسبي

  ١  %٩١  ٢.٧٣ .التعامل مع وحدات التخزين ومشغالت األقراص  ٩
  ٢  %٩٠  ٢.٧١  .ملفات والمجلدات على جهاز الحاسوب وحفظهاإنشاء ال ٨
  ٣  %٩٠  ٢.٧٠.وإصداراته المختلفة (Windows) التعامل مع نظام التشغيل ٦
  ٤  %٨٩  ٢.٦٩ .القدرة على تشغيل الحاسوب والتفاعل مع تطبيقاته المختلفة ١
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 )٣(تابع جدول رقم ... 
 الرقم
في 
 األداة

المتوسط  الفقرات
الحسابي

متوسطال
الرتبة النسبي

  ٥  %٨٩  ٢.٦٧  .اإللمام بطرق استخدام الحاسوب آجهاز لعرض المعلومات ٢
 Task)وشريط المهام (Desktop)التعامل مع سطح المكتب  ٧

bar) ٦  %٨٨  ٢.٦٥  .لتنسيق المخرجات على الشاشة  
  ٧  %٨٦  ٢.٥٩ .متابعة أحدث إصدارات برامج الحاسوب المختلفة ١٤
  ٨  %٨٥  ٢.٥٦  .البرامج المختلفة سواء بالتنزيل أو الحذفالتعامل مع  ١١

 –مدخالت(د مراحل معالجة البيانات القدرة على تحدي ٥
  ٩  %٨٤  ٢.٥٣  .)مخرجات –عمليات

التعامل مع ملحقات الحاسوب مثل الطابعة والماسح الضوئي  ٣
  ١٠  %٧٥  ٢.٥٢  .والكاميرا الرقمية

  ١١  %٧٥  ٢.٥٢  .المعرفة بإمكانات الحاسوب وحدوده ٤
  ١٢  %٨٢  ٢.٤٧  .الكشف عن الفيروسات وطرق الوقاية منها ١٠
لمعالجة الكلمات   (Microsoft Office)استخدام برامج ١٢

  ١٣  %٨١  ٢.٤٥ .ميةيوالجداول والعروض التقد
  ١٤  %٧٩  ٢.٣٩  .اإللمام بأساسيات لغات البرمجة المختلفة ١٣

 Compressed)ضغط الملفات وفك الملفات المضغوطة  ١٥
File).  ١٥  %٧٦  ٢.٣٠  

 معرفة االمتداد الخاص بالملفات مثل ملفات الصوت ١٦
(SND/AIF) ,والفيديو(AVI)وملفات وورد ،DOC) (.  ١٦  %٧٠  ٢.١٢  

  ١٧  %٦٦  ٢.٠٠ .فعالة تعليمية محوسبةمعرفة معايير إنتاج برامج  ١٧
لدى معلمي  آفايات أساسيات استخدام الحاسوبتوافر متوسط 

  ١%٨٣  ٢.٥١  لوجياالتكنو

دول  ن ج ظ م يأن ) ٣(يالح ا معلم ديهم التكنولوجي وافر ل ال ) ١٣(تت ة بمج ة خاص آفاي
ين     ا ب ابية م  – ٢.٧٣(أساسيات استخدام الحاسوب بدرجة آبيرة، حيث تراوحت متوسطاتها الحس

بي  )٢.٤٥ ط نس زين      %)٨١ -% ٩١(، وبمتوس دات التخ ع وح ل م ة التعام لت آفاي د حص ، وق
غالت األ بي   ومش ط نس ى، بمتوس ة األول راص المرتب ات  %)٩١(ق اء الملف ة إنش ا آفاي ، تلته

ا وبمتوسط نسبي       از الحاسوب وحفظه ة      %)٩٠(والمجلدات على جه ى طبيع ك إل ود ذل د يع ، وق
ا الم  ين الكفايتين وأهميتهما، حيث يحتاجهم م       علم اء عمله ومي ومتكرر أثن اقي   . بشكل شبه ي ا ب أم

ا          الكفايات فقد جاءت مرتبة وم ة يحتاجه ات أولي ل آفاي ا، وهي تمث ى حد م نظمة بشكل منطقي إل
ك   .لتشغيل الحاسوب والتعامل مع برامجه وملحقاته بطريقة سليمة علمالم آذلك يعود السبب في ذل
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ًا من خالل شبكة     إلى  أن العديد من التعامالت والخدمات الحكومية في الوقت الحالي تتم الكتروني
ة في     بل وان السلطة ,االنترنت الوطنية الفلسطينية في الطريق إلى الحول نحو اإلدارة االلكتروني

ة  ة واإلنتاجي اتها الخدمي ة مؤسس بكات    ,آاف ع الش ل م ة التعام وافر آفاي ى ت ؤدي إل دوره ي ذا ب وه
ديهم    ,واالنترنت من قبل معلمي التكنولوجيا بمدارس محافظات غزة وبدرجة عالية وافر ل حيث يت

ويتفق  ,ثقافة والتعليم الذي يمكنهم من الولوج إلى العالم الرقمي وسبر أغوارهالقدر المناسب من ال
اتي ة البرآ ائج دراس ع نت ك م ث وجدت أن ) ٢٠٠٩(ذل ة % ٧٥حي ى دراي ة عل ة الدراس ن عين م

ل  ي مث يم االلكترون ة للتعل ية التقليدي ات األساس ة(بالمتطلب وئي ,الطابع ح الض بكة  ,والماس وش
  ).االنترنت

ا  علمومامتلك آما  ى الجدول السابق        ) ٣(التكنولوجي الرجوع إل ات بدرجة متوسطة، وب آفاي
داد           ة امت ا، ومعرف ات وفكه ام بأساسيات لغات البرمجة، وضغط الملف يتبين أنها تدور حول اإللم

تمرار، وأن    ات باس ك الكفاي تخدام تل دم اس ى ع ود إل ك يع ل ذل ات، ولع وافرالملف ات  ت ك الكفاي تل
  .يتطلب تدريبًا خاصًا عليها بدرجة فوق المتوسطة

 نعلمو فّعالة، فقد امتلكها الم تعليمية محوسبةأما الكفاية المتعلقة بمعرفة معايير إنتاج برامج 
  .بدرجة قليلة، وقد يعزى ذلك إلى قلة ممارسة تلك الكفاية عمليًا

ا  التعلم االلكترونيآفايات لتوافر وقد بلغ المتوسط النسبي  في مجال    لدى معلمي التكنولوجي
تخدام الحاسوب    ى في مستوى   %)٨٣(أساسيات اس ة األول ى المرتب وافر ، وحصل المجال عل ت

ال   لدى معلمي التكنولوجيا التعلم االلكترونيآفايات  ى إقب ، مما يدلل على أهميته، وقد يعود ذلك إل
زة         علم الكثير من الم ات تشغيل الحاسوب نظرًا لتواجد األجه م آفاي ى تعل ر ين عل في  ات والمختب

