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  ملخص الدراسة
حافظـة  مب املرحلة الثانويـة  توافرها لدى معلمي درجةالتعرف على كفايات التعليم االلكتروين و إىلهذه الدراسة هدفت      

  :من خالل احلصول على إجابات لألسئلة التاليةاملخواة التعليمية، 
   ؟ة الثانوية مبحافظة املخواةتوافر كفايات ثقافة التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحل درجةما  -١
  ؟توافر كفايات قيادة احلاسب لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة درجةما  -٢
   ؟توافر كفايات قيادة الشبكات واالنترنت لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة درجةما  -٣
  ؟ددة التعليمية لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواةتوافر كفايات تصميم الربجميات والوسائط املتع درجةما -٤
مـتغريات   توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسط إجابات املعلمني حول حماور االستبانة تعزى إىل اخـتالف  هل  -٥

  ؟ )الدورات التدريبية يف احلاسب والشبكات -سنوات اخلدمة -التخصص( الدراسة 
 واستخدمت معلما، ) ٣٠٦(وعددهم مبحافظة املخواة التعليمية لدراسة من مجيع معلمي املرحلة الثانوية وقد تألف جمتمع ا     

كفاية، مع اإلشارة إىل استفادة الباحث من أدبيات الدراسة، كما مت التأكد من ) ٤٥(، وقد مشلت عدد جلمع البياناتاالستبانة 
، وبعـد  )٠.٨٩(وقد كانـت درجتـه    ،ستخدام معامل ألفا كرونباخصدقها بعرضها على حمكمني متخصصني، ومن ثباا با

اسـتخدم   ب) SPSS(عملية التحليل باستخدام احلزمة االحصائية للدراسـات االجتماعيـة    ومتتالتطبيق مت مجع البيانات 
. يل التباين األحـادي لتحل) ف(واختبار ) ت(التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، واختبار 

  :من خالل التحليل االحصائي مت الوصول للنتائج التالية
تتوافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحة الثانوية مبحافظة املخواة يف حمور ثقافة التعليم االلكتروين بدرجة  .١

 ).٢.٨٠(متوسطة، حيث بلغ املتوسط احلسايب 
ين لدى معلمي املرحة الثانوية مبحافظة املخواة يف حمور قيادة احلاسب بدرجة متوسطة، تتوافر كفايات التعليم االلكترو .٢

 ).٣.٣٥(حيث بلغ املتوسط احلسايب 
تتوافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحة الثانوية مبحافظة املخواة يف حمور قيادة الشبكات واالنترنـت   .٣

  .)٣.٢٧( بدرجة متوسطة، حيث بلغ املتوسط احلسايب
تتوافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحة الثانوية مبحافظة املخواة يف حمور تصميم الربجميات والوسـائط   .٤

 ).٢.٨٧(املتعددة التعليمية بدرجة متوسطة، حيث بلغ املتوسط احلسايب 
العلمـي يف حمـور    تخصصلأصحاب الصاحل  وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسط  إجابات جمتمع الدراسة تعزى .٥

  .قيادة احلاسب، بينما ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني أصحاب التخصصني يف احملاور األخرى
 .وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط إجابات جمتمع الدراسة تعزى لسنوات اخلدمة لصاحل املعلمني األحدث خدمة .٦
 .ت جمتمع الدراسة تعزى للدورات التدريبية يف احلاسب والشبكاتعدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط إجابا .٧

  :التالية مت الوصول للتوصياتوبناء على هذه النتائج فقد 
تركيز مراكز التدريب علـى الـدورات املؤهلـة    . ٢.       إقامة دورات تدريبية تثقيفية يف جمال التعليم االلكتروين. ١

عقد دورات متخصصـة  .٣     .ت متخصصة  يف التعامل مع الشبكات املختلفةللرخصة الدولية لقيادة احلاسب، ودورا
ربط تقومي األداء الـوظيفي للمعلمـني   . ٤    .إلكساب املعلمني مهارات أساسية لتصميم الدروس واألنشطة الكترونياً

  .  حبضور هذه الدورات واستخدامهم لألجهزة املتوافرة مبدارسهم يف تنفيذ الدروس واألنشطة
  . إلجراء دراسات مستقبلية استكماالً ملوضوع الدراسةكما قدم الباحث مقترحات               
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Abstract 
This study aims at recognition of { Electronic learning competences and their availability degree 

with the high school teachers in Al Mekhwah  Educational Governorate } .  
To achieve this purpose, the study answered the following Questions :  
١ - What is the degree of E- Learning Culture competences availability with high school teachers in 

Al Mekhwah governorate ?  
٢ - What is the degree of Computer driving competences availability with high school teachers in Al 

Mekhwah governorate? 
٣ - What is the extent of the Internet and networks driving competences availability with high school 

teachers in Al Mekhwah governorate ? 
٤ - What is the degree of programs and educational multimedia competences availability with high 

school teachers in Al Mekhwah governorate ? 
٥ - Does the degree of E- learning competences and their availability extent with the high school 

teachers in Al Mekhwah  Educational Governorate vary according to the study variables 
(specialization – years of experience – computer and networks training courses )?  
The study community consisted of all high school stage teachers in Al Mekhwah educational 

Governorate (٣٠٦) teachers, the questionnaire was the study tool, it included (٤٥) competences , with 
referring to the study benefits for the researcher, validity was achieved by a group of specialized 
arbitrators, reliability was achieved using Alph chornbakh , it's range was (٠.٨٩), SPSS was performed 
for data analysis, percents, means, standard deviations , recurrence, " T" test, "F" test performed the 
following results were achieved through the analysis : -  
١ - E – learning competences were available with high school teachers in AL Mekhwah in the ax of E 

– learning  Culture with moderated degree as the mean was (٢.٨٠) . 
٢ -  E – learning competences were available with high school teachers in AL Mekhwah in the ax of 

Computer driving with moderated degree as the mean was (٣.٣٥). 
٣ - E – learning competences were available with high school teachers in AL Mekhwah in the 

internet and networks driving  with moderated degree as the mean was (٣.٢٧) 
٤ - The programs and educational multimedia designation (٢.٨٧). 
٥ - There are statistically significant differences between the study community answers due to years 

of experience for modern service teachers . 
٦ - There aren’t statistically significant differences between the study community answers due to 

Computer and net works training Courses .   
According to the above results, the researcher  recommended the following: 
١ - To hold educational training courses in the E- learning field  . 
٢ - Training centers concentration on the qualified courses for international computer driving license 

( ICDL ) , specialized courses in dealing with deferent networks.  
٣ -  To hold special courses to provide the teachers with basic electronic skills for lessons and 

activities .  
٤ - To link the teachers functional performance with these courses attendance and their use of 

available systems in their school in lessons and activities achievement. 
The researcher presented suggestions to support these recommendations, he also suggested further 

studies to complete this subject sides and to venerate  it's result benefits.  
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  احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده،،  
مل يكن هذا العمل نتاج فرد، فقد تشاركت جهود وتكاملت، ومن فضل املوىل عز وجلّ   

أن يسر للباحث أسباباً سامهت يف إمتام اجلهد، وتصويب الزلل، وإثراء احملتوى، لذا يقدم الباحـث  
  :ر والعرفان إىل الشكر مع مزيد من التقدي

زكريا بن حيى الل، ذو اخلربات البحثية الغزيرة : سعادة املشرف العلمي األستاذ الدكتور  •
والثرية، وإن ملتابعته وحلوظاته وتوجيهاته املتعاقبة أبلغ أثر، بل هي مبثابة النور والزاد لطريق 

 .الباحث حنو إجناز عمله
عبدالرمحن بن حممد السبيل؛ : عادة الدكتورإحسان بن حممد كنسارة، وس: سعادة الدكتور  •

 .حمكما اخلطة  حيث كانت مرئياما واقتراحاما ذات أثر مجيل ومدد معني للباحث
حفيظ بن حممد املزروعي املستشار اإلحصائي للبحـوث التربويـة   :سعادة األستاذ الدكتور •

 . جبامعة أم القرى ملشورته وتعاونه يف اجلوانب اإلحصائية للدراسة
مسري بن نور الدين  فلمبان؛ اللذان : إبراهيم بن أمحد عامل، وسعادة الدكتور: سعادة الدكتور •

 .أفضال بقبول مناقشة الرسالة وتقدمي مالحظاما القيمة النافعة
أصحاب السعادة حمكمي أداة الدراسة، الذين قدموا األفكار والتصويبات حـول حمـاور    •

 .األداة وفقراا
ممثلة يف كلية التربيـة  ) شرف املكان واملكانة(اليت حق هلا أن تتخذ الشعار جامعة أم القرى  •

ويف قسم املناهج وطرق التدريس حيث يسجل الباحث وافر التقدير لسعادة الدكتور صاحل 
بن حممد السيف رئيس القسم وجلميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم ولسكرتارية القسـم  

 .  يث جيد طالب الدراسات العليا التوجيه واملساندةمحزة فلمبان، ح: ممثلة يف األستاذ
سعيد بن حممـد خمـايش، لدعمـه    : سعادة مدير التربية والتعليم مبحافظة املخواة األستاذ  •

 . املتواصل للبحث العلمي، وجلهوده الرامية يف تطوير التعليم باحملافظة
 .   م يف اإلجابة على بنود األداةالزمالء األفاضل معلمو املرحلة الثانوية باحملافظة لكرمي تعاو •

وافر تقدير وعاطر ثناء وأصدق دعاء غيباً وحضورا؛ يبعثها الباحث هلم، ولكل مـن آزر           
  الباحث                   .  فجزاهم اهللا خير الجزاءوساند يف إمتام هذا العمل 
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  الصفحة  الموضوع

  أ  آية قرآنية 
  ب  لغة العربیةملخص الدراسة بال

  ج  ملخص الدراسة باللغة االنجلیزیة
  د  الشكر والتقدیر

  ھـ  یاتالمحتو
  ز  قائمة الجداول
  ح  قائمة المالحق
   

  ١  مقدمة
  ٣  مشكلة وأسئلة الدراسة 

  ٤  أھداف الدراسة
  ٤  أھمیة الدراسة

  ٥  مصطلحات الدراسة
  ٧  حدود الدراسة

   
   

    األسس النظریة للتعلیم االلكتروني   : المبحث األول
  ١٠  وقفات تاریخیة في التعلیم االلكتروني

  ١١  مفھوم التعلیم االلكتروني
  ١٣  فلسفة التعلیم االلكتروني

  ١٤  خصائص التعلیم االلكتروني
  ١٥  أنماط التعلیم االلكتروني

  ١٥  ھداف التعلیم االلكترونيأ
  ١٦  فوائد التعلیم االلكتروني

  ١٨  أوجھ القصور في التعلیم االلكتروني
  ١٩  التعلیم االلكتروني والتعلیم التقلیدي

  ١٩  التحول إلى التعلیم االلكتروني
  ٢٠  التعلیم االلكتروني والتعلیم من بعد

  ٢١  البیئة التعلیمیة في التعلیم االلكتروني 
  ٢٢  وائق والصعوبات التي تواجھ تطبیق واستخدام التعلیم االلكترونيالع

    أدوات وتطبیقات التعلیم االلكتروني : المبحث الثاني 
  ٢٤  الحاسب

  ٢٦  الشبكات واالنترنت
  ٢٩  المكتبة االلكترونیة
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  الصفحة  الموضوع
  ٣٠  الكتاب االلكتروني
  ٣٠  الوسائط المتعددة

    ي   كفایات التعلیم االلكترون: المبحث الثالث
  ٣٣  مفھوم الكفایة

  ٣٣  الكفایات التعلیمیة
  ٣٥  تصنیف الكفایات التعلیمیة

  ٣٦  برنامج إعداد وتدریب المعلمین في ضوء مفھوم الكفایات
  ٣٨  كفایات التعلیم االلكتروني الالزمة للمعلم

  ٣٩  تطویر الذات في التعلیم االلكتروني
  ٤٠  توظیف التكنولوجیا

  ٤١  تصمیم التعلیم
  ٤٢  عم وإثراء التعلم االلكتروني للطالبد
 ٤٥  

   
  ٥٨  منھج الدراسة
  ٥٩  مجتمع الدراسة
  ٦٣  أداة الدراسة

  ٦٣  خطوات تصمیم وبناء أداة الدراسة 
  ٦٥  صدق األداة 
  ٦٧  ثبات األداة

  ٦٧  خطوات تطبیق أداة الدراسة
  ٦٨  حصائیةاألسالیب اإل
   

السؤال األول إجابة - ١ ٧٠  
السؤال الثاني  إجابة - ٢ ٧٣  
السؤال  الثالث  إجابة - ٣ ٧٦  
السؤال الرابع إجابة - ٤ ٧٩  
السؤال الخامس إجابة - ٥ ٨٣  
السؤال السادس إجابة - ٦ ٨٤  
  ٨٦  السؤال  السابع إجابة - ٧

–   
  ٩٢-٨٩   المقترحات-التوصیات  -ملخص النتائج

  ٩٣  

 ١٠٣  
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  اجلداول 
  الصفحة  البيان  الرقم

  ٥٦  جمتمع الدراسة من معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة  ١

  توزيع االستبانات على ختصصات أفراد جمتمع الدراسة    ٢
  ٥٧  

  ٥٨  توزيع جمتمع الدراسة تبعاً للتخصص  أ -٣
  ٥٩  )نظري - علمي( توزيع جمتمع الدراسة حسب التخصص   ب_ ٣

  ٥٩  توزيع جمتمع الدراسة تبعاً لسنوات اخلدمة  ٤
  ٥٩  توزيع جمتمع الدراسة تبعاً للدورات التدريبية  ٥

٦  
متوسطات قيم درجة توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى أفراد 

  تمع الدراسة وفقاً ملقياس ليكرت اخلماسيجم
  

٦٢  

  ٦٣  حماور وفقرات األداة قبل وبعد التحكيم  ٧

   قيمة ألفا كرونباخ للفقرات املدرجة حتت حماور أداة الدراسة  ٨
  ٦٤  

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات جمتمع الدراسة حول   ٩
  ٦٨  وينتوافر كفايات ثقافة التعليم االلكتر

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات جمتمع الدراسة حول   ١٠
  ٧١  قيادة احلاسب

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات جمتمع الدراسة حول   ١١
  ٧٤  توافر كفايات قيادة الشبكات واالنترنت

ت جمتمع الدراسة حول املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابا  ١٢
  ٧٧  توافر كفايات تصميم الربجميات والوسائط املتعددة

  ٧٩  ترتيب كفايات التعليم االلكتروين بعد التطبيق    ١٣
  ٨٠  حول أثر التخصص على وجهات نظر أفراد جمتمع الدراسة) ت(اختبار   ١٤
  ٨٢  اسةحول أثر سنوات اخلدمة على وجهات نظر أفراد جمتمع الدر) ف(اختبار   ١٥

حول أثر الدورات الدريبية على وجهات نظر أفراد جمتمع ) ت(اختبار   ١٦
  ٨٤  الدراسة



 

٨ 

  
  املالحق
  

  الصفحة  البيان  الرقم
  ١٠٠  يف صورا األوليةاالستبانة   ١
  ١٠٨  قائمة حمكمي االستبانة   ٢
  ١٠٩   يف صيغتها النهائيةاالستبانة   ٣
  ١١٦  أم القرىخطاب عميد كلية التربية جبامعة منوذج   ٤
 التربية والتعليم مبحافظة املخواة إدارة تعميم  ٥

  للمدارس الثانوية 
١١٨  
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  مقدمة
          احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده،،      

يف العنصـر األسـاس   اصر، أمهها املعلم فهـو  ترتكز عملية التعليم على العديد من العن  
مبا ميثله من فكر وقدرات هو قائد هذه يبقى املعلم ت العناصر واملقومات األخرى، أياً كانوجناحها، 

العناصر والفاعل املؤثر يف حتقيق األهداف التعليمية، وهذه املكانة العالية للمعلم كانت وستظل يف 
       .خمتلف أنظمة ومؤسسات التعليم

عصر تتضاعف فيه املعرفة بسرعة غري معهودة، بالتوازي مع تطورات تكنولوجيـة   ويف  
مـن خمتلـف الصـور     االسـتفادة يسعى إىل الذي  ،ومنها التعليمطالت كل جماالت احلياة هائلة 

التكنولوجية اليت قدمت مزايا متعددة ذات مردود غري مسبوق يف كل األعمال املدرسـية ؛ فـإن   
أصبح هدف القائمني علـى   مواكباً هلذه التطورات واملستجدات ء الذي يتطور وينموالكفاملعلم 
  .التعليم

اً يف كثري من األنظمة التعليمية يشـكل  ملموسولعل التعليم االلكتروين الذي أصبح واقعاً 
مع  انتشار استخدام احلاسب بشكل أن ) ١٣٩:م٢٠٠٣ (السرطاويسعادة و ، إذ ذكر التحول األبرز

واالستفادة من خدمات االنترنت الكثرية  فرضت على املعلم أدوار جديدة تتماشـى مـع   واسع 
ـ         االت مـن جهـة   التقدم العلمي والتكنولوجي اهلائل، ومع مطالب الثـورة املعلوماتيـة واالتص

فهو املخطط إشرايف واستشاري وتعاوين  منط ذاتمبهام وأدوار إىل القيام املعلم حتول حيث   ،أخرى
  .ستقدم بوساطة أدوات خمتلفة للتعليم االلكتروين قف التعليمية واملصمم للدروس اليتاللمو

 إن اختالف دور املعلم يف ظل التعليم االلكتروين ال يعين التقليل من األمهية الـيت يشـكلها        
ر بأن التعليم االلكتروين ال يلغي دور املعلم بل يصبح دوره أكث) ٢٩٩: م٢٠٠٤(حيث يؤكد سامل 

  .مبدع ذو كفاءة عالية يدير العملية التعليمية باقتدارأمهية فهو شخص 
مواجهـة  وهذه األمهية املتزايدة لدور املعلم حتتم على مؤسسات إعداد وتـدريب املعلم، 

وجوب االهتمام باملعلم ليس فقط من ) ٨ :م٢٠٠١(يؤكد العطروزيإذ  الصعوبات اليت تنتظره،
ادة العلمية، بل البد مـن  ـه وأسلوب التدريس وطريقة إعداده للمالناحية العلمية يف جمال ختصص

ه التعامل مع متطلبات العصر، مما جيعل من األمهية مبكان توافر عدد كاف من املـؤهلني  ـاستطاعت



 

١١ 

القادرين على متابعة عمل النظام االلكتروين الشامل، وهذا تأكيد على أمهيـة املعلـم يف التعلـيم    
  .ن يكون عليه من كفايات للتعامل مع أدواته وتطبيقاتهوما جيب أااللكتروين 

ومع هذه الوظائف اجلديدة للمعلم والتحول من متركز التعليم عليـه إىل التركيـز علـى    
يتعدى مرحلة حشو ذهن الطالب باملعلومـات  ، فاملتعلم، فإن املعلم أيضا جيب أن يتوافق مع ذلك

الشـبكي   االلكتروينبه وإثرائهم من خالل التعليم  إىل متابعة تعلم طالوشرحها بالطرق التقليدية 
تـوافر لـه   تجب أن اوعلم ذه األدوار اجلديدة فمن ال، وحىت يقوم املبنوعيه التزامين والال تزامين

باإلضافة إىل كفايات  ،العديد من الكفايات تشمل كفايات التدريس التخطيطية والتنفيذية والتقوميية
تضمن من حـوار ونقـاش   يمبا  التعليم االلكتروين والتواصل عرب ،عليمتوظيف التكنولوجيا يف الت

       . ، واألعمال املساندةومتابعة أعمال الطالب
حتمية االستعداد لدخول عامل التعليم االلكتروين الذي مل يعد ترفاً وقيمة مضافة ملنظومة  إن

اململكـة   ومنـها ،  حول العاملعليم العديد من أنظمة الت وظائفهالتعليم بقدر ما أصبح واقعاً متارس 
العربية السعودية من خالل مدارس عديدة أهلية وحكومية وتبين السياسة التعليمية العليا له؛ هـذه  
احلتمية قادت إيل وجوب امتالك املعلم ملعارف ومهارات أساسية تؤهله لقيادة هـذا النـوع مـن    

ر به  هذه الكفايات ليتسىن التأكد من موقـف  التعليم، مث إنه من املفترض معرفة القدر الذي تتواف
  . املعلم من خالل ثقافته وقدراته ومهاراته يف جمال التعليم االلكتروين

 
يعترب معلم املرحلة الثانوية الركيزة األوىل لتحقيق أهداف املرحلة، مث أن هناك خطـوات  

  يا دف لالستفادة  من معطيات العصـر  تطويرية تشرف عليها و تقوم ا  جهات االختصاص العل
واالستفادة من جتارب اآلخرين، ومنها إدخال جتربة التعليم االلكتروين مبستوياته وصوره املختلفة، 

مبدارس ثانوية متعددة والـيت تعتـرب   معلماً وأميناً ملركز مصادر التعلم ونظراً ألن الباحث قد عمل 
من خالل عدة أمناط كمراكز مصادر الـتعلّم  ، لكتروين هلاأقرب حملاوالت إدخال نظام التعليم اال

متكن  مدىحظ أن هناك مشكلة تتمحور حول وقد لوومعامل احلاسب اآليل ودعمها بأمناء وفنيني؛ 
ات التعليم االلكتروين من أجهزة وبرامج، ولذا كان البد مـن  أدومن مهارات التعامل مع  نياملعلم

ويعمل بكفاءة عاليـة   يف مهنتهأن ميتلكها املعلم وتتوافر له ليجيد مواصفات أساسية وحمددة ينبغي 
            الـذي بـدل الكـثري يف واجبـات املعلـم       متوافقة مع مشاريع وأمناط التعلـيم االلكتـروين  
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فهـو اآلن القائـد    فلم تعد مهامه تلك املهام التقليدية اليت ورثها عن ما قبله من املعلمني، ،ومهامه
وجب أن يكون على قدر مـن   ؛، وحىت يضطلع ذه األدوار واملسؤولياترياملسونظم املخطط امل

       .  التأهيل ليستطيع القيام بأدواره املتعددة حنو مهنته
كفايـات التعلـيم االلكتـروين    معرفة  ركز حولمتلدراسة تالرئيسة لشكلة املن ولذا فإ

  .    التعليمية ة مبحافظة املخواةاملرحلة الثانوي يمعلملدى توافرها  ودرجةاألساسية 
 

 :السؤال الرئيس   
التالية فرعيةالسئلة نبثق من السؤال الرئيس األوي:  

 معلمي املرحلة الثانوية مبحافظـة املخـواة  دى ل توافر كفايات التعليم االلكتروين درجةما  .١
 ؟ قافة التعليم االلكتروينث وريف حم وفق وجهة نظرهم التعليمية

معلمي املرحلة الثانوية مبحافظـة املخـواة   لدى توافر كفايات التعليم االلكتروين  درجةما  .٢
  ؟ قيادة احلاسب ورحموفق وجهة نظرهم يف التعليمية

معلمي املرحلة الثانوية مبحافظـة املخـواة   لدى  عليم االلكتروينتوافر كفايات الت درجةما  .٣
  ؟ قيادة الشبكات واالنترنت حمور يف وفق وجهة نظرهمالتعليمية 

معلمي املرحلة الثانوية مبحافظـة املخـواة   لدى توافر كفايات التعليم االلكتروين  درجةما  .٤
  ؟ ئط املتعددة التعليميةتصميم الربجميات والوسا حموريف  وجهة نظرهموفق التعليمية 

 توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسط إجابات أفراد جمتمـع الدراسـة تعـزى   هل  .٥
 ؟لتخصصالختالف ا

 توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسط إجابات أفراد جمتمـع الدراسـة تعـزى   هل  .٦
 ؟التدريسيف   دمةاخل سنواتالختالف 

 توسط إجابات أفراد جمتمـع الدراسـة تعـزى   توجد فروق ذات داللة احصائية بني مهل  .٧
 ؟يف احلاسب والشبكات دورات تدريبيةاحلصول على  الختالف
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 :هدفت هذه الدراسة إىل 

 .املرحلة الثانوية يالوصول لقائمة حتدد كفايات التعليم االلكتروين األساسية ملعلم .١
وين  لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظـة  توافر كفايات التعليم االلكتر درجةالتعرف على  .٢

 .التعليمية املخواة
جمتمـع  يف إجابات أفراد ذو داللة  إحصائية   الفـواخت اينـالتعرف على مدى وجود تب .٣

يف  يف التدريس، الدورات التدريبيـة  دمةاخلسنوات ، التخصص(  ختالفتعزى ال الدراسة 
 .)احلاسب والشبكات

  
 

  
ىل لنجاح هذا العمل، كمـا أن  يعترب التعرف على الكفايات املطلوبة لعمل ما اخلطوة األو          

التأكد من توافر هذه الكفايات يساهم بدرجة كبرية يف حتليل مستوى االستعداد للقيـام باملهـام   
       :  املناطة بالفرد، وهذه الدراسة تتضح أمهيتها يف 

 اليت جيب أن تتوافر لدى معلمـي ت التعليم االلكتروين األساسية كفايا لتحديدحماولة أا متثل  -
 .املرحلة الثانوية 

يف معرفة ما حيتاجه املعلم من تدريب ليتمكن من امتالك كفايات التعليم االلكتـروين   ةساعدامل  -
.حىت يكون مهيأً ملقابلة متطلباته، حيث يعرف بأن املتدرب هو أصدق من حيدد حاجاته التدريبية 

، من خالل املعلم أول ركائزه حيث ميثل  ،لتطوير التعليمودعم  مشروع امللك عبداهللا  مسايرة   -
  .نتائج للدراسة تظهرهيف ضوء ما  كوذلعلى إعادة تأهيل املعلمني واملعلمات،   العمل

أدبيات التعليم االلكتروين الذي أضحى مطلب جلميع املؤسسات مكتبة إضافة دراسة جديدة إىل  -
  .والتدريبية التعليمية

  
  
  



 

١٤ 

 

 
  : الكفايات 

خمتلف أشكال األداء اليت متثّل احلد األدىن الذي " بأا ) م ٢٠٠٦( يعرفها رشدي طعيمة
يلزم لتحقيق هدف ما، فهي عبارة عن جمموع االجتاهات وأشكال الفهم واملهارات اليت من شأا أن 

   ٢٥ص." لية والوجدانية والنفس حركيةـها العقـأهدافللعملية التعليمية حتقيق تيسر 
  :يف هذه الدراسة  إجرائياً ويقصد مبفهوم الكفايات

 املرحلـة الثانويـة   اليت تلزم معلم للتعليم االلكتروين املهارية جمموعة اجلوانب املعرفية و"
  ."مهنته ومتطلبات للقيام باألدوار الواجبة عليه حىت يستطيع حتقيق أهداف

  :عليم االلكتروينالت
منظومة تعليمية لتقدمي الربامج التعليميـة  " التعليم االلكتروين بأنه ) م ٢٠٠٤( يعرف سامل

يف أي وقـت وأي مكـان باسـتخدام تقنيـات املعلومـات      أو التدريبية للمتعلمني أو املتدربني 
ري متزامنة باالعتمـاد  متعددة املصادر متزامنة وغواالتصاالت التفاعلية لتوفري بيئة تعليمية تعلمية 

  ٢٨٩ص ".يعلى التعلم الذايت والتفاعل
   :اً بأنهإجرائي  لتعليم االلكترويناعرف الباحث وي     

 بـرامج  -شـبكات  -اتصاالت -حاسبات( املستحدثات التقنيةنظام تعليمي قائم على  "
خرباته يف املدرسـة  املتعلم لزيادة معارفه و يزاملوقف التدريسي، وحتف اءثردف إ )ووسائط متعددة

   ".وخارجها
  :املعلم 

ه مسؤولية حتقيق التعليم النظامي يلإالذي أوكلت  اإلنسانبأنه "   )م٢٠٠٤(  إبراهيمعرفه        
وفق معايري بعينها، ميكن عن طريقها تنفيذ املهام التعليمية التعلمية املأمول أن ينجزهـا التالميـذ   

  ١٧٥٦ص ".  بكفاءة
  :علم يف هذه الدراسةويقصد بامل      
يف ،يقوم بالعبء التدريسي إلحدى أو بعض املواد الدراسـية اختياره نظاماً ل الفرد الذي مت "      

  ."صفية الصفية والالالطالب  نشطةأعلى  واإلشراف املرحلة الثانوية
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  :املرحلة الثانوية  -
لة اليت تلي املرحلة املتوسطة وفترة بأا تلك املرح): " م٢٠٠٦(وقد عرفها األختر واهلديب         

الدراسة ا ثالث سنوات، وهي مرحلة ثقافية عامة هدفها تربية الطالب من مجيع اجلوانـب مـع   
   ١٨٦ص ".مراعاة خصائص منوه ليكون عضواً نافعاً يف البيئة اليت يعيش فيها

من التعلـيم   خلتاميةوا فهي املرحلة العليا": أما تعريف الباحث اإلجرائي للمرحلة الثانوية 
العام واليت يدرس ا الطالب سنة إعدادية وسنتان يف الثقافة التخصصية للعلوم الشرعية والعربية أو 

تؤهله لاللتحاق بالربامج واملهن الـيت   ، ليحصل الطالب على شهادة داريةاإل الطبيعية أو التقنية أو
  ."تشترط احلصول على هذه املرحلة

 
 
ودرجـة   على معرفة كفايات التعليم االلكتـروين  الدراسة تقتصرا: دود املوضوعية احل §

ثقافـة  : يف احملاور التاليـة  التعليمية توافرها لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة 
التعليم االلكتروين، قيادة احلاسب، قيادة الشبكات واالنترنـت، وتصـميم الربجميـات    

  .لتعليميةوالوسائط املتعددة ا
 -بكافـة التخصصـات   -على معلمي املرحلة الثانويةاقتصرت الدراسة : احلدود املكانية  §

  .مبدارس إدارة التربية والتعليم مبحافظة املخواة
ايـة  يف على أفراد جمتمع الدراسـة  ) االستبانة (تطبيق أداة الدراسة مت : احلدود الزمانية  §

 .هـ١٤٢٩-١٤٢٨الفصل الدراسي الثاين للعام 
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  لتعلیم اإللكتروني  األسس النظریة ل :ولالمبحث األ
التغريات والتطورات املتالحقة اليت يشهدها عامل اليوم جعلته يعيش صراع التكيف مع هذه   

دها تطور معريف يف شىت حقول املعرفة، حيث تأيت هذه املعارف املستجدات واملستحدثات واليت يقو
  .يف صيغ متعددة أبرزها الصيغة اإللكترونية

والتعليم مبختلف صوره ومؤسساته، ومبا له من خاصية التأثري املتبادل مع اتمع غدا جماالً   
من صور التكنولوجيا إما رحباً لالستفادة من معطيات البشرية يف عامل اليوم، وبدأ يف إدخال العديد 

بصفة جتاري سرعة هذه التطورات التكنولوجية، أو حبسب قدرة هذه املؤسسات التعليمية واجلهات 
اليت تتبعها، واليوم فإن احلديث األبرز هو عن التعليم اإللكتروين، فهو مل يعد فكرة أو خياراً، بقدر 

املبحث يوضح الكثري عن  هذا  التعليم، ولعل ما أصبح واقعاً معاشاً بكل أمناطه يف العديد من أنظمة
  .ماهية التعليم اإللكتروين وأبعاده وطبيعته ومستوياته وتأثريه يف أركان املنظومة التعليمية

  
  :التعليم اإللكتروين عن موجزة تارخييةحملة 

من تشترك أدبيات تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروين يف االتفاق على حداثة هذا النوع   
لكنها ختتلف يف  ،بدأت معامل التعليم اإللكتروين يف الظهور املاضيةوأنه خالل اخلمسني سنة  ،التعليم

من ) ١٥ :م٢٠٠٣الفار (فمنهم من يرى أا يف الستينات امليالدية  ،حتديد التاريخ األول لظهوره
 عضها الـب عيرجخالل أحباث وجهود اجلامعات األمريكية واملؤسسات العسكرية وعلماء الطب، و

من خالل كتابه التعلـيم  Skinnerاآلخر إىل ذات العقد السابق ولكن جبذور نظرية العامل سكنر 
  ).٢٥ :م٢٠٠٢العريين، (املربمج 

فإن عوامل التأثري الرئيسة يف األرشفة التارخيية للتعلـيم اإللكتـروين    ،وأياً كانت اجلذور  
ؤسسات التعليمية وأعقبها ثورة االتصاالت الـيت  كانت عندما بدأت احلاسبات اآللية يف دخول امل

  .أفرزت االنترنت وما نتج عنها من برامج وتطبيقات
م ١٩٨٤عام منذ الوقفات التارخيية للتعليم اإللكتروين ) ٢٩١ :م٢٠٠٤(لخص سامل وي  

