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الملخص:

ــي  ــة ف ــة التربي ــة كلي ــدى طلب ــي ل ــم االلكترون ــر مهــارات التعلي ف درجــة تواف ــى تعــرُّ يهــدُف البحــث إل

جامعــة دمشــق وفقــاً لبعــض المتغيــرات واتجاهاتهــم نحــوه؛ حيــُث بلَغــت عّينــة البحــث )350( طالبــاً وطالبــًة مــن 

طلبــة كلّيــة التربيــة جامعــة دمشــق اختصــاص معلــم صــف خــال الفصــل الدراســّي الثانــي لعــام 2018/2019، 

واســتخدَمت الباحثــة الَمنهــج الوصفــي إلجــراء البحــث، وللوصــول إلــى نتائجــه قاَمــت الباحثــة بتصميــم أدوات 

لــة باســتبانتين؛ األولــى لقيــاس درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي والثانيــة لقيــاس االتجاهات  البحــث الُمتمثِّ

نحــو التعليــم االلكترونــي، ومــن أهــم نتائــج البحــث: أّن درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى عينــة 

البحــث كانــت بدرجــة متوســطة، كمــا أّن هنــاك فــروق فــي درجــة التوافــر تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية لصالــح 

الســنة الدراســية األعلــى كذلــك يوجــد فــروق فــي درجــة التوافــر تبعــاً لمتغيــر الخضــوع لــدورات تدريبيــة لصالــح 

الخاضعيــن للــدورات كمــا توّصــل البحــث إلــى أّن اتجاهــات أفــراد العينــة نحــو التعليــم االلكترونــي كانــت إيجابيــة 

وال توجــد فــروق بيــن أفــرد عينــة البحــث علــى اســتبانة االتجاهــات تبعــاً لمتغيــرات البحــث.

 الكلمات المفتاحية: التعليم االلكتروني- مهارات التعليم االلكتروني- االتجاه.
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ABSTRACT
The research aimed to identify the degree of having  E-learning skills 

among students of the Faculty of Education at the University of Damascus ac-

cording to some variables from their perspectives.

The research sample consisted of 350 male and female students from the 

Faculty of Education, Damascus University, class teacher department, during 

the second semester of the year 2018/2019. The researcher used the descrip-

tive approach to conduct the research. For that, the researcher designed the 

research tools represented by two questionnaires. The first was to measure the 

degree of having E-learning skills. The second was to measure trends towards 

'E-learning'. Among the most important results of the research: that the degree 

of E-learning skills for the research sample was of an average degree. There 

were also differences in this degree according to the variable of the school 

year in favor of the higher school year. In addition, there were differences in 

the degree of having these skills according to the variable of attending training 

courses for the benefit of those who attended those courses. The research 

also found that the attitudes of the sample members towards 'E-learning' were 

positive, and there were no differences between the members of the research 

sample on the questionnaire of their perspectives according to the variables of 

the research.

 Keywords: E-learning - E-learning skills - direction.
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1- مقدمة:

يتميــز العصــر الــذي نعيــش فيــه بالتغيــرات الســريعة الناجمــة عــن التقــدم العلمــي والتكنولوجــي وتقنيــة 

المعلومــات التــي فرضــت نفســها علــى جميــع مجــاالت الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتربويــة 

والتعليميــة لذلــك أصبــح مــن الضــروري علــى النظــام التربــوي والتعليمــي مواكبــة هــذه التغيــرات التــي أدت 

إلــى ظهــور أنمــاط وطرائــق عديــدة للتعليــم والتعلـّـم كان أبرزهــا التعليــم اإللكترونــي والــذي يعــد مــن األســاليب 

الحديثــة فــي القــرن الحالــي وواقعــاً ملموســاً فــي الكثيــر مــن األنظمــة التعليمّيــة لمــا لــه مــن أهميــة كبيــرة فــي 

العمليــة التعليميــة ودور فاعــل فــي زيــادة فاعليــة التعلّــم لذلــك بــدأ الكثيــر مــن القائميــن علــى العمليــة التعليميــة 

يؤكــدون علــى ضــرورة االهتمــام بالتعليــم االلكترونــي وعلــى دوره الفّعــال الــذي ســيأخذه فــي العمليــة التعليميــة، 

وهــذا مــا توجّهــت إليــه توصيــات الكثيــر مــن المؤتمــرات كالمؤتمــر الدولــي األول لمركــز التعليــم االلكترونــي 

الــذي عقــد فــي البحريــن خــال الفتــرة مــن 19-17 نيســان عــام 2006 حيــث كان مــن أهــم توصياتــه االســتفادة 

مــن التعليــم االلكترونــي فــي تحويــل بعــض المناهــج الدراســية المقــّررة فــي المــدارس والكليــات والجامعــات مــن 

ــة تفاعليــة وسياســات مدروســة وموجهــة،  ــاءاً علــى خطــط تربوي ــة بن ــة إلــى مناهــج الكتروني صورتهــا التقليدي

ــة المختلفــة للدخــول فــي عصــر التعليــم  وتأهيــل األســاتذة وأعضــاء الهيئــة التدريســية فــي المؤسســات التعليمّي

ــة  ــات والجامعــات التقليدي ــط المكتب ــة ومعــّدة لهــذا الغــرض، ورب ــة مكثف االلكترونــي مــن خــال برامــج تدريبي

بالمكتبــات االلكترونيــة لخدمــة الطلبــة والمدرســين، وهــذا مــا أكــّد عليــه مؤتمــر التطويــر التربــوي الــذي عقــد 

فــي ســورية عــام 2019 تحــت عنــوان “رؤيــة تربويــة مســتقبلّية لتعزيــز بنــاء اإلنســان والوطــن” مشــيراً إلــى 

ــم  ــم والمــدّرس بمؤسســات التعلي ــي برامــج إعــداد المعلّ ــرن الحــادي والعشــرين ف ضــرورة إدراج مهــارات الق

ــق  ــة لتحقي ــة والمادي ــات التقني ــر المتطلب ــى توفي ــد عل ــاء الخدمــة مــع التأكي ــي أثن ــا ف ــي وتعزيزهــا وتعميقه العال

جــودة التعليــم بمــا يتوافــق مــع االتجاهــات العالميــة المعاصــرة وصــوالً إلــى توطيــن التقانــة لارتقــاء بالعمليــة 

التعليميــة التعلميــة.

وانطاقــاً مــن األهميــة الكبيــرة للتعليــم االلكترونــي واالنتشــار الواســع الســتخدام الحاســوب واالنترنــت 

فــي التعليــم أصبــح للمعلـّـم أدوار جديــدة مرتبطــة بالتعليــم االلكترونــي وتتماشــى مــع التقــدم العلمــي والتكنولوجــي 

ــة وقناعــة  ــه معرف ــر لدي ــدة أن تتواف ــأدواره الجدي ــام ب ــى يســتطيع القي ــم حت ــد للمعل ــك كان الب ــذي نعيشــه لذل ال

باســتخدام التعليــم االلكترونــي باإلضافــة إلــى مهــارات تؤهلــه للقيــام بهــذا النــوع مــن التعليــم وهــذا يقــع علــى 

ــن  ــم م ــارات تمّكنه ــن مه ــه م ــا يحتاجون ــتقبل بم ــي المس ــد معلم ــى بتزوي ــا أن ُتعن ــي عليه ــات الت ــق الجامع عات

ــى  ــل عل ــارات للعم ــذه المه ــن ه ــم م ــا لديه ــة م ــن معرف ــاً م ــال انطاق ــي بشــكل فع ــم االلكترون ــتخدام التعلي اس
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ــك  ــم لذل ــة فــي التعلي ــدة تتماشــى مــع التطــور التكنولوجــي واســتخدام التقني تطويرهــا وتزويدهــم بمهــارات جدي

جــاءت هــذه الدراســة للتعــرف علــى درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى طلبــة كليــة التربيــة فــي 

ــاً لبعــض المتغيــرات واتجاهاتهــم نحــوه. جامعــة دمشــق وفق

2- مشكلة البحث:

ــة  ــع التطــورات التكنولوجي ــوازي م ــودة وبالت ــر معه ــة بســرعة غي ــه المعرف ــي عصــر تتضاعــف في ف

ــة مــن الســعي إلــى االســتفادة مــن  ــد للعمليــة التعليمّي ــة كان الب ــاة ومنهــا التعليمّي التــي طالــت كل مجــاالت الحي

ــة،  ــال التعليمي ــي كل األعم ــر مســبوق ف ــردود غي ــّددة ذات م ــا متع ــي قدمــت مزاي ــة الت كل الصــور التكنولوجي

ــة  ــة والتكنولوجي ــارات التقني ــده بالمه ــم الكــفء وتزوي ــم إعــداد المتعلّ ــى التعلي ــن عل ــح هــدف القائمي ــك أصب لذل

الازمــة لمواكبــة هــذه التطــورات والمســتجدات وانطاقــاّ مــن ذلــك كان ال بــّد مــن الوقــوف علــى واقــع التعليــم 

ــي المســتقبل واتجاهاتهــم نحوهــا مــن  ــة الجامعــات معلّم ــدى طلب ــه ل ــر مهارات ــة مــدى تواف ــي ومعرف االلكترون

أجــل الوقــوف علــى نقــاط القــوة لديهــم فــي هــذه المهــارات وتنميتهــا ونقــاط الضعــف ومعالجتهــا ليكونــوا قادريــن 

علــى اســتخدم التعليــم االلكترونــي بشــكل فعــال وهــذا مــا توّجهــت إليــه العديــد مــن الدراســات كدراســة )حســامو، 

.)Omidian &Mehra, 2011( ــة ــان، 2014( ودراس ــم وعثم ــة )كري 2011( ودراس

ومــن خــال عمــل الباحثــة فــي الميــدان التربــوّي قامت بإجــراء مقابات شــفهية مــع المعلميــن والمتعلمين 

وتوصلــت إلــى وجــود رغبــة واهتمــام لديهــم الســتخدام الحاســوب وشــبكة اإلنترنــت فــي التَّعليــم، كمــا الحَظــت 

ة التربيــة العملّيــة فــي كليــة التربيــة أّن أغلــب الطلبــة يســتخدمون التعليــم االلكترونــي  مــن خــال تدريســها مــادَّ

ــن  ــى اســتخدام أساســيات بســيطة لبرنامــج معالجــة النصــوص )Word( وهــذا ال يمّك ــك عل بشــكل يقتصــر ذل

الطلبــة مــن امتــاك مهــارات التعليــم االلكترونــي بالشــكل األمثــل حتــى يســتطيعوا مواكبــة التكنولوجيــا التعليميــة 

وتطويــر التعليــم بمــا يتــاءم مــع مســتجدات القــرن الحــادي والعشــرين، واســتناداً لمــا ســبَق ظهــَرت الحاجــة للقيام 

بهــذا البحــث بهــدف معرفــة مــا يملكــه الطلبــة مــن مهــارات تمّكنهــم مــن اســتخدام التعليــم االلكترونــي فــي العمليــة 

التعليميــة، وعليــه تتلخــص مشــكلة البحــث بالتســاؤل الرئيســي التالــي:

مــا درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى طلبــة كليــة التربيــة فــي جامعــة دمشــق وفقــاً لبعــض 

المتغيرات؟
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3- أهمية البحث:

تنبُع أهمية البحث من:

1/3 أهميــة الموضــوع الــذي يتناولــه؛ إذ ُتعــد مهــاراُت التعليــم االلكترونــي مــن الموضوعــات الُمهّمــة 

فــي مجــال التربيــة والتَّعليــم فــي هــذا العصــر الرقمــّي والتكنولوجــّي.

2/3 توجيــه أنظــار معلّمــي المســتقبل إلــى ضــرورة تمّكنهــم مــن مهــارات التعليــم االلكترونــي ليكونــوا 

علــى درايــة كاملــة معرفيــة وأدائيــة بكيفيــة تطبيــق التعليــم االلكترونــي.

4- أهداف البحث:

يهدُف البحث إلى:

ف درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى طلبــة كليــة التربيــة فــي جامعــة دمشــق  1/4 تعــرُّ

ــاً لبعــض المتغيــرات.  وفق

2/4 تعّرف اتجاهات طلبة كلية التربية في جامعة دمشق نحو التعليم االلكتروني.

3/4 دراســة الفــروق اإلحصائّيــة فــي اســتجابات أفــراد العينــة لدرجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكتروني 

لديهــم وفقــاً لمتغيــرات البحــث )الســنة الدراســية - الخضــوع لــدورات تدريبّية(.

4/4 دراســة الفــروق اإلحصائّيــة فــي اســتجابات أفــراد العينــة التجاهاتهــم نحــو التعليــم االلكترونــي وفقــاً 

لمتغيــرات البحــث )الســنة الدراســية - الخضــوع لــدورات تدريبّيــة(.

5- أسئلة البحث:

 يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 1/5 ما درجة توافر مهارات التعليم االلكتروني لدى طلبة كلية التربية في جامعة دمشق؟

2/5 ما اتجاهات طلبة كلية التربية في جامعة دمشق نحو التعليم االلكتروني؟
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6- فرضيات البحث:

7-ُمتغّيرات البحث:

تم اختبار فرضيات البحث عند مستوى الداللة )0.05(:

1/6 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات الطلبــة أفــراد عينــة البحــث علــى 

اســتبانة مهــارات التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية.

