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 بفضلهما حين أتقدم درجات ودرجات أهديكم رسالتي لتهدياني الرضى والدعاء.
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عضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية ألدوات التعلم اإللكتروني أدرجة استخدام 

 نحوهفي التعليم واتجاهاتهم 

 إعداد

 لينا مؤيد حمد

 إشراف

 الدكتور فادي بني احمد

 الملخص

التدريس في الجامعات األردنية ألدوات التعلم  الدراسة إلى تعرف مدى درجة اعضاء هيئة هدفت هذه

( عضًوا تم اختيارهم 51اإللكتروني في التعليم واتجاهاتهم نحوه، وقد تكونت عينة الدراسة من )

العشوائية، واستخدمت الباحثة استبانة لجمع البيانات، وبطاقة المالحظة لقياس بالطريقة العنقودية 

 %86درجة استخدام اعضاء هيئة التدريس ألدوات التعلم اإللكتروني، اظهرت نتائج الدراسة أن نسبة 

من عينة  %76من اعضاء هيئة التدريس يستخدمون بعض ادوات التعلم اإللكتروني في التدريس، و

دريس عضاء هيئة الت يستخدمون الويكي. كما يالحظ من عدم وجود فروق في االتجاهات ألالدراسة ال

 .ونوع الجامعة اديميةتعزى للجنس والرتبة األك

  .التعلم اإللكتروني، الجامعات األردنية، أدوات التعلم اإللكتروني، االتجاهاتمفتاحية: الكلمات ال
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Abstract 

This study aims to introduce the use of E-Learning tools in teaching by the faculty Staff 

Members and their attitude toward it. 

The study has been collected as a random cluster mode over (50) member,  

The Survey used by the Researcher as well as the observation method cards as to collect 

the Data for the faculty board members in order to measure the degree of their Usage on 

the E-Learning’s and Reflecting / Applying this method in Education. 

86% of the board Members are using some of E-Channels as a method in teaching, 

while 76% of the samples collected are not using the WIKI according to the study. With 

No mentioning of Differences between board members regarding (Sex, Academic Rank, 

Or University).     

Key words: E-Learning, Universities of Jordan, Tools e learning, Direction.
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها 

 ةــمقدمال

 

لمجتمع وتعد مؤسسات التعليم العالي  أحد ركائز اتستمد التربية تطويرها من المجتمع الذي تتم فيه، 

العالم يعيش فإذ يقاس تقدم الدول بنتاجها العلمي والتقني  ،اسـية التي تسهم في عملية التطوير األسـ

ولقد شـــــــملت هذه الثورة التقنّية مجاالت الحياة المختلفة التي من أهمها ثورة تقنية هائلة و متســـــــارعه 

من أدوات  ادةلالستفالفرصـة لمؤسسات التعليم العالي  األخيرة زادت في السـنوات التعليم حيثمجال 

ال في تســـــــهيل عملية التعليم والتعلم وإيصـــــــال المعرفة وتخزينها بأشـــــــكوتطبيقاتها  اإللكترونيالتعلم 

والفصـــــــــول  ،شـــــــــملت الحاســـــــــب اللي وتطبيقاته في التعليم، واســـــــــتخدام اإلنترنت في التعليم ،عديدة

أقل جهد  قصـــر وقت وبأ للمتعلم من هدفها إيصـــال المعلومة التي ة،اإللكترونية والمناهج رونياإللكت

ة كم وزياد ،نماط التعلمأبكافة داوت التكنولوجيـا الحديثة أاســــــــــــــتخـدام بـخالل التعلم من  وأكبر فـائـدة

لتقنية في االمعلومات في جميع فروع المعرفة المختلفة فضــــاًل عن ضــــرورة االســــتفادة من التطورات 

يساعد المتعلم على كي ل (E-learning) اإللكترونينموذج التعليم أليظهر ، مجاالت التعليم والتعلم

التعلم في المكان والزمان المناســـــــــــــبين له من خالل محتوى تفاعلي يعتمد على الوســـــــــــــائ  المتعددة 

 .وُيقدم من خالل وسائ  الكترونية مثل الحاسب واالنترنت وغيرهما ، والوسائ  المتعددة الفائقة

ففي  اإللكترونيالتعلم رورية لدعم وتوظيف مســــــتحدثات ضــــــّ الة و ماســــــّ الحاجة ال ظهرت حديًثاّ       

ة لتوظي وأقسامها المختلفة، التربية كلياتفي عمليات التدريس  ف التعلم فأصبحت هناك ضرورة ُمِلحَّ
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نظرًا لمـــا يمكن أن تســــــــــــــــاهم بـــه جودة التعلم  والعمـــل على تحقيق جودتـــه، التعليم،في  اإللكتروني

  (2101، ظيف التكنولوجيا في حياته )الفقيفي تمكين المتعلم من تو  اإللكتروني

 

ينبغي على أعضـــــاء هيئة التدريس الســـــعي الجاد نحو اكتســـــاب الخبرات الهادفة ســـــواء لذلك        

ـــذّ  ـــالتعلم ال ـــة والـــدّ خالل برامج ومشــــــــــــــروعـــات التّ اتي أو من ب ـــة في التّ ورات التّـــ نميـــة المهني علم دريبي