  :وما بعده، واليت قسمها لثالث فترات زمنية جاءت كالتايل
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 :م١٩٩٣ –م ١٩٨٤
ام تشغيل الوندوز واملاكنتوش وبداية استخدام األقـراص املمغنطـة   وهي فترة ظهور نظ  

 .كأدوات رئيسة يف تطور التعليم

 :م٢٠٠٠ –م ١٩٩٣
من خالل احملركات البحثية  " االنترنت"الشبكة الدولية للمعلومات منذ البدء يف استخدام   

مات متقدمـة  واليت قدمت خـد  ،التواصل االلكتروينظهور عملية  وكذلكوالوصول للمواقع، 
وعروض متطورة ألفـالم  ، ةوظهور العديد من الربامج االلكتروني E-mailكالربيد اإللكتروين 

  .الفيديو حيث بدأت األرض اخلصبة للوسائط املتعددة
 :إىل الوقت احلاضرم ٢٠٠١
تأخذ أشكاالً جديدة من حيث تصميم املواقع والسالسـة  بدأت خدمات شبكة االنترنت   

امللفات بشىت أنواعها النصية، املرئية، واملسموعة، أو م مجيعاً وظهور الكتاب يف والسرعة يف نقل 
الصيغة االلكترونية وسهولة التواصل واحلوار من خالل برامج احملادثة مما يعين أن أطراف عمليـة  

  .التعلم سيحظون ذه اخلدمات وجيعل من عملييت التعليم والتعلم ذات آفاق واسعة وجديدة
نستطيع استنتاج املنطقية يف تتابع ظهور مكونات التعليم االلكتروين مـن خـالل    سبق مما  

مفرزات احلاسب واالنترنت حىت وصلنا اليوم لتكامل وربط بينهما جعلت من إتاحة التعليم عربها 
  .أكثر انسيابية وسرعة، بل ومنوذجاً يف القيام مبهام وأدوار جديدة للمعلم واملتعلم

  :االلكتروين مفهوم التعليم
د الباحث تنوع يف عناصر بالرجوع إىل مصادر متعددة تناولت مفهوم التعليم االلكتروين جي  

هلا األثر  ،م، ولعل االهتمام والتخصص وكذا الطبيعة واملستوى للتعليم االلكتروين املُطبقوهاملف هذا
  .يف مشولية أو ختصيص مفهوم التعليم االلكتروين

ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على اسـتخدام  "على أنه ) م ٢٠٠٢ ( احمليسن فيعرفه  
  ٣ص  ".الوسائط االلكترونية يف االتصال بني املعلمني واملتعلمني واملؤسسة التعليمية

طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال احلديثة مـن  " بأنه ) م٢٠٠٢(كما يعرفه املوسى   
وصورة ورسـومات، وآليـات حبث،ومكتبـات     حاسب وشبكات ووسائطه املتعددة من صوت
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اسـتخدام  : الكترونية وكذلك بوابات االنترنت سواء من بعد أو يف الصف الدراسي ومبعىن آخر
  ٤ص  ".التقنية جبميع أنواعها يف إيصال املعلومة للمتعلم بأقصى وقت وأقل جهد وأكرب فائدة

ذلك، ويأخذ شـكل ومنحـى   فريى أن التعليم االلكتروين أكثر من ) م٢٠٠٤(أما سامل   
منظومة تعليمية لتقدمي الربامج التعليمية أو التدريبية للمتعلمني أو املتـدربني  "منظومي متكامل فهو 

يف أي وقت وأي مكان باستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت التفاعلية لتوفري بيئـة تعليميـة   
تزامنة دون االلتزام مبكان حمدد اعتمـاداً  وتعلمية تفاعلية متعددة املصادر بطريقة متزامنة أو غري م

  ٢٨٩ص     ."على التعلم الذايت والتفاعل بني املتعلم واملعلم
طريقة متمركزة حول املتعلمني يف : التعليم االلكتروين بأنه) ١٨ :م٢٠٠٥(وعرف اخلان   

استعمال بيئة تفاعلية إبداعية، مصممة مسبقاً بشكل جيد، وميسرة ألي فرد بأي مكان وأي وقت ب
خصائص ومصادر االنترنت والتقنيات الرقمية املطابقة ملبادئ التصميم التعليمي املناسـب لبيئـة   

  .التعلم املفتوحة، واملرنة واملوزعة
فهو ذلك النوع من التعلـيم الـذي   "تعريفاً للتعليم االلكتروين ) م٢٠٠٦(ويورد احللفاوي      

حتقيق األهداف التعليمية وتوصيل احملتوى التعليمـي   يعتمد على استخدام الوسائط االلكترونية يف
إىل املتعلمني دون اعتبار للحواجز الزمانية واملكانية وتتمثل هذه الوسائط يف األجهزة االلكترونيـة  
احلديثة مثل الكمبيوتر وأجهزة االستقبال من األقمار الصناعية، أو من خالل شـبكات احلاسـب   

  ٥٩ص  ."ته من وسائط أخرى كاملواقع التعليمية واملكتبات االلكترونيةاملتمثلة يف االنترنت وما أفرز
نظام تعليمي يقدم بيئـة  "إىل تعريف التعليم االلكتروين بأنه ) هـ١٤٢٧(وخلص احلريب   

تعليمية تعلمية تفاعلية متعددة املصادر باالعتماد على احلاسب اآليل وشبكات االنترنت، فضالً عن 
تواه الكترونياً، مما أدى إىل جتاوز جدران الفصول الدراسية وأتاح للمعلـم  إمكانية هذا التعلم وحم

  ١٧ص   ".دعم ومساعدة املتعلم يف أي وقت سواء بشكل متزامن أو غري متزامن
  :وباستعراض التعريفات السابقة جند أا تباينت يف الشمول أو االقتصار على اآليت           
v لمني يف االستفادة من املعلومات واملعارف اليت يتيحها التعلـيم  الالقيود على املعلمني واملتع

 .االلكتروين من وقت أو مكان

v البيئة املتنوعة املصادر اليت يتيحها التعليم االلكتروين. 

v ًإلغاء منطية التعليم التقليدي شكالً ومضمونا. 
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v دة للطرق التقليدية التعليم االلكتروين يأيت يف هيئة نظام قائم بذاته أو كطريقة تدريس مسان
 .األخرى

وبرغم إتباع الباحث إليراد التعريفات حسب ظهورها الزمين احلديث، واقتصاره علـى    
املتخصصني يف تكنولوجيا التعليم، أمالً يف اخلروج بتصور مشترك ملفهوم التعليم االلكتروين؛ إال أن 

ـ ذلك مل يتحقق، ولعل حداثة املفهوم ومستوى إدخال التعليم االلك   ةتروين يف املؤسسات التعليمي
  .هي ما يعزى إليه هذا االختالف

نظام تعليمي قائم على التقنيـة  "ولكل ما سبق فإن الباحث يعرف التعليم االلكتروين بأنه   
ـدف إثـراء   ) برامج ووسائط متعددة –شبكات  –اتصاالت  –حاسبات (االلكترونية احلديثة 

  ".يادة معارفه وخرباته يف املدرسة وخارجهااملوقف التدريسي، وحتفيز املتعلم لز
  :فلسفة التعليم االلكتروين

يعتمد التعليم االلكتروين على فلسفة املدرسة السلوكية واليت تدعو إىل حتويل املادة املعرفية   
 :م٢٠٠٥، املوسى واملبـارك (علها قابلة للقياس إىل مقاطع وأجزاء ومن خالل أهداف والسعي جل

واليت جعلت من املدرسة السـلوكية الركيـزة   ) ٢١٣ :م٢٠٠٣(لرأي فودة وتشاركهما ا) ٢٩
األوىل لربامج التعليم االلكتروين باإلضافة للنظرية البنائية اليت تقوم على أمهية أفكار املـتعلمني يف  

بأن التعليم االلكتروين حيقق مبادئ التعلم الذايت والـيت  ) ٢٩٥ :م٢٠٠٤(بناء اخلربة، وذكر سامل 
  .لى ذات النظرية السابقةتقوم ع

أن التعليم املربمج وإسهامات سكنر كانت البدايـة  ) ١٤٣ :م٢٠٠٥ ( كما ذكر احمليسن  
  .الواضحة لنتائج التعليم االشتراطي الذي يعد أسلوباً تعليمياً يكافئ بالتعزيز

من العرض السابق جند أن التعليم االلكتروين يقوم على نظريات تعلم ـدف إىل حتقيـق     
من التعليم وأن يبين معارفه ه واحلصول على أكرب قدر يتاح له جيابية املتعلم فمن حقه تطوير قدراتإ

وخرباته وفق ميوله، كما جيب مساعدته بتقدمي ما يلزم من تنظيم ودعم لبيئة التعلم، ليكون املتعلم 
  .انمقبالً على تعلمه بذاته وفق مبادئ تفريد التعليم ومراعاة التمايز بني األقر
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  :خصائص التعليم االلكتروين
للتعليم االلكتروين خصائص عديدة ميكن استقرائها من التعريفات السابقة واليت تشـمل    

 :م٢٠٠٤(طبيعة التعليم االلكتروين ونظامه، واملعلم واملتعلم والبيئة التعليمية وغريها، كما بني سامل 
 :العديد من اخلصائص منها) ٢٩٢

يت يوفرها التعليم االلكتروين بني املعلم واملتعلم وبني املتعلم وزمالئه وتنوع البيئة التفاعلية ال )١
 .املثريات

 .املرونة يف املكان والزمان )٢

 .دعم التعلم الذايت والتعاوين )٣

 .إمكانية قياس املخرجات كما يف التعليم التقليدي )٤

 .أياً كان عمر املتعلم فهو يستطيع إثراء تعلمه باستمرار )٥

 .الكترونية تتوىل مهام التخطيط واملتابعة والتنسيق وغريها احلاجة إلدارة )٦

 .احلاجة لتوفر تقنيات معينة كاحلاسوب وملحقاته واالنترنت )٧

  .قلة التكاليف مقارنة بالتعليم التقليدي )٨
  :بأن من خصائص التعليم االلكتروين) ١٥٨ :م٢٠٠٦( ويضيف العمري والعمري

  .هذا النوع من التعليماالهتمام املتزايد بالتخطيط للتدريس يف  - 
 .زيادة التعاون بني املعلم واملتعلم - 

 .تغيري دور املعلم واملتعلم - 

  ):٧ :م٢٠٠٣(كما أن من خصائص التعليم االلكتروين اليت أوردها عبد املنعم 
مشاركة أهل املتعلم، حيث ميكنهم اإلطالع على مستوى ابنهم يف كل جزئيات وخطوات  - 

 . التعلم اليت مير ا

 .اد الكبرية من املتعلمني يف وقت قياسياألعد - 

 .السهولة والسرعة يف حتديث احملتوى املعلومايت - 

 .إمكانية االستعانة باخلرباء النادرين - 

 .إمكانية التوسع املستقبلي - 
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ته وتتركز بالدرجة وبالتايل جند أن خصائص التعليم االلكتروين تشمل كل عناصره ومكونا  
  .صفاً باملبادرة والفاعليةاملتعلم ليكون  مت األوىل على 

  :أمناط التعليم االلكتروين
–٧ :م٢٠٠٧،املوسى( :مها  حصرت العديد من أحباث التعليم االلكتروين أمناطه يف نوعني  
 )٦ :م٢٠٠٤اجلرف،  – ٢٩١ :م٢٠٠٤سامل، – ٦٤ :م٢٠٠٦احللفاوي،

 :التعليم االلكتروين املعتمد على الشبكات وهو نوعان )١

  .لى اخلط يف ذات الوقتااللتقاء ع: متزامن - 
 .الدخول االنفرادي يف الوقت املناسب لكل فرد: غري متزامن - 

والذي يشمل الربجميات والوسائط املتعـددة  : التعليم االلكتروين غري املعتمد على الشبكات )٢
 .عن طريق احلاسباملستخدمة يف التعليم 

  
  :أهداف التعليم االلكتروين

قيقها من خالل التعليم االلكتروين، ولعل أبرز هـذه  هناك أهداف كثرية ومتنوعة يؤمل حت  
أشار  فقداألهداف هي االنتقال باملتعلم إىل بيئة تعليمية تعلمية تثري مداركه وتعزز تقدمه العلمي، 

  :إىل أهم هذه األهداف) ٣٨٨ :م٢٠٠٥( الل واجلندي
 .تقدمي بيئة غنية باملصادر تثري حماور العملية التعليمية - ١

 .اتصال توفر اخلربات املطلوبة دون االرتباط مبكان حمددإجياد قنوات  - ٢

  .املساعدة على تثقيف اتمع الكترونياً ومسايرة املستجدات العاملية - ٣
فيضيف جمموعة من األهـداف يسـعى التعلـيم االلكتـروين     ) ٩٤ :م٢٠٠٤(أما سامل   
 :لتحقيقها

التعليمية تقـدم يف صـور    منذجة التعليم وتقدميه يف صورة معيارية، فالدروس واملمارسات - ٤
 .منوذجية

 .تطوير دور املعلم حىت يتواكب مع التطورات العلمية املتالحقة - ٥

 .تقدمي التعليم الذي يناسب فئات عمرية خمتلفة - ٦

 .إكساب الطالب املهارات أو الكفايات الالزمة الستخدام تقنيات االتصال واملعلومات - ٧
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  :رى من أهداف التعليم االلكتروين جمموعة أخ) ٤١٩: م٢٠٠٤(ويضيف احليلة      
  .تقدمي حقائب تعليمية الكترونية للمعلم وكذلك للطالب، مع حتديثها بسهولة - ٨
 .التغلب على نقص الكادر التدريسي من خالل الفصول التدريسية االفتراضية - ٩

 .تعويض نقص خربة بعض املعلمني من خالل مساعدم يف إعداد املواد التعليمية للطالب -١٠

تساهم يف حل العديد من املعضالت  التعليم االلكتروين إيل حتقيقها  هذه األهداف اليت يسعى و     
انه من خالهلا نستطيع أن نصل إىل بيئة تعليمية اليت تواجه عناصر العملية التعليمية، ويرى الباحث 

     . جيل مدرك وفعال بناءتعلمية حتقق األهداف العامة للمجتمع من خالل 
  :عليم االلكتروينفوائد الت
إن الفوائد واملزايا اليت يقدمها التعليم االلكتروين كانت الشفيع والداعم األول للمطالبـة    

ـ ١٤٢٤(والراشد ) ٨٥ :م٢٠٠٤(بتفعيله واستخدامه، وقد أمجع كل من التودري  ) ١١ :هـ
البارزة بأن من الفوائد ) ٧ :م٢٠٠٣(كما شاركهم الرأي العويد واحلامد ) ٣ :م٢٠٠٣(والنملة 

  :للتعليم االلكتروين ما يلي
  :ال حدود لوقت التعلم -١

حيث يستفيد الطالب من هذه امليزة يف اختيار الوقت املناسب للوصـول للمعلومـة دون     
  .التقيد بزمن حمدد

  :خيارات متعددة لطرق التدريس -٢
للحصول فما على الطالب سوى اختيار الطريقة األنسب اليت يستجيب هلا ويتفاعل معها   

  .على املعلومة، كما أن املعلم جيد أمامه طرقاً متعددة يثري ا الطالب باختالف قدرام
  :تنمية اخلربات -٣

الكم اهلائل من املعلومات واملعارف املتاحة اليت جيدها الطالب، تساعده على رفع كفاءتـه    
  .وار وغريهاومقدرته وتسهم يف تطوير آراءه ومقترحاته من خالل النقاش يف غرف احل

  :تنظيم أعمال املعلم املختلفة -٤
هناك أعمال يقوم ا املعلم غري التدريس، كمتابعة الواجبات، وبعض األعمـال اإلداريـة     

األخرى، وسيجد من التعليم االلكتروين احلل املناسب هلذه األعباء كإمكانية اإلرسال واالستقبال، 
  .ومتابعة اجلديد يف جماله وحفظ املستندات وتنظيم أعمال االمتحانات،
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  :اإلحساس باملساواة -٥
 Chatting)أن النقاش على اخلط ) ٨٦ :م٢٠٠٤التودري، (حيث أثبتت الدراسات   

online)  يساعد وحيث الطالب على املواجهة بشكل أكرب، فال يشعر الطالب باخلوف والقلق من
  .التعبري عن رأيه وذلك بسبب ضعف الصوت أو اخلجل

  :عددة للتواصلطرق مت -٦
وغـرف احلـوار    E-mailوالربيد االلكتروين  Conferenceكاحللقات احلوارية   

Chatting Rooms مما تسهم يف حتفيز الطالب على التفاعل مع املعلم وزمالئه.  
  :تنظيم أعمال املدرسة -٧

من خالل التواصل اإلداري مع اجلهات املركزية ومـع اهليئـة اإلشـرافية، وامللفـات       
  .جالت واإلحصاءات اليت ستسهم يف بناء قواعد بيانات لفئات اتمع املدرسيوالس

  :خصوصية املتعلمني -٨
كما هو حال املرأة املسلمة يف جمتمعنا واليت ستتمكن من إكمال مسريا التعليميـة دون    

واخلطـأ   تأثري على تربية األبناء، كما أن بعض الطالب ممن يتعلمون وفق طريقة التجربة باحملاولـة 
  .سيجدون يف التعليم االلكتروين املالذ املناسب

  .التغذية الراجعة املستمرة وتعدد أنواع التقومي ملراحل تقدم الطالب -٩
أهم فوائد التعليم االلكتروين، خنلص إىل أن الفوائد متتـد لتشـمل الطالـب،     باستعراض  

ة ثقافته وخصوصيته، مما خيلـق آثـاراً   واملعلم، واإلدارة واملشرفني، وحىت اتمع حبيث تتم مراعا
  .إجيابيةً جلميع الفئات السابقة وجيعلها مفضلة هلذا النوع من التعليم

  :أوجه القصور يف التعليم االلكتروين
حىت ال يكون االندفاع حنو تبين التعليم االلكتروين يتسم باإلفراط واجلموح والطغيان، فإنه   

اسات اليت تناولت التعليم االلكتـروين، وجهـود بعـض    ومن خالل جتارب اآلخرين، ومن الدر
املنظرين يف اال، وبالرغم من الفوائد الكربى اليت حيققها التعليم االلكتروين فإنه يظل قاصراً عن 

           )١٧ :م٢٠٠٤(و الظفريي ) ٢٩٨ :م٢٠٠٤(حتقيق بعض األهداف التعليمية كما جاء عند سامل 
  ) : ٧:  م٢٠٠٥ (وعفيفي 

  .اآللة العتمادها علىغياب اجلانب اإلنساين يف العملية التعليمية،  - ١



 

٢٥ 

 .إضعاف العالقات االجتماعية لدى املتعلم - ٢

 .ارتفاع تكلفة هذا النوع من التعليم، خاصة يف بداية التأسيس - ٣

 .احلاجة لكثري من الوقت يف اإلعداد والتوصيف للمحتوى - ٤

 .عامل وفق أمناط التعليم االلكترويناحلاجة إىل نوعية معينة من املعلمني مؤهلة للت - ٥

 .التركيز فقط على اجلانب املعريف أكثر من االهتمام باجلانب املهاري والوجداين - ٦

 .صعوبة تطبيق أساليب التقومي - ٧

 .احلاجة إىل إعادة تأهيل الشبكات واألجهزة لتتوافق مع التطورات يف هذا اال - ٨

  .ن اعتياد اجللوس أمام الشاشةالتأثري على حاسة اإلبصار، واإلرهاق وامللل م - ٩
  

ملسبباا، دون أن نغفـل   والتحوطه هلا ـإن هذه السلبيات جتعل من األمهية مبكان التنب           
الفوائد اليت تجىن من التعليم االلكتروين واليت جتعل منه اخليار األنسب والنظام األفضل، وجيب أال 

وعذراً دون االستفادة من التعليم االلكتروين، والباحث تكون هذه السلبيات وأوجه القصور حائالً 
يرى أمهية االستفادة من معطياته وأدواته، ويشارك أصحاب وجهات النظر الداعيـة إىل تطبيقـه   

ـ ١٤٢٦آل مزهر،  – ١٩٢ :م٢٠٠١الشرهان،  – ١٨ :م٢٠٠٢الل، (واالستفادة منه   :هـ
نظمة ومتاحة، كما أا تثـري خمتلـف   حيث تتوافر له أدوات جعلت من التعليم عملية م) ١١٩

  .جوانب منظومة التعليم بالعديد من املميزات اليت ال يوفرها غري أدوات التعليم االلكتروين
  

  :التعليم االلكتروين والتعليم التقليدي
تركز املقارنات اليت تتبعها الباحث يف املصادر املختلفة اليت تناولت عقـد املقارنـات بـني            

االلكتروين، والتقليدي على إظهار حماسن ومزايا التعليم االلكتروين فقـط كمقارنـات    :منيالتعلي
واحلقيقة أن ) م٢٠٠٣(والغراب ) م٢٠٠٤(وسامل ) هـ١٤٢٤(والراشد ) هـ١٤٢٤(العريفي 

ومع ذلك فالتعليم التقليدي قد يتحقق من خالله ما ال يتحقق يف التعلـيم   ؛ما ذهبوا إليه صحيحاً
 اآلن، وخاصة ما يتعلق بتحقيق بعض اجلوانب املهارية للطالب، كمزاولـة األنشـطة   االلكتروين

  .االجتماعية والرياضية والعلمية، والتدرب على إجراء جتارب خمربية



 

٢٦ 

م االلكتروين أبرز الفروقات بني التعليم التقليدي والتعلي) ١١ :م٢٠٠٣(ويلخص السعيد   
  :يوضحها اجلدول 

  عليم االلكتروينالت  التعليم التقليدي
  .حمدد زمن الدرس -١
  .الصف التعليمي مكان حمدد -٢
  .االعتماد على كتب مطبوعة -٣
  .خصوصية الطالب غري متوفرة -٤
  االتصال بالزمالء واملعلم أثنـاء الـدرس   -٥

  .وجهاً لوجه

  .أي وقت يصلح للدرس -١
  .الدرس يف املدرسة ويف املرتلمكان  -٢
ــب ووســ   -٣ ــى كت ــاد عل       ائط االعتم

  .الكترونية متقدمة
  .خصوصية الطالب متوفرة -٤
  .األسئلة غري حمدودة للمعلم -٥

  
  :التحول إىل التعليم االلكتروين

االستفادة من  حنوويقصد الباحث بعملية التحول هنا أي ازدياد االهتمام وتكريس اجلهود   
لتعليم خاصة يف مراحـل التعلـيم   نظام التعليم االلكتروين، وليس التحول الكلي هلذا النوع من ا

العام، واحلقيقة أنه ال يغين البتة عن نظام التعليم القائم، وإن كان يتيح مزايا ال حصر هلا، ويـورد  
بعض املتطلبات اليت تؤدي إىل إدخال التعليم االلكتروين وفق مستويات ) ٢٥٤ :م٢٠٠٣(مخيس 
  :تدرجييةعملية 

  .مركز حول املعلم إىل التعلم املتمركز حول املتعلمحتول فلسفة التربية من التعليم املت - ١
 .حتول نواتج التعلم من التذكر األصم إىل الفهم واإلبداع وحل املشكالت - ٢

التحول التدرجيي وليس السريع ألن املعلمني واملتعلمني وحىت املسؤولني حيتاجون لوقت لكي  - ٣
 .شطة اجلديدةتتغري مفاهيمهم واجتاهام،ولكي يتمكنوا من املهارات واألن

 .توفري املتطلبات املادية والبشرية الالزمة لتأسيس البنية التحتية، والتجهيزات األخرى - ٤

 .التخطيط الدقيق ملراحل التنفيذ والتوسع والتعديل - ٥

 .التقومي الشامل والتحسني املستمر ملا مت القيام به - ٦



 

٢٧ 

ل متدرجـة، حـىت ال   ويتفق الباحث مع منطقية إدخال تقنية التعليم االلكتروين يف مراح  
يكون هناك نقص وضعف استعداد يف صفوف املعلمني بالذات، وحاجتهم إىل بناء وتكوين وتطوير 

  .مهارام للتعامل مع التعليم االلكتروين بأدواته وتطبيقاته املتعددة
  :التعليم االلكتروين والتعليم من بعد

هـو   (E-Learning)تروين هل التعليم االلك: يستلزم هذا العنوان أن نطرح السؤال  
  ؟ (Distance Education)تعليم من بعد 

أن التعلـيم  "موضـحاً    "M.Rosenberg"روسنربغ . موجييب على هذا السؤال   
االلكتروين يعترب نوعاً من التعليم من بعد ولكن ليس قطعاً أن يكون التعلـيم عـن بعـد تعليمـاً     

لة وإن كانت صحيحة لكنها ليسـت علـى   وهذه اجلم) ١٠٢ :م٢٠٠٦احللفاوي، " (اليكترونيا
اإلطالق حيث أن التعليم االلكتروين يستخدم يف املدارس باستخدام وسائط الكترونيـة حديثـة   
وبوجود املعلم واملتعلم يف مكان واحد كما يف مراكز مصادر الـتعلم ومعامـل احلاسـب اآليل،    

فإن نقطة االتفاق واالختالف يف ذات  ولتوضيح أكثر بني ماهية التعليم اإللكتروين والتعليم من بعد
وهو ما تأكد يف تعريف اجلمعية األمريكية للتعليم عن بعـد  ، الوقت هي نوعية الوسائط املستخدمة

تقدمي التعليم أو التدريب من خالل الوسائط "حيث عرفت التعليم عن بعد بأنه )م ٢٠٠٥العلي، (
ة، والفيديو، واألشـرطة الصـوتية املسـجلة،    التعليمية االلكترونية ويشمل ذلك األقمار الصناعي

وبرامج احلاسبات اآللية والنظم والوسائط التكنولوجية التعليمية املتعددة، باإلضافة إىل الوسـائل  
  ١٤ص .   "األخرى للتعليم عن بعد

حيث كانت الوسائل املستخدمة يف التعليم مـن  ) ٣٩٤ :م٢٠٠٤(سامل   يؤكد ذلككما   
دأت باملراسلة مث باألشرطة السمعية مث مـن خـالل القنـوات التلفزيونيـة     بعد خمتلفة ومتعددة ب
  .ووصالت امليكرويف

ن بعد جعل منه ذو معىن أوسع مـن التعلـيم باملراسـلة    مإال أن دخول التقنية يف التعليم   
بـني  واسـعاً  هناك فرقاً يرى أن هناك مل يعد فإن الباحث ، وبالتايل )١٨٨ :م٢٠٠١الشرهان، (

  .االلكتروين، والتعليم من بعد حيث يتشاركان املبادئ والوسائط واألهدافالتعليم 
  
  



 

٢٨ 

  :البيئة التعليمية يف التعليم االلكتروين
تشمل البيئة التعليمية العناصر البشرية، واملكونات والتجهيزات املادية الالزمة لقيام وحتقيق   

مجلة من الظروف : "بأا) م٢٠٠٥( مة وصاحلأنشطة التعليم والتعلم االلكتروين حيث يعرفها سال
ويقصد بالتسيريية املعـايري واألنظمـة، وحيـدد زيتـون      ،٢٧ص "املادية والتدريسية والتسيريية

  :نوعان من البيئات يف التعليم االلكتروين) ١٤٣ :م٢٠٠٥(
ومعمل احلاسوب والفصول  ،وتشمل الفصل الدراسي أي متوافرة وحقيقية،: ات الواقعيةالبيئ  -أ

  .كية املدارة الكترونياًالذ
وهي اليت حتاكي بيئة التعليم العادية من حيث املكونات والوظائف لكنها : البيئات االفتراضية  -ب

  Virtual Reality. غري حقيقية األحداث
  ):١٥٧ :م٢٠٠٤ ،الغزو: (التالية اخلصائصوالبيئة التعليمية يف التعليم االلكتروين جيب أن يكون هلا 

  .واضحة األهداف: ة مقصودة ومنظمةأن تكون بيئ - ١

 .إىل جمموعات تعلم صغريةفيها يتحول املتعلمون : أن تكون بيئة تعاونية  - ٢

  .، مسؤولون عن نتائجهماملتعلمون مشاركون يف أعمال خمتلفة: أن تكون بيئة نشطة  - ٣

 .حبيث تسمح بإدخال األفكار اجلديدة على املعرفة السابقة: أن تكون بيئة بنائية  - ٤

 .الربجميات اليت يتعلمون من خالهلا متكنهم من فهم الواقع: تكون مرتبطة بالبيئة احلقيقية أن  - ٥

وبناء على ما سبق فإن املعلم واملتعلم جيب أن يتوافر هلما اخلصائص املناسبة هلذه األنـواع    
ـ   "من البيئات حيث  ب حيتاج املعلم إىل القدرة على استخدام تقنيات التعلـيم االلكتـروين ويتطل

وكذا يف احلاسـب   Self directed learning Skillsللمتعلم مهارات يف التعليم الذايت 
، كما أنه من العناصر األساسية للبيئة التعليمية االلكترونيـة  )٣٠١م، ٢٠٠٤سامل، " (واالنترنت

  .أجهزة اخلادم وحمطات العمل واالنترنت واليت جيب أن يقوم عليها طاقم فين مؤهل
  :استخدام التعليم االلكتروينووبات اليت تواجه تطبيق الصعوالعوائق 
تواجه التعليم االلكتروين عقبات خمتلفة متعلقة بتطبيقه وتشمل التأسيس وامليزانية والدعم   

  .ومشاكل االتصال وكفاءة األجهزة والربجميات
فرها أن هناك صعوبات حتول دون استخدام تقنيات التعليم االلكتروين بعد أن يتم تواا كم  

فقد ال جييد املعلم التعامل مع هذه األدوات ومل جيـد التـدريب   " املتعلم"وتتمثل باملعلم والطالب 



 

٢٩ 

الكايف املؤهل هلذا النوع من التعليم، أو أن قدرة املتعلم ومهاراته ضعيفة وال يستطيع استخدام هذه 
  .األدوات

  :ه التعليم االلكتروينإىل نوعني من العوائق اليت تواج) ١١٥ :م٢٠٠٤(ويشري التودري 
 .متمثلة يف األجهزة والتغطية الشبكية وارتفاع التكاليف: مادية - ١

 .وتتمثل يف قلة املعلمني الذين جييدون فن التعليم االلكتروين: بشرية - ٢

وميكن إضافة العديد من املعوقات اليت تواجه التعليم االلكتروين كتخوف اآلباء من اآلثار   
رنت، وعدم توافر أجهزة حاسوب خاصة لكل طالب، واملشاكل القانونيـة  السيئة للتعامل مع االنت

بالسطو على املعلومات، وتعطيل املواقع وهي ما يعرف  واقع التعليميةكحقوق النشر، واختراق امل
كما يرى الباحث أمهية عدم إغفال الصعوبات اليت تشكلها تقدمي اخلدمة مـن املـزودين    .باهلكرز

، والصيانة غري املنتظمة، والبطء يف عملية االتصال، فهي مـؤثرة يف عمليـة   كاالنقطاعات املفاجئة
التواصل بشقيها التزامين والال تزامين، وقد تفشل جناح التعليم عرب األدوات االلكترونيـة، ممـا   

  .     ينعكس إجياباً على موقف املتشائمني من إدخال التعليم االلكتروين للمدارس والفصول الدراسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٠ 

  علیم االلكترونيالت أدوات وتطبیقات : نيالمبحث الثا
 

سنتناول يف هذا املبحث العمودان الرئيسان للتعليم االلكتروين وما ينضوي حتتـهما مـن     
ومن خالهلا حدثت التغيريات لتقنية التعليم االلكتروين أدوات واليت بدورها شكّلت معامل واضحة 

وأمناط جديدة يف احلصول على املعلومة ومزاولة األعمال املتنوعة يف  يف جمال التعليم بظهور أساليب
  .التعليم وأمهها التفاعل بني املتعلم وما يتاح له من مشروعات تعلم

  احلاسب
مكونات احلاسب وملحقاته جذور التعليم االلكتروين حيث بدأ استخدامه للتعلم من شكلت        

كما ذكر املوسـى  احلاسب و)  ٢٥٨م، ١٩٩٩قنديل، (اص مادة تعليمية مربجمة وخمزنة على أقر
آلة الكترونية ميكن برجمتها لكي تقوم مبعاجلة البيانات وختزينها واسترجاعها "عبارة عن ) م٢٠٠٥(

  ١٦ص  " عمليات احلسابية واملنطقية عليهاوإجراء ال
  :من مكونني أساسيني مها ويتألف احلاسب

تكون داخلية أو ملحقة إما أن زة الصلبة اليت فهي كل األجه: ) Hardware( األجهزة )١
 Light pen، والقلم الضوئي Mouseوالفأرة  Keyboardبه، مثل لوحة املفاتيح 

ومجيع ما سبق من وحدات اإلدخال املتعارف عليهـا، أمـا    Scannerواملاسح الضوئي 
أجزاء ختـتص  واليت ميكن اعتبارها عقل احلاسوب فلها ثالثة  CPUوحدة املعاجلة املركزية 