ــى  ــث عل ــة البح ــراد عين ــة أف ــات الطلب ــطي درج ــن متوس ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل ــد ف 2/6 ال يوج

ــة. ــدورات تدريبي ــوع ل ــر الخض ــاً لمتغي ــي تبع ــم االلكترون ــارات التعلي ــتبانة مه اس

3/6 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات الطلبــة أفــراد عينــة البحــث علــى 

اســتبانة االتجاهــات نحــو التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية.

ــى  ــث عل ــة البح ــراد عين ــة أف ــات الطلب ــطي درج ــن متوس ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل ــد ف 6/4 ال يوج

ــة. ــدورات تدريبي ــوع ل ــر الخض ــاً لمتغي ــي تبع ــم االلكترون ــو التعلي ــات نح ــتبانة االتجاه اس

 1/7 الُمتغّيرات الُمستقلّة: الّسنة الّدراسية )1، 2، 3، 4(، الخضوع لدورات تدريبية )نعم، ال(.

ــي  ــة ف ــة التربّي ــة كلّي ــدى طلب ــي ل ــم االلكترون ــارات التعلي ــر مه ــة تواف ــة: درج ــرات التابع  7/2 الُمتغّي

ــي. ــم االلكترون ــة دمشــق نحــو التعلي ــي جامع ــة ف ــة التربّي ــة كلّي ــات طلب ــة دمشــق- اتجاه جامع

8- حدود البحث:

 8/1 الحــدود البشــرية: اقتصــَر البحــُث علــى عينــة مــن طلبــة كليــة التربيــة فــي جامعة دمشــق اختصاص 

ُمعلِّــم صــف )جميع الســنوات(.

8/2 الحدود المكانّية: كلّية التربية في جامعة دمشق.

3/8 الحدود الزمانّية: تمَّ إجراُء هذا البحث خال الفصل الثاني من العام الدراسّي 2018/2019.
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9- ُمصطَلحات البحث والتعريفات اإلجرائيَّة:

Learn- Distance 1/9 التعليــم االلكترونــي: عّرفــه عبــد العزيــز بأنــه "أحــد أشــكال التعليم عــن بعــد

ing التــي تعتمــد علــى إمكانيــات وأدوات شــبكة المعلومــات الدولّيــة واالنترنيــت والحاســبات اآلليــة فــي دراســة 

محتــوى تعليمــي محــّدد عــن طريــق التفاعــل المســتمر مــع المعلـّـم/ الميّســر والمتعلـّـم والمحتــوى" )عبــد العزيــز، 

.)30 ،2008

2/9 المهــارة: "القــدرة علــى أداء عمــل معّيــن بدقــة وإتقــان، كمــا تعــّرف بأنهــا سلســلة مــن الخطــوات أو 

الحــركات أو اإلجــراءات التــي تكــون قابلــة للماحظــة المباشــرة وغيــر المباشــرة، وللقيــاس واإلعــادة والتكــرار 

عنــد الحاجــة" )الفتــاوي، 2006، ص349(

3/9 مهــارات التعليــم االلكترونــي: "هــي عبــارة عــن القــدرات المعرفيــة والعمليــة التــي تلــزم لمعلمــي 

تكنولوجيــا التعليــم وتشــمل المهــارات التاليــة )التخزيــن- مشــاركة البيانــات- اســتقبال الملفــات – إرســال الملفــات 

– معالجــة البيانــات – معالجــة الصــور – التقويــم االلكترونــي – التواصــل االلكترونــي(" )قريقــع، 2014(

وتعــّرف الباحثــة مهــارات التعليــم االلكترونــي إجرائيــا: هــي مجموعــة الخطــوات واإلجــراءات العمليــة 

ــه  ــة ب ــزة الملحق ــوب واألجه ــتخدام الحاس ــة باس ــم والمتمثل ــي التعلي ــة ف ــا الحديث ــتخدام التكنولوجي ــة باس المتعلق

ــت  ــك اســتخدام االنترن ــراص مدمجــة وكذل ــّددة مــن صــوت وصــورة وأق وبرامجــه األساســية ووســائطه المتع

ــة. ــع المختلف ــح المواق ــي ومحــركات البحــث لتصف ــد االلكترون والبري

4/9 االتجــاه: عّرفــه ألبــورت )Albort(أّنــه "حالــة اســتعداد عقلــي وعصبــي ينشــأ مــن خــاِل التجربــة، 

ــُر ديناميكيــاً علــى اســتجاباِت الفــرد إزاء جميــع الموضوعــات والمواقــف التَّــي يتصــل بهــا" )عيــد، 2005،  ويؤثِّ

 .)47

وتعّرفــه الباحثــة إجرائيــاً: أّنــه إدراك أو شــعور كل فــرد مــن أفــراد عينــة البحــث نحــو موضــوع التعليــم 

االلكترونــي مّمــا يدفعــه التخــاِذ موقــف إيجابــي أو ســلبي تجاهــه وفقــاً لدرجــات ســلم لكــرت الخماســي.
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10- الدراسات السابقة:

 مــن خــال مراجعــة الباحثــة لــأدب التربــوي واألبحــاث ذات الصلــة تــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن 

الدراســات المرتبطــة بموضــوع البحــث، وُرِتبــت مــن األقــدم لأحــدث كاآلتــي:

10/1 دراسات عربية:

1/1/10 دراســة حســامو )2011( بعنــوان "واقــع التعليــم االلكترونــي فــي جامعــة تشــرين مــن وجهــة 

نظــر كل مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية والطلبــة"

هدفــت الدراســة إلــى تعــّرف واقــع التعليــم االلكترونــي فــي جامعــة تشــرين مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

الهيئــة التدريســية والطلبــة، واســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي وقامــت بإعــداد اســتبانتين األولــى 

خاصــة ألعضــاء الهيئــة التدريســية ووزعــت علــى عينــة عشــوائية مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي جامعــة 

ــنة  ــة الس ــن طلب ــوائية م ــة عش ــى عين ــة ووزعــت عل ــة خاصــة بالطلب ــم )113(، والثاني ــغ عدده ــرين والبال تش

ــام  ــة: أن نســبة اهتم ــج اآلتي ــى النتائ ــت الدراســة إل ــغ عددهــم )74(، وتوصل ــة تشــرين البال ــي جامع ــة ف الرابع

أعضــاء الهيئــة التدريســية والطلبــة بالتعلــم االلكترونــي ضئيلــة، ويعــد البريــد االلكترونــي وبــث المحاضــرات 

بالصــوت والصــورة مــن أقــل اســتخداماته، فــي حيــن أّكــد أفــراد العينــة علــى دور التعلــم االلكترونــي فــي التعلــم 

ــاء  ــد مــن أعب ــاء المدرســين ويزي ــل مــن أعب ــه يقلّ ــادة المهــارات الحاســوبية، ومــن أهــم ســلبياته أن ــي وزي الذات

الطلبــة، فضــاً عــن الجلــوس فتــرة طويلــة أمــام الحاســوب يســّبب الكثيــر مــن األمــراض، وكانــت أهــم معوقاتــه 

هــي عــدم توفــر قاعــات مخصصــة للتعلــم االلكترونــي.

2/1/10 دراســة كريــم وعثمــان )2014( بعنــوان "مــدى امتــاك أعضــاء هيئــة التدريــس فــي )المعهــد 

التقنــي/ كركــوك( للمهــارات فــي ضــوء اســتخدام تقنيــات التعلــم االلكترونــي بالعمليــة التعليميــة".

ــوك(  ــي/ كرك ــد التقن ــي )المعه ــس ف ــة التدري ــاك أعضــاء هيئ ــدى امت ــة م ــى معرف ــة إل ــت الدراس هدف

ــي البحــث المنهــج  ــة، واســتخدم ف ــة التعليمي ــي بالعملي ــم االلكترون ــات التعل ــي ضــوء اســتخدام تقني ــارات ف للمه

ــس،  ــة التدري ــن أعضــاء هيئ ــرداً م ــن )99( ف ــة م ــة مؤلف ــملت عين ــتبانة ش ــت اس ــي إذ صمم ــي التحليل الوصف

ــة  ــع البحــث)49.9 %(، وحمل ــى النســب لمجتم ــة شــكلت أعل ــج أن التخصصــات التكنولوجي ــن النتائ ــن م وتبي

البكالوريــوس )48.5 %( وتوازنــت النســب بحســب فئــة الجنــس: ذكــور ) 49.5 %( واإلنــاث )50.5 %(، 

ــم  ــة إلمامه ــات، وقل ــتخدام التقني ــة الس ــارات الازم ــس للمه ــة التدري ــب أعضــاء هيئ ــار أغل ــن أيضــاً افتق وتبّي
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ــات الخاصــة. ــتخدام البرمجي ــارات اس بمه

3/1/10 دراســة العــرب )2016( بعنــوان " درجــة امتــاك أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة البلقــاء 

التطبيقيــة لمهــارات اســتخدام االنترنــت، فــي ضــوء متغيــرات الكليــة والخبــرة والرتبــة األكاديميــة".

ــة  ــاء التطبيقي ــة البلق ــي جامع ــس ف ــة التدري ــاك أعضــاء هيئ ــة امت ــّرف درج ــى تع ــة إل ــت الدراس هدف

ــج  ــتخدم المنه ــة، واس ــة األكاديمي ــرة والرتب ــة والخب ــرات الكلي ــي ضــوء متغي ــت، ف ــتخدام االنترن ــارات اس لمه

الوصفــي التحليلــي وتكــون مجتمــع الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس العامليــن فــي الجامعــة بكليــات إقليــم 

الشــمال، حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن )196( عضــو هيئــة تدريــس تــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية، 

وتوصلــت الدراســة إلــى أّن مهــارات اســتخدام االنترنــت لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس متوســطة، وإلــى وجــود 

ــة  ــى متغيــرات الكلي ــاً فــي مســتوى درجــة امتــاك مهــارات اســتخدام االنترنــت تعــزى إل ــة إحصائي فــروق دال

ــة  ــاً دال ــج فروق ــر النتائ ــن تظه ــن ل ــي حي ــة، ف ــرة العالي ــاب الخب ــة وأصح ــات العلمي ــح الكلي ــرة، ولصال والخب

ــة. ــة األكاديمي ــر الرتب ــت تعــزى لمتغي ــارات اســتخدام االنترن ــاك مه ــي مســتوى درجــة امت ــاً ف إحصائي

ــي  ــس ف ــة التدري ــاء هيئ ــاك أعض ــة امت ــة )2018( بعنوان"درج ــون والرواحن ــة الزب 4/1/10 دراس

ــرات"  ــض المتغي ــا ببع ــي وعاقته ــم االلكترون ــتخدام أدوات التعلي ــارات اس ــة لمه ــة األردني الجامع

هدفــت الدراســة إلــى تعــّرف درجــة امتــاك أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة األردنيــة لمهــارات 

ــي  ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدراس ــرات، واس ــض المتغي ــا ببع ــي وعاقته ــم االلكترون ــتخدام أدوات التعلي اس

ــتاذ  ــتاذ وأس ــة أس ــن رتب ــس م ــة التدري ــن أعضــاء هيئ ــن )100( عضــو م ــة الدراســة م ــت عين ــي تكون التحليل

مشــارك وأســتاذ مســاعد ومــدرس تــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية البســيطة، اســتخدمت اســتبانة تحــوي )33( 

ــارات  ــس لمه ــة التدري ــاك أعضــاء هيئ ــج الدراســة أن درجــة امت ــرت نتائ ــن، أظه ــى مجالي ــرة موزعــة عل فق

اســتخدام التعليــم االلكترونــي جــاءت بمســتوى متوســط، وأن أهمهــا علــى الترتيــب )مهــارة اســتخدام الحاســوب 

ــة  ــود ذات دالل ــدم وج ــة ع ــرت الدراس ــي(، وأظه ــم االلكترون ــتخدام أدوات التعلي ــة باس ــم المتعلق ــت، ث واالنترن

إحصائيــة فــي الدرجــة الكليــة وبيــن مســتويات متغيــر الجنــس والخبــرة، وأظهــرت الدراســة أيضــاً وجــود فــروق 

ــة إحصائيــة فــي الدرجــة الكليــة وبيــن مســتويات الكليــة لصالــح )الكليــات العلميــة(. ذات دالل
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2/10 دراسات أجنبية:

1/2/10 دراسة ميهرا وأوميديان )Omidian &Mehra, 2011( بعنوان:

”Examining Students Attitudes Toward E-Learning: A Case from India“

“اتجاهات الطاب نحو التعلم االلكتروني: حالة من الهند”

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة اتجاهــات الطــاب فــي جامعــة بنجــاب فــي الهنــد نحــو التعلــم االلكترونــي، 

ــة مــن 400 مــن طلبــة  ــام بجمــع البيانــات مــن خــال مســح عين ــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي والقي ت

الدراســات العليــا، وقــد أظهــرت النتائــج أن 76 % مــن الطلبــة لديهــم اتجاهــات إيجابيــة واضحــة نحــو التعلــم 

االلكترونــي، فــي حيــن أظهــر 24 % اتجاهــات ســلبية نحــو التعلــم االلكترونــي، وتصــور 82 % مــن الطلبــة 

فوائــد التعلّــم االلكترونــي، واعتــزم 57 % مــن الطلبــة علــى تبّنــي التعلّــم االلكترونــي فــي تعلّمهــم.