إلى أهم االحتياجات التدريبية ألعضــــاء  (2115، دراســــة )صــــالحشــــارت اليه أما وهذا  ،اإللكتروني

هيئـة التـدريس وهي االحتيـاج إلى التـدريب على اســــــــــــــتخدام وتوظيف شــــــــــــــبكة اإلنترنت في التعليم، 

 التعليمية.ع الويب التعليمية، وتصميم وإنتاج الوسائ  المتعددة وتصميم وإنتاج مواق

من هم في التعليم أ  اإللكترونيدوات التعلم أالبحث في اتجاهات المدرســـــــــــــين نحو اســـــــــــــتخدام  يعتبر

في  ياإللكترونتعلم دوات الّ أعضــاء هيئة التدريس عن اســتخدام أ ن عزوف بعض األدوات نفســها، وأ

ســـــتخدام ل هو تحفيزهم على اوالح ،التعليم تعود ألســـــباب فنية تقنية وعدم الوعي بأهمية االســـــتخدام

اهات ، وعلى رأســها اتجانية مهمةنســإ، وال بد من التركيز على جوانب هذه األدوات في عملية التعلم

 .(2115 ،لجبوري ا) في التعليم. اإللكترونيدوات التعلم أعضاء الهيئة التدريسية نحو استخدام أ 

 

مكن من ي يتركز الباحثة في دراستها على متغير االتجاهات ألنها تعد من أهم المحددات الت      

لى العالقة إعضاء هيئة التدريس في الدراسة الحالية يشير أ ، فمعرفة اتجاهات خاللها التنبؤ بالسلوك

ن المثير االتجاه تكوين فرضي يقع بي، ألن اإللكترونيالكبيرة في االستخدام الفعلي ألدوات التعلم 

 واالستجابة.
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 مشكلة الدراسـة

صبح نظمتها التعليمية ، وأأإلى  اإللكترونيعلم بادرت الجامعات األردنية في إدخال منظومة التّ       

لزاماً على أعضاء هيئة التدريس أن يكيفوا أنفسهم واتجاهاتهم معها، ولكن التقبل واالستخدام المناسب إ

نجد  لكترونياإل، وعند مراجعة األدب التربوي المتوافر في مجال التعلم إيجابيةلها ال يؤول إلى نتائج 

الجامعات األردنية أن هناك نقًصا في المعلومات حول مدى استخدام اعضاء هيئة التدريس في 

واتجاهاتهم نحوه، وبالرجوع إلى الدراسات السابقة كدراسة  اإللكترونيألدوات التعلم 

دراسات  إجراءوصت بضرورة أو  (2101)الشناق ، بني دومي،، ودراسة(Hammer,2010هامير)

 عضاء هيئة التدريس في الجامعاتم العالي للوقوف على مدى استخدام أ على نطاق مؤسسات التعلي

م ، كما استندت الباحثة كذلك في دراستها إلى توصيات أهواتجاهاتهم نحوه اإللكترونيألدوات التعلم 

 تصاالتواالولي األول لتقنيات المعلومات منها المؤتمر الد اإللكترونيالمؤتمرات في مجال التعلم 

 كوسيلة للتواصل بين اإللكترونيتعلم ، ونصت ضرورة تبني أدوات ال2102-01-7في تونس 

، عليموالحاسوب بشكل عام في الت اإللكترونيالمتعلمين، وغالبية الدراسات عالجت استخدام التعلم 

 وأنماط االتصال الشبكي جاءت الدراسة الحالية. اإللكترونيونظًرا ألهمية أدوات التعلم 

مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس في  يفبناًء على ما سبق تحددت مشكلة الدراسة الحالية    

 نحوه.ألدواته واتجاهاتهم  اإللكترونيالجامعات األردنية للتعلم 

 أهداف الدراسة وأسئلتها

 هدفت هذه الدراسة إلى:

 . ونياإللكتر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية ألدوات التعلم  تحديد مدى إستخدام -0

 التعليم.  فياستخدامًا  اإللكترونيالخروج بقائمة تمثل أهم أدوات التعلم  -2
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لتعلم ادوات أاتجاهات أعضـــاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية نحو توظيف  على تعرفال -9

 في مهامهم الوظيفية والتدريسية.  اإللكتروني

 

 ةأسئلة الدراس

درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس ما تتحدد اسـئلة الدراسـة في االجابة عا السـؤال الرئيس   

وأدواته واتجاهاتهم نحوه   ويتفرع ما هذا التســا ل عدد  اإللكترونيفي الجامعات األردنية للتعلم 

 ما األسئلة الفرعية:

  ؟اإللكترونيما درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية ألدوات التعلم  -

ما اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية نحو استخدام أدوات التعلم اإللكتروني  -

 في العملية التعليمية؟

اء هيئة ( في اتجاهات اعضـــــــــــα≤1.15هل هناك فروق ذات داللة إحصــــــــــائية عند مســـــــــــتوى ) -

لجنس، تعزى لمتغيرات )ا اإللكترونيالتدريس في الجامعات األردنية نحو اســـتخدام أدوات التعلم 

 (؟الجامعة، الرتبة األكاديمية

 

 :أهمية الدراسة

 ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى:     

يمكن الرجوع  يالتبنوعيها المتزامنة وغير المتزامنة  اإللكترونيتحديد قائمة بأهم أدوات التعلم  -

 إليها عند الحاجة.
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ترقى بعمليات  يالتوتوظيف أدواته إلى أهم الطرائق  اإللكترونينظر المهتمين بالتعلم  توجيه  -

 الممارسات التعليمية والتدريسية المختلفة. فياالستخدام الفاعل 

يمكن أن يفيد البحث الحالي مؤسسات التعليم العالي ومراكز تطوير أعضاء الهيئة التدريسية  -

 لتطوير برامجهم التدريبية وتعزيز التنمية المهنية لهم. 