 .التخزين كذلك بعملياتو ،التحكموعمليات  ،احلساب واملنطقبعمليات 

أما وحدات اإلخراج فهي اليت تنقل للمستخدم أو املستخدمني نتائج اإلدخال واملعاجلـة    
  :وهلا وسائل متعددة أشهرها

  .Monitor Displayشاشة العرض  -أ
  .Printerالطابعة  -ب

ادية ترتبط بوحدة املعاجلة املركزية من خالل كـروت خمصصـة   ن مجيع هذه املكونات املإ  
للصوت والصورة بكل أنواعها، باإلضافة إىل وحدات ختزين خاصة أو فرعية أشهرها اآلن القرص 

  .Flash Memoryو  CD Romالضوئي 
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  عليمات اليت تسمح بتشغيل االجهزةوهي اليت حتمل الت):  Software(الربامج  )٢
  :وتشمل      
  .)Operating Sestems(برامج تشغيل النظم  -     
  .)Interpreters Compilers(لغات الربجمة  -    
  :وأهم هذه الربجميات :  )Application Software(الربجميات التطبيقية  -    

 (Word Processing)امج معاجلة الكلمات نبر §

 (Spread Sheet) امج اجلداول احلسابيةنبر §

   (Data Base Software) ناتامج قواعد البيانبر §

 (Presentation Software) امج العروض التقدميية نرب §

 (Graphics Software)  امج الرسم باحلاسبنبر §

  (Communication Software) برامج االتصاالت §

  (Games Software) برامج األلعاب والتسلية §

   (Educational Software) الربامج التعليمية §

  :عليماحلاسب والت 
إن اإلمكانات اليت استطاع احلاسوب تقدميها يف خمتلف األعمال، جعلت منه االختـراع    

األهم للحياة يف هذا العصر، كما أدت قوته يف األداء وازديادها املستمر وكذلك تقليص حجمـه  
واخنفاض سعره والسهولة يف استخدامه إىل انتشاره يف خمتلف األوساط، ومنها الوسط التعليمـي  

كالعمل ) ٤٠٤ :م٢٠٠٦(تعليمية كما أشار دسوقي وآخرون  ث مت استخدامه يف عدة جماالتحي
  .والتنظيم اإلداري وأعمال املعلمني ويف استخدامه كوسيلة تعليمية مث أصبح نشاطاً ومادة مستقلة

لكن البداية احلقيقية يف االستفادة من احلاسوب يف التعليم كانت ترتكز على مـا يعـرف     
واليت يتم جتزئة املعلومة املراد إيصاهلا للمتعلم إىل ) ٢٠: م٢٠٠٣، غزاوياهلرش و( املربمج بالتعليم

أجزاء من خالل أطر يتم التعامل معها تدرجيياً لتصل باملتعلم إىل  اهلدف  واليت جعلت من السـهل  
ة اليت يتم التعامل مع هذا النوع التعليم بشكل منفرد مع التعزيز الفوري من خالل إجابات لألسئل

  .عرضها على املتعلم
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يف الـدروس التقليديـة   ) ٧:م٢٠٠٤مصطفى، (ومن مث أصبح يستخدم كوسيلة تعليمية   
واليت مهدت الطريق إىل االنتقال من التعليم التقليدي إىل التعليم يف عصر املعلومات  من خـالل  

  .استخدام احلاسب اآليل يف مراكز مصادر التعلم
خدام احلاسوب يف التعليم ال تنحصر على الطالب وحده، ولكن املعلم وعليه فإن فوائد است  

أيضاً جيين مثار هذا التقدم، حيث أصبح لديه الوقت الستثمار فوائد احلاسوب يف جمال بعض املواد 
، بل أدى إىل متابعة )٣٢٢ :م٢٠٠٧ان، معر(اليت كانت صعبة يف املاضي أو مملة مثل الرياضيات 

  .وتقييمهم وتقييم املادة العلمية كذلك الطالب بطريقة جيدة
ولعل أبرز ما قدمه احلاسوب للتعليم هو إمكانية التفاعل بني املتعلم واملادة املعرفيـة ممـا     

  .أضفى عنصر اإلثارة والترغيب يف عملية التعلُّم
 :الشبكات واالنترنت

اً كان نطاقهـا  الشبكات هنا األنواع املختلفة من شبكات ربط احلواسيب ببعضها أيتعين   
ومنها شبكة االنترنت، لكن الباحث يرى أمهية االنترنت يف أن يفرد هلا اجلزء األكرب من املعلومات 
كوا العنصر األهم يف التعليم االلكتروين، مع عدم إغفال األمناط األخرى من الشبكات كالشبكة 

  .احمللية اليت تستخدم على نطاق واسع يف املدارس
  :تأنواع الشبكا -

  :حيث تتمثل هذه الشبكة يف اآليت (Local Area Network-LAN)الشبكة احمللية  -أ
  .خمصصة ملساحة مكانية حمدودة -١
  .عدد األجهزة حمدود -٢
  .سريعة يف إرسال البيانات لقصر املسافة بني األجهزة : تتميز بأا -٣

ومات بينها واالشـتراك يف  وتستخدم على نطاق واسع يف املدارس واملؤسسات دف تبادل املعل
 .).edueast.org.sa http://wwwمنتدى تعليم املنطقة الشرقية ( األجهزة وامللحقات

  :(WAN – MAN)الشبكات اإلقليمية واملناطق الواسعة  -ب
، أو أا MANحيث تربط مناطق إقليمية ولكنها ما تزال تقع حتت مسمى احمللية كما يف الـ     

حيث متتاز بالنقل الكمي املتميز الذي ال يتـوافر يف غريهـا مـن     WANتربط دول مع بعضها 
  .)www.arabteam.com الفريق العريب للربجمة(.لكنها مكلفة التشغيل والصيانة الشبكات،
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  :(World Wide Web)الشبكة العنكبوتية العاملية -ج 
تسمية لكن مصطلح االنترنت غلب على هذه ال WWWواليت يعرب عنها اختصاراً بـ   

أي  Interconnected network: هـي اختصـار لتعـبري    Internetحيث أن كلمة 
  ).Wikipedia.Orgموسوعة ويكبيديا (" الشبكة املترابطة"

واالنترنت حبد ذاته ال حيوي معلومات وإمنا وسيلة لنقل املعلومات املخزنة يف امللفات أو وثائق "  
من عقدة رئيسية أو مكان رئيسي يتوجب على اخلطوط يف جهاز احلاسب اآليل، وأهم عنصر هو خلوها 

املرور به حبيث خلت من املركزية يف اجلانب التقين لكنها إدارياً مركزية حيث تشرف عليهـا آيكـان   
International Conference on Advanced- Nanomaterials and 

Nanotechnology - ICANN  ـ  والت ي ت وتتبـع  تشرف على إصدار العناوين على االنترن
 . "يف أكثـر الـدول   DNSبشكل غري مباشر للواليات املتحدة األمريكية، حيث تدير العقد الرئيسة 

(Wikipedia.org)   
  :والتعليم شبكة االنترنت - 

تقدم شبكة االنترنت العديد من اخلدمات اليت ال تتوافر بغريها، واليت جعلت من التعلـيم    
  : تتيحها للمتعلم واملعلم وأهم هذه اخلدماتجماالً خصباً للخيارات املتنوعة اليت

 : E-mail الربيد ا اللكتروين - ١

وهو  من خالل إرسال بيانات نصية مرفقة مبلفات أخرى بني طرفني أو أكثر، بسرعة هائلة  
  . من أكثر هذه اخلدمات انتشاراً لسهولة تعلمه واستخدامه

 :الدخول من بعد - ٢

علومات بأي مكان واالتصـال حبواسـيب أخـرى    امل واقعالولوج مل وهذه اخلدمة أتاحت  
ذكـر منـها الل    ،والتشارك يف املعلومات، وهناك عدة طرق وتوجهات حديثة للدخول من بعد

واالنترنت الفضائية، وهذا مما يشـجع   ،، النقل عرب أسالك الكهرباء)٣٢٦ :م٢٠٠٥(اجلندي و
سية من خالل شركات االتصال، كمـا  التواصل ويدعمه يف بعض املناطق اليت ال يتوافر هلا بنية أسا

هو احلال يف اململكة العربية السعودية حيث أن التباين اجلغرايف واملسافة الشاسعة من املعيقات اليت 
  .حتتج ا شركات االتصال املزودة خلدمات االتصال باالنترنت
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 Internet Relay Chat-IRC:االتصال الصويت واملرئي - ٣

ن التواصل مع اآلخرين بالصوت والصورة مما أتاح مرونة يف التواصل، حيث أصبح باإلمكا        
وجعل باإلمكان يف التعليم احلضور عن بعد حبيث تتغلب على عائق التفاعل املباشر املفقـود بـني   

، كما هيأت هذه اخلدمات التواصل كذلك بني الطالـب  )٩٨ :م٢٠٠٥العلي، (املعلم والطالب 
إذا مت تنظيمها  Chatting Roomsارجها فخدمة غرف احملادثة وزمالئه من داخل املدرسة وخ

  .مع حسن االستخدام، فإا تقدم اإلثراء املطلوب للتعلم والتثقيف
أمجـع  والذي تزامن يف التعليم االلكتروين،  وميكن تصنيف هذه اخلدمات إىل التزامن والال  

، )١٥١ :م٢٠٠٣( يالسـرطاو وسعادة و) ١٢٦ :م٢٠٠٥(على هذا التصنيف كل من زيتون 
  :هذه اخلدمات كما يلي حددتو) ٣٦ :هـ١٤٢٧(واحلريب 

  :اخلدمات املتاحة عرب أدوات التعليم االلكتروين املتزامن - ١
  .صوتاً وصورة وكتابة بني املستخدمني يف ذات الوقت: Chattingاحملادثة  §
تحدث تقنية تسمح باستخدام اهلاتف لتوصل امل:  Audio Conferencesاملؤمتر الصويت  §

  . بعدد من املستقبلني يف أماكن متباعدة
ينقل الشروحات والرسومات لآلخرين يف الفصـول  : White Board اللوح األبيض  §

   .االفتراضية، وهو يعد من األدوات األساسية يف هذه الفصول
عبارة عن اقتران نظام حموسـب خبـط   :  Satellite programsبرامج القمر الصناعي  §

عل من عملية التـدريس ذات طـابع   جت وهيتصاالت ذات ربط فضائي مباشر مع شبكة ا
نشط وحيوي يف منطقة أو بلد املصدر وحتتاج أطراف التعليم هنا إىل أجهزة بث واستقبال 

  .متوافقة مع النظام املستخدم
 وتتـيح من خالل شبكة تلفاز عالية القدرة : Video Conferencesمؤمترات الفيديو  §

ختص مع الطالب من خالل ايات طرفية، وهذه التقنية ذات أثـر  تواصل احملاضر أو امل
  . إجيايب يف التعليم من بعد

  :يةتزامن اخلدمات املتاحة عرب أدوات التعليم االلكتروين الال -٢

  :املستخدمني يف وقت واحد على الشبكة، ومن هذه اخلدمات اجدوتحيث ال يتطلب أن ي
  .ائل بدون وقت حمدد لالستقبال والردلتبادل الرس: E-mailالربيد االلكتروين  §
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قائمة من العناوين لدى املعلم أو املـتعلم أو املدرسـة   : Mailing Listsالقوائم الربيدية  §
  . حبيث يتم االرسال واالستقبال مجاعياً بني مجيع أفراد القائمة

تستطيع نقل امللفات من أي جهاز حاسب يرتبط جبهازك : File Exchangeنقل امللفات  §
  . تعتمد على نوع وحجم امللف من الشبكة العاملية وفق آلية حمددة أو
  .من خالل حتميل حمتواه على اجهزة الطلبة عرب الشبكة: CDاألقراص املدجمة  §
حيث يكون التواصل واملشاركة بني أصحاب : Discussion Groupsجمموعة النقاش  §

  .االهتمام الواحد أي أا ذات طابع ختصصي
تفاعـل  بمن خالل أسطوانات فيديو، تتميـز  : Interactive Videoلي لفيديو التفاعا §

  .    املتعلم مع املادة العلمية وإن كان التفاعل ذو اجتاه واحد حيث ختلو من التغذية الراجعة
هذه اخلدمات تتم عن طريق ربط الكيبل اخلاص بالشبكة مع كرت الشبكة املوجود  وأغلب       

االتصال سلكياً، ويف حالة االتصال الالسلكي يكون من املتوجـب  داخل جهاز احلاسب إن كان 
 املوقع التعليمي للفيزياء(وتقنية اجليل الثالث عريض النطاق  Bluetoothاستخدام تقنية البلوتوث 

www.hazemsakeek.com( أو االنترنت الفضائي عن طريق مزودي اخلدمة ووكالئهم.  
غريت من مفـاهيم املعلمـني   النترنت يف العمليات التعليمية إن هذه اخلدمات اليت تتيحها ا       

وهذا )  (١٩٩٦,Richardواملتعلمني حنوها، بل وأمجعوا على أا أداة فاعلة يف التحفيز للتعلم 
  .التعدد والتنوع الذي أتاحته االنترنت ساهم يف إحداث النجاح يف التدريس والبحوث

  :yElectronic Librarاملكتبة االلكترونية 
كافياً للتعليم والتعلم فظهـور أشـكال   ) الورقية(مل يعد االعتماد على املصادر التقليدية   

متعددة من املصادر وخاصة األقراص الضوئية وإمكانية تناقلها عرب الشبكة وحتديد مواقع خاصـة  
الورقية  لذلك، جعل من اليسري االستفادة من هذه املواقع، مما دعا الكثري من دور النشر واملكتبات

  .تحويل إنتاجها إىل الصبغة االلكترونيةلتسعى 
املكتبة اليت تركز يف عملها على "بأا ) م٢٠٠٣الفار، (  بة االلكترونيةتوميكن تعريف املك  

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحويل بيانات املكتبة املختلفة إىل أسلوب تقين يعتمـد علـى   
شبكة االنترنت وخدماا بغرض تطوير البحـث العلمـي وتيسـري    التقنيات احلديثة ويف مقدمتها 

  ٢٢ص . "التجول بني املراجع أياً كانت أماكن تواجدها
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كما يطلق على املكتبة االلكترونية عدة مسميات كاملكتبة االفتراضية واملكتبـة الذكيـة     
  .األكثر شيوعاً وتداوالًواملكتبة الرقمية والتسمية األخرية باإلضافة إىل املكتبة االلكترونية مها 

ن املكتبة االلكترونية تعد من أهم اإلسهامات يف عملييت التعليم والـتعلم  ويرى الباحث أ         
معلومـات  ومكـانز لل ومن املرتكزات اليت يقوم عليها التعليم االلكتروين يف ظل توافر قواعـد  

DATA BASE  مصدر ثقة، مـع  تشرف عليها جهات ومؤسسات متتلك القدرة على جعلها
إضافة أي جديد أو حتديث للمعلومات املتوافرة، حبيث تسعى اجلهات التعليمية إىل االشتراك برسوم 

  .معقولة لالستفادة من هذه اخلدمات اليت أحدثت نقلة نوعية يف دعم التعليم االلكتروين
  : Electronic Book  الكتاب االلكتروين

، حيث أنه عبارة عـن نصـوص   الكترونية  مسةذات وهو مصطلح نابع من كون املكتبة   
أقراص ضوئية أو موقع على  رقمية مشاة للكتاب التقليدي يعرض على شاشة احلاسب من خالل

 :م٢٠٠٤مصطفى، (وميتاز الكتاب االلكتروين بتقدميه الكثري من الفوائد واليت من أمهها   الشبكة،
يل الفوري للكتب، سهولة التنقّل بـني  احلصول على مكتبة ضخمة يف حيز صغري، التحم): ٢٩٩

الكثري من الشروحات والصور واللقطات  إىل ضافة، باإلحمتويات الكتاب، حداثة معلومات الكتاب
  .وغريها

اليت ) ١٥٢ :م٢٠٠٦احللفاوي، (ولكل املزايا السابقة فإن الباحث يشارك وجهات النظر   
مكان الكتاب الورقي، الذي سيظل له رونقه ترى أنه ال جيب أن حيل الكتاب االلكتروين بالكامل 

  .اخلاص ومالزماً لألجيال القادمة
  :Multimedia  وسائط املتعددةال

لقد أضافت تقنية الوسائط املتعددة بعداً جديداً لتوظيف إمكانات احلاسوب بشكل نسقي          
مج إعـداد الـنص،   متكامل حيث أتاحت استخدام املؤثرات املتنوعة يف قالب واحد من خالل برا

وبرامج إعداد الصوت، وبرامج الصور، وبرامج إعداد اللقطات حيث جتمع يف تناغم لعمل واحد 
  .يتسم بالتفاعلية والتكامل

اجلمع بني النص التحريـري  " الوسائط املتعددة بأا ) م٢٠٠٦(ويعرف الدسوقي وآخرون        
بشـكل   وعرضها بشكل متكامل وختزينـها  واملتحركة ولقطات الفيديو والصوت والرسوم الثابتة

     ٥١٩ص ".تفاعلي باستخدام احلاسب ووفقاً ملستوى وقدرات واحتياجات املستخدم
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استخدام الكمبيـوتر يف  " هذا التعريف فالوسائط املتعددة هي ) م٢٠٠٦(و يؤكد احللفاوي       
تحركة والصـوت يف نظـام   مزج وتقدمي النصوص املكتوبة والرسومات اخلطية والصور الثابتة وامل

متكامل وربط هذه الوسائط ببعضها حبيث ميكن للمتعلم أن ينتقل ويتحرك ويبحر ويتفاعل بنفسه 
   ١٨٥ص ". مما جيعل العملية أكثر إثارة وفاعلية

  :من التعريفني السابقني جند أن عناصر الوسائط املتعددة تتمثل يف             
 Textالنص املكتوب  .١

 Soundالصوت  .٢

 Animations الرسومات املتحركة .٣

 Still Pictures ر الثابتةصوال .٤

 Graphics الرسومات اخلطية .٥

 Motion Picturesالصور املتحركة  .٦

  Virtual Reality الواقع االفتراضي .٧
ويتطلب برنامج الوسائط املتعددة توفر عدد من هذه العناصر حبيث ال تقل عـن            

حىت تتوفر شروط تعددية الوسائط يف ) ٥٢٠:م٢٠٠٦الدسوقي وأخرون،( ثالثة عناصر 
   .الربنامج

ولعـل الوسـائط الفائقـة    السـريع  إن تقنية الوسائط املتعددة آخذة يف التطـور         
Hypermedia   هي األحدث  واليت تقدم بيئة غنية باملعلومات وباشكاهلا املختلفة من

  .خالل وصالت وروابط ملوضوعات مرتبطة
مت تقنية الوسائط املتعددة نقلة جديدة للتعليم االلكتروين حيـث أضـافت   لقد قد       

أضافت للمعلـم   واإلثارة واإلغناء للمتعلم، لكن الباحث يرى أاامتيازات من التشويق 
عبء آخر يتمثل يف جعله مطالباً بالولوج هلذه التقنية ليكون قادراً على تصـميم حمتـوى   

وتقييم برجميات الوسائط املتعددة، كون قادراً على اختيار تعليمي متقدم أو بصورة أقل أن ي
          .ويستطيع املشاركة يف إعدادها وفق فريق عمل خاص بذلك

    
  



 

٣٨ 

  التعلیم االلكتروني كفایات :لثالثلمبحث اا
 

خمتلف املهن واألعمال تتطلب قدراً معيناً من الفهم واملمارسة ليـتم تأديتـها بالشـكل      
وحىت تكون العقول واجلوارح ماهرة وقادرة إلجناز عمل ما فإنه يلزمها إعداداً  الصحيح واملناسب،

ربة يف طبيعة هذا العمل، مع األخذ يف االعتبار مقدار هذا اإلعداد وفق قدرات وميول الفـرد  ود
ويدرب لاللتحاق ا، وأمهية متتع الفرد مبقدار حمـدد   دحمل اإلعداد وظروف وطبيعة املهنة اليت يع

  .ن الكفاية ليستطيع إجناز ما يطلب منهم
  :مفهوم الكفاية

يكفيه ) ك ف ي(من الفعل ) ٥٩١: م١٩٧٨(تأيت كلمة كفاية يف اللغة كما أورد الرازي   
 (Competence)ترمجت كلمة ) ٢١٥: م٢٠٠٣(كفاية أي كفاه مؤنته؛ ويف قاموس اكسفورد 

مبعىن الكفاءة واألهلية و (Competent) تعين كفء.   
وميكن القول أن الكفاية يف أبسط صورها ومعانيها تتمثل يف استطاعة الفرد القيام بعمل أو          

يرى أنه ليس مـن  ) م٢٠٠٦(مهمة دون مساعدة مباشرة من طرف آخر، ومع ذلك فإن طعيمة 
لكنه قدم توضيح ملعناهـا   Competenciesاليسري تقدمي تعريف اصطالحي دقيق لكلمة كفايات 

ـ ـد األدىن الـكال األداء اليت متثل احلـتعين خمتلف أش"امل بأا ـالش ـ ـذي يل ق ـزم لتحقي
  ٣٣ص".  هدف ما
القدرة على عمل شيء بكفاءة وفاعلية : "تعريفاً للكفاية بأا) م١٩٨٣(كما أعطى مرعي   

  ٢٥ص". مبستوى معني من األداء
متوافقا مـع تعريـف    تعريفاً)  Hawsaamنقالً عن هاوسام  -م٢٠٠٠(وقدم احليلة   

  ٤٣١ص ". الكفاية هي القدرة على عمل شيء أو إحداث نتائج متوقعة"مرعي السابق بأن 
إن التعريفات السابقة اليت أوضحت مفهوم الكفاية كانت تعطي املعىن العام للكفاية يف كل   

  .ألداء املهام املناطةااالت واملهن واليت اتفقت على أن الكفاية هي املقدرة، وأا املستوى املناسب 
  :الكفايات التعليمية

، وأن هـذه  ذو مهام متعددةتبني أن الكفاية مبعناها العام هي القدرة على املمارسة لعمل   
القدرة نتيجة التأهيل واخلربة ويف جمال التربية والتعليم ترتبط الكفاية مبمارس املهنة وتشمل املعلـم  



 

٣٩ 

تربوي وكذا باملتوقع أن ميارسوا املهنة مـن خـالل مرحلـة    واملدير واملرشد الطاليب، واملشرف ال
اإلعداد حيث حيظى الطالب املعلم بالقدر األكرب من الدراسات والبحوث واليت تتناول الكفايـات  

  .التعليمية اليت جيب أن يتحلى ا
الكفايات التعليمية بأا قدرة املعلم على توظيـف جمموعـة   ) م١٩٩١(وقد عرف هاشم   

املعارف وأمناط السلوك واملهارات أثناء أدائه ألدواره التعليمية داخل الفصل بدرجـة ال   مركبة من
  ١٧ص.   تقل عن مستوى معني من اإلتقان ميكن قياسه

  :الكفاية التعليمية يف أربعة مفاهيم) ٥٢: م٢٠٠٧(ويعرض زين الدين 
  .بعمل أشياء حمددة قابلة للقياس: الكفاية كسلوك - ١
من خالل االستيعاب والفهم للمعلومات واملهارات فهماً يتعدى عمل : اتالتمكن من املعلوم - ٢

 .أشياء حمددة خاضعة للقياس

مبعىن أمهية الوصول إىل درجة معينة من القدرة على العمل يف ضوء معـايري  : درجة املقدرة - ٣
 .متفق عليها

 .وتعين اخلصائص والصفات الشخصية للفرد القابلة للقياس: نوعية الفرد - ٤

فقد ربطا بني السلوك التعليمي واملهارة حيث إن ) ١٠٤: م١٩٩٠(شوان والشعوان أما ن  
  .حتول هذا السلوك إىل مهارة، فإن الكفاية التعليمية قد حتققت

القـدرة  "بتناوله الكفاية يف إعداد املعلم من حيث أا متثِّل ) م٢٠٠٣(ويضيف احلذيفي   
ارات وتكوين االجتاهات اليت جتعله متمكناً مـن  على اكتساب جمموعة من املعارف واخلربات وامله

  .٨ص".أداء مهمته التعليمية مبستوى حمدد من اإلتقان
يف تعريفه للكفايات التعليمية على ما جاء يف تعريـف  ) ١٧:هـ١٤٢٨(ويؤكد كنسارة   

  .احلذيفي، لكنه يربط بني امتالك الكفاية وبني املمارسة الفعلية يف املواقف التعليمية
التربويني  احثنيستعراض مفاهيم وعناصر الكفايات التعليمية اليت وردت يف أعمال الببعد ا  

  :خنلص إىل أهم عناصر الكفاية التعليمية
  .إن الكفاية تعين السلوك - ١
 .أن املعرفة تعترب درجة من درجات الكفاية - ٢

 .الوصول إىل امتالك املهارة تعين قابلية الكفاية للقياس - ٣



 

٤٠ 

 .هارة هي املمارسة الفعلية يف أداء املعلمأن الغاية من امتالك امل - ٤

أن الصفات الشخصية للمعلم تنعكس على كفاياته التعليمية وبالتايل على خمرجاته املتمثلة يف  - ٥
  .نواتج التعلم لدى الطالب

  :تصنيف الكفايات التعليمية
من حيـدد الكفايـات   : قبل حتويل الكفايات إىل أصناف وأنواع،وجب أن نطرح السؤال  

  عليمية؟الت
طعيمـة،  (Okey & Brawen بـراون   وجييب على هذا السؤال ما يـراه أوكـي و    
  :حيث يتم حتديد الكفايات من خالل) ٣٥:م٢٠٠٦

  .املعلمون واملشرفون، واألساتذة يف الكليات واملعاهد املختصة بإعداد املعلمني -أ
 .كفايات وإن كانت غري تربويةللاالستفادة من قوائم  -ب

 .التحليلية لعملية التدريسالبحوث  -ج 

  .ويقوم ا املعلمون ذوي اخلربة: املالحظة يف املدارس -د
بعض املصادر اليت حتـدد  ) ٦٥: م٢٠٠٦(وزين الدين ) ٤٩: م١٩٨٣(ويضيف مرعي   

  :اإلجابة على السؤال السابق
  .االستفادة من النظريات التربوية -هـ

اجة يف تعلمه وخرباته تقود إىل ما يتوجب أن فاإلحساس التلقائي للطالب بنقص وح: الطالب -و
  .يكون عليه املعلم

ويرى الباحث أن هناك العديد من الدراسات واألحباث يف مضمار الكفايـات التعليميـة     
قامت من خالل واقع امليدان التربوي التعليمي، سواء جبهـود فرديـة أو مـن خـالل أعمـال      

ملعرفة مناسبتها واكتماهلا من قبل فرق عمـل يف  مؤمترات،هذه الدراسات جيب أن ختضع للتحليل 
مؤسسات إعداد وتدريب املعلمني؛ ومن مث االستفادة من نتائجها وتوصياا؛ فإذا كان التعليم حيتل 
املكانة األبرز يف خمتلف اتمعات، فإن املعلم وهو الركيزة األهم ملنظومة التعليم يستحق أن يـتم  

  .صحيحة اليت تكفل الشمولية واجلودة يف ذات الوقتاالعتناء بإعداده بالطريقة ال



 

٤١ 

وبالعودة لتصنيف الكفايات فإن أشهر هذه التصنيفات هو التصنيف املسـتمد يف ضـوء     
الذي ينقسم إىل كفايات معرفية، ووجدانية، ونفس ) ٦٧: م٢٠٠٥رانيه صاصيال، ( تصنيف بلوم 

  .حركية
مجعت عليه العديد من املصـادر التربويـة   أما التصنيف األنسب للكفايات التعليمية فقد أ  

وتتمثل يف الكفايـات  ) ٤٨:م٢٠٠١كتش،  – ٩٤:م٢٠٠٠قنديل،  – ٤١:م٢٠٠٥مدكور، (
  :اإلعدادية التالية

v وتشمل جوانب علمية واجتماعية ودينية وتربويـة وصـحية واقتصـادية    : كفايات ثقافية
الثقايف وأن ال تبقى يف صورة ومواقف ومشكالت حملية وعاملية، ويرى الباحث أمهية اجلانب 

  .مثالية بل يتم تفعيلها يف هيئة أنشطة إعدادية خمتلفة، سواء يف الثقافة العامة أو املتخصصة
v  من خالل تزويد املعلم والطالب املعلم خبربات نظريـة تطبيقيـة يف   " تربوية"كفايات مهنية

ل التربية، ونظريات التعلم جماالت خمتلفة ملهنة التدريس تشمل املناهج وطرق التدريس وأصو
أن ) م٢٠٠٧(ويضيف إبـراهيم  . وعلم النفس التربوي واستخدام التكنولوجيا يف التربية

دف إىل إكساب الطالب املعلمني املعلومات واملهارات اليت متكنـه  "الكفاية التربوية املهنية 
ذه وميوهلم واجتاهام من القيام مبهنة التدريس بصورة فعالة وأن يكون قادراً على فهم تالمي

 .٢٢٢ص". وكيفية تنفيذ املواد الدراسية جمال ختصصه داخل الصف

v إن اهلدف من اإلعداد التخصصي تزويد الطالب املعلم بقدر من اخلربات : كفايات التخصص
اليت تعمق فهم املادة العلمية اليت يتخصص فيها ومساعدته على التمكن من مهاراا والقدرة 

أن هذا اإلعـداد ال يهـدف   ) "م٢٠٠٧(يف املوقف التعليمي، ويرى إبراهيم على توظيفها 
 . ٢١٩ص ". جلعل املعلم مستقبالً باحثاً يف ختصصه بل إلكسابه الثقة بنفسه وللتأثري يف طالبه

عبد (ويضيف بعض التربويني هلذه الكفايات الثالث كفاية رابعة تتعلق باجلانب الشخصي   
لكن باستعراض الباحث ملكوناا وجد أا تنـدرج ضـمن   ) ٢٥م، ص٢٠٠٥: السميع وحواله

  .الكفايات العامة ألي مهنة وال ترقى ألن تكون كفاية تعليمية مستقلة
  :برامج إعداد وتدريب املعلمني القائمة على الكفايات

املهارات اجلديدة للتدريس واليت ظهرت وارتبطت بظهور واستخدام التكنولوجيا احلديثة   
  .إعداد برامج لتمكني املعلم من إتقان هذه املهارات والكفايات  ت إىلقاد



 

٤٢ 

 Cooper & Weburولتوضيح ماهية هذه الربامج نورد هنا تعريف كـوبر وويـرب           
برامج حتدد الكفايـات  "والذي ينص على أا ) م١٩٩٨: جامل(للربامج القائمة على الكفايات 

املعايري اليت ميكن اختاذها يف تقومي الكفايات، مـع وضـع   املتوقع أن يظهرها املعلم، واليت توضح 
  .١٦ص " مسؤولية الوصول إىل املستوى املطلوب من الكفايات على املتدرب نفسه

أن الربامج القائمة على الكفايات يشترك فيها نوعني من ) ٣٤: م٢٠٠٦(ويذكر طعيمة   
  . أداء املعلم وأداء الطالب: األداء

: م٢٠٠٥عبد السـميع وحوالـه،   (وء مفهوم الكفايات أربع مرتكزات وإلعداد املعلم يف ض  

  :تتمثل يف )٢٦ص

حتديد الكفايات املطلوبة من املعلم يف برنامج اإلعداد بشكل واضح حىت نضمن حتقق املعلم  - ١
  .منها

 .تدريب املعلم على األداء واملمارسة وليس على أساس املعارف النظرية - ٢

عليمية يف شكل كفايات حمددة تساعد املعلم على أداء أدواره تزويد برنامج اإلعداد خبربات ت - ٣
 .التعليمية اجلديدة

 .تزويد برنامج اإلعداد باملعيار الذي سيتم مبوجبه تقومي كفايات املعلم - ٤

وتزايد االهتمام بربامج إعداد وتدريب املعلمني القائمني على الكفايات مع ظهور احلركـة     
يف  (Comptency Based- Education – CBE) التربوية القائمة على الكفايـات 

كإتقان التعلم، )  ٣م، ٢٠٠٣: سالمة ( السبعينات امليالدية واليت ركزت على عدد من املفاهيم 
  .وتصميم الربامج والتعلم الذايت وحصرت احلركة أهم الوظائف اليت جيب أن يكون عليها املعلم

ائمة على الكفاية حتقق الترابط بني النظريات وعليه فإن برامج إعداد املعلمني وتدريبهم الق  
والتطبيقات أي ما يؤدي إىل ممارسة املعلم لوظائفه والذي ينعكس على تعليم وتعلم الطالب وحتقيق 

  .درجة اإلتقان املطلوبة
  
  
  
  



 

٤٣ 

  :كفايات التعليم اإللكتروين الالزمة للمعلم
ما يف اال التعليمي كانـت  إن ظهور احلاسب واالنترنت والبدء يف االستفادة من معطيا  

