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األطار العام للدراسة

ملخص الدراسة 

والطالب بمرحلة التعلیم الثانوي بدولة اتجاهات الهیئة التدریسیة تناولت الدراسة 

كأداة لتطویر التعلیم ، ومدى التعلیم اإللكترونيأسلوبتطبیقإدراكهم ألهمیة نحو الكویت 

توافر كفایات التعلیم اإللكتروني لدیهم ، ومدى ارتباط وتأثیر تلك الكفایات على مدى إدراكهم 

:وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة ، 

جود اتجاهات إیجابیة لدى كل من الهیئة التدریسیة والطالب نحو إدراكهم ألهمیة و .1

أعضاء هیئة آراء  تتباینكمالتطویر التعلیم ، كأداة  یق أسلوب التعلیم اإللكتروني تطب

النوع ، الجنسیة ، مالئمة أسلوب التعلیم "كل من متغیر ختالف التدریس تبعًا ال

عدم وجود تباین في آراءهم تبعًا لكل و ، "المنطقة التعلیمیةو اإللكتروني لتعلیم الطالب ، 

الدورات التدریبیة في مجال الحاسب وتكنولوجیا التعلیم ، التخصص"من متغیر

"كل من متغیر ختالف ً الطالب تبعًا ال آراء تتباینكما، "، سنوات الخبرة الوظیفي

المنطقة التعلیمیة ، التخصص الدراسي ، الصف الدراسي ، وكما تبین عدم وجود تباین 

.، الجنسیةالنوع "في آراءهم تبعًا لكل من  متغیر "

توافر الكفایات المؤهلة ألسلوب التعلیم اإللكتروني لدى كل من أعضاء هیئة التدریس.2

.بدرجة عالیة  والطالب 

لكل من أعضاء هیئة بین كفایات التعلیم اإللكترونيعالقات ارتباط إیجابیة وجود .3

همیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني كأداة لتطویر التعلیم أل هموٕادراكالتدریس والطالب

.

لكفایات التعلیم اإللكتروني)05.(وجود أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة .4

نحو إدراكهم ألهمیة تطبیق والطالب الهیئة التدریسیة كل من اتجاه و مجتمعة بأبعادها 

.كأداة لتطویر التعلیم أسلوب التعلیم اإللكتروني

Abstract
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This study examined the trends of faculty and students ( in Kuwait Public high schools)

with regards to their awareness of the importance of applying the method of e-learning

as a tool for the development of education, and the availability of the qualifications of e-

learning which they have and the relevance and impact of these qualifications towards

their recognition.

The study concluded the following results:

1. Positive trends of both faculty and students towards an understanding of the

importance of applying the e-learning method as a tool for the development of

education

Views of faculty members differed depending on the following variations:

Gender, nationality, convenience of applying the e-learning method to teach

students, and the school district

No difference in opinion was noted based on the variation of:

training courses in the field of computer and technology, education, subject

specialty, or years of experience

Differing views of students were dependent on the variation of:

school district, study major, class year and no difference in opinion was noted

based on the variation of gender or nationality

2. The high degree of availability of qualified skills for the e-learning method from both

members of the faculty and students

ϯ ͘ �dŚĞ�ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ�ŽĨ�Ă�ƉŽƐŝƟǀ Ğ�ƌĞůĂƟŽŶ�ďĞƚǁ ĞĞŶ�ƚŚĞ�ƋƵĂůŝĮ ĐĂƟŽŶƐ�ŽĨ�Ğ-learning from both

faculty and students and their awareness of the importance of applying the method of

e-learning as a tool for the development of education

ϰ͘ �, Ăǀ ŝŶŐ�Ă�ƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇ�ƐŝŐŶŝĮ ĐĂŶƚ�Ğī ĞĐƚ�Ăƚ�Ă�;͘ ϬϱͿ�ůĞǀ Ğů�ŽĨ�ƐŝŐŶŝĮ ĐĂŶĐĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�

qualifications of e-learning in all of its combined aspects and orientation of each of the

faculty and students about their understanding of the importance of applying the

method of e-learning as a tool for the development of education

الدراسةمقدمة
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أن رغبة القیادات التربویة بوزارة التربیة بدولة الكویت في إحداث نقلة نوعیة 

، وتمكین الطلبة من بجودة مخرجاتهابالمنظومة التعلیمیة بكافة عناصرها  بهدف االرتقاء 

یدهم بأسالیب و مواكبة متطلبات عصر التكنولوجیا بما یستلزمه من قدرات ومهارات ، وتز 

مرحلة بالمؤسسات التعلیمیة تمر دة قابلیتهم على التعلم ، لذا فإن تعلیمیة تساهم في زیا

العلم  "فیه یترابط مجتمعهو حتمیة التحول إلى واجهتٕان التحدي الذي ، و تحول جذري 

على التعامل  ونقادر  الهیئة التدریسیة واإلداریة والطلبة  كونی، بحیث "والتكنولوجیا والتنمیة

كمحرك فعال للتطور یبعد عن خطر التخلف والتهمیش االقتصادي  ةالتكنولوجیالتقنیات مع 

یعتمد تحقیق الجودة في التعلیم إن ، كما )1999السعدون وعبید ، (واالجتماعي والسیاسي

هامًا لالرتقاء بالمنظومة عنصرًا یعد هفتطبیق، على األخذ بمفهوم التعلیم اإللكتروني 

التي تضمن ستراتیجیة االخطط الوضع وزارة التربیة على یستلزم أن تعملمما ، التعلیمیة

.بما یساهم في فاعلیة تطبیقهلتعلیم اإللكترونيلتوفیر المقومات األساسیة 

مشكلة الدراسة 

تكمن مشكلة الدراسة في عدم جدوى االستمرار في إتباع الطریقة التقلیدیة في التعلیم 

وخاصًة بعد الثورة التكنولوجیة الهائلة واالنفجار المعلوماتي الذي یشهده عالمنا المعاصر ، 

لذا تسعى العدید من الدول إلى االعتماد على أسلوب التعلیم اإللكتروني إال أن هذا النوع من 

أعضاء هیئة یعتمد على األولىبل هو في الدرجةوتقنیاتلیس مجرد برمجیات علیم  الت

على تطبیق أدوات التعلیم اإللكتروني  مالتي تعینهالقدرات والمهاراتمن یمتلكونتدریسیة

على استیعاب هذا النوع من  الطالبقدرة  علىوكما یعتمد أیضًا ، المنظومة التعلیمیة في

كنساره ، (و، )2010،والجنديالل (أمثال العدید من الكتاب والباحثین أشار التعلیم ،

التعلیم تطبیق تمكن من قدرات ومهارات فر اعلى أهمیة تو )2007الدایل ، (و، )2007

الحالیة الدراسة لذا فإن  ،على حد سواء  الطالبكل من الهیئة التدریسیة أو اإللكتروني لدى 

:التساؤالت التالیة تسعى إلى االجابة عن 
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التربیة بدولة بالمرحلة الثانویة بوزارة والطالبما هو اتجاه كل من الهیئة التدریسیة .1

؟ التعلیملتطویر كأداة أهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني الكویت نحو إدراك

المرحلة  وطالبما هي القدرات والمهارات التي یتمتع بها كل من الهیئة التدریسیة .2

؟ من وجهة نظرهم الثانویة التي تؤهلهم لتطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني 

بالمرحلة الثانویة بوزارة  والطالب الهیئة التدریسیةكل من هل یوجد تباین في اتجاهات .3

التربیة بدولة الكویت نحو إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني تعزى إلى 

.لكل منهم رافیة المتغیرات الدیمغ

بالمرحلة الثانویة  وطالبمن الهیئة التدریسیة كل هل توجد عالقة ارتباطیة بین اتجاه .4

بوزارة التربیة بدولة الكویت نحو إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني 

.القدرات والمهارات التي یتمتع بها كل منهم 

الذي یفضله كل من أعضاء الهیئة التدریسیة أسلوب التعلیم اإللكتروني األمثل ما هو.5

الذي یتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم ؟و  والطالب

أهمیة الدراسة 

تنبع أهمیة الدراسة من أهمیة الموضوع الذي تطرحه فمن المسلم به إن اعتماد 

التعلیم اإللكتروني كأسلوب للتعلیم بوزارة التربیة یتطلب إحداث تطورات سریعة وجذریة في 

الفقريالعمودالعدید من الجوانب التنظیمیة والتكنولوجیة ، وباعتبار أن الهیئة التدریسیة 

ةالمسؤوليفه،التعليميةالمنظومةتطويرفيالزاويةحجروالعامللتعليم

ومواكبالمستقبلفيالمشكالتمواجهةعلىقادرجيلإعدادعن

دم لذا یجب ع، تعد الفئة المستهدفة من عملیة التطویر الطالبكما أن ،للتكنولوجيا

إغفال مدى قدرة ومهارة أعضاء الهیئة التدریسیة والطلبة على حد سواء لتعامل بفاعلیة مع 

التقنیات التكنولوجیة التي یتضمنها هذا النوع من التعلیم ، وتعد القدرات والمهارات أحد 

العناصر التي تساهم في نجاح منظومة التعلیم اإللكتروني ، كما تنبع أهمیة الدراسة من 

الضوء على الدور المتزاید للتعلیم اإللكتروني في تطویر المنظومة التعلیمیة وحل  ألقاء
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الكثیر من المشكالت التربویة ، وأیضًا العمل على تهیئة الطلبة للتعامل مع هذا النوع من 

.التعلیم في المرحلة الجامعیة 

أهداف الدراسة 

:تسعى الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة 

بالمرحلة الثانویة بوزارة التربیة بدولة الكویت  الطالبات الهیئة التدریسیة و رصد اتجاه.1

التعلیملتطویر  كأداة نحو إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني

 والطالبالوقوف على القدرات والمهارات التي یتمتع بها كل من الهیئة التدریسیة .2

من وجهة نظرهمأسلوب التعلیم اإللكترونيالمرحلة الثانویة التي تؤهلهم لتطبیقب

االختالف في اتجاهات الهیئة التدریسیة بالمرحلة الثانویة بوزارة مدى الوقوف على .3

التربیة بدولة الكویت نحو إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني تبعًا 

التخصص ، طبیعة المنطقة التعلیمیةالنوع ،  (الختالف بعض المتغیرات الدیمغرافیة 

الدورات التدریبیة في ،  اآللي ، الدورات التدریبیة في مجال الحاسب، سنوات الخبرة 

)، مدى مالئمة أسلوب التعلیم اإللكتروني كأداة لتعلیم الطالبتكنولوجیا التعلیممجال 

المرحلة الثانویة بوزارة التربیة بدولة  طالباالختالف في اتجاهات مدى الوقوف على .4

الكویت نحو إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني تبعًا الختالف بعض 

،  الدراسي ، التخصص المنطقة التعلیمیةالجنسیة ، النوع ، (المتغیرات الدیمغرافیة 

)الصف الدراسي 

بالمرحلة الثانویة  والطالبالتدریسیة من الهیئة كل بیان العالقة االرتباطیة بین اتجاه .5

نحو إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني القدرات والمهارات التي یتمتع 

بها كل منهم

تحدید أسلوب التعلیم اإللكتروني األمثل الذي یفضله كل من أعضاء الهیئة التدریسیة .6

.الذي یتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم والطالب
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التوصیات للقیادات التربویة بوزارة التربیة بدولة الكویت المنوط بها تطبیق تقدیم بعض.7

.منظومة التعلیم اإللكتروني بها 

حدود الدراسة 

المفهوم ، األهمیة (التعلیم اإللكتروني یقتصر موضوع الدراسة على :موضوعي ال الحد

تجرى هذه الدراسة بوزارة التربیة بدولة الكویت من خالل :مكاني الحد ال، )، الكفایات 

الهیئة أعضاء :الفئة المستهدفة ، )مناطق تعلیمیة 6(المختلفة المناطق التعلیمیة 

تتم :زمني الحد ال، التدریسیة وطالب المرحلة الثانویة بالمناطق التعلیمیة بدولة الكویت

.2013/2014الحاليالدراسة في العام الدراسيإجراء

:الدراسةخطة 

:على النحو التاليمباحثثالثةالدراسة تضمن هذا ت

یتضمن ملخص البحث، مشكلة وأسئلة البحث، وأهمیته وأهدافه، :األولالفصل

وحدوده، وخطة البحث ومصادر البیانات 

الدراسات السابقة والمتعلقة بطریقة مباشرة اإلطار النظري و یتضمن:الثانيالفصل

وغیر مباشرة بموضوع البحث وفروضه 

تضمن إجراءات للدراسة المیدانیة واألسالیب تالدراسة المیدانیة و :الفصل الثالث

اإلحصائیة التي ستستخدم في اختبار الفروض وعرض البیانات وتحلیلها ومناقشة النتائج 

.الباحث، والتوصیات التي توصلت إلیها

أعتمد الباحث على جمع كل من البیانات والمعلومات :مصادر الحصول على البیانات 

:النظریة من المصادر اآلتیة 

، والمؤتمرات تمثلت في المراجع والكتب والدوریات العربیة واألجنبیة :مصادر ثانویة 

ذات العالقة بموضوع البحث المنشورة وغیر المنشورة والدراسات السابقة 
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اعتمدت الباحث على أسلوب الدراسة المیدانیة في إجراء هذا البحث ، :مصادر أولیة 

ولذلك من خالل استبانة یتم توزیعها ثم جمعها بعد اإلجابة علیها من قبل كل من الهیئة

حصائیة االختبارات اإلإلجراء SPSSالمبحوثین، ثم استخدام برنامج  والطالبالتدریسیة 

.للخروج بالنتائج والتوصیات

الثانيالفصل

الدراسة النظریة 

إن العصر الحدیث یعتمد بصورة أساسیة على التكنولوجیا والمعلومات أو ما یطلق 

علیه الثورة المعلوماتیة الرقمیة التي تتخذ من التكنولوجیا الحدیثة والمتطورة وسیلة لتعزز 

عدم المركزیة ، العولمة ، :مكانتها  ، ویتمیز هذا العصر الرقمي بأربعة خصائص هي 

أسلوب التعلیم اإللكتروني تحوًال مبتكرًا في یعد و  ،)2008عبد العزیز ، (یة التناغم ، واإلجرائ

مجال التعلیم بمراحله التعلیمیة المختلفة لما یمثله من قدرة في سرعة الوصول إلى المعرفة 

(أشار وقد والمعلومات المحددة من خالل مجموعة واسعة من الحلول التعلیمیة اإللكترونیة ، 

الذي ) طالب بال حقائب (إلى أن التعلیم االلكتروني یعد تعلیم المستقبل )2010الراضي ، 

كل من یعتمد على استخدام التقنیات الحدیثة من قبل المعلم والمتعلم على حد سواء في 

مجال التقدم للتعلیم والتعلم والتقدم لالختبارات والتقییم وكل ما یرتبط بالعملیة التعلیمیة ، إن 

لوب یمكن المؤسسات التعلیمیة من التغلب على الكثیر من المعوقات التي تواجهها هذا األس

ٕان قدرة التعلیم اإللكتروني على تكوین بیئة و في بناء منظومة تعلیمیة متطورة وحدیثة ، 

توافر مجموعة من المهارات المتنوعة لكافة عناصر تعلیمیة افتراضیة جدیدة كلیًا یتطلب

)وخاصة أعضاء هیئة التدریس والطالب المنظومة التعلیمیة  Romiszowski,2004).

مفهوم التعليم اإللكرتوني

تناول العدید من الكتاب والباحثین التعلیم اإللكتروني من جوانب متعددة لذك تعددت 

مفاهیمه تبعًا الختالف تلك الجوانب ، ویعتبر مصطلح التعلیم اإللكتروني من المصطلحات 

بأنه استخدام الوسائط المتعددة التي یشملها )2002العطروني ، (، فقد عرفه األكثر تداوالً 
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أو إذاعة ، أو الساتالیتشبكة المعلومات الدولیة العنكبوتیة ، أو (الوسط اإللكتروني من 

أفالم فیدیو أو تلیفزیون أو أقراص ممغنطة أو مؤتمرات بواسطة الفیدیو أو برید إلكتروني ، 

(في العملیة التعلیمیة ، وتعرف )أو محادثة بین طرفین عبر شبكة المعلومات الدولیة 

ها المختلفة التعلیم باستخدام الحواسیب وبرمجیات:التعلیم اإللكتروني بأنه )2003الغراب ، 

عبد العاطي و أبو (سواء على شبكات مغلقة أو مشتركة أو شبكة اإلنترنت ، فیما فأشار 

أن المقصود بالتعلیم اإللكتروني بصفة عامة استخدام التكنولوجیا بجمیع )2009خطوة ، 

مًا أنواعها في إیصال المعلومة للمتعلم بأقل وقت وجهد وأكبر فائدة وقد یكون هذا التعلم تعل

داخل الفصل Asynchronous، وقد یكون غیر متزامن  Synchronousفوریًا متزامنًا 

,Kirk)وقد حدده أیضًا ، أو خارجه  2002 على إنه أحد أشكال التعلیم عن بعد ویعرفه (

ون هناك كبأنه أحد نظم التعلیم الذي یعتمد على وسائل وتقنیات المعلومات وعادًة ما ی

غیر مباشر مع الهیئة التعلیمیة المحیطة وبالتالي یصبح نابعًا من الشخص تفاعل مباشر أو 

عبد (نفسه فهو الذي یقوم بالمشاركة في إعداد المناهج ومراجعة المواد ، كما حدده كذلك 

بأنه أحد أشكال التعلیم عن بعد التي تعتمد على إمكانیات وأدوات شبكة )2008العزیز ، 

والحاسبات اآللیة في دراسة محتوى تعلیمي محدد عن طریق )االنترنت(المعلومات الدولیة 

.المیسر والمتعلم والمحتوى /التفاعل المستمر مع المعلم 

(شقین منملیة تتألفوفي ضوء ذلك ویمكن النظر إلى التعلیم اإللكتروني بأنه ع

عملیة تدریسیة ترتبط بالمحتوى العلمي وتقدیمه إلكترونیًا :الشق األول )2005زیتون ، 

للمتعلم عبر الوسائط المتعددة على الحاسبات اآللیة وشبكة المعلومات بحیث یحدث التفاعل 

مع قدراته ، الهادف والنشط مع المقرر في إي مكان وزمان یختاره وبالسرعة التي تتناسب 

عملیة إداریة تنظیمیة تتعلق بتوظیف مزیج من الوسائط التعلیمیة وفرق :والشق الثاني 

العمل على إدارة نظام إلدارة المقرر

إن االنتشار الواسع الستخدامات االنترنت وما یتمتع به من ممیزات وظهور 

والمعلم قد أدى إلى االنترنت ألول مرة في منتصف التسعینیات كوسیط اتصال بین المتعلم
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ظهور التعلم عبر االنترنت والجامعات االفتراضیة والمدارس االفتراضیة والفصول االفتراضیة 

، وبهذا بدأ یتبلور مفهوم التعلم القائم على االنترنت كنموذج جدید للتعلم عن بعد وأحد 

.)2009عبد العاطي و أبو خطوة ، (أشكال التعلیم اإللكتروني 

م شبكة اإلنترنت في التعلیم أدى إلى تطور مذهل وسریع في العملیات إن استخدا

التعلیمیة وٕانجازاتها في قاعات الدرس ، كما أثر في طریقة أداء المعلم والمتعلم ، وأن قواعد 

تطور :االتصاالت في الحاسوب تستطیع مساعدة المتعلمین لتحقیق األهداف التعلیمیة منها 

ي ، تنمیة استراتیجیات حل المشاكل ، تنمیة مهارات التفكیر العلمي التفكیر الخالق واإلبداع

عندما یتطور التفكیر االبداعي لدى المتعلم یمكنه الوصول و  ،، تحقیق التعلم طویل األجل 

إلى أكثر من طریقة مجدیة وفاعلة للحصول على المعلومات من خالل شبكة االنترنت ، 

لدیهم الفرصة لالتصال فیما بینهم لتحلیل ما لدیهم من وهذه تعتمد على نوعیة من المتعلمین 

.معلومات

تحدید :إن تقدیم المعلومات عبر شبكة االنترنت یتطلب اتخاذ عدة خطوات وهي 

احتیاجات المتعلمین ، وتطویر األهداف واألنشطة التعلیمیة ، تنظیم المحتوى والمعلومات 

)2010الراضي ، (:ئلة وترتیبها ، ، لذلك یجب االجابة على بعض االس

هل طریقة تقدیم المعلومات تساعد المتعلمین على التفاهم مع اآلخرین ؟

هل تشجع على اعطاء رد فعل صحیح تجاه المواقف المختلفة ؟

هل تساعد على تقدیم معلومات تساهم في تحقیق األهداف المرسومة ؟

أن االجابة على تلك االسئلة سوف یساعد المعلم على انتاج المواد التعلیمیة بصورة فاعلة 

تمكنه من تحقیق أهداف العملیة التعلیمیة وتكون أداة جذب للمتعلمین في ذات الوقت ، كما 

وعلى الرغم من توجه تمكن المتعلمین من االنتقال المنطقي بین مستویات المعلومات ، 

لمؤسسات التعلیمیة نحو استخدام شبكة االنترنت في التعلیم والمزایا المشجعة العدید من ا

مزايا أهداف وتناول عدد من الباحثین قد و ، التي یمكن تحقیقها من خالل استخدامه 
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)2001سالمه ، (:منهم على سبيل املثال كل من  التعليم االلكرتونياستخدام أسلوب ومربرات 

(2003ریفي ، الع) (  2003الراشد ، ( (2004سالم ، ) (2004الفلیح ، ) 2004التودري ، )

) :)2009عبد العاطي و أبو خطوة ، ()2006غنایم ، )

العصر، قادر على التعامل مع التقنیة ومهارات إعداد جیل من المعلمین والمتعلمین

.لمعلوماتاوالتطورات الهائلة في مجال تكنولوجیا 

 وبالتالي لدیهم،وتعویض نقص الخبرة ، مساعدة المعلمین في إعداد المواد التعلیمیة

تقدیم حقیبة تعلیمیة إلكترونیة سهولة التحدیث، وتعویض النقص في الكوادر التعلیمیة 

.عن طریق الصفوف االفتراضیةوالتدریبیة في بعض القطاعات التعلیمیة

 منظومة العملیة التعلیمیة ، والمساهمة اصر عنإیجاد الحوافز وتشجیع التواصل بین

، مما یجعل الطالب یتمتعون بجرأة في في طرح وجهات النظر المختلفة للطالب 

.بینهم واالستفادة من اآلراء والمقترحات المطروحة.التعبیر عن افكارهم 

 سهولة الوصول إلى المعلم في أسرع وقت وخارج اوقات العمل الرسمیة مما یساعد

.الطالب على الحصول على اجابات لتساءلتهم بصورة اسرع 

 یتیح التعلیم االلكتروني للمعلم فرصة التركیز على افكاره ، كما یتیح للطالب الذین

.یعانون من صعوبة التركیز فرصة ترتیب افكارهم وتنظیم االستفادة من المادة الدراسیة

 (ة للمتعلمین بالطریقة العملیة وخاص)التكرار (الحصول على المساعدة اإلضافیة

من خالل التعبیر عن افكارهم بوضعها في جمل محددة مما یعني تكرار )التدریب

.المعلومات التي تدربوا علیها 

 االستمراریة في الوصول إلى المناهج الدراسیة في الوقت والمكان الذي یتناسب مع

.لزمن االحوال المختلفة للطالب واالستفادة القصوى من ا

سهولة وتعدد طرق تقییم وتطور الطالب وتقلیل األعباء اإلداریة للمعلم وٕادارة المدرسة.