تعلق بهذا ودراسات ت ببحوثيمكن أن يسهم في إثراء المكتبة العربية بعامة واألردنية بخاصة  -

 المجال.

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية نحو إبراز دور التعلم  يمكن لهذه الدراسة أن تفيد -

 اإللكتروني في العملية التعليمية واتجاهاتهم نحوه.

 

 حدود الدراسة: 

 تتمثل حدود الدراسة الحالية في التي:

هيئة التدريس في الجامعة األردنية، وجامعة  على أعضـــاءالدراســـة  البشـــرية: اقتصـــرتالحدود  -

 الشرق األوس .

-2107 لعام الجامعيالفصـــــــــــل الدراســـــــــــي الثاني ل الدراســـــــــــة خالل اجريت الزمانية:الحدود  -

  م.2108

الجامعة األردنية وجامعة الشــرق الحدود المكانية: الجامعات األردنية الحكومية والخاصــة منها  -

 ألوس  في عمان.ا
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 :الدراسةمحددات 

راسة مرهون بالمحددات التية:   تعميم نتائج الدِّ

راسة.•   صدق وثبات أداتي الدِّ

راسة.•  راسة على فقرات أداة الدِّ  دقة وموضوعية استجابات أفراد عينة الدِّ

 مصطلحات الدراسة: 

 تتمثل مصطلحات الدراسة فيما يلي:

 :اإللكترونيالتعليم 

يــة المتعلمين دون اعتبــار للحواجز الزمــان إلىتوصــــــــــــــيــل المحتوي التعليمي  علىالتعليم الــذي يعتمــد 

ن خالل ة الحديثة مثل الكمبيوتر أو ماإللكترونية في األجهزة اإللكترونيوالمكانية وتتمثل الوســـــــــــائ  

)الحلفاوى،  ةاإللكترونيشــــــــــــــبكات الحاســــــــــــــب المتمثلة في اإلنترنت مثل المواقع التعليمية والمكتبات 

2116) .  

 

 وتعرفه الباحثة إجرائيًا:

ر شبكة االنترنت عب ة في عملية التعلم والتعليماإللكترونياستخدام تطبيقات الحاسب اللي والشبكات 

ة لتوصيل المحتوى التعليمي من خالل مجموعة من أدوات االتصال اإللكترونيباستخدام التكنولوجيا 

ل بين لتحقيق التفاع ،صــــــــــــر المنهج المختلفةبحيث يشــــــــــــمل عناغير متزامنة(  –التفاعلية )متزامنة 

 المتعلم والمعلم والمحتوى التعليمي.
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هي البرامج والبرمجيات المســـــــــــتخدمة في التعلم المعتمد على الحاســـــــــــوب  اإللكتروني:أدوات التعلم 

وتخزن على شـــــــــكل وســـــــــائ  رقمية مثل األقرات المدمجة واســـــــــطوانات الفيديو ومن أمثلتها: برامج 

  .(2115)زيتون،يةوصي وبرامج المحاكاة وبرامج األلعاب التعليمالتدريب الخص

 وتعرفه الباحثة إجرائًيا:

هي البرامج التي توفرها الجامعة على شــــبكة االنترنت ليســــتخدمها اعضــــاء الهيئة التدريســــية والطلبة 

عالنــات إلا النقــا ، لوحــاتالمحــادثــة وحلقــات  اإللكترونيومن أمثلتهــا البريــد  التعليميــة،في العمليــة 

 لدعم العملية التعليمية.

 االتجاه: 

تكوين افتراضـي يتضمن استجابة محفزة عندما يواجه الفرد مثيرات  بأنه:( 2116، يحدده )أبو عالم

 .ةتقييميميز هذه االستجابة بخصائص اجتماعية بارزة، وتت

 :ويعرف إجرائيا خالل الدراسة الحالية بأنه

 –اســــــــــة عينة الدر  –تحديد مدى قبول أو رفض أعضــــــــــاء هيئة التدريس فيتعبير عن موقف يتمثل  

يتم الممارسات التدريسية المختلفة وكما يقاس باالستبانة التي س في اإللكترونيلتوظيف أدوات التعلم 

 تطويرها لهذه الدراسة.
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة النظري األدب 

جة ة التي تهدف إلى التعرف على در يتضمن هذا الفصل اإلطار النظري والدراسات السابقة للدراس

اتجاهاتهم و  اإللكترونياستخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة والحكومية ألدوات التعلم 

دارة التعلم إ وأدواته والثاني اإللكترونينحوه، حيث يتكون هذا الفصل من ثالثة أجزاء األول التعلم 