2/2/10 دراسة وانغ ويانغ )Wang & Yang, 2014( بعنوان: 

”Studens Perception Toward Personal Information and Privacy in E-Learning“

“تصورات طلبة شرق آسيا نحو الخصوصية الشخصية في التعلّم االلكتروني”

ــم  ــي التعلّ ــة الشــخصية ف ــو الخصوصي ــيا نح ــة شــرق آس ــة تصــورات طلب ــى معرف ــة إل ــدف الدراس ه

ــو  ــات نح ــت االتجاه ــا إذا كان ــق مم ــنوات للتحق ــاث س ــدة ث ــه لم ــث نفس ــرار البح ــّم تك ــث ت ــي، حي االلكترون

ــيا  ــن دول آس ــن م ــي اثنتي ــت المســوحات ف ــن، أجري ــرور الزم ــر بم ــي تتغي ــم االلكترون ــي التعل ــة ف الخصوصي

)الصيــن واليابــان(، شــارك 800 طالــب فــي االســتطاعات، وكان جميــع المشــاركين علــى درايــة فــي بيئــات 

التعلــم االلكترونــي، وأظهــرت النتائــج أن جميــع أفــراد العينــة ن كان لهــم اتجاهــات إيجابيــة نحــو الخصوصيــة 

ألنهــا تســتخدم ألغــراض التعلــم، علــى الرغــم مــن وجــود مخــاوف صريحــة حــول بعــض البنــود، مثــل الصــور 

ــف. ــام الهوات ــة وأرق ــن البريدي الشــخصية والعناوي

10/3 التعقيب على الدراسات السابقة:

أوجه الشبه واالختاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

أوجه الشبه: تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بـ:
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اســتخدام المنهــج الوصفــي كمنهــج للبحــث، واالســتبانة أداة إلجــراء الدراســة، كمــا فــي دراســة )الزبــون 	 

ــة، 2018( ودراســة )حســامو، 2011(. والرواحن

ــث 	  ــرب، 2016( حي ــة )الع ــان، 2014( ودراس ــم وعثم ــة )كري ــع دراس ــدف م ــث اله ــن حي ــابهت م تش

هدفــت جميعهــا إلــى معرفــة مــدى توافــر كفايــات ومهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى عينــة الدراســة، كمــا 

تشــابهت مــع دراســة )Omidian &Mehra, 2011 ( فــي هدفهــا لمعرفــة اتجاهــات عينــة البحــث نحــو 

التعليــم االلكترونــي.

تشــابهت مــن حيــث النتائــج مــع دراســة الزبــون والرواحنــة )2018( ودراســة العــرب 2016 حيــث بّينــت 	 

جميعهــا أن درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى عينــة البحــث كانــت متوســطة، كمــا تشــابهت 

مــع دراســة دراســة )Omidian &Mehra, 2011( فيمــا توصلــت إليــه مــن وجــود اتجاهــات إيجابيــة 

نحــو التعليــم االلكترونــي.

أوجه االختالف: اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بـ:

ــة 	  ــة كلي ــى طلب ــة عل ــق الدراســة الحالي ــم تطبي ــق عليهــا البحــث، حيــث ت ــة المطّب اختلفــت مــن حيــث العين

ــم وعثمــان، 2014( ودراســة  ــق دراســة كل مــن )كري ــّم تطبي ــا ت ــم الصــف بينم ــة اختصــاص معل التربي

ــية. ــة التدريس ــى أعضــاء الهيئ ــرب، 2016( عل )ال

اختلفــت مــن حيــث النتائــج مــع دراســة حســامو التــي بّينــت أن نســبة اهتمــام عينــة البحــث )أعضــاء الهيئــة 	 

التدريســية والطلبــة( بالتعليــم االلكترونــي ضئيلــة فــي حيــن بّينــت الدراســة الحاليــة وجــود اهتمــام واتجــاه 

إيجابــي لــدى عينــة الدراســة نحــو التعليــم االلكترونــي.

11- اإلطار النظري:

1/11 مفهــوم التعليــم االلكترونــي: يعــدُّ مصطلــح التعليــم االلكترونــي مصطلــح كثيــر االســتخدام، ورغــم 

ذلــك فــا يوجــد تعريــف واحــد متفــق عليــه للتعليــم االلكترونــي حيــث إّنــه فــي حالــة تعديــل مســتمر؛ وذلــك نظــراً 

الرتباطــه بتقنيــات التعليــم التــي تنمــو وتتطــّور يومــاً بعــد يــوم، وباالطاع علــى األدب التربــوي للموضــوع يتبّين 

أن مفهــوم التعليــم اإللكترونــي تعــّدد وتنــّوع وفقــاً للنظــرة إليــه مــن خــال االهتمــام أو التخّصــص، وعلــى الرغــم 

مــن اختــاف علمــاء التربيــة فــي تعريــف التعليــم اإللكترونــي فــإنَّ هنــاك اتفاقــاً علــى خصائصــه ومكوناتــه، فهــو 

كمــا عّرفــه شــمى واســماعيل بأنــه "مســتحدث تكنولوجــي يقــوم علــى تقديــم بيئــة تعلّــم تفاعليــة متمركــزة حــول 
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ــم المفتوحــة  ــة التعلّ ــم التعليمــي المناســبة لبيئ ــادئ التصمي ــد فــي ضــوء مب ــم، ومصّممــة مســبقاً بشــكل جي المتعلّ

والمرنــة، وتســتخدم مصــادر االنترنــت والتقنيــات الرقميــة، ومتاحــة لــكل فــرد، فــي أي مــكان وزمــان". )شــمى 

واســماعيل، 2008، 238(، ويعّرفــه اســماعيل بأّنــه "أســلوب التعلـّـم المــرن باســتخدام المســتحدثات التكنولوجيــة 

وتجهيــزات شــبكات المعلومــات عبــر االنترنــت، معتمــداً علــى االتصــاالت المتعــّددة االتجاهــات وتقديــم مــادة 

تعليميــة تهتــم بالتفاعــات بيــن المتعلميــن وهيئــة التدريــس والخبــرات والبرمجيــات فــي أي وقــت وبــأي مــكان". 

)اســماعيل، 2009، 54(، وعرفــه الهــادي بأنــه تقديــم المحتــوى التعليمــي بصــورة رقميــة مــن خــال الوســائل 

التكنولوجيــة وتتضمــن البرمجيــات والحواســيب التــي تتيــح التفاعــل والتواصــل بيــن عناصــر العمليــة التعليميــة 

عبــر شــبكات االنترنــت علــى اختــاف مســتوياتها )محليــة، وطنيــة، عالميــة( )الهــادي، 2011(.

Learn- Distance  كمــا بّيــن عبــد العزيــز بــأن التعليــم االلكترونــي هــو "أحــد أشــكال التعليم عــن بعــد

ing التــي تعتمــد علــى إمكانيــات وأدوات شــبكة المعلومــات الدولّيــة واالنترنيــت والحاســبات اآلليــة فــي دراســة 

محتــوى تعليمــي محــّدد عــن طريــق التفاعــل المســتمر مــع المعلـّـم/ الميّســر والمتعلـّـم والمحتــوى" )عبــد العزيــز، 

.)30 ،2008

ــة  ــن، ومصمم ــول المتعلمي ــزة ح ــة متمرك ــة تفاعلي ــم بيئ ــة لتقدي ــة إبداعي ــه "طريق ــان بأن ــه الخ ووصف

مســبقاً بشــكل جيــد وميســرة ألي فــرد وفــي أي مــكان وفــي أي وقــت باســتعمال خصائــص ومصــادر االنترنــت 

والتقنيــات الرقميــة بالتطابــق مــع مبــادئ التصميــم التعليمــي المناســبة لبيئــة التعلــم المفتوحــة والمرنــة والموزعــة" 

ــان، 2005، 18(. )الخ

ونــرى مــن خــال التعريفــات الســابقة أنهــا جميعــاً تركــز علــى أن التعليــم االلكترونــي يتضمــن عناصــر 

ــم المحتــوى التعليمــي- الزمــان – المــكان – دور  ــم المحتــوى التعليمــي – وســائل تقدي ــق بـــ )أســلوب تقدي تتعل

المعلــم والمتعلــم والعاقــة بينهمــا( حيــث توصلــت الباحثــة إلــى أن التعليــم االلكترونــي عبــارة عــن أســلوب مــرن 

منفتــح لتقديــم محتــوى تعليمــي باســتخدام أدوات وتقنيــات االتصــال والتواصــل الحديثــة ومســتحدثات تكنولوجيــا 

ــم فــي أي زمــان ومــكان وبعاقــة  ــى المتعل ــم مــن حاســوب وانترنــت وبرامجهمــا المتطــّورة للوصــول إل التعلي

تفاعليــة بيــن المعلــم والمتعلــم بشــكل يجعــل المعلــم ميّســر وموجــه للعمليــة التعليميــة وليــس فقــط ملّقــن للمعلومات.

2/11 أهميــة التعليــم االلكتروني:تظهــر أهميــة التعليــم االلكترونــي فــي االســتفادة مــن مصــادر التعليــم 

والتعلـّـم المتاحــة علــى شــبكة االنترنــت، التــي قــد ال تتوفــر فــي العديــد مــن الــدول والمجتمعــات وبخاصــة الــدول 

الناميــة، وســعيه إلــى تدعيــم طــرق تدريــس جديــدة تعتمــد علــى المتعلّــم وترّكــز علــى أهميــة قدراتــه وإمكاناتــه 

ــى  ــز عل ــة، ويرّك ــات األجنبي ــم اللغ ــى تعل ــه يســاعد عل ــا أّن ــة، كم ــص والســمات الفردي ــى الخصائ ــة إل باإلضاف



227

إفــادة الطــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة والغيــر قادريــن علــى الحضــور يوميــاً إلــى المدرســة بســبب ارتفــاع 

كلفــة المواصــات أوتعّطــل وســائل المواصــات العامــة، كمــا أّنــه فــي التعليــم االلكترونــي ال يتوقــف اكتســاب 

المتعلّــم علــى المعــارف والمهــارات التعليمّيــة، ولكــن سيكتســب أيضــاً مهــارات التعامــل مــع التقنيــات الحديثــة 

فــي االتصــال والمعلومــات التــي أصبحــت ضرورّيــة فــي هــذا العصــر ومقياســاً للتطــّور، كمــا أّن أكثــر مــا يتميــز 

بــه أنــه يقــّدم اإلفــادة لقطــاع كبيــر مــن العامليــن فــي المؤسســات المختلفــة وســكان المجتمعــات النائيــة فــي مجــال 

التعليــم والتدريــب باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت. )عبــد الحميــد، 2005، 10(.

ــم  ــى أن للتعلي ــة إل ــت الباحث ــث توصل ــة بموضــوع البح ــات المتعلق ــى األدبي ــال االطــاع عل ــن خ وم

االلكترونــي أهميــة كبيــرة للمتعلّــم حيــث يتيــح لــه التعلــم فــي أي زمــان ومــكان وينمــي مهاراتــه فــي الحصــول 

علــى مايحتاجــه مــن معــارف ومعلومــات كمــا أنــه ينّمــي لــدى المتعلــم مهــارات التواصــل مــع اآلخريــن بشــكل 

يمّكنــه مــن مواكبــة العصــر التقنــي الــذي نعيــش فيــه فــي جميــع مجــاالت حياتنــا وليــس فقــط التعليميــة.