ات و    علم ، مما يستلزم من الم المدارس ومعظم المنازلجميع  ك الكفاي ى تل دريب عل ا توافرين الت  ه
  .لديهم

ة      : )٤( جدول بية والرتب ابية والنس ين المتوسطات الحس ات   يب وافر آفاي ي  لت تعلم االلكترون دى   ال ل
  .ضمن مجال خدمات الشبكة معلمي التكنولوجيا

  الرقم
طالمتوس  الفقراتفي األداة

الحسابي
المتوسط 
 الرتبة  النسبي

حذف رسائل البريد اإللكتروني غير المرغوبة أو التي   ٧
  ١  %٨٩ ٢.٦٨ .تمت قراءتها

 Internet):استخدام برامج تصفح اإلنترنت مثل  ٦
Explorer, Netscape Navigator, Mosaic). ٢  %٨٦  ٢.٥٩  

أو تحميل  (Download)تنزيل برامج من اإلنترنت   ٨
  ٣  %٨٥  ٢.٥٧ .(Upload)عليها ملفات 

 ,Google)المعرفة بمحرآات البحث المختلفة   ٥
Altavista, Ayna) ٤  %٨٣  ٢.٥  .للوصول إلى المعلومات  
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 )٤(تابع جدول رقم ... 
  الرقم

المتوسط   الفقراتفي األداة
 الحسابي

المتوسط 
  الرتبة  النسبي

  ٥  %٨٣  ٢.٥ .E-mailخدمة البريد اإللكتروني   ١٨
على أحدث الكتابات واألبحاث المنشورة في  طالعاإل  ١٠

  ٦  %٨٢  ٢.٤٧ .مجال التخصص عبر شبكة اإلنترنت
  ٧  %٨٢  ٢.٤٧ .عبر الشبكة(Search) خدمة البحث   ١٧
  ٨  %٨١  ٢.٤٥ .الدخول للمكتبات اإللكترونية بما يخدم التخصص  ٩

استخدم شبكة اإلنترنت بشكل مستمر إلرسال   ١٥
  ٩  %٧٨  ٢.٣٤ .واستقبال المعلومات

البحث في الفهارس اإللكترونية للمكتبات عبر مواقع   ١١
  ١٠ %٧٨  ٢.٣٤ .المؤسسات التعليمية

  ١١ %٧٨  ٢.٣٤ .معرفة طرائق االتصال المختلفة بشبكة اإلنترنت  ٣
  ١٢  %٧٦  ٢.٢٩.عمل اشتراك أو أآثر بمواقع شبكة اإلنترنت المختلفة  ١٦

ارة المدرسة عبر التعامل مع الزمالء في العمل وإد  ١٤
  ١٣  %٧٤  ٢.٢٣ .شبكة اإلنترنت

إجادة اللغة االنجليزية لتسهيل التعامل مع شبكة   ١
  ١٤  %٧٤  ٢.٢٣ .اإلنترنت

  ١٥  %٧٣  ٢.٢١ . (Chatting)خدمة المحادثة عبر الشبكة  ١٩
  ١٦  %٧١  ٢.١٤ .(FTP) خدمة نقل الملفات  ٢٠

  (New Groups)خدمة المجموعات اإلخبارية  ٢١
  ١٧  %٧٠  ٢.١٢ .ت النقاشومجموعا

داخل المنتديات   (Chatting)خدمة إدارة الحوارات  ٢٢
  ١٨  %٧٠ ٢.١٠ .العلمية

  ١٩  %٦٦  ٢.٠٠ . (Mailing List)خدمة القوائم البريدية  ٢٣
  ٢  %٧٦  ٢.٢٧  متوسط توافر آفايات خدمات الشبكة لدى معلمي التكنولوجيا

دى  خدمات الشبكة،  الآفايات خاصة بمج) ٨( وجود) ٤( يالحظ من جدول معلمي  تتوافر ل
ين    التكنولوجيا ا ب ، وبمتوسط نسبي   )٢.٤٥ – ٢.٦٨(بدرجة آبيرة، حيث تراوحت متوسطاتها م

ت،   %)٨١ -% ٨٩( ، وتتعلق الكفايات بحذف رسائل البريد اإللكتروني، وببرامج تصفح اإلنترن
ن أن     ي، ويمك د اإللكترون ة البري ا، وخدم رامج وتحميله ل الب ك   وتنزي ة تل ى أهمي ك إل زى ذل يع

ات للم فح      علمالكفاي ة التص ات، وخدم ر المحرآ ث عب ث البح ن حي ت، م ع اإلنترن ل م ين للتعام
خدمة  وزارة التربية والتعليملالطالع على آخر المستجدات في مجاالت تخصصاتهم، وقد وفَّرت 

والي  ذ ح ت من نوات) ٨(اإلنترن دارس س ا بالم دورات إلآس د بعض ال ك عق ع ذل ي ب ، وتب معلم
ا رى التكنولوجي ا    والتخصصات األخ ت، مم وب واإلنترن ع الحاس ل م ية للتعام ات األساس الكفاي
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توى    اع مس ر ارتف وافر يفس ة    ت ة الدراس دى عين ات ل ارت   . الكفاي د أش رحيم   وق د ال ة عب دراس
أن اإلنترنت أآثر ما يستخدم للحصول    (Abdelrahem & Al Musawi, 2003) والموسوي

ات ح ى المعلوم يعل د اإللكترون ات، وفحص البري ع  ،والتصفح ،ول عمل الواجب ارة المواق وزي
ين المحاضرين      ،للبحث والمعلومات ة ب ة العلمي أداة للمحادث  .والحصول على التغذية الراجعة، وآ

ين   ) ١٠(ون وامتلك المعلم ا ب ، )٢.١٠ – ٢.٣٤(آفايات بدرجة متوسطة، تراوحت متوسطاتها م
رر،         %)٧٠ -% ٧٨(وبمتوسط نسبي   ا حول استخدام الشبكة بشكل متك دور محتوياته ، حيث ت

ى    الباحث والبحث في الفهارس اإللكترونية، وعمل اشتراك عبر مواقع اإلنترنت، ويعزو   ك إل ذل
ا  قلة ممارسة تلك الكفايات من قبل  ى جعل مستوى      معلمي التكنولوجي ذي أدى إل وافر  ، األمر ال ت

ا ي  لديهم تلك الكفايات اد بعض     متوسطًا، وربم ى اعتق ود إل ا  ع ك     معلمي التكنولوجي ة تل دم أهمي بع
 الكفاية بالنسبة لمجال تخصصهم

ك الم ث  علموامتل ة، حي وائم البريدي ة الق ة بخدم ة، وهي المتعلق ة قليل دة بدرج ة واح ون آفاي
دره   ابي ق ى متوسط حس بي )٢(حصلت عل درة  %)٦٦(، وبمتوسط نس ى ن ك إل ع ذل د يرج ، وق