 .االتجاهات والثالثاإللكتروني 

 مدخل إلى التعليم اإللكتروني

لطالب اهو استعمال التقنية والوسائل التكنولوجية في التعليم وتسخيرها لتعلم  اإللكتروني؟ما هو التعليم 

من التقنيات المستخدمة للعرض داخل الصف الدراسي  ذاتيًا وجماعيًا وجعله محور المحاضرة، بدءاً 

 بالخروج عن المكونات المادية للتعليم: كالمدرسة الذكية من وسائ  متعددة وأجهزة إلكترونية، وانتهاءّ 

بكة اإلنترنت التعليمية عبر شوالصفوف االفتراضية التي من خاللها يتم التفاعل بين أفراد العملية 

وتقنيات الفيديو التفاعلي. بناًء على هذا التعريف فإن التعلم اإللكتروني يتم في ثالث بيئات مختلفة 

  .(الشبكي المباشر، التعلم الشبكي المتمازج والتعلم الشبكي المساند التعلم)وهي 

تدريس والمتعلم بين عضو هيئة ال االتصاليعتمد التعليم اإللكتروني على الوسائ  اإللكترونية في     

والمؤسسة التعليمية، وترتكز اهتماماته على المكونات البرمجية وتجهيزاتها ليتم توصيل المقررات 

( كما يمكن نقل المحتوى 2113والمناهج إلى الطالب عن طريق وسائل االتصال )الغريب، 

عالمية المتعددة والوسائ  الفائقة عبر الشبكة الاإللكتروني والمقررات اإللكترونية باستخدام الوسائ  

إلى طلبة الجامعات سواًء خارج الحرم الجامعي أو داخله، بهدف إتاحة عملية التعلم لكل أفراد المجتمع 
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ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرت التعليمية وتدريب الطالب على العمل 

 (2115لسيد، بإيجابية واستقاللية.)ا

( أن التعليم اإللكتروني أحد أشكال التعليم عن بعد والتي تعتمد على إمكانيات 2118يرى )أحمد،      

وأدوات شبكة المعلومات الدولية واإلنترنت والحاسبات اللية في دراسة محتوى تعليمي محدد عن 

( يوفر التعلم 2114كد )سالم، طريق التفاعل المستمر مع المعلم الميسر والمتعلم والمحتوى، كما يؤ 

اإللكتروني بيئة تعليمية/ تعلميه تفاعلية متعددة المصادر بطريقة متزامنة أو غير متزامنة دون االلتزام 

ليمية تقدم منظومة تع ألنهبمكان محدد اعتمادا على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم، ذلك 

 مكان باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت التفاعلية. البرامج التعليمية في أي وقت وفى أي

 بيئات التعّلم اإللكتروني: 

أواًل: التعلم الشبكي المباشر: تلغي هذه البيئة مفهوم المدرسة كامالً وتقدم المادة التعليمية بشكل مباشر 

جية للوصول و بواسطة الشبكة، بحيث أن الطالب يعتمد بشكل كلي على اإلنترنت والوسائل التكنول

ى التعلم، . لكن هذه البيئة يمكن أن تؤثر سلباً علوالطالبالمباشرة بين األستاذ  وتلغي العالقةللمعلومة 

 وذلك ألهمية المعلم والتفاعل المباشر بينه وبين الطالب. 

ثانيًا: التعلم الشبكي المتمازج: والذي يعتبر أكثر البيئات التعليمية اإللكترونية كفاءة إذ يمتزج فيه 

التعلم اإللكتروني مع التعليم التقليدي بشكل متكامل ويطوره بحيث يتفاعل فيه المعلم والطالب بطريقة 

ذلك لنأخذ  وتطبيقًا على ممتعة لكون الطالب ليس مستمعًا فحسب بل هو جزء رئيسي في المحاضرة،

مثالً قراءة الطالب للدرس قبل الحضور إلى المحاضرة على أقرات قام المعلم بتحضيرها تحتوي على 

المادة بأشكال متنوعة كاستخدام الصوت لبعض منها والصور لبعضها الخر. وبهذا يكون الطالب 

 ب بما لديه من أفكار كون المادة الالمعلم بالشرح يناقش الطال وعند قيامقد أخذ تصورًا عن الدرس 
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تطرح للمرة األولى على ذهن الطالب فقد أخذ مرحلة أولية في التصور والتفكير وأصبح قادرًا على 

 تطوير تفكيره والتعمق أكثر بالدرس. 

كما أن  ،وتحمل المسؤولية للمتعلمينتعمل هذه البيئة على خلق روح اإلبداع وتحفز على التفكير 

لمعلم تتيح للطالب من قبل ا وكيفية طرحهاواالستفادة منها  وكيفية استخدامهائل التكنولوجية تنوع الوسا

حرية اختيار الطريقة التعليمية، إذ أن تلقي المعلومة لدى البعض عن طريق مشاهدة الصور ومشاهد 

 الفيديو تساعد على الفهم بصورة أسرع مقارنة باالستماع والقراءة.  