ــداف ذات  ــن األه ــة م ــى مجموع ــي عل ــم االلكترون ــز التعلي ــي: يرتك ــم االلكترون ــداف التعلي 3/11 أه

االتجــاه اإليجابــي نحــو تقنيــة المعلومــات، حيــث إنــه يســاعد المتعلميــن علــى تعزيــز مهــارات البحــث لديهــم، 

ويهــدف إلــى إعــداد شــخصيات قــادرة علــى االعتمــاد علــى النفــس فــي البحــث عــن المعــارف والمعلومــات التــي 

يحتاجــون إليهــا فــي بحوثهــم ودراســتهم، ومنحهــم الفرصــة لنقــد المعلومــات، كمــا إنــه يهــدف إلــى خلــق بيئــة 

ــه يدعــم عمليــة التفاعــل  تعليميــة تفاعليــة عبــر تقنيــات الكترونيــة جديــدة ومصــادر معلومــات متنوعــة، كمــا أّن

ــادل الخبــرات والمناقشــات والحــوارات باالســتعانة بقنــوات االتصــال  بيــن الطــاب والمعلميــن عــن طريــق تب

ــتخدام  ــة الس ــة الازم ــات التقني ــن الكفاي ــاب المعلمي ــى اكتس ــة إل ــي، باإلضاف ــد االلكترون ــل: البري ــة، مث المختلف

التقنيــات التعليميــة الحديثــة والمهــارات أو الكفايــات الازمــة الســتخدام تقنيــات االتصــاالت والمعلومــات، كمــا أنه 

يهــدف إلــى تطويــر دور المعلــم فــي العمليــة التعليميــة، بحيــث يواكــب التطــورات العلميــة والتكنولوجية المســتمرة 

ــة ومهــارات العصــر  ــى التعامــل مــع التقني ــادر عل ــن ق ــل مــن المعلميــن والمتعلمي ــى إعــداد جي ممــا يســاعد عل

والتطبيــق الفعلــي للمناهــج االلكترونيــة وتطويرهــا لتصبــح مهّيــأة لاســتخدام االلكترونــي، وتتجلــى أهــم أهدافــه 

فــي تقديــم تعليــم يناســب فئــات عمريــة مختلفــة مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة بينهــم. )اســتيتية وســرحان، 2007(

ــه  ــل من ــص تجع ــة خصائ ــي بمجموع ــم االلكترون ــرد التعلي ــي: ينف ــم االلكترون ــص التعلي 4/11 خصائ

ــص:  ــذه الخصائ ــن ه ــة وم ــل المؤسســات التعليمّي ــن قب ــه م ــى تطبيق ــم، وتســاعد عل ــي التعلّ أســلوباً فاعــاً ف

يعتبر التعليم االلكتروني وسيطاً للتعاون، والنقاش، والحوار، والتبادل، واالتصال الفكري.	 

تمركــز التعليــم االلكترونــي حــول المتعلـّـم، إذ يكــون لــدى المتعلّميــن القــدرة علــى اختيــار مــا يريدونــه مــن 	 
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المحتــوى والوقــت، والتغذيــة الراجعــة، ووســائط متنوعــة للتعبيــر عــن مــدى فهمهــم.

ــة 	  يوّفــر التعليــم اإللكترونــي بيئــة تفاعليــة مــن خــال دمــج المتعلــم بصــورة هادفــة فــي األنشــطة التعليمّي

عبــر التفاعــل مــع اآلخريــن )تفاعــل الطــاب معــاً أو مــع معلميهــم أو مــع المصــادر االلكترونيــة(.

تعّدد مصادر المعرفة نتيجة االتصال بالمواقع المختلفة على الشبكة العالمية للمعلومات.	 

تمّيز التعليم االلكتروني بالمرونة في المكان والزمان، وسهولة تعديل المحتوى التعليمي وتحديثه.	 

االستمرارية؛ حيث إن وسيلة إيصال التعليم متوافرة دائماً بدون انقطاع وبجودة عالية.	 

تغيير دور المعلّم من الملقي والملقن والمصدر الوحيد للمعلومات إلى دور الموجه والمشرف.	 

تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهم.	 

ــم مهــارات إدارة النقــاش مــع زمائــه ومعلميــه ويحولــه مــن مجــرد متلقــي للمعلومــة إلــى 	  إكســاب المتعلّ

باحــث عنهــا.

سهولة تحديث البرامج والمعلومات والموضوعات وتشجيع التعّمق في البحوث والدراسات.	 

ــة 	  ــة تعليمّي ــي منظوم ــة ف ــات مغلق ــال حلق ــن خ ــتمرة م ــة المس ــة الراجع ــي والتغذي ــم الذات ــهولة التقوي س

)26-28  ،2005 و)الخــان،   )99-104  ،2005 )الهــادي،  متطــّورة. 

فمــن أبــرز خصائــص التعليــم االلكترونــي أّّنــه يعطــي أدواراً جديــدة للمعلّــم ويتيــح التعلــم بشــكل مــرن 

ــم  ــادل المعلومــات فيصبــح التعلّ ــا يعطــي فرصــة دائمــة للحــوار والنقــاش وتب ــد بالزمــان والمــكان مّم دون التقّي

ــم، كمــا أنــه يعطــي للمتعلــم فرصــة للتقييــم الذاتــي ومعرفــة جوانــب القصــور فــي  تفاعلــي بيــن المعلــم والمتعلّ

تعلّمــه باإلضافــة إلــى تنميــة المهــارات البحثيــة لديــه.

5/11 دواعي استخدام التعليم االلكتروني: من أهم مبررات استخدام التعليم االلكتروني مايلي:

11 ــه يزيــد مــن إمكانيــة االتصــال بيــن الطــاب فيمــا بينهــم وبيــن الطــاب والمدرســة، وذلــك مــن . أّن

ــد  ــاش، والبري ــس النق ــل مجال ــي عــدة اتجاهــات مث ــن هــذه األطــراف ف خــال ســهولة االتصــال بي

ــي. االلكترون

21 أّنــه يزيــد مــن ســهولة الوصــول إلــى المعلـّـم ســواء فــي أوقــات الدراســة الرســمّية، أو خــارج أوقــات .
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العمــل الرســمية، ألّن هــذا التعليــم يوّفــر للمتعلميــن القــدرة علــى إرســال استفســاراتهم للمعلميــن مــن 

خــال البريــد االلكترونــي، وهــذه ميــزة مفيــدة ومائمــة للطالــب والمعلـّـم فــي آن واحــد.

31 ــّدم . ــّدم أكثــر مــن طريقــة للتدريــس وبالتالــي يراعــي الفــروق الفرديــة بيــن الطــاب فهــو يق ــه يق أّن

ــة. ــروءة والعملّي ــة والمســموعة والمق ــة المرئي الطريق

41 يعــّد معــززاً جيــداً للتعليــم المعتــاد، فيمكــن أن ُيدمــج هــذا األســلوب مــع التدريــس المعتــاد وبالتالي فإّن .

المعلـّـم قــد يحيــل الطــاب علــى بعض األنشــطة أو الواجبــات المعتمدة علــى الوســائط االلكترونية.

51 ــى . ــرى عل ــي دول أخ ــت ف ــبكة االنترن ــى ش ــة عل ــم المتاح ــم والتعلّ ــادر التعلي ــن مص ــتفادة م االس

اتســاع العالــم، التــي قــد ال تســمح اإلمكانيــات الماديــة أو البشــرية بتوفيرهــا فــي العديــد مــن الــدول 

ــات. والمجتمع

61 ــاد . ــدة الخاصــة باإلرش ــى األدوار العدي ــس إل ــم والتدري ــن التعلي ــم م ــي دور المعلّ ــر ف ــؤدي التغيي ي

والتوجيــه والتنســيق والتيســير إلــى تدعيــم طــرق تدريــس جديــدة تعتمــد علــى الطالــب وترّكــز علــى 

ــه. ــه وإمكانيات ــة قدرات أهمّي

1  إعــداد جيــل مــن المعلميــن والمتعلميــن قــادر على التعامــل مع التقنيــة ومهارات العصــر والتطورات 	.

الهائلــة في مجــال تكنولوجيا المعلومات. )حســين، 2008(

6/11 المهارات االلكترونية المتعلقة بالتعليم االلكتروني:

إّن التحــول مــن نظــام التعليــم التقليــدي إلــى نظــام التعليــم االلكترونــي والــذي يقــوم علــى مبــدأ الوصــول 

ــى أدوار  ــم إل ــر أدوار المعل ــب تغيي ــبه يتطل ــت يناس ــي أي وق ــه وف ــن مكان ــر ع ــم بصــرف النظ ــم للمتعلّ بالتعل

ووظائــف جديــدة تناســب التعليــم االلكترونــي فعليــه أن يكــون )باحثــا - مصممــا للخبــرات التعليميــة - تكنولوجيــا 

- مقدمــا للمحتــوى - مرشــدا وميســرا - مقّومــا - مديــرا أو قائــدا للعمليــة التعليميــة ..( وفــي ظــل األدوار الجديــدة 

ــم مــن التوظيــف األمثــل  ــم االلكترونــي ليتمكــن المعلّ ــى مهــارات التعلي ــد مــن تدريــب المعلميــن عل ــم ال ب للمعلّ

ــم، ومــن هــذه  لهــذه المهــارات بمــا يحّقــق تحســين مســتوى العمليــة التعليميــة، واالنتقــال مــن التعليــم إلــى التعلّ

المهــارات:

مهــارات عامــة تتمثــل بمهــارات متعلقــة بالثقافــة الكمبيوتريــة: مثــل )معرفــة المكونــات الماديــة للكمبيوتــر 	 

ــتخدامات  ــة االس ــر- معرف ــا الكمبيوت ــل به ــي يعم ــائط الت ــغيل والوس ــات التش ــة برمجي ــه - معرف وملحقات
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المختلفــة للكمبيوتــر فــي العمليــة التعليميــة والحياتيــة المختلفــة- معرفــة الفيروســات وطــرق الوقايــة منهــا، 

معرفــة المصطلحــات المســتخدمة فــي مجــال الكمبيوتــر....(

مهــارات متعلقــة باســتخدام الكمبيوتــر: مثــل )اســتخدام لوحــة المفاتيــح والفــأرة وكيفيــة التعامــل مــع وحــدات 	 

اإلدخــال واإلخــراج - كيفيــة التعامــل مــع ســطح المكتــب والملفــات والبرامــج ســواء بالحفــظ أو النقــل أو 

الحــذف أو التعديــل - التعامــل مــع وحــدات التخزيــن واســتخدام مجموعــة برامــج األوفيــس والتغلــب علــى 

المشــكات الفنيــة التــي تواجهــه أثنــاء االســتخدام....(

ــة واســتخدام 	  ــى مصــادر المعلومــات االلكتروني ــل )التعــّرف عل ــة: مث ــة المعلوماتي ــة بالثقاف مهــارات متعلق

شــبكة االنترنــت فــي العمليــة التعليميــة مــن بحــث وبريــد الكترونــي وغيرهــا مــن اســتخدامات االنترنــت 

التعليميــة - القــدرة علــى تقييــم مصــادر المعلومــات االلكترونيــة المتاحــة عبــر االنترنــت - معرفــة المبــادئ 

األساســية للتصميــم التعليمــي وتصميــم الصفحــات التعليميــة علــى االنترنــت ونشــرها - اســتخدام الوســائط 

المتعــّددة فــي عمليــة التعلّــم - واســتخدام المصطلحــات المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات...(

ــدوز 	  ــغيل وين ــام التش ــع نظ ــل م ــل )التعام ــبكة: مث ــات الش ــج وخدم ــع برام ــل م ــق بالتعام ــارات تتعل مه

ــي يحتاجهــا -  ــى المعلومــات الت ــة للوصــول إل ــة واســتخدام محــركات البحــث المختلف ــه المختلف وإصدارات

القــدرة علــى إنــزال الملفــات مــن الشــبكة وحفظهــا والقــدرة علــى تحميــل الملفــات إلــى الشــبكة ونشــرها 

-المشــاركة فــي مجموعــات النقــاش المتاحــة عبــر االنترنــت - القــدرة علــى ضغــط أو فــك الملفــات مــن 

وإلــى الشــبكة القــدرة – القــدرة علــى التعامــل مــع الخدمــات األساســية التــي تقــوم عليهــا التطبيقــات التربويــة 

للشــبكة مثــل خدمــة البحــث، البريــد االلكترونــي، المحادثــة، نقل الملفــات، القوائــم البريدية، إنشــاء الصفحات 

والمواقــع التعليميــة، الدخــول للمكتبــات العالميــة وقواعــد البيانــات...( )محمــد زيــن، 2005، 327-338(

1/12 منهــج البحــث: اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي نظــراً لماءمتــه لهــدف البحــث حيــث 

12- الدراسة الميدانية وإجراءات البحث:

يســتدعي تحديــد درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى العينــة المختــارة والقيــام بتحليلهــا وصــوالً إلــى 

ف المنهــج الوصفــي بأنــه “نمــط الدراســة الــذي يســهم بتزويدنــا بالمعلومــات الازمــة لتقريــر وضع  النتائــج، ويعــرَّ

الظاهــرة المدروســة تقريــراً موضوعيــاً، ومــن ثــم تحليــل هــذه المعلومــات وتفســيرها للوصــول إلــى النتائــج التــي 

يمكــن أن تســهم فــي تحقيــق أهــداف الدراســة الموجــودة” )عبيــدات، 2003، 233(.

2/12 المجتمع األصلي للبحث وعينته:
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ــم الصــف فــي كليــة  1/2/12 المجتمــع األصلــي للبحــث: تكــّون مجتمــع البحــث مــن جميــع طلبــة ُمعلِّ

ــاً  ــغ عددهــم )1873( وفق ــي للعــام الدراســي 2018/2019 والبال ــة جامعــة دمشــق خــال الفصــل الثان التربي

لبيانــات شــؤون الطــاب فــي كليــة التربيــة جامعــة دمشــق.

12/2/2 عينــة البحــث: تــم اختيــار عينــة البحــث بطريقــة عشــوائية وبلــغ عــدد أفــراد العينــة )350( 

طالبــاً وطالبــًة.