كفيلة بإحداث تغيريات جوهرية يف منطية املعلم ويف خطط إعداده وتدريبه، وظهور االجتاهات اليت 
  .تدعو هلذه التغيريات

زيـن  (ولعل أبرز الداعمني هلذا االجتاه هو ظهور مجعيات ومنظمات يف الواليات املتحدة   
ـ ) ٧١م، ٢٠٠٧: الدين  The Intmational)ة للتقنيـة يف التربيـة   مثل اجلمعية الدولي

Society for Technology in Education- ISTE)    اليت قدمت العديـد مـن
الدراسات، كما نتج عنها إصدار املعايري بناء على جتارب ودراسات  تناولت وقامت على استخدام 

  .التكنولوجيا يف عملييت التعليم والتعلم
 International)ومـات وإعـداد املعلـم    مث نـتج عنـها ختصـص تقنيـة املعل      

Technology and Teacher Education - ITTE)    اليت قامت علـى جهـود
  .جمموعة من املعلمني املهتمني باستخدام احلاسب

وعلى الرغم من ظهور العديد من الدراسات يف كفايات تكنولوجيا التعليم ومنها ما لـه    
حموراً فرعياً ضمن قائمة تتناول جوانب تكنولوجيا التعلـيم  عالقة بالتعليم اإللكتروين لكنها جعلته 

  :واليت تشمل) ٢٦٠: م٢٠٠٤(املختلفة، مثل قائمة الكفايات اليت اقترحها سامل 
  .كفايات معرفية ال تكنولوجيا التعليم - ١
 .كفايات التعليم املفرد - ٢

 .كفايات استخدام األجهزة التعليمية - ٣

 .لومات الدوليةكفايات األداء املرتبطة بشبكة املع - ٤

ولعل قائمة زين الدين يف كفايات املعلم للتعليم عرب الشبكات قد تناولت حموراً بـارزاً يف    
التعليم االلكتروين، يتمثل يف التعليم عرب الشبكات وقد أعاد إصدار هذه القائمة يف كتاب مستقل 

  ).٢٨٧: م٢٠٠٧زين الدين، : (وجاءت هذه الكفايات كالتايل
  :مة وتتضمنكفايات عا -١

 .كفايات ذات عالقة بالثقافة الكمبيوترية -أ 

 .كفايات ذات عالقة مبهارة استخدام الكمبيوتر - ب 



 

٤٤ 

 .كفايات ذات عالقة بالثقافة املعلوماتية -ج 

  .كفايات التعامل مع برامج وخدمات الشبكة -٢
  .كفايات إعداد املقررات الكترونياً -٣

  .عدة مقررات إلكساا الطالب املعلموجاءت هذه القائمة يف صيغة تفصيلية اقترح هلا   
أما يف ما يتعلق بتدريب املعلمني واكسام مهارات التعليم االلكتروين والتعامل مع أدواته           

للتعليم االلكتروين شركات تتبناه وتقدمه، بل إن الشركات املقدمة للتدريب وتوظيفه، فقد أصبح 
 Word,& 2001)( مصدره التعليم االلكتروينم كان ٢٠٠١من دخلها لعام % ٣٠أفادت أن 

  . وهذا ما يؤكد النهج العاملي حنو إعتبار التعليم االلكتروين اخليار املفضل للمدارس
ويف إشارات متناثرة لبعض كفايات التعليم اإللكتروين واليت وردت يف كفايات تكنولوجيا         

: والثـاين . التعاطي مع احلاسـب اآليل : األول. التعليم بصفة إمجالية، جند أا ظهرت يف عنصرين
  .ترنتاإلفادة من شبكة اإلن

وعلى الرغم من أن هذين العنصرين مها لب التعليم اإللكتروين وما يقـوم عليـه، إال أن            
املعلم حيتاج ملعرفة الكثري من تطبيقاما، كما أن امللحقات والربجميات اليت تبىن عليهما متعددة، بل 

   .حصرها صعبوي
مما سبق خنلص إىل أن كفايات التعليم اإللكتروين تعترب مبثابة هدف لكل املعلمـني بشـىت     

التخصصات اليت ينتمون هلا، كما ال ميكن إجيازها يف عبارات معدودة بصفة مقتضبة، وميكن القول 
التصـميم  أا تشمل احلاسب وملحقاته، الشبكات بأنواعها، الربجميـات والوسـائط املتعـددة،    

  .واإلنتاج، اإلدارة والتخطيط، الصيانة الفنية، دعم تعلم الطالب
  :تطوير الذات يف التعليم االلكتروين

يتوجب على املعلم أن يكون ذا رغبة يف التزود باملفيد يف مهنته وما يستجد ا، سواء يف ما   
الدراسات واجلهات املشرفة عن  يتعلق بالنمو املعريف األكادميي أو الثقافة العامة، وهو ما حتث عليه

نصت املادة التاسعة ) ٣١ :هـ١٤١٨(عمله، ويف دليل املعلم الصادر من وزارة التربية والتعليم 
ومـن  . من واجبات املعلم على أن حيرص املعلم على النمو املهين مما يساعد على حتسـني عملـه  

بوابة مكتب التربيـة  (لتعليم االلكتروين ااالت اليت ينبغي أن يعمل  املعلم على تطوير ذاته فيها ا
  . ، حيث أنه أصبح مطلباً لكل معلم) www.abegs.orgالعريب 



 

٤٥ 

من األساليب اليت جيب أن يسلكها املعلم لتطـوير ذاتـه يف التعلـيم    ويرى الباحث أن   
  :االلكتروين

ة حضور الدورات التدريبية اليت تعقد مبراكز تدريب املعلمني حول موضـوعات ذات صـل  )١
 .بالتعليم االلكتروين

احلرص على االلتحاق ذه الدورات وفق مستوى املعلم وبالتدريج فاملعلم الـذي ال يـتقن    )٢
 .احلاسب يبدأ من نظم التشغيل ومن مث بعض الربامج األساسية اليت حيتاجها وهكذا

ـ االشتراك يف املعاهد اخلاصة اليت تقدم دورات يف احلاسب والشبكات ك )٣ ـ  دورةال ة التأهيلي
والشهادة الدولية للحاسـب   ICDLقيادة احلاسب اآليل للحصول على الرخصة الدولية ل

 .IC3واالنترنت 

 .االستفادة من مواقع االنترنت يف تعلم بعض الربامج املفيدة للمعلم )٤

احلرص على االستفادة من أمني مركز مصادر التعلم، ومعلم احلاسب وفين معمل احلاسب،  )٥
 .التعامل مع أدوات التعليم االلكتروينوالزمالء الذين يتقنون 

 .متابعة الندوات واملؤمترات واحللقات التلفازية واإلذاعية حول هذا اال )٦

احلرص على القراءة عن التعليم االلكتروين باالستفادة من مركز مصادر الـتعلم باملدرسـة    )٧
 .ومواقع االنترنت واملكتبات العامة والصحف واالت

جيب على املعلم التزود من خالهلا ال تنحصر مسؤوليتها علـى املعلـم    إن األساليب اليت  
جهـات اإلعـداد   وحده، فالتخطيط والتصميم للدورات التدريبية للمعلمني تقع مسؤوليتها على 

ال حيتاجون إىل التـدريب الرمسـي   ) "م٢٠٠٤(كما يشري سامل إال أن املعلمني  والتدريب الرمسية، 
ئهم ملساعدم على تعلم أفضل الطرق لتحقيـق التكامـل مـا بـني     فقط، بل واملستمر من زمال
   ٢٩٩ص  ." التكنولوجيا وبني تعليمهم

  :توظيف التكنولوجيا
نعرف أن ثورة االتصاالت ومستجدات التكنولوجيا واليت أدت إىل تغيري يف منط وانتقـال    

ه املسـتجدات بفعاليـة،   املعرفة هي العامل األكرب يف الضغط على املؤسسات التربوية لتواكب هذ
  .وعليه أصبح دور املعلم يتطلب التعامل بكفاءة مع األدوات التكنولوجية واستخدامها يف التدريس



 

٤٦ 

: ويتلخص دور املعلم الذي يستخدم تكنولوجيا التعلـيم االلكتـروين يف املهـام التاليـة      
  )٦٤ :م١٩٩٩دروزة، ) (٦ :م٢٠٠٦، الزركاين(
 Presentational uses of technology: التقنية دور الشارح باستخدام الوسائل )١

وفيها يعرض املعلم للطالب باستخدام احلاسوب والوسائل التقنيـة السـمعية والبصـرية      
  .لتوضيح بعض نقاط الدرس وفقراته

  Interactive uses of technology: دور املشجع على التفاعل يف العملية التعليمية )٢

  .بغريه واستخدام شبكة االنترنت من خالل تشجيعه على االتصال  
  Generative uses of technology: دور التشجيع على توليد املعرفة واإلبداع )٣

من خالل تشجيعه للمتعلم ملبادئ التعلم الذايت والتعلم التعاوين وإجراء املناقشات وإعداد   
  .التجارب واألحباث

  
  Design uses of Instructionl: تصميم التعليم

مسامهة التقنية يف حل كثري من قضايا التعليم إال أا بذات الوقت فرضـت علـى   برغم   
املعلمني مهام جديدة تتطلب مهارات متقدمة، أمهها مهارة التصميم التعليمي ويعرف تصميم التعليم 

ويضـيف  ) ١٧٨ :م٢٠٠٤التـودري،  (بأنه العملية اليت يقصد ا ختطيط وبناء وتطوير التعليم 
جمال من جماالت الدراسة والبحث يتعلق بوصف املبادئ "لتعريف بتصميم التعليم بأنه التودري يف ا

املتعلقة بكيفية إعـداد الـربامج     Prescriptiveواإلجراءات العملية  Descriptiveالنظرية 
التعليمية واملناهج واملشروعات والدروس، فهو بذلك علم ختطيط عناصر العملية التعليمية وحتليلها 

  ١٧٩ص  .  "مها سواء كانت وصفية أو إجراءات عمليةوتنظي
  

  :وعليه ميكن تلخيص خطوات تصميم التعليم يف النقاط التالية  
 .اختيار املواد التعليمية - ١

 .حتليل احملتوى هلذه املواد - ٢

 .التنظيم - ٣

 .التطوير - ٤



 

٤٧ 

 .التنفيذ واإلدارة - ٥

 .التقومي - ٦

ل ويرى الباحث أنه يف ضـوء  إن دور املعلم كمصمم تعليمي حيتاج لكثري من اجلهد والعم  
على وزارة التربية هذه اخلطوات وكيفية القيام ا باستخدام أدوات التعليم االلكتروين، فإنه جيب 

ولة عن تدريب املعلمني وتأهيلهم؛ العمل على إعداد اخلطـط الالزمـة إلكسـاب    والتعليم املسؤ
تقوم على تطبيق هذه اخلطوات  املعلمني هذه املهارات من خالل عقد دورات تدريبية وورش عمل

، مع وتكثيف جهود املشرفني املختصني وتأهيلهم للعمل على تفعيل دور املعلمني كمصممي تعليم
حيث أن التصميم التعليمي لـه   ،الذي جيب أن يلم به املعلمالتصميم  األخذ يف االعتبار حدود هذا

وظـروف   وطبيعة حمتواهـا،  واد الدراسيةواقع املأبعاد تربوية وفنية، كما جيب األخذ يف االعتبار 
  .وأمهيتهاملتعلمني لكل مرحلة، وهنا يأيت البعد النفسي 

  :دعم وإثراء التعلم االلكتروين للطالب
يف هذا الدور حتديداً تنتقل طبيعة عمل املعلم إىل ما تنادي به التربية احلديثة حيث االنتقال   

أكرب ونشاط أغزر بينما ينتقل املعلم إىل إدارة ومتابعة بالتعليم إىل التعلم فيصبح الطالب ذو حركة 
  .هذا التعلم دون أن يكون مقيداً هلم بقدر ما يكون منظماً وميسراً لتعلم طالبه

ـ : (ه التركيز على النقـاط التاليـة  وحىت يضطلع املعلم بدوره يف هذا الشأن علي   هان، نب
  ) Chineعننقالً  – ١٧١ :م٢٠٠٨

 :علم واملتعلمطبيعة التفاعل بني امل - ١
  .حيث جيب معرفة نوعية التفاعل، هل هي فردية أم يف حجر مناقشة  

 :استراتيجيات التعليم - ٢
حبيث جيب أن تدعم املشاركات النشـيطة للطـالب، ســواء كانـت حماضـرات أو            

  .مقابالت تعليمية أو جمموعة مناقشة أو تدريبات
 :الدافعية - ٣

م مواد التعليم، حىت يسـتطيع املعلمـون حفـز    مشاكل الدافعية جيب أن حتل عند تصمي  
 .الطالب بالطرق املختلفة، لضمان انتظامهم يف التعلم والتغلب على الصعوبات اليت يواجهوا

 :التغذية الراجعة والتقييم - ٤



 

٤٨ 

من خالل استثمار قدرة التكنولوجيا يف تزويد املتعلمني بتعزيز ودعم كلما كان ذلك مطلباً          
  .وذا أمهية

يؤكد  وهووميكن القول إمجاالً أن مهام وأدوار املعلم تأخذ هذه األبعاد يف التعليم االلكتروين،       
مصـطفى،  (أمهية املعلم وأنه نقطة االرتكاز لنجاح برامج التعليم االلكتروين، مما جعـل الـبعض   

 :حيدد مواصفات املعلم يف هذا النوع من التعليم على أنه) ٦٨ :م٢٠٠٥
 .خطط الستخدام الوسائط التكنولوجيةاملعلم امل - ١
 .املعلم املتواصل مع اإلدارة املدرسية وأولياء األمور - ٢
 .وهو الذي يستطيع تدريب الطالب على استخدام هذه الوسائط - ٣
 .املعلم اخلبري يف أساليب البحث عن املعلومات والذي يدرب طالبه عليها - ٤
 .املعلم الذي ينمي مهارة التعلم الذايت يف طالبه - ٥
 .املعلم الذي ميتلك روح املبادرة والرتعة إىل التجريب والتجديد - ٦
 .والذي ينوع النشاطني الصفي والالصفي - ٧
 .املدرك لقضايا اتمع - ٨
 .املتميز مبهارة احلوار اإلجيايب مع الطالب - ٩

وهو من يستطيع توظيف األسئلة اليت تساعد الطالب على إكسام مهارة التفكري العلمـي   -١٠
 .ف التعليميةمن خالل املواق

جيـب أن تتـوافر لـه     روين على الشبكة يكون املعلم وسيطاً ناجحاً يف التعليم االلكت حىتو      
  )٧٣: هـ١٤٢٧احلريب، ( :مقومات رئيسة

 .االقتناع بفكرة التعليم االلكتروين وأمهيته - ١
 .امتالك اخلربة العملية بقضايا املنهج - ٢
 .تساب صداقة الطالبإجادة فن االتصال اإلنساين والقدرة على اك - ٣
 .إجادة استخدام احلاسب واالنترنت - ٤
  .إجادة فن الكتابة - ٥

فإنه يلـزم  مع جتدد األساليب والطرق يف العملية التعليمية واليت أضحت بصفة مستمرة، و         
املعلم بوصفه أحد األقطاب الرئيسة للتعليم أن يواكب اجلديد ويتكيف معه، وهـي يف احلقيقـة   

إعداد املعلم، يشاركها مراكز تدريب املعلمني، باإلضافة للمعلم نفسـه مـن    مسؤولية مؤسسات
  . ه على االرتقاء والتمكن يف مهنتهخالل حرص



 

٤٩ 

ن املعلم تتعاظم مسؤولياته وأعماله وأمهيتها يف التعليم االلكتروين، بل إن التعليم االلكتروين إ       
املتقن ألساليب ومهـارات التعلـيم االلكتـروين    ال حيتاج إىل شيء بقدر حاجته إىل املعلم املاهر 

حبيث جتعله متمكناً من مادته حريصاً على مالحقة اجلديد يف ختصصه مما ) ١٨: م٢٠٠٧املوسى، (
  كس على طالبه يف حتصيلهم ينع

 الصـفات أخرياً، وحىت حتظى مدارس اململكة العربية السعودية باملعلمني الذين حيملـون           
يف جمال إعداد املعلم، وكذا تدريبـه   الذي جيب بذله هناك الكثري من العمل واجلهد  السابقة، فإن

الربامج اليت جتعل من املعلم قادراً على الوفاء بعداد مرحلة اإلعلى رأس العمل حبيث جيب تضمني 
مبتطلبات املهنة يف ضوء متغريات فرضت وجودها وأصبحت حاجة ملحة، كما أن وزارة التربيـة  

يم وبالتعاون مع مؤسسة التعليم الفين وبعض املعاهد املميزة يف القطاع اخلاص واليت تقـدم  والتعل
برامج تدريبية يف احلاسوب واالنترنت، حتتاج إىل إعداد خطة متكاملة إلعـادة تأهيـل املعلمـني    
 بتدريبهم على فترات قصرية وبشكل مكثّف، فاجلامعات ممثلة يف كليات التربية وكليات املعلمـني 

  .ليست قادرة على استيعاب العدد الكبري من املعلمني
ولعل هناك ما يدعو للتفاؤل يف ذلك من خالل بعض املشروعات التدريبية الـيت بـدأا             

   ، باإلضافة إىل مشروع يسـمى  لتأهيل املدربني Intelالوزارة كمشروع الشراكة مع شركة أنتل 
خول ملوقع تدرييب نت من خالل بوابة خاصة وإدخـال رقـم   حيث يقوم املعلم بالد) تدرييب نت( 

جيد يف رابـط الـدورة    و، املعلم اخلاص وكلمة  السر ليجد العديد من الدورات يلتحق مبا يناسبه
، ستفسـار لالالعديد من اإلحاالت اليت تثري التدريب ومنتدى خاص بالدورة وتواصل مع املدرب 

ية حول مفردات الربنامج التدرييب حىت حيصـل علـى   يتوجب عليه جتاوز اختبارات موضوعكما 
شهادة اجتياز للربنامج التدرييب مصادقة من قسم التدريب والذي بدوره يتابع النمـو التـدرييب   

ع للبدء يف برامج مشـرو للمعلمني وفق هذا النظام، وهذه اخلطوات تأيت  متهيداً الستعداد الوزارة 
تأهيل املعلمني مـن خـالل    يتناول أربع جماالت أمهها إعادة امللك عبد اهللا لتطوير التعليم والذي

   .ن هذا املشروعثقة عنبامل" تطوير" ، بإشراف من شركة التدريب
  
  
  
  
  



 

٥٠ 

  الدراسات السابقة

  .الدراسات العربیة) أ
  )م٢٠٠٢(دراسة آل حميا  )١(

ملسـتوى  امدى توافر كفايات تقنية احلاسب واالنترنت لدى طالب  هدفت إىل حتديدو           
ت اسـتخدم و ،طالب) ٤١٢(ومثّل العينة طالب املستوى الثامن بعدد ، كلية املعلمني بأاالثامن ب

  :خلصت الدراسة إىل نتائج كان أمههاو .أداة للدراسةكستبانة الا
  .تتوافر كفايات تقنية احلاسب واالنترنت لدى أفراد الدراسة بدرجة منخفضة - ١
ة إحصائية تعزي ملتغري التخصص لصاحل طـالب  أوضحت الدراسة وجود فروق ذات دالل - ٢

 .األقسام العلمية

أوضحت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي ملتغري العمـر لصـاحل جمموعـة     - ٣
 .الطالب األصغر سناً

اخنفاض مستوى التدريب الذي تلقاه أفراد الدراسة يف مهارات تقنية احلاسب واالنترنـت   - ٤
 .خالل دراستهم بالكلية

مع الدراسة احلالية يف حتديد بعض كفايـات احلاسـب وكفايـات     آل حميا دراسة قوتتف  
  .االنترنت األساسية للمعلمني

 )م٢٠٠٢(دراسة العبيد  )٢(
مدى استفادة معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرياض من على هدفت الدراسة إىل التعرف            

لمني االسـتفادة  اليت من خالهلا يستطيع هؤالء املعكيفية وال )االنترنت(كة العاملية للمعلومات الشب
 ترنتاملعوقات اليت حتد من استفادة معلمي هذه املرحلة من شبكة االنمن شبكة االنترنت، وكذلك 

 .وكانت االستبانة هي أداة هلذه الدراسة

بالطريقـة العشـوائية العنقوديـة،     ٪٣٠معلم بنسبة  ٦٩٠تتألف من ف عينة الدراسة أما  
  .معلم١٢٤فة إىل مجيع معلمي مادة احلاسب وعددهم باإلضا

  :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية
مي املرحلة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ما خيص املعوقات اليت حتد من استفادة معل - ١

  .لسنوات اخلربة الثانوية بالرياض تعزى



 

٥١ 

الختالف مستوى اخلربة  ية بني جمموعات عينة الدراسة تعزىتوجد فروق ذات داللة إحصائ - ٢
 .يف التعامل مع احلاسب اآليل

ملتغري اختالف اجلنسية بني السعوديني وغـري   وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزىعدم  - ٣
 .السعوديني

 .وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حمور أمهية استخدام االنترنت لصاحل الذكور - ٤

رحلة الثانوية من شبكة استفادة معلمي امل رفة ع الدراسة احلالية يف معالعبيد مراسة وتتفق د  
  .الشبكة العامليةاالنترنت من خالل التعرف على ما يتوافر للمعلمني من مهارات التعامل مع 

  
 )م٢٠٠٣(دراسة سالمة  )٣(

هدفت هذه الدراسة إىل وضع قائمة لتحديد الكفايات التعليمية الالزم توافرها يف عضو و           
  .ب بكليات املعلمني، ومدى ممارستهم هلذه الكفاياتهيئة تدريس احلاس

عضـو مـن أربـع    ) ٨١(وكانت أداة البحث هي االستبانة، وتكونت عينة الدراسة من   
وأظهرت النتائج إمجاع أفراد العينة على أمهية الكفايات يف جمال الربجمـة،  .كليات خمتارة عشوائياً

اجتاه العالقـة  رسة حيث أظهر معامل االرتباط قوة كذلك وجود ارتباط قوى بني األمهية وبني املما
  ).٠.٩٨(ا مبينه

مع الدراسة احلالية يف حتديدمها لقائمة كفايات تشمل تصميم التدريس  سالمة دراسة فقوتت  
  .والربجميات

  
 )م٢٠٠٣(دراسة اهلدلق  )٤(

مدى معرفة معلمي ومعلمات العلوم بدولة الكويـت  أجريت هذه الدراسة للتعرف على    
 ١٤٥وتكونت عينة الدراسة من .ارات احلاسوب وبرجمياته وكثافة استخدامهم هلا يف التدريسمبه
  .م الباحث االستبانة كأداة جلمع البياناتمعلمة مبختلف املراحل، واستخد/ ممعل

  :  وكانت أهم نتائج الدراسة
 وأقلـها اسـتخداماً   ،أن أكثر الربامج املستخدمة هي برامج الرسوم ومعاجلـة النصـوص   - ١

 .Simulationاملوسوعات العلمية االلكترونية، وبرامج احملاكاة 



 

٥٢ 

 :تعزي لـ ذات داللة إحصائية ال توجد فروق  - ٢

  .دراستهم ملقررات حاسوبية -ب    .استخدام احلاسوب بشكل عام -أ 
 .استخدام التالميذ للحاسوب -ج 

 .توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزي ملتغري اجلنس ولصاحل املعلمني - ٣

تتشارك هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف معرفة مدى تـوافر مهـارات احلاسـوب    و  
  .للمعلمني

  
 )م٢٠٠٤(دراسة اجلرف  )٥(

مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعـات السـعودية    الوصول إىل وهدفت إىل           
غريها وهـي  على  الباحثة ومل تركز Blackboard, WEBCTعلى بوابات  يم االلكتروينللتعل

وتشمل أعضاء هيئة التدريس احلـاملني  ) كعينة(دراسة استطالعية نوعية غري حمددة العدد والنسبة 
لشهادة الدكتوراة، مستخدمة أسلوب املقابلة، ومسح مواقع اجلامعات، وتوصـلت الدراسـة إىل   

  :النتائج التالية
وليس لـديها اشـتراك يف   من اجلامعات السعودية ال تستخدم التعليم االلكتروين  ٪٧٧أن  - ١

  .بوابات التعليم االلكتروين، وإذا كان لديها اشتراك فإا غري مستخدمة
 .استخدام األعضاء هلذه البوابات ضئيل مقارنة بعدد الكليات واألقسامأن  - ٢

 .كثرة األعباء الوظيفية حتول دون استخدام التعليم االلكتروينأن  - ٣

 .عدم توفر الدعم الفين واإلداري - ٤

افر مهارات التعليم االلكتروين،وعدم توافر الدورات داخـل اجلامعـة حيـول دون    عدم تو - ٥
 .االستفادة من التعليم االلكتروين

مـن  املعلمني  متكّنايات من كفتوافر معرفة ما يوتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف         
  .التعليم االلكتروين أدواتاالستفادة من 

  

 )م٢٠٠٦( دراسة العمري والعمري )٦(
توجهات معلمي املدارس األساسية يف مديرية تربية أربد األوىل حنـو  استهدفت معرفة و            

  .تنمية املوارد البشرية الحتياجات التعلم االلكتروين



 

٥٣ 

من جمتمع الدراسـة   ٪٢٠حيث استخدم الباحثان لذلك استبانة لعينة عشوائية نسبتها     
  .معلماً ومعلمة ٢٨٥مشلت 
  :نتائج الدراسة وكانت

  .اخلربة احلاسوبيةإىل من أفراد العينة يفتقرون  ٪ ٨٢ - ١
 .منهم ال يستخدمون االنترنت  ٪٨٤ - ٢

 .أمهية احلصول على تدريب داخل املدارس على يد خرباء من خارج املدرسة  ٪٩٠يرى  - ٣

 .أمهية التدريب جلميع القائمني على العملية التعليمية - ٤

احلالية يف أمهية التعرف على مدى توافر اخلربة احلاسوبية، وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة   
  .ومدى استخدام االنترنت للمعلمني ومدى استعدادهم للعمل وفق أدوات التعليم االلكتروين

  
 )م٢٠٠٦(ن دراسة حممد وآخرو )٧(

وجهة نظر طلبة اجلامعـة   معوقات استخدام التعلم االلكتروين منعن  إىل الكشف  توهدف       
  .أثر الكلية واجلنس واخلربة يف االنترنت يف هذه املعوقات، والتعرف على باألردن يةاهلامش

طالـب يف مرحلـة   ) ٦٠٠(واستخدم الباحث االستبانة، كما بلغـت عينـة الدراسـة           
  :البكالوريوس، وأظهرت الدراسة النتائج التالية

  .إىل الطالب نفسهإىل اجلامعة وإىل التعليم االلكتروين و أن املعوقات تعزى - ١
 .لصاحل اإلناث يف متغري اجلنس وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى - ٢

 .وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متغري اخلربة يف االنترنت لصاحل اخلربة القليلة - ٣

 ).التخصص(الكلية  وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متغريعدم  - ٤

اللكتروين اليت جيب التعامل حتديد صور التعليم اوتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف   
  .  معها واملطلوب توافرها، ومعرفة أثر التخصص يف توافر كفايات التعليم االلكتروين

  
 )م٢٠٠٦(دراسة اجلرف  )٨(

مدى فاعلية التعليم االلكتروين يف التجريبية إىل التعرف على شبه هدفت هذه الدراسة              
وتوصلت الدراسة إىل تفوق ، يزية يف املرحلة اجلامعية يف اململكة العربية السعوديةتعليم اللغة االجنل



 

٥٤ 

طالبة ميثلن اموعة الضابطة حيث أسهم املقرر ) ٥٩(طالبة على ) ٥٩(اموعة التجريبية وعددها 
  .اإللكتروين يف رفع مستوى الطالبات الضعيفات

ترونيـاً  ية توافر كفايات إعداد الدروس الكمع الدراسة احلالية يف أمهاجلرف دراسة وتتفق   
  .واملعلمنيعند أعضاء هيئة التدريس 

  
 )م٢٠٠٧(دراسة املوسى  )٩(

هدفت الدراسة إىل معرفة متطلبات التعليم االلكتروين يف العملية التعليمية حيث استخدم   
ـ    ات الباحث املنهج االستقصائي الذي يقوم من خالل حتليل وتركيب نتائج عديـدة مـن الدراس

  .السابقة دون اللجوء إىل دراسة ميدانية
  :وكان من أهم النتائج

  .أمهية تدريب املعلم واملتعلم على التقنيات اجلديدة - ١
 .عند تصميم املناهج االلكترونية هاوجود معايري جيب إتباع - ٢

وصوالً إلمـداده  وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف ما خيص إعداد املعلم وتدريبه   
  .جمال التعليم االلكتروينيف ايات الالزمة بالكف

 )م٢٠٠٧(دراسة دروزة   )١٠(
  :استهدفت هذه الدراسة       

  .معرفة مدى ممارسة املعلمني لدورهم املتوقع منهم يف عصر االنترنت -أ
  .معرفة األمور اليت تساعدهم على حتسني أدائهم وتأهيلهم من وجهة نظرهم –ب 

معلماً ومعلمة من مدارس مشال الضفة الغربيـة  ) ٦٥٣(يف مثلة متحيث كانت عينة الدراسة      
  :واستخدمت الباحثة االستبانة أداة هلذه الدراسة، ومنها خلصت إىل النتائج التاليةبطريقة عشوائية 

مبستوى فوق املتوسط يف جمال تصميم التـدريس، وجمـال   أدواره ميارس املعلم الفلسطيين  - ١
  .تشجيع الطلبة للتعلم الذايت

ملمارسة املعلم لدوره ملـن وجـد تـدريباً يف اسـتخدام      جود فروق دالة إحصائياً تعزىو - ٢
 .احلاسوب، والوسائل التعليمية

 .ال يوجد فروق دالة إحصائياً وفقاً ملتغري اجلنس والتخصص، وسنوات اخلربة - ٣



 

٥٥ 

يم وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف أمهية توافر كفايات استخدام االنترنت وتصم  
  . التدريس ودعم التعلم الذايت للطلبة

  
 )م٢٠٠٧(دراسة حممد، والعمري   )١١(

عداد املقررات االلكترونية لدى أعضـاء هيئـة   الالزمة إلكفايات واليت استهدفت حتديد ال        
وأمهية توافرها من وجهة نظر هؤالء األعضاء، واستخدم  البدنية والرياضية التدريس بكلية التربية

مـن جمتمـع   ) ٪٦٠(ملنهج الوصفي املسحي من خالل استبانة، حيث مت اجراؤها على للدراسة ا
  .عشرون عضو من هذه الكلية) ٢٠(الدراسة من خالل 

  :وخلصت الدراسة إىل النتيجة التالية
  :أكثر الكفايات أمهية حسب الوزن النسيب والترتيب هي

  .كفايات إدارة املقرر -
 .كفايات التصميم والتطوير -

 .لتقوميكفايات ا -

 .كفايات التخطيط -

ـ    ب أن تتـوافر  وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف حتديد قائمة بالكفايات اليت جي
  . يف إعداد املقرر االلكتروين للمعلمني

 
 )هـ١٤٢٧(دراسة احلريب   )١٢(

مطالب استخدام التعليم االلكتروين لتـدريس الرياضـيات   حيث هدفت الدراسة إىل حتديد        
استخدم الباحـث يف  والالزم توافرها يف كل من املنهج، املعلم، البيئة التعليمية، و رحلة الثانويةبامل

   ).معلم(ممارس ) ٣٠(خمتص و ) ٨٦( هذه الدراسة املنهج الوصفي وكانت العينة متمثلة يف
  

  :وخلصت الدراسة إىل النتائج التالية
ملوافقة حلسايب زمة، باعتبار بلوغ املتوسط امجيع مطالب إعداد املعلم وتدريبه تعترب مطالب ال - ١

  .وبدرجة عالية جداً) ٤.٥٧(املختصني 



 

٥٦ 

داللة إحصائية يف حتديد املمارسني لدرجة وأمهية مطالب استخدام  عدم وجود اختالف ذي - ٢
 .التعليم االلكتروين تبعاً ملتغري سنوات اخلربة، التخصص

ختصني ملطالـب اسـتخدام التعلـيم    داللة إحصائية يف حتديد امل عدم وجود اختالف ذي - ٣
 .االلكتروين تبعاً ملتغري التخصص، سنوات اخلربة، اجلنسية

وتتوافق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف حتديدها ملطالب التعليم االلكتروين يف احملـور    
  .اخلاص مبعلم املرحلة الثانوية

  
 )م٢٠٠٧(دراسة عرمان   )١٣(

طلبة الدراسات العليا يف قسم التربية يف جامعـة القـدس    مدى امتالكوهدفت إىل قياس         
املنهج الوصفي مـن خـالل    م الباحـث يف دراستهحيث استخـد، ملهارات استخدام احلاسوب

  .من جمتمع الدراسة ٪٢١طالب بنسبة  ٤٤استبانة طبقت على عينة بلغ عددها 
  :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية

 .وفق مقياس لكرت اخلماسي) ٣.٤٣( درجة االمتالك كانت متوسطة - ١

جاءت مهارة استخدام نظام التشغيل يف املقدمة مث مهارات أساسيات احلاسوب مث مهـارات   - ٢
 .استخدام شبكة املعلومات واالنترنت

 .ملتغري التخصص جد فروقات ذات داللة إحصائية تعزىال تو - ٣

  .اسوبية املتوافرة للمعلمنيوتتشارك هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف قياس الكفايات احل
 
 )م٢٠٠٨(دراسة املؤمين   )١٤(

ومدى ممارسـتهم   لمعلمنيلاستهدفت الدراسة الوصول إىل الكفايات التكنولوجية الالزمة   
استخدم الباحث لدراسته املنهج الوصفي من خالل االستبانة اليت مـن  هلا من وجهة نظر املشرفني، 

  :التاليةخالل حتليل ما جاء فيها كانت النتائج 
  .ن كانت بدرجة عاليةدرجة املمارسة كما يرى املشرفو - ١
لصاحل الذكور يف متغري اجلنس، ولصاحل محلة الشهادات العليا يف مـتغري   وجود فروق تعزى - ٢

 .املؤهل



 

٥٧ 

 .لسنوات اخلربة تعزى ال توجد فروق دالة إحصائياً - ٣

ات يف املهارات احلاسوبية وتتشارك هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف إعداد قائمة بالكفاي  
  .يف التعليم

  
  :نبيةالدراسات االج) ب(
 :(Rowand, 1999)دراسة رواند   )١٥(

هدفت الدراسة إىل وصف واقع استخدام معلمي املـدارس احلكوميـة للحاسـب اآليل      
واالنترنت وكيفية توجيههم لطلبتهم الستخدام احلاسب، ومعرفـة انطباعـات املعلمـني لـدى     

  .واالنترنت يف التدريس استخدامهم احلاسب
وتكونت عينة الدراسة من جمموعة من معلمي املدارس احلكوميـة بالواليـات املتحـدة      

  :األمريكية، وجاءت أهم النتائج كالتايل
  .املعلمون األقل خربة كانوا أكثر استخداماً للحاسب واالنترنت -
 .كل جيداستعدادهم الستخدام احلاسب واالنترنت بش ا بدوأمن املعلمني  ٪٢٣ -

 .املعلمون ذو التدريب األكثر هم األكثر جاهزية الستخدام احلاسب واالنترنت -

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف معرفة واقع ما يتوافر للمعلمني من مهـارات يف    
  .احلاسب واالنترنت

 :(Roden, 2000)دراسة رودن   )١٦(

دراسة إىل مراجعة القائمة الوطنية للمهارات يف جمال التقنية، حيث طور الباحث هدفت ال  
، وتكونت عينة الدراسة مـن  (ISTE)استبانة استناداً إىل معايري اجلمعية الدولية للتقنية يف التربية 

 Ediboro University of)طالب منتظم يف التربية امليدانية جبامعة اديبورو يف بنسلفانيا  ١٨٦
Pennsylvania).  