لشبكي المساند: وفيه يتم استخدام الشبكة من قبل الطلبة للحصول على مصادر ثالثًا: التعلم ا

 ( 2115الهادي،)المختلفة. المعلومات 

 تقنيات التعليم اإللكتروني: 

يشهد هذا العصر تطورات مستمرة في الوسائل التكنولوجية التي يمكن استخدامها في العملية التعليمية 

 يسية وهي: تحت ثالث تقنيات رئ والتي تندرج

أواًل: التكنولوجيا المعتمدة على الصوت: والتي تنقسم إلى نوعين، األول تفاعلي مثل المؤتمرات 

السمعية والراديو قصير الموجات، أما الثانية فهي أدوات صوتية ساكنة مثل األشرطة السمعية 

 والفيديو.

وسائل للتفاعل ي التعليم ويعد من أهم الثانيًا: تكنولوجيا المرئيات )الفيديو(: يتنوع استخدام الفيديو ف

المباشر وغير المباشر، ويتضمن األشكال الثابتة مثل الشرائح، واألشكال المتحركة كاألفالم وشرائ  

الفيديو، باإلضافة إلى اإلشكال المنتجة في الوقت الحقيقي التي تجمع مع المؤتمرات السمعية عن 

 . و اتجاهين مع مصاحبة الصوتواحد أطريق الفيديو المستخدم في اتجاه 
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: وهو أهم العناصر األساسية في عملية التعليم اإللكتروني، فهو يستخدم وشبكاتهثالثًا: الحاسوب 

 في عملية التعلم بثالثة أشكال وهي: 

 .التعلم المبني على الحاسوب والتي تتمثل بالتفاعل بين الحاسوب والمتعلم فق  -أ

التعلم بمساعدة الحاسوب يكون فيه الحاسوب مصدرًا للمعرفة ووسيلة للتعلم مثل استرجاع   -ب

 المعلومات أو مراجعة األسئلة واألجوبة.

  (2113قطي ،)المتعلم. لحاسوب على توجيه وإرشاد التعلم بإدارة الحاسوب حيث يعمل ا  -ت

 متعددة وعرفت كما يلي: نتيجة الستخدام التقنيات السابق ذكرها نشأ مصطلح الوسائ  ال

تحكم التعليمية للتالميذ عبر برامج ي وتقديم الخبرات"هي االستعانة بوسيطين أو أكثر في عرض 

وت الوسائ  النص المكتوب والرسوم والصور الثابتة والمتحركة والص وتشمل هذهبتشغيلها الكمبيوتر. 

 والموسيقى بمؤثرات لونية مثيرة". 

تزيد الوسائ  المتعددة من خبرات التالميذ ودافعهم نحو التعامل مع المواد التعليمية، وتتنوع أساليب 

استخدام الوسائ  المتعددة ونذكر منها الكتب اإللكترونية المتحدثة بحيث يعرض نص الكتاب على 

وبة. تشاشة الكمبيوتر في نفس وقت عرض صور ثابتة وإصدار أصوات تعبر عن العبارات المك

ًا. صوتيوتعمل هذه التقنية على تدعيم صحة قراءة التالميذ من خالل نطق الكلمات الصعبة 

 (2116قنديل،)
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 والمجتمع  ودور المعلمآلية تطبيق التعليم اإللكتروني 

إذا جئنا للعالقة الحالية بين الطالب واألستاذ نرى أن األستاذ هو المحور الرئيسي للعملية التعليمية، 

عليمية محور العملية الت وجعل الطالبوهذا ما علينا تغييره تمامًا وبناء صورة جديدة لهذه العالقة، 

ته الخاصة الثة أفراد لكل منه وظيف، واألهم أن يقود عملية التعليم ثوالمشرف والموجهوالمعلم هو القائد 

ولكن يعملون في إطار واحد مشترك وهم المعلم أواًل، والمشرف على العملية التعليمية ثانيًا، وخبير 

 الوسائ  المتعددة ثالثًا. 

فالمعلم وحده ال يكفي لتطبيق التعليم اإللكتروني لعدة أسباب، أواًل ألننا نحتاج إلى التغيير، الذي ال 

ي بل يشمل جانبين آخرين وهما المادة المطروحة ف فق  على طريقة توصيل المعلومة للطالبيقتصر 

المنهاج و مالئمة الوسيلة المستخدمة في التعليم، فنحن ال نعتبر كون المادة التعليمية قد تم طرحها 

م تأتي ثإلكترونًيا بغض النظر عن مضمونها ومستواها وأهميتها، بل أساس النجاح هو المنهاج ومن 

الطريقة هل هي تقليدية أم إلكترونية، وهنا يأتي دور المشرف على التعليم فهو يّطلع على أسلوب 

المعلم والوسيلة التي يستخدمها إن كانت ناجحة أم ال، حيث يستطيع طرح طرق أخرى، فمثاًل يريد 

أن  ى المشرفالمعلم شرح مادة معينة عن طريق تكنولوجيا صوتية كاألشرطة السمعية، ولكن ير 

طرحها بهذه الطريقة لن يصل بالطالب إلى المستوى المطلوب وأنها غير فعالة ويجد بديالً لها. يعمل 

لى ذلك وبناء ع خبير الوسائ  المتعددة على استعمال الوسائل التكنولوجية المتاحة لعرض الدرس.