الجدول )1( توزع أفراد عينة البحث وفق متغيرات البحث

3/12 أدوات البحث: 

1/3/12ستبانة مهارات التعليم االلكتروني: 

ــي  ــات الت ــض الدراس ــى بع ــاع عل ــا االط ــمَّ فيه ــارات: ت ــار المه ــاع واختي ــة االط 1/1/3/12 مرحل

تناولــت موضــوع التعليــم االلكترونــي ثــم قامــت الباحثــة بتصميــم اســتبانة لقيــاس درجــة توافــر هــذه المهــارات 

لــدى عينــة البحــث فــي ضــوء الدراســات الســابقة واألدب النظــري حيــث تألّفــت االســتبانة مــن محوريــن )محــور 

مهــارات اســتخدام الحاســوب – محــور مهــارات اســتخدام االنترنــت( ولــكل محــور عــدد مــن البنــود وأعطــي 

ــرة، متوســطة،  ــرة جــداً، كبي ــر )بدرجــة كبي ــر درجــة التواف ــق ســلم خماســي لتقدي ــاً متدرجــاً وف ــد وزن ــكل بن ل

النسبة المئويةالعددالمتغير

السنة الدراسية

28.9 %101األولى

21.7 %76الثاني

21.7 %76الثالثة

27.7 %97الرابعة

100 %350العدد الكلي

الخضوع لدورات تدريبية

43.7 %153نعم

56.3 %197ال

100 %350العدد الكلي



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد الثاين �شهر )1( 2322022

ــاً وفــق الترتيــب التالــي )5، 4، 3، 2، 1(. صغيــرة، صغيــرة جــداً( وتمثــل رقمي

2/1/3/12 الدراســة االســتطاعية: قامــت الباحثــة بتطبيــق االســتبانة علــى عينــة اســتطاعية مؤلفــة مــن 

)40( طالبــاً وطالبــًة مــن طلبــة كليــة التربيــة وهــم مــن خــارج عينــة البحــث األساســية، وقــد أجريــت الدراســة 

االســتطاعية للتأكــد مــن وضــوح تعليمــات االســتبانة، ووضــوح بنودهــا، وســهولة فهمهــا وتعديــل البنــود غيــر 

ــق  ــد التطبي ــا عن ــا وتافيه ــم ضبطه ــى يت ــق حت ــاء التطبي ــر أثن ــد تظه ــي ق ــات الت ــة الصعوب ــة، ومعرف الواضح

الاحــق لاســتبانة، وبعــد ذلــك أصبحــت االســتبانة فــي صورتهــا النهائيــة جاهــزة ليتــم تطبيقهــا علــى أفــراد عينــة 

البحــث، الملحــق )1(.

 3/1/3/12 صدق وثبات االستبانة:

الصدق: تم التحقق من الصدق وفق طريقتين:

صــدق الُمحتــوى: تــم الّتحقــق مــن صــدق المحتــوى مــن خــال عــرض االســتبانة فــي صورتهــا األولّيــة 

ــادة الُمحكميــن  وتنقيحهــا وإبــداء الُماحظــات عليهــا مــن قبــل الدكتــور الُمشــرف ومــن قبــل مجموعــة مــن الّس

فــي كليــة الّتربيــة، وقــد تركــزت آرائهــم وماحظاتهــم علــى التخلــص مــن التكــرار فــي بعــض المهــارات فــي كل 

محــور وإعــادة صياغــة بعــض المهــارات لتكــون أكثــر وضوحــاً للطلبــة.

الصــدق البنيــوي: تــم التأكــد مــن صــدق البنــاء الخــاص باالســتبانة مــن خــال دراســة االتســاق الداخلــي 

لهــا، وذلــك بحســاب معامــات االرتبــاط )معامــل بيرســون( بيــن درجــات كل بنــد مــن بنــود االســتبانة ودرجــة 

ــود االســتبانة والدرجــة  ــن بن ــد م ــن درجــة كل بن ــاط بي ــه، وحســاب معامــات االرتب ــي إلي ــذي تنتم المحــور ال

الكليــة لاســتبانة، وحســاب معامــات االرتبــاط بيــن المحــاور الفرعيــة مــع بعضهــا بعضــاً ومــع الدرجــة الكليــة 

لاســتبانة، وكانــت النتائــج كمــا هــي موضحــة فــي الجــداول المرفقــة فــي الملحــق رقــم )3(:

يتبيــن مــن الجــدول )أ( أن معامــات ارتبــاط درجــات بنــود االســتبانة مــع درجــة المحــور الــذي تنتمــي 

ــة )0.01(. وقــد تراوحــت قيمــة هــذه المعامــات بيــن  ــاً عنــد مســتوى الدالل ــة إحصائي إليــه كانــت جميعهــا دال

)0.878-0.416( لــدى أفــراد عينــة البحــث.

ــت  ــتبانة كان ــة لاس ــة الكلي ــع الدرج ــود م ــات البن ــاط درج ــات ارتب ــدول )ب( أن معام ــن الج ــن م يتبي

ــن  ــات بي ــذه المعام ــة ه ــد تراوحــت قيم ــة )0.01 أو 0.05(، وق ــد مســتوى الدالل ــاً عن ــة إحصائي ــا دال جميعه

ــة.  ــراد العين ــدى أف )0.863-0.376( ل
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ــة  ــع الدرجــة الكلي ــا بعضــاً وم ــع بعضهم ــن م ــاط المحوري ــن الجــدول )ج( أن معامــات ارتب ــن م يتبي

لاســتبانة كانــت جميعهــا دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الداللــة )0.01(، وقــد تراوحــت قيمــة هــذه المعامــات 

بيــن )0.987-0.915( لــدى أفــراد عينــة البحــث، وبالتالــي فــإن االســتبانة تتصــف بدرجــة جيــدة مــن االتســاق 

الداخلــي، وتحقــق مؤشــرات جيــدة لصدقهــا البنيــوي.

الثبات: تم التحقق من ثبات االستبانة وفق طريقتين وهما:

11 ثبــات التجزئــة النصفيــة: تــم اســتخراج معامــل ثبــات التجزئــة النصفيــة لبنــود االســتبانة وصحــح .

ــة ســيبرمان – بــراون، والجــدول)2( يوضــح قيمــة هــذه المعامــات. ــات باســتخدام معادل معامــل الثب

21 ثبــات االتســاق الداخلــي باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ: تم حســاب االتســاق الداخلي لدرجــات أفراد .

عينــة البحــث االســتطاعية باســتخدام معامــل ألفــا كرونباخ والجــدول )2( يبين هــذه المعامات.

الجدول )2( معامات ثبات االستبانة

ياحــظ مــن الجــدول الســابق أن معامــل ثبــات التجزئــة النصفيــة كان مرتفعــاً، وقــد بلغــت قيمته لاســتبانة 

ككل )0.986(. كمــا أن معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ كان مرتفعــاً، وقــد بلغــت قيمتــه لاســتبانة ككل )0.982(. 

ومنــه فــإن االســتبانة تتصــف بمؤشــرات ثبــات مرتفعــة.

نســتنج مــا ســبق أن االســتبانة تتصــف بمؤشــرات جيــدة للصــدق والثبــات، وبالتالــي فــإن االســتبانة قــد 

أصبحــت صالحــة للتطبيــق علــى عينــة البحــث نظــراً لتوافــر مؤشــرات جيــدة لصدقهــا وثباتهــا.

2/3/12 استبانة االتجاهات نحو التعليم االلكتروني:

1/2/3/12 مرحلــة االطــاع وإعــداد االســتبانة: تــمَّ فيهــا االطــاع علــى بعــض الدراســات التــي تناولــت 

ثبات ألفا كرونباخثبات التجزئة النصفيةالمحور 

0.9830.976المحور األول

0.9580.949المحور الثاني

0.9860.982الدرجة الكلية
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ــة  ــاس اتجاهــات عين ــم اســتبانة لقي ــة بتصمي ــم قامــت الباحث ــي واالتجاهــات نحــوه ث ــم االلكترون موضــوع التعلي

ــت االســتبانة مــن  ــي فــي ضــوء الدراســات الســابقة واألدب النظــري حيــث تألّف ــم االلكترون البحــث نحــو التعلي

)40( بنــداً وأعطــي لــكل بنــد وزنــاً متدرجــاً وفــق ســلم خماســي لتقديــر االتجــاه )بدرجــة كبيــرة جــداً، كبيــرة، 

متوســطة، صغيــرة، صغيــرة جــداً( وتمثــل رقميــاً وفــق الترتيــب التالــي )5، 4، 3، 2، 1(.

2/2/3/12 الدراســة االســتطاعية: قامــت الباحثــة بتطبيــق االســتبانة علــى عينــة اســتطاعية مؤلفــة مــن 

)40( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة كليــة التربيــة وهــم مــن خــارج عينــة البحــث األساســية، وقــد أجريــت الدراســة 

االســتطاعية للتأكــد مــن وضــوح تعليمــات االســتبانة، ووضــوح بنودهــا، وســهولة فهمهــا وتعديــل البنــود غيــر 

ــق  ــد التطبي ــا عن ــا وتافيه ــم ضبطه ــى يت ــق حت ــاء التطبي ــر أثن ــد تظه ــي ق ــات الت ــة الصعوب ــة، ومعرف الواضح

الاحــق لاســتبانة، وبعــد ذلــك أصبحــت االســتبانة فــي صورتهــا النهائيــة جاهــزة ليتــم تطبيقهــا علــى أفــراد عينــة 

البحــث، الملحــق )2(.

3/2/3/12صدق وثبات االستبانة:الصدق: تم التحقق من الصدق وفق طريقتين:

صــدق الُمحتــوى: تــم الّتحقــق مــن صــدق محتــوى اســتبانة االتجاهــات مــن خــال عرضهــا فــي صورتهــا 

ــادة  ــن الّس ــة م ــل مجموع ــن قب ــرف وم ــور الُمش ــل الدكت ــن قب ــا م ــات عليه ــداء الُماحظ ــا وإب ــة وتنقيحه األولّي

ــع  ــارات وتنوي ــة العب ــد صياغ ــى توحي ــم عل ــم وماحظاته ــزت آرائه ــد ترك ــة، وق ــة الّتربي ــي كلي ــن ف الُمحكمي

ــة وســلبية. ــن إيجابي ــارات بي العب

الصــدق البنيــوي: تــم التأكــد مــن صــدق البنــاء الخــاص باالســتبانة مــن خــال دراســة االتســاق الداخلــي 

لهــا، مــن خــال حســاب معامــات االرتبــاط )معامــل بيرســون( بيــن درجــة كل بنــد مــن بنــود االســتبانة والدرجــة 

الكليــة لاســتبانة، وكانــت النتائــج كمــا هــي موضحــة فــي الملحــق رقــم )4( ويتبيــن فيــه أن معامــات ارتبــاط 

ــة )0.01 أو  ــد مســتوى الدالل ــاً عن ــة إحصائي ــة لاســتبانة كانــت جميعهــا دال ــود مــع الدرجــة الكلي درجــات البن

0.05(. وقــد تراوحــت قيمــة هــذه المعامــات بيــن )0.642-0.330( لــدى أفــراد عينــة البحــث.

الثبات: تم التحقق من ثبات االستبانة وفق طريقتين وهما:

11 ــة لبنــود االســتبانة وصحــح . ــة النصفي ــم اســتخراج معامــل ثبــات التجزئ ــة: ت ــة النصفي ثبــات التجزئ
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ــراون، والجــدول )3( يوضــح قيمــة هــذا المعامــات. ــة ســيبرمان– ب ــات باســتخدام معادل معامــل الثب

21 ثبــات االتســاق الداخلــي باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ: تــم حســاب االتســاق الداخلــي لدرجــات .

أفــراد عينــة البحــث المكونــة مــن )40( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة كليــة التربيــة باســتخدام معامــل 

ألفــا كرونبــاخ والجــدول )3( يبيــن قيمــة هــذه المعامــات.

الجدول )3( معامات ثبات االستبانة

ياحــظ مــن الجــدول الســابق أن معامــل ثبــات التجزئــة النصفيــة كان جيــداً، وقــد بلغــت قيمتــه لاســتبانة 

ككل )0.844(. كمــا أن معامــل ثبــات ألفــا كرونبــاخ كان جيــداً، وقــد بلغــت قيمتــه لاســتبانة ككل )0.832(. 

ومنــه فــإن االســتبانة تتصــف بمؤشــرات ثبــات جيــدة.

نســتنج ممــا ســبق أن االســتبانة تتصــف بمؤشــرات جيــدة للصــدق والثبــات، وبالتالــي فــإن االســتبانة قــد 

أصبحــت صالحــة للتطبيــق علــى عينــة البحــث نظــراً لتوافــر مؤشــرات جيــدة لصدقهــا وثباتهــا.