  .معلمي التكنولوجيامن قبل استخدام تلك الكفاية 

غ          رات مجال خدمات الشبكة بل وبالنظر إلى الجدول السابق يالحظ أن المتوسط النسبي لفق
ة في مستوى    %)٧٦( وافر ، وحصل على المرتبة الثاني ات   ت ي  آفاي تعلم االلكترون دى معلمي    ال ل

ا ى إحساس   التكنولوجي دلل عل ا ي طة، مم ة متوس اوبدرج ي التكنولوجي ال بأهمي معلم ذا المج ة ه
د      ذلك خدمات البري ات، وآ بالنسبة لهم من حيث توفير شبكة اإلنترنت للكثير من مصادر المعلوم

د    بكة، ويعتق ر الش ات والبحث عب ل الملف ي، ونق ثاإللكترون ر   الباح د األآث دمات تع ذه الخ أن ه
وافر س      ت ا يعك ال، وربم د والم ت والجه ا الوق ك لتوفيره تخدامًا، وذل ا اس واًا وربم اتت  فر آفاي

ا  ي التكنولوجي دى معلم بكة ل دمات الش بة  خ عى له %) ٧٦(بنس ي تس ول الت ة التح وزارة  امرحل
يم  ة والتعل ل         التربي ى تفعي ًا عل د أساس ي تعتم ة، والت تعلم الحديث يم وال ائل التعل تخدام وس ي اس ف

  .كةالتواصل بين أطراف العملية التعليمية، وخاصة مع توافر أجهزة الحاسوب، وخدمات الشب

ة   ه دراس ا توصلت إلي ع م ابقة م ة الس ت النتيج ريواختلف ي آشفت عن ) ٢٠٠٩(العم والت
 .معلمي المرحلة الثانوية توافر آفايات خدمات شبكة االنترنت بدرجة متوسطة لدى

 التعلم اإللكتروني مدى توافر آفاياتيبين المتوسطات الحسابية والنسبية والرتبة ل: )٥(جدول 
  .ضمن مجال تصميم المقررات اإللكترونية وبنائها وجيالدى معلمي التكنول

  الرقم
المتوسط  الفقراتفي األداة

الحسابي
المتوسط 
 الرتبة  النسبي

تلقي األنشطة والتعيينات من الطلبة عبر البريد   ١٣
  ١ %٧٣  ٢.١٩ .اإللكتروني

تزويد الطلبة بتوصيف للمقرر المراد تدريسه عبر   ١٢
  ٢ %٧١  ٢.١٤  .اإللكتروني المقررموقع 
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 )٥(تابع جدول رقم ... 
  الرقم

المتوسط   الفقراتفي األداة
 الحسابي

المتوسط 
  الرتبة  النسبي

تحديد طرق تقديم المعلومات عبر الموقع بطريقة   ٣
  ٣  %٦٩  ٢.٠٩ .تيسر الوصول إليها والتعامل معها

تحديد مدى مالءمة المقرر ومحتواه لتقديمه عبر شبكة   ٢
  ٤  %٦٨  ٢.٠٤  .اإلنترنت

تحديد أسلوب التفاعل اإللكتروني بين المتعلمين   ٩
وبعضهم، والمتعلمين ومصادر التعلم، والمتعلمين 

  ٥  %٦٧  ٢.٠٣ .والمعلم

تصميم أنشطة تعليمية تتناسب وإمكانيات التعليم عبر   ١٥
  ٦  %٦٧  ٢.٠٢ .شبكة اإلنترنت

تحديد األهداف العامة للمقرر المراد تصميمه على   ١
  ٧  %٦٧  ٢.٠١  .معةموقع الجا

تحديد استراتيجيات التدريس المناسبة لتحقيق أهداف   ٨
  ٨  %٦٦  ٢ .المقرر اإللكتروني

وضع أهداف المقرر في الصفحات التمهيدية للمقرر   ١٠
  ٩  %٦٦  ٢ .اإللكتروني بطريقة قابلة للتطبيق والقياس

تصميم أدوات تقويم مناسبة للمحتوى المقدم من خالل   ١٦
  ١٠  %٦٦  ٢  .يمي للمقررالموقع التعل

صوت، صورة، ( تحديد عناصر الوسائط المتعددة  ٧
  ١١  %٦٥  ١.٩٧ .التي يشتمل عليها المقرر....) نص،

  ١٢  %٦٥  ١.٩٧  .المشارآة في مؤتمرات الفيديو عبر شبكة اإلنترنت  ١٤
التي  (Feedback)تحديد أنماط التغذية الراجعة   ١١

  ١٣ %٦٤  ١.٩٢ .التعلم االلكترونيتساعد على نجاح 

تحديد المتطلبات المادية والبشرية الالزمة إلعداد   ٤
  ١٤  %٦٤  ١.٩١ .المقرر اإللكتروني

للمواضيع  (Link)القدرة على وضع توصيالت   ٥
  ١٥ %٦٣  ١.٨٩ .المرتبطة ببعضها

تحويل محتوى المقرر إلى سيناريو يمكن برمجته   ٦
  ١٦ %٦١  ١.٨٤ .لتحميله على الشبكة

  ١٧  %٦٠  ١.٨٠ .برامج إدارة المقررات اإللكترونيةتبني أحد   ١٧
لدى معلمي  توافر آفايات تصميم المقررات وبنائهامتوسط 

  ٣  %٦٦  ١.٩٩ التكنولوجيا
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دول   ن ج ين م دم ) ٥(يتب وافرع ا  ت ي التكنولوجي ات   معلم ن آفاي ي ألي م تعلم االلكترون  ال
ك الم   رة، وامتل ايتين بدرجة متوسطة، حيث      علمون بدرجة آبي ة بتلقي     آف ة المتعلق حصلت الكفاي

ى متوسط حسابي       ي عل د اإللكترون ، وبمتوسط  )٢.١٩(األنشطة والتعيينات من الطلبة عبر البري
ة %)٧٣(نسبي  ع الجامع ر موق راد تدريسه عب رر الم ة بتوصيف للمق د الطلب ة تزوي ا آفاي ، تلته

ابي ي، بمتوسط حس بي )٢.١٤(اإللكترون ك%)٧١(، ومتوسط نس ود ذل د يع ى أن بعض  ، وق إل
ا راد   معلمي التكنولوجي ة الفصل الدراسي بتوصيف للمساق الم ي بداي ة ف د الطلب ون بتزوي يقوم

ة       معلمتدريسه، متضمنًا البريد اإللكتروني لل ات واألنشطة من الطلب يهم التعيين ى تلق ، مما يؤدي إل
  . إما إلكترونيًا أو مطبوعًا