 توفیر بیئة تعلیمیة تفاعلیة غنیة ومتعددة المصادر تخدم العملیة التعلیمیة بكافة

.محاورها
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الممیزات التي شجعت التربویین على استخدام شبكة )2010الراضي ، (فیما حدد

التعلیم القائم على االنترنت أحد أسالیب التعلیم اإللكتروني   أن في التعلیم باعتباراالنترنت

االتصال الغیر ، والتفاعل بین األفراد سواء بالوفرة الهائلة في مصادر المعلومات :وهي

ساعدت أهداف مزایا قد و ، )المتزامن (االتصال المباشر أو ) الغیر متزامن (مباشر 

وعلى ومبررات تطبیق التعلیم اإللكتروني في تغییر مالمح ومبادئ التعلم بصف عامة 

  :وهي  ترسیخ المبادئ التي یستند إلیها التعلیم اإللكتروني

 المعلم والمتعلم والمحتوى واالقران (التفاعل بین أطراف العملیة التعلیمیة(

 التمركز حول المتعلم

 التكامل بین عناصر العملیة التعلیمیة

 ، دعم وتعزیز دوافع التعلم المستمر ، المرونة والمساواة ، الموثوقیة ، التعلم الجماعي

الحداثة واإلجرائیة 

:وقد عزز التعلیم اإللكتروني عدة جوانب إیجابیة منها

یم مدى اتاحة مواد ومصادر أصلیة متعددة ، التعلیم في إي مكان ووقت ، التعل

الحیاة ، اتاحة اشكال واسالیب تعلیم متعددة ، زیادة الوعي العالمي ، زیادة القدرة على 

.)2008عبد العزیز ، (االبتكاريالتعبیر 

مشكالت وعقبات التعليم االلكرتوني

تختلف المشكالت والمعوقات التي تعترض تطبیق التعلیم االلكتروني باختالف 

ویمكن تحدید بعض من تلك المشكالت والعقبات في التقاط ،تجربةالظروف المحیطة بكل 

  )هـ  1428و الشمري ، 2009الهرش وآخرون ، :أنظر دراسة كل من (:التالیة 

 التي تمكن )المیزانیات المالیة (عدم توافر الدعم المادي معوقات إداریة تتمثل في

مشروع استخدام شبكة االنترنت في من توفیر االحتیاجات المادیة التي یحتاجها تنفیذ
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التعلیم وخاصًة تكلفة التقنیات والبرمجیات ، حیث ال یتوقف األمر عند عملیة الشراء 

.بل یمتد األمر لتوفیر الدعم التقني بصفة مستمرة وتحدیث تلك التقنیات والبرمجیات

 ثر سلبًا البنیة التحتیة لالتصاالت في بعض الدول مما یؤ عوائق تقنیة ترتبط بضعف

)2004سالم ، (على االتصال بشبكة االنترنت

 عدم إدراك عناصر المنظومة التعلیمیة ألهمیة استخدام شبكة االنترنت في التعلیم مما

یخلق قناعات سلبیة تجاه استخدامها ، وقد یرجع ذلك إلى عدم قدرتهم التقنیة في 

.مة التعامل مع شبكة االنترنت أو الحاسبات اآللیة بصفة عا

 وجود الممانعة وعدم التقبل للتقنیات الحدیثة في مجال التعلیم لدى بعض المعلمین

، باإلضافة إلى افتقار المعلم إلى آلیات التعلیم اإللكتروني وكثرة ورجال التعلیم

.)2006العتیبي ، (الحوافز األعباء المطلوبة منه وقلة 

 لدى ) اللغة اإلنجلیزیة (ضعف القدرات اللغویة  عقبات مرتبطة بالطالب تتمثل في

عناصر المنظومة التعلیمیة وخاصة الطالب مما یؤثر سلبًا في اتجاهاتهم نحو 

.استخدام شبكة االنترنت في التعلیم

 وفرة المعلومات على الشبكة المعلوماتیة الصحیحة والدقیقة وأخرى غیر دقیقة ومضللة

الهیتي ، (یة المعرفة التي یحصل علیها الطالبیؤدي إلى تأثیر سلبي على نوع

2006(.

:ترجع إىل  اخطاء تطبيق التعليم االلكرتوني )2000الفاو ، (فيما يرى 

 اتخاذ قرار تطبیق التعلیم االلكتروني دون تهیئة العاملین بالمؤسسة التعلیمیة وتعریفهم

.التعلیمیةبه وٕاقناعهم بأهمیته وضرورته لتطویر التعلیم واالرتقاء بالعملیة 

 التعریف بالمشروع واهدافه ووسائل :عدم وضع خطة واضحة ومفصلة تشتمل على

.اعمة المطلوبة تطبیقه ومراحله ، والمیزانیة الد

 تركیز األهداف على المردود المادي أو الشكلي للتعلیم اإللكتروني أو االهتمام بتخفیف

.حمل الحقائب المدرسیة عن الطالب 
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 االهتمام بتوفیر أحدث التقنیات والبرمجیات دون االهتمام بتدریب أفراد المنظومة

.التعلیمیة على كیفیة استخدامها 

التقویمیة من فترة ألخرى للتأكد من مدى تحقیقها لألهدافعدم إجراء الدراسات.

التعليم االلكرتوني منظومة  تطبيقكيفية 

إن التوجه نحو  البدء في تطبیق التعلیم االلكتروني في المؤسسات التعلیمیة یتطلب 

)2001الحیلة ، (:اتخاذ عدة خطوات یمكن ایجازها في النقاط التالیة 

 الجهة :االلكتروني هو نظام تطوره وتدیره وتشرف علیه جهتین رئیستین هما التعلیم

التربویة التعلیمیة والجهة التقنیة ، وبالتالي یجب البحث عن مستشارین یجمعون بین 

.الجانب التربوي والتقني

 التعریف :بالتعاون مع المستشارین یتم وضع خطة واضحة المعالم تحتوى على

ووسائل تطبیقه ومراحله مع مراعاة المؤثرات الداخلیة والخارجیة بالمشروع واهدافه

 بدء نشر الوعي لدى منتسبي المؤسسة التعلیمیة بماهیة التعلیم االلكتروني واهمیته مع

.تطویر النظام التعلیمي 

 البدء في تجهیز البنیة التحتیة وفق الخطة الموضوعة ، على ان یتم تجزئتها إلى عدة

تضیات كل مرحلة ، وتوفیر األجهزة والبرمجیات واألدوات الالزمة لتنفیذ مراحل وفق مق

كل مرحلة

 البدء في تدریب وتأهیل منتسبي المؤسسة التعلیمیة على استخدامات الحاسب اآللي

واجادة استخدام التطبیقات ، طرق واسالیب عرض الدروس التعلیمیة في الفصول 

.االلكترونیة وادارتها 

ق التعلیم االلكتروني في عدة فصول تجریبیة بما یضمن سالمة مراحل البدء في تطبی

.التنفیذ قبل تعمیم النظام 
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 إعداد التقاریر واالحصائیات یوضح فیها نتائج تنفیذ التعلیم االلكتروني ومدى تحقیق

األهداف الموضوع مسبقًا 

 وتقدیم الدعم التطویر المستمر للتقنیات والبرمجیات وفق التطور في مجال التقني

.التقني 

أن دمج التعلیم اإللكتروني في المؤسسات التعلیمیة یمكن )2008عبد العزیز ، (ویرى

:تطبیقه من خالل عشرة خطوات رئیسیة هي 

 إعداد تقریر برؤیة المؤسسة التعلیمیة نحو التعلیم اإللكتروني واالنتقال إلى العصر

لمؤسسة التعلیمیة الرقمي ، وأیضًا إعداد تقریر برسالة ا

 وٕاعداد خطة التعلیم اإللكترونيالالزمة،توفیر القیادة التكنولوجیة

 ، تقدیم التنمیة المهنیةو خلق بنیة تحتیة مالئمة ، وتغییر المناهج الدراسیة

توفیر الموارد المالیة لتكنولوجیا التعلیم الرقمي

اریرقیاس أثر التكنولوجیا على المؤسسة التعلیمیة وعرض التق

 المشاركة المجتمعیة في تجوید األداء.

ضرورة االهتمام بالعنصر البشري من حیث تأهیل المشرفین )2004الفلیح ، (وأضاف 

والمدیرین والمعلمین والمتعلمین والفریق التنفیذي في المؤسسة التعلیمیة ، وتطویر بوابة 

تعلیمیة تفاعلیة تحتوى على نظم اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة ، ومحتوى رقمي تفاعلي ، 

أن ادراكات واتجاهات ، و ات وقیاس ودعم وتصمیم الوحدات التعلیمیة ، ونظم اختبار 

)أنظر دراسة(، األساسي لنجاح التعلیم اإللكترونين لمین تعتبر العامل الحاسم والمكو المع

Sandra & Monica,2004و ضرورة العمل على توفیر مستلزمات البیئة التعلیمیة الالزمة ،

متطلبات المقرر اإللكتروني ، البرامج التدریبیة ألعضاء هیئة "لتطبیق التعلیم اإللكتروني 

.)2013الساعدي ، ،أنظر دراسة("التدریس ، متطلبات البیئة التعلیمیة  

التعليم اإللكرتوني وأنواع  مستويات وأشكال
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عبد (تعددت مستویات وأشكال التعلیم اإللكتروني عبر اإلنترنت إلى أربعة مستویات

:)2009العاطي و أبو خطوة ، 

 یعتمد على استخدام البرید اإللكتروني ، ویتمیز بتیسیر االتصال :المستوى األول

المعرفة واآلراء بین التعلیمي بین مجموعة صغیرة من الطالب ویفید في تبادل 

  .الطالب

 یمثل هذا المستوى اإلنترنت وهي شبكة داخلیة مستقلة تربط عدة :المستوى الثاني

مستخدمین بتكنولوجیا اإلنترنت في نطاق هیئة أو مؤسسة معینة ، مما یسهل إجراء 

.الحوار والمناقشات على المستوى المحلي

 التفاعلي من خالل اإلنترنت ویتمیز التدریبیمثل هذا المستوى:المستوى الثالث

بالمحاكاة والرسوم الجاذبة لالنتباه ، كما أن التعلیم في ضوء هذا المستوى یتم بأقل 

.التكالیف 

 التعلیم التفاعلي الفوري من خالل اإلنترنت ویتم یمثل هذا المستوى:المستوى الرابع

یو ، وما زال هذا المستوى في فیه االهتمام بالمؤثرات الصوتیة واستخدام اجهزة الفید

.حیز التطویر 

وغیرهم أنواع التعلیم )2005الموسى والمبارك ، (و  )2004سالم ، (فیما تناول كل من 

:اإللكتروني كما یلي 

)التعلیم اإللكتروني المتزامن .1 Synchronous E-Learning وهو التعلیم الذي :(

یحتاج إلى ضرورة وجود المتعلمین والمعلم في نفس الوقت حتى تتوافر عملیة التفاعل 

خالل المحادثة أو تلقي الدروس من منالحوار  األطرافیتبادل حیثالمباشر بینهم ، 

خالل الفصول االفتراضیة ، ویعرف أیضًا بأنه تعلیم إلكتروني یجمع المعلم مع المتعلمون 

في آن واحد لیتم بینهم اتصال متزامن بالنص أو الصوت أو الفیدیو ، ومن إیجابیات هذا 

النوع من التعلیم أن الطالب یستطیع الحصول من المعلم على التغذیة الراجعة المباشرة في 

.الوقت نفسه 
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Asynchronous)التعلیم اإللكتروني الغیر متزامن .2 E-Learning یتمثل هذا النوع :(

عدم ضرورة وجود المعلم والمتعلم في نفس وقت التعلم ، فالمتعلم یستطیع التفاعل مع في 

المحتوى التعلیمي ، والتفاعل من خالل البرید اإللكتروني كأن یرسل رسالة للمعلم یستفسر 

فیها عن شيء ما ثم یجیب علیه المعلم في وقت الحق ، والتعلم غیر المتزامن بمكن 

المعلومات مع خطة التدریس وطرق التقویم على الموقع المعلم من وضع مصادر 

بع إرشادات المعلم دون أن یكون هناك تاإللكتروني ثم یدخل المتعلم للموقع في إي وقت وی

.اتصال متزامن مع المعلم 

)التعلیم اإللكتروني المدمج .3 Blended Learning هو التعلیم الذي یستخدم فیه :(

 القاءوسائل اتصال متصلة معًا لتعلم مادة معینة وقد تتضمن هذه الوسائل مزیجًا من 

.المباشر في قاعات الدرس والتواصل عبر االنترنت والتعلم الذاتي 

التعلم اإللكتروني :وتبعًا لتعدد مستویات التعلم اإللكتروني تعددت أشكاله أیضًا لتشمل

، والتعلم اإللكتروني باستخدام اإلنترنت ، التعلم CDsخدام األقراص المدمجة باست

.E-Booksاإللكتروني باستخدام الكتب اإللكترونیة 

عدد من البحوث والدراسات حول فاعلیات التعلیم القائم على االنترنت ،  توقد أجری

)حیث أشارت نتائج دراسة كل من  Ross, 2000) (Fox, 2001 ) ( Spencer, 2001 )

إلى ارتفاع تحصیل الطالب في المقررات عبر اإلنترنت ، باإلضافة إلى زیادة التعاون 

)والتفاعل بین الطالب ، وأن الطالب لدیهم اتجاهات موجبة نحو التعلیم القائم على اإلنترنت

Huang, 2000) ( Jenkins, 2000 )، ونمو مهارات التفكیر الناقد لدى هؤالء الطالب (

Sanders & Morrison, 2001 )

دور املعلم يف التعليم اإللكرتوني

إن الدور الذي یضلع به المعلم في التعلیم دورًا هام للغایة باعتباره أحد أركان 

دور المعلم المنظومة التعلیمیة ، وهو مصدر المعلومات والمعرفة للطالب ، وتكمن فاعلیة

في مدى امتالكه للخبرات العلمیة والتربویة واألسالیب التدریسیة التي تمكنه من توصیل تلك 
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المعلومات والمعارف للطالب ، لكن في ظل األخذ بالتعلیم اإللكتروني یزاد دور المعلم 

وقد ساهمت تكنولوجیاأهمیة باعتباره مكتشف للمواهب والطاقات التي یمتلكها الطالب ، 

من ،المعلومات الرقمیة من تغییر مالمح النظام التعلیمي وباعتبار أن المعلم أحد عناصره 

والموضح ، والمقوم ، والمرشد ، /ناقل للمعلومات إلى معلم قادر على القیام بدور المیسر 

وأن استخدام تكنولوجیا التعلیم اإللكتروني یتطلب من المعلمین ، والمدرب ، والقائد البناء

الطالب اكتساب كفایات استخدام التكنولوجیا حتى ال تعاني المؤسسة التعلیمیة عندما ال و 

.)2008عبد العزیز ، (یكون أعضاءها غیر أكفاء في ذلك

لذا أصبح من الضرورة على المؤسسة التعلیمیة إعادة تأهیل المعلم لیصبح معلمًا 

النوردي ، (إلكترونیًا یمتلك من الكفایات التي تمكنه من القیام بدوره بفاعلیة ، وقد أشار 

إلى أن المعلم یجب أن یجید بعض المهارات األساسیة التي البد من توفرها فیه )هـ  1423

لتعلیم بحیث یستطیع تصمیم المادة الدراسیة ، ویقوم بدور المخطط والمالحظ تصمیم ا:مثل 

، والمشارك في العملیة التعلیمیة ، وكذلك الدرایة باستخدام تكنولوجیا المعلومات ، واكتساب 

مهارة استخدام الكمبیوتر واالنترنت وتصمیم المواقع ونشرها على شبكة االنترنت من خالل 

لالستفادة منها ، ومقارنًة بین دور المعلم كوعاء للمعرفة ، وكمصدر وحید الكتب اإللكترونیة

لها من المنظور التقلیدي ، فإن دوره الذي یجب أن یضطلع به كما تناوله العدید من 

(2003زیتون و زیتون ، (، )2002الوهر ، (:الباحثین أمثال  (2004العاني ، ) عبد )

:سبیل المثال منها على)2007المعطي ، 

طبیق مهارات التعلم وتوحل المشكالت وتنفیذ المشروعات، ،تصمیم المهام التعلیمیة

التعاوني بكفاءة

 إعطاء المتعلم الوقت الكافي بعد طرح األسئلة للتفكیر والتحلیل وٕانهاء المهمة المكلف

بتنفیذها

 ومفصل للمادة إحداث تكامل بین الموضوعات المختلفة والربط بینها لفهم عمیق

.المتعلمة
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 تبني أشكال جدیدة من التقویم تسمح للمتعلمین بتوضیح ما یعرفونه ككتابة المقاالت

والتقاریر البحثیة ، وٕانتاج النماذج المادیة والقیام بالتمثیلیات ولعب األدوار ، وٕاجراء 

النقاشات ، ومن ثم تقویم فهم الطالب من خالل تطبیق مهام حقیقیة وتنفیذها 

 تصمیم العمل بحیث یمكن المتعلمین من بناء المعرفة عن طریق تعریضهم لخبرات

.اجتماعیة وشخصیة عن العالم الطبیعي

 تشجیع الطالب على النمو والتطور من خالل تقدیم مهام یمكنهم أن ینموها وحدهم

.وبمساعدته 

درًا على تكوین تنمیة تفكیر المتعلم على التفكیر االستنباطي والترابطي بحیث یكون قا

.أنظمة تصنیفیة جدیدة 

أدوار  یمكن بلورة )المفهوم والفلسفة (ومن خالل استعراض منظومة التعلیم اإللكتروني 

)2006عزمي ، و 2005زین ، :أنظر دراسة كل من (:المعلم في المهام الوظیفیة التالیة 

 المرتبطة بالمواد الدراسیة الموضوعات الحدیثة  عن یتطلب من المعلم البحث:باحث

الدراسیة خاللالمقرراتتقدیمبطرقهو متعلقماوأیضًا كللطالبه ،یقدمها الذي

.الشبكة

التربویةوالنشاطاتالخبراتتصمیم في مهم دور للمعلم:التعلیمیة للخبراتمصمم

خارج أو داخلالمتعلمیكتسبهلمامكملةالخبرات هذه ألن لطالبه ، وذلكیقدمهاالتي

یتناسببماالنشطةاإللكترونیةالتعلمبیئاتتصمیمعلیه أن الدراسیة ، كما القاعات

.واهتمامات الطالب

 استخدام منللتمكنالمعلمأن یتقنهاالتي یجبالمهاراتمنالكثیرفهناك:تكنولوجي

المواقع ،  حتصفوبرامجالبرمجة ، لغات إحدىإتقانمثلالتعلم ،عملیة في الشبكة

.وغیرهاالتكنولوجیةوالمستحدثات،الملفاتحمایةبرامجواستخدام

 یتمیز أن منالبدالتعلیميالموقعخاللمنالمحتوىتقدیم إن: مقدم للمحتوى

المعلم بوظیفةكبیرارتباط له وهذا معها،والتعاملواسترجاعهاإلیهابسهولة الوصول

.یتقنها  أن یجبمتنوعةكفایات لها الوظیفة وهذه ،الشبكةخاللمنللمحتوىكمقدم
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أصبحوٕانماللمعرفة ،الوحیدالمصدر هو یعد المعلم  لم :للعملیات ومیسرمرشد

تعاملهمأثناءالمتعلمینوتوجیه وٕارشادللمعلومات ،الوصولتسهیل في األكبر دوره

الشبكة خاللمنالمحتوىمع

 تكونالشبكة ، وأنخاللمن الطالب لتقویممختلفةأسالیبیتقن أن یجب:مقوم

العالجیة أو البرامج اإلثرائیةوتحدیدلدیهم ،والضعف القوة نقاطقادر على تحدید 

.المطلوبة 

یتولى إدارة المواقف التعلیمیة اإللكترونيالتعلمنظم في فالمعلم:التعلیمیة للعملیةقائد

بالمقررات ، ومواعیدالملتحقین أعداد تحدید في األكبر العبء علیهیقعحیث،

المتعلمینتحاورالتقویم وطریقةوأسالیبالمحتوى عرض وأسالیباالفتراضیة اللقاءات

.معاً 

تعلم يف التعليم اإللكرتونيدور امل

لم یفرض التعلیم اإللكتروني دورًا حیویًا على المعلم فحسب بل فرض كذلك على 

المتعلم دورًا ال یقل أهمیة ، فلم یعد المتعلم مجرد متلقي للمعلومات بل أصبح له دورًا فاعًال 