1/13 أسئلة البحث:

ثبات ألفا كرونباخثبات التجزئة النصفيةاالستبانة 

0.8440.832الدرجة الكلية

13- عرض نتائج البحث ومناقشتها:

ــة  ــة كلي ــة مــن طلب ــدى عين ــي ل ــم االلكترون ــر مهــارات التعلي 1/1/13 الســؤال األول: مــا درجــة تواف

ــة بجامعــة دمشــق؟ التربي

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ودرجــة توافــر 

مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى عينــة مــن طلبــة كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق، ولتحديــد درجــة التوافــر تــم 

تحديــد طــول خايــا مقيــاس ليكــرت الخماســي )الحــدود الدنيــا والعليــا( تــم حســاب المــدى )1-5=4( ومــن ثــم 

تقســيمه علــى أكبــر قيمــة فــي المقيــاس للحصــول علــى طــول الخليــة أي )4÷5=0.80( وبعــد ذلــك تــم إضافــة 

هــذه القيمــة إلــى أقــل قيمــة فــي المقيــاس )بدايــة المقيــاس وهــي واحــد صحيــح( وذلــك لتحديــد الحـــد األعلــى 

لهــذه الخليــة وهكــذا أصبــح طــول الخايــا كمــا يأتــي:

11 من ) 1- 1,80( بدرجة صغيرة جداً..



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد الثاين �شهر )1( 2362022

21 أكبر من )1,81- 2,60( بدرجة صغيرة..

31 أكبر من )2,61- 3,40( بدرجة متوسطة. .

41 أكبر من )3,41- 4,20( بدرجة كبيرة..

51 أكبر من )4,21- 5( بدرجة كبيرة جداً..

وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول اآلتي:

الجدول )4( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة توافر مهارات التعليم االلكتروني لدى عينة 

من طلبة كلية التربية بجامعة دمشق

المتوسط المحورالرقم
االنحراف المتوسط الموزونالحسابي

الترتيبدرجة التوافرالمعياري

2متوسطة91.14/2935.996=91.143.14مهارات استخدام الحاسوب1

1متوسطة63.71/2024.366=63.713.18مهارات استخدام االنترنت2

متوسطة154.85/4959.716=154.853.16الدرجة الكلية لاستبانة

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى عينــة مــن طلبــة كليــة 

ــط  ــمة المتوس ــال قس ــن خ ــك م ــطة، وذل ــة متوس ــد كان بدرج ــتبانة ككل ق ــى االس ــق عل ــة دمش ــة بجامع التربي

ــطة(.  ــة متوس ــود )154.85/49=3.16 أي بدرج ــدد البن ــى ع ــابي عل الحس

ويتبيــن مــن الجــدول الســابق أن المحــور الثانــي )مهــارات اســتخدام االنترنــت( قــد جــاء بالمرتبــة األولــى 

مــن حيــث درجــة التوافــر لــدى أفــراد العينــة بمتوســط قــدره )3.18( وبدرجــة متوســطة، يليــه المحــور األول 

)مهــارات اســتخدام الحاســوب( قــد جــاء بالمرتبــة الثانيــة مــن حيــث درجــة التوافــر لــدى أفــراد العينــة بمتوســط 

قــدره )3.14( وبدرجــة متوســطة أيضــاً.

التفســير: ُتبّيــن نتائــج البحــث أن درجــة توافــر مهــارات التعليــم االلكترونــي بمحوريهــا لــدى عينــة البحــث 

جــاءت بدرجــة متوســطة، وهــذا يتفــق مــع دراســات )العــرب، 2016( ودراســة )الزبــون والرواحنــة، 2018( 
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والتــي بّينــت امتــاك أعضــاء هيئــة التدريــس لمهــارات اســتخدام مهــارات التعليــم االلكترونــي بدرجــة متوســطة، 

ــة البحــث للمهــارات  ــب أعضــاء عين ــار أغل ــي بّينــت افتق ــم وعثمــان، 2014( والت ويختلــف مــع دراســة )كري

الازمــة الســتخدام تقنيــات التعليــم االلكترونــي فــي التعليــم االلكترونــي، وتعــزو الباحثــة مــا توصــل إليــه البحــث 

مــن نتائــج إلــى عــدة أســباب أبرزهــا:

ــة 	  ــروض التقديمي ــات البحــث والع ــم حلق ــي تقدي ــت ف ــوورد والباوربوين ــج ال ــتخدمون برنام ــة يس أّن الطلب

ألغلــب موادهــم الجامعيــة منــذ الســنة األولــى وحتــى اســطاعوا التعامــل مــع هــذه البرامــج كان عليهــم أن 

ــاف التشــغيل واســتخدام وحــدات  ــا مهــارة التعامــل مــع أساســيات الحاســوب كالتشــغيل وإيق يمتلكــوا قبله

اإلدخــال )الفــأرة – لوحــة المفاتيــح ..( واإلخــراج وإنشــاء المجلــدات وإضافــة الملفــات والتعامــل مــع هــذه 

الملفــات مــن نقــل وحــذف ونســخ، إضافــة إلــى أنهــم يقومــون فــي عروضهــم العمليــة بإضافــة )النصــوص- 

الصــور- مقاطــع الفيديــو...( ممــا اســتوجب عليهــم أن يتدربــوا مســبقاً علــى مهــارات التعامــل مــع الوســائط 

المتعــددة وبرامــج مجموعــة األوفيــس وغيرهــا مــن األساســيات التــي تتيــح اســتخدام الحاســوب بمســتوى 

جيــد، كمــا أن العصــر التكنولوجــي الــذي نعيــش فيــه والــذي اقتحــَم حياتنــا بشــكل كبيــر جعــل أغلــب الطلبــة 

يتوجهــون الســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي بكافــة أشــكالها حتــى يســتطيعوا مواكبــة التطــّور التقنــي 

الــذي يعيشــون فيــه هــذا، كل ذلــك جعــل عينــة البحــث يكونــون علــى درايــة جيــدة بالمهــارات المتضمنــة 

ضمــن محــوري االســتبانة المعــّدة للدراســة ويمتلكــوا مهاراتهــا بدرجــة متوســطة.

2/1/13 السؤال الثاني: ما اتجاهات أفراد عينة البحث نحو التعليم االلكتروني؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعيارية ودرجــة الموافقة 

لتحديــد اتجاهــات أفــراد العينــة، وقــد تــم اعتمــاد طــول الخايــا كمــا فــي الســؤال الســابق.

وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول اآلتي:

الجدول )5( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة لتحديد اتجاهات أفراد عينة البحث 

نحو التعليم االلكتروني

االنحراف المتوسط الموزونالمتوسط الحسابياستبانة االتجاهاتالرقم
درجة الموافقةالمعياري

كبيرة139.27/4012.124=139.273.48الدرجة الكلية
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ــم  ــو التعلي ــث نح ــة البح ــراد عين ــات أف ــد اتجاه ــة لتحدي ــة الموافق ــابق أن درج ــدول الس ــن الج ــن م يتبي

االلكترونــي علــى اســتبانة االتجاهــات قــد كانــت بدرجــة كبيــرة، أي أن اتجاهــات أفــراد عينــة البحــث نحــو التعليــم 

االلكترونــي قــد كانــت إيجابيــة.

ــت  ــي كان ــم االلكترون ــتخدام التعلي ــو اس ــث نح ــة البح ــات عين ــث أّن اتجاه ــج البح ــت نتائ ــير: بّين التفس

ــغ  ــان )Omidian &Mehra,2011( وان ــرا وأوميدي ــات ميه ــع دراس ــث م ــج البح ــابهت نتائ ــة، وتش إيجابي

ويانــغ ) Yang & Wang,2014( والتــي بّينــت وجــود اتجاهــات إيجابيــة نحــو اســتخدام التعليــم االلكترونــي 

وتعــزو الباحثــة مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج إلــى أّن الطلبــة كانــوا يســتخدمون أدوات وتقنيــات التعليــم 

االلكترونــي األساســية التــي يحتاجونهــا فــي إعــداد بحوثهــم الخاصــة وتبــادل الملفــات والمعلومــات فيمــا بينهــم 

ســواء باســخدام االيميــل أو برامــج التواصــل االجتماعــي منــذ بدايــة المرحلــة الجامعيــة أو مــا قبلهــا ممــا شــكل 

لديهــم درايــة وقناعــة بأهميــة التعليــم االلكترونــي وفوائــده ومزايــا اســتخدامه التــي انعكســت عليهــم مــن ســهولة 

التواصــل وســرعة الحصــول علــى المعلومــات الحديثــة ومواكبــة التكنولوجيــا العالميــة ممــا كــّون لديهــم اتجــاه 

إيجابــي نحــو أهميــة اســتخدام التعليــم االلكترونــي فــي العمليــة التعليميــة.

2/13 فرضيات البحث:

1/2/13الفرضيــة األولــى: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات الطلبــة أفــراد 

عينــة البحــث علــى اســتبانة مهــارات التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية.

للتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة قامــت الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعيارية 

لدرجــات أفــراد العينــة المؤلفــة مــن )350( طالبــاً وطالبــة تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية علــى اســتبانة مهــارات 

التعليــم االلكترونــي كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي:
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الجدول )6( اإلحصاء الوصفي لدرجات أفراد العينة على استبانة مهارات التعليم االلكتروني تبعاً لمتغير السنة 

الدراسية

ولمعرفــة مــا إذا كانــت هــذه الفــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى لمتغيــر الســنة الدراســية تــم اســتخدام 

قانــون تحليــل التبايــن األحــادي )ANOVA(، وكانــت النتائــج كمــا فــي الجــدول اآلتــي:

الجدول )7( تحليل التباين األحادي على استبانة مهارات التعليم االلكتروني تبعاً لمتغير السنة الدراسية

مجموع مصدر التباينالمحور
المربعات

درجات
القيمة Fمتوسط المربعاتالحرية

القراراالحتمالية

مهارات استخدام 
الحاسوب

379587.6383126529.213بين المجموعات

دال602.8640.000
داخل 

72618.502346209.880المجموعات

452206.140349كلي

االنحراف المتوسطالعددالسنة الدراسيةمكان السحب
المعياري

المحور األول )مهارات استخدام 
الحاسوب(

10155.6916.487األولى

7663.589.496الثانية

76115.8815.762الثالثة

97130.2614.448الرابعة

35091.1435.996الكلي

المحور الثاني )مهارات استخدام االنترنت(

10139.1610.222األولى

7646.225.963الثانية

7680.2612.654الثالثة

9789.9910.275الرابعة

35063.7124.366الكلي

الدرجة الكلية

10194.8525.182األولى

76109.8012.237الثانية

76196.1426.884الثالثة

97220.2523.590الرابعة

350154.8559.716الكلي
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مهارات استخدام 
االنترنت

بين 
171934.299357311.433المجموعات

دال562.3810.000 داخل 
35260.389346101.909المجموعات

207194.689349كلي

بين 
1062257.3873354085.796المجموعات

دال672.1470.000 داخل 
182272.282346526.799المجموعات

1244529.669349كلي

ــت  ــاً إذ كان ــة إحصائي ــت دال ــا كان ــة )F( لاســتبانة ككل ولمحوريه ــن مــن الجــدول الســابق أن قيم يتبي

القيمــة االحتماليــة أصغــر مــن مســتوى الداللــة االفتراضــي )0.05(، ومنــه نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل 

الفرضيــة البديلــة أي: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات الطلبــة أفــراد عينــة البحــث 

علــى اســتبانة مهــارات التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية.

ولتحديــد جهــة الفــروق علــى اســتبانة مهــارات التعليــم االلكترونــي لــدى أفــراد عينــة البحــث تبعــاً لمتغيــر 

الســنة الدراســية تــم اســتخدام اختبــار دونيــت ســي )C Dunnett( إلجــراء المقارنــات البعيــدة المتعــددة وفــق 

اآلتي:

الجدول )8( اختبار شيفيه للمقارنات البعدية المتعددة على استبانة مهارات التعليم االلكتروني تبعاً لمتغير السنة 

الدراسية

فرق المتوسطات )J( السنة الدراسية)I( المجموعةالمتغير التابع
)I-J(1الخطأ المعياري

المحور األول 
)مهارات استخدام 

الحاسوب(

السنة األولى

دال لصالح السنة الثانية1.969*7.886-السنة الثانية

دال لصالح السنة الثالثة2.441*60.189-السنة الثالثة

دال لصالح السنة الرابعة2.201*74.565-السنة الرابعة

السنة الثانية
دال لصالح السنة الثالثة2.111*52.303-السنة الثالثة

دال لصالح السنة الرابعة1.827*66.679-السنة الرابعة

دال لصالح السنة الرابعة2.328*14.376-السنة الرابعةالسنة الثالثة
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المحور الثاني 
)مهارات استخدام 

االنترنت(

السنة األولى

دال لصالح السنة الثانية1.226*7.065-السنة الثانية

دال لصالح السنة الثالثة1.772*41.105-السنة الثالثة

دال لصالح السنة الرابعة1.457*50.831-السنة الرابعة

السنة الثانية
دال لصالح السنة الثالثة1.605*34.039-السنة الثالثة

دال لصالح السنة الرابعة1.248*43.766-السنة الرابعة

دال لصالح السنة الرابعة1.788*9.727-السنة الرابعةالسنة الثالثة

الدرجة الكلية

السنة األولى

دال لصالح السنة الثانية2.872*14.951-السنة الثانية

دال لصالح السنة الثالثة3.973*101.293-السنة الثالثة

دال لصالح السنة الرابعة3.466*125.396-السنة الرابعة

السنة الثانية
دال لصالح السنة الثالثة3.388*86.342-السنة الثالثة

دال لصالح السنة الرابعة2.776*110.445-السنة الرابعة

دال لصالح السنة الرابعة3.905*24.103-السنة الرابعةالسنة الثالثة

ــة  ــة الكلي ــى الدرج ــك عل ــى وذل ــية األعل ــنة الدراس ــح الس ــت لصال ــروق كان ــابق أن الف ــن الجــدول الس ــن م يتبي

ــا. ــى محوريه ــتبانة وعل لاس

التفســير: بيّنــت نتائــج الفرضيــة األولــى أّنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات 

ــح  ــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية لصال ــى اســتبانة مهــارات التعلي ــة البحــث عل ــة أفــراد عين الطلب

الســنة الدراســية األعلــى وتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى أن طلبــة الســنتين الثالثــة والرابعــة تمّرســوا وتدّربــوا علــى 

اســتخدام الحاســوب واالنترنــت فــي أبحاثهــم فــي مختلــف المــواد بشــكل أكبــر مــن طلبــة الســنوات األولــى ممــا 

عــّزز لديهــم مهــارة التعامــل مــع تقنيــات التعليــم االلكترونــي بشــكل أوفــى كمــا أنهــم يتلقــون مــواد فــي مجــال 

تكنولوجيــا التعليــم االلكترونــي أكثــر مــن طلبــة الســنوات األولــى ألنهــم فــي مرحلــة دراســية متقدمــة.