دىو وافر ل دارس محافظ تت ا بم ة، حيث ) ١٥(ات غزةمعلمي التكنولوجي ة بدرجة قليل آفاي
ين  ين )١.٨٠ – ٢.٠٩(تراوحت متوسطاتها ب ا ب راوح م ، %)٦٠ -% ٦٩(، وبمتوسط نسبي ت

ر            ديم المعلومات عب د طرق تق دور حول  تحدي ا ت ات يالحظ أنه وعند تفحص محتوى تلك الكفاي
ى اإل    رر لتصميمه عل ع المق ل م ة التعام رر، وآيفي ة المق دى مالءم ع، وم ت، آوضع الموق نترن

داف،   د األه ة، وتحدي ة الراجع اط التغذي رية، وأنم ة والبش ات المادي د المتطلب روابط، وتحدي ال
ررات     ة تصميم المق ي ضوء حداث ك ف ر ذل د يفس بة، وق ويم المناس ائل التق تراتيجيات ووس واالس

ة في       ة اإلداري يم   وزارة الترباإللكترونية وبنائها عبر الشبكة، وإلى انخفاض وعي الهيئ ة والتعل ي
ة   ديريات التعليمي ة والم يبأهمي تعلم االلكترون الزم للال دريب ال ل من مستوى الت ا قل ين معلم، مم

ى      لبًا عل ررات، وانعكاسه س وافر على هذا النمط، وبخاصة في مجال تصميم المق ات    ت ك الكفاي تل
ا  ي التكنولوجي دى معلم دى جمي      ل ت ل ة اإلنترن وافر خدم دم ت ى ع ك إل ود ذل د يع ي ع ، وق معلم

  . لديهم تلك الكفاياتتوافر  خارج نطاق الجامعة، مما يقلل من التكنولوجيا

ررات          رات مجال  تصميم المق وبالنظر إلى الجدول السابق يالحظ أن المتوسط النسبي لفق
ي      %)٦٦(اإللكترونية وبنائها بلغ  ا يعن ى مستوى المجاالت، مم ، وحصل على المرتبة الثالثة عل

ا  معلميعدم إلمام  ى عدم            التكنولوجي ك إل ود ذل د يع رة أو متوسطة، وق ات بدرجة آبي ك الكفاي بتل
ن  ر م ة الكثي اقناع ك   معلمي التكنولوجي دون أن تل م، حيث يعتق بة له ات بالنس ك الكفاي ة تل بأهمي

وفر عدد مناسب من           ى عدم ت ذلك إل د يرجع آ الكفايات من اختصاص الفنيين داخل الجامعة، وق
ا أن إدارة        المختبرات الالزمة ة، آم ة داخل الجامع ررات اإللكتروني الستخدامها عند تصميم المق

يم       ي التعل امي ف نمط النظ ى ال ت تتبن ة ال زال ة      .الجامع ع دراس ابقة م ة الس ت النتيج واتفق
استجابات غالبية أعضاء هيئة التدريس في مجال استخدام ، التي أشارت إلى أن )٢٠٠٨(الشهري

  .ما بين ضعيفة ومتوسطةآانت  التعلم االلكتروني
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ة ل : )٦(جدول  وافر يبين المتوسطات الحسابية والنسبية والرتب ات  ت ي   آفاي تعلم االلكترون ضمن   ال
 .مجال إدارة المقررات اإللكترونية لدى معلمي التكنولوجيا

  الرقم
المتوسط  الفقراتفي األداة

الحسابي
المتوسط
 الرتبة النسبي

عبر رسائل البريد الرد على استفسارات الطلبة   ٩
  ١  %٦٦  ١.٩٨  .اإللكتروني

تحدد فيها أهم التواريخ ) أجندة(وضع مفكرة زمنية  ٨
النصفي، استالم األنشطة، (المتعلقة بالمقرر

 ٢  %٦٥  ١.٩٧ .)الخ...النهائي،

: تحديد مهام أعضاء فريق العمل وفقًا لخبراتهم ووظائفهم  ١
  ٣  %٦٥  ١.٩٦  ... ، فني، مديرمعلم

طلبة المسجلين في المقرر عبر الشبكة لمجموعاتتقسيم ال ٥
  ٤  %٦٤  ١.٩٣  .يسهل التعامل معها

إدارة مصادر التعلم عبر الموقع التعليمي للمقرر في بيئة   ٢
  ٥  %٦٣  ١.٩٠  .التعلم

تتبع أداء آل طالب أثناء دراسته للمقرر اإللكتروني    ٧
  ٦  %٦٣  ١.٩٠ .لتحديد مدى تقدمه في التعلم

د الجلسات واألنشطة األسبوعية بالتنسيق تحديد مواعي ٦
  ٧  %٦٣  ١.٨٩ .مع الطلبة لضمان التفاعل معهم

تحديد عدد معين للتسجيل في المقرر اإللكتروني طبقًا   ٤
  ٨  %٦٢  ١.٨٧ .ألنظمة الدعم المتوفرة

التعلم التأآد من توافق أجهزة الحاسوب المستخدمة في   ١٦
/ رس أجهزة المد(مع بعضها البعض االلكتروني

  ٩  %٦٢  ١.٨٦ .)الطالب
  ١٠  %٦٠  ١.٨٢  .تطوير المقرر بصفه دورية عبر الموقع  ٣

إدارة الحوار في مجموعات النقاش المتاحة عبر الشبكة   ١٢
  ١١  %٦٠  ١.٨١ .لتبادل المعرفة والخبرات

إنشاء قاموس بالمصطلحات الهامة ذات العالقة بالمقرر   ١٠
  ١٢  %٥٩  ١.٧٩  .اإللكتروني عبر الموقع

 (Synchronous)استعمال أدوات االتصال المتزامن   ١١
  ١٣  %٥٨  ١.٧٦ .لتشجيع التفاعل  (Asynchronous)وغير المتزامن

والذي  (E-Portfolio)استخدام ملف الطالب اإللكتروني   ١٥
  ١٤  %٥٨  ١.٧٦ .يحتوي على آل ما يتعلق بأنشطة الطالب وأدائه
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 )٦(تابع جدول رقم ... 
  الرقم

المتوسط   الفقراتفي األداة
 الحسابي

المتوسط 
  الرتبة  النسبي

إدارة االختبارات المتعلقة بالمقرر الكتروني عبر   ١٣
  ١٥  %٥٧  ١.٧٣  )تحديد الموعد، منع الغش(بكةالش

بطرق مختلفة  (Feedback)تقديم التغذية الراجعة   ١٤
  ١٦ %٥٤  ١.٦٣ .العلميإلرشاد المتعلم إلى مستواه 

دارة المقررات اإللكترونية لدى معلمي آفايات إ توافرمتوسط 
  ٤ %٦٤  ١.٩٣  التكنولوجيا