في البحث عن المعلومات واستخالص مضمونها ، ومشاركة األخرین والتفاعل معهم ، 

الشناق و بني (:باألدوار التالیة في ظل منظومة التعلیم اإللكتروني ویمكن للمتعلم أن یقوم

)2009دومي ، 

 مشروعات الالتعلیم الذاتي بالسرعة التي تتناسب مع قدراته ، ومتابعة واجباته ، وتنفیذ

بحثیةال

 من خالل المشاركة في الحوار تبادل الخبرات مع الطالب اآلخرینالتواصل والتفاعل و

والنقاش

 اإلنترنت في البحث عن المعلومات المتعلقة بموضوع الدرسبرمجیات التعلم و استخدام

 البحث عن المواقع اإللكترونیة ، وتسجیل العروض وتنظیمها وتقدیمها باستخدام

الوسائط المتعددة 
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التعليم اإللكرتوني كفايات

یعتمد االستخدام الناجح للتكنولوجیا في المدارس والمعاهد التعلیمیة على مهارات 

المعلمین والعاملین األخرین فیها ، وقد أدى زیادة انتشار التكنولوجیا إلى إحداث تغیرات 

جذریة في تأهیل وتنمیة المعلمین قبل تقلدهم العمل أو بعده ، كما ساهم أیضًا في إصالح 

یمیة التي توجه تنمیة المعلمین مهنیًا ، وللتغیرات المرتبطة باستخدام السیاسات التعل

یتمثل في تنمیة المهارة حیث یجب أن یتعلم المعلمون :األول:التكنولوجیا دوران أساسیان 

التكنولوجیا ما هي إال :والثانيوالمتعلمون تطبیق التكنولوجیا بفاعلیة غي التعلیم والتعلم ، 

، مقدمو الهادي ( لمهارات حیث یمكنها إتاحة المعلومات التي یحتاج إلیها وسیلة لتنمیة ا

إلى أن المكونات األساسیة لبیئة التعلیم )2007استیتیة وسرحان ، (وقد أشار ، )2005

المعلم الذي یجب أن تتوفر فیه القدرة على التدریس واستخدام التعلیم :اإللكتروني تتكون من 

.الحدیث ، ومعرفة استخدام الحاسب اآللي بما في ذلك االنترنت والبرید اإللكتروني 

یات التي تؤهله للتعامل أن یكتسب كل من المعلم والمتعلم الكفاوبالتالي  یجب

التي تمكن المعلم من االضطالع بدوره  قدرةال هيبفاعلیة مع أسلوب التعلیم اإللكتروني و 

الكتساب الطالب على تحصیل المعارف المرسوم في ظل هذا النظام ، وأیضًا اتاحة القدرة

ویعرفریسیة ،المهارات المتعلقة بالتعلیم اإللكتروني وتطبیقاته في المواقف التدكل منهم 

مجموعة المعارف والمهارات واالتجاهات "بأنها كفایات التعلیم اإللكتروني )2007جاد ،(

الخاصة بالتعلیم اإللكتروني واستخداماته الالزمة في بناء المواقف التعلیمیة بسهولة ویسر 

بأنها :إجرائیًا ویمكن أن تعرف ، "باستخدام الوسائل اإللكترونیة لتحقیق األهداف التربویة 

مجموعة المعارف والمهارات واألدوار، التي یمر بها الطالب المعلم بكلیة التربیة ، من خالل 

.البرمجیة المقترحة

تتكون من ثالث عناصر معرفیة أن تلك الكفایات )2000حمدي و داود ، (یرى 

توقع الكفاءة  : ة وهيیمكن تغیرها وتعدیلها للوصول إلى االعتقاد األمثل بالشعور بالكفاء

حمدي و (یرى كل من باإلضافة لقیمة النتائج المراد تحقیقها ، لذا ، وتوقع النتائج ، الذاتیة 
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أن الكفاءة الذاتیة الواجب توافرها في طالب )2007استیتیة وسرحان ، ( و  )2000داود ، 

مهارة استخدام الحاسبات اآللیة و ومهارة ، مهارة التعلیم الذاتي :التعلیم اإللكتروني تتمثل في

إلى أن المتعلم یجب )2002المبیریك ، (، وأشارت التعامل مع الشبكة المعلوماتیة وأدواتها

مهارات :أن تتوفر فیه مجموعة من الخصائص التي تؤهله للقیام بدوره المرسوم منها 

، الدراسة المستقلةالتحفیز الذاتي للدراسة والتعلم و ، و استخدام الحاسوب واإلنترنت 

الكلیة اإللكترونیة (، كما أشارت االنضباط الذاتي في الدراسة والقدرة على إدارة الوقتو 

إلى ضرورة أن یمتلك المتعلم في منظومة التعلیم اإللكتروني عدة مهارات )2006للجودة ، 

خلي وانضباط ، التمتع بحافز دا)عربیة وانجلیزیة (مهارات تواصل كتابیة جیدة :منها 

ذاتي ، القدرة على التعبیر عن ذاته حین تبرز أیة مشكلة لدیه ، القدرة على وضع أهداف 

مرحلیة ونهائیة وااللتزام بها ، یمتلك مهارات تقنیة تؤهله من التعامل مع الحاسبات اآللیة 

.والشبكة المعلوماتیة والبرمجیات 

عملیة التدریس في التعلیم اإللكتروني تتطلب  أن)2005، مقدمالهادي و ( ویرى 

:تعزیز المهارات الحالیة للمعلمین ، لذلك یجب علیهم مراعاة ما یلي 

 تطویر وفهم خصائص واحتیاجات ومتطلبات الطالب المتفرقین والمستقلین عن

بعضهم البعض وبالتالي تطویر أنماط التدریس التي تراعي حاجاتهم وتوقعاتهم 

.المتعددة والمختلفةوأولویاتهم

 اإللمام بدور تكنولوجیا التعلیم اإللكتروني ودورها في اإلمداد التعلیمي مع التركیز على

.تنمیة وتعظیم دور المتعلم 

وكما یتطلب أیضًا تعزیز المهارات الحالیة للمتعلمین بدًال من تطویر قدرات جدیدة لذلك 

:یجب التركیز على ما یلي 

م الطالب بمعالم تكنولوجیا االمداد التعلیمي ، وٕاعدادهم لحل المساعدة في إلما

تقدیر كمیة المحتوى الذي یمكن تقدیمه في إطار المشكالت الفنیة التي تواجههم ، و 

المادة الدراسیة بطریقة واقعیة ومنطقیة



BS-13-0623شكرا للهیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب لدعم البحث رقم 

 حث الطالب على القیام بدور نشط وفعال في العملیة التعلیمیة واالستقاللیة في تحمل

تنمیة مهارات االتصال والتعریف بأنماطها المختلفة والتأكید على و ات تعلیمهم ، مسئولی

المهارات اللغویة التي تؤدي إلى فاعلیة عملیة االتصال

 تنشیط مهام وتقدیم وٕاتاحة المادة الدراسیة وسرعة تقدم عملیة تحصیل الطالب لدروسهم

.، وتوفیر إمكانیات المناقشة واالجابة عن االستفسارات

 التوجه الشخصي للمواد الدراسیة من خالل التركیز على الطالب أنفسهم ، مع مساندة

المواد الدراسیة المطبوعة لدعم التعلیم اإللكتروني ، مع تحفیز وتشجیع الطالب على 

.أسلوب التعلیم اإللكتروني 

الواجب توافرها في أعضاء هیئة كفایات التعلیم االلكترونيبعض الدراسات تناولت وقد 

"، "2009الخوالدة والمشاغلة ، "، "2006عزمي ، "كل من دراسةأنظر (التدریس 

ُكالب ، "، "2009العمري ، "، "2009السیف ، "، "2009النجار والعجرمي ، 

)2013أحمد والبداح ، "، "2012العجرمي ، "، "2011 لدراسات وقد توصلت تلك ا"

أسلوب التعلیم االلكتروني كأداة للتعلم یتطلب توافر عدة كفایات ، وعلى تطبیق : إلى أن 

الرغم من تباین أولویة تلك الكفایات من وجهة نظرهم إال إن تلك الكفایات ترتبط بالمجاالت 

كة مصادر التعلیم االلكتروني ، أساسیات استخدام الحاسب اآللي ، استخدام الشب:التالیة 

المعلوماتیة ، تصمیم المقررات االلكترونیة ، أسالیب التعلیم االلكتروني ، ثقافة التعلیم 

،القضایا األخالقیة والقانونیة للتعلیم االلكترونيو االلكتروني ، 

الدراسات السابقة

إن تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني یتطلب العمل على توافر عدة مقومات أساسیة 

أعضاء یتوافر لدى لیته بما یحقق أهدافه ، ومن تلك المقومات ما یجب أن تساهم في فاع

تمكنهم من )قدرات ومهارات(مجموعة من الكفایات هیئة التدریس والطالب على حد سواء

، لذلك تناول العدید من الكتاب والباحثین موضوع من التعلیمالتعامل مع هذا األسلوب
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الواجب توافرها لدى أعضاء هیئة التدریس واتجاهاتهم نحو )القدرات والمهارات(الكفایات

التي أمكن الحصول علیهاالدراساتوقد تم بلورتأهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني ، 

:یلي محاور كما ثالثفي 

أمهية التعليم اإللكرتوني وأثاره:احملور األول 

,Joyدراسة  2000  الحاسب اإللكتروني كطریقة أثر استخدامهدفت إلى بیان

مدى تغییر مهارات المعلمین إلى رصد ، كما هدفت للتعلیم على تحصیل الطلبة واتجاهاتهم

، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن رضاء واتجاهاتهم نحو استخدام تلك الطریقة التعلیمیة

هارات تعلیمیة ، حیث اكتسبوا مكأداة للتعلیم الحاسب اإللكترونياستخدمواالذین المعلمین 

المواقف التعلیمیة المختلفة، كما أشارت النتائج أن الطلبة تمكنهم من التعامل معإضافیة 

عن % 95أشار كتروني زادت دافعیتهم نحو التعلم ، وقدالذین تعلموا باستخدام الحاسب اإلل

تلقيبرغبتهم في رغبتهم بوجود شریك لهم على جهاز الحاسب اإللكتروني وعللوا ذلك 

أثناء  ةس التعلیمیو ، كما أكدوا زیادة استمتاعهم بالدر المساعدة عند وجود المسائل الصعبة

أما الطلبة الذین تعلموا بالطریقة التقلیدیة فقد حصلوا على فائدة تعلیمیة بنسبة .وجود الشریك

.للطلبة الذین تعلموا باستخدام الحاسب اإللكتروني%38عن االختبار القبلي مقابل 23%

ویؤكد الباحث أن هذه النتائج هي دلیل على أن طریقة استخدام الحاسب اإللكتروني في 

.اكتساب الطلبة للمفاهیم التعلیمیة المختلفة بصورة دقیقةاهم في التعلیم تس

)دراسة Sandra & Monica,2004 التدریس ة أعضاء هیئمدى إدراكتناولت (

ى وركزت الدراسة عل،نحو استخدامه في التعلیملتعلیم اإللكتروني واتجاهاتهم ألهمیة ا

الفردیة على تلبیة الحاجاتیس لمدى قدرة التعلیم اإللكترونيادراكات أعضاء هیئة التدر 

ضرورة جمع وأكد الباحثان على.والتعلیمیة للطالب والحاجات التعلیمیة والمادیة للمؤسسة
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التعلیم ام التكنولوجیا في مجالالمعلومات والممارسات الصحیحة واألبحاث حول استخد

اعتبارنا كما یجب أن نضع في،من أجل ضمان االستخدام الفعال للتكنولوجیا في التعلیم

كما أكدت الدراسة على الدور ، ادراكات واتجاهات المتعلمین نحو هذا النوع من التعلیم 

ع من التعلیم وضرورة تلعبه اتجاهات المعلمین وادراكاتهم لهذا النو الفعال والممیز الذي

كما أوضحت الدراسة .تدریبیة لهم على كیفیة استخدامه في عملیة التدریسإعداد برامج

التغیرات التي تحدث في المؤسسة نتیجة إدخال التكنولوجیا في بیئة التعلم خاصة بتحلیل

، یاً التغیرات في األدوار داخل الفصول وبنیة الفصول من الممكن أن تسبب أثرًا عكسوأن

األساسي لنجاح ن لمین تعتبر العامل الحاسم والمكو وأوضحت أن ادراكات واتجاهات المع

.ه التعلیم اإللكتروني وال یمكن تجاهل

)دراسة Favretto et. Al., 2005 ) التعلیم اإللكتروني وقیاس سلطت الضوء على

والدروس عبر ، االنترنت اختالفات التعلم بین الدروس التقلیدیة والدروس عن طریق 

من خالل تطبیق األسالیب اإلحصائیة لتحقق في مدى االختالفات بین البرید اإللكتروني

الطالب : ، األولى )إیطالیا(ثالث مجموعات متمیزة من الطالب في جامعة دي فیرونا 

:الطالب عن طریق البرید اإللكتروني ، والثالثة :، والثانیة )التعلیم المتزامن(المنتظمین 

وقد أسفرت النتائج عن ضرورة استیعاب ، )م الغیر متزامن التعلی(الطالب الغیر منتظمین 

على قدر أكبر وأحدث من المعرفة للوصول إلى )التعلیم المتزامن(في المجموعة األولى

من اجتیاز االمتحانات ، وٕانهم أكثر اعتمادًا على  مالمستوى الالزم من الخبرة التي تمكنه

عارض ذلك مع المبادئ النفسیة والتربویة بشأن المعلم مقارنًة بالمجموعات األخرى مما یت

وفي المقارنة بین .المشاركة الفعالة للطالب والدوافع الذاتیة للمعلم إلعطائها فاعلیة وكفاءة 

التعلیم المتزامن (والقاعات الدراسیة )التعلیم الغیر متزامن (درجات الكفاءة على االنترنت 

.رب بینهماتبین أن متوسط الدرجات جیدة ومتقا)

أثر تجربة التعلیم اإللكتروني في المدارس بعنوان )2006زین الدین ، (دراسة 

، حیث هدفت إلى اإلعدادیة المصریة على التحصیل الدراسي للطالب واتجاهاتهم نحوها
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تقصي أثر تجربة التعلیم اإللكتروني وبناء مقیاس لقیاس اتجاه الطالب یحدد مدى تقبلهم 

م اإللكتروني ، وقد بینت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة لبرامج التعلی

والمجموعة الضابطة في تحصیلهم لمادة  نبین درجات طالب المجموعتین التجریبیتی

الریاضیات بعد إجراء التجربة ، إي أن أثر كل من طریقة التعلیم اإللكتروني عبر الشبكات 

والطریقة التقلیدیة متساو في مستوى تحصیل الطالب لمادة الریاضیات ، كما وجد فروق 

مجموعة الضابطة في وال نذات داللة إحصائیة بین درجات طالب المجموعتین التجریبیتی

االتجاه نحو نمط التعلیم اإللكتروني وقد ارجع الباحث ذلك إلى جودة تصمیم البرمجیات 

وأسلوب عرضها وقدرة الطالب على استعراض المادة المبرمجة عدة مرات لزیادة استیعابهم 

.مما زاد من درجة التفاعل بین الطالب وأجهزة الحاسبات اآللیة

منظومةاستخداممعوقات عن الكشف إلى هدفت )2009ن ، الهرش وآخرو(دراسة 

النتائجأشارتو  ، الكورة لواء في الثانویةالمرحلةمعلمينظروجهةمناإللكترونيالتعلم

ثمباإلدارة،المتعلقةالمعوقاتتلتهااألولى،بالمرتبةجاءتبالمعلمینالمتعلقةالمعوقاتبأن

بالطلبةالمتعلقةالمعوقاتوجاءتاألساسیة،والتجهیزاتالتحتیةبالبنیةالمتعلقةالمعوقات

للجنستعزىإحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى النتائجأشارتكما، ة األخیرالمرتبة في

بینتكماالذكور،لصالحاألساسیةوالتجهیزاتالتحتیةبالبنیةالمتعلقةالمعوقاتمجال في

المتعلقةالمعوقاتمجال في العلميللمؤهلتعزىإحصائیة داللة ذات فروق وجودالنتائج

تعزىإحصائیة داللة ذات فروق تظهر لم بینمافأعلى،الماجستیرحملةلصالحبالطلبة

بالدوراتالنظربإعادةالباحثونوأوصىالمجاالت،جمیع في التدریبیة الدورات ألثر

الفنیةوتجهیزاتهاالتحتیة البنیةوتحسینوالتعلیم،التربیة وزارة تقدمهاالتيالتدریبیة

المدارس في والتكنولوجیة

أهمیة على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت)  هـ 1428الشمري ، (دراسة

بمحافظةالتربویینالمشرفیننظروجهةمن،اإللكترونيللتعلیمالمعلمیناستخدامومعوقات

 إلى تعزىاالستبانةمحاورحولالتربویینالمشرفیناستجاباتوبیان التباین في،جدة
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مجال في التدریبیة الدورات  التخصصالخبرةالمؤهل(الدراسةمتغیراتاختالف

عن اتجاه إیجابي لعینة الدراسةنتائجعبرت و ، ) ي اآلل بالحاسباإللمام، و التربوياإلشراف

البرمجیات قلة: وأن المعوقات تتمثل في ،الدراسة تجاه أهمیة التعلیم االلكتروني واستخدامه 

، الدرس لمادةالمسبق اإلعداد منالكثیر إلى الحاسوباستخدامیحتاج،المتوافرةالتعلیمیة

النتائج أظهرتكما ،  ) اآللي الحاسباستخدامیجیدونالذینللمعلمینالمقدمةالحوافز قلة

التربویینالمشرفینمنالدراسةمجتمعمواقفبینإحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم

التدریبیة الدورات ،التخصص،الخبرةالمؤهل(لمتغیراتتعزىاإللكترونيالتعلیمتجاه

  )ي اآلل بالحاسباإللمام، التربوياإلشرافمجال في

واستخدامأهمیةدرجة على التعرف إلى هدف)  هـ 1429السفیاني ، (دراسة 

 و المعلماتنظروجهةمنالثانویةبالمرحلةالریاضیاتتدریس في اإللكترونيالتعلیم

وجهاتبیناختالفیوجدهل و ،األهلیة و الحكومیةالمدارس في التربویاتالمشرفات

المستوى،العمر:التالیةللمتغیراتتبًعااالستخدام و األهمیةحولالدراسةعینةنظر

، وقد بهاالتحقنالتي الدورات عدد ،الخبرةسنواتالوظیفي،التخصص،التعلیمي

مهام"كل من  في اإللكترونيالتعلیمأهمیةدرجة إن: توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها 

"، أدوات تنمیة الریاضیات ، االرتباط بالتحلیل الریاضیاتمعلمة أدوار، و الریاضیاتمنهج

االستخدامدرجةأما،كبیرةبدرجةكانتالدراسةعینةنظروجهةمنالثانویةبالمرحلة

عندإحصائیة داللة ذات فروق ، كما تبین عدم وجود في كل منهممتوسطةبدرجةكانت

"متغیرمنلكلتبًعاالدراسة أداة لمحاورالكلیةالمتوسطاتبین ) 0.05 ( داللة مستوى

استخدام و أهمیةدرجةتحدید في " التدریبیة الدورات عدد ،التعلیميالمستوى،العمر

إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال ، كماالدراسةعینةنظروجهةمنإللكترونيالتعلیم

"منلكلتبًعاالدراسة أداة لمحاورالكلیةالمتوسطاتبین ) 0.05 ( داللة مستوىعند

اإللكترونيالتعلیماستخدام و أهمیةدرجةتحدید في"  الخبرةسنواتالوظیفي،التخصص
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 )0.01(ي مستو عندإحصائیة داللة ذات فروق یوجدبینما،الدراسةعینةنظروجهةمن

.الدراسةعینةنظروجهةمنالریاضیاتتنمیة أدوات في اإللكترونيللتعلیمبالنسبة

التدریسیةآراء  أعضاء الهیئة هدفت إلى استطالع )2013الساعدي ، (دراسة 

بتصمیم المقرر  ةوتحدید المتطلبات الخاص:میسان في المحاور التالیة جامعةكلیات في

الدراسي وتنفیذه وتقویمه ، متطلبات البیئة التعلیمیة و متطلبات البرامج التدریبیة ألعضاء 

، وقد أسفرت نتائج إلى أن كل من متطلبات هیئة التدریس الستخدام التعلیم اإللكتروني

البرامج التدریبیة ألعضاء هیئة التدریس كانت مهمة بدرجة كبیرة ، فیما المقرر اإللكتروني ،

جاءت متطلبات البیئة التعلیمیة كانت مهمة بدرجة متوسطة ، وقد اوصى الباحث بضرورة 

العمل على توفیر مستلزمات البیئة التعلیمیة الالزمة لتطبیق التعلیم اإللكتروني مع توفیر 

 .ة له االعتمادات المالیة الداعم

االجتاهات حنو التعليم اإللكرتوني :احملور الثاني 

)دراسة Romi, et al.2002 المراهقین نحو اتجاهاتالتعرف على هدفت إلى  (

وأثر ، االجتماعیةالتعلیم اإللكتروني وأثر المستوى االقتصادي االجتماعي والبیئة

)60(من وتكونت عینة الدراسة.مهارات استخدام الحاسب اآللي على هذه االتجاهات

(مراهقًا موزعین على مجموعتین المتسربین فردًا من)30(طالبًا بالصف العاشر، )30.