ــة أفــراد  ــة بيــن متوســطي درجــات الطلب ــة إحصائي ــة الثانيــة: ال يوجــد فــرق ذو دالل 2/2/13 الفرضي

عينــة البحــث علــى اســتبانة مهــارات التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الخضــوع لــدورات تدريبيــة.

للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة واســتخدام 

اختبــار )ت( ســتيودنت للعينــات المســتقلة لداللــة الفــروق بيــن المتوســطات، وجــاءت النتائــج كمــا فــي الجــدول 

اآلتــي:
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الجدول )9( اختبار )ت( ستيودنت لداللة الفرق بين متوسطي درجات أفراد العينة على استبانة مهارات التعليم 

االلكتروني تبعاً لمتغير الخضوع لدورات تدريبية

الدورات المحور
المتوسط العددالتدريبية

الحسابي
االنحراف 
درجة قيمة تالمعياري

القرارالقيمة االحتماليةالحرية

األول )مهارات 
استخدام 
الحاسوب(

153125.4618.109نعم
دال29.0433480.000

19764.4920.483ال

الثاني )مهارات 
استخدام 
االنترنت(

15386.5612.938نعم
دال27.5083480.000

19745.9614.255ال

الدرجة الكلية
153212.0130.007نعم

دال29.4623480.000
197110.4533.450ال

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن القيمــة االحتماليــة لاســتبانة ككل ولمحوريهــا كانــت أصغــر مــن مســتوى 

الداللــة االفتراضــي )0.05(، وبالتالــي نرفــض الفرضيــة الصفريــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة أي: يوجــد فــرق ذو 

داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطلبــة أفــراد عينــة البحــث علــى اســتبانة مهــارات التعليــم االلكترونــي 

ــن  ــح الخاضعي ــى أي لصال ــح المتوســط األعل ــت الفــروق لصال ــة. وكان ــدورات تدريبي ــر الخضــوع ل تبعــاً لمتغي

لــدورات تدريبيــة وذلــك علــى الدرجــة الكليــة لاســتبانة وعلــى محوريهــا.

ــن متوســطي درجــات  ــة بي ــة إحصائي ــه يوجــد فــرق ذو دالل ــة أن ــة الثاني ــج الفرضي ــت نتائ التفســير: بّين

الطلبــة أفــراد عينــة البحــث علــى اســتبانة مهــارات التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الخضــوع لــدورات تدريبيــة 

لصالــح الخاضعيــن للــدورات، وتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى أّن اتبــاع الطلبــة للــدورات التدريبيــة فــي مجــال التعليــم 

ــي لديهــم مهــارات اســتخدام الحاســوب واالنترنــت بشــكل كبيــر ألنهــا تعّرفهــم علــى مهــارات  االلكترونــي ينّم

وتقنيــات اســتخدام الحاســوب بشــكل واســع وممنهــج ويتــم التركيــز فــي هــذه الــدورات علــى مهــارات متقدمــة 

تنمــي لــدى الطلبــة القــدرة علــى التعامــل مــع تكنولوجيــا التعليــم االلكترونــي بشــكل أفضــل ومنظــم وفــق طريقــة 

مدروســة كمــا تنمــي لديهــم الثقافــة المتعلقــة بالتعليــم االلكترونــي أمــا الذيــن لــم يخضعــوا لــدورات متخصصــة 

فــي مجــال التعليــم االلكترونــي فســتكون خبرتهــم ومهاراتهــم مقتصــرة علــى الجهــد الذاتــي للطلبــة والمقتصــر 

علــى مــا يحتاجونــه فقــط فــي دراســتهم ممــا يجعلهــم يعانــون مــن نقــص فــي بعــض المهــارات المتعلقــة بالتعليــم 

االلكترونــي. 

3/2/13 الفرضيــة الثالثــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات الطلبــة أفــراد 

عينــة البحــث علــى اســتبانة االتجاهــات نحــو التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية.
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للتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة قامــت الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعيارية 

لدرجــات أفــراد العينــة المؤلفــة مــن )350( طالبــاً وطالبــة تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية علــى اســتبانة االتجاهــات 

نحــو التعليــم االلكترونــي كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي:

الجدول )10( اإلحصاء الوصفي لدرجات أفراد العينة على استبانة االتجاهات نحو التعليم االلكتروني تبعاً 

لمتغير السنة الدراسية

االنحراف المتوسطالعددالسنة الدراسية
المعياري

الدرجة الكلية

101137.1710.934األولى

76139.8210.585الثانية

76139.7513.132الثالثة

97140.6613.436الرابعة

350139.2712.124الكلي

ولمعرفــة مــا إذا كانــت هــذه الفــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى لمتغيــر الســنة الدراســية تــم اســتخدام 

قانــون تحليــل التبايــن األحــادي )ANOVA(، وكانــت النتائــج كمــا فــي الجــدول اآلتــي:

الجدول )11( تحليل التباين األحادي على استبانة االتجاهات نحو التعليم االلكتروني تبعاً لمتغير السنة الدراسية

مجموع مصدر التباينالمحور
المربعات

درجات
القيمة Fمتوسط المربعاتالحرية

القراراالحتمالية

الدرجة الكلية

673.6313224.544بين المجموعات

غير 1.5350.205
دال

داخل 
50625.583346146.317المجموعات

51299.214349كلي

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن قيمــة )F( لاســتبانة لــم تكــن دالــة إحصائيــاً إذ كانــت القيمــة االحتماليــة 

ــروق ذات  ــد ف ــة أي: ال توج ــة الصفري ــل الفرضي ــه نقب ــة االفتراضــي )0.05(، ومن ــتوى الدالل ــن مس ــر م أكب

داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات الطلبــة أفــراد عينــة البحــث علــى اســتبانة االتجاهــات نحــو التعليــم 
االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الســنة الدراســية.

ــطات  ــن متوس ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــه ال توج ــة أّن ــة الثالث ــج الفرضي ــت نتائ ــير: بّين التفس

ــر الســنة  ــاً لمتغي ــي تبع ــم االلكترون ــى اســتبانة االتجاهــات نحــو التعلي ــة البحــث عل ــراد عين ــة أف درجــات الطلب
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ــتخدم  ــة تس ــى الرابع ــى وحت ــنة األول ــذ الس ــت من ــث كان ــة البح ــى أّن عّين ــك إل ــة ذل ــزو الباحث ــية، وتع الدراس

الحاســوب واالنترنــت فــي التواصــل فيمــا بينهــم وإعــداد أبحاثهــم وعروضهــم العمليــة حتــى وإن اختلفــت درجــة 

ــي تشــّكل  ــم االلكترون ــى الرابعــة ولكــن نظــراً لتعاملهــم المباشــر مــع التعلي ــى وحت االســتخدام مــن الســنة األول

لديهــم قناعــة ودرايــة كاملــة بأهميــة التعليــم االلكترونــي وفوائــد اســتخدامه فــي العمليــة التعليميــة بغــض النظــر 

عــن الســنة الدراســية.

4/2/13 الفرضيــة الرابعــة: ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطلبــة أفــراد 

عينــة البحــث علــى اســتبانة االتجاهــات نحــو التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الخضــوع لــدورات تدريبيــة.

للتحقــق مــن صحــة الفرضيــة تــم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة واســتخدام 

اختبــار )ت( ســتيودنت للعينــات المســتقلة لداللــة الفــروق بيــن المتوســطات، وجــاءت النتائــج كمــا فــي الجــدول 

اآلتــي:

الجدول )12( اختبار )ت( ستيودنت لداللة الفرق بين متوسطي درجات أفراد العينة على استبانة االتجاهات 

نحو التعليم االلكتروني تبعاً لمتغير الخضوع لدورات تدريبية

الدورات المحور
المتوسط العددالتدريبية

الحسابي
االنحراف 
درجة قيمة تالمعياري

القرارالقيمة االحتماليةالحرية

الدرجة الكلية
153139.2913.527نعم

غير دال0.0313480.975
197139.2510.946ال

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن القيمــة االحتماليــة لاســتبانة كانــت أكبــر مــن مســتوى الداللــة االفتراضــي 

ــن متوســطي درجــات  ــة بي ــة إحصائي ــة أي: ال يوجــد فــرق ذو دالل ــة الصفري ــل الفرضي ــي نقب )0.05(، وبالتال

الطلبــة أفــراد عينــة البحــث علــى اســتبانة االتجاهــات نحــو التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الخضــوع لــدورات 

تدريبيــة.

التفســير: بينــت نتائــج الفرضيــة أنــه ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات الطلبــة 

أفــراد عينــة البحــث علــى اســتبانة االتجاهــات نحــو التعليــم االلكترونــي تبعــاً لمتغيــر الخضــوع لــدورات تدريبيــة 

وتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى أّن جميــع الطلبــة ســواء الخاضعيــن لــدورات أم غيــر الخاضعيــن وبغــض النظــر عــن 

الســنة الدراســية كانــوا يمتلكــون مهــارات التعليــم االلكترونــي بدرجــة متوســطة ويســتخدمونها فــي حياتهــم مّمــا 
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شــكل لديهــم اتجــاه إيجابــي وقناعــة بأهميــة التعليــم االلكترونــي لمــا التمســوه مــن فائــدة عمليــة لــه فــي حياتهــم مــن 

ســهولة التواصــل وســرعة الحصــول علــى المعلومــات وحداثتهــا وإنجــاز المهــام المطلوبــة منهــم بشــكل مواكــب 

للحيــاة التقنيــة المتطــورة.

14-مقترحات البحث:

14-مراجع البحث:

 في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث تقترح الباحثة:

1/14 زيــادة الســاعات العمليــة فــي المــواد الجامعــة المتخصصــة بتكنولوجيــا التعليــم االلكترونــي 

بحيــث يتــم فيهــا تدريــب الطلبــة علــى برامــج ومهــارات متقدمــة فــي هــذا المجــال مثــل )إعــداد الــدروس 

التفاعليــة – األلعــاب التعليميــة – الفاشــات التعليميــة...(

2/14 إقامــة دورات تدريبيــة مســتمرة للمعلميــن أثنــاء الخدمــة للتدريــب علــى الجديــد فــي مجــال 

التعليــم االلكترونــي حتــى يســتطيع المعلــم مــن خــال هــذه الــدورات اســتخدام تقنيــات التعليــم االلكترونــي 

بشــكل عملــي مــع طابــه ويكــون التدريــب مــن قبــل مختصيــن فــي مجــال التعليــم االلكترونــي.

ــاث خاصــة  ــم أبح ــا تقدي ــم فيه ــي يت ــم االلكترون ــرات خاصــة بالتعلي ــدوات ومؤتم ــة ن 3/14 إقام

ــال. ــذا المج ــي ه ــة ف ــا الطلب ــوم به ــة يق ــاريع عملي ــي ومش ــم االلكترون بالتعلي
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116. المجلــد 36.

مؤتمــر التطويــر التربــوي )2019(. رؤيــة تربويــة مســتقبلية لتعزيــز بنــاء اإلنســان والوطــن. ســورية. 	 

دمشــق.

المؤتمــر الدولــي األول لمركــز التعليــم االلكترونــي الــذي عقــد فــي البحريــن خــال الفتــرة مــن 17-19 	 

ــد  ــث. المجل ــدد الثال ــية. الع ــة والنفس ــوم التربوي ــة العل ــر. مجل ــات المؤتم ــام 2006. توصي ــان للع نيس

ــن. ص273. ــة البحري ــة. جامع ــة التربي ــابع. كلي الس

الهــادي. محمــد محمــد  )2005(. التعليــم االلكترونــي عبــر شــبكة االنترنــت. القاهــرة. الــدار المصريــة 	 

اللبنانيــة.

الهــادي. محمــد  )2011(. التعلــم االلكترونــي المعاصر)أبعــاد تصميــم وتطويــر برمجياتــه االلكترونيــة(. 	 