إىل مهارات مهمة ومهارات أقل أمهية من  إىل تصنيف مهارات احلاسب  رودن دراسة وتوصلت  
  :الطالب أنفسهم وهي وجهة نظر 

  .االنترنت، الربيد االلكتروين، معاجلة النصوص: مهارات حصلت على درجات أعلى -
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وجداول إضافة صور  اجلداول الرياضية،لغات الربجمة،  : مهارات حصلت على درجات أقل -
 DOS Disk Operating System –لصفحات الشبكة العنكبوتية،نظام التشغيل دوس 

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف السعي للوصول إىل قائمة كفايات يف احلاسـب    
  .واالنترنت

  
 ):,Jawarneh & Alhersh 2005(دراسة جوارنة واهلرش  )١٧(

مدى امتالك طلبة التربية العمليـة يف جامعـة الريمـوك    الكشف عن إىل هدفت الدراسة   
ملهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ودرجة ممارستهم هلا خالل فترة التطبيق العملي اخلاص 

، طُبقت على عينة عشوائية تكونت ان استبانةواستخدم الباحث.بربنامج إعدادهم معلمني قبل اخلدمة
  :مشرفاً وخلصت الدراسة للنتائج التالية) ٢٢(طالب وطالبة و ) ٩٠(من 
  .أن مدى امتالك طلبة التربية العملية تتراوح ما بني ضعيف ومتوسط - ١
 .أن هناك انسجاماً بني درجة االمتالك ودرجة املمارسة - ٢

 .عدم استخدام مشريف التربية العملية هلذه املهارات - ٣

 .نقص التدريب املناسب يف اجلامعة - ٤

 .كنولوجيا املعلومات واالتصاالتصعوبة الوصول إىل مصادر ت - ٥

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف الكشف عن مدى امتالك مهارات تكنولوجيـا    
  املعلومات واالتصال لدى املعلمني
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  التعلیق على الدراسات السابقة
  

فقد تناولت ، م ومهنتهعلعالقة التقنية االلكترونية بامليف تناوهلا السابقة الدراسات تنوعت            
مـدى    Rowand, 1999)(ودراسة رواند ) م٢٠٠٧(ودراسة دروزة ) م٢٠٠٢(دراسة العبيد 

) م٢٠٠٢(، فيما حددت دراسة آل حميا " االنترنت " استفادة املعلمني من شبكة املعلومات العاملية 
ـ  ) م٢٠٠٨(ؤمين مدى توافر كفايات احلاسب واالنترنت للطالب املعلم، وكذلك كانت دراسة امل

  .حيث تناولت كفايات تكنولوجيا التعليم املتوافرة للمعلمني
كفايات التدريس ألعضاء هيئة تـدريس  فقد توصلت ألهم ) م٢٠٠٣(أما دراسة سالمة          

توصلت ألهـم الكفايـات يف    فقد) م ٢٠٠٧( احلاسب، وكذلك كانت دراسة حممد والعمري 
  .إعداد املقررات االلكترونية

يف حتديدمها ألهم مطالب التعلـيم   )م٢٠٠٧(املوسى  و) ١٤٢٧(احلريب  :دراستا فقوتت         
اهلـدلق   :االلكتروين، مع تركيز الدراسة األوىل على تدريس الرياضيات، بينما تشاركت دراسـتا 

يف حماولة الوصول ملدى امتالك املهارات احلاسـوبية للمعلمـني   ) م٢٠٠٧(وعرمان ) م٢٠٠٣(
 Roden, 2000)(دراسـة رودن   كـذلك  و) م٢٠٠٥(يف حني كانت دراسة اهلرش والطالب، 

 جمال تقنية املعلومات واالتصال، ومـن خـالل   يفحتدد املهارات اليت ميتلكها املعلمون والطالب 
فاعلية التعليم االلكتروين يف املرحلة اجلامعية بتـدريس  ) م٢٠٠٦(دراسة جتريبية حددت اجلرف 

توصلت منـها إىل مـدى   ) م ٢٠٠٤( يزية، كما أن للجرف دراسة أخرى مقررات اللغة االجنل
التوجهات ) م٢٠٠٦(حدد العمري والعمري اللكتروين يف اجلامعات السعودية،واستخدام التعليم ا

  .حنو تنمية املوارد البشرية يف التعلم االلكتروين
                      

 
o  دراستان، واحدة كانـت  عدا املسحي مجيع الدراسات السابقة استخدمت املنهج الوصفي

 .ذات منهج شبه جترييب، واألخرى ذات منهج استقصائي

o ا االستبانة ع الدراسات السابقة ما عدا ثالثمجيكانت أدا. 

o ط والصغريتفاوت حجم العينة يف الدراسات السابقة ما بني الكبري واملتوس. 
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o كانت عينة الدراسات السابقة متمثلة يف املعلمني، والطالب، وأعضاء هيئة التدريس. 

o  كالتايلتباينت فئات أفراد العينة للدراسات السابقة: 

، كما يف دراسة سالمة حيث كانت عينة بعض الدراسات متمثلة يف أعضاء هيئة التدريس .١
 .)م ٢٠٠٧( د والعمري ودراسة حمم) م ٢٠٠٤(اجلرف دراسـة و) م٢٠٠٣(

) م٢٠٠٣(واهلدلق ) م٢٠٠٢(العبيد : ومتثلت العينة من خالل املعلمني كما يف دراسات  .٢
و روانــد ) م٢٠٠٨(واملــؤمين ) م٢٠٠٧(ودروزة ) م٢٠٠٦(والعمــري والعمــري 

)(Rowand, 1999. 

واجلرف ) م٢٠٠٦(حممد وآخرون : فيما كان الطالب عينة لبعض الدراسات، كدراسة  .٣
 2005(       وجوارنة واهلرش  Roden,2000)(ورودن ) م٢٠٠٧(وعرمان ) م٢٠٠٦(

Jawarneh & Alhersh,(. 

o    م كدراسـةالعبيـد  : كانت العينة يف مخس دراسات تشمل املعلمني مبختلف ختصصـا
     ) م٢٠٠٧(دروزة ) م٢٠٠٦(والعمـري و العمـري   ) م٢٠٠٢(وآل حميا ) م٢٠٠٢(

 ..Rowand, 1999)(و رواند 

o يد الكفايات يف احلاسب، والكفايات يف احلاسب واالنترنت كانت اهلدف يف دراسة حتد :
 ).م٢٠٠٨(و املؤمين ) م٢٠٠٢(آل حميا 

o   العبيـد  : هدفت بعض الدراسات إىل حتديد مدى استخدام االنترنت يف التعليم كدراسـة
 ).م٢٠٠٢(و دروزة ) م٢٠٠٢(

o لكتروين املتمثلة يف املنهج، واملعلـم،  بعض الدراسات إىل مشول متطلبات التعليم اال هدفت
 ).م٢٠٠٧(واملوسى ) هـ١٤٢٧(احلريب : والبيئة التعليمية، كدراسة 

o  إىل حتديـد الكفايـات يف إعـداد املقـررات     ) م٢٠٠٧(هدفت دراسة حممد والعمري
 .االلكترونية
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   :الخالصة التنفیذیة 
دة للدراسة احلالية من الدراسـات  لكل ما سبق ميكن حتديد العناصر والنقاط املستفا    

   :السابقة يف اآليت 
الوصول ملراجع ذات قيمة مـن خـالل   أفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف  .١

 .هلذه الدراسات القوائم الببليوجرافية

بناء حماور أداة الدراسـة، ويف حتديـد    آليةأفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف  .٢
  . ات األنسب للدراسة احلاليةاملتغري
       

لعديد من الدراسـات يف  افحص وب ،فادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقةإ  ومع       
يف املكتبـات   تكنولوجيا التعليم اليت تناولت التعليم االلكتروينالتعليم االلكتروين، وأدبيات 

بات التجارية، واملواقع االلكترونية؛ فقـد  اجلامعية واملكتبة الوطنية، ومراكز البحوث، واملكت
وفـق  (  قناعة تامة بأمهية هذه الدراسة وحداثتها، حيث مل تطرق مسبقاً تولدت لدى الباحث
  .يؤكد حاجة اال التعليمي هلذه  الدراسة ، مما)ما توصل له الباحث
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  إجراءات الدراسة: صل الثالثالف
نهج الدراسة ، من خالل التعريف مبلدراسة امليدانيةاإجراءات تناول هذا الفصل سيتم يف           

كما ,إضافة إىل وصف جمتمع الدراسة وحتديده مع التطرق إىل خصائص أفراده ،مهااستخدمت الذي 
للتحقق من صدقها وثباا ومن مث   تمواإلجراءات اليت استخد, يستعرض كيفية بناء أداة الدراسة

  .الدراسة هالطرق االحصائية املناسبة لتحليل البيانات اليت نتجت عن هذحتديد 
  

  :منهج الدراسة
املنهج الوصفي حيث أن هذا لتحقيق أهداف هذه الدراسة سيكون املنهج العلمي املتبع إن           

يهـتم  دراسة بعض املوضوعات االنسانية، و  هو األسلوب األنسب الذي ميكن عن طريقهاملنهج 
فقـط   ابتوفيـر أوصاف دقيقة للظاهرة املراد دراستهــا من حيث طبيعتها ودرجة وجودهــ

وهذا النــوع من البحوث الوصفيــة يتم بواسطـة استجواب مجيع أفراد جمتمـع البحـث  
كماً وكيفاً مـن خـالل    أنه يعرب عن هذه الظاهرة كمـا, ينــة كبرية منهـمأو ع) الدراسة(

 الوصف الرقمي ملقدار الظاهرة وحجمها، ومن خالل التفصيل التعبريي خلصائص الظاهرة، كمـا 
   .)٢٤٧ :م ٢٠٠٣(عبيداتو) ٨٩: م٢٠٠٣(العسافأكد ذلك 

) ٢٣٠: م٢٠٠٥(وعمد الباحث الختيار أسلوب املسح الوصفي الذي حيدده عبداحلميد          
ن سواها ويعترب شكالً خاصاً جلمع املعلومات عن حالة األفراد وسلوكهم مع املفردات البشرية دو
مضيفاً أن أهم ما مييز املسح الوصفي أنه ميثل األسـلوب األمثـل جلمـع    وإدراكهم واجتاهام ، 

  . املعلومات من مصادرها األولية
اللكتروين ومدى ولذلك نستطيع من خالل هذا املنهج إجراء دراسة عن كفايات التعليم ا          

    .انوية مبحافظة املخواة التعليميةتوافرها لدى معلمي املرحلة الث
  :جمتمع الدراسة 

معلما باملرحلة الثانوية يف مجيع ) ٣٠٦(تكون جمتمع الدراسة من مجيع املعلمني البالغ عددهم         
الدراسـي الثـاين   خالل الفصل يقومون بالعبء التدريسي التخصصات مبحافظة املخواة والذين 

       .هي جمموع املدارس الثانوية باحملافظة ثانوية،) ١٩(على  يتوزعون هـ ١٤٢٩/هـ١٤٢٨
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  ) ١(  رقم جدول
  التعليمية جمتمع الدراسة من معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معلماً للمرحلة ميثلون عشرة ) ٣٠٦(أن جمتمع الدراسة يتألف من جند من خالل هذا اجلدول       
، عـريب  %)١٤.٧٠(معلما ميثلـون  ) ٤٥(هذا التخصص دين وعدد معلمي : ختصصات وهي 

) ٢٤(، اجتماعيات وعدد املعلمـني  %)١٣.٣٩(معلماً ميثلون  ٤١حيث يدرس هذا التخصص 
، علـوم  %)١٣.٣٩(معلمـا  ميثلـون   ) ٤١(، االجنليزي وعدد معلميه )٧.٨٤(معلما بنسبة 

بنسـبة   معلمـا )٣٥(، رياضـيات ويدرسـها   %)٢٤.٨٣(معلمـا ميثلـون   ) ٧٦(وعددهم 
) ١١(مكتبات وعـددهم  %). ٨.٨(معلما ميثلون ) ٢٧(حاسب وعدد معلميه ، %)١١.٤٣(

  %).١.٩٦(معلماً ميثلون ) ٦(، تربية بدنية بعدد %)٣.٥٩(معلما ميثلون 
ومن خالل هذا العدد وجد الباحث إمكانية تطبيق أداة الدراسة على كافة أفـراد جمتمـع           

صر الشامل، وبعد مجع االستبانات ومالحظة وتدقيق بياناا ومـدى  الدراسة باستخدام أسلوب احل
اكتماهلا واستبعاد غري املكتمل وغري الصاحل منها وكذلك االستبانات غري املسترجعة، فقـد بلـغ   

 يف وضـح كما هـو م استبانة، ) ٢٥٤(جمموع االستبانات الصاحلة للتحليل واملعاجلة االحصائية 
  :)  ٢( رقم  اجلدول

  

  %  العدد  التخصص  م

  ١٤.٧٠  ٤٥ دين ١
  ١٣.٣٩  ٤١ عريب ٢
  ٧.٨٤  ٢٤ إجتماعيات ٤
  ١٣.٣٩  ٤١ جنليزيإ ٥
  ٢٤.٨٣  ٧٦ علوم ٦
  ١١.٤٣  ٣٥ رياضيات ٧
  ٨.٨٢  ٢٧ حاسب ٨
  ٣.٥٩  ١١ مكتبات ٩

  ١.٩٦  ٦ تربية بدنية ١٠
  ١٠٠  ٣٠٦  اموع
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  ) ٢(رقم جدول 
  جمتمع الدراسة  االستبانات على ختصصات أفراد توزيع 

  جمتمع  التخصص
  الدراسة

االستبانات 
  املسترجعة

االستبانات 
  املستبعدة

االستبانات 
  املستوفاة

  ٪  عدد  ٪  عدد  ٪  عدد
  ١٠٠  ٤٥  ٠  ٠  ١٠٠  ٤٥  ٤٥ دين

  ٩٧.٥  ٣٩  ٢.٥  ١  ٩٧.٦  ٤٠  ٤١ عريب
  ١٠٠  ٢٤  ٠  ٠  ١٠٠  ٢٤  ٢٤ إجتماعيات

  ٩٦.٤  ٢٧  ٣.٦  ١  ٦٨.٣  ٢٨  ٤١ ليزيإجن
  ٩٦.٧  ٥٩  ٣.٣  ٢  ٨٠.٣  ٦١  ٧٦ علوم

  ٩٦.٦  ٢٨  ٣.٤  ١  ٨٢.٩  ٢٩  ٣٥ رياضيات
  ٩٤.٤  ١٧  ٥.٦  ١  ٦٦.٧  ١٨  ٢٧ حاسب
  ١٠٠  ٩  ٠  ٠  ٨١.٨  ٩  ١١ مكتبات

  ١٠٠  ٦  ٠  ٠  ١٠٠  ٦  ٦ تربية بدنية
  ٩٧.٧  ٢٥٤  ٢.٣  ٦  ٨٥.٠  ٢٦٠  ٣٠٦ اموع

  

متثـل  ) ٢٦٠(الستبانات اليت مت استرجاعها بلغت أن عدد ا) ٢(يتضح من اجلدول رقم 
استبانة متثـل  ) ٤٦(وبلغ عدد االستبانات املفقودة , من االستبانات اليت مت توزيعها) ٪٨٥(نسبة 
  .من االستبانات اليت مت توزيعها) ٪١٥(نسبة 

استبانة مستوفاة ) ٢٥٤(وبعد اإلطالع على االستبانات املسترجعة وجد الباحث أن عدد 
من االستبانات ) ٪٩٧.٧(ع البيانات وصاحلة إلجراء التحليل اإلحصائي عليها وبلغت نسبتها مجي

مـن  ) ٢.٣(استبانات غري مستوفاة وبلغت نسبتها ) ٦(يف حني وجد الباحث أن عدد , املسترجعة
  .االستبانات املسترجعة

املكتملـة والصـاحلة   االستبانات خالل تصف جمتمع الدراسة من ) ٥( ،)٤( ،)ب- ٣أ ، - ٣(واجلداول 
  :للتحليل االحصائي من حيث التخصص، سنوات اخلربة، والدورات التدريبية يف احلاسب واالنترنت
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  )أ- ٣(جدول رقم 
  لتخصصل الدراسة تبعاً جمتمعتوزيع 

  

  ٪النسبة   العدد  التخصص
  ١٧.٧  ٤٥  دين

  ١٥.٤  ٣٩  عريب
  ٩.٥  ٢٤  اجتماعيات
  ١١.٠  ٢٨  رياضيات

  ٢٣.٢  ٥٩  علوم
  ١٠.٦  ٢٧  جنليزيإ

  ٦.٧  ١٧  حاسب
  ٣.٥  ٩  مكتبات

  ٢.٤  ٦  تربية بدنية
  ١٠٠  ٢٥٤  اموع

  

حيث جاء , الدراسة بعد التطبيق حسب التخصص جمتمعتوزيع ) أ-٣(رقم يوضح اجلدول   
مث ختصص , )٪١٧.٧(مث ختصص الدين بنسبة , )٪٢٣.٢(يف املرتبة األوىل ختصص العلوم بنسبة 

مث ختصص اإلجنليزي بنسـبة  , )٪١١.٠(مث ختصص الرياضيات بنسبة , )٪١٥.٤(العريب بنسبة 
مث , )٪٦.٧(مث ختصص احلاسـب بنسـبة   , )٪٩.٥(مث ختصص االجتماعيات بنسبة , )٪١٠.٦(

  .)٪٢.٤(مث التربية البدنية بنسبة , )٪٣.٥(ختصص املكتبات بنسبة 
     وإخنفاض العدد يف بعض التخصصاتونظراً لتباين عدد أفراد جمتمع الدراسة تبعاً للتخصص         
، وبناء على مرئيات االحصائيني فقـد عمـد الباحـث إىل تقسـيم     )بدنية -مكتبات -حاسب(

وختصصات نظرية والـيت  ) رياضيات، علوم، وحاسب(التخصصات العلمية : التخصص يف فئتني 
وذلـك   ،)دنيـة دين، عريب، اجتماعيات، إجنليزي،مكتبات، ب( تشمل التخصصات املتبقية وهي 

     :يوضح ذلك ) ب-٣(التحليل االحصائي، واجلدول تسهيالً إلجراء 
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  ) ب- ٣( رقم جدول

  توزيع جمتمع الدراسة تبعاً للتخصص
  ٪النسبة   العدد  التخصص

  ٤١  ١٠٤  علمي
  ٥٩  ١٥٠  نظري

  ١٠٠  ٢٥٤  اموع
 املرتبـة  حيث جاء يف, الدراسة حسب التخصص جمتمعتوزيع ) ب-٣(يوضح اجلدول رقم  

  ).٪٤١(تالهم ذوي ختصص العلمي بنسبة ) ٪٥٩(بنسبة  النظريتخصص ذوي ال األوىل 
  )٤(جدول رقم 

  عدد سنوات اخلدمةالدراسة حسب  جمتمعتوزيع 
  

  ٪النسبة   العدد  سنوات اخلدمة
  ٢٦.٠  ٦٦ سنوات ٥-١من 
  ٤٦.٩  ١١٩  سنوات ١٠-٦من 
  ١٥.٤  ٣٩  سنة ١٥-١١من 

  ١١.٨  ٣٠  سنة ١٥أكثر من 
  ١٠٠  ٢٥٤  اموع

حيث , الدراسة بعد التطبيق حسب عدد سنوات اخلدمة جمتمعتوزيع ) ٤( رقميوضح اجلدول 
مث الذين خدمتهم من , )٪٤٦.٩(سنوات بنسبة  ١٠-٦جاء يف املرتبة األوىل الذين خدمتهم من 

مث , )٪١٥.٤(سنة بنسـبة   ١٥-١١مث الذين خدمتهم من , )٪٢٦.٠٠(سنوات بنسبة  ٥-١
  ).٪١١.٨(سنة بنسبة  ١٥ذين خدمتهم أكثر من ال

  )٥(جدول رقم 
  يف احلاسب والشبكات الدورات التدريبيةالدراسة حسب  جمتمعتوزيع 

  ٪النسبة   العدد  البيان
  ٣٤.٦  ٨٨ .نعم
  ٦٥.٤  ١٦٦  .ال

  ١٠٠  ٢٥٤  اموع
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حيـث  , الدراسة بعد التطبيق حسب الدورات التدريبية جمتمعتوزيع ) ٥(يوضح اجلدول رقم 
بنسـبة  يف احلاسـب والشـبكات   جاء يف املرتبة األوىل الذين مل حيصلوا علـى دورات تدريبيـة   

  ).٪٣٤.٦(بنسبة يف احلاسب والشبكات مث الذين حصلوا على دورات تدريبية , )٪٦٥.٤(
  :أداة الدراسة 

ـ  االاستخدم الباحث             تعـد  و ؛ ةستبانة جلمع املعلومات والبيانات املتعلقــة بالدراسـ
 راسات التربوية والبحوث الوصفيـة،من أكثر أدوات البحث العلمي شيوعاً يف جمال الداالستبانة 

أداة استقصاء منهجية ألا عبارة عـن جمموعـة مـن    ) " م٢٠٠٥( كما أوضح عبداحلميد  فهي
ألن تنظيمها  اخلطوات املنتظمة تبدأ بتحديد البيانات املطلوبة وتنتهي باستقبال االستمارات،ومقننة

يتم بطريقة منطية توفر الوقت واجلهود والنفقات وتوفر على الباحث التـدخل ثانيـة يف مراحـل    
  ٣٥١ص   ". التطبيق

املتمثـل يف كفايـات التعلـيم     هاوفقاً هلدفوقد جاء استخدام االستبانة يف هذه الدراسة            
ولطبيعة جمتمع ة مبحافظة املخواة التعليمية ، توافرها لدى معلمي املرحلة الثانوي درجةااللكتروين و

  .  الدراسة من حيث االنتشار والتباعد، وحلاجة أفراده للوقت الكاف يف تدوين اإلجابات
  

  :خطوات تصميم وبناء أداة الدراسة 
الدراسة فقد اتبع الباحـث  أسئلة يف صورة جتيب عن ) االستبانة( إلخراج أداة الدراسة           

  :التاليةاخلطوات 
  :األعمال التاليةوذلك من خالل : حتديد مصادر بناء االستبانة  -أ

التركيز على العديد من البحوث والدراسات احملكمة والكتب ذات الصـلة مبوضـوع    §
  .الدراسة

بغرض  لقاء العديد من أهل التخصص الذين هلم نتاج حول موضوع الدراسة، وحماورم §
 .فادة من مرئياموضع تصور متهيدي لألداة، واالست

 الرخصة الدولية تتبع بعض املعايري العاملية ذات الصلة بالتعليم االلكتروين وأدواته كمعايري §
واإلفادة  ISTEمعية الدولية للتقنية يف التربية ، واجلICDLقيادة احلاسب واالنترنت ل

 .منها
مسح ملا هو متوفر تتبع خطط وبرامج اإلدارة العامة للتدريب واالبتعاث واليت تقوم على  §

 .وما هو غري متوفر من كفايات للعاملني حبقل التعليم
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  :حبيث دف االستبانة إىل معرفة وقياس : ستبانة وضع أهداف حتققها اال -ب
معلمي املرحلة الثانويـة مبحافظـة   لدى توافر كفايات التعليم االلكتروين  درجة -١

، قيادة ثقافة التعليم االلكتروين :التالية  اوراحمليف  وفق وجهة نظرهم التعليمية املخواة
  .احلاسب، قيادة الشبكات واالنترنت، تصميم الربجميات والوسائط املتعددة التعليمية

الكشف عن الفروقات بني متوسط استجابات أفراد جمتمع الدراسة تبعاً ملتغريات  -٢
 . ة، الدورات التدريبيةدمالتخصص، سنوات اخل: الدراسة 

   :االستبانة  بناء -ج
  :ومتثلت خطوات البناء يف ما يلي              

وذلك بناء على اخلطوات السابقة ،ومن مث كانت وكفايات كل حمور الصياغة األولية للمحاور  .١
 .لتحكيمها إضافات املشرف على الرسالة وتوصيته بعرضها على املختصني

) ١٩(علـى   ها وإرساهلاعرض مت  ، حيث)١ملحق رقم (  طلب حتكيم االستبانة من املختصني .٢
وكان الطلب حمتوياً نبذة شاملة عن مشـكلة الدراسـة وأسـئلتها،     )٢ملحق رقم ( حمكماً 

 :املقياس املتبع، وتألفت نقاط طلب التحكيم يف اآليت و أهدافها،
 .)غري مهم -مهم( درجة األمهية للفقرات  §
 .)ال تنتمي –تنتمي (درجة انتماء الفقرة للمحور  §
 .)غري واضحة -واضحة ( الصياغة للمحاور والفقرات  وضوح §
 .التعديالت املقترحة للمحاور والفقرات §
 .مالحظات ومرئيات عامة §

ضـافة  اإلصـياغة و ال لتعديل وفق ما ورد من مالحظات للمحكمني  يف جوانب مت ا وقد         
 كيمها الكترونياً عـرب من االستبانات مت تراسلها وحت%) ٣٠(علماً بأن قرابة  ،ترتيبالذف واحلو

  . E-mail الربيد االلكتروين
  :وكانت تشمل قسمني رئيسني : االستبانة النهائية  .٣

  :البيانات األولية للمجيب : القسم األول 
الربيد . د) حاسب وشبكات( الدورات التدريبية . سنوات اخلدمة    ج. التخصص     ب. أ

  .)نتائج الدراسةإن رغب املعلم يف احلصول على ( االلكتروين 
    :  كفاية وذلك وفق اآليت ) ٤٥(أربع حماور رئيسة  األداة مشلت : القسم الثاين

عبارة أخـذت   ١٢وتضمن , توافر كفايات ثقافة التعليم االلكتروين درجة: احملور األول - 
 .١٢إىل رقم  ١األرقام من رقم 
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بارة أخذت األرقام مـن  ع ١٤وتضمن , احلاسب كفايات قيادةتوافر  درجة: احملور الثاين - 
 .٢٦إىل رقم  ١٣رقم 

أخذت  عبارة ١٢وتضمن , توافر كفايات قيادة الشبكات واالنترنت درجة: احملور الثالث - 
 .٣٨إىل رقم  ٢٧األرقام من رقم 

عبـارات   ٧وتضمن , تصميم الربجميات والوسائط التعليمية اتتوافر كفاي درجة: احملور الرابع
   . ٤٥ىل رقم إ ٣٩أخذت األرقام من رقم 

ليكرت اخلماسي حبيث  معياروقد استخدم الباحث لقياس مدى توافر هذه الكفايات   
عنـدما  ) ٢(ضعيفة جداً، والدرجة  للكفايةالتوافر درجة كون تعندما ) ١(تعطى الدرجة 

عندما تكون درجة التوافر متوسطة، والدرجـة  ) ٣(درجة التوافر ضعيفة، والدرجة تكون 
عندما تكون درجة التوافر عالية جداً، ) ٥(درجة التوافر عالية، والدرجة عندم تكون ) ٤(

  : اآليت وبالتايل كانت تركيبة معيار ليكرت اخلماسي، كما يف اجلدول
  )٦(جدول رقم 

  متوسطات قيم درجة توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى أفراد جمتمع الدراسة 
  ملقياس ليكرت اخلماسي وفقاً 

  

  المتوسط الحسابي   وافردرجة الت
  ١.٧٩ -  ١  ضعيفة جدا

  ٢.٥٩ - ١.٨  ضعيفة
  ٣.٣٩ - ٢.٦  متوسطة
  ٤.١٩ - ٣.٤  عالية

  ٥ - ٤.٢  عالية جدا
  

  :صدق االستبانة 
مراحلها املختلفة بدءاً من التصور األول هلا مروراً مبرحلـة   عرض الباحث يف بناء االستبانة  

على عـدد مـن    ويف مرحلة التحكيم عرضت االستبانةالتحكيم وما يترتب إثرها من خطوات، 
ألخذ أرائهم يف الصياغة النهائية ألداة  )  ٢ملحق ( باجلامعات احملكمني من أعضاء هيئة التدريس 

إضافة بعـض  احملاور األربعة وما يندرج حتتها من فقرات واحلاجة إىل تعديل و من حيث , الدراسة
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وحـىت  )  ٣: انظر امللحق رقـم (النهائية  الستبانة يف صورامث وضعت ا ,العبارات وإلغاء بعضها 
بأنه يقوم علـى  ) ٤٢٧:م٢٠٠٥(يتحقق هذا الصدق الظاهري يف األداة والذي يعرفه عبداحلميد 

احملتوى، صدق : وبأنه يهتم بنوعني من الصدق  يف صالحية األداة وقابليتها للتطبيق، رؤية احملكمني
  .وصدق البناء

  يوضح بنود االستبانة قبل التحكيم وبعد إخضاعها له واجلدول التايل
  )٧(جدول رقم 

  حماور وفقرات األداة قبل وبعد التحكيم عدد

 بعد التحكیم قبل التحكیم البیان
 ٤ ٤ البيانات األولية: القسم األول 
  حماور األداة األربعة وفقراا: القسم الثاين 
ـ   ما درجة: احملور األول ة  توافر كفايـات ثقاف

  التعليم االلكتروين لديك وفق وجهة نظرك؟
١٢  ١٦  

توافر كفايـات قيـادة    ما درجة: يناحملور الثا
  احلاسب لديك وفق وجهة نظرك؟

١٤  ١٤  

توافر كفايات قيادة  ما درجة:  احملور الثالث
  الشبكات واالنترنت لديك وفق وجهة نظرك؟

١٢  ١٥  

توافر كفايات تصميم  ما درجة احملور الرابع
ربجميات والوسائط املتعددة التعليمية لديك ال

  وفق وجهة نظرك؟

٧  ٨  

  ٤٥  ٥٣  اموع
عناصر البيانات األولية يف القسم األول مل يطاهلا التغيري بناء أن يتضح ) ٧(من اجلدول رقم   