ذا المجال       ) ٦(يالحظ من جدول   ات المتضمنة في ه ع الكفاي دى  أن جمي وافر ل ون معلم ال تت
ين  )١.٦٣ – ١.٩٨(بدرجة قليلة، حيث تراوحت متوسطاتها ما بين  ، وبمتوسط نسبي تراوح ما ب

ة المتعل%)٥٤ -% ٦٦( د حصلت الكفاي تواه ، وق تعلم لمس اد الم ة إلرش ة الراجع ديم التغذي ة بتق ق
يا بة   لعلم ط بنس ل متوس ى أق المقرر  )١.٦٣(عل ة ب ارات المتعلق ة إدارة االختب بقتها آفاي ، س

ى متوسط    )١.٧٣(اإللكتروني عبر الشبكة  ي عل ، وحصلت آفاية استخدام ملف الطالب اإللكترون
دره  ة   )١.٧٣(ق اض درج ود انخف د يع وافر، وق ك ت دى     تل ال ل ذا المج ى ه ات عل ي الكفاي معلم

ا ي   التكنولوجي دم تبن ى ع وظ إل كل ملح يمبش ة والتعل ررات   وزارة التربي رامج إدارة المق د ب ألح
ة للم     دها دورات تدريبي دم عق ى ع ة، وإل يناإللكتروني ة إدارة     علم ا أن آفاي افي، آم كل الك بالش

  .المتالآها كنولوجيامعلمي التالمقررات إلكترونيًا تحتاج إلى وقت طويل من 

ررات      ال إدارة المق ات مج بي لكفاي ط النس ظ أن المتوس ابق يالح دول الس ى الج النظر إل وب
غ     د بل ا ق ة وبنائه ي    %)٦٤(اإللكتروني ة ف ة الرابع ى المرتب ل عل ات  ، وحص وافر آفاي تعلم ت ال

الترتيب قد يعود ، ومع أهمية هذا المجال إال أن هذا التدني في معلمي التكنولوجيا لدى االلكتروني
ا ينبغي،        معلمي التكنولوجياإلى أن أغلب  ًا آم ررات إلكتروني يم بنظام إدارة المق لم يمارسوا التعل

دة        ررات المعتم رامج إدارة المق وقد يرجع السبب في ذلك أيضًا إلى أن تكلفة االشتراك في أحد ب
ى آاهل         ًا إضافيًا عل ل عبئ ا يمث دًا، مم يم  عالميًا ما زالت مرتفعة ج ة والتعل ا أن  وزارة التربي ، آم

ن  ر م االكثي ي التكنولوجي ع    معلم ع المواق ل م ات التعام ين لتقني ان المتعلم دم إتق ن ع ون م يتخوف
اإللكترونية التعليمية مما يؤثر على تفاعلهم مع المقرر الذي يدرسونه، وتأتي نسبة االنخفاض في 

ا،      ولوجيامعلمي التكنالكفايات في هذا المجال لدى  توافردرجة  ة بينه ا تمت المقارن طبيعية، إذا م
ة  ين درج وافروب دى   ت ا ل ة وبنائه ررات اإللكتروني ميم المق ال تص ي مج ات ف ي الكفاي معلم
ا ضرورية      %)٦٦(، والبالغ التكنولوجيا ة وبنائه ررات اإللكتروني ، حيث تعد آفايات تصميم المق

اً  ررات إلكتروني ي إدارة المق دء ف ية، للب ت. وأساس ع   واتفق ابقة م ة الس ة النتيج دراس
أن استجابات أعضاء هيئة التدريس في مجال استخدام نظام      التي توصلت إلى) ٢٠٠٨(الشهري

  .آانت ما بين ضعيفة ومتوسطة التعلم االلكترونيإدارة 
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ازمي     ة الح ائج دراس ع نت ابقة م ة الس ف النتيج ا تختل تجابات   )٢٠٠٨(بينم ت اس ث آان حي
ة     خصائص ا في مجال المعلمين  وى وبيئ ة وإدارة محت ررات االلكتروني ي  لمق تعلم االلكترون ا   ال م

  بين متوسطة وعالية

هل توجد فروق ذات : ينص السؤال الثاني على: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها
ة     د مستوى دالل ات   في درجة   ) ٠.٠٥ α≤(داللة إحصائية عن وافر آفاي ي  ت تعلم االلكترون دى   ال ل

ي التكنو امعلم زة  لوجي ات غ دارس محافظ زى  بم ي تع وتر ( للتخصص العلم ا، آمبي  ,تكنولوجي
 تخصص العلمي  للكشف عن أثر ال) T- test(لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار  ؟)علوم

  : وآانت النتائج آالتالي

ار  : )٧(جدول  وافر ل) ت(يبين نتائج اختب ة   ت ي  آفاي تعلم االلكترون دى   ال في   امعلمي التكنولوجي  ل
  .تخصصضوء متغير ال

 التخصص  المجال
المتوسط  العددالعلمي

  الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة 
 ت

مستوى 
  الداللة

أساسيات استخدام 
  الحاسوب

  ٠.٥٤  ٢.٤٥  ٣٧ تكنولوجيا
١.٢١ 

  غير دالة
)٠.٠٥(عند    ٠.٥٧  ٢.١٥  ٢٥  آمبيوتر

  ٠.٤٧  ٢.٥٩  ٢٠  علوم

  خدمات الشبكة
  ٠.٤٦  ٢.٢٥  ٣٧ تكنولوجيا

١.٣٥ 
  غير دالة

)٠.٠٥(عند    ٠.٧٥  ١.٩٨  ٢٥  آمبيوتر
  ٠.٤٧  ٢.٣٩  ٢٠  علوم

تصميم المقررات 
اإللكترونية 

  وبنائها

  ٠.٥٦  ١.٩٠  ٣٧ تكنولوجيا
١.٤٩ 

  غير دالة
)٠.٠٥(عند    ٠.٤٦  ٢.٢٦  ٢٥  آمبيوتر

  ٠.٧٧  ٢.١٣  ٢٠  علوم
إدارة المقررات 

  اإللكترونية
  ٠.٤٩  ١.٧٧  ٣٧ تكنولوجيا

١.٤٣ 
  غير دالة

)٠.٠٥(عند    ٠.٤٥  ٢.٣٣  ٢٥  آمبيوتر
  ٠.٧٥  ١.٩٧  ٢٠  علوم

  درجة توافر
  الكفاية الكلية

  ٠.٤٣  ٢.٠٩  ٣٧ تكنولوجيا
١.٦٠ 

  غير دالة
)٠.٠٥(عند    ٠.٤٧  ٢.٤٩  ٢٥  آمبيوتر

  ٠.٥٤  ٢.٢٧  ٢٠  علوم

وافر في درجة   ) ٠.٠٥ α≤(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ) ٧(يالحظ من جدول   ت
ات  يآفاي تعلم االلكترون ة نظر  ال امن وجه ر  معلمي التكنولوجي يتعزى لمتغي  التخصص العلم