القاهــرة. الــدار المصريــة اللبنانيــة.

المراجع األجنبية:

	 Mehra. Vandana & Omidian. Faranak. )2011(. "Examining Students Atti-
tudes Toward E-Learning: A Case from India". Malaysian Journal of Educa-

tion Technology, 11)2(, pp. )13-18(.

	 Yang. Fanh & Wang. Shudong .)2014(. "Studens Perception Toward Per-
sonal Information and Privacy in E-Learning". The Turkish Online Journal 

of Education Technology. 13)1(. pp. )207-216(.
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15-مالحق البحث:

)مقياس درجة توافر مهارات التعليم االلكتروني لدى عينة البحث(

)1( الملحق رقم

الرقم 
درجة التوافرالعبارة

المحور األول: ) مهارات استخدام الحاسوب (
لديَّ القدرة على:

كبيرة 
قليلة قليلةمتوسطةكبيرةجداً

جداً
توصيل أساك جهاز الحاسب اآللي وملحقاته بطريقة صحيحة.1
فتح جهاز الحاسب اآللي وإغاقه بطريقة صحيحة.2
التعامل مع نظام التشغيل ويندوز وإصداراته المختلفة.3
متابعة أحدث إصدارات برامج الحاسوب المختلفة.4
استخدام برامج مكافحة الفيروسات وحماية الكمبيوتر الخاص بي.5

ــة بســهولة ألداء مهمــة محــددة فــي نفــس 6 ــن البرامــج المختلف ــل بي التنق
الوقــت.

بالحــذف 7 المهــام  وشــريط  المكتــب  ســطح  أيقونــات  مــع  التعامــل 
والنقــل. واإلضافــة 

اســتخدام األجهــزة الملحقــة مثــل )طابعــات، ماســحات، مــودم( بشــكل 8
صحيــح.

التمييز بين أدوات اإلدخال واإلخراج والتخزين.9
إنشاء الملفات والمجلدات على جهاز الحاسوب وحفظها.10
تنظيم الملفات في صورة مجلدات.11
التعامل مع الملفات سواء بـ الحذف أو النقل أو التعديل.12
13.)WinRar, WinZip( ضغط أو فك الضغط للملفات باستخدام

تخزيــن الملفــات والبرامــج علــى وحــدات التخزيــن المختلفــة )األقــراص 14
الصلبــة، األقــراص المدمجــة، ذاكــرة الفاش(.

15SND/( معرفــة االمتــداد الخــاص بالملفــات مثــل ملفــات الصــوت
AIF( والفيديــو )AVI( وملفــات الــوورد )DOC( وغيرهــا.

تتمكــن مــن إدارة الملفــات االلكترونيــة: )فتــح، حــذف، تلقــى، إرســال، 16
حفــظ(.

تحويل الملفات من صيغة إلى أخرى.17

18 Adobeــل ــا مث ــات وتصفحه ــح الملف ــج المناســب لفت اســتخدام البرنام
.Pdf ــات ــح ملف Reader لفت

19.)CD( تحميل البرامج الجاهزة باستخدام القرص المدمج

ــل أو الحــذف باســتخدام 20 ــة ســواء بالتنزي ــج المختلف ــع البرام ــل م التعام
لوحــة التحكــم.
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اســتخدام برنامــج محــرر النصــوص )الــوورد( فــي إنشــاء وتحريــر وتنســيق 21
المســتندات بفاعليــة وكفاءة.

الطباعة بكافة أشكالها واستخدام أغلب الخطوط المتوفرة.22
إدراج وتضمين الجداول والرسوم البيانية والصور الثابتة للمستندات.23
إرفاق الصور والرسوم المختلفة للنص.24
تصميم الجداول والتقارير واالستبيانات.25

إنشــاء 26 فــي   )Power Point( التقديميــة العــروض  برنامــج  اســتخدام 
العــروض وإضافــة التأثيــرات الحركيــة عليهــا.

استخدام الوسائط المتعددة )فيديو، فاش، صوت(.27
التعامل مع برنامج)Excel( بكفاءة.28
التعامل مع برنامج )Access( بكفاءة.29

مهارات أخرى ترغب إضافتها:

المحور الثاني : ) مهارات استخدام االنترنت (: لديَّ القدرة على:
30.)....ADSL ،توصيل إعدادات الحاسوب باالنترنت )السلكي

ــج 31 ــة والبرام ــع المضيف ــتخدام المواق ــرها باس ــت ونش ــة انترن ــاء صفح إنش
المجانيــة.

إنشاء بريد الكتروني والتعامل معه.32
إرسال واستقبال الرسائل عبر البريد االلكتروني.33
التخلص من رسائل البريد االلكتروني غير المرغوب فيها.34

إرسال مرفقات مع رسائل البريد االلكتروني.35

اســتخدام محــركات البحــث المختلفــة للحصــول علــى المعلومــات والوســائط 36
المتعــددة.

استخدام محركات البحث لتصفح المواقع االلكترونية.37

ــح 38 ــج تصف ــة، أدوات ....( لبرام ــر، المفضل ــف، تحري ــم )مل اســتخدام القوائ
ــاءة. ــة وكف ــة بفاعلي ــت المختلف االنترن

المشاركة في المؤتمرات التربوية التعليمية عبر االنترنت.39

البحث في الفهارس االلكترونية للمكتبات عبر المواقع االلكترونية.40

الدخول إلى المنتديات التعليمية والمشاركة فيها.41

المشــاركة فــي دورات تعليميــة عبــر االنترنــت للتــدرب علــى البرامــج 42
التعليميــة. االلكترونيــة 

تنزيل الكتب والبرامج من االنترنت.43

444Shared(ــت ــى شــبكة االنترن ــن وإل ــات م ــل الملف اســتخدام أدوات تحمي
)Rapidshar, Megauploa

تحميل الملفات والبرامج من الشبكة والرفع إليها.45
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الصلــة 46 ذات  الويــب  لمواقــع   )Links( التشــعبية  االرتباطــات  إدراج 
التقديمــي. العــرض  بموضــوع 

47 )On line( إرســال واســتقبال الملفــات باســتخدام برامــج المحادثــة الفوريــة
مثــل: ماســنجر وســكايب.

التواصــل مــع اآلخريــن بالصــوت والصــورة عبــر برامــج المحادثــة علــى 48
شــبكة االنترنــت.

معالجة مشكات الشبكات البسيطة.49
مهارات أخرى ترغب إضافتها:

الملحق رقم )2(

)مقياس اتجاهات عينة البحث نحو التعليم االلكتروني(

الرقم 
مستويات اإلجابةالعبارة

بنود المقياس
أرى أنَّ التعليم االلكتروني:

كبيرة 
قليلة قليلةمتوسطةكبيرةجداً

جداً
يساعد على فهم المواد الدراسية بشكل أفضل.1

يقّدم المعلومات والوسائط المتعّددة بطريقة جذابة ومشّوقة.2

يشّد االنتباه أثناء عملية التعلّم. 3

يوّفر جواً ممتعاً لبيئة التعلّم.4

يساعد في تنمية التفكير العلمي لدى المتعلمين.5

يقّدم للمتعلمين معلومات كثيرة في وقت قصير.6

يحّفز المتعلمين على التفكير اإلبداعي.7

يساعد في تنمية مهارة حل المشكات.8

يزيد من دافعية التعلم لدى المتعلمين.9

يعيق عمل المدّرس.10

يهدر الكثير من وقت الدرس.11

يضيف عبئاً جديداً على المعلّم.12

يؤّدي إلى تكوين العقل المبدع بدالً من العقل التقليدي.13

يعتمد على التعلم الفردي الذي يلغي دور المعلّم.14

يقلّل من التكلفة االقتصادية للتعليم.15
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يؤّدي إلى تحسين جودة التعليم.16
يحّول المعلم إلى مستشار وميّسر لعملية التعليم.17
يسهم في زيادة استيعاب المادة العلمّية.18
يراعي المستويات المختلفة للمتعلمين.19
يحتاج تكنولوجيا معّقدة يصعب توفيرها.20
يساعد على زيادة وتنمية مهارات البحث واالستنتاج.21
يقلّل من القدرة على التركيز في تعلّم المادة التعليمّية.22
ضرورة حتمّية للقرن الحالي.23
يسهم في التغلب على مشكات التعليم التقليدي.24
له عيوب تفوق مّيزاته.25
يفتقر للمصداقّية.26
يحقق مبدأ التعليم المستمر.27
يخلق مشكات جديدة في العملية التعليمية.28

يمّكن من االطاع على كل ما هو جديد.29

يهمل الجوانب التربوية في عملية التعلّم.30

يساعد على االستفادة من الخبراء في المجاالت المختلفة.31

يراعي الفروق الفردية للمتعلمين.32

يقلّل من التفاعل بين المعلم والمتعلّم.33

يحتاج ألشخاص أذكياء ذوي قدرات خاصة.34

يغّير صورة الفصل التقليدي إلى بيئة تعليمية تفاعلية.35

يوّفر مصادر متعددة للعملية التعليمية.36

يسهم في بقاء أثر التعلم لمدة أطول.37

غّير التعليم نحو األفضل.38

يقلّل من االعتماد على الكتاب.39

يعزل المتعلم عن محيطه االجتماعي.40

اذكر إيجابيات أخرى للتعليم االلكتروني: ............................................................................

..........................................................................................................................

اذكــر ســلبيات أخــرى للتعليــم االلكترونــي: ...........................................................................

...........................................................................................................................
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الملحق رقم )3(

)الصدق البنيوي الستبانة مهارات التعليم االلكتروني(

الجدول )أ( معامات ارتباط بنود االستبانة مع درجة المحور الذي تنتمي إليه

رقم 
البند

معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
القراراالرتباط

المحور الثاني )مهارة استخدام االنترنت(المحور األول )مهارة استخدام الحاسوب(

دال0.732**40دال0.718**30دال0.732**16دال0.590**1

دال0.811**41دال0.749**31دال0.727**17دال0.834**2

دال0.522**42دال0.855**32دال0.726**18دال0.824**3

دال0.587**43دال0.807**33دال0.784**19دال0.823**4

دال0.416**44دال0.784**34دال0.815**20دال0.821**5

دال0.793**45دال0.697**35دال0.801**21دال0.815**6

دال0.742**46دال0.640**36دال0.878**22دال0.840**7

دال0.821**47دال0.805**37دال0.771**23دال0.786**8

دال0.846**48دال0.643**38دال0.726**24دال0.794**9

دال0.865**49دال0.730**39دال0.682**25دال0.772**10

دال0.663**26دال0.789**11

دال0.778**27دال0.835**12

دال0.760**28دال0.822**13

دال0.747**29دال0.807**14

دال0.770**15
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رقم 
البند

معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
القراراالرتباط

المحور الثاني )مهارة استخدام االنترنت(المحور األول )مهارة استخدام الحاسوب(

دال0.704**40دال0.714**30دال0.721**16دال0.588**1

دال0.797**41دال0.745**31دال0.691**17دال0.803**2

دال0.502**42دال0.798**32دال0.703**18دال0.822**3

دال0.556**43دال0.755**33دال0.766**19دال0.820**4

دال0.376*44دال0.725**34دال0.792**20دال0.823**5

دال0.697**45دال0.707**35دال0.779**21دال0.812**6

دال0.727**46دال0.633**36دال0.863**22دال0.808**7

دال0.807**47دال0.770**37دال0.758**23دال0.807**8

دال0.849**48دال0.631**38دال0.714**24دال0.786**9

دال0.855**49دال0.752**39دال0.667**25دال0.756**10

دال0.660**26دال0.769**11

دال0.756**27دال0.815**12

دال0.749**28دال0.814**13

دال0.714**29دال0.776**14

دال0.775**15

الجدول )ب( معامات ارتباط البنود مع الدرجة الكلية على االستبانة
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الجدول )ج( معامات ارتباط المحاور مع بعضها بعضاً ومع الدرجة الكلية لاستبانة

الدرجة الكليةالمحور الثانيالمحور األولمعامل االرتباط

0.987**0.915**1المحور األول

0.968**1المحور الثاني

1الدرجة الكلية

الملحق رقم )4(

 الصدق البنيوي الستبانة االتجاهات

معامات ارتباط البنود مع الدرجة الكلية على االستبانة 

رقم 
البند

معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
رقم القراراالرتباط

البند
معامل 
القراراالرتباط

المحور الثاني )مهارة استخدام االنترنت(المحور األول )مهارة استخدام الحاسوب(

دال0.330*31دال0.524**21دال0.632**11دال0.540**1

دال0.374*32دال0.487**22دال0.641**12دال0.440**2

دال0.395*33دال0.367*23دال0.554**13دال0.541**3

دال0.393*34دال0.354*24دال0.603**14دال0.649**4

دال0.442**35دال0.377*25دال0.557**15دال0.642**5

دال0.380*36دال0.442*26دال0.526**16دال0.357*6

دال0.449*37دال0.447*27دال0.604**17دال0.544**7

دال0.563**38دال0.511**28دال0.351*18دال0.621**8

دال0.549**39دال0.365*29دال0.356*19دال0.617**9

دال0.334*40دال0.630**30دال0.376*20دال0.627**10