واستخدم الباحثون .األساسیةمن التعلیم الذین یتلقون تدریبًا لتنمیة مهارات القراءة والكتابة

وأشارت نتائج ، وغرافیةالدیماستبیان االتجاهات نحو الكمبیوتر، وأداة جمع المعلومات

نحو استخدام التعلیم على االتجاهاتالدیموغرافیةالدراسة إلى عدم وجود أثر للمتغیرات 

فاعلیة التعلیموحود اتجاهات أیجابیة نحو كما أوضحت نتائج الدراسة ،اإللكتروني

وأظهرت نحو التعلیم اإللكتروني ، إللكتروني في تنمیة الدافعیة والفهم لدى المراهقینا

التعلیم وبین كل من اآللي النتائج وجود عالقة بین القدرة على استخدام الحاسب

.اإللكتروني واالتجاهات الموجبة نحوه
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اتجاهات الطالب نحو استخدام القیاس إلى (Burgess,2003)فیما سعى

WebCTو )االنترنت (المعلوماتیة بصفتها أداة الستكمال دورة تدریبیة على الشبكة ،

Webووكذلك مدي إقبال وانطباع الطالب نحمكملة لطریقة التدریس التقلیدیة ، CT

، وأدرجت أداة مسح ثنائیة التفرع وأسئلة ) طالب  57(وذلك من خالل مجموعة من الطالب 

Webمتنوعة لرصد تجاربهم مع CTلطالب قد وقد تناولت األسئلة تحدید ما إذا كان ا

استخدموا أداة التعلیم اإللكتروني بشكل فعال ، وما هي العناصر المشجعة على االستخدام ، 

من الطالب %94.7وقد توصلت الدراسة إلى أن ، ي الصعوبات التي واجهتهما ؟هوما 

بأنها المرة األولى في استخدام Web ct لم تحتاج إلى إي مساعدة %63.2، وأن

Webإضافیة أثناء تعاملها مع  ct ، هي أداة مفیدة للطالب في التواصل ، وأن أكثر

التقویم ، لوحة اإلعالنات ، غرف الدردشة ، (العناصر التي یتعامل معها الطالب 

Webعلى الترتیب ، كما أشار الطالب إلى أن )التكلیفات ct مفیدة في دراستهم ، فیما

Webي عقبات تقنیة أثناء استخدامهمأل معدم مواجهته% 52.6أعرب  ct ، وبصفة عامة

Webبروا ال توجد أن الطالب اع ctمما یشیر إلى وجود أداة مفیدة للتعلیم اإللكتروني

.اتجاهات ایجابیة نحو أسلوب التعلیم اإللكتروني

)دراسة  Varna, et al., 2004 تحليل اتجاهات األكاديميين "بعنوان  (

شهدت اآلونة األخیرةفیها إلى إن  واشار أ"اعتماد التعلم اإللكتروني والطلبة نحو 

التعلیم والتعلملتوفیر "القائمة على التكنولوجیاالحلول "تطویرباالهتمام  في نموا كبیرا

األسالیبتغییراإللكتروني و التعلمالتي تسعى إلى تقدیم الجامعات، وازدیاد عددالفعال

، لذا هدفت استراتیجیات فعالة وضع یتطلبمما التكنولوجیاتوظیفالتعلیمیة من خالل

التعلم التعلیم بیئةاستخدام تكنولوجیانحوقیاس االتجاهات حولستقصائیةإلى اال مدراسته

)TEI(التكنولوجيالتعلیممعهد في والطالب أعضاء هیئة التدریسمن قبلاإللكتروني

هیئةلكل منالخبرة والمهارات تقییمالدراسة إلىهدفت  ، كماالیونان في سیریسمن

غیرأعضاء هیئة التدریسالنتائج إلى أنواشارت ،على حد سواء والطالب التدریس
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، والتعلیم اإللكترونيتكنولوجیا المعلومات واالتصاالتاستخدامتجاهمعدة إعدادا جیدا

ت الدراسة أیضًا ، وقد أوص حبعدم االرتیاالطالب یشعرونكما أظهرت النتائج إلى أن

لكل من أعضاء هیئة التدریس والطالب التدریبو أن هناك حاجه شدیدة إلى تقدیم الدعم ب

حول كیفیة، وتوفیر المعلومات التعلیم اإللكترونياستراتیجیةتطویرإلى  كذلك ، والحاجة

.تكنولوجیاالتعلیممناالستخدام األكثر فعالیةتمكن منواجراءاتإنشاء نظم

المعلمیناتجاهات على التعرف إلى هدفت)   2009جراح وعاشور ، (دراسة 

التخصصأثر، وومعرفةتعلیمیةكوسیلةالحاسوباستخدامنحواالبتدائيالتعلم في

 هذه تعترضالتيوالمشكالتالفوائدومعرفةاتجاهاتهم على والجنسوالعمروالخبرة

نحووالمعلماتالمعلمیناتجاهات، وقد أظهرت النتائج أن  لها الحلولووضعالتجربة

واتجاهالمعلماتببنمعنویة فروق توجدي ، كما الایجابتعلیمیةكوسیلةالحاسوباستخدام

، كما تبین وجود فروق بین االتجاه نحو استخدام الحاسوب الحاسوباستخدامنحوالمعلمین

.العمر ، التخصص ، الخبرة التدریسیة كوسیلة تعلیمیة تعزي إلى كل من متغیر

نحو التعلیم االتجاهقیاس ، هدفت إلى )2010و الجندي ، الهنديالل(دراسة 

، في ضوء متغیرات اإللكتروني لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانویة بمدینة جدة

وجود اتجاهات إیجابیة التخصص العلمي والخبرة في مجال العمل ، ، وقد أسفرت النتائج

وجود أثر دال إحصائیًا لكل من متغیر النوع  ، نحو التعلیم اإللكتروني ، كما تبین

التخصص العلمي ، و الخبرة  ، وحضور ندوات في مجال التقنیات في االتجاه نحو التعلیم 

معلمات ، اإللكتروني ، حیث تبین أن المعلمین أكثر اتجاهًا  نحو التعلیم اإللكتروني من ال

وأن أصحاب التخصص العلمي أكثر اتجاهًا من أصحاب التخصص األدبي ، وأن اتجاه 

سنوات أكثر اتجاهًا من أصحاب الخبرة 5المعلمین والمعلمات أصحاب الخبرة األقل من 

األكثر من خمس سنوات ،  وأن المعلمین والمعلمات الذین یحضرون الندوات أكثر اتجاهًا 

.الندوات ممن ال یحضرون تلك
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المعلمیناتجاهاتالتعرف على إلى هدفت)  2010الشناق وبن دومي ، (دراسة 

)منالمعلمینعینةوتكونت.العلوم في التعلم اإللكترونياستخدامنحووالطلبة 28 )

 ( 118 )و ،العلميالثانوياألولللصفالمحوسبةالفیزیاءمادةدرسواممنومعلمةمعلماً 

الكرك،محافظة في للذكور ثانویةمدارسثالث في مجموعاتخمس على موزعینطالباً 

معاإلنترنتالمدمج، القرص إلنترنت،ا(  خاللمنتعلمتتجریبیةمجموعاتأربعمنها

بوساطةتعلمتضابطةومجموعة)البیانات عرض جهازمعالمعلمالمدمج، القرص

:اآلتیةالنتائج إلى الدراسةتوصلت، االعتیادیةالطریقة

بدرجة متوسطة، اإللكترونيالتعلمنحوالمعلمین لدى إیجابیةاتجاهاتوجود

توجد ال، كما اإللكترونيالتعلمنحوالطلبةاتجاهات في إحصائیادالسلبيتغیرحدوثو 

≤ a ) الداللة مستوى على إحصائیة داللة ذات فروق 0.05 عالماتمتوسطاتبین(

 أي، البعدياإللكترونيالتعلمنحواالتجاهاتمقیاس على الخمسالدراسةمجموعاتطلبة

التعلمطرائق وأن اإللكترونيالتعلمنحوالطلبةاتجاهات على التعلملطریقةأثریوجد ال

بالطریقةمقارنةإلكترونیاً الفیزیاءتعلمنحوالطلبةاتجاهاتمنتحسن لم اإللكتروني

واجهوااإللكترونيالتعلمطرائقجمیع في الطلبة أن إلى ذلك الباحثانویعزواالعتیادیة،

إلكترونیاً الفیزیاءتعلمعندعدیدةمشكالت

كفايات التعليم اإللكرتوني  :احملور الثالث 

كفايات أعضاء هيئة التدريس)أ(

كفایات الواجب توافرها في الهدفت إلى التعرف على )2006عزمي ، (دراسة 

وتحدید مدى ،وفقًا ألدواره المستقبلیة في نظام التعلیم اإللكتروني عن بعدالمعلم 

االرتباط في ترتیب األهمیة فیما بین أعضاء هیئة التدریس والطالب فیما یتعلق بالوظائف 

المستقبلیة أو فیما یتعلق بالكفایات التي تندرج تحت هذه الوظائف ، كما هدفت إلى تحدید 

التخصص ، الدرجة الوظیفیة ، الخبرة التدریسیة ، (عن اختالف مدى الفروق الناتجة 

في درجة أهمیة كل وظیفة بالنسبة ألعضاء هیئة التدریس ، )الخبرة في الحاسب اآللي 
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التخصص ، السنة الدراسیة ، الخبرة في (وأخیرًا مدى الفروق الناتجة عن اختالف 

وقد أشارت نتائج الدراسة ، للطالب  ة أهمیة كل وظیفة بالنسبةفي درج)الحاسب اآللي 

كفایة الباحث ، :على وجود خمس كفایات مهمة جدًا من وجهة نظر المعلمین وهي 

المرشد ، المقدم ، التكنولوجي ، المقوم ، في حین جاءت ثالث كفایات بدرجة مهمة وهي 

إحصائیة المصمم والمنسق والمیسر على الترتیب ، كما تبین عدم وجد فروق ذات داللة :

بین أعضاء هیئة التدریس والطالب في ترتیب أهمیة الكفایات التي تندرج تحت كل وظیفة 

مستقبلیة للمعلم في ضوء التعلیم اإللكتروني ،  كما تبین أیضًا عدم وجد فروق ذات داللة 

التخصص إحصائیة بین أعضاء هیئة التدریس في أهمیة كل وظیفة تعزي لكل من متغیر

.ات الخبرة العلمي ، سنو 

كفایات معلمي التربیة هدفت إلى التعرف على )2009الخوالدة والمشاعلة ، (دراسة 

، وقد تضمنت الدراسة عدة اإلسالمیة للتعلیم اإللكتروني وتقدیرهم ألهمیة هذه الكفایات

كفایات مصادر التعلیم اإللكتروني ، أسالیب التعلیم اإللكتروني ، القضایا:محاور منها 

تلك  ةاألخالقیة والقانونیة للتعلیم اإللكتروني ، ومدة اختالف اآلراء تجاه تقدیرهم ألهمی

، وقد أسفرت نتائج الدراسة )المؤهل العلمي ، الدورات التدریبیة (الكفایات تبعًا الختالف 

كفایة إلكترونیة یجب توافرها لدى معلمي التربیة اإلسالمیة بالمرحلة )76(عن وجود 

مجاالت حیث جاءت كفایات مصادر التعلم جاءت في المرتبة 6ویة موزعة على الثان

األولى یلیها كفایات أسالیب التعلیم اإللكتروني ، في حین جاءت كفایات القضایا األخالقیة 

، كما وجد فروق ذات داللة إحصائیة في آراء عینة الدراسة والقانونیة للتعلیم اإللكتروني 

.تعزي لكل من متغیر المؤهل العلمي ، وحضور الدورات التدریبیةتجاه أهمیة الكفایات

امتالكمدى هدفت إلى التعرف على )2009النجار و العجرمي ، (راسة د  

وقد ، محاضري جامعة األقصى لكفایات التعلم اإللكتروني في ضوء بعض المتغیرات

امتالك المحاضرین لكفایات التعلیم :منها توصلت الدراسة  إلى عدة نتائج تتمثل 

أساسیات استخدام الحاسب اآللي ، خدمات الشبكة المعلوماتیة مجال كل من اإللكتروني في 
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على الترتیب ، كما تبین ، تصمیم المقررات االلكترونیة وبنائها ، إدارة المقررات االلكترونیة 

ة تبعًا لمتغیر المؤهل الدراسي عدم وجود فروق ذات دالئل إحصائیة في درجة امتالك الكفای

و الكلیة ، فیما وجد فروق ذات دالئل إحصائیة في درجة امتالك الكفایة تبعًا لمتغیر الخبرة 

.جال أساسیات الحاسب في جمیع المجاالت فیما عدا م

كفایات التعلیمتوافرمستوى عن الكشف هدفت إلى)  2009السیف ، (سة درا

بجامعةالتربیةكلیة في في حكمهنومناإلناثالتدریسهیئةأعضاء لدى اإللكتروني

الدیمغرافیة ، كما وفًقا لبعض المتغیراتبینهن توافرها مستوىبینوالمقارنةسعود ، الملك

:، وقد أسفرت النتائج إلى تلك الكفایاتتوافرمنتحدالتيالمعوقاتهدفت إلى معرفة

بدرجة  عام بشكلاإلناثالتدریسهیئةأعضاء لدى اإللكترونيالتعلیمكفایاتتوافر

 إدارة نظم، استخدامالعالمیةالشبكة، استخدام  اآللي الحاسباستخدامكفایات(متوسطة

التدریسهیئةأعضاءاستجاباتوقد بدت، )اإللكترونیةالمقرراتتصمیمالتعلم ، كفایات

التعلیملكفایات هنامتالكمتوسطإحصائیة بین داللة ذات فروًقایتضح ولم متجانسةاإلناث

مكان أو الجامعي،في التدریسخبرتهن أو األكادیمیة ،درجتهنباختالفاإللكتروني

، فیما وجد فروق ذات داللة  ال أم تدریًباتلقین كن إن حتى أو ،الدرجة على حصولهن

اإلناث أن المعوقات التي تحد التدریسهیئةأعضاءإحصائیة تعزى لمتغیر العمر ، وقد أكد 

:من تنمیة كفایاتهن هي معوقات خارجه عن إرادتهن حیث ترجع إلى عدة أسباب منها 

تعارض عملهن األكادیمي مع ما یقدم من برامج تدریبیة ، وعدم مراعاتها للفروق الفردیة 

 عن اتباع فیما بینهن ، وعدم مالئمة المحتوى التدریبي لما یحتجن إلیه من كفایات ، فضالً 

.القائمین على تلك البرامج لألسالیب التقلیدیة في التدریبیة

كفایاتتوافردرجة على التعرف إلى الدراسة هدفت )2009، العمري(دراسة 

 أظهرت، و بمحافظة المخواة التعلیمیةالمرحلة الثانویةمعلمي لدى اإللكترونيالتعلیم

المرحلة الثانویة بدرجة معلمي لدى اإللكترونيالتعلیمكفایاتتوافرأن درجةالدراسةنتائج

متوسطة  في كافة المحاور حیث جاء في المرتبة األولى محور كفایة قیادة الحاسوب ، ثم 
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محور كفایة قیادة شبكات اإلنترنت ، ومحور كفایة تصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة 

روني على الترتیب ، كما تبین وجود فروق ذات التعلیمیة ، محور كفایة ثقافة التعلیم اإللكت

)داللة إحصائیة عند مستوى  a ≥ 0.05 مجتمع الدراسة تعزي متوسط إجابات بین (

عدم وجود فروق ذات داللة و لصحاب التخصص العلمي في محور قیادة الحاسوب ، 

لسنوات الخدمة لصالح ووجود فروق دالة إحصائیًا تعزي، باقي المحاورإحصائیة في 

كما تبین أیضًا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعلمین األحدث خدمة ، 

( a ≥ 0.05 متوسط اجابات مجتمع الدراسة تعزي لمتغیر للدورات التدریبیة في بین (

.الحاسب 

كفایاتتوافردرجة على التعرف إلى الدراسة هدفت )2011ُكالب ، (دراسة 

،بغزة الغوث وكالة مدارس في المحوسبالتفاعليالتعلیممعلمي لدى اإللكترونيالتعلیم

التعلیمكفایاتتوافرأن درجةالدراسةنتائج أظهرت، و نحوه باتجاهاتهموعالقتها

حیث جاء في المرتبة األولى توافر ، المحوسبالتفاعليالتعلیممعلمي لدى اإللكتروني

التعلیم اإللكتروني ، ثم كفایة قیادة شبكات اإلنترنت ، كفایة قیادة الحاسوب ، كفایة ثقافة 

عند  قعوبمتوسط عام یكفایة تصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة التعلیمیة على الترتیب

%81تقع عند المحوسبالتفاعليالتعلیم جبرنامتطبیق وأن اتجاهاتهم نحو ، %73درجة 

)ق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ، كما تبین وجود فرو  a ≥ 0.05 بین متوسطي (

درجات المعلمین والمعلمات في محور ثقافة التعلیم اإللكتروني ، وقیادة الحاسوب لصالح 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في كل من محوري قیادة شبكة اإلنترنت المعلمین ، 

كما تبین أیضًا عدم وجود فروق ذات وتصمیم البرمجیات والوسائط المتعددة التعلیمیة ، 

)داللة إحصائیة عند مستوى  a ≥ 0.05 بین متوسطي درجات المعلمین والمعلمات في (

وني تبعًا لسنوات الخبرة ، كما أظهرت النتائج وجود جمیع محاور كفایات التعلیم اإللكتر 

عالقة بین درجة توافر كفایات العلیم اإللكتروني وبین درجة االتجاه نحو تطبیق برنامج 

.التعلیم التفاعلي المحوسب 
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 لدى االلكترونيالتعلمكفایاتتوافرمدى"بعنوان )2012العجرمي ، (دراسة 

، هدفت الدراسة إلى "المتغیراتضوء بعض في غزة محافظاتبمدارسالتكنولوجیامعلمي

وضع قائمة بالكفایات الالزمة لمعلمي التكنولوجیا في ظل التعلیم اإللكتروني ، وتحدید 

مستوى توافر كفایات التعلیم اإللكتروني لمعلمي التكنولوجیا بمدارس غزة ، وكذلك الوقوف 

رة ، المرحلة التخصص ، الخب(متغیرات على مستوى توافر الكفایات في ضوء بعض ال

، وقد أظهرت النتائج أن المعلمین تتوافر لدیهم كفایات التعلیم اإللكتروني في )الدراسیة 

مجال أساسیات الحاسوب ، وفي خدمات الشبكة المعلوماتیة ، وفي مجال تصمیم المقررات 

ما تبین عدم وجود فروق دالة اإللكترونیة ، وٕادارة المقررات اإللكترونیة على الترتیب ، ك

إحصائیًا في توافر درجة الكفایة تعزي لمتغیر التخصص وسنوات الخبرة ، في حین تبین 

وجود فروق دالة إحصائیًا تعزي لمتغیر المرحلة الدراسیة على كافة المحاور باستثناء محور 

.أساسیات الحاسوب 

اإللكترونيالتعلیمكفایاتتوافرمدى"بعنوان )2013أحمد والبداح ، (دراسة 

كفایاتتوافرمدى على التعرف إلى تهدف" المجمعة بجامعةالتدریسهیئةأعضاء لدى

نتائج إلى الوصولوایضا.المجمعةبجامعةالتدریسهیئةأعضاء لدى اإللكترونيالتعلیم

منالتيالتطبیقیةواإلجراءاتالمقترحاتمنمجموعةوصیاغة،وضع في تساعدعلمیة

الستخدامالمناسبةالتدریسهیئةأعضاءكفایات و ،مهاراتتحسین في المساعدةشانها

استخدام الحاسب اآللي ، استخدام اإلنترنت ، تصمیم المقررات (اإللكترونيالتعلیم

التعلیمكفایات إلى أن النتائج، وأسفرت)اإللكترونیة ، استخدام المعامل االفتراضیة 

 ذات فروق توجد ال وأیضا،متوسطةبنسبتتوفرالتدریسهیئةأعضاء لدى اإللكتروني

العمر،،النوع:التالیةالمتغیرات إلى تعزىالدراسةعینةاستجابات في إحصائیة داللة

.التدریبیة والدورات العلمیةالرتبة،التخصص

كفايات الطالب)ب(
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مدى االستعداد التقني لدى الطالبات عبر قیاس "بعتوان )2007الغدیان ،(دراسة 

تبعًا  ء، ومدى اختالف اآلرا"التعلیم اإللكتروني بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معظم الطالبات الدراسیة والكلیة ، ةالختالف متغیر السن

لدیهن إلمام بالمهارات األساسیة لنظام النوافذ لتشغیل الحاسب اآللي ، قدراتهن على التعامل 

مع بعض البرامج والتطبیقات بشكل جید ، ومهارتهن في استخدام شبكة اإلنترنت وأدواتها ، 

ور المتعلق بمهارات استخدام نظام كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائیة في المح

بین استجابات الطالبات تجاه استعداهن التقني للدراسة عبر التعلیم (Windows)التشغیل 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابتهن تبعًا اإللكتروني حسب طبیعة الكلیة ، وعدم 

.للسنة الدراسیة في جمیع محاور الدراسة 

:السابقةالتعليق على الدراسات 

بتطبیق من خالل استعراض الدراسات السابقة نجد أن جمیع الدراسات المتعلقة 

، حیثقد تنوعت محاورها بما یتفق مع أهدافها أسلوب التعلیم اإللكتروني كأداة للتعلیم 

)كدراسةوآثارهومعوقاته أهمیة التعلیم اإللكتروني على  ركزت بعض الدراسات Sandra &

Monica,2004 ، ، هـ  1429و السیفاني ، هـ ، 1428و الشمرى ، 2009و الهرش وآخرون 

متطلبات )2013الساعدي ، (التي تناولت ادراك أهمیة التعلیم اإللكتروني ، فیما تناول (

,Joy(:كل من تطبیقه ، في حین تناول  2000(،( Favretto et. Al., 2005 زین (، (

االتجاهات ، كما ركزت بعض الدراسات على المتحققة من تطبیقهاآلثار )2006الدین ، 

):كدراسة كل مناإللكترونينحو التعلیم  Romi, et al.2002, pp.48 ) ،

(Burgess,2003) ،( Varna, et al., 2004 الل (، )2009جراح وعاشور ، (،(

بعض الدراسات یرًا تناولت خوأ ،)الشناق وبن دومي (، )2010الهندي و الجندي ، 

(، )2006عزمي ، (كل مندراسةألعضاء هیئة التدریس ككفایات التعلیم االلكتروني

(، )2009السیف ، (، )2009النجار والعجرمي ، (، )2009الخوالدة والمشاغلة ، 

، أحمد والبداح(، )2012العجرمي ، (، )2011ُكالب ، (، )2009العمري ، 
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، ویمكن تلخیص أهم النتاج كفایات الطالبات)2007الغدیان ، (، فیما تناول )2013