ة،   )علوم ،تكنولوجيا، آمبيوتر( ة للكفاي ، على آل مجال من مجاالت الدراسة، وعلى الدرجة الكلي
ي  وقد يعود ذلك إلى أن آفايات  تعلم االلكترون رتبط ب  ال م الم تخصص ال ت ع   آم ، عل ة جمي ا أن خلفي
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 ٢٠١٢، )٨( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية( مجلة جامعة النجاح لألبحاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ة   ة علمي ا  وأن  ,تخصصات معلمي التكنولوجيا خلفي ام التدريسية     معلمي التكنولوجي يقومون بالمه
ات         مدرسةنفسها في ال ى آفاي افي عل دريب الك درة الت ى ن ود إل ا يع ، وتحت الظروف نفسها، وربم
وم أو الع ,لتخصص التكنولوجيا، سواء أآان التدريب التعلم االلكترونياإلنترنت و وتر  ل ، أو الكمبي

ك   وي د ذل اتي ؤآ ة البرآ ى أن  ) ٢٠٠٩( دراس ارت إل ي أش ي   الت يم االلكترون وق للتعل ر مع أآب
و  ة ه ع          ( بالجامع ل م ة التعام ى آيفي الب عل دريس والط ة الت اء هيئ دريب أعض دم ت تعلم  ع ال
ات   ألبعاد المعلمينإلى قلة الوعي الكافي لدى أيضًا ذلك يرجع السبب في ، وقد )االلكتروني الكفاي

ع ا الواس رج اهللا .بمعناه وح وف ائج دراسة الل ع نت ابقة م ا تختلف النتيجة الس حيث ) ٢٠١٠( بينم
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير التخصص لصالح تخصص    

  .التعلم االلكترونيفي األدوار المنوطة بالمشرف األآاديمي في  التربية

ى    و: قة بالسؤال الثالث ومناقشتها النتائج المتعل روق    : ينص السؤال الثالث عل هل توجد ف
ة      د مستوى دالل وافر  في درجة   ) ٠.٠٥ α≤(ذات داللة إحصائية عن ات  ت ي  آفاي تعلم االلكترون  ال

ا   دارس محافظات غزة     لدى معلمي التكنولوجي رة   بم ل من   (تعزى للخب سنوات   ٥سنوات،   ٥أق
أآثر م)ف ة عن السؤال ت ار ت  ؟  لإلجاب تخدام اختب رة وآانت ) T-test(اس ر الخب للكشف عن أث

  : النتائج آالتالي

ين  : )٨(جدول  ار  يب ائج اختب وافر ل) ت(نت ة   ت ي  آفاي تعلم االلكترون دى   ال ا  ل في   معلمي التكنولوجي
  .ضوء متغير الخبرة

المتوسط  العدد الخبرة  المجال
  الحسابي

االنحراف 
المعياري

  قيمة
 ت

مستوى 
  الداللة

يات استخدام أساس
  الحاسوب

 ٥أقل من 
 ١.٤٩  ٠.٥٩  ٢.٣٤ ٢٧  سنوات

  غير دالة
)٠.٠٥(عند

  ٠.٤٨  ٢.٥٧  ٥٥ سنوات فأآثر ٥

  خدمات الشبكة
 ٥أقل من 
  دالة عند  ٢.٤٠  ٠.٥١ ٢.١٣  ٢٧  سنوات

  ٠.٤٢  ٢.٣٩  ٥٥ سنوات فأآثر ٥ )٠.٠٥(
تصميم المقررات 

اإللكترونية 
  وبنائها

 ٥أقل من 
  ٢.٣٤ ٠.٦٠ ١.٧٥  ٢٧  سنوات

  دالة عند
)٠.٠٥(  

  ٠.٦٥  ٢.١٠  ٥٥ سنوات فأآثر ٥

إدارة المقررات 
  اإللكترونية

 ٥أقل من 
  ١.٨٢  ٠.٥٧  ١.٦٨  ٢٧  سنوات

  دالة عند
)٠.٠٥( 

  ٠.٦٠  ١.٩٣  ٥٥ سنوات فأآثر ٥
  توافردرجة 

  الكفاية الكلية
 ٥أقل من 
  ٢.٣٥  ٠.٤٧  ١.٩٨  ٥١  سنوات

  دالة عند
)٠.٠٥(  

  ٢.٢٥  ٢.٢٥  ٣١ سنوات فأآثر ٥
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ة إحصائية      ) ٨(يتبين من جدول  روق ذات دالل وافر في درجة   ) ٠.٠٥ α≤(عدم وجود ف  ت
ي آفايات  ة نظر     التعلم االلكترون ا  من وجه رة     معلمي التكنولوجي ر الخب ل من   (تعزى لمتغي  ٥أق
ة        )سنوات فأآثر ٥ –سنوات  ى طبيع ك إل د يرجع ذل ، في مجال أساسيات استخدام الحاسوب، وق

ات        علملك الكفايات، من حيث آونها أساسية وأولية يحتاجها المت ومي في إنشاء الملف ه الي في عمل
ؤدي ب    ا ي ة، مم ه المختلف تخدام برامج وب واس غيل الحاس ا، وتش اوحفظه ي التكنولوجي ى  معلم إل

  .اإللمام بتلك الكفايات

ائية   ة إحص روق ذات دالل دت ف ين وج ي ح ة ) ٠.٠٥ α≤(ف ي درج وافر ف اتت تعلم  آفاي ال
أآثر  ٥ –سنوات  ٥أقل من (تعزى لمتغير الخبرة لدى معلمي التكنولوجيا  االلكتروني ، )سنوات ف

ال إدارة      ا، ومج ة وبنائه ررات اإللكتروني ميم المق ال تص بكة، ومج دمات الش ال خ ى مج عل
أآثر ) ٥(المقررات اإللكترونية، وعلى الدرجة الكلية للكفاية، ولصالح أصحاب الخبرة  ، سنوات ف

ن   ة م ذه الفئ ى أن ه ك إل ود ذل د يع اوق ي التكنولوجي م أصحاب   معلم ن زمالئه تقرارًا م ر اس أآث
التعلم سنوات، وبالتالي فإن جهودهم تتجه نحو تطوير قدراتهم وآفاياتهم في ) ٥(الخبرة األقل من 

ي ى أن االلكترون روق إل ك الف د تعزى تل ديراتهم، وق ى تق ًا عل ذي انعكس إيجاب لمي مع، األمر ال
ا          ) ٥(أصحاب الخبرة  التكنولوجيا دريس، مم رتهم في مجال الت ادة خب أآثر شعروا بزي سنوات ف

  . سنوات) ٥(لديهم من أصحاب الخبرة األقل منالكفايات بشكل أآبر  توافرجعلهم يعتقدون ب