 كفاية مث) ١٦(على مرئيات احملكمني، أما القسم الثاين من األداة فقد كان احملور األول مؤلفاً من 
كفاية مع التعديل والدمج واحلذف، بينما كان احملور الثاين مؤلفـاً  ) ١٢(تقلصت بعد التحكيم إىل 

، ويف احملـور  كفاية مع تعديالت يف الصياغة) ١٤( كفاية ظلّت كما هي بعد التحكيم ) ١٤(من 
احملـور  كفاية، ويف ) ١٢(كفاية مث تقلّصت بعد التحكيم إىل ) ١٥(الثالث كانت الكفايات بعدد 
كفايات قبل التحكيم، ومع األخد بالتعديالت املقترحـة مـن   ) ٨(الرابع كانت الكفايات بعدد 

كفايات حيث كانت أكثر التعديالت تتركز على احملور الرابع؛ وعليه يكون ) ٧(احملكني حتولت إىل 
   .  كفاية) ٤٥(جمموع الكفايات يف حماور األداة 
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  :ثبات االستبانة
معامل الثبات بطريقة ألفا كرونبـاخ  استخدام بل ثبات األداة قام الباحث حلساب قيم معام 

Alpha Cornpach .  
  )٨(جدول رقم 

   قيمة ألفا كرونباخ للفقرات املدرجة حتت حماور أداة الدراسة

 قیمة ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور
 ٠.٩١ ١٢ احملور األول
  ٠.٨٩  ١٤  احملور الثاين
  ٠.٨٩  ١٢  احملور الثاين

  ٠.٨٦  ٧  احملور الثالث

  ٠.٨٩  ٤٥  المجموع العام
  

حيـث بلغـت قيمـة ألفـا     , أن االستبانة تتمتع بقيمة ثبات عالية) ٨(يوضح اجلدول رقم  
وبلغ , للمحاور األول والثاين والثالث والرابع على التوايل) ٠.٨٦ -٠.٨٩ -٠.٨٩ -٠.٩١(

  .الدراسة تتمتع بقيمة ثبات عاليةعلى أن أداة  ذلك و يدل ٠.٨٩الثابت العام لألداة 
  

  :خطوات تطبيق أداة الدراسة 
بعد االنتهاء من مرحلة تصميم وبناء األداة، واعتمادها من قبل املشرف على الدراسـة،             

يف ضوء اخلطوات ه ١٤٢٩-١٤٢٨فقد مت تطبيق األداة يف اية الفصل الدراسي الثاين من العام 
  :التالية 

. إلدارة التربية والتعليم مبحافظـة املخـواة   اًلى خطاب عميد كلية التربية موجهاحلصول ع -١
  .)٤ملحق رقم (
  .)٥ملحق رقم .(الثانوية باحملافظةدارس املخماطبة  إدارة التربية والتعليم مبحافظة املخواة لكل  -٢
  .ملعلمنيزيارة الباحث للمدارس الثانوية وذلك ملتابعة وصول األداة، وتوزيعها على ا -٣
وذلك إليضاح فقرات األداة، واسـتالمها مـن    االستعانة ببعض الزمالء يف املدارس الثانوية -٤

  .املعلمني بعد إعطائهم الوقت الكاف لإلجابة
  . يوماً منذ البدء يف تسليمها وحىت استالم االستبانات) ٣٣(إجراءت التطبيق استغرقت  -٥
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  :األساليب اإلحصائية املستخدمة
مت حتليل البيانـات باسـتخدام   , بناء على طبيعة الدراسة واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها         

  :باستخدام األساليب اإلحصائية التالية (SPSS)احلزمة اإلحصائية للربامج االجتماعية 
  .التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص أفراد جمتمع الدراسة - ١
عيارية لبيان استجابات أفراد جمتمع الدراسـة حـول   املتوسطات احلسابية واالحنرافات امل - ٢

مث , توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخـواة  درجة
 .حساب املتوسط العام لكل حمور

لدراسة الفروق بني املتوسطات يف مدى استجابات أفراد جمتمع الدراسة حول ) ت(اختبار  - ٣
التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة تبعـا  توافر كفايات  درجة
 .يف احلاسب والشبكات الدورات التدريبية ي التخصص وملتغري

لدراسة الفروق بني متوسـطات   One Way ANOVAاختبار حتليل التباين األحادي  - ٤
روين لدى معلمي توافر كفايات التعليم االلكت درجةاستجابات أفراد جمتمع الدراسة حول 

 . عدد سنوات اخلدمةة مبحافظة املخواة تبعاً ملتغري املرحلة الثانوي
متوسطات االستجابات تبعـا  اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتحديد مصدر الفروق بني  - ٥

 . عدد سنوات اخلدمةملتغري 
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  نتائج الدراسة  ومناقشةعرض 
  

املعاجلـات  يتناول هذا الفصل من الدراسة عرض ومناقشة النتائـج الـيت أسـفرت عنـها    
  :وهي  األربعة الدراسـة مبحاور اخلاصة حصائية لألسئلة اإل
 معلمي املرحلة الثانويـة مبحافظـة املخـواة   لدى توافر كفايات التعليم االلكتروين  درجةما  -١

 ثقافة التعليم االلكتروين ؟ وريف حم موفق وجهة نظره التعليمية

 التعليميةمعلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة لدى توافر كفايات التعليم االلكتروين  درجةما -٢
  قيادة احلاسب ؟ ورحموفق وجهة نظرهم يف 

لتعليمية امعلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة لدى  توافر كفايات التعليم االلكتروين درجةما -٣
  قيادة الشبكات واالنترنت ؟ حمور وفق وجهة نظرهم يف

معلمي املرحلة الثانوية مبحافظـة املخـواة   لدى توافر كفايات التعليم االلكتروين  درجةما  - ٤
 ؟ تصميم الربجميات والوسائط املتعددة التعليميةحمور وجهة نظرهم يف وفق التعليمية 

 توسط إجابات أفراد جمتمـع الدراسـة تعـزى   توجد فروق ذات داللة احصائية بني مهل  - ٥
 لتخصص؟الختالف ا

 توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسط إجابات أفراد جمتمـع الدراسـة تعـزى   هل  - ٦
 ؟الختالف سنوات اخلدمة يف التدريس

 توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسط إجابات أفراد جمتمـع الدراسـة تعـزى   هل  - ٧
 ؟تدريبية يف احلاسب والشبكات صول على دوراتحلالختالف ا

  :قد أظهرت النتائج ما يليو
توافر كفايات التعليم االلكتـروين   درجةما : لإلجابة عن السؤال األول الذي نصه

وفق وجهة نظرهم يف حمور ثقافـة  التعليمية  لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة
  ؟التعليم االلكتروين

الدراسـة حـول    جمتمعابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد املتوسطات احلسمت استخدام 
توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة وفق وجهـة   درجة

  . وقد رتبت تنازليا حسب املتوسطات احلسابية, نظرهم يف حمور ثقافة التعليم االلكتروين
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 )٩(جدول رقم 
  الدراسة  جمتمعسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات املتوسطات احل

 توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة درجة حول
  وفق وجهة نظرهم يف حمور ثقافة التعليم االلكتروين التعليمية

  

رقم 
 الفقرة

   ترتيبها

 كفايةال
  املتوسط
 احلسايب 

االحنراف 
 ي املعيار

درجة 
  التوافر

 متوسطة ٠.٩١ ٣.٠٦  اإلملام بفوائد التعليم االلكتروين ١ ٥
 متوسطة ٠.٨٦ ٣.٠٠  اإلملام مباهية التعليم االلكتروين ٢ ١
 متوسطة ٠.٩١ ٢.٩٩  اإلملام بأهداف التعليم االلكتروين ٣ ٤
 متوسطة ٠.٩١ ٢.٨٥  اإلملام خبصائص التعليم االلكتروين ٤ ٢
ام وأدوار املعلـم يف التعلـيم   اإلملام مبه ٥ ٧

  االلكتروين
 متوسطة ٠.٨٨ ٢.٨٢

 متوسطة ٠.٩٧ ٢.٧٩  اإلملام بسلبيات التعليم االلكتروين ٦ ٦
اإلملام بالصعوبات اليت تواجه تطبيـق   ٧  ١٢

  واستخدام التعليم االلكتروين
 متوسطة ١.٠٣ ٢.٧٨

 متوسطة ٠.٩٢ ٢.٧٤  اإلملام بأمناط التعليم االلكتروين ٨ ٣
اإلملام بالفرق بني التعليم االلكتـروين   ٩ ١٠

  والتعليم عن بعد
 متوسطة ١.٠٩ ٢.٦٧

اإلملام مبواصفات األجهزة والربامج يف  ١٠  ١١
  التعليم االلكتروين

 متوسطة ١.٠١ ٢.٦٧

 متوسطة ٠.٩٢ ٢.٦٥  اإلملام بصفات الطالب املتعلم الكترونيا ١١ ٨
م اإلملام خبطوات التحـول إىل التعلـي   ١٢ ٩

  االلكتروين
 متوسطة ١.٠١ ٢.٦٠

 )متوسط ( ٢.٨٠=  المتوسط الحسابي العام
  
  



 

٧٧ 

املتوسطات واالحنرافات املعيارية اخلاصة بوجهات نظر أفراد جمتمع إىل ) ٩(اجلدول رقم  يشري
توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة  درجةالدراسة حول 

من  تنازلياً وقد تراوحت املتوسطات, وفق وجهة نظرهم يف حمور ثقافة التعليم االلكتروينمية التعلي
  ).٢.٦٠(إىل ) ٣.٠٦(

توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمـي املرحلـة الثانويـة    درجة ويوضح اجلدول أن 
يف أداة هذه الدراسـة   الواردة مبحافظة املخواة وفق وجهة نظرهم يف حمور ثقافة التعليم االلكتروين

  :عبارة هي) أثنتا عشر(يف عدد  )متوسطة(كانت بدرجة 
 .)٣.٠٦(مبتوسط حسايب  اإلملام بفوائد التعليم االلكتروين -١
 .)٣.٠٠(مبتوسط حسايب  اإلملام مباهية التعليم االلكتروين -٢
 .)٢.٩٩(مبتوسط حسايب  اإلملام بأهداف التعليم االلكتروين -٣
 .)٢.٨٥(مبتوسط حسايب  صائص التعليم االلكترويناإلملام خب -٤
 .)٢.٨٢(مبتوسط حسايب  اإلملام مبهام وأدوار املعلم يف التعليم االلكتروين -٥
 .)٢.٧٩(مبتوسط حسايب  اإلملام بسلبيات التعليم االلكتروين -٦
 مبتوسـط حسـايب   اإلملام بالصعوبات اليت تواجه تطبيق واستخدام التعليم االلكتـروين  -٧

)٢.٧٨(. 
 .)٢.٧٤(مبتوسط حسايب  اإلملام بأمناط التعليم االلكتروين -٨
 .)٢.٦٧(مبتوسط حسايب  اإلملام بالفرق بني التعليم االلكتروين والتعليم عن بعد -٩

 .)٢.٦٧(مبتوسط حسايب  اإلملام مبواصفات األجهزة والربامج يف التعليم االلكتروين -١٠
 .)٢.٦٥(مبتوسط حسايب  علم الكترونيااإلملام بصفات الطالب املت -١١
  .)٢.٦٠(مبتوسط حسايب  اإلملام خبطوات التحول إىل التعليم االلكتروين -١٢

  
توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلـة  درجة ويدل حتليل بيانات الدراسة أن 

الواردة يف أداة هـذه   كتروينالثانوية مبحافظة املخواة وفق وجهة نظرهم يف حمور ثقافة التعليم االل
  .)٢.٨٠(حيث بلغ املتوسط العام  )متوسطة(كانت بدرجة الدراسة 

  
  
  



 

٧٨ 

واليت توافرت بدرجة متوسطة  النتيجة بأن ثقافة التعليم االلكتروينهذه الباحث  رـويفس      
إىل  عـود يقد  التعليمية لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة )بالقرب من درجة الضعف( 

املعلمـني علـى الكفايـات    إعداد  وكذلك عدم, حداثة هذا النوع من التعليم بالنسبة للمعلمني
إضـافة  , املطلوب أن تتوافر لديهم حىت يتمكنوا من القيام بأعباء التعليم االلكتروين على خري وجه
التعلـيم يف  إىل عدم وضوح الصورة بشكل تام لدى املؤسسات التعليمية  ومنها وزارة التربيـة و 

الكيفية املناسبة للبدء يف تدريب املعلمني على هذا النوع من التعليم على، مـع العلـم أن هـذه    
وهـذا مـا   فادة منه، على تبين التعليم االلكتروين واإلاملؤسسات تؤكد دائماً اهتمامها وحرصها 

ون لثقافة التعليم يفتقدبصفة عامة أن املنتمني للمجال التعليمي إذ أبان ) ٢:م٢٠٠٨(الل  هكديؤ
  .  االلكتروين ولغته اخلاصة ويستدل على ذلك بتباين املفاهيم وتعدد النظريات وتشعب األهداف

يف دراسته من أن املطالب املعرفية ) هـ١٤٢٧(هذه النتيجة مع ما توصل إليه احلريب تتفقو  
متوسطة، على الرغم من بدرجة املتعلقة بإعداد وتدريب املعلمني يف جمال التعليم االلكتروين  تتوافر 

   .أن أفراد العينة اليت تناولتها دراسته ينتمون ملدارس أهلية متميزة باململكة العربية السعودية
  
  

توافر كفايات التعليم االلكتـروين   درجةما : الذي نصه ثاينلإلجابة عن السؤال ال
ـ التعليمية لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة     ة نظـرهم يف حمـور   وفق وجه

  ؟قيادة احلاسب
الدراسـة حـول    جمتمعاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد استخدام مت 
توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة وفق وجهـة   درجة

  . ملتوسطات احلسابيةوقد رتبت تنازليا حسب ا, قيادة احلاسبنظرهم يف حمور 
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 )١٠(جدول رقم 
توافر كفايات  درجة الدراسة حول جمتمعاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات 

  احلاسب قيادةلتعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة وفق وجهة نظرهم يف حمور ا
  

   ترتيبها رقم 
 كفايةال

  املتوسط
 حلسايب ا

االحنراف 
 املعياري 

درجة 
  وافرالت

 عالية ٠.٩٠ ٣.٩٨  لفات من إنشاء وحفظ ونسخ وتعديلأستطيع إدارة امل ١ ١٤

مللحقة باحلاسـب كالطابعـة   أستطيع تشغيل األجهزة ا ٢ ١٥
  واملاسح

 عالية ٠.٩٦ ٣.٩١

 عالية ٠.٩٩ ٣.٨٨   Word) وورد(أستخدم برنامج معاجلة النصوص  ٣ ١٩

تلك مهارات التشـغيل األساسـية لنظـام النوافـذ     أم ٤ ١٣
Windows   

 عالية ٠.٨٩ ٣.٨٥

 عالية ١.٠٥ ٣.٧٢  أستخدم أدوات الذاكرة للتخزين داخل اجلهاز وخارجه ٥ ١٧

 عالية ١.٠٥ ٣.٦١  زالة الربامج احلاسوبية املختلفةأقوم بتثبيت وإ ٦ ١٦

) بـاور بوينـت  (أستخدم برنامج العروض التقدمييـة   ٧ ٢٠
Power Point   

 عالية ١.١٢ ٣.٤٩

إزالـة الفريوسـات   أستخدم برامج احلماية لـتفحص و  ٨  ٢٤
  وأتأكد من عملها

 متوسطة ١.٢٥ ٣.١٥

امج واألجهـزة  أتفحص اخللل يف حالة عدم عمل الـرب  ٩ ١٨
  وأصلح البسيط منها

 متوسطة ١.٢٠ ٣.٠٩

 متوسطة ١.٢١ ٢.٩٨  بني األجهزة وحتديد األنسب منها أستطيع املقارنة ١٠  ٢٣

 متوسطة ١.١٤ ٢.٩٤  ج حترير الرسومات والصور الرقميةأتعامل مع برام ١١  ٢٥

 متوسطة ١.١٦ ٢.٨٧  ملتعددةأتعامل مع برامج الوسائط ا ١٢  ٢٦
 متوسطة ١.١٨ ٢.٧٠   Excel) أكسل(أستخدم برنامج اجلداول الرياضية  ١٣ ٢٢

 متوسطة ١.١٤ ٢.٦٧   Accessأستخدم برنامج قواعد البيانات أكسس  ١٤ ٢١

  )متوسط(  ٣.٣٥= المتوسط الحسابي العام 
  



 

٨٠ 

املتوسطات واالحنرافات املعيارية اخلاصة بوجهات نظر أفراد جمتمع ) ١٠(يوضح اجلدول رقم 
توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة  درجةالدراسة حول 

  ).٢.٦٧(إىل ) ٣.٩٨(وقد تراوحت املتوسطات من , قيادة احلاسب وفق وجهة نظرهم يف حمور
توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمـي املرحلـة الثانويـة    درجة ويوضح اجلدول أن 

قيادة احلاسب الواردة يف أداة هذه الدراسـة كانـت   مبحافظة املخواة وفق وجهة نظرهم يف حمور 
  :هي اتعبار )سبع(يف عدد  )عالية(بدرجة 
 .)٣.٩٨(مبتوسط حسايب  أستطيع إدارة امللفات من إنشاء وحفظ ونسخ وتعديل -١
 .)٣.٩١(مبتوسط حسايب  أستطيع تشغيل األجهزة امللحقة باحلاسب كالطابعة واملاسح -٢
 .)٣.٨٨(مبتوسط حسايب  Word) وورد(أستخدم برنامج معاجلة النصوص  -٣
مبتوسـط حسـايب    Windowsالنوافـذ   ت التشغيل األساسية لنظـام اأمتلك مهار -٤

)٣.٨٥(.  
 .)٣.٧٢(مبتوسط حسايب  أستخدم أدوات الذاكرة للتخزين داخل اجلهاز وخارجه -٥
  .)٣.٦١(مبتوسط حسايب  أقوم بتثبيت وإزالة الربامج احلاسوبية املختلفة -٦
مبتوسـط حسـايب    Power Point) باور بوينت(أستخدم برنامج العروض التقدميية  -٧

)٣.٤٩(.  
توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانويـة  درجة يوضح اجلدول أن كما  

قيادة احلاسب الواردة يف أداة هذه الدراسـة كانـت   مبحافظة املخواة وفق وجهة نظرهم يف حمور 
  :هي اتعبار) سبع(يف عدد ) متوسطة(بدرجة 
مبتوسـط حسـايب    ات وأتأكد من عملهاأستخدم برامج احلماية لتفحص وإزالة الفريوس -١

)٣.١٥(. 
مبتوسط حسايب  أتفحص اخللل يف حالة عدم عمل الربامج واألجهزة وأصلح البسيط منها -٢

)٣.٠٩(. 
 .)٢.٩٨(مبتوسط حسايب  أستطيع املقارنة بني األجهزة وحتديد األنسب منها -٣
 .)٢.٩٤(ايب مبتوسط حس أتعامل مع برامج حترير الرسومات والصور الرقمية -٤
 .)٢.٨٧(مبتوسط حسايب  أتعامل مع برامج الوسائط املتعددة -٥
 .)٢.٧٠(مبتوسط حسايب  Excel) أكسل(ستخدم برنامج اجلداول الرياضية أ -٦
  .)٢.٦٧(مبتوسط حسايب  Accessأستخدم برنامج قواعد البيانات أكسس  -٧



 

٨١ 

عليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة توافر كفايات التدرجة ويدل حتليل بيانات الدراسة أن     
قيادة احلاسب الواردة يف أداة هـذه  وفق وجهة نظرهم يف حمور التعليمية الثانوية مبحافظة املخواة 

  .)٣.٣٥(حيث بلغ املتوسط العام  )متوسطة(كانت بدرجة الدراسة 
ت التعلـيم  توافر كفايـا  لدرجةويفسر الباحث النتيجة اليت أشارت إليها الدراسة بالنسبة   

قيادة احلاسـب  االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة وفق وجهة نظرهم يف حمور 
إىل أن معظم املعلمني يف اململكة العربية السعودية إن مل يكن مجيعهم ميتلكون أجهزة احلاسب اآليل 

فعة يف التعامـل مـع الـربامج    ومن مث فإن قدرم وكفايام تكون مرت احملمولة أو املكتبية،سواء 
. واليت ال تتطلب مهارات عالية إلجادا Microsoft احلاسوبية وخاصة برامج املايكروسوفت

وتوافر معامل احلاسب ومراكـز ملصـادر   كما أن االحتكاك احلادث بني املعلمني وتبادل اخلربات 
من شأنه أن يثري درجة انوية يف أغلب املدارس الثالتعلم من خالل وجود قاعات للعرض االلكتروين 

لمني يف التعامل مع احلاسب اآليل وإن كانت هذا التعامل ال يزال عند من احلماس واملنافسة بني املع
   .الربامج البسيطة اليت ال حتتاج ملهارات متقدمة ويسهل تعلمها واإلفادة منها

 ،ودراسـة رودن )م٢٠٠٧(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه كل من دراسة عرمـان    
)(Roden,2000 ، احلريب ودراسة)ع على توافر مواليت جت) م٢٠٠٣(، ودراسة اهلدلق )هـ١٤٢٧

كفايات عالية ملهارات احلاسوب يف الربامج األساسية كنظام التشغيل، وبرامج معاجلة النصـوص،  
  .بينما تنخفض هذه الكفايات مع برامج اجلداول الرياضية وبرامج قواعد البيانات

حيـث كانـت   ، )م٢٠٠٢(توصل هلا آل حميا اليت لكن هذه النتيجة تأيت خمتلفة مع النتيجة   
الكفايات احلاسوبية اليت ميتلكها أفراد العينة يف دراسته تتوافر بدرجة منخفضـة ، ولعـل سـبب    

ـ    ع االختالف يعود لنوع أفراد العينة ولعدم انتشار احلاسب، مع ارتفاع مثنه آنـذاك مقارنـة بواق
  .سب اليوم من حيث االنتشار والتكلفة املاديةاحلا

توافر كفايات التعليم االلكتـروين   درجةما : الذي نصه ثالثلإلجابة عن السؤال ال
وفق وجهة نظرهم يف حمور قيـادة   التعليمية لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة

  ؟الشبكات واالنترنت
الدراسـة حـول    جمتمعافات املعيارية إلجابات أفراد املتوسطات احلسابية واالحنراستخدام مت 
توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة وفق وجهـة   درجة

  . وقد رتبت تنازليا حسب املتوسطات احلسابية, قيادة الشبكات واالنترنتنظرهم يف حمور 
  



 

٨٢ 

 )١١(جدول رقم 
  الدراسة جمتمع رافات املعيارية إلجابات املتوسطات احلسابية واالحن

توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة  درجة حول
  قيادة الشبكات واالنترنتوفق وجهة نظرهم يف حمور التعليمية 

  

رقم 
 الفقرة

   ترتيبها
 العبارة

  املتوسط
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري 

درجة 
  فرالتوا

 عالية ١.٠٨ ٣.٨٦  كيفية وصل احلاسب بشبكة االنترنتأحدد  ١ ٢٨
 عالية ١.٠٧ ٣.٦٢  ل مع حمركات البحث لتصفح املواقعأتعام ٢ ٢٩
أسيس بريد الكتروين والتعامل لدى القدرة على ت ٣ ٣١

  معه
 متوسطة ١.٢٩ ٣.٣٩

 املنتديات التعليمية أستطيع التسجيل واملشاركة يف ٤ ٣٥
  والتخصصية

 متوسطة ١.٣١ ٣.٣٧

أستخدم الدروس املتاحة عرب مواقع االنترنـت يف   ٥ ٣٦
  تدريس املواد

 متوسطة ١.١٥ ٣.٣٢

 متوسطة ١.١٩ ٣.٣١  .أقوم بترتيل الكتب والربامج من االنترنت ٦ ٣٤
 متوسطة ١.٢١ ٣.١٨  يف االتصال بالشبكة وأصلح البسيطأتفحص اخللل  ٧ ٣٠
لفات اليت مت حتميلها امل أستخدم برناجما لضغط وفك ٨  ٣٧

  من الشبكة
 متوسطة ١.٢٧ ٣.١٨

لدى القدرة على التواصل صوت وصـورة مـع    ٩ ٣٢
  على شبكة االنترنت اآلخرين عرب برامج احملادثة

 متوسطة ١.٣٢ ٣.١٤

أستطيع التحكم الكترونيا يف عرض حمتوى الدروس  ١٠  ٣٨
مركز مصـادر  / معمل احلاسب من خالل شبكة

  التعلم

 متوسطة ١.٢١ ٣.١١

لة أو امللحقة أتعامل مع املكتبات االلكترونية املستق ١١ ٣٣
  باجلهات التعليمية

 متوسطة ١.٢٤ ٢.٨٩

 متوسطة ١.١٣ ٢.٨٢  أنواع الشبكاتأحدد  ١٢ ٢٧
 )متوسطة (   ٣.٢٧= املتوسط احلسايب العام 

  



 

٨٣ 

وجهات نظـر أفـراد   املتوسطات واالحنرافات املعيارية اخلاصة ب) ١١(يوضح اجلدول رقم    
توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظـة   درجةجمتمع الدراسة حول 

       وقد تراوحت املتوسطات , قيادة الشبكات واالنترنتوفق وجهة نظرهم يف حمور التعليمية املخواة 
  ).٢.٨٢(إىل ) ٣.٨٦(من 

ت التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلـة الثانويـة   توافر كفايادرجة ويوضح اجلدول أن   
قيادة الشبكات واالنترنت الـواردة يف أداة  وفق وجهة نظرهم يف حمور التعليمية مبحافظة املخواة 

  :هي ) إثنتان(يف عدد ) عالية(هذه الدراسة كانت بدرجة 
 .)٣.٨٦(مبتوسط حسايب  أحدد كيفية وصل احلاسب بشبكة االنترنت -١
  .)٣.٦٢(مبتوسط حسايب  امل مع حمركات البحث لتصفح املواقعأتع -٢

توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمـي املرحلـة الثانويـة    درجة ويوضح اجلدول أن 
قيادة الشبكات واالنترنت الواردة يف أداة هذه الدراسة مبحافظة املخواة وفق وجهة نظرهم يف حمور 

  :هي اتعبار) رعش(يف عدد ) متوسطة(كانت بدرجة 
 .)٣.٣٩(مبتوسط حسايب  لدى القدرة على تأسيس بريد الكتروين والتعامل معه -١
 .)٣.٣٧(مبتوسط حسايب  أستطيع التسجيل واملشاركة يف املنتديات التعليمية والتخصصية -٢
 .)٣.٣٢(مبتوسط حسايب  أستخدم الدروس املتاحة عرب مواقع االنترنت يف تدريس املواد -٣
 .)٣.٣١(مبتوسط حسايب  بترتيل الكتب والربامج من االنترنت أقوم -٤
 .)٣.١٨(مبتوسط حسايب  أتفحص اخللل يف االتصال بالشبكة وأصلح البسيط -٥
مبتوسـط حسـايب    أستخدم برناجما لضغط وفك امللفات اليت مت حتميلها مـن الشـبكة   -٦

)٣.١٨(. 
برامج احملادثة علـى شـبكة    لدى القدرة على التواصل صوت وصورة مع اآلخرين عرب -٧

 .)٣.١٤(مبتوسط حسايب  االنترنت
/ ستطيع التحكم الكترونيا يف عرض حمتوى الدروس من خالل شبكة معمـل احلاسـب  أ -٨

 .)٣.١١(مبتوسط حسايب  مركز مصادر التعلم
مبتوسـط حسـايب    أتعامل مع املكتبات االلكترونية املستقلة أو امللحقة باجلهات التعليمية -٩

)٢.٨٩(. 
  .)٢.٨٢(مبتوسط حسايب  أحدد أنواع الشبكات -١٠



 

٨٤ 

توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلـة  درجة ويدل حتليل بيانات الدراسة أن 
قيادة الشبكات واالنترنت الواردة يف أداة هذه الثانوية مبحافظة املخواة وفق وجهة نظرهم يف حمور 

  ).٣.٢٧(بلغ املتوسط العام حيث ) متوسطة(كانت بدرجة الدراسة 
تـوافر كفايـات التعلـيم    ويفسر الباحث النتيجة اليت أشارت إليها الدراسة بالنسبة ملدى  

قيادة الشبكات االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة وفق وجهة نظرهم يف حمور 
الوقت احلايل تتم الكترونيـا مـن   التعامالت واخلدمات احلكومية يف  من العديدواالنترنت إىل أن 

بل وأن اململكة يف الطريق إىل التحول حنو اإلدارة االلكترونيـة يف كافـة   , خالل شبكة االنترنت
وهذا بدوره يؤدي إىل توافر كفاية التعامل مع الشبكات واالنترنت , مؤسساا اخلدمية واإلنتاجية

يث يتوافر لديهم القدر املناسب من الثقافة من قبل السعوديني بصفة عامة واملعلمني بصفة خاصة ح
والتعليم الذي ميكنهم من الولوج إىل العامل الرقمي وسرب أغواره من خـالل االتصـال بشـبكة    

  DSL الفائقـة  طـوط العاديـة واخل االنترنت عن طريق خطوط الشركة السعودية لالتصاالت 
  .ومزودو اخلدمة اآلخرين

احلـريب  ودراسـة  ) م٢٠٠٧(ليت جاءت يف دراسة دروزة وتتفق هذه النتيجة مع النتائج ا  
حيث ميتلـك   ),Jawarneh & Alhershم ٢٠٠٥(ودراسة جوارنة واهلرش  )هـ ١٤٢٧(

  .عدل متوسطأفراد العينات يف هذه الدراسات كفايات التعامل مع االنترنت مب
عنـد   لذات األسباب اليت ذكـرت  )م٢٠٠٢(لكن هذه النتيجة ختتلف مع نتيجة آل حميا   

اإلجابة على السؤال الثاين، مع إضافة سبب آخر وهو تقدم إمكانات االتصال باالنترنت، وتفـوق  
  .األداء لألجهزة احلالية عنها يف وقت إجراء تلك الدراسة

      
تـوافر كفايـات التعلـيم     درجـة ما : الذي نصه رابعلإلجابة عن السؤال ال           

ثانوية مبحافظة املخواة وفق وجهة نظـرهم يف حمـور   االلكتروين لدى معلمي املرحلة ال
  ؟التعليمية املتعددةتصميم الربجميات والوسائط 

الدراسـة حـول    جمتمعاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد ستخدام امت 
فق وجهـة  توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة و درجة

وقد رتبت تنازليا حسب املتوسطات , التعليمية نظرهم يف حمور تصميم الربجميات والوسائط املتعددة
  . احلسابية

  



 

٨٥ 

 )١٢(جدول رقم 
  الدراسة  جمتمعاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات 

مبحافظة املخواة توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية  درجة حول
  التعليمية الوسائط املتعددةووفق وجهة نظرهم يف حمور تصميم الربجميات 

  

رقم 
 الفقرة

   ترتيبها

 العبارة
  املتوسط
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري 

درجة 
  وافرالت

٤١ 

١ 

أمتكن من دمج النصوص والرسـومات  
والصور واألصوات يف ملف عـرض  

 Power) بـاور بوينـت  (تقدميي 
Point .  