 فقد تغير دور المعلم ونلخصه بثالثة أدوار: 

أواًل: الشارح باستخدام الوسائل التقنية بحيث يستخدم شبكة اإلنترنت والتقنيات المختلفة لعرض 

 المحاضرة. من ثم يعتمد الطالب على هذه التكنولوجيا لحل الواجبات وعمل األبحاث. 
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ثانيًا: دور المشجع على التفاعل في العملية التعليمية عن طريق تشجيع طرح األسئلة واالتصال 

 رهم من الطلبة والمعلمين في مختلف الدول. بغي

ثالثًا: دور المحفز على توليد المعرفة واإلبداع فهو يحث الطالب على استخدام الوسائل التقنية وابتكار 

 .البرامج التعليمية التي يحتاجونها، ويتيح لهم التحكم بالمادة الدراسية بطرح آراءهم ووجهات نظرهم

 (2119)سعادة، 

 التعليم اإللكتروني وتطوير برامجي يجب األخذ بها عند تخطيط األمور الت

روني لكتدراسة األبحاث السابقة حول التعليم اإلعند التخطي  والتطوير لبرامج التعلم اإللكتروني يجب 

وإضافة  ردراسة المقررات الحالية ومعرفة ما الذي يحتاج إلى تطويوأخذ نتائجها بعين االعتبار، و 

تيار ختحديد حاجات المتعلمين ومتطلبات المقرر الدراسي قبل اأو تعديل، من ثم  معلومات جديدة

لتكنولوجية ئل اعمل برامج تدريب للمعلم والطالب حول الوسانوع التكنولوجيا المستخدمة باإلضافة ل

 تجهيز كل موقع بالتسهيالت التكنولوجية المحتاج إليها والوصول إليها بسهولة،وكيفية استخدامها، و 

محدود  البدء مع عددالمشكالت التي تواجه المتعلمين، و  مع توفير خطوط االتصاالت الفورية لحل

مل على السيطرة عليها و من الطالب لمعرفة المشكالت التي تواجه عملية التطبيق والع

 (2113)قطي ،.معالجتها

علمين والطالب ولة وصول المتوفر الوسائل التكنولوجية وسه تحتاج بيئة التعليم اإللكتروني إلى     

ابة ودعم إداري إلعداد المعلمين، تكافل المؤسسات والجامعات مع المدارس وبناء قيادة شإليها، و 

بأكبر  واالستفادة منهاقبل مختصين الستعمال التكنولوجيا بمهارة  والمعلمين منمساعدة الطالب و 

لتطور لمطروح ومواكبته لالمنهاج اخدمة و كنولوجيا المستتقييم المستمر لفاعلية التقدر ممكن، وال
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ث الشبكة من حيوالمنشآت بمتطلبات دمج التقنية  تجهيز الفصول المدرسيةالمستمر، باإلضافة ل

 (2113قطي ،) عديدة.الداخلية وشبكة اإلنترنت ومختبرات حاسب 

 

 في عمليات التعليم والتدريس: اإللكترونيتوظيف التعليم 

في عمليات التعليم والتدريس من خالل ثالث صــــــــــي  أو نماذج هي  اإللكترونييتم توظيف التعليم 

 .(2116م، )سال

 األنموذج الجزئي أو المساعد: -0

وم في دعم التعليم الصـــــــــفي التقليدي وقد يتم أثناء الي اإللكترونييتم اســـــــــتخدام بعض أدوات التعلم  

 الدراسي في الفصل أو خارج ساعات اليوم الدراسي. 

 األنموذج المختلط أو المخلوط:  -8

وب داخل غرفة الصف أو في معمل الحاس اإللكترونييجمع هذا النموذج بين التعليم الصفي والتعلم 

أو في مركز مصـــادر التعلم، أوفى الصـــفوف الذكية أي األماكن المجهزة في المدرســـة بأدوات التعلم 

علم يمتاز بالجمع بين مزايا التعليم الصــفي والتالقائمة على الحاســوب أو على الشــبكات و  اإللكتروني

 . اإللكتروني

 :اإللكترونياألنموذج الكامل للتعلم  -3

تعليم الصـــفي بديال لل اإللكترونيإحدى صـــي  التعلم عن بعد وهذا النموذج يعتبر التعلم  يعتبر

 24ت خالل من أي مكان وفى أي وق ويتم التعلمويخرج هذا النموذج خارج حدود الصف الدراسي، 

ســــــــاعة من قبل المتعلم حيث تتحول الفصــــــــول إلى فصــــــــول افتراضــــــــية، وهذا ما يطلق عليه التعلم 

 ويتم في مدارس أو جامعات افتراضية.  (Virtual Learning)االفتراضي 
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 :إلصالح التعليم اإللكترونيعناصر توظيف التعليم 

إلصــــــــالح التعليم من خالل تقييم وضــــــــع النظام التعليمي من  اإللكترونييتم توظيف التعليم 

وكذلك اإلعداد والتخطي  إلصــــــالح التعليم باســــــتخدام التعليم  ،حيث اســــــتطالع التكنولوجيا المتوفرة

تعليم. التكنولوجي المحترف للعتماد على المبادئ الرئيسية لخطة إصالح ، وال بد من اإلاإللكتروني

ادر الدعم المالي والتمويل المســــــتمر لتطبيق خطة اإلصــــــالح التعليمي عتبار مصــــــواألخذ بعين اإل

تعليمي ال، من أجل التغلب على صــــــــــعوبات تطبيق خطة اإلصــــــــــالح اإللكترونيالمحترف بالتعليم 

 (2113الغريب، )المحترف. 