:التي توصلت إلیها تلك الدراسات كما یلي 

.لنجاحهإن إدراك المعلمین واتجاهاتهم نحو التعلیم االلكتروني تعتبر العامل الحاسم .1

أن استخدام المعلمین للتعلیم االلكتروني كأداة للتعلیم تساهم في اكتساب المعلمین .2

مهارات تعلیمیة تمكنهم من التعامل مع المواقف التعلیمیة المختلفة ، كما تساهم في 

زیادة دافعیة الطلبة نحو التعلیم 

لیم أعرب الطلبة عن رغبتهم في الحصول على المساعدة عند استخدام اسلوب التع.3

االلكتروني كأداة للتعلیم ، كما تبین وجود أثر ایجابي في التحصیل الدراسي عند 

.استخدام هذا األسلوب 

منها تطبیق التعلیم االلكتروني یتطلب توافر عدة مقومات تساهم في فاعلیته .4

متطلبات ترتبط بالمقرر االلكتروني ، متطلبات ترتبط بتدریب المعلمین ، ومتطلبات 

.تعلیمیة ، واخیرًا ضرورة توفیر الدعم المالي الالزم البیئة ال

ارتباط االتجاهات االیجابیة نحو أسلوب التعلیم االلكتروني كأداة للتعلم ترتبط بقدرة .5

بعدم إعداد المعلمین االتجاهات السلبیة فیما ترتبطعلى استخدام الحاسب االلي ، 

واالتصاالت والتعلیم االلكتروني سواء إعدادًا جیدًا الستخدام تكنولوجیا المعلومات 

.للمعلمین أو الطلبة على حد سواء 

، وعلى الرغم أسلوب التعلیم االلكتروني كأداة للتعلم یتطلب توافر عدة كفایات تطبیق .6

من تباین أولویة تلك الكفایات من وجهة نظرهم إال إن تلك الكفایات ترتبط بالمجاالت 

كتروني ، أساسیات استخدام الحاسب اآللي ، استخدام مصادر التعلیم االل:التالیة 

الشبكة المعلوماتیة ، تصمیم المقررات االلكترونیة ، أسالیب التعلیم االلكتروني ، 

.ثقافة التعلیم االلكتروني ، القضایا األخالقیة والقانونیة للتعلیم االلكتروني 

الدراسة معوقد اتفقتفي ضوء ما سبق تعددت أهداف تلك الدراسات وتنوعت نتائجها

مدى إدراك أعضاء هیئة وبیان التعلیم االلكتروني كأداة للتعلیم ،الحالیة على أهمیة موضوع 
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الواجب توافرها ، والكفایات للتدریسالتدریس ألهمیته ، واتجاهاتهم نحو األخذ به كأسلوب 

افتقرت إلى رصد أن تلك الدراسات، إال أعضاء هیئة التدریس لضمان فاعلیة تطبیقهفي 

اتجاهات كأداة للتعلم ، وكذلك رصدمدى إدراك الطالب ألهمیة تطبیق التعلیم االلكتروني

، لذا جاءت طبیقه ، ومدى توافر الكفایات التي تمكنهم من التعامل معه الطالب نحو ت

تعلیم مدى إدراك الهیئة التدریسیة والطالب على حد سواء لألهمیة الالدراسة الحالیة لرصد 

االلكتروني  ، وقیاس اتجاهاتهم نحوه ، وأیضًا مدى توافر الكفایات التي تؤهلهم للتعامل معه 

وقد تم االستفادة من الدراسات السابقة من خالل الحصول على الكثیر من المعلومات التي ،

.ساهمت في بناء أداة الدراسة 

فروض الدراسة

الهیئة التدریسیة والطالب نحو إدراكهم ألهمیة كل منتوجد اتجاهات إیجابیة لدى.1

.التعلیمتطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني لتطویر 

اتجاهات الهیئة التدریسیة نحو إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني تباین .2

، المنطقة التعلیمیةالجنسیة ، النوع ، (التالیةالمتغیرات الدیمغرافیةتعزي إلى

، الدورات التدریبیة في مجال الحاسب، سنوات الخبرة الوظیفيالتخصصطبیعة 

، مالئمة أسلوب التعلیم تكنولوجیا التعلیم، الدورات التدریبیة في مجال  اآللي

)اإللكتروني

تعزي نحو إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني  الطالباتجاهات تباین .3

، التخصص المنطقة التعلیمیةالجنسیة ، النوع ، (التالیةغرافیةالمتغیرات الدیم إلى

)، الصف الدراسي الدراسي

الهیئة التدریسیة كل من تتوافر لدىالتي )القدرات والمهارات(الكفایات تباین مستوى .4

التي تؤهلهم لتطبیق أسلوب التعلیم اإللكترونيو من وجهة نظرهم والطالب 
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الهیئة كل من اتجاه كفایات التعلیم اإللكتروني و بین موجبةعالقة ارتباطتوجد .5

كأداة نحو إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني الطالب التدریسیة 

.لتطویر التعلیم 

لكفایات التعلیم اإللكتروني)05.(وجود أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة .6

نحو إدراكهم ألهمیة والطالب الهیئة التدریسیة كل من اتجاه و مجتمعة بأبعادها 

.كأداة لتطویر التعلیم تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني

الثالثالفصل

الدراسة المیدانیة

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي القائم على دراسة الظاهرة :منهجیة الدراسة 

ووصفها وصفًا دقیقًا یعبر عنها بطریقة كمیة وكیفیة للتعرف على أسبابها ونتائجها للوصول 

من خالل :جوانب نظریةإلى استنتاجات تساهم في تطویرها ، لذا اشتمل البحث على 

من المصادر األولیة والثانویة المرتبطة بموضوع االعتماد على أسلوب البحث المكتبي

البحث ، والتعرف على الدراسات السابقة في هذا المجال المرتبطة بموضوع الدراسة بصورة 

رصد للتعرف على المیدانیة الدراسة یتضمن:الجانب المیدانيمباشرة أو غیر مباشرة ، 

بوزارة التربیة بدولة الكویت نحو إدراكهم ألهمیة اتجاهات الهیئة التدریسیة بالمرحلة الثانویة 

، وبیان قدراتهم ومهاراتهم التي تؤهلهم لهذا النوع من تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني

استكشافیة :المرحلة األولى:تم تطبیق هذا الجانب على مرحلتینسوف یو  التعلیم ،
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بالمرحلة )التدریسیة والطلبة الهیئة(من عینة البحثالمبحوثینمع بعض )استطالعیة(

لجمع البیانات ألداة الدراسة في وضع التصمیم النهائي وذلك للمساعدة، الثانویة

بتصمیم استبانة تعني :المرحلة الثانیة، الجانب المیداني للبحثوالمعلومات التي یتضمنها

.للدراسة المیدانیةعلى المعلومات الواقعیةللحصول 

أداة الدراسة

حــــدد الباحــــث البیانــــات فــــي ضــــوء األهــــداف والتســــاؤالت التــــي ســــعت إلیهــــا الدراســــة 

لهیئـة التدریسـیة لواحـدة (لدراسـة أداتـین لالتي سیتم جمعهـا میـدانیًا وقـام بتصـمیم والمعلومات 

في ضـوء مـا أسـفرت عنـه الدراسـة النظریـة ومـا تناولتـه الدراسـات السـابقة ) لطالب واألخرى ل

:جزئیین األولى الموجهة ألعضاء هیئة التدریس األداة  وقد تضمنت

(یتضــمن البیانــات الدیموغرافیــة لعینــة الدراســة وتتكــون مــن:ألولالجــزء ا النــوع ، :

ســـــنوات الخبــــرة ، الـــــدورات ، الــــوظیفيطبیعــــة التخصـــــص ، المنطقــــة التعلیمیـــــةالجنســــیة ، 

إلـى اسـتطالع رأي أعضـاء باإلضافة )التدریبیة في مجال الحاسب اآللي وتكنولوجیا التعلیم

مدى مناسـبة أسـلوب التعلـیم اإللكترونـي لتعلـیم الطـالب (هیئة التدریس في المجاالت التالیة 

بدولـــة الكویـــت ، وأســـلوب التعلـــیم اإللكترونـــي المناســـب ، وطبیعـــة المعوقـــات التـــي تحـــد مـــن 

)تطبیقه 

إدراك أمهيــة  مــدى اسمقيــالمحــور األول:محــورین:الثــانيالجــزء فیمــا تضــمن 

A1بالعبارة رقمویعبر عنهتطبيق أسلوب  التعليم اإللكرتوني : A23.المحـور الثـاني:

ــاس  ــات  مقي أساســیات الحاســب :كفایــاتبخمــسویشــار إلیهــا )قــدرات ومهــارات (الكفاي

B1الفقـرات "  اآللـي : B8" ،الفقـرات "  االتصـاالت اإللكترونیـةB9 : B14" ، تصـمیم
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B15الفقــرات "  المقــررات اإللكترونیــة : B21" ،الفقــرات " إدارة المقــررات اإللكترونیــة

B22 : B27" ،الفقرات "  التقییمB28 : B32".

:جزئیین الموجهة للطالب الثانیةوقد تضمنت األداة 

(لعینـة الدراسـة وتتكـون مـنالبيانات الدميوغرافيـة یتضـمن :ألولالجزء ا النـوع ، الجنسـیة ، :

باإلضــافة إلــى اســتطالع رأي )، الصــف الدراســيالتخصــص الدراســي، المنطقــة التعلیمیــة

المحــور :محــورین:الثــانيالجــزء الطــالب فــي أســلوب التعلــیم اإللكترونــي ، فیمــا تضــمن 

بالعبـارة رقـمویعبـر عنـهاإللكرتونـي إدراك أمهيـة تطبيـق أسـلوب  التعلـيم     مدىمقياساألول

C1 : C23.بثالثویشار إلیها )قدرات ومهارات(الكفاياتمقياس :المحور الثاني

D1الفقــرات "  أساســیات الحاســب اآللــي(كفایــات  : D8" ،االتصــاالت اإللكترونیــة"

D9الفقرات  : D14" ،الفقرات "  تنمیة الذاتD15 : D18"

وعینة الدراسةمجتمع 

ریـاض األطفـال ، "یتضمن قطاع التعلـیم العـام بدولـة الكویـت أربعـة مراحـل تعلیمیـة 

التعلــــیم االبتــــدائي ، التعلــــیم المتوســــط ، التعلــــیم الثــــانوي  ، وتقتصــــر الدراســــة الحالیــــة علــــى 

حیــث یبلــغ عــدد اســتطالع آراء أعضــاء هیئــة التــدریس والطــالب فــي مرحلــة التعلــیم الثــانوي 

، فیمـا 2011/2012طالب وطالبة عـن العـام الدراسـي 69036الطالب في تلك المرحلة 

مدرس ومدرسة وفـق المجموعـة االحصـائیة السـنویة 12363بلغ عدد أعضاء هیئة التدریس 

الصـــادرة عـــن اإلدارة المركزیـــة لإلحصـــاء ، وبالتـــالي یمكـــن تحدیـــد حجـــم عینـــة الدراســـة وفـــق 

:الیة المعادلة الت

( F −

( F −
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:حیث 

T=95ریة المقابلة لدرجة الثقة الدرجة المعیا= %1.96%

F=متساویتان=الفشل و تكون نسبة النجاح  أنطبیعي الن م، نسبة النجاح في التوزیع

Q= 5=متساوي وهى نسبة الخطأ المسموح به والمنتشر على طرفي التوزیع بمقدار%

N=حجم المجتمع

طالب وطالبة ، 382وقد بلغ حجم عینة الدراسة من الطالب وفق المعادلة السابقة 

اتبع وقدمدرس ومدرسة ، 372في حین بلغ حجم عینة الدراسة من أعضاء هیئة التدریس 

قیقیًا لتعبر أسلوب العینة العشوائیة الطبقیة بحیث یمثل مجتمع الدراسة تمثیًال حالباحث 

:هو موضحًا في الجداول التالیة ، وقد تم تمثیل العینة كما بصدق عن موضوع الدراسة 

إلى أن عدد االستبانات الصحیحة ألعضاء هیئة التدریس )2(یشیر جدول رقم 

إلى أن عدد االستبانات الصحیحة للطالب )3(استبانة ، فیما أشار جدول رقم 423بلغت 

، وهما أكبر من حجم العینة المطلوبة لكل منهما مما یساعد على استبانة463بلغت 

.مشاركة أكبر عدد ممكن لتعبیر عن آراءهم في موضوع الدراسة 

المشاركة في عینة الدراسةالمدارس الثانویةبأسماء بیان)1(جدول 

البناتالبنینالمنطقة التعلیمیة

الحارثالعصماء بنت أحمد مشاري العدوانيالعاصمة

سلوىعبد اهللا العسعوسيحولي

لطیفة الفارساالحمدياألحمدي

أبرق خیطانإبن العمیدالفروانیة

فاطمة بنت عتبةالواحةالجهراء

صباح السالم بناتاألمام مالكمبارك الكبیر
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عینة أعضاء هیئة التدریسالتوزیع العدد ل)2(جدول 

مباركالجهراءالفروانیةاألحمديحوليالعاصمةالمنطقة التعلیمیة

909090909090عدد االستبانات الموزعة

817072807873عدد االستبانات المجمعة

58131454عدد االستبانات المسبعدة

766267767369عدداالستبانات الصحیحة

عینة الطالبالتوزیع العددي ل)3(جدول 

مباركالجهراءالفروانیةاألحمديحوليالعاصمةالمنطقة التعلیمیة

100100100100100100عدد االستبانات الموزعة

958783788577عدد االستبانات المجمعة

588597عدد االستبانات المسبعدة

907975737670عدداالستبانات الصحیحة

األسالیب اإلحصائیة المتبعة 

ألداة الدراسة ولثبات بیرسون للتحقق من صدق االتساق الداخلي  طمعامل ارتبا.1

.التجزئة النصفیة ، والثبات بمعامل كرونباخ ألفا 

-T)المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ، واختبار .2 Test)

.تحلیل التباین األحادي .3

صدق وثبات أداة الدراسة 

على ) أعضاء هیئة التدریس ، الطالب (عرض الباحث أداة الدراسة بشقیها 

مجموعة من المتخصصین في ذلك المجال الستطالع آراءهم ومالحظاتهم تجاه فقرات أداة 

الدراسة ومدى ارتباط كل فقرة بالمجال الذي تنتمي إلیه ، وبیان مدى وضوح فقراتها من 
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ومالحظاتهم تم تعدیل فقرات األداة بما یتفق مع تلك ، وفي ضوء آراءهمالناحیة اللغویة 

  .اآلراء 

صدق االتساق الداخلي 

قام الباحث باختیار عینة عشوائیة من كل من أعضاء هیئة التدریس والطالب 

مفردة كم كل منهما بهدف التحقق من صالحیة األدوات المطبقة على أفراد )50(قوامها 

اب مدى صدقها وثباتها ، وفي ضوء ذلك قام الباحث العینة الكلیة وذلك من خالل حس

بحساب معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة ودرجة المجال الذي تنتمي إلیه باستخدام 

بیانات العینة االستطالعیة ، وقد تبین من البیانات الواردة من الجدول التالي أن جمیع 

حققت ارتباطات عالیة )  لطالب أعضاء هیئة التدریس ، ا(فقرات أداة الدراسة بشقیها 

0.01=موجبة وذات داللة إحصائیة مع درجة المجال الذي تنتمي إلیه عند مستوى داللة 

 ةیالكل والدرجةمجالكلدرجة نیباالرتباطمعامالتبحسابالباحث قام كما، )4جدول (

أن معامالت )5جدول (الدراسة ، حیث تبین من البیانات الواردة في موضوع انیلالستب

االرتباط لكافة المجاالت ذات معامالت ارتباط عالیة وموجبة مع الدرجة الكلیة وذات داللة 

.إحصائیة سواء ألعضاء هیئة التدریس أو الطالب

مجالهاارتباط درجة كل فقرة من فقرات أداة الدراسة مع درجة )4(جدول رقم 

  الطالبأعضاء هیئة التدریس

  الداللة .م  االرتباط .م  الفقرة  المجال  الداللة .م  االرتباط .م  الفقرة  المجال

ق 
بی
ط
 ت
یة
هم

 أ
ك
درا

 إ
ى

مد

م 
علی

الت
ب 

لو
س
أ

ي
ون
تر

لك
إل
ا

A1**0.5790.000

ق 
بی
ط
 ت
یة
هم

 أ
ك
درا

 إ
ى

مد

م 
علی

الت
ب 

لو
س
أ

ي
ون
تر

لك
إل
ا

C1**0.5750.000

A2**0.7790.000C2**0.6630.000

A3**0.8200.000C3**0.6950.000

A4**0.8410.000C4**0.6900.000

A5**0.7840.000C5**0.5960.000

A6**0.7990.000C6**0.6480.000
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A7**0.8370.000C7**0.6740.000

A8**0.7910.000C8**0.6410.000

A9**0.8050.000C9**0.6760.000

A10**0.7290.000C10**0.6630.000

A11**0.7280.000C11**0.7220.000

A12**0.8410.000C12**0.6950.000

A13**0.8220.000C13**0.6470.000

A14**0.8260.000C14**0.7050.000

A15**0.8260.000C15**0.7160.000

A16**0.8280.000C16**0.6890.000

A17**0.8310.000C17**0.8310.000

A18**0.8380.000C18**0.7220.000

A19**0.8260.000C19**0.6590.000

A20**0.7550.000C20**0.6900.000

A21**0.7540.000C21**0.6340.000

A22**0.8060.000C22**0.6980.000

A23**0.7560.000C23**0.5810.000

ارتباط درجة كل فقرة من فقرات أداة الدراسة مع درجة مجالها)4(تابع جدول رقم 

  الطالبأعضاء هیئة التدریس

  الداللة .م  االرتباط .م  الفقرة  المجال  الداللة .م  االرتباط .م  الفقرة  المجال

ت 
سیا

سا
 أ
ت

ارا
مه

ي
آلل

 ا
ب

س
حا

ال

B1**0.7910.000

ت 
سیا

سا
 أ
ت

ارا
مه

آلل
 ا
ب

س
حا

ال
ي

D1**0.6810.000

B2**0.8740.000D2**0.7870.000

B3**0.8730.000D3**0.8200.000

B4**0.8650.000D4**0.7890.000

B5**0.8660.000D5**0.7950.000
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B6**0.8360.000D6**0.7460.000

B7**0.7620.000D7**0.7110.000

B8**0.7280.000D8**0.6620.000

.م
ت

ال
صا

الت
ا

یة
ون
تر

لك
إل
ا

B9**0.8470.000م.
ت

ال
صا

الت
ا

یة
ون
تر

لك
إل
ا

D9**0.7820.000

B10**0.9040.000D10**0.8310.000

B11**0.9190.000D11**0.8450.000

B12**0.9070.000D12**0.8530.000

B13**0.8580.000D13**0.8000.000

B14**0.8490.000D14**0.7680.000

.م
یم
صم

ت
یة
ون
تر

لك
إل
 ا
ت

ررا
مق

ال

B15**0.8260.000م.
ت

ذا
 ال

یة
نم

ت

D15**0.8390.000

B16**0.8550.000D16**0.8770.000

B17**0.8600.000D17**0.8850.000

B18**0.9010.000D18**0.8040.000

B19**0.8930.000

B20**0.8880.000

B21**0.8340.000

فقرات أداة الدراسة مع درجة مجالهاارتباط درجة كل فقرة من )4(تابع جدول رقم 

  الطالبأعضاء هیئة التدریس

  الداللة .م  االرتباط .م  الفقرة  المجال  الداللة .م  االرتباط .م  الفقرة  المجال

.م
ت 

ررا
مق

 ال
رة
دا
إ

یة
ون
تر

لك
إل
ا

B22**0.8370.000

B23**0.8630.000

B24**0.8430.000

B25**0.8840.000

B26**0.8620.000
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B27**0.8540.000

.م
یم
قی
ت

ت 
ررا

مق
ال

یة
ون
تر

لك
إل
ا

B28**0.9000.000

B29**0.9070.000

B30**0.9180.000

B31**0.8860.000

B32**0.8940.000

لالستبیانالكلیةالدرجةمعمجالكلدرجةارتباط)5(جدول 

المجال
.م

االرتباط

.م

الداللة
المجال

.م

االرتباط

.م

الداللة

الطالبأعضاء هیئة التدریس

0.8890.000**إدراك أهمیة التعلیم اإللكتروني0.8700.000**إدراك أهمیة التعلیم اإللكتروني

0.8880.000**مهارة أساسیات الحاسب0.8720.000**مهارة أساسیات الحاسب

0.9220.000**مهارة االتصاالت االلكترونیة0.8930.000**مهارة االتصاالت االلكترونیة

0.8960.000**مهارة تنمیة الذات0.9350.000**مهارة تصمیم المقررات االلكترونیة

0.8940.000**مهارة إدارة المقررات اإللكترونیة

0.8960.000**المقررات االلكترونیةمهارة تقییم 

ومن خالل ،النصفیةالتجزئةبطریقةاالستبیانثباتبحسابالباحث قامكما 

البیانات الواردة في الجدولیین التالیین یتبین أن معامالت الثبات عالیة وموجبة لجمیع 

مما یشیر إلى ثبات 0.00=مجاالت االستبانة ، وٕانها ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

أیضًا وقد قام الباحث ، )7، 6(كما هو موضحًا في جدول مجاالت االستبیان بدرجة جیدة 

ثیات االستبیان لكل من أعضاء هیئة التدریس والطالب من خالل حساب معادلة بحساب 

كرونباخ ألفا لفقرات االستبیان بمجاالته ودردته الكلیة ، وقد أشارت البیانات الواردة في كل 

أن قیم ألفا ذات درجة عالیة وذات داللة إحصائیة مما یدل على )7، 6(من الجدول رقم 

.بدرجة عالیة من الصدق والثبات أداة الدراسة تتسم 
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وقیم النصفیةالتجزئةباستخدامأعضاء هیئة التدریساستبیانلمجاالتالثباتمعامالت)6(جدول 