وي      رحيم والموس د ال ة عب ع دراس ابقة م ة الس ت النتيج  Abdelrahem & Al)واتفق
Musawi, 2003)ي ة يس ، الت رة العالي حت أن ذوي الخب ن أوض ر م ت أآث تخدمون اإلنترن

ا  رهم، بينم ف غي ابقة تختل ة الس عالنتيج ي   م ة عزم ائج دراس ة و ،)٢٠٠٦(نت دراس
رة    نتائج تلك الدراسات لم تظهر حيث) ٢٠٠٨(ودراسة العبد الكريم  ،)٢٠٠٧(الشمري رًا للخب أث

  . التعلم االلكترونيمدى توافر آفايات في 

ع ومناقشتها    النتائ ة بالسؤال الراب ى    : ج المتعلق ع عل روق    : ينص السؤال الراب هل توجد ف
ة      توى دالل د مس ائية عن ة إحص ة  ) ٠.٠٥ α≤(ذات دالل ي درج ا ف ي التكنولوجي دارس  معلم بم

زة ات غ ات  محافظ يلكفاي تعلم االلكترون زى  ال يةتع ة الدراس ر المرحل ة، (لمتغي ة، إعدادي ابتدائي
ة ن )ثانوي ة ع ادي  ؟ لإلجاب اين األح ل التب تخدام تحلي م اس ؤال ت ) One Way ANOVA(الس

  :، وآانت النتائج آالتاليالمرحلة الدراسيةللكشف عن أثر متغير 
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دول  ادي     : )٩(ج اين األح ل التب ائج تحلي ين نت وافريب ة  لت ي آفاي تعلم االلكترون دى  ال ي ل معلم
  .مرحلة الدراسيةفي ضوء متغير ال التكنولوجيا

  مجموعالتباينمصدر   المجال
المربعات

  درجة
الحرية

 متوسط
المربعات

  قيمة
 ف

  مستوى
  الداللة

أساسيات استخدام
  الحاسوب

بين 
 ٠.١٧١  ٢  ٠.٣٤١  المجموعات

داخل   ٠.٥٤١  ٠.٦١٨
 ٠.٢٧٦  ٧٩  ٢١.٧٩١  المجموعات

  -  ٨١  ٢٢.١٣٢  المجموع

  خدمات الشبكة

بين 
 ٠.١٤٠  ٢  ٠.٢٧٩  المجموعات

داخل  ٠.٥٣٧  ٠.٦٢٧
 ٠.٢٢٣  ٧٩  ١٧.٦٠١  المجموعات

  -  ٨١  ١٧.٨٨٠  المجموع

تصميم المقررات 
اإللكترونية وبنائها

بين 
٠.٠٢٩  ٢  ٠.٠٥٩  المجموعات

داخل   ٠.٩٣٦  ٠.٠٦٦
 ٠.٤٤٣  ٧٩  ٣٤.٩٧٥  المجموعات

  -  ٨١  ٣٥.٠٣٤  المجموع

 إدارة المقررات
 اإللكترونية

بين 
 ٠.١٢٧  ٢  ٠.٢٥٤  المجموعات

داخل  ٠.٧١٤  ٠.٣٣٨
 ٠.٣٧٦  ٧٩  ٢٩.٦٩٤  المجموعات

  -  ٨١  ٢٩.٩٤٨  المجموع

الكفاية درجة توافر
  الكلية

بين 
 ٠.٠٢٠  ٢  ٠.٠٣٩  المجموعات

داخل   ٠.٩٢٣  ٠.٠٨١
 ٠.٢٤٤  ٧٩  ١٩.٢٤٢  المجموعات

  -  ٨١  ١٩.٢٨١  المجموع

وا في درجة   ) ٠.٠٥ α≤(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ) ٩(يالحظ من جدول   فرت
ي  تعزى لمتغير  معلمي التكنولوجيامن وجهة نظر  التعلم االلكترونيآفايات  المرحلة الدراسية الت
ة  ( يدرسونها ة، ثانوي ة عمل       )ابتدائية، إعدادي ى طبيع ك إل ود ذل د يع ا  ، وق ، من  معلمي التكنولوجي

ون اهتمام     ا يك ًا م دة، وغالب يهم إدارة واح رف عل ث تش ل، حي ي العم روفهم ف ابه ظ ث تش ا حي ه
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ية بال ل الدراس ي     مراح رية ف وادر البش وير للك س التط ن أن يم د، ويمك ةواح اقي   مرحل ة ب معين
ادة         معلمي التكنولوجيا، آما أن اختالط مراحل الدراسيةال ى زي ؤدي إل د ي اونهم ق مع بعضهم وتع

  .مما يقلل ظهور االختالفات بين مرحلة دراسية  وأخرىفرص االحتكاك فيما بينهم، 

ت الن ه         واختلف لت إلي ا توص ع م ا م ض جوانبه ي بع ابقة ف ة الس ريم   تيج د الك ة العب دراس
ي أظهرت أن   )٢٠٠٨( ات     ، الت ية استخدامًا لكفاي ر المستويات الدراس ي  أآث تعلم االلكترون هي  ال

  .صفوف المرحلة الثانوية
  

 التوصيات والمقترحات
  :اآلتي الباحثي به في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة وحدودها، فإن أهم ما يوص

دريب الخاصة        التعلم االلكترونياالستفادة من آفايات  − رامج الت د إعداد ب ة عن بمعلمي  الحالي
 .التعلم االلكترونيفي مجال  التكنولوجيا

ة  − يم دورات تدريبي ددة ل تنظ يممح ا  علم ات  التكنولوجي ابهم آفاي ي إلآس تعلم االلكترون ، ال
 .ئها، ومجال إدارة المقررات اإللكترونيةوبخاصة في مجال تصميم المقررات وبنا

ق    − يط وإدارة وتطبي ي تخط ة ف ة والعالمي ة والعربي ارب المحلي ن التج تفادة م تعلم االس ال
 .االلكتروني

ررات  − يتطوير مق تعلم االلكترون ة الحاسب  ال ا من تقني ات الواجب توافره ا بالكفاي وربطه
 .واالنترنت لدى المعلمين والمتعلمين

ي التعلم  تصميم − ايير التصميم التعليمي          االلكترون ى أسس ومع اءًا عل ه بن وبرامجه ومقررات
ووفق احتياجات   ,وفي ضوء المنحى المنظومي مع مراعاة النظريات الحديثة للتعليم والتعلم

 .وخصائص المتعلمين

ي تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية التي تطبق  − ة    التعلم االلكترون والمؤسسات التعليمي
 .خرى في سبيل تبادل المعلومات والبيانات والخبراتاأل

 .التعلم االلكترونيربط المؤسسات التعليمية في فلسطين بشبكة محلية لتفعيل استخدام  −

 .التي لم تشملها عينة الدراسة تخصصات المعلمينإجراء دراسة مماثلة على باقي  −

ات     − ول اتجاه ة ح راء دراس ا  إج ي التكنولوجي ف  لمعلم و توظي تنح يال ي  علم االلكترون ف
 .التدريس