  
٣.٠٩  
 

  
١.١٨  
 

  
 متوسطة

٢ ٤٠ 
أستطيع حتويل حمتوى املادة الدراسية إىل 

  .دروس الكترونية مبسطة
 متوسطة ١.١١ ٣.٠٠

٤٥ 
٣ 

لدى القدرة على مشاركة فريق عمـل  
متخصص لتحويل حمتوى املادة الدراسية 

  .إىل حمتوى الكتروين متكامل

  
٢.٨٥  
 

  
١.١٣ 

  
 متوسطة

٤ ٤٣ 
ملناسـبة يف  نشـطة ا ألأستطيع تضمني ا
  .الدرس االلكتروين

 متوسطة ١.١٢ ٢.٨٢

٥ ٣٩ 
أحدد املعايري التربوية والفنية يف الربجمية 

  .التعليمية
 متوسطة ٠.٩٧ ٢.٨٠

٦ ٤٤ 
لدى القدرة علـى تقيـيم الربجميـات    

  .التعليمية اجلاهزة تربويا وفنيا
 متوسطة ١.١٢ ٢.٧٩

٧ ٤٢ 
أستطيع دمج مؤثرات النص والصـور  

  .للقطات يف عرض فالشيواألصوات وا
 متوسطة ١.٢١ ٢.٧٢

 )متوسطة (   ٢.٨٧= املتوسط احلسايب العام 
  

  
  
  



 

٨٦ 

املتوسطات واالحنرافات املعيارية اخلاصة بوجهات نظـر أفـراد   ) ١٢(يوضح اجلدول رقم   
توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظـة   درجةجمتمع الدراسة حول 

وقد تراوحـت  , التعليمية خواة وفق وجهة نظرهم يف حمور تصميم الربجميات والوسائط املتعددةامل
  ).٢.٧٢(إىل ) ٣.٠٩(املتوسطات من 

توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانويـة  درجة يوضح اجلدول أن كما 
الواردة  التعليمية الوسائط املتعددةتصميم الربجميات و مبحافظة املخواة وفق وجهة نظرهم يف حمور

  :هي اتعبار) سبع(يف عدد ) متوسطة(يف أداة هذه الدراسة كانت بدرجة 
     أمتكن من دمج النصوص والرسومات والصور واألصوات يف ملـف عـرض تقـدميي    -١

 .)٣.٠٩(مبتوسط حسايب  Power Point) باور بوينت(
مبتوسـط حسـايب     دروس الكترونية مبسـطة أستطيع حتويل حمتوى املادة الدراسية إىل -٢

)٣.٠٠(. 
لدى القدرة على مشاركة فريق عمل متخصص لتحويل حمتوى املادة الدراسية إىل حمتوى  -٣

 .)٢.٨٥(مبتوسط حسايب  الكتروين متكامل
 .)٢.٨٢(مبتوسط حسايب  نشطة املناسبة يف الدرس االلكتروينألاأستطيع تضمني  -٤
 .)٢.٨٠(مبتوسط حسايب  وية والفنية يف الربجمية التعليميةأحدد املعايري الترب -٥
 .)٢.٧٩(مبتوسط حسايب  لدى القدرة على تقييم الربجميات التعليمية اجلاهزة تربويا وفنيا -٦
مبتوسـط   أستطيع دمج مؤثرات النص والصور واألصوات واللقطات يف عرض فالشـي  -٧

  .)٢.٧٢(حسايب 
توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة درجة  ويدل حتليل بيانات الدراسة أن  

التعليميـة   الثانوية مبحافظة املخواة وفق وجهة نظرهم يف حمور تصميم الربجميات والوسائط املتعددة
  ).٢.٨٧(حيث بلغ املتوسط العام ) متوسطة(كانت بدرجة الواردة يف أداة هذه الدراسة 

تـوافر كفايـات التعلـيم     لدرجةليها الدراسة بالنسبة إت ويفسر الباحث النتيجة اليت توصل
االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة وفق وجهة نظـرهم يف حمـور تصـميم    

إىل أن مرحلة تصميم الربجميات والوسائط التعليمية تعترب من  التعليمية الربجميات والوسائط املتعددة
وهي تتطلب قدرات تعليمية وتدريبية ال يتقنها الكثري مـن  , االلكتروين املراحل املتقدمة يف التعليم

من الكفايـة مـن خـالل     املطلوبة الدرجة إىل املعلمني بصورة شخصية وإمنا ميكن الوصول م 
ويتم االلتحاق بصورة شخصية من قبل املعلـم الـذي يريـد    , االلتحاق بدورات تدريبية متقدمة



 

٨٧ 

أو بصورة رمسية من خالل عقد الدورات التدريبية للمعلمني يف املراكـز  , االرتقاء مبستواه العلمي
  .املتخصصةعاهد األهلية التابعة للوزارة أو امل لتدريب املعلمني املتخصصة 

توافر كفايات التعليم االلكتروين لـدى  فإن ترتيب , ومن خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة  
جاء على النحو الذي يوضحه  وفق وجهة نظرهمالتعليمية اة معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخو

  ):١٣(اجلدول رقم 
  
 )١٣(جدول رقم 

  ترتيب كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة
  

 املتوسط احلسايب الترتيب
 الكفاية

 ثقافة التعليم االلكتروين ٢.٨٠ الرابع

 قيادة احلاسب ٣.٣٥  األول

 قيادة الشبكات واالنترنت  ٣.٢٧  الثاين

 تصميم الربجميات والوسائط املتعددة التعليمية  ٢.٨٧  الثالث

 املتوسط احلسايب العام  ٣.٠٧
  

كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة ترتيب ) ١٣(يوضح اجلدول رقم   
  ). ٢.٨٠(إىل ) ٣.٣٥(وقد تراوحت املتوسطات من  ,وفقا للمتوسطات احلسابية التعليمية املخواة

  :حيث جاء ترتيب الكفايات على النحو التايل
 .)٣.٣٥(جاءت يف املركز األول مبتوسط حسايب : كفاية قيادة احلاسب -١
 .)٣.٢٧(جاءت يف املركز الثاين  مبتوسط حسايب : كات واالنترنتبكفاية قيادة الش -٢
توسـط  مبجاءت يف املركز الثالث : التعليمية لوسائط املتعددةكفاية تصميم الربجميات وا -٣

 .)٢.٨٧(حسايب 
 .)٢.٨٠(جاءت يف املركز الرابع مبتوسط حسايب : كفاية ثقافة التعليم االلكتروين -٤



 

٨٨ 

توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلـة  درجة ويدل حتليل بيانات الدراسة أن 
كانـت  الواردة يف أداة هذه الدراسـة  ر اومجيع احملوفق وجهة نظرهم يف  الثانوية مبحافظة املخواة

  .)٣.٠٧(حيث بلغ املتوسط العام ) متوسطة(بدرجة 
توافر كفايـات التعلـيم    درجةتلف ختهل : لإلجابة عن السؤال اخلامس الذي نصه

هم وفق وجهـة نظـر  التعليمية االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة 
  ؟باختالف التخصص

للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة بالنسبة 
واليت تعـزى  توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة  لدرجة

  ) ت(، متَّ استخدام اختبار للتخصص
  )١٤(رقم 

   التخصصحول أثر  )ت(اختبار 
  على وجهات نظر أفراد جمتمع الدراسة

  

املتوسط   العدد  التخصص
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  قيمة
  )ت(

  مستوى
  الداللة

  توافر كفايات ثقافة التعليم االلكتروين درجة: احملور األول
  ٠.٣٨٤  ٠.٧٦٠  ٩.٨١  ٣٤.٧٣  ١٠٤  علمي

  ٩.٣٦  ٣٢.٨٧  ١٥٠  أديب  غري دالة
  توافر كفايات قيادة احلاسب درجة :احملور الثاين

  ٠.٠١٠  ٦.٦٨  ١٣.٦٤  ٤٨.٥٤  ١٠٤  علمي
  ١١.٢  ٤٥.٦٤  ١٥٠  أديب  دالة

  توافر كفايات قيادة الشبكات واالنترنت درجة: احملور الثالث
  ٠.٣٣٠  ٠.٩٥٢  ١٢.٨٩  ٤٠.١٣  ١٠٤  علمي

  ١٢.٠٠  ٣٧.٧٢  ١٥٠  أديب  غري دالة
  جميات والوسائط التعليميةتوافر كفايات تصميم الرب درجة: احملور الرابع

  ٠.٢٨١  ١.١٦٥  ٧.٤٣  ٢٠.٨٠  ١٠٤  علمي
  ٦.٧٧  ١٩.٥٧  ١٥٠  أديب  غري دالة

  



 

٨٩ 

 لدرجـة بالنسبة وبالنظر إىل نتائج املقارنات البعدية ملتوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة 
 ة وفق وجهة نظـرهم توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخوا

  :، يالحظ واليت تعزى للتخصص
تـوافر   لدرجـة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد جمتمع الدراسة بالنسبة  -١

  .تعزى للتخصصكفايات ثقافة التعليم االلكتروين 
توافر كفايات  رجةدني أفراد جمتمع الدراسة بالنسبة لوجود فروق ذات داللة إحصائية ب -٢

  .لصاحل ذوي التخصص العلمي تعزى للتخصص ة احلاسبقياد
توافر كفايات  درجةوجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد جمتمع الدراسة بالنسبة ل -٣

  .تخصص العلميذوي الالفروق لصاحل و, تعزى للتخصصقيادة الشبكات واالنترنت 
تـوافر   درجـة بالنسبة ل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد جمتمع الدراسة -٤

  . تعزى للتخصص التعليميةاملتعددة كفايات تصميم الربجميات والوسائط 
  
  

توافر كفايات التعلـيم   هل ختتلف درجة: الذي نصه سادسالسؤال ال لإلجابة على
وفق وجهـة نظـرهم   التعليمية االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة 

  ؟يف التدريس مةداخلسنوات باختالف 
  

للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة بالنسبة 
واليت التعليمية توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة  لدرجة
  .)ANOVA(حادي ، متَّ استخدام اختبار التباين األالتدريسلسنوات اخلدمة تعزى 

  
  
  
  
  



 

٩٠ 

  )١٥(جدول رقم 
   يف التدريس سنوات اخلدمةحول أثر  (ANOVA)اختبار التباين  

  على وجهات نظر أفراد جمتمع الدراسة
  

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

  قيمة
 )ف ( 

مستوى 
 الداللة

   كتروينتوافر كفايات ثقافة التعليم االل درجة: احملور األول
 ٠.٧٥٢ ٠.٤٠٢ ٣٧.٠٩ ٣ ١١١.٢٧ بني اموعات

 ٩٢.٢٣ ٢٥٠ ٢٣٠٥٧.٦٨ داخل اموعات

 ٢٥٣ ٢٣١٦٨.٩٥ اموع

  توافر كفايات قيادة احلاسبدرجة  :احملور الثاين
 ٠.٣٠٧ ٢.٨٧ ٥٩٨.٨٥ ٣ ١٧٩٦.٥٦ بني اموعات

 ١٤٦.٣٣ ٢٥٠ ٣٦٥٨٣.٨٢ داخل اموعات

 ٢٥٣ ٣٨٣٨٠.٣٨ اموع

   توافر كفايات قيادة الشبكات واالنترنت درجة: احملور الثالث
 ٠.٦٨ ٢.٤١ ٣٦٤.٢٥ ٣ ١٠٩٢.٧٥ بني اموعات

 ١٥١.١٥ ٢٥٠ ٣٧٧٨٧.٢٧ داخل اموعات

 ٢٥٣ ٣٨٨٨٠.٠٢ اموع

  توافر كفايات تصميم الربجميات والوسائط التعليمية درجة: احملور الرابع
 ٠.٠٤٩ ٢.٦٦ ١٣٠.٠٩ ٣ ٣٩٠.٢٧ بني اموعات

 ٤٨.٨٤ ٢٥٠ ١٢٢١٠.٤٥ داخل اموعات

 ٢٥٣ ١٢٦٠٠.٧٢ اموع

  
  
  
  



 

٩١ 

لدرجـة بالنسبة ملتوسطات استجابات أفراد جمتمع الدراسة  ةظر إىل نتائج املقارنات البعديوبالن 
 اة وفق وجهة نظـرهم توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخو

  :، يالحظتعزى لسنوات اخلدمة واليت
توافر كفايات  لدرجةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد جمتمع الدراسة بالنسبة  -١

  .يف التدريس دمةخللسنوات ا تعزىثقافة التعليم االلكتروين 
توافر كفايات  درجةللنسبة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد جمتمع الدراسة بام عد -٢

  .يف التدريس تعزى لسنوات اخلدمة قيادة احلاسب
توافر كفايات  درجةلعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد جمتمع الدراسة بالنسبة  -٣ 

  . يف التدريس دمةخللسنوات اتعزى قيادة الشبكات واالنترنت 
تـوافر كفايـات    درجةلمع الدراسة بالنسبة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد جمت -٤

وعند استخدام اختبـار  . يف التدريس تعزى لسنوات اخلدمة تصميم الربجميات والوسائط التعليمية
 ٥-١تـهم مـن   دمللمقارنات البعدية اتضح أن الفروق كانت بني الـذين خ  Scheffeشيفيه 

وبني الذين . سنوات ٥-١تهم من دمسنوات لصاحل الذين خ ١٠-٦تهم من دمسنوات والذين خ
 ٥-١تهم مـن  دمسنوات لصاحل الذين خ ٥-١تهم من دمسنة والذين خ ١٥-١١تهم من دمخ

سنة لصاحل الـذين   ١٥تهم أكثر من دمسنوات والذين خ ٥-١تهم من دموبني الذين خ. سنوات
 ١٠-٦تهم مـن  دمسنة والذين خ ١٥-١١تهم من دموبني الذين خ. سنوات ٥-١خربم من 
سنة والذين  ١٥-١١تهم من دموبني الذين خ. سنوات ١٠-٦تهم من دماحل الذين خسنوات لص

  . سنة ١٥تهم أكثر من دمسنة لصاحل الذين خ ١٥تهم أكثر من دمخ
  

توافر كفايـات التعلـيم    تلف درجةختهل : الذي نصه سابعلإلجابة عن السؤال ال
وفق وجهـة نظـرهم   عليمية التااللكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة 

  ؟يف احلاسب والشبكات التدريبيةباختالف الدورات 
للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات استجابات أفراد جمتمـع الدراسـة     

توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانويـة مبحافظـة املخـواة     درجةلبالنسبة 
، متَّ اسـتخدام  يف احلاسب والشبكات واليت تعزى للدورات التدريبية رهموفق وجهة نظالتعليمية 

  .)T- Test( )ت(اختبار 
  



 

٩٢ 

  )١٦(جدول رقم 
   الدورات التدريبيةحول أثر  (T- Test)اختبار التباين  

  على وجهات نظر أفراد جمتمع الدراسة
  

  الدورات 
 التدريبية 

  املتوسط العدد
 احلسايب

  االحنراف
 املعياري

  قيمة
 )ت ( 

  مستوى
 الداللة

  توافر كفايات ثقافة التعليم االلكتروين درجة: احملور األول
 ٩.٢٩ ٣٤.٤٩ ٨٨ نعم

٠.٧٠٦ ٠.١٤٢ 
 ٩.٧١ ٣٣.١٨ ١٦٦ ال

  توافر كفايات قيادة احلاسب درجة :احملور الثاين
 ١٢.٨٧ ٤٩.٩٥ ٨٨ نعم

 ١١.٧٢ ٤٥.١٧ ١٦٦ ال ٠.١٩٧ ١.٦٧
  كفايات قيادة الشبكات واالنترنت توافر درجة: احملور الثالث

 ١١.٩٨ ٤١.٧٦ ٨٨ نعم
 ١٢.٣٤ ٣٧.١٠ ١٦٦ ال ٠.٧٧٨ ٠.٠٨

  توافر كفايات تصميم الربجميات والوسائط التعليمية درجة: احملور الرابع
 ٠.٥٧٨ ٠.٣١٠ ٦.٨٢ ٢١.١٨ ٨٨ نعم
 ٧.١٣ ١٩.٤٨ ١٦٦ ال

  

 لدرجـة بالنسبة ستجابات أفراد جمتمع الدراسة وبالنظر إىل نتائج املقارنات البعدية ملتوسطات ا
وفق وجهة التعليمية توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة 

  :، يالحظيف احلاسب والشبكات واليت تعزى للدورات التدريبية نظرهم
توافر كفايـات   درجةلسة بالنسبة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد جمتمع الدرا -١

  .يف احلاسب والشبكات تعزى للدورات التدريبيةثقافة التعليم االلكتروين 
توافر كفايـات   درجةلعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد جمتمع الدراسة بالنسبة  -٢

  .تعزى للدورات التدريبية قيادة احلاسب
توافر كفايـات   درجةلبني أفراد جمتمع الدراسة بالنسبة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  -٣

  . يف احلاسب والشبكات تعزى للدورات التدريبيةقيادة الشبكات واالنترنت 
توافر كفايـات   درجةلعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد جمتمع الدراسة بالنسبة  -٤

  . يف احلاسب والشبكات دريبيةتعزى للدورات الت تصميم الربجميات والوسائط التعليمية



 

٩٣ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٩٤ 

  :مقدمة 
يقدم هذا الفصل ملخصاً للدراسة يشمل مشكلة واسئلة الدراسة ومـا هـدفت إليـه                

الً إىل التوصيات الـيت تـدعم هـذه    واإلجراءات اليت قامت عليها، مع إيراد أهم  النتائج، وصو
تستكمل بعض جوانب التعليم االلكتروين يف إطار مع تقدمي املقترحات بدراسات مستقبلية النتائج، 

      .السعي حنو االستفادة من إسهاماته يف جتويد العملية التعليمية 
  :حددت مشكلة الدراسة بالسؤال  :مشكلة الدراسة 

لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة التعليميـة؟  ليم االلكتروين ما درجة توافر كفايات التع
  :ويتفرع منه األسئلة التالية

  ما درجة توافر كفايات ثقافة التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة؟  -١
  حافظة املخواة؟ما درجة توافر كفايات قيادة احلاسب لدى معلمي املرحلة الثانوية مب -٢
ما درجة توافر كفايات قيادة الشبكات واالنترنت لدى معلمي املرحلـة الثانويـة مبحافظـة     -٣

  املخواة؟ 
ما درجة توافر كفايات تصميم الربجميات والوسائط املتعددة التعليمية لدى معلمي املرحلة - ٤

  الثانوية مبحافظة املخواة؟
الختالف   متوسط إجابات أفراد جمتمع الدراسة تعزى توجد فروق ذات داللة احصائية بنيهل - ٥
  لتخصص؟ا

الختالف  توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسط إجابات أفراد جمتمع الدراسة تعزىهل - ٦
 ؟سنوات اخلدمة يف التدريس

 توجد فروق ذات داللة احصائية بني متوسط إجابات أفراد جمتمع الدراسة تعزىل ه - ٧ 
 ؟على دورات تدريبية يف احلاسب والشبكاتصول حلالختالف ا

 
 :هدفت هذه الدراسة إىل 

  .املرحلة الثانوية يالوصول لقائمة حتدد كفايات التعليم االلكتروين األساسية ملعلم.١
توافر كفايات التعليم االلكتروين  لدى معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة  درجةالتعرف على .٢ 

 .لتعليميةا املخواة



 

٩٥ 

جمتمع يف إجابات أفراد ذو داللة  إحصائية  الف ـاين واختـالتعرف على مدى وجود تب.٣
يف احلاسب يف التدريس، الدورات التدريبية  دمةاخلسنوات التخصص، ( تعزى الختالف  الدراسة 

 .)والشبكات
تمع الدراسة وتكون جممت استخدام املنهج الوصفي املسحي،  : ومجتمع الدراسة وأداتھامنھج 

ومتثلت األداة يف االستبانة، .من معلمي املرحلة الثانوية مبحافظة املخواة التعليمية بكافة التخصصات
: كما مت استخدام األساليب االحصائية التاليـة  واليت استخدم لقياس ثباا معامل ألفا كرونباخ، 

 ،)ف(، اختبـار  )ت(ي، اختبـار  التكرارات والنسب املئوية، املتوسط احلسايب، االحنراف املعيار
    .اختبار شيفيه

  :ملخص نتائج الدراسة 
  

تتوافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحة الثانوية مبحافظة املخواة يف حمور ثقافة  .٨
 ).٢.٨٠(التعليم االلكتروين بدرجة متوسطة، حيث بلغ املتوسط احلسايب 

معلمي املرحة الثانوية مبحافظة املخواة يف حمور قيادة تتوافر كفايات التعليم االلكتروين لدى  .٩
 ).٣.٣٥(احلاسب بدرجة متوسطة، حيث بلغ املتوسط احلسايب 

تتوافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحة الثانوية مبحافظة املخـواة يف   .١٠
 . )٣.٢٧(حمور قيادة الشبكات واالنترنت بدرجة متوسطة، حيث بلغ املتوسط احلسايب 

تتوافر كفايات التعليم االلكتروين لدى معلمي املرحة الثانوية مبحافظة املخـواة يف   .١١
حمور تصميم الربجميات والوسائط املتعددة التعليمية بدرجة متوسطة، حيث بلـغ املتوسـط   

 ).٢.٨٧(احلسايب 
وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسط  إجابات جمتمع الدراسة تعـزى لصـاحل    .١٢

لعلمي يف حمور قيادة احلاسب، بينما ال توجـد فـروق ذات داللـة    أصحاب التخصص ا
 . احصائية بني أصحاب التخصصني يف احملاور األخرى

وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط إجابات جمتمع الدراسة تعـزى لسـنوات    .١٣
 .اخلدمة لصاحل املعلمني األحدث خدمة

الدراسـة تعـزى    عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط إجابات جمتمـع  .١٤
 .للدورات التدريبية يف احلاسب والشبكات

  



 

٩٦ 

  :لتوصياتا
تـوافر كفايـات التعلـيم     درجـة الدراسة احلالية حول أظهرا من خالل النتائج اليت      

فـإن الباحـث   , االلكتروين لدى معلمي املرحلة الثانويـة مبحافظة املخواة وفق وجهة نظرهـم
  :يوصي باآليت

ريبية تثقيفية حول جمال التعليم االلكتروين ومتطلباته واألدوار اجلديـدة  إقامة دورات تد -١
  .اليت ينبغي للمعلمني القيام ا وفق أمناطه وآلياته

تركيز مراكز تدريب املعلمني على التعاون مع املعاهد األهلية املتخصصـة واملعتمـدة يف    -٢
لمعلمني للحصـول علـى   يف احلاسب والشبكات لعلوم احلاسب إلقامة دورات تدريبية 

 IC3والرخصة الدولية للحاسـب واالنترنـت    ICDLرخصة قيادة احلاسب الدولية 
  .ودورات متخصصة يف التعامل مع الشبكات بأنواعها

صميم الدروس واألنشـطة  عقد دورات متخصصة إلكساب املعلمني مهارات أساسية لت -٣
  .التربويةالكترونياً، يشرف عليها املختصني يف مراكز التقنيات 

لألجهزة املتوافرة ربط تقومي األداء الوظيفي للمعلمني حبضور هذه الدورات واستخدامهم  -٤
      .نفيذ الدروس واألنشطةيف تمبدارسهم 

  :اتاملقترح
أن التعليم االلكتروين ذو تعد هذه الدراسة ذات سبق يف كفايات التعليم  االلكتروين وحيث  

  : ومنها مماثلةمستقبلية دراسات  إجراء جمال واسع، فإن الباحث يقترح
  .معلمات املرحلة الثانويـة تطبق علىدراسة  §
 .معلمي ومعلمات املرحلتني االبتدائية واملتوسطة تطبق علىدراسة  §
  . دراسة تطبق على املشرفني واملشرفات التربويات §
دراسات حول مدى توافر كفايات التعليم االلكتروين لدى أعضاء هيئـة التـدريس    §

  .مبختلف اجلامعات والكليات يف مجيع مناطق اململكة العربية السعودية
  
  
  
  
  
  



 

٩٧ 

  المراجعالمصادر َو
  

  : الكتب العربیة والمعربة
 .دار املسرية: عمان   ،١ط ،موسوعة التدريس): م٢٠٠٤(إبراهيم، جمدي عزيز  §

 . دار الفكر: عمان،  ٢،طمنظومة تكوين املعلم ): م٢٠٠٧(ابراهيم، حممد  §
 .مكتبة الرشد: الرياض   لمعلمدوار حديثة لترونية وأيكاملدرسة االل:)م٢٠٠٤(ضري،عوالتود §

الكفايات التعليمية يف القياس والتقومي واكتساا بـالتعلم  ): م١٩٩٨(جامل، عبدالرمحن  §
 . دار القلم: عمان  ١ط  ،الذايت

  ١ط ،عصـر املعلومـات   مستحدثات تكنولوجيا التعليم يف): م٢٠٠٦(احللفاوي، وليد §
  . دار الفكر: عمان 

 .دار الكتاب اجلامعي: العني ،طرائق التدريس واستراتيجياته): م٢٠٠٠(احليلة، حممد حممود §

  .املسرية: تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق، عمان ): م٢٠٠٤(احليلة، حممد حممود §
سوي وآخـرون  ترمجة علي املو ،استراتيجيات التعلم اإللكتروين:  )م٢٠٠٥(اخلان، بدر §

  . دار شعاع:سوريا
  .  دار الكلمة: القاهرة  عمليات تكنولوجيا التعليم،) : م٢٠٠٣(مخيس، حممد عطية  §
أساسـيات  ) : م٢٠٠٦( الربيعي،حممود، وسامل،امحد، وزغلول،خالـد و ،دسوقي، أمحد §

  .مكتبة الرشد: الرياض  ١ط  ،احلاسب اآليل وتطبيقاته يف التعليم
 املكتبة األموية: قدمش  ،)ط.د( ،خمتار الصحاح): م١٩٧٨(بكرالرازي، حممد بن أيب  §

  
  

ــون ،حســن § ــتعلم . )م٢٠٠٥( زيت ــدة يف ال ــة جدي ــروين –رؤي ــتعلم اإللكت  :ال
  . الدار الصولتية للتربية  :الرياض    املفهوم،القضايا،التطبيق،التقومي

دار : جـدة  ،١ط ،كفايات التعلـيم االلكتـروين  ) : م٢٠٠٧(ين الدين، حممد حممودز §
  . خوارزم للنشر

 .دمكتبة الرش :، الرياضتكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروين: )م٢٠٠٤(سامل،أمحد  §

استخدام احلاسـوب واالنترنـت يف   :  )م٢٠٠٣( ايزالسرطاوي، فو ،سعادة، جودت §
  .دار الشروق: عمان  ،ليمميـادين التربية والتع

  .دار اخلرجيي: ستقبل،الرياض مدرسة امل):م٢٠٠٤(سالمة،عبداحلافظ،وصاحل، حسني  §



 

٩٨ 

  ٢، طالوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعلـيم  ) : م٢٠٠١(الشرهان، مجال  §
  .الرياض

  .دار الفكر: القاهرة  ،٢ط ،املعلم   كفاياته  إعداده  وتدريبه): م٢٠٠٦(طعيمة، رشدي §
: القـاهرة    ،١ط  ،البحث العلمي يف تكنولوجيا التعليم) : م٢٠٠٥(عبداحلميد، حممد  §

  .عامل الكتب
        ١ط  تنميتـه وتدريبـه   إعداد املعلم ) : م٢٠٠٥(سهريحواله، عبدالسميع، مصطفى و §

 .دار الفكر: عمان 

  ٣ط ) مفهومه أدواتـه أسـاليبه  (حث العلمي الب): م٢٠٠٣(وآخرون  ذوقان، عبيدات §
 .دار أسامه: الرياض

  .مكتبة العبيكان: الرياض،العلوم السلوكيةاملدخل إىل البحث يف ):م٢٠٠٣(العساف،صاحل محد §
  .دار الكتاب احلديث :قاهرة الالتعليم عن بعد، :  )م٢٠٠٥(العلي ، أمحد  §
  مدخل إىل التدريب غري التقليـدي، التعلم االلكتروين) : م٢٠٠٣(الغراب، إميان حممد  §

  .املنظمة العربية للتنمية اإلدارية: جامعة الدول العربية
       دمج التقنيات يف التعليم، إعداد املعلم تقنيـاً لأللفيـة الثالثـة   : )م٢٠٠٤(الغزو،إميان §

   .دار القلم :ديب 
  .دار الفكر: عمان  استخدام احلاسوب يف التعليم،) : م٢٠٠٣(الفار، ابراهيم  §
: الرياض  ٢ط   ،احلاسب اآليل واستخداماته يف التعليم) : م٢٠٠٣( فودة، ألفت حممد §

  .مطابع هال
  .امؤسسة أكادميي: بريوت  ،عريب/  Eقاموس ): م٢٠٠٣(كسفورد احمليطقاموس ا §
  .دار النشر الدويل: الرياض  ٢ط ،التدريس وإعداد املعلم) : م٢٠٠٠(قنديل،يس  §
  .دار النشر الدويل: لرياضا ٢ط ،الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم): م١٩٩٩(قنديل،يس  §
ك أعضاء هيئة التـدريس يف جامعـة أم   مدى امتال): هـ١٤٢٨(كنسارة، احسان حممد §

                 ١ط  ،القرى للكفايات التكنولوجية ومدى ممارستهم هلا والصعوبات الـيت يواجهوـا  
  .جامعة أم القرى: مكة املكرمة ) سلسلة البحوث التربوية والنفسية( 



 

٩٩ 

: القاهرة  ١ط ،فلسفة إعداد املعلم يف ضوء التحديات املعاصرة): م٢٠٠١( حممد كتش، §
  . مركز الكتاب للنشر

  ٣ط   ،االتصال االلكتروين وتكنولوجيا التعليم: )م٢٠٠٥( علياءاجلندي، و ،الل،زكريا §
   .العبيكانمكتبة : الرياض

مكتبـة  : الريـاض  ،االنترنت يف التعليم وواقع البحث العلمي): م٢٠٠٢(زكريا  الل، §
 .العبيكان

دار : القـاهرة    ١ط  ،ل حنو أداء أفضـل معلم املستقب): م٢٠٠٥(مدكور، علي امحد  §
 .الفكر العريب

املدينـة    القواعد واألسس النظريـة،  -التعليماملعلوماتية و) : م٢٠٠٥(احمليسن،ابراهيم  §
  .  مكتبة دار الزمان: املنورة

  .دار الفرقان: عمان  ،الكفايات التعليمية يف ضوء النظم): م١٩٨٣(مرعي، توفيق امحد §
دار الفكر : القاهرة ،١ط  ،مهارات القراءة االلكترونية) : م٢٠٠٤(مصطفى، ابراهيم  §

  .العريب
   ١ط  ،مدرسة املستقبل وجمـاالت التعلـيم عـن بعـد    ) : م٢٠٠٥(مصطفى، ابراهيم  §

  .دار الفكر العريب: القاهرة
استخدام تقنية املعلومات واحلاسوب يف التعليم األساسـي   ): م٢٠٠٢( املوسى،عبد اهللا §

 . التربية العريب لدول اخلليجمكتب : الرياض 

،   التعليم االلكتروين األسس والتطبيقـات :  )م٢٠٠٥(امحد  املبارك،و ،املوسى،عبد اهللا §
  .مؤسسة شبكة البيانات: الرياض

  .دار اليازوري: عمان ،١ط ،استخدام احلاسوب يف التعليم) : م٢٠٠٨(نبهان، حيى حممد §
تصميم الربجميات التعليمية وإنتاجها ):م٢٠٠٣(،يامني، حامت حممد اهلرش، عايد، غزاوي، §

  .  ، أربد٣وتطبيقاا التربوية، ط
اإلدارة العامة لإلشـراف  : الرياض  ١دليل املعلم   ط): ١٤١٨(وزارة التربية والتعليم  §

 .التربوي
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  :هرسائل الماجستیر والدكتورا
رياضـيات  مطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتـدريس ال ): هـ١٤٢٧(احلريب، حممد  §

كليـة   .)م.غ(رسالة دكتـوارة    باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املمارسني واملختصني، 
  .التربية، جامعة أم القرى؛ مكة املكرمة

مدى استفادة معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرياض ) :  م٢٠٠٢(العبيد، إبراهيم عبداهللا  §
، كلية التربية، جامعة .)م.غ(ة ماجستري رسال  االنترنت،  –من الشبكة العاملية للمعلومات 

 .امللك سعود؛ الرياض
مدى توافر كفايات تقنية احلاسب واإلنترنت لدى طالب ): م٢٠٠٢(حيي  آل حميا،عبد اهللا §

 .كلية التربية،جامعة امللك سعود؛ الرياض.) م.غ(رسالة ماجستري   كلية املعلمني باا

عليم االلكتروين يف التعليم العام باململكـة  إدارة الت) : هـ١٤٢٦(آل مزهر، سعيد حممد §
كلية التربية،  جامعـة  .)م.غ(رسالة دكتوراه   ) منوذج تنظيمي مقترح(العربية السعودية 

 .امللك سعود؛ الرياض

برنامج مقترح لتنمية بعض الكفايات التعليمية لدى ): م١٩٩١(هاشم، كمال الدين حممد  §
كلية .) م.غ(رسالة دكتوراه  وية بالسودان أثناء اخلدمة،  الثانمعلم املواد التجارية باملرحلة 

  .  التربية، جامعة عني مشس؛ القاهرة
  :الدوریات 

معوقات استخدام تقنيـات التعلـيم   ): م٢٠٠٦(األختر، عبدالرمحن، واهلديب،غسان  §
) ٦(والوسائل التعليمية يف املرحلة الثانوية مبحافظة الطائف، جملة كليات املعلمـني مـج  

 .   سبتمرب) ٢ع(
مدى فاعلية التعليم االلكتروين يف تعليم اللغة االجنليزيـة يف املرحلـة   ):م٢٠٠٦(اجلرف، رميا §

  .مجعية جسنت: الرياض)  ٣٦ع(اجلامعية يف اململكة العربية السعودية،رسالة التربية وعلم النفس 
م للمرحلة تصور مقترح للكفايات الالزمة إلعداد معلم العلو): م٢٠٠٣(احلذيفي، خالد  §