ألفا

مستوى الداللةقیمة ألفاالثبات .ماالرتباط .معدد الفقراتمجاالت االستبانة

0.9520.9520.9520.000**23إدراك أهمیة التعلیم اإللكتروني

0.7820.8770.9300.000**8مهارة أساسیات الحاسب

0.8570.9230.9420.000**6مهارة االتصاالت االلكترونیة

0.8340.8970.9440.000**7مهارة تصمیم المقررات االلكترونیة

0.7820.8770.9270.000**6مهارة إدارة المقررات اإللكترونیة

0.8460.8810.9420.000**5تقییم المقررات اإللكترونیةمهارة 

0.4730.6390.9780.000**55الدرجة الكلیة لالستبانة

وقیم النصفیةالتجزئةباستخدامالطالباستبیانلمجاالتالثباتمعامالت)7(جدول 

ألفا

مستوى الداللة  ألفاقیمة الثبات .ماالرتباط .معدد الفقراتمجاالت االستبانة

0.7890.8810.9040.000**23إدراك أهمیة التعلیم اإللكتروني

0.6260.7690.8870.000**8مهارة أساسیات الحاسب

0.7210.8370.8970.000**6مهارة االتصاالت االلكترونیة

0.7500.8570.8730.000**4تنمیة الذاتمهارة 

0.6830.8810.9610.000**41لالستبانةالدرجة الكلیة 

:خصائص عینة الدراسة

عینـة الدراسـة قـد توزعـت أن  )8(جـدول تشـیر البیانـات الـواردة فـي :أعضاء هیئة التـدریس

، فیمـا %49.4بالتساوي بین المدرسین والمدراسات بصورة متقاربـة حیـث بلـغ حجـم الـذكور 

، %)69.30(الجنســیة الغیــر كویتیــة، وأن النســبة األكبــر مــن %50.6بلــغ حجــم اإلنــاث 

، كما یالحـظ أن %)30.70(بلغ حجم العینة من أعضاء هیئة التدریس من الكویتیینوأن 

العاصـمة ، الفروانیـة ، "أعضاء هیئة التدریس األكثر مشـاركة كانـت مـن المنـاطق التعلیمیـة 
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، كما "مبارك الكبیر ، األحمدي ، حولي "التعلیمیة ویلیهم على الترتیب المناطق "الجهراء 

اللغــة " أشــارت خصــائص العینــة إلــى أن أعضــاء هیئــة التــدریس األكثــر مشــاركًة هــم مدرســي 

العربیة والتربیة اإلسالمیة ، اإلجتماعیات ، العلوم ، اللغة اإلنجلیزیة ، الریاضیات واإلحصاء 

األكثـر عینة الدراسة ضمن فئة من حجم %35.20، الحاسب اآللي ، على الترتیب ، وأن 

، ممــا %26.20بنســبة بلغــت ســنوات 9:ســنوات 5مــن "خبــرة  ، تلیهــا أصــحاب الخبــرة 

.مجتمع الدراسةسبق یتبین أن عینة الدراسة قد عبرت بصورة واقعیة عن 

للمدرسینالتوزیع العددي والنسبي للعینة حسب المتغیرات الدیموغرافیة)8(جدول 

النسبة المئویة العددالفئةالمتغیر

النوع
% 49.4 209 ذكر  

%21450.6أنثى

%423100المجموع

الجنسیة
%13030.7كویتي

%29369.3غیر كویتي

%423100المجموع

للمدرسینالتوزیع العددي والنسبي للعینة حسب المتغیرات الدیموغرافیة)8(جدول تابع 

النسبة المئویة العددالفئةالمتغیر

المنطقة 

التعلیمیة

%7618.00العاصمة

%6214.70حولي

%6715.80األحمدي
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%7618.00الفروانیة

%7317.30الجهراء

%6916.30مبارك الكبیر

%423100المجموع

التخصص

%6816.1لغة عربیة وتربیة إسالمیة

%6314.90لغة إنجلیزیة

%6214.70ریاضیات وٕاحصاء

%6715.80إجتماعیات

%389.00لغة فرنسیة

%5212.30حاسب آلي

% 15.40 65 علوم  

%81.90أخرى

%423100المجموع

النسبة المئویةالعددالفئةالمتغیر

سنوات الخبرة

%9622.70سنوات5أقل من 

%11126.20سنوات5:9من 

%6715.80سنة10:14من 

%14935.20سنة وأكثر15

%423100المجموع

للمدرسینالتوزیع العددي والنسبي للعینة حسب المتغیرات الدیموغرافیة)8(جدول تابع 

النسبة المئویة العدد الفئةالمتغیر

التدریب التقني

%36887.00هل تلقیت دورات تدریبیة في مجال الحاسب

%22653.42هل تلقیت دورات تدریبیة في تكنولوجیا التعلیم

%31975.40لیم الطالبالتعلیم اإللكتروني أسلوب مناسب لتع
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%423100المجموع

أسلوب التعلیم  

اإللكتروني

%11026.00كداعم ومعزز للتعلیم في الصف الدراسي

%255.90التعلیم عن بعد

%28868.10التعلیم اإللكتروني المختلط

%423100المجموع

معوقات 

التعلیم  

اإللكتروني

%24658.20عدم توافر التقنیات الالزمة

%10123.90عدم تأهیل أعضاء هیئة التدریس

%5312.50عدم قدرة الطالب على استیعاب أسلوب التعلیم االلكتروني

%235.40عدم قدرة الطالب على استخدام تقنیات التعلیم االلكتروني 

%423100المجموع

تلقـوا  قـدالهیئـة التدریسـیة أعضـاءأن الغالبیة العظمي مـنالسابقیالحظ من الجدول

تلقوا دورات تدریبیة قد %)  53.42(، وأن %)87(دورات تدریبیة في مجال الحاسب اآللي 

التعلـیم  أن الهیئـة التدریسـیةمـن أعضـاء%)75.40(، كمـا یـرى في مجال تكنلوجیا التعلیم 

مــن%)68.10(، كمــا یعتقــد االلكترونــي أســلوب مناســب لتعلــیم الطــالب فــي دولــة الكویــت

ونـــي أن أســـلوب التعلـــیم اإللكترونـــي المناســـب هـــو التعلـــیم اإللكتر الهیئـــة التدریســـیةأعضـــاء

المتعلمینیستخدمحیث،التقلیديالتعلیممعاإللكترونيالتعلیمیندمجالنوع هذا" المختلط  

اكتسـابب الطالـب فیهـایقـومتعلیمیـةبیئـة فـي التعلمویتم،المعلومات إلى للوصولاإلنترنت

  " لطالب ل وموجًهامرشًدایصبحالمعلم أنإي  ،المعرفة

المعوقات التي تعرقل األخذ بأسلوب التعلیم ویرى أعضاء هیئة التدریس أن 

اإللكتروني كأداة تعلیمیة في مرحلة التعلیم الثانوي العام بدولة الكویت یرجع إلى األسباب 

عدم التأهیل التقني ، عدم توافر اإلمكانات التقنیة الالزمة للتطبیق :التالیة على الترتیب 

عدم قدرة الطالب على ، یعاب هذا األسلوبعدم قدرة الطالب على است، للهیئة التدریسیة 

استخدام التقنیة الالزمة
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  الطالبخصائص عینة )1(

التـالي أن عینـة الدراسـة قـد توزعـت بالتسـاوي الجـدولكما أشارت البیانات الـواردة فـي 

تقریبًا ، فیما %49إلى حد ما بین الطلبة والطالبات بصورة متقاربة حیث بلغ حجم الطلبة 

، %)73.30(تقریبًا ، وأن النسبة األكبر من الطالب الكویتیین %51لبات بلغ حجم الطا

الطــالب األكثــر   أن، كمــا یالحــظ %)26.70(ت نســبتهموأن الطــالب الغیــر كــویتیین بلغــ

مشاركة كانت من منطقة العاصـمة التعلیمیـة ، كمـا أشـارت خصـائص العینـة إلـى أن طـالب 

)42.77(التخصص العلمي األكثر مشاركة  %39.31طالب الصف الثاني عشر ، %

الطــالب أن أســلوب التعلــیم اإللكترونــي المناســب هــو التعلــیم مــن%)37.40(كمــا یعتقــد ، 

 لـدعمالتكنولوجیـة التقنیةباستخدامالمعلمیقوم"اإللكتروني الداعم والمعزز للتعلیم الصفي  

 عـرض جهـازحاسـب آلـي واحـد باإلضـافة إلـى  إلـى المعلـمیحتـاج، حیـثالدراسـيالمقـرر

جهـاز علـى الموجـودالموقـعمشـاهدة لطـالبل ویتـیح،صـوًرا أو نًصـا كـان سـواءالبیانـات

مـنهم أن %)36.90(، فـي حـین یـرى "لشرح محتوى المقـرر الدراسـي وضوحبكل عرضال

 في اإلنترنت على فیه الطالب یعتمد"التعلیم اإللكتروني عن بعد یعد األسلوب األمثل لهم  

معو  المعلمونمع فاعلالتو  اإلنترنتمنالمقرراتتحمیل لهم ویمكنالدراسي،المقرردراسة

التفاعـلأثنـاءالمـوادتـدفقبضـبطالمعلـمویقـوم، فقـط اإلنترنتخاللمنو  البعضبعضهم

"اإلنترنتخاللمن الطالب تقییمیمكن، و  الطالب مع

  للطالب والنسبي للعینة حسب المتغیرات الدیموغرافیةالتوزیع العددي)9(جدول 

النسبة المئویةالعددالفئةالمتغیر

النوع
%22648.80طالب

%23751.20طالبة

%463100المجموع

الجنسیة
%33973.20كویتي

%12426.70غیر كویتي
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%463100المجموع

المنطقة التعلیمیة

%9019.40العاصمة

%7917.10حولي

%7516.20األحمدي

%7315.80الفروانیة

%7616.4الجهراء

%7015.10مبارك الكبیر

%463100المجموع

التخصص

%19842.77علمي 

%16034.56أدبي

%10522.67غیر محدد

%463100المجموع

الصف الدراسي

%10522.67الصف العاشر

%17638.01الصف الحادي عشر

%18239.31الصف الثاني عشر

%463100المجموع

أسلوب التعلیم  

اإللكتروني

%17337.40كداعم ومعزز للتعلیم في الصف الدراسي

%11925.70التعلیم عن بعد

%17136.90التعلیم اإللكتروني المختلط

%463100المجموع

اإلحصائيالتحلیل 

أن و ، مقاییس الدراسة فقراتعلى مقیاس لیكرت الخماسي في تقدیر إجابات الباحث اعتمد 

وعلیه تم تحدید قیم الوسط 0.8=4/5قرة فوبذلك یصبح طول ال)4(یساوي المدى 

:المرجح وتقدیره اللفظي على النحو التالي 

التقدیر اللفظي قیم الوسط المرجح
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بدرجة ضعیفة جداً یدرك 1.79إلى 1من 

بدرجة ضعیفةیدرك 2.59إلى 1.8من 

بدرجة متوسطةیدرك 3.39إلى 2.6من 

بدرجة عالیةیدرك 4.19إلى 3.4من 

درجة عالیة جداً یدرك ب 5إلى 4.2من 

ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم والطالب مدى إدراك أعضاء هیئة التدریس مقیاس :أوًال 

:لتطویر التعلیماإللكتروني كأداة 

ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم  والطالب مدى إدراك أعضاء هیئة التدریسلبیان مدى 

واالنحرافات بدولة الكویت تم حساب المتوسطات الحسابیة التعلیملتطویر كأداة اإللكتروني 

:لفقرات المقیاس(T)والوزن النسبي واختبار المعیاریة

أعضاء هیئة التدریس بالمرحلة الثانویة بدولة الكویت إلى أن ) 10(یشیر الجدول 

بدرجة عالیة حیث بلغ التعلیملتطویر أسلوب التعلیم اإللكتروني كأداة یدركون أهمیة تطبیق 

حیث بلغت قیمة ،)1.042(بانحراف معیاري قدره )3.43(المتوسط العام لفقرات المقیاس 

وهي أكبر من قیمتها المجدولة وبداللة إحصائیة قدرها )5.563(المحسوبة (T)أختبار 

كما یشیر الجدول ، %68.6بنسبة أعضاء هیئة التدریسوقد توافقت آراء،)0.000(

أسلوب التعلیم إلى أن طالب المرحلة الثانویة بدولة الكویت یدركون أهمیة تطبیق )10(

بدرجة متوسطة حیث بلغ المتوسط العام لفقرات المقیاس لتطویر التعلیماإللكتروني كأداة 

المحسوبة (T)حیث بلغت قیمة أختبار ، )0.941(بانحراف معیاري قدره )3.31(

وقد توافقت ، )0.000(وهي أكبر من قیمتها المجدولة وبداللة إحصائیة قدرها )5.563(

،%66.2بنسبة الطالب آراء 
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أهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني كأداة إلدراك المتوسطات واالنحرافات المعیاریة )10(جدول 

لتعلیما

  الفقرة  م
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

الوزن 

النسبي
Tقیمة 

مستوى 

  الداللة
الترتیب

1 3.431.04268.6%**5.5630.0001

2 3.310.94166.2%**6.9850.0002

%1االختبار ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية **

ومن خالل استعراض تحلیل مدى إدراك أعضاء هیئة التدریس والطالب ألهمیة تطبیق 

تبین أن أعضاء هیئة التدریس بالمرحلة التعلیملتطویر  كأداة أسلوب التعلیم اإللكتروني

من همیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني كأداة لتطویرأكثر إدراكًا ألالثانویة بدولة الكویت 

توجد اتجاهات إیجابیة "مما یشیر إلى تحقیق الفرضیة األولى التي تنص على الطالب ،

یة تطبیق أسلوب التعلیم لدى كل من الهیئة التدریسیة والطالب نحو إدراكهم ألهم

.التعلیماإللكتروني لتطویر 

مدى إدراك أعضاء هیئة التدریس ألهمیة تطبیق مدى تباین آراء أفراد عینة الدراسة نحو 

باختالف المتغیرات بدولة الكویتالتعلیملتطویر أسلوب التعلیم اإللكتروني كأداة 

:الشخصیة

لدراسة لعینیتین مستقلتین)T(بإجراء اختبار، والتدریبمتغیري النوع والجنسیة

تطبیق أسلوب همیة أل هممقیاس مدى إدراكمدى اختالف آراء أعضاء هیئة التدریس تجاه

حیث"تبعًا لمتغیر النوع  همتبین وجود تباین في آراءكأداة لتطویر التعلیمالتعلیم اإللكتروني

وهي أكبر من قیمتها المجدولة وبداللة إحصائیة )2.68(المحسوبة (T)بلغت قیمة أختبار 

كما ، ، وأن المدرسات أكثر إدراكًا ألهمیة التعلیم اإللكتروني من المدرسین )0.008(قدرها 

(T)بلغت قیمة أختبار حیث "الجنسیة تبعًا لمتغیر هم وجود تباین في آراءأیضًا تبین 

، وأن )0.01(قیمتها المجدولة وبداللة إحصائیة قدرها وهي أكبر من )2.58(المحسوبة 

أعضاء أكثر إدراكًا ألهمیة التعلیم اإللكتروني من أعضاء الهیئة التدریسیة من الكویتیین
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إلى وجود تباین في آراءهم تبعًا االختبارأشار كما ، الهیئة التدریسیة من غیر الكویتیین

التعلیم اإللكتروني أسلوب مناسب لتعلیم الطالب بدولة بمالئمة مدى اإلقرار "لمتغیر 

وهي أكبر من قیمتها المجدولة )5.19(المحسوبة (T)بلغت قیمة أختبار حیث  "الكویت 

التعلیم ، وأن أعضاء الهیئة التدریسیة الذین یعتقدون أن  )0.000(وبداللة إحصائیة قدرها 

أكثر إدراكًا ألهمیة التعلیم ة الكویتاإللكتروني أسلوب مناسب لتعلیم الطالب بدول

التعلیم اإللكتروني أسلوب اإللكتروني من أعضاء الهیئة التدریسیة الذین ال یعتقدون أن 

.مناسب لتعلیم الطالب بدولة الكویت

:11(جدول نتائج اختبار ت لعینتین مستقلتین لمقیاس مدى إدراك أهمیة التعلیم اإللكتروني كأداة )

والجنسیة والتدریب ، وأسلوب التعلیم اإللكتروني المناسبحسب متغیرات النوعللتعلیم 

معنویة االختبار (T)قیمة اختبار المتوسطبیانالمتغیر

النوع
3.30مدرسین

**2.680.008
3.57مدرسات

الجنسیة
3.63كویتي

**2.580.01
3.35كویتي.غ

كأداة التعلیم االلكتروني مناسب 

لتعلیم الطالب

3.58نعم
**5.190.000

2.99ال

الدورات التدریبیة في مجال "كل من متغیر داللة إحصائیة له  لیساالختباروجد أنكما 

، إي أن آراء أعضاء هیئة )12(الحاسب أو كنولوجیا التعلیم كما هو موضحًا في الجدول 

التدریس تجاه إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني كأداة لتطویر التعلیم یتباین 

النوع ، الجنسیة ، مدى مالئمة التعلیم اإللكتروني أسلوب مناسب لتعلیم (تبعًا لكل من 

یبیة في مجال الحاسب أو الدورات التدر "، وأن آراءهم ال تتباین باختالف كل من ) الطالب 

".تكنولوجیا التعلیم وسنوات الخبرة 
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:12(جدول نتائج اختبار ت لعینتین مستقلتین لمقیاس مدى إدراك أهمیة التعلیم اإللكتروني كأداة )

والجنسیة والتدریب ، وأسلوب التعلیم اإللكتروني المناسبللتعلیم حسب متغیرات النوع

الحاسبدورات تدریبیة في مجال 
3.43نعم

0.250.799
3.47ال

دورات تدریبیة في مجال تكنولوجیا 

التعلیم

3.44نعم

0.110.910 3.43ال

%1االختبار ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية **

إجراء اختبار تحلیل وب:، سنوات الخبرة التخصص، المنطقة التعلیمیةمتغیرات

مدي إدراك تجاه مقیاس أعضاء هیئة التدریس التباین في اتجاه واحد لدراسة اختالف آراء 

أهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني ، وجد أن االختبار له داللة إحصائیة عند مستوى 

ین حیث بلغت قیمة تحلیل التبالمتغیر المنطقة التعلیمیة ، )0.000(معنویة قدرها 

وجد أن االختبار لیس له داللة إحصائیة عند مستوى معنویة كماF4.560المحسوبة

حیث بلغت قیمة تحلیل التباین المحسوبة، سنوات الخبرةالتخصصمن متغیر لكل0.05

F1.6571572(F)

أعضاء وجد أن)14جدول (ومن خالل إجراء اختبار دنكن للمقارنات المتعددة 

الهیئة التدریسیة بمنطقة العاصمة التعلیمیة هم أكثر إدراكًا بأهمیة تطبیق أسلوب التعلیم 

اإللكتروني كأداة للتعلیم ، ثم أعضاء الهیئة التدریسیة في كل من منطقة مبارك الكبیر ، 

ین أن أعضاء الهیئة التدریسیة في منطقة الجهراء التعلیمیة أقل إدراكًا الفروانیة ، فیما تب

بأهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني كأداة للتعلیم


13دى إدراك أهمیة التعلیم اإللكتروني كأداة للتعلیم













F
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23.74554.749

**4.5600.000
434.2854171.041

458.030422



12.45571.779

1.6570.118 445.5754151.074

458.030422



5.09531.699

1.5720.196 452.9334191.081

458.030422

%1االختبار ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية *

أهمیة  همأعضاء هیئة التدریس تجاه مدى إدراكوباستعراض تحلیل مدى تباین آراء 

ختالف المتغیرات الشخصیة تبین وجود تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني كأداة للتعلیم تبعًا ال

النوع ، الجنسیة ، مالئمة أسلوب التعلیم اإللكتروني "في آراءهم تبعًا لكل من متغیر تباین

"لكل من لتعلیم الطالب ، المنطقة التعلیمیة  ، كما تبین عدم وجود تباین في آراءهم تبعاً 

"متغیر الدورات التدریبیة في مجال الحاسب وتكنولوجیا التعلیم ، التخصص ، سنوات الخبرة 

مما یشیر إلى تحقق الفرضیة الثانیة لبعض المتغیرات وعدم تحققها للبعض األخر مما 

تباین اتجاهات الهیئة التدریسیة نحو "یستدعى إعادة صیاغة الفرضیة الثانیة كما یلي 

كهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني تعزي إلى المتغیرات الدیمغرافیة التالیة إدرا

النوع ، الجنسیة ، مالئمة أسلوب التعلیم اإللكتروني لتعلیم الطالب ، المنطقة التعلیمیة (

متغیر الدورات التدریبیة في مجال الحاسب (، وعدم تباین آراءهم تبعًا للمتغیرات التالیة )

)وتكنولوجیا التعلیم ، التخصص ، سنوات الخبرة

اختبار دنكن للمقارنات المتعددة  لمقیاس دى إدراك أهمیة التعلیم اإللكتروني )14(جدول 

كأداة للتعلیم تبعًا لمتغیر المنطقة التعلیمیة

0.05
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12

732.97

763.33

623.47

673.60

693.62

763.64

مدى إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني كأداة نحو  الطالبمدى تباین آراء 

:باختالف المتغیرات الشخصیة بدولة الكویتالتعلیملتطویر 

لدراسة مدى تباین لعینیتین مستقلتین )T(بإجراء اختبار:متغیري النوع والجنسیة

داللة له لیس االختبار وجد أنألهمیة التعلیم اإللكتروني  همإدراكلمقیاس آراء الطالب تجاه 

.النوع ، الجنسیة"تبعًا لكل من متغیر إحصائیة 

:15(جدول  مدى إدراك أهمیة التعلیم اإللكتروني كأداة لعینتین مستقلتین لمقیاس نتائج اختبار ت )