 .التعلم االلكترونيكفايات الجامعات بالمدارس وإجراء دراسة تتناول مدى إلمام طلبة  −
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  العربية واألجنبية المراجع

لدى طالبات  التعلم االلكترونيواقع استخدام " .)٢٠٠٩( .نيفين بنت حمزة شرف ،البرآاتي −
مجلة التربية ". ة أم القرى بمكة المكرمةالرياضيات في برنامج اإلعداد التربوي بجامع

  .١٩٤ -١٦١ .)٢(١٢ .مصر. العلمية

في آليات جامعة الملك  التعلم االلكترونيمتطلبات استخدام " .)٢٠١٠( .عثمان ،الترآي −
مملكة  -مجلة العلوم التربوية والنفسية ."سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  .١٧٤ -١٥١ .)١(١١ .البحرين

روا − د ،نج د .أحم ران ،ومحم تخدام  " .)٢٠٠٩( .الحم ديات اس ي تح تعلم االلكترون ي  ال الت
يم       ."تواجه الطلبة في آلية الحصن الجامعية ي والتعل تعلم اإللكترون دولي األول لل ؤتمر ال الم

  .األردن .جامعة البلقاء التطبيقية .التعلم االلكترونيالتربية التقنية و" عن بعد

في مدارس  التعلم االلكترونيواقع استخدام " .)٢٠٠٨( .المعين عصام بن عبد ،الحازمي −
رسالة ماجستير غير  ."أهلية مختارة بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين والطالب

  .المملكة العربية السعودية .جامعة الملك سعود .آلية التربية .منشورة

لدى  التعلم االلكترونيواقع دراسة تحليلية ل" .)٢٠٠٧( .محمود عبد السالم محمد ،الحافظ −
المؤتمر العلمي  ".أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الموصل واتجاهاتهم نحوه

 .معايير ضمان الجودة واالعتماد في التعليم النوعي بمصر والوطن العربي - السنوي الثاني
  .٥٢٠- ٥٠٣ .  ٢مج

ي − د ،الحرب تخدام  " .)٢٠٠٦( .محم ب اس تعلم االلكترمطال يال يات   ون دريس الرياض لت
 .غير منشورة رسالة دآتوراه ."بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الممارسين والمتخصصين

  .المملكة العربية السعودية .جامعة أم القرى .آلية التربية

آفايات معلمي التربية " .)٢٠٠٩( .مجدي سليمان ،المشاعلة .نصر أحمد ،الخوالدة −
 -١٨٧ .)٤(١٠ .البحرين - مجلة العلوم التربوية والنفسية". ياإلسالمية للتعلم االلكترون

٢٠٨ .  

د − ارس ،الراش ي " ).٢٠٠٣(. ف تعلم االلكترون وح  ال ع وطم دوة . "واق ي ن تعلم االلكترون  ال
ل  ك فيص دارس المل اض .بم ن  .الري ل ٢٣-٢١م ع  . ابري ى الموق وفر عل مت

http://www.psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01/ 
nadwat/pdf/03.pdf. م١٢/٢/٢٠١٠: تاريخ الدخول للموقع.  

 .التطبيق .القضايا .المفهوم :التعلم االلكترونيرؤية جديدة في  .)٢٠٠٥( .حسن ،زيتون −
  .لمملكة العربية السعوديةا .الرياض .الدار الصولوتية للتربية .التقويم

 .جدة .دار خوارزم العلمية .التعلم االلكترونيآفايات  .)٢٠٠٧( .محمد محمود ،زين الدين −
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  .المملكة العربية السعودية

المملكة  .الرياض .مكتبة الرشد .التعلم االلكترونيتكنولوجيا التعليم و .)٢٠٠٤( .أحمد ،سالم −
  .العربية السعودية

ادين     .)٢٠٠٣(.فايز ،السرطاويو .فظعبد الحا ،سعادة − استخدام الحاسوب واالنترنت في مي
  .المملكة األردنية الهاشمية .عمان .دار الشروق .التربية والتعليم

أهمية ومعوقات استخدام المعلمين للتعليم االلكتروني " .)٢٠٠٧( .فواز بن هزاع ،الشمري −
آلية  .الة دآتوراه غير منشورةرس ."من وجهة نظر المشرفين التربويين بمحافظة جدة

  .المملكة العربية السعودية .جامعة أم القرى .التربية

تقويم مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس التعليمي " .)٢٠٠٨( .بندر بن عبد اهللا ،الشهري −
رسالة ماجستير غير )". فرع الرياض(بالجامعة العربية المفتوحة التعلم االلكترونيفي بيئة 
  .المملكة العربية السعودية .جامعة الملك سعود .ة التربيةآلي .منشورة

هري − ايز ،الش ي "). ٢٠٠٢( .ف تعلم االلكترون عودية   ال دارس الس ي الم ة . "ف ة المعرف  .مجل
  .٤٣-٣٦ .)٩١( .ديسمبر

يم  .)أ -٢٠٠٥( .محمد ،عبد الحميد − الم الكتب   .البحث العلمي في تكنولوجيا التعل اهرة  .ع  .الق
  .مصر

د − د الحمي د ،عب بكات  .)ب -٢٠٠٥( .محم ر الش يم عب ة التعل ب .منظوم الم الكت اهرة .ع  .الق
  .مصر

في مدارس  التعلم االلكترونيواقع استخدام " .)٢٠٠٨( .مشاعل عبد العزيز ،العبد الكريم −
جامعة الملك  .آلية التربية .رسالة ماجستير غير منشورة ."المملكة األهلية بمدينة الرياض

   .ربية السعوديةالمملكة الع .سعود

 التعلم االلكترونيآفايات المعلم وفقًا ألدواره المستقبلية في نظام " .)٢٠٠٦( .نبيل ،عزمي −
 ٩ -٢٧من  .مسقط .جامعة السلطان قابوس .المؤتمر الدولي للتعلم عن بعد. "عن بعد
 oman.com/research_a.html-http://www.icodeمتوفر على الموقع  . مارس

  .م٢/٤/٢٠٠٦: تاريخ الدخول للموقع

ودرجة توافرها لدى  التعلم االلكترونيآفايات " .)٢٠٠٩( .على بن مردد موسى ،العمري −
آلية  .رسالة ماجستير غير منشورة ."معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة المخواة التعليمية

  .المملكة العربية السعودية .لقرىجامعة أم ا .التربية

المعوقات التي تواجه معلمي اللغة العربية عند " .)٢٠١٠( .أحمد ،اللوحو .عصام ،اللوح −
مؤتمر التربية التكنولوجية وتكنولوجيا ". آأداة تربويـة التعلم االلكترونيتنفيذ برامج 
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