   .) ١( ، العلوم التربوية)١٦م(املتوسطة، جملة جامعة امللك سعود،
الة العربية " . دور املعلم يف عصر اإلنترنت والتعليم عن بعد) "م١٩٩٩(دروزة، أفنان  §

  .ديسمرب) ٢ع) (١٩مج. (للتربية ، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم



 

١٠١ 

اجات التكوينية الالزمة ملعلم التعليم األساسي يف ضوء االحتي) :م٢٠٠٥(صاصيال، رانيه §
  . ؛ دمشق)٢ع ) (٢١مج(التحديات املعاصرة، جملة جامعة دمشق للعلوم التربوية 

أهداف وطموحات يف التعليم االلكتروين   رسالة التربيـة،  ): م٢٠٠٤(الظفريي، فايز  §
   .)٤ع (مسقط، 

ة الدراسات العليا يف قسم التربيـة يف  مدى امتالك طلب):م٢٠٠٧(عرمان، إبراهيم حممد §
  .٢،مجادى )٤٨جامعة القدس ملهارات استخدام احلاسوب،جملة احتاد اجلامعات العربية ع 

من التعليم املـربمج إىل التعلـيم االلكتـروين، جملـة     ): م٢٠٠٢(العريين، عبدالرمحن §
            .) ٩١ع(املعرفة

جهات معلمي املـدارس األساسـية يف   تو) : م٢٠٠٦(العمري، أكرم ، والعمري، حممد  §
مديرية تربية إربد األوىل حنو تنمية املوارد البشرية الحتياجات التعلم االلكتروين،  جملـة  

  ). ٢ع) (٧مج(العلوم التربوية والنفسية 
معوقـات اسـتخدام الـتعلم    ): م٢٠٠٦(يخ، عاصم، وعطية، أنس شحممد، جربين،وال §

  ٤ع ٧عة اهلامشية، جملة العلوم التربوية والنفسية مج االلكتروين من وجهة نظر طلبة اجلام
 .م٢٠٠٦

الكفايات التعليمية لطلبة كلية التربية ) : م١٩٩٠(نشوان،يعقوب والشعوان، عبدالرمحن  §
 .؛ الرياض)١(العلوم التربوية  ٢باململكة العربية السعودية، جملة جامعة امللك سعود 

معرفة معلمي ومعلمات العلوم بدولة الكويت  مدى): م٢٠٠٣(اهلدلق، عبداهللا عبدالعزيز §
 ١٥مبهارات احلاسوب وكثافة استخدامهم هلا يف التدريس، جملة جامعة امللك سـعود، م 

  .  ؛ الرياض٢العلوم التربوية
   ) :أوراق العمل والبحوث( المؤتمرات والندوات

ر يف نـدوة  كتروين، حبث منشـو دور املعلم يف التعليم االل) : م٢٠٠٦(الزركاين، خليل  §
 . أبريل١٩-١٧جامعة البحرين  "حقبة جديدة يف التعلم والثقافة -م االلكتروينالتعل"

التعليم االلكتروين ورقة عمل مقدمة إىل دورة إعـداد  ) : م٢٠٠٣(السعيد، رضا مسعد §
  .جامعة املنوفية؛ مصر –املعلم اجلامعي، كلية التربية 
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وتدريبـه يف ضـوء الثـورة املعرفيـة     إعداد املعلم ): م٢٠٠١(العطروزي، حممد نبيل §
مناهج التعليم والثـورة املعرفيـة   . والتكنولوجية املعاصرة، املؤمتر العلمي الثالث عشر 

 .١٢-٥ص ص .   والتكنولوجية املعاصرة  جامعة عني مشس؛ القاهرة

تطبيقه، ورقـة عمـل    احلاجة إليه وآلية..التعليم عن بعد ): هـ١٤٢٥(عفيفي، حممد  §
 ).هـ١٧/١/١٤٢٥-١٥(تقى الثاين للجمعية السعودية لإلدارة مقدمة للمل

عوائقـه،  -فوائده-خصائصه-مفهومه-التعليم االلكتروين): م٢٠٠٢( املوسى،عبد اهللا §
-٢٢هــ املوافـق  ١٧/٨/١٤٢٣-١٦ورقة عمل مقدمة لندوة مدرسـة املسـتقبل   

  . الرياض: م  كلية التربية ، جامعة امللك سعود٢٣/١٠/٢٠٠٢
  :ت مصادر االنترن

اجلزائر منوذجاً ، جملة علـوم  : التعليم االلكتروين رؤية مستقبلية جديدة): م٢٠٠٧(بلقرمي،سهام  §
تـاريخ الـدخول   ) htm http://www.ulum.nl/c.  17( ، ينـاير ) ٢ك) (٣٢ع (إنسانية 

 .هـ١٠/٣/١٤٢٩

ء هيئة التدريس يف اجلامعات السـعودية  مدى استخدام أعضا) :  م٢٠٠٤(اجلرف، رميا  §
الواقع والتطلعات،سجل وقائع ندوة تنمية أعضاء هيئـة التـدريس،   : للتعليم االلكتروين

م                                                             ٢٠٠٤جامعــــة امللــــك ســــعود    -كليــــة التربيــــة 
 )http://docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles43/Article430720.doc (تاريخ الدخول 

  هـ٢٢/٣/١٤٢٩
مدى ممارسة املعلمني الفلسـطينني يف املـدارس احلكوميـة    ) : م٢٠٠٧(دروزة، أفنان §

ملفتوحة  ألدوارهم املتوقعة منهم يف عصر االنترنت من وجهة نظرهم، جملة جامعة القدس ا
 .)(http://www.qou.edu/homePage/arabic/magazine/11  ١١ع

التعليم االلكتروين واقع وطموح، ورقة عمل مقدمة إىل ): هـ١٤٢٤(الراشد، فارس إبراهيم  §
مدارس ) م٢٣/٤/٢٠٠٣-٢١املوافق  ٢١/٢/١٤٢٤-١٩(الندوة األوىل للتعليم االلكتروين 

) p1.doc) /papers/news /http://www.jeddahedu.gov.saامللك فيصـل 
 هـ٢/٣/١٤٢٩تاريخ الدخول 
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مدى أمهية الكفايات التعليميـة األساسـية لتـدريس    ) : م٢٠٠٣(  ظسالمة،عبد احلاف §
احلاسب اآليل وممارستها من وجهة نظر هيئة تدريس احلاسب بكليات املعلمني باململكـة  

تــاريخ ) docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles http:www (ســعودية،العربيـة ال 
  .هـ١٤٢٩-٢-٢٧الدخول

التعليم االلكتروين يف الدول النامية، ورقة عمل مقدمـة  ):  م٢٠٠٣(عبداملنعم، ابراهيم  §
للندوة االقليمـية حول توظيـف تقنيـات املعلومـات واالتصــال يف التعليــم،   

 .هـ٢١/٢/١٤٢٩تاريخ الدخول ) http://wwwituarabic.org(دمشـق، يوليو 

التعليم االلكتروين تقنية رائدة وطريقة واعدة، ورقة عمل مقدمة ): هـ١٤٢٤(العريفي، يوسف  §
) م٢٣/٤/٢٠٠٣- ٢١املوافـق   ٢١/٢/١٤٢٤- ١٩(إىل الندوة األوىل للتعليم االلكتـروين  

  )p1.doc) /papers/NEWS /http://www.jeddahedu.gov.sa مدارس امللك فيصل
 . هـ٢٢/٢/١٤٢٩تاريخ الدخول 

التعليم االلكتروين يف كلية االتصاالت ): م٢٠٠٣( ،حممدواحلامد،العويد، حممد §
كتـروين  واملعلومات بالرياض  ورقة عمل مقدمة إيل الندوة األوىل للتعليم االل

 دارس امللك فيصل ـم) م٢٣/٤/٢٠٠٣- ٢١ق ـاملواف - ٢١/٢/١٤٢٤- ١٩(
      p1.doc) /papers/news /http://www.jeddahedu.gov.sa(          

  .هـ٢/٣/١٤٢٩اريخ الدخول ت
مقدمة إىل ملتقى التعلـيم  ثقافة التعليم االلكتروين، ورقة عمل ) : م٢٠٠٨(الل، زكريا §

اإلدارة العامة للتربية : الرياض)هـ ٢١/٥/١٤٢٩-١٩(االلكتروين األول بالتعليم العام 
  .هـ٢٩/٥/١٤٢٩تاريخ الدخول  spo6.pdf/ps/elf.gov.sa/http:wwwوالتعليم 

كفايات إعداد املقـررات االلكترونيـة   ) :  م٢٠٠٧(حممد،مصطفى والعمري، حسن  §
ريس بكلية التربية لبدنية والرياضية مبدينة الرياض باململكـة  العربيـة   ألعضاء هيئة التد

ــعودية    ــاريخ   .saudi-fitness.net/files/drmodrha.doc http:wwwالس ت
 . هـ١٤٢٩-٣-٣الدخول 

ترف أم ضرورة، ورقة عمل مقدمـة  .. التعليم االلكتروين)  م٢٠٠٢( احمليسن، ابراهيم §
كليـة  ) م٢٣/١٠/٢٠٠٢-٢٢املوافق  ١٧/٨/١٤٢٣-١٦(لندوة مدرسة املستقبل 
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) http://wwww.ksu.edu.sa/seminars/future(التربية جامعة امللـك سـعود   

   .               هـ٢٢/٢/١٤٢٩تاريخ الدخول 
مؤمتر التعلـيم  "مقدم إىل  متطلبات التعليم االلكتروين، حبث) : م٢٠٠٧(املوسى،عبداهللا  §

ــديات ــاق وحتـ ــروين آفـ ــت" االلكتـ ــارس ١٩-١٧الكويـ .                                   م٢٠٠٧مـ
)http://age.gov.sa/elern/showthread.php ( هـ٢٥/٢/١٤٢٩تاريخ الدخول. 

كفايات التكنولوجية للمعلمني يف مدينة أربد من وجهة نظر ال):  م٢٠٠٨(املومين،خالد   §
.                                   م٢٠٠٨شــتاء ) ٣٦ع(املشــرفني التربــويني، جملــة علــوم إنســانية      

 )http://www.ulum.nl  ( هـ٢٨/٢/١٤٢٩تاريخ الدخول.  
كيف ميكن اإلفادة من التعليم االلكتروين، الندوة ... مفهوم التعليم االلكتروين ): م٢٠٠٣(النملة، عبدالعزيز §

 مدارس امللك فيصل) م٢٣/٤/٢٠٠٣- ٢١املوافق  ٢١/٢/١٤٢٤- ١٩( األوىل للتعليم االلكتروين 
    p.doc) /papers/NEWS /http://www.jeddahedu.gov.sa ( ـه٢/٣/١٤٢٩تاريخ الدخول..  
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  راجع على الشبكة العالمیة للمعلوماتم
   

١. http://www.arabteam-forum.com  )ريق العريب للربجمةالف(.  
٢. http://ar.wikipedia.org  ) موسوعة ويكبيديا(.  

٣. http://www.hazemsakeek.com/magazin  )املوقع التعليمي للفيزياء(.  

٤. http://www.abegs.org/aportal/default.aspx   )بوابة مكتب التربيـة   موقع
  .)العريب لدول اخلليج 

٥. http://elearning.moe.gov.eg  )   موقع التعليم االلكتروين التابع لـوزارة التربيـة
  .)مصر –والتعليم 

٦. http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Deanships/elearn/Pages/
default.aspx  ) جامعة امللك سعود –موقع عمادة التعلم االلكتروين والتعليم عن بعد .(  

٧.  http://www.elearning-solutions.net  ) موقع حلول التعليم االلكتروين(.  

٨. http://www.elearning.edu.sa/index.html    ) التابعموقع التعليم االلكتروين 
  .) والتدريب املهين باململكة العربية السعوديةلمؤسسة العامة للتعليم الفينل

٩. http://www.moe.edu.qa/Arabic  ) قطر –موقع وزارة التربية(.  
١٠. http://www.al-musawi.com  )موقع الدكتور  علي املوسوي(.  
١١. http://www.ta weer.com  )  موقع التطوير التربوي اخلاص مبشروع امللك عبـداهللا

  ).بوزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية  -لتطوير التعليم
١٢. http://www.khayma.com/education-technology)(  ) التعليم موقع تكنولوجيا(.  
١٣. http://www.elc.edu.sa  )  موقع املركز الوطين للتعلم االلكتروين والتعليم عن بعـد

 .)اململكة العربية السعودية – وزارة التعليم العايلالتابع ل

١٤.  edueast. org.sa http://www. )منتدى تعليم املنطقة الشرقية للبنني(. 
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 االستبانة قبل التحكیم
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  اململكة العربية السعودية
  جامعة أم القرى

  كلية التربية
  )الدراسات العليا(قسم المناهج وطرق التدريس 

  
  

 
  :بعنوان لدراسة علمیة 

 
    

 
 

  علي بن مردد موسى العمري
٤٢٧٨٠١١٨  

  إشراف
  زكـریا بن یحـي الل. د.أ

  
  هـ١٤٢٩- ١٤٢٨الفصل الثاني 

  
    اسم حمكم االستبانة
    الدرجة العلمية
    التخصص
    جهة العمل

    اجلوال - اهلاتف
    الربيد االلكرتوني
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                                                                                           وفقھ اهللا  

  
  السالم علیكم ورحمھ اهللا وبركاتھ

      
  :یقوم الباحث بإعداد دراسة وصفیة بعنوان     

 
.  

  :الرئیسوتتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال     
    

      
  :ةوسیدرج لھ عدة أسئلة فرعی  

معلم ي المرحل ة الثانوی ة بمحافظ ة     ل دى  توافر كفایات التعلیم االلكترون ي   درجةما  .١
 ثقافة التعلیم االلكتروني ؟ حورالمخواة وفق وجھة نظرھم في م

معلم ي المرحل ة الثانوی ة بمحافظ ة     ل دى  توافر كفایات التعلیم االلكترون ي  درجة ما  .٢
  قیادة الحاسب ؟ حورالمخواة وفق وجھة نظرھم في م

معلم ي المرحل ة الثانوی ة بمحافظ ة     ل دى  توافر كفایات التعلیم االلكترون ي   درجةما  .٣
  قیادة الشبكات واالنترنت ؟ محور المخواة وفق وجھة نظرھم في

معلم ي المرحل ة الثانوی ة بمحافظ ة     ل دى  توافر كفایات التعلیم االلكترون ي   درجةما  .٤
مجیات والوسائط المتعددة انتاج وتصمیم البرمحور المخواة وفق وجھة نظرھم في 

 التعلیمیة ؟
ت وافر كفای ات التعل یم االلكترون ي ل دى معلم ي المرحل ة الثانوی ة          درج ة ختلف تھل  .٥

التخص   ص،الخبرة،الدورات (بمحافظ   ة المخ   واة وف   ق وجھ   ة نظ   رھم ب   اختالف     
 ؟)التدریبیة،الجنسیة

   :وتھدف الدراسة إلى 
 .وني األساسیة لمعلم المرحلة الثانویةالوصول لقائمة تحدد كفایات التعلیم االلكتر -١
ت وافر كفای ات التعل یم االلكترون ي  ل دى معلم ي المرحل ة الثانوی ة          درج ة التعّرف عل ى   -٢

 .بمحافظة المخواة
تع زى   مجتم ع الدراس ة  الف ف ي إجاب ات أف راد    ـاین واخت  ـوجود تب   درجة التعرف على -٣

 .)الجنسیة لتدریبیة،التخصص، الخبرة في التدریس، الدورات ا(  :الختالف
  

ویتكون مجتم ع الدراس ة م ن جمی ع معلم ي الم واد بالمرحل ة الثانوی ة بمحافظ ة                
معلم، حیث ستطبق الدراسة على كاف ة أف راد مجتم ع    ) ٣٠٠(المخواة وعددھم قرابة 

  .الدراسة
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كتروني لدى توافر كفایات التعلیم االلي لمعرفة درجة یاس لیكارت الرباعسیستخدم الباحث مقو 
  : وفق المحاور األربعة لألداة، وذلك على ھیئة المثال أدناه ،نمعلمیھؤالء ال

  
  درجة التوافر عالیة متوسطة ضعیفة ال تتوافر

 الكفایة

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

  
  
ولما تملكونھ من درایة وخبرة واھتمام ف ي ھ ذا المج ال، وب رغم تق دیري الرتب اطكم        

لكم ولوقتـكم الثمین، إّال أنني راغٌب في أن أحظى بشرف تحكیمكم لھذه األداة، وانشغا
  واالستنارة بملحوظاتكم واقتراحاتكم،،
  ... صادق الدعاء والتقدير                         

 
almrded@gmail.com 

٠٥٥٦٦٩٨٨١٨  
 

  
 

  [    ]ریاضیات[    ]      اجتماعیات [    ]       عربي ]              [دین 
  [    ]حاسب[    ]        مكتبات [    ]                     E[    ]   علوم

  ) :  ................  فضًال حدد[    ]  (أخرى 

  س        نة  ١٥-١١  (     )     س        نة ١٠-٦(     )           س        نوات ٥-١             (      )
  (      ).  سنة  ١٥أكثر من 

  
 

 

 
 
  
  
  

  )إن رغبت في الحصول على نتائج الدراسة: (  

 



 

١١١ 

 
    وضوح الصياغة  االنتماء للمحور  الكفاية  األمهية  م

  التعديل املقرتح 

هم
م

هم  
غري م

تمي  
تن

نتمي  
ال ت

ضحة  
وا

ضحة  
ري وا
غ

  

:اإللمام بـ                            
١    ماھیة التعلیم االلكتروني       
٢    فلسفة التعلیم االلكتروني       
٣    خصائص التعلیم االلكتروني       
٤     التعلیم االلكتروني) أنواع(أنماط       
٥    أھداف التعلیم االلكتروني       
٦    فوائد التعلیم االلكتروني       
٧    سلبیات التعلیم االلكتروني       
٨    مھام وأدوار المعلم في التعلیم االلكتروني       
٩     المتعلم الكترونیًاصفات الطالب       
١٠    خطوات التحول إلى التعلیم االلكتروني       
١١    الفرق بین التعلیم االلكتروني والتعلیم من بعد       
١٢    مواصفات األجھزة في التعلیم االلكتروني       
١٣    مواصفات البرامج في التعلیم االلكتروني       
١٤     في التعلیم مواصفات البیئة التعلیمیة

  االلكتروني
     

١٥    العوائق التي تواجھ تطبیق التعلیم االلكتروني  
  )قبل ( 

     
١٦     الصعوبات التي تواجھ استخدام  التعلیم

  )أثناء ( االلكتروني 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

١١٢ 

 
    األمهية  م

  الكفاية
ــاء  االنتمــــــــ
  للمحور

    ح الصياغةوضو
  التعديل املقرتح 

هم
م

هم  
غري م

تمي  
تن

نتمي  
ال ت

ضحة  
وا

ضحة  
ري وا
غ

  ١     یمتلك مھارات التشغیل األساسیة لنظام النوافذ
Windows 

     
٢     یستطیع إدارة الملفات من إنشاء وحفظ ونسخ

  وتعدیل
     

٣     یستطیع تشغیل األجھزة الملحقة بالحاسب
  .وئي والكامیراكالطابعة والماسح الض

     
٤     یقوم بتثبیت وإزالة البرامج الحاسوبیة

  المختلفة
     

٥     یستخدم أدوات الذاكرة للتخزین داخل وخارج
  الجھاز

     
٦     یتفحص الخلل في حالة عدم عمل البرامج أو

  .األجھزة ویصلح البسیط منھا
     

٧     وورد ( یستخدم برنامج معالجة النصوص (
Word   

     
٨        باور (یستخـدم برنامج العـروض التـقدیمیـة

 Power Point ) بوینت
     

٩     أكسس( یستخدم برنامج قواعد البیانات (
Access   

     
١٠     أكسل (یستخدم برنامج الجداول الریاضیة (

Excel   
     

١١     یقارن ویمیز بین أنواع مختلفة من أجھزة
  .اإلصدار –الخدمات  – الحاسب من حیث األداء

     
١٢    یتفحص ویكافح الفیروسات ویتأكد من إزالتھا.       
١٣     یتعامل مع برامج تحریر الرسوم والصور

  الرقمیة 
     

١٤    یتعامل مع برامج الوسائط المتعددة       

 
 
 
 
 
 

 
 



 

١١٣ 

 
    م

  يةاألمه
  

  الكفاية
االنتمــــــــــاء 

  للمحور
ــوح  وضـــــــــــ
  الصياغة

  
  التعديل املقرتح 

هم
م

هم  
غري م

تمي  
تن

تمي  
ال تن

ضحة  
وا

ضحة  
ري وا
غ

  

١    یحدد أنواع الشبكات ومھامھا      
٢    یحدد كیفیة وصل الحاسب بشبكة االنترنت       
٣    یتعامل مع محركات البحث لتصفح المواقع       
٤    ي االتصال بالشبكة ویصلح یتفحص الخلل ف

  البسیط منھا
     

٥    لدیھ برید الكتروني خاص       
٦     لدیھ القدرة على تأسیس برید الكتروني والتعامل

  معھ
     

٧     لدیھ القدرة على التواصل صوت وصورة مع
  اآلخرین عبر الشبكة

     
٨     یتعامل مع المكتبات االلكترونیة المستقلة أو

  الجھات التعلیمیةالملحقة ب
     

٩    یقوم بتنزیل الكتب والبرامج من االنترنت       
١٠     یستطیع التسجیل والمشاركة في المنتدیات

  التعلیمیة
     

١١     یستخدم الدروس المتاحة عبر االنترنت في تدریس
  مواده

     
١٢     یتواصل مع المواقع والمنتدیات التي تتناول

  تخصصھ
     

١٣    ستخدم برنامجًا لضغط وفك الملفات التي تم ی
  .تحمیلھا من الشبكة 

     
١٤     یعرض ویتحكم في عرض محتوى الدروس من

  مركز مصادر التعلم/خالل شبكة معمل الحاسب
     

١٥     یستطیع إدارة األجھزة والشاشات من خالل جھاز
  المعلم الرئیس

     

 
 
 
 
 
 
 

 



 

١١٤ 

 
    األمهية  م

  الكفاية
ــاء  االنتمــــــــ
  للمحور

    وضوح الصياغة
  

  التعديل املقرتح 

هم
م

هم  
غري م

تمي  
تن

تمي  
ال تن

ضحة  
وا

ضحة  
ري وا
غ

  

١     یحدد المواصفات المناسبة في البرمجیة
 التعلیمیة 

     
٢     یحدد خطوات تصمیم التعلیم       
٣     یستطیع تحویل محتوى المادة الدراسیة إلى

 .دروس الكترونیة مبسطة
     

٤     یتمكن من دمج النصوص والرسوم والصور
باور (واألصوات في ملف عرض تقدیمي 

 Power Point)بوینت

     

٥     یستطیع دمج مؤثرات النص و الصور
  .واألصوات واللقطات في عرض فالشي

     
٦     تضمین األنشطة واألسئلة المناسبة في یستطیع

 .الدرس االلكتروني
     

٧     یستطیع تضمین المشاھد والعبارات اإلثرائیة
  المناسبة في الدرس االلكتروني

     
٨     لدیھ القدرة على مشاركة فریق عمل مختص

لتحویل محتوى المادة الدراسیة إلى محتوى 
  الكتروني متكامل
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  ) ٢( الملحق رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 قائمة بأسماء المحكمین
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  قائمة بأمساء حمكمي أداة البحث
  جهة العمل  التخصص  االسم  م
جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن   تكنولوجيا التعليم  حممد ساملبن امحد . د.أ  ١

  الرياض :للبنات
  كلية املعلمني :جامعة امللك عبدالعزيز  متكنولوجيا التعلي  رضا عبده القاضي . د.أ  ٢
 بن عواضضيف اهللا . د.أ  ٣

  الثبييت
طرق تدريس 

  اجتماعيات
  كلية التربية :جامعة أم القرى

  القنفذة -كلية املعلمني :جامعة أم القرى   تكنولوجيا تعليم  عبد احلافظ  اجلزويل. د.أ  ٤
  كلية التربية :أم القرىجامعة   تكنولوجيا التعليم  عاملبن أمحد ابراهيم . د  ٥
  كلية التربية:  جامعة أم القرى  تكنولوجيا التعليم  حممد كنسارةبن احسان . د  ٦
  الرياض-كلية املعلمني:جامعة امللك سعود  تكنولوجيا التعليم  سالمة بن حممد عبد احلافظ. د  ٧
  مني مكة املكرمةكلية املعل:جامعة أم القرى  تكنولوجيا التعليم  اسحاق عطاربن عبداهللا . د  ٨
  كلية التربية :جامعة امللك سعود  طرق تدريس حاسب  احلسنبن امحد رياض . د  ٩

  القنفذة :كلية املعلمني  - جامعة أم القرى  حاسب  امحد خملوفبن مسري .د  ١٠
  كلية املعلمني - جامعة الباحة   تقنيات تعليم  أمحد حسنبن الطيب .د  ١١
  كلية التربية - جامعة أم القرى  قنيات تعليمت  حممد السبيلبن عبدالرمحن . د  ١٢
  كلية التربية -جامعة امللك خالد  تقنيات تعليم  حيى آل حميابن عبداهللا . د  ١٣
  كلية املعلمني -جامعة الباحة  تقنيات تعليم  مجعان الزهراين بن عماد .د  ١٤
  التربيةكلية  - جامعة أم القرى  مناهج اللغة االجنليزية  ماجد الفعر  بنفهد . د  ١٥
  جدة كلية املعلمني جامعة امللك عبدالعزيز  حاسب  حنفي هاشمبن كمال .د  ١٦
  الرياض -اإلدارة العامة للتربية والتعليم  طرق تدريس الرياضيات  صنت احلريببن حممد . د  ١٧
تعليم  - تقنيات تعليم  زين الدين بن حممودحممد . د  ١٨

  الكتروين
  جدة ني كلية املعلم:جامعة امللك عبدالعزيز

تعليم الرياضيات   عبداهللا سندبن يوسف .د  ١٩
  واحلاسب 

  كلية التربية - جامعة أم القرى
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  ) ٣( الملحق رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 في صیغتھا النھائیةاالستبانة 
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  اململكة العربية السعودية
  جامعة أم القرى

  كلية التربية
  )الدراسات العليا(قسم المناهج وطرق التدريس 

  
  

 
  :بعنوان لمیةلدراسة ع 

  
  

 
    

 
 
 
 

 
  علي بن مردد موسى العمري

  
  إشراف

  زكـریا بن یحـي الل. د.أ
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  ورعاك  وفقك ا                                                                                                                       أخي معلم املرحلة الثانوية   
  السالم علیكم ورحمھ اهللا وبركاتھ

      
ایات التعل   یم ـر كف   ـتواف    درج   ة ھدف قی   اسس   تنظ   رًا لقی   ام الباح   ث بإع   داد دراس   ة ت     

وس عیًا   ،ق وجھ ة نظ رھم  ـواة وف  ـلة الثانویة بمحافظ ة المخ   ـالمرح يمعلملدى االلكتروني 
للوقوف على رأي علمي

 
 



  

صدق التقدير جلميل تعاونكم،،أ        
  علي بن مردد موسى العمري: الباحث 

almrded@gmail.com  
٠٥٥٦٦٩٨٨١٨  

 
  

 
  [    ]ریاضیات[    ]      تماعیات اج[    ]       عربي [    ]          دین 

  [    ]حاسب[    ]        مكتبات [    ]                     E[    ]   علوم
  ) :  ................  فضًال حدد[    ]  (أخرى 

  س        نة  ١٥-١١(     )       س        نة ١٠-٦(     )           س        نوات ٥-١             (      )
  (      ).  سنة  ١٥ثر من أك

  
 

 

  
  ) :فضًال أكتب اسم ومدة الدورة بادئًا باألطول زمنًا(إذا كانت اإلجابة نعم 

  
  
  

  )ت في الحصول على نتائج الدراسةإن رغب: (  



 

١٢٠ 

 
 
  م

  الكفایة
 


























  اإللمام بماھیة التعلیم االلكتروني  ١     
  رونياإللمام بخصائص التعلیم االلكت  ٢     
  اإللمام بأنماط التعلیم االلكتروني  ٣     
  اإللمام بأھداف التعلیم االلكتروني  ٤     
  اإللمام بفوائد التعلیم االلكتروني  ٥     
  اإللمام بسلبیات التعلیم االلكتروني  ٦     
  اإللمام بمھام وأدوار المعلم في التعلیم االلكتروني  ٧     
  طالب المتعلم الكترونیًااإللمام بصفات ال  ٨     
  اإللمام بخطوات التحول إلى التعلیم االلكتروني  ٩     
  اإللمام بالفرق بین التعلیم االلكتروني والتعلیم من ُبعد  ١٠     
اإللمام بمواصفات األجھزة والبرامج في التعلیم   ١١

  االلكتروني
     

ام التعلیم اإللمام بالصعوبات التي تواجھ تطبیق واستخد  ١٢
  االلكتروني

     

 
  م

  الكفایة
 


























أمتلك مھارات التشغیل األساسیة لنظام النوافذ   ١٣
Windows 

     
  ء وحفظ ونسخ وتعدیلأستطیع إدارة الملفات من إنشا  ١٤     
أستطیع تشغیل األجھزة الملحقة بالحاسب كالطابعة   ١٥

  والماسح الضوئي والكامیرا
     

  أقوم بتثبیت وإزالة البرامج الحاسوبیة المختلفة  ١٦     
  أستخدم أدوات الذاكرة للتخزین داخل الجھاز وخارجھ  ١٧     
أو األجھزة أتفحص الخلل في حالة عدم عمل البرامج   ١٨

  وأصلح البسیط منھا
     

Word   ) وورد ( أستخدم برنامج معالجة النصوص   ١٩     
 ) باور بوینت(أستخـدم برنامج العـروض التـقدیمیـة   ٢٠     



 

١٢١ 

Power Point 
Access   ) أكسس( أستخدم برنامج قواعد البیانات   ٢١     
Excel   ) أكسل (أستخدم برنامج الجداول الریاضیة   ٢٢     
  أستطیع المقارنة بین األجھزة وتحدید األنسب منھا   ٢٣     
أستخدم برامج الحمایة لتفحص وإزالة الفیروسات وأتأكد   ٢٤

  من عملھا
     

  أتعامل مع برامج تحریر الرسومات والصور الرقمیة   ٢٥     
  أتعامل مع برامج الوسائط المتعددة  ٢٦     

 
  م

  الكفایة
 


























 أحدد أنواع الشبكات   ٢٧     
  أحدد كیفیة وصل الحاسب بشبكة االنترنت  ٢٨     
  أتعامل مع محركات البحث لتصفح المواقع  ٣٩     
  حص الخلل في االتصال بالشبكة وأصلح البسیط أتف  ٣٠     
  لدي القدرة على تأسیس برید الكتروني والتعامل معھ  ٣١     
لدي القدرة على التواصل صوت وصورة مع اآلخرین   ٣٢

  عبر برامج المحادثة على شبكة االنترنت
     

أتعامل مع المكتبات االلكترونیة المستقلة أو الملحقة   ٣٣
  التعلیمیة بالجھات

     
  أقوم بتنزیل الكتب والبرامج من االنترنت  ٣٤     
أستطیع التسجیل والمشاركة في المنتدیات التعلیمیة   ٣٥

  والتخصصیة
     

أستخدم الدروس المتاحة عبر مواقع االنترنت في تدریس   ٣٦
  المواد

     
أستخدم برنامجًا لضغط وفك الملفات التي تم تحمیلھا من   ٣٧

  .بكة الش
     

أستطیع التحكم الكترونیًا في عرض محتوى الدروس من   ٣٨
  مركز مصادر التعلم/خالل شبكة معمل الحاسب
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  م

  الكفایة
 


























 أحدد المعاییر التربویة والفنیة في البرمجیة التعلیمیة   ٣٩     
أستطیع تحویل محتوى المادة الدراسیة إلى دروس   ٤٠

 .الكترونیة مبسطة
     

أتمكن من دمج النصوص والرسومات والصور   ٤١
باور (واألصوات في ملف عرض تقدیمي 

 Power Point)بوینت

     

أستطیع دمج مؤثرات النص و الصور واألصوات   ٤٢
  .واللقطات في عرض فالشي

     
أستطیع تضمین األنشطة المناسبة في الدرس   ٤٣

 .االلكتروني
     

لدي القدرة على تقییم البرمجیات التعلیمیة الجاھزة   ٤٤
  تربویًا وفنیًا

     
ـویل لدي القدرة على مشاركة فریق عمل متخصص لتح  ٤٥

  محتوى المادة الدراسیة إلى محتوى الكتروني متكامل
     

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  



 

١٢٣ 

  
  
  
  
  
  
  

  )٤(الملحق رقم 
  
  

  خطاب عمید كلیة التربیة
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  )٥(الملحق رقم 
  
  

  خطاب مدیر التربیة والتعلیم

  بمحافظة المخواة
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