 :اإللكترونيأهداف التعليم 

يســـهم في تحســـين جودة العملية التعليمية. ويســـاعد  اإللكترونيأن التعليم  (2119، يشـــير )خميس

على زيادة كفاءة المتعلمين وتحســــــــــــــين تعلمهم واالرتقاء بمســــــــــــــتواهم المهني واألكاديمي، مما يعود 

بالفائدة على تحســــــــين مدخالت العملية التعليمية، من أجل الحصــــــــول على تعليم ذي جودة وكفاءة 

 عالية. 

 :اإللكترونيأهمية التعليم 

بـــإتـــاحـــة المرونـــة امـــام المتعلم  (2117كمـــا يـــذكرهـــا )زين الـــدين،  اإللكترونيتكمن أهميـــة التعليم 

والمتعلم دون التقييــد بــالحــدود المكــانيــة والزمــانيــة للعمليــة التعليميــة، ممــا يحقق األهــداف التعليمــة 

تية في ب الذاســــــــــــــرعـة الطـالـ علىوالتعلميـة. كمـا زيـادة التفـاعـل بين المتعلمين والمعلم. ويعتـد ذلـك 

يســـــــــاعد في التغلب على الفروق الفردية بين  اإللكترونيأن التعليم  (2115يذكر )الهادي،  التعلم،

مما يجعل المواد  ةاإللكترونيالمتعلمين، ويوفر السرعة في تطوير المناهج وتغيرها داخل بيئة التعلم 

 عملية التعلم أكثر تشويقًا.  لوجع مكان،التعليمية متاحة للمتعلمين في أي وقت ومن أي 
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 :اإللكترونيأساليب االتصال التعليمي في التعليم 

االتصــــــــــــــال  أســــــــــــــاليب(، 2119)خميس،  (،2115)عبد الحميد،  ،(2117يحدد كل من )الفقى، 

 :كالتي اإللكترونيالتعليمي في التعليم 

 ( االتصال المتزاماSynchronous:)  هو االتصال الذي يحدث بين المعلم والمتعلم في نفس

 الوقت، ويقدم فرصة التفاعل من خالل غرف الحوار، مؤتمرات الكمبيوتر التفاعلية. 

 ( االتصــال رير المتزاماAsynchronous:)  االتصـــال الذي يحدث بين المعلم والمتعلم دون

النقا ،  ، لوحاتاإللكتروني دبريمثل: الالحاجة إلى أن يكونوا على الشـــــبكة في نفس الوقت 

 القوائم البريدية. 

 :اإللكترونيالمحور الثاني: أدوات التعليم 

 ،Wan,2008,62))،، (Joseph Corbeil, 2006,388) (2113تحدد دراســــات كل من )الفقى، 

(Darhower, 2000)  المتزامن، غير المتزامن.  اإللكترونيأدوات التعليم والتعلم 
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 التعلم اإللكترونيأدوات 

   (:Electronic mail.البريد اإللكتروني )0

حيث  لتعليمية،االبريد اإللكتروني من أكثر تطبيقات اإلنترنت التفاعلية المستخدمة في العملية يعد 

ن والسماح بتبادل الملفات بين المتعلمين دو  االتصال،العالية، وبساطة  ةاالستخدام، والكفاءسهولة 

إلى أهمية البريد اإللكتروني كأحد المّيزات الرئيسية لإلنترنت وأكثر  تقيود الزمان، وأشارت الدراسا

سرعة ويعزو البعض نمو اإلنترنت وازدهاره بهذه ال بها،خدماتها انتشارًا في جميع الشبكات المرتبطة 

 إلى البريد اإللكتروني.

 البريد اإللكتروني في العملية التعليمية: استخدامات ومن

 .إرسال بعض الملفات الرقمية كمرفقات لرسائل البريد اإللكترونية.0

 .التواصل بين المؤسسات التعليمية لخدمة العملية التعليمية.2

 .االتصال بين أطراف العملية التعليمية.9

 والجهد..سرعة وصول الرسالة وانخفاض التكاليف والوقت 4

 .تبادل الخبرات مع المؤسسات التربوية األخرى.5

 (.Feedbackيقدم للمتعلمين التغذية الراجعة ) .6

 .إرسال التكليفات والواجبات من عضو هيئة التدريس إلى المتعلمين.7

وكثير من الجامعات اعتمدت البريد اإللكتروني كوسيلة اتصال مهمة في مجال الدراسات  .8

 .التدريس هيئةسيلة إلرسال التعاميم واللوائح وما يستجد من األنظمة ألعضاء واألبحاث، وكو 

  (2104)نبيل جاد عزمي,
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 (Blogsالمدونات ).8

انتشرت المدونات التعليمية على شبكة اإلنترنت لسهولة استخدمها وفاعليتها في العملية التعليمية 

 وتنمية التحصيل الدراسي للطالب.

 التدوينات،( عبارة عن مقاطع صغيرة تسمى sblog) المدونات (2101ويعرف )محمود عبد الغنى, 

المدونات  تحتوي كما  إليها،مرتبة ترتيبًا زمنيًا تصاعديًا يمكن التعليق عليها وأرشفتها ليسهل الرجوع 

(Blogs.على قائمة بعض الوصالت اإللكترونية لمواقع أخرى ) 

 

 إلى: Blogs))لعلمية احيث تصنف المدونات 

مدونات خاصة بأعضاء هيئة التدريس: تقدم المحتوى التعليمي وتتيح التفاعل معها من قبل  -أ

 المتعلمين.