  )الطالب(والجنسیة النوعمتغیراتحسبللتعلیم

معنویة االختبار (T)قیمة اختبار المتوسطبیانالمتغیر

النوع
3.22طلبة

1.180.070
3.38طالبات

الجنسیة
3.29كویتي

0.7490.454
3.36كویتي.غ

.5أو%1داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ليس لهاالختبار ** %

إي أن كــل مــن الطلبــة والطالبــات ســواء ممــا یحملــون الجنســیة الكویتیــة أو غیرهــا ال 

.آراءهم تجاه أهمیة تطبیق التعلیم اإللكتروني كأداة لتطویر التعلیم تؤثر في 

إجراء وب:، الصف الدراسي الدراسيالمنطقة التعلیمیة ، التخصصمتغیر

مدي إدراك تجاه مقیاس  الطالباختبار تحلیل التباین في اتجاه واحد لدراسة اختالف آراء 

جد أن االختبار له داللة إحصائیة عند مستوى أهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني ، و 
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لكل من متغیر المنطقة التعلیمیة ، التخصص الدراسي ، الصف )0.000(معنویة قدرها 

F5.5026.8075.747حیث بلغت قیمة تحلیل التباین المحسوبةالدراسي ، 

         ومن خالل إجراء اختبار دنكن للمقارنات المتعددة

الطالب بمنطقة مبارك التعلیمیة هم أكثر إدراكًا بأهمیة تطبیق أسلوب وجد أن)20جدول (

التعلیم اإللكتروني كأداة لتطویر منظومة التعلیم ، ثم طالب كل من منطقة حولي ، 

أقل إدراكًا بأهمیة تطبیق أسلوب العاصمة ، فیما تبین أن طالب منطقة الجهراء التعلیمیة 

.التعلیم اإللكتروني كأداة لتطویر التعلیم 

16 الطالب( التعلیم لتطویر دى إدراك أهمیة التعلیم اإللكتروني كأداة(












F

 

p-





23.24254.648

**5.5020.000
386.0754570.845

409.317462



11.76625.883

**6.8070.001 397.5514600.864

409.317462



9.97824.989

**5.7470.003 399.3394600.868

409.317462

%1االختبار ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية *

كمــا تبــین أیضــًا أن طــالب التخصــص الدراســي األدبــي والعلمــي ، وطــالب الصــف 

الثـاني عشــر أو الحــادي عشـر أقــل إدراكــًا مـن الطــالب الــذین لـم یحــددوا تخصصــهم الدراســي 

وطالب الصف العاشر ، إي أن طالب الصـف العاشـر الـذین لـم یحـددوا تخصصـهم العلمـي 

التعلیم اإللكتروني كأداة لتطویر التعلیم من طـالب بعد هم أكثر إدراكًا بأهمیة تطبیق أسلوب 
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الصف الثاتي عشر ـ والحادي عشر سواء كـان تخصصـهم الدراسـي علمـي أو أدبـي كمـا هـو 

.)17:19(موضحًا في الجداول 

اختبار دنكن للمقارنات المتعددة  لمقیاس دى إدراك أهمیة التعلیم اإللكتروني )17(جدول 

)الطالب(تبعًا لمتغیر المنطقة التعلیمیةالتعلیملتطویر كأداة 


0.05

123

732.86

763.27

623.30

673.383.38

693.393.39

763.63

اختبار دنكن للمقارنات المتعددة  لمقیاس دى إدراك أهمیة التعلیم اإللكتروني )18(جدول 

)طالب(التخصص الدراسي كأداة للتعلیم تبعًا لمتغیر 


0.05

12

1603.10

1983.37

1053.50

اختبار دنكن للمقارنات المتعددة  لمقیاس دى إدراك أهمیة التعلیم اإللكتروني )19(جدول 

)طالب(الدراسي الصف كأداة للتعلیم تبعًا لمتغیر 


0.05

12
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1843.31

1763.38

1033.49

تجاه مدى إدراك أهمیة تطبیق أسلوب التعلیم  الطالبوباستعراض تحلیل مدى تباین 

في  ختالف المتغیرات الشخصیة تبین وجود تباینتبعًا الالتعلیملتطویر اإللكتروني كأداة 

، المنطقة التعلیمیة ، التخصص الدراسي ، الصف الدراسي"آراءهم تبعًا لكل من متغیر 

مما یشیر إلى تحقق "نوع ، الجنسیةال" كما تبین عدم وجود تباین في آراءهم تبعًا لكل من 

لبعض المتغیرات وعدم تحققها للبعض األخر مما یستدعى إعادة صیاغة الثالثةالفرضیة 

نحو إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم  الطالبتباین اتجاهات "كما یليالثالثةالفرضیة 

المنطقة التعلیمیة(الدیمغرافیة التالیة تعزي إلى المتغیرات كأداة لتطویر التعلیم اإللكتروني 

لمتغیرات ا الختالف، وعدم تباین آراءهم تبعاً )، التخصص الدراسي ، الصف الدراسي

)النوع ، الجنسیة (التالیة 

مدى توافر الكفایات المؤهلة لتطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني لدى كل من مقیاس :ثانیاً 

:أعضاء هیئة التدریس والطالب

مدى توافر الكفایات المؤهلة لتطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني لدى كل من لبیان 

والوزن  واالنحرافات المعیاریةتم حساب المتوسطات الحسابیة أعضاء هیئة التدریس والطالب 

توافر الكفایات بینت)21، 20جدول(المقاییس الفرعیة لفقرات (T)النسبي واختبار 

بدرجة عالیة المؤهلة ألسلوب التعلیم اإللكتروني لدى كل من أعضاء هیئة التدریس والطالب 

وبانحراف معیاري )3.88(حیث بلغ المتوسط الحسابي العام لكفایات أعضاء هیئة التدریس 

أن و وهي أكبر من قیمتها المجدولة ، )21.657(المحسوبة بلغت (T)أن قیمة و ، )0.839(

فیما بلغ المتوسط الحسابي العام لكفایات الطالب ، %)77.6(بلغ  همالتوافق بین آراء
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وهي أكبر )9.467(المحسوبة بلغت (T)أن قیمة و ، )1.026(وبانحراف معیاري )3.45(

، إي أن مستوى الكفایات التي %)69.0(وأن التوافق بین آراءهم بلغ من قیمتها المجدولة ، 

وقد جاء ترتیب هیئة التدریس أكبر من الكفایات التي یمتلكها الطالب ، یمتلكها أعضاء

أساسیات الحاسب اآللي ، االتصاالت اإللكترونیة :كما یلي كفایات أعضاء هیئة التدریس

، إدارة المقررات اإللكترونیة ، تصمیم المقررات اإللكترونیة ، تقییم المقررات اإللكترونیة 

.3.77:4.01(حسابیة بین حیث تراوحت األوساط ال (

المتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي للكفایات المتوفرة لدى أعضاء هیئة التدریس)20(جدول 

المهارة
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

الوزن 

النسبي
Tقیمة 

مستوى 

  الداللة
الترتیب

4.010.89580.2%**23.1080.0001

3.980.98379.6%**20.5370.0002

3.820.99274.8%**18.4700.0004

3.840.89676.8%**19.1970.0003

 3.770.97575.4%**16.1590.0005

 3.880.83977.6%**21.6570.000

%1االختبار ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية *

ت مهارة االتصاالت جاء:كما یلي الطالب كفایات لدى ال جاء ترتیبفیما 

"، في المرتبة األولى والثانیة ، وبداللة لفظیة القدرة على تنمیة الذاتاإللكترونیة ، ومهارة 

في المرتبة أساسیات الحاسب اآللي فیما جاءت مهارة، لكل منهما "متوفرة بدرجة عالیة 

."متوفرة بدرجة متوسطة "وبداللة لفظیة األخیرة 

  الطالبالمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي للكفایات المتوفرة لدى )21(جدول 

المهارة
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

الوزن 

النسبي
Tقیمة 

مستوى 

  الداللة
الترتیب

3.371.06967.4%**7.5390.0003
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3.511.13270.2%**9.7700.0001

3.471.12069.4%**8.2780.0002

 3.451.02669.0%**9.4670.000

%1االختبار ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية *

ومن خالل استعراض نتائج التحلیل السابق یتبین أن هناك تباین في مستوى 

الكفایات التي یمتلكها كل من أعضاء هیئة التدریس والطالب من وجه نظرهم مما یدل على 

التي )القدرات والمهارات(تباین مستوى الكفایات "تحقق الفرضیة الرابعة التي تنص على 

من وجهة نظرهم والتي تؤهلهم لتطبیق التدریس الطالبكل من أعضاء هیئةتتوافر لدى 

.أسلوب التعلیم اإللكتروني

مدى االرتباط بین توافر الكفایات لدى كل من الهیئة التدریسیة والطالب ومدى :ثالثاً 

:إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني كأداة لتطویر التعلیم 

قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بیرسون بین توافر كفایات التعلیم اإللكتروني 

لدى كل من الهیئة التدریسیة والطالب ومدى إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم 

األلكتروني كأداة لتطویر التعلیم ، ویشیر الجدول التالي إلى أن معامالت االرتباط بین 

تدریسیة والطالب ودرجته الكلیة وبین إدراكهم أهمیة تطبیق أسلوب كقایات أعضاء الهیئة ال

التعلیم األلكتروني كأداة لتطویر التعلیم ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة قدرها 

وأن معامالت االرتباط بین كفایات مما یشیر إلى وجود عالقات ارتباط إیجابیة ، )0.01(

ب التعلیم اإللكتروني أكثر قوة من عالقات االرتباط الطالب وٕادراكهم ألهمیة تطبیق أسلو 

:0.888(لدى أعضاء الهیئة التدریسیة حیث تراوحت عالقات االرتباط لدى الطالب بین 

، )0.281:0.402(فیما تروحت عالقات االرتباط لدى الهیئة التدریسیة بین )0.922

ایات ینمى لدیهم القدرة على إدراك إمتالك كل من الهیئة والتدریسیة والطالب للكفإي أن 

أهمیة تطبیق أسلوب التعلیم األلكتروني كأداة لتطویر التعلیم مما یتحقق معه الفرضیة 
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توجد عالقة ارتباط موجبة بین اتجاه كل من الهیئة التدریسیة "السادسة التي تنص على 

القدرات (ایات والطالب نحو إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني والكف

.التي تتوافر لدي كل منهم )والمهارات "

معامالت االرتباط بین كفایات التعلیم اإللكتروني وٕادراك أهمیة تطبیق أسلوب التعلیم )22(جدول 

اإللكتروني كأداة لتطویر التعلیم

المجال
 .م

االرتباط

  .م

الداللة
المجال

  .م

االرتباط

. م

الداللة

الطالبأعضاء هیئة التدریس

0.8880.000**مهارة أساسیات الحاسب0.4020.000**مهارة أساسیات الحاسب

0.9220.000**مهارة االتصاالت االلكترونیة0.3990.000**مهارة االتصاالت االلكترونیة

0.8960.000**مهارة تنمیة الذات0.3540.000**مهارة تصمیم المقررات االلكترونیة

0.2810.000**إدارة المقررات اإللكترونیةمهارة 

0.3010.000**مهارة تقییم المقررات االلكترونیة

كفایات التعلیم اإللكتروني في إدراك أهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني كأداة بیان أثر 

.لتطویر التعلیم 

واختبــار التبــاین المســموح بــه ، )VIF(قــام الباحــث بحســاب معامــل تضــخم التبــاین 

)(Tolerance نمــوذج للكــل متغیــر مــن المتغیــرات المســتقلة أجــل ضــمان مالئمــة البیانــات

.لكل من أعضاء هیئة التدریس والطالب تحلیل االنحدار 

أعضاء هیئة التدریس.1

ألعضـاء هیئــة (VIF)معامــل تقیـیم التبــاینإلــى أن قـیم)24، 23(یشـیر الجـدول 

0.198(تراوحت بین وقیمة التباین المسموح به ، )3.656،5.063(بین تراوحت التدریس 
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وقیمـــة التبـــاین ، )2.332،3.062(بـــین للطـــالب   (VIF)، فیمـــا تراوحـــت قـــیم )0.273، 

أنــه ال توجــد مشــكلة حقیقیــة تتعلــق بوجــود  أي )0.429، 0.327(تراوحــت بــین المســموح بــه 

.لي بین المغیرات المستقلةارتباط عا

)أعضاء هیئة التدریس (اختبار معامل تضخم التباین والتباین المسموح به ومعامل االلتواء)23(جدول 

كفایات التعلیم اإللكتروني
التباین المسموح به

Tolerance

معامل تقییم التباین

VIF

معامل االلتواء

Skewness

0.958-0.2733.656مهارة أساسیات الحاسب

0.857-0.2494.013مهارة االتصاالت االلكترونیة

0.616-0.1985.063مهارة تصمیم المقررات االلكترونیة

0.710-0.2234.492مهارة إدارة المقررات اإللكترونیة

0.631-0.2164.637مهارة تقییم المقررات االلكترونیة

  )الطالب (  التباین والتباین المسموح به ومعامل االلتواءاختبار معامل تضخم )24(جدول 

كفایات التعلیم اإللكتروني
التباین المسموح به

Tolerance

معامل تقییم التباین

VIF

معامل االلتواء

Skewness

0.354-0.4002.503مهارة أساسیات الحاسب

0.365-0.3273.062مهارة االتصاالت االلكترونیة

0.385-0.4292.332القدرة على بناء الذاتمهارة 

،   25(ویشیر الجدول ، للمتغیرات )Skewness(احتسب قیمة معامل االلتواء كما 

لكل من أعضاء هیئة التدریس إن قیمة معامل االلتواء لجمیع المتغیرات المستقلة إلى )  26

مشكلة حقیقیة تتعلق بالتوزیع ولذلك یمكن القول أنه ال توجد )1(كانت أقل من والطالب 

.الطبیعي لبیانات الدراسیة 

Analysis)نتائج تحلیل التباین لالنحدار )25(جدول  Of variance)أعضاء هیئة التدریس ،

المصدرالمتغیر التابع
معامل 

R2التحدید 

مجموع 

المربعات

متوسط 

المربعات

Fقیمة 

المحسوبة

مستوى 

Fداللة 
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الكفایات مجتمعة

االنحدار

0.168

581.471

**18.0440.000 417376.559الخطأ

422458.030الخطأ

%1االختبار دال إحصائیًا عند مستوى معنویة **

Analysis)نتائج تحلیل التباین لالنحدار )26(جدول  Of variance)الطالب ،

المصدرالمتغیر التابع
معامل 

R2التحدید 

مجموع 

المربعات

متوسط 

المربعات

Fقیمة 

المحسوبة

مستوى 

Fداللة 

الكفایات مجتمعة

االنحدار

0.419

3171.440

**110.2680.000 459237.877الخطأ

462409.317الخطأ

%1االختبار دال إحصائیًا عند مستوى معنویة **

و ) α≥05.(علــى مســتوى داللــة المحســوبة عــن قیمتهــا الجدولیــة)F(ونظــرا الرتفــاع قیمــة 

كفایات التعلیم اإللكتروني لدى أعضاء "المستقلالمتغیرحیث أن )417، 5(درجات حریة 

تصـمیم المقـررات االتصاالت اإللكترونیة ، مهارة أساسیات الحاسب اآللي ، (هیئة التدریس

مـن %16.8تفسـر )اإللكترونیـة، تقییم المقررات اإللكترونیة ، إدارة المقررات اإللكترونیة

إدراك أهمیــة تطبیــق أســلوب التعلــیم األكترونــي كــأداة لتطــویر )المتغیــر التــابع(التبــاین فــي 

مهارة أساسـیات ( الطالبكفایات التعلیم اإللكتروني لدى "المستقلالمتغیرأن كما ، التعلیم

%41.9تفسـر )مهـارة القـدرة علـى بنـاء الـذات الحاسب اآللي ،  االتصاالت اإللكترونیة ، 

إدراك أهمیة تطبیق أسلوب التعلیم األكترونـي كـأداة لتطـویر )المتغیر التابع(من التباین في 

وجــود أثــر ذو داللــة "التــي تــنص علــى السادســةصــحة الفرضــیةیؤكــد تحقــق ممــا، التعلــیم

 علـى مجتمعـةبأبعادهـا اإللكترونـيلكفایـات التعلـیم )05.(إحصائیة عند مستوى معنویة 

."إدراك أهمیة تطبیق أسلوب التعلیم األكتروني كأداة لتطویر التعلیم
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(T)أن قیم اختبارات العضاء هیئة التدریسنتائج االنحدار المتعددوتشیر

لكل من مهارة أساسیات الحاسب اآللي ، ومهارة االتصاالت اإللكترونیة معامالت االنحدار ل

نستنتج أن كل من متغیر ، وبالتالي  فقط   (α ≤ 0.05)مستوىداللة إحصائیة عند ذات

تؤثركمتغیرات مستقلة "مهارة أساسیات الحاسب اآللي ، ومهارة االتصاالت اإللكترونیة"

همیة تطبیق أسلوب التعلیم األكتروني كأداة لتطویر أل أعضاء هیئة التدریس إدراكفي 

.على الترتیب )2.267، 2.572(المحسوبة (T)قیم ، حیث بلغت التعلیم

إدراك أهمیة بأبعادها المختلفة في كفایات التعلیم اإللكترونينتائج تحلیل االنحدار المتعدد الختبار أثر )27(جدول 

)المدرسین (تطبیق أسلوب التعلیم األكتروني كأداة لتطویر التعلیم

Bكفایات التعلیم اإللكتروني
الخطأ

المعیاري
Beta

Tقیمة 

المحسوبة

مستوى 

Tداللة 

0.010*0.2540.0990.2182.572مهارة أساسیات الحاسب

0.024*0.2140.0940.2022.267مهارة االتصاالت االلكترونیة

0.0580.1130.0510.5100.610مهارة تصمیم المقررات االلكترونیة

1.0130.312-0.1090.095-0.111اإللكترونیةمهارة إدارة المقررات 

0.0650.1020.0610.6340.527مهارة تقییم المقررات االلكترونیة

%5االختبار دال إحصائیًا عند مستوى معنویة **

لكافة معامالت االنحدار (T)كما تظهر نتائج االنحدار المتعدد للطالب أن قیم اختبارات 

نستنتج أن كل من متغیر ، وبالتالي  فقط   (α ≤ 0.01)ذات داللة إحصائیة عند مستوى

، مهارة القدرة على بناء مهارة أساسیات الحاسب اآللي ، ومهارة االتصاالت اإللكترونیة"

، لیم األكتروني ألهمیة تطبیق أسلوب التع الطالبإدراك كمتغیرات مستقلة تؤثر في "  الذات

.على الترتیب )4.084، 4.525، 3.761(المحسوبة (T)حیث بلغت قیم 

إدراك أهمیة بأبعادها المختلفة في كفایات التعلیم اإللكترونينتائج تحلیل االنحدار المتعدد الختبار أثر )28(جدول 

  )الطالب (  تطبیق أسلوب التعلیم األكتروني كأداة لتطویر التعلیم

مستوى Tقیمة Betaالخطأ Bكفایات التعلیم اإللكتروني
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Tداللة المحسوبةالمعیاري

3.7610.000**0.1860.0500.212مهارة أساسیات الحاسب

4.5250.000**0.2340.0520.282مهارة االتصاالت االلكترونیة

4.0840.000**0.1730.0420.222القدرة على بناء الذاتمهارة 

%1االختبار دال إحصائیًا عند مستوى معنویة **

:ألعضاء هیئة التدریسنموذج معادلة االنحدار المتعدد بین المتغیرات التابعة والمستقلة 

مهارة أساسیات (كفایات التعلیم اإللكتروني لدى أعضاء هیئة التدریس :المتغیر المستقل

، X3تصمیم المقررات اإللكترونیة، X2، االتصاالت اإللكترونیة X1الحاسب اآللي 

إدراك :  المتغیر التابع، )X5، تقییم المقررات اإللكترونیة X4إدارة المقررات اإللكترونیة 

أهمیة تطبیق أسلوب التعلیم األكتروني كأداة لتطویر التعلیم

Y = 0.218 X1 + 0.202 X2

متغیر مستقل على حده في المساهمة وعند إجراء تحلیل االنحدار المتعدد لتحدید أهمیة كل 

الذي یبین ترتیب دخول المتغیرات المستقلة )37(في نموذج االنحدار یتضح من الجدول 

مهارة أساسیات الحاسب اآللي هو المتغیر األول في نموذج في معادلة االنحدار فإن متغیر 

، والمتغیران اإللكترونیةاالنحدار المتعدد بطریقة الخطوة المحكمة ، ثم مهارة االتصاالت 

إدراك أهمیة تطبیق أسلوب التعلیم األكتروني من التباین في المتغیر التابع %17.6یفسران 

.كأداة لتطویر التعلیم 

Stepwiseنتائج تحلیل االنحدار المتعدد )29(جدول  Multiple Regressonكفایات التعلیم دور للتنبؤ ب

طبیق أسلوب التعلیم األكتروني كأداة لتطویر التعلیمإدراك أهمیة تفي اإللكتروني 

ترتیب دخول العناصر المستقلة في معادلة التنبؤ
معامل التحدید 

R2

Tقیمة 

المحسوبة

مستوى 

Tداللة 
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0.162**2.8660.004

0.176**2.6410.009

%1دال إحصائیًا عند مستوى معنویة االختبار **

  : للطالبنموذج معادلة االنحدار المتعدد بین المتغیرات التابعة والمستقلة 

مهارة أساسیات الحاسب اآللي (كفایات التعلیم اإللكتروني لدى الطالب :المتغیر المستقل

X1 االتصاالت اإللكترونیة ،X2 ،القدرة على بناء الذاتX3( ،إدراك :  المتغیر التابع

أهمیة تطبیق أسلوب التعلیم األكتروني كأداة لتطویر التعلیم

Y = 0.212 X1 + 0.282 X2 + + 0.222 X3

وعند إجراء تحلیل االنحدار المتعدد لتحدید أهمیة كل متغیر مستقل على حده في المساهمة 

الذي یبین ترتیب دخول المتغیرات المستقلة )18(في نموذج االنحدار یتضح من الجدول 

مهارة أساسیات الحاسب اآللي هو المتغیر األول في نموذج في معادلة االنحدار فإن متغیر 

، والمتغیران دد بطریقة الخطوة المحكمة ، ثم مهارة االتصاالت اإللكترونیةاالنحدار المتع

إدراك أهمیة تطبیق أسلوب التعلیم األكتروني من التباین في المتغیر التابع %41.9یفسران 

.كأداة لتطویر التعلیم 

ومن خالل استعراض ما سبق یتبین أن كفایات التعلیم اإللكتروني لدى الطالب 

تؤثر بدرجة أكبر في إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني كأداة لتطویر التعلیم 

من كفایات التعلیم اإللكتروني لدى أعضاء هیئة التدریس حیث تبین أن درجة التأثیر بلغت 

.لدى أعضاء هیئة التدریس %17.6بلغت للطالب فیما41.9%

Stepwiseنتائج تحلیل االنحدار المتعدد )30(جدول  Multiple Regressonكفایات التعلیم دور للتنبؤ ب

إدراك أهمیة تطبیق أسلوب التعلیم األكتروني كأداة لتطویر التعلیمفي اإللكتروني 

ترتیب دخول العناصر المستقلة في معادلة التنبؤ
امل التحدید مع

R2

Tقیمة 

المحسوبة

مستوى 

Tداللة 
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4.5250.000**0.378مهارة أساسیات الحاسب اآللي

4.0840.000**0.401االتصاالت اإللكترونیة+اساسیات الحاسب 

بناء +االتصاالت اإللكترونیة  +اساسیات الحاسب 

  الذات
0.419**3.7610.000

%1عند مستوى معنویة االختبار دال إحصائیًا **

مناقشة النتائج

أشارت النتائج إلى أن أعضاء هیئة التدریس بالمرحلة الثانویة بدولة الكویت یدركون .1

أهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني كأداة لتطویر التعلیم بدرجة عالیة ، وقد توافقت تلك 

، )2010الجندي ، الل الهندي و(، )2009جراح وعاشور ، (النتیجة مع دراسة 

في مستوى االتجاهات اإلیجابیة )2010الشناق وبن دومي ، (وٕانها إختلفت مع دراسة 

، كما تبین أن طالب المرحلة الثانویة "بدرجة متوسطة إیجابیةاتجاهات"لدى المعلمین 

فقت تلك وقد تواأهمیة تطبیقه كأداة لتطویر التعلیم بدرجة متوسطة ، بدولة الكویت یدركون

)النتیجة مع دراسة Romi, et al.2002 ) ،(Burgess,2003)  إي توجد اتجاهات

لدى كل من الهیئة التدریسیة والطالب نحو إدراكهم ألهمیة إیجابیة متفاوتة في مستویاتها

إال أن تلك النتیجة قد اختلفت مع ما تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني لتطویر التعلیم ، 

)إلیه دراسةتوصلت  Varna, et al., 2004 والتي اشارت نتائجها إلى عدم وجود (

والتعلیم اإللكتروني ، كما تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتاتجاهات إیجابیة نحو استخدام

.أیضاً بعدم االرتیاحالطالب یشعرونأظهرت النتائج إلى أن

ویمكن تفسیر ارتفاع مستوى االتجاهات اإلیجابیة لدى أعضاء هیئة التدریس إلى 

أسلوب التعلیم اإللكتروني یعد تحوًال مبتكرًا في مجال التعلیم لما زیادة خبراتهم المعرفیة بأن 

یمثله من قدرة في سرعة الوصول إلى المعرفة والمعلومات المحددة من خالل مجموعة 

تعلیمیة اإللكترونیة ، حیث تناول عدد من الباحثین أهداف ومزایا واسعة من الحلول ال

(ومبررات استخدام أسلوب التعلیم االلكتروني منهم على سبیل المثال كل من  سالمه ، :
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2001) (2003الراشد ، ) (2003العریفي ، ) (2004سالم ، ) )2004الفلیح ، )

(2004التودري ، ( أن كما ، )2009بد العاطي و أبو خطوة ، ع) (  2006غنایم ، )

األساسي لنجاح التعلیم ن ادراكات واتجاهات المعلمین تعتبر العامل الحاسم والمكو 

)ه أنظر دراسة اإللكتروني وال یمكن تجاهل Sandra & Monica,2004 لذلك بات واضحًا ،(

ب التعلیم اإللكتروني لكل من الهیئة التدریسیة والطالب على حد سواء أهمیة تطبیق أسلو 

.كأداة لتطویر التعلیم 

أعضاء هیئة التدریس تجاه مدى إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب تباین آراء وأظهرت النتائج .2

النوع ، الجنسیة ، مالئمة "لكل من متغیر ختالف التعلیم اإللكتروني كأداة للتعلیم تبعًا ال

وأن المدرسات ، وأعضاء نطقة التعلیمیة  ، أسلوب التعلیم اإللكتروني لتعلیم الطالب ، الم

مالئمة التعلیم اإللكتروني أسلوب مناسب لتعلیم الطالبالهیئة التدریسیة من الكویتیین ، و 

"كما تبین عدم وجود تباین في آراءهم تبعًا لكل من أكثر إدراكًا ألهمیة التعلیم اإللكتروني ، 

"وتكنولوجیا التعلیم ، التخصص ، سنوات الخبرة متغیر الدورات التدریبیة في مجال الحاسب 

) " هـ  1429السفیاني ، (، وقد توافقت تلك النتیجة في بعض متغیراتها مع دراسة 

في متغیر )2009جراح وعاشور ، (، ودراسة "التخصص الوظیفي ، سنوات الخبرة 

، وقد توافقت "خبرة التخصص الوظیفي ، سنوات ال"النوع ، فیما اختلفت معها في كل من 

في متغیر النوع ، واختلفت مع دراسة كل )2010الل الهندي و الجندي ، (مع دراسة 

.التخصص العلمي ، و الخبرة "من المتغیرات التالیة  "

الطالب تجاه مدى إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم  آراء تباینوأظهرت النتائج أیضاً .3

المنطقة التعلیمیة ، "لكل من متغیر ختالف ً التعلیم تبعًا الاإللكتروني كأداة لتطویر

التخصص الدراسي ، الصف الدراسي ، وكما تبین عدم وجود تباین في آراءهم تبعًا لكل من  

النوع ، الجنسیة"متغیر
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أسلوب التعلیم اإللكتروني لدى أعضاء لتطبیق أشارت النتائج إلى توافر الكفایات المؤهلة .4

:هیئة التدریس بدرجة عالیة ، وقد جاء ترتیب كفایات أعضاء هیئة التدریس كما یلي 

أساسیات الحاسب اآللي ، االتصاالت اإللكترونیة ، إدارة المقررات اإللكترونیة ، تصمیم 

تلك النتیجة مع بعض المقررات اإللكترونیة ، تقییم المقررات اإللكترونیة ، وقد توافقت

دراسةأنظر (كفایات التعلیم االلكتروني اللدى أعضاء هیئة التدریس تناولت الدراسات التي 

النجار والعجرمي ، "، "2009الخوالدة والمشاغلة ، "، "2006عزمي ، "كل من 

ي العجرم"، "2011ُكالب ، "، "2009العمري ، "، "2009السیف ، "، "2009

)2013أحمد والبداح ، "، "2012،  تطبیق :وقد توصلت تلك الدراسات إلى أن "

أسلوب التعلیم االلكتروني كأداة للتعلم یتطلب توافر عدة كفایات ، وعلى الرغم من تباین 

مصادر :أولویة تلك الكفایات من وجهة نظرهم إال إن تلك الكفایات ترتبط بالمجاالت التالیة 

لكتروني ، أساسیات استخدام الحاسب اآللي ، استخدام الشبكة المعلوماتیة ، التعلیم اال

تصمیم المقررات االلكترونیة ، أسالیب التعلیم االلكتروني ، ثقافة التعلیم االلكتروني ، 

والقضایا األخالقیة والقانونیة للتعلیم االلكتروني 

أسلوب التعلیم اإللكتروني لدى كما أشارت النتائج إلى توافر الكفایات المؤهلة لتطبیق.5

جاءت مهارة :الطالب بدرجة عالیة ، وقد جاء ترتیب الكفایات لدى الطالب كما یلي 

االتصاالت اإللكترونیة ، ومهارة القدرة على تنمیة الذات ، مهارة أساسیات الحاسب اآللي ، 

امت نتیجة تفاعلهم ویمكن تفسیر ذلك بأن المعرفة الحاسوبیة وتطبیقاتها لدى الطالب قد تن

الیومي مع التقنیات التكنولوجیة المتعددة مما أكسبهم كفایات متنوعة في هذا المجال ، وأن 

تلك الكفایات باتت على جانب كبیر من األهمیة في قدرة الطالب على القیام بأدوارهم 

حددها التي )2009الشناق و بني دومي ، (المتعددة في ظل منظومة التعلیم اإللكتروني 

القدرة على التعلیم الذاتي ، التواصل والتفاعل ، استخدام برمجیات التعلم واإلنترنت : في 

أظهرت النتائج وجود عالقات ارتباط إیجابیة بین كفایات التعلیم اإللكتروني وٕادراك أهمیة .6

بعض تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني كأداة لتطویر التعلیم ، وقد توافقت تلك النتیجة في 
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)متغیراتها مع النتائج التي توصلت إلیها دراسة  Romi, et al.2002 وجود والتي أشارت إلى(

التعلیم اإللكتروني واالتجاهات وبین كل من اآللي عالقة بین القدرة على استخدام الحاسب

عالقة  وجودوالتي أشارت إلى)2011ُكالب ، (دراسة ، كما توافقت مع الموجبة نحوه

بین درجة توافر كفایات العلیم اإللكتروني وبین درجة االتجاه نحو تطبیق برنامج التعلیم 

أن معامالت االرتباط بین كفایات الطالب التفاعلي المحوسب ، كما أظهرت النتائج 

وٕادراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب التعلیم اإللكتروني أكثر قوة من عالقات االرتباط لدى 

التدریسیة ، إي أن إمتالك كل من الهیئة والتدریسیة والطالب للكفایات ینمى أعضاء الهیئة 

.لدیهم القدرة على إدراك أهمیة تطبیق أسلوب التعلیم األلكتروني كأداة لتطویر التعلیم 

لكفایات التعلیم )05.(وجود أثر ذو داللة إحصائیة عند مستوى معنویة وأظهرت النتائج .7

كل من أعضاء هیئة التدریس والطالب الهمیة تطبیق أسلوب التعلیم على إدراك  اإللكتروني

%16.8األكتروني كأداة لتطویر التعلیم ، وأن كفایات التعلیم اإللكتروني مجتمعة  تفسر 

41.9، فیما فسرت كفایات التعلیم اإللكتروني مجتمعة من تباین آراء أعضاء هیئة التدریس

شیر إلى أن كفایات التعلیم اإللكتروني لدى الطالب تؤثر ، مما یمن تباین آراء الطالب%

بدرجة أكبر من تأثیر كفایات أعضاء هیئة التدریس في إدراكهم ألهمیة تطبیق أسلوب 

.التعلیم األكتروني كأداة لتطویر التعلیم

مهارة أساسیات الحاسب اآللي ، ومهارة "أشارت نتائج الدراسة إلى أن كل من متغیر .8

فقط تؤثر في إدراك أعضاء هیئة التدریس ألهمیة تطبیق أسلوب "ت اإللكترونیة االتصاال

مهارة أساسیات الحاسب اآللي "التعلیم األكتروني كأداة لتطویر التعلیم ، وأن كل من متغیر 

تؤثر في إدراك الطالب "، ومهارة االتصاالت اإللكترونیة ، مهارة القدرة على بناء الذات 

.سلوب التعلیم األكترونيألهمیة تطبیق أ
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یعتقد بأسلوب التعلیم اإللكتروني الهیئة التدریسیةأشارت النتائج إلى أن ثلثي أعضاء.9

المناسب هو التعلیم اإللكتروني المختلط ، فیما تضاربت أراء الطالب تجاه األسلوب األمثل 

إللكتروني الطالب أن أسلوب التعلیم امن%)37.40(للتعلیم اإللكتروني حیث یعتقد 

36.90(المناسب هو التعلیم اإللكتروني الداعم والمعزز للتعلیم الصفي ، في حین یرى 

منهم أن التعلیم اإللكتروني عن بعد یعد األسلوب األمثل لهم ، فیما یرى العض األخر %)

أن ألسلوب المختلط یعد األسلوب األمثل لهم ، ویمكن تفسیر ذلك التباین في اآلراء نحو 

لوب األمثل لتطبیق التعلیم اإللكتروني إلى االفتقار إلى الرؤیة والمعرفة الواضحة لطبیعة األس

األسالیب المتعددة لتطبیق التعلیم اإللكتروني واألدوار التي یجب أن یؤدیها كل منهم في ظل 

تلك المنظومة ، ومدى قدرة كفایاته على التعامل مع تلك األسالیب مما یتطلب العمل على 

.ء ندوات تعرفیة بمضمون التعلیم اإللكتروني وأسالیبه المتعددة إجرا

أوضحت النتائج أن المعوقات التي تعرقل األخذ بأسلوب التعلیم اإللكتروني كأداة تعلیمیة .10

في مرحلة التعلیم الثانوي العام بدولة الكویت من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس ترجع إلى 

عدم توافر اإلمكانات التقنیة الالزمة للتطبیق ، عدم التأهیل :األسباب التالیة على الترتیب 

التقني للهیئة التدریسیة ، عدم قدرة الطالب على استیعاب هذا األسلوب ، عدم قدرة الطالب 

(:كل من دراسةعلى استخدام التقنیة الالزمة ، وقد توافقت تلك النتیجة مع مضمون 

تختلف المشكالت والمعوقات التي تعترض حیث )هـ  1428و الشمري ، 2009الهرش وآخرون ، 

.تطبیق التعلیم االلكتروني باختالف الظروف المحیطة بكل تجربة 

في ضوء ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج فإن الباحث یوصي :التوصیات 

العمل على إتباع األسالیب العلمیة إن تطبیق منظومة التعلیم اإللكتروني یتطلب:بما یلي 
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، كما یجب أن یدرك القائمین على تطبیق تلك المنظومة ، واإلستفادة من التجارب المتعددة 

لذا نوصي بالعمل ة لتلك المنظومة  ،والتقنی ةالتربویأهمیة الجوانب التعلیم االلكتروني إن 

  : على 

التعریف بالمنظومة واهدافها : ن وضع خطة واضحة المنظومة التعلیم اإللكتروني تتضم

.التطبیقیة  اووسائل تطبیقها ومراحله

 األطراف المنظومةتهیئة بدء نشر الوعي بمنظومة التعلیم اإللكتروني من خالل

.التعلیمیةبالمنظومةلتطویر التعلیم واالرتقاء  اوضرورته اوٕاقناعهم بأهمیته اوتعریفهم به

وفق الخطة الموضوعة ، على ان یتم تجزئتها إلى عدة البدء في تجهیز البنیة التحتیة

مراحل وفق مقتضیات كل مرحلة ، وتوفیر األجهزة والبرمجیات واألدوات الالزمة لتنفیذ 

.على حده كل مرحلة

بما تأهیل وتنمیة الكفایات المتعددة الواجب توافرها لدى أطراف المنظومة التعلیمیة

.یسمح لهم بأداء أدوارهم المتنوعة وفق أسالیب التعلیم اإللكتروني 

 ضرورة العمل على توفیر منظومة للدعم الفني ذات كفاءة عایة تعمل على تطویر النظم

.وٕادارتها وتطویرها بما یضمن لها الفاعلیة في األداء 

الدراسات المستقبلیة 

 في المرحلة والطالب نحو تطبیق التعلیم اإللكترونياتجاهات الهیئة التدریسیة دراسة

.الجامعیة بدولة الكویت 

 دراسة اتجاهات الهیئة التدریسیة والطالب نحو تطبیق التعلیم اإللكترونيدراسة

.تطبیقة في كلیات الهیئة العامة للتعلیم التطبیقي في دولة الكویت

لمراجع ا
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التحدیات العلمیة والتكنولوجیة ودور التعلیم العالي ، )1999(ولیم د ، عبیو  حمود،السعدون .1

جامعة :لكویتا( ،وقائع المؤتمر العلمي الثاني لقسم أصول التربیة : في في مواجهتها،

).الكویت

، االتجاه نحو التعلیم اإللكتروني لدى )2010(الل ، زكریا یحیى و الجندي ، علیا عبد اهللا .2

بمدینة جدة ، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربویة والنفسیة معلمین ومعلمات المدارس الثانویة

.11:61.، المجلد الثاني ، العدد الثاني ، ص

:"2007(كنساره ، إحسان محمد .3 مدى امتالك أعضاء هیئة التدریس في جامعة أم القرى )

البحوث التربویة ، مركز"للكفایات التكنولوجیة ومدى ممارستهم لها والصعوبات التي یواجهونها 

.والنفسیة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة 

"2007(الدایل ، سعد بن عبد الرحمن .4 : مدى توافر كفایات تكنولوجیا التعلیم لدى أعضاء )

العدد  7، مجلة كلیات المعلمین ، العلوم التربویة ،مج "هیئة التدریس بكلیة المعلمین بالریاض 

.الثاني 

الفلسفة ، المبادئ ، األدوات ، "، التعلیم اإللكتروني )2008(أحمد عبد العزیز ، حمدي.5

.ناشرون وموزعون "، االردن ، عمان ، دار الفكر )التطبیقات  "

، التعلیم اإللكتروني ، دار أسامة للنشر والتوزیع ، عمان ، )2010(الراضي ، أحمد على .6

 .االردن

7. Romiszowski, A. (2004). How’s the E-learning Baby? Factors Leading to

Success or Failure of an Educational Technology Innovation. Educational

Technology, 44 (1), 5–27.

.، التعلیم اإللكتروني ، القاهرة ، جامعة عین شمس )2002(العطروني ، محمد نبیل .8

مدخل إلى التدریب غیر التقلیدي ، القاهرة ، ، التعلیم اإللكتروني )2003(الغراب ، إیمان محمد .9

.المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة 



BS-13-0678شكرا للهیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب لدعم البحث رقم 

اإللكتروني ، التعلیم)2009(عبد العاطي ، حسن الباتع محمد و أبو خطوة ، السید عبد المولى .10

.، اإلسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر"النظریة ، التصمیم ، اإلنتاج "الرقمي  

11. kirk, James (2002) . E-Leaning: An Executive summary. Information

Analysis. Pp1-11

.مرجع سابق ،)2008(عبد العزیز ، حمدي أحمد .12

، "المفهوم ، القضایا ، التطبیق ، التقییم "، التعلیم اإللكتروني )2005(زیتون ، حسن حسین .13

.الریاض ، الدار الصولتیة للتربیة 

مرجع سابق،)2009(حسن الباتع محمد و أبو خطوة ، السید عبد المولى عبد العاطي ، .14

مرجع سابق،)2010(الراضي ، أحمد على .15

دار  عمان ،، وسائل االتصال والتكنولوجیا في التعلیم ،)2001(سالمه ، عبد الحافظ محمد .16

 .الفكر 

الندوة الدولیة األولى للتعلم اإللكتروني :، التعلیم اإللكتروني واقع وطموح )2003(الراشد ، فارس .17

.2003إبریل 21:23، مدارس الملك فیصل ، الریاض ، في الفترة من 

، التعلیم اإللكتروني تقنیة واعدة وطریقة رائدة ، الندوة الدولیة األولى )2003(العریفي ، یوسف .18

.2003إبریل 21:23من للتعلیم اإللكتروني ، مدارس الملك فیصل ، الریاض ، في الفترة 

)ناشرون(، تكنولوجیا التعلیم والتعلیم اإللكتروني ، الریاض ، مكتبة الراشد )2004(سالم ، أحمد .19

، أساسیات التعلیم )2009(الشناق ، قسیم محمد و بني دومي ، حسن على :، نقًال عن 

.ع اإللكتروني في العلوم ، األردن ، عمان ، دار وائل للنشر والتوزی

اللقاء الثاني لتقنیة المعلومات :، التعلیم اإللكتروني )2004(الفلیح ، خالد بن عبد العزیز .20

:واالتصال في التعلیم ، جدة ، مركز التقنیات التربویة ، متاحة على الموقع اإللكتروني 

www.jeddahadu.gov.sa/etc/2nd-etc/papers,htm.

، المدرسة اإللكترونیة وأدوار حدیثة للمعلم ، الریاض ، مكتبة )2004(التودري ، عوض حسین .21

.ناشرون(الراشد  (
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، فلسفة التعلیم اإللكتروني وجدواه االجتماعیة االقتصادیة في ضوء )2006(غنایم ، مهني محمد .22

حقیبة :مؤتمر التعلیم اإللكتروني المسئولیة األخالقیة والمساءلة القانونیة ، ورقة بحثیة مقدمة إلى 

إبریل 17:19جدیدة في التعلیم والثقافة ، مركز التعلیم اإللكتروني ، جامعة البحرین ، الفترة من 

2006.

مرجع سابق ،)2009(عبد العاطي ، حسن الباتع محمد و أبو خطوة ، السید عبد المولى .23

مرجع سابق ،)2010(الراضي ، أحمد على .24

.مرجع سابق ،)2008(العزیز ، حمدي أحمد عبد .25

.، تكنولوجیا التعلیم والتعلیم اإللكتروني ، مرجع سابق)2004(سالم ، أحمد .26

، معیقات التعلم اإللكتروني في وزارة التربیة والتعلیم من وجهة نظر )2003(العتیبي ، نایف .27

:، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة مؤتة ، الكرك ، االردن ، نقًال عن  نالقادة التربویی :

.، مرجع سابق)2009(الشناق ، قسیم محمد و بني دومي ، حسن على 

، التعلیم التقلیدي والتعلیم اإللكتروني ، المؤتمر والمعرض الدولي )2006(الهیتي ، عبد الستار .28

، مملكة البحرین ، "لیم اإللكتروني حقبة جدیدة من التعلیم والثقافة التع"األول للتعلیم اإللكتروني 
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