 مدونات المتعلمين: والتي يديرها المتعلمون أنفسهم.  -ب

فوزية ) مدونات الفصل: والتي يديرها مجموعة من المتعلمين بشكل تعاوني مع بعضهم البعض. -ت

 المدونات في العملية التعليمية: فوائد المدهوني(

  أورد كل من )سلوى المصري, 2100، إبراهيم الفار, 2102(  مجموعة من الفوائد التي يمكن أن 

 تقدمها المدونات التعليمية ومنها:

 .تنمي مهارات االتصال والتفاعل والتعاون والمشاركة بين أطراف العملية التعليمية  -0

 من اللغات سواء اللغة العربية وغير العربية.توظف العديد  -2

 تقديم التغذية الراجعة الفورية لتسهيل عملية اإلرشاد والتوجيه.  -9
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حماية ولعرض وتنظيم إنجازاتهم و  الطالب،تعتبر أداة تقيم مستمر ومعتمد على الويب لتعلم  -4

 وتقييم تطور مهاراتهم كملفات إنجاز الطالب. لها،ملكية الطالب 

 عضو هيئة التدريس تتبع عملية تعلم الطالب.تساعد  -5

 ،المتعلمينوالواجبات المطلوبة من  وتسليم المهام تسمح بالتعلم في أي وقت ومكان، -6

 والمساعدة في عملية التقييم للمتعلمين.

 تنمي مهارة البحث عن المعلومات المتعلقة بموضوع المدونة. -7

 التعليمية.تفعيل توظيف الوسائ  المتعددة في العملية  -8

تعد أداة سهلة واقتصادية حيث تتيح للعديد من المواقع فرصة  توفير الوقت والجهد، -3

 ( وبالمجان. Blogsالمدونات )استضافة 

مما يزيد من الرب  بين  المدونة،تمكن من إضافة الوصالت للموضوع الواحد داخل وخارج -01

 محتويات المقرر. 

ال كما تنمى مهارات الكتابة واالتص للمتعلمين،العليا تساعد على تنمية مهارات التفكير -00

وتزيد من تحملهم المسئولية وتعطى مرونة أكبر في العملية التعليمية، حيث تعطى  لديهم،

 للمتعلمين فرصة للوصول الى المحتوى بيسر وسهولة.

 تطبيقات المدونات التعليمية 

 في تكوين مجتمعات التعلم. اإلدارة الصفية: حيث توفر بوابة إلكترونية تساعد .0

 التعاون: توفر فرصة التعلم التشاركي للمتعلمين. .2

المواضيع  والتعليق على بأفكارهم،المناقشات: تنمح المدونات التعليمية المتعلمين المشاركة  .9

 المطروحة.
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ملف انجاز الطالب: تقدم المدونات التعليمية خدمة تنظيم انجازات الطالب وحماية حقوق  .4

مما يزيد من دافعية واهتمام الطالب  الدراسي،وتقييم انجازات الطالب خالل الفصل  الملكية،

 لتمنح الطالب حرية تحديد أهداف تعلمه. االنجاز،نحو 

  (2102إبراهيم الفار, )المعرفية. صيلة الطالب ك إلثراء حوذل التقليدية،بديل للواجبات  .5

 اإللكترونيةأنواع المدونات 

المدونات النصية وهي المدونات في مثل:  يوجد عدة أنواع مختلفة ما المدونات اإللكترونية

 ،شكلها التقليدي والتي تحتوي في الغالب على تدوينات نصية تعززها صور أو مقاطع فيديو

في هذه المدونات يكون لكل مدون قناة خاصة به  ،(Podcastsالصوتي )مدونات المحتوى و 

وتحميلها في بعض األحيان. له من ملفات صوتية، يتم مشاركتها يرفع إليها ما يسج

الفيديو  إلى مدونات، باإلضافة https://soundcloud.com/aitnewsradio مثال:

(Vlogs ) تحتوي على مقاطع بث مرئي، حيث يقوم المدون بتسجيل مقطع الفيديو ويقوم بنشره إذ

 ، ويوجد أيضاً http://www.youtube.com/user/geriatric1927 على المدونة. مثال:

النوع من المدونات غير منتشر مقارنة باألنواع األخرى، ويقوم ( هذا Link logsمدونات الرواب  )

المدون بوضع رواب  لمواقع أو صفحات يرى ضرورة زيارتها. 

( Photo blogs) مدونات الصورو ، http://angryrobot.ca/images/449.png مثال:

 اس على مشاركة صور ويمكن للزوار التعليق على الصور. وهي مدونات تعتمد باألس

، وأخيرًا /http://www.flickr.com/photos/43303922@N04/galleries :عليها مثال

تحتوي على عرض ، إذ (Article blogs) المدونات اإللكترونية التي تحتوي على المقاالت

  (1002،الحلفاوي وليد ،2102, )الفارواألحداث.  وتعليقات على األخبار

https://soundcloud.com/aitnewsradio
http://www.youtube.com/user/geriatric1927
http://angryrobot.ca/images/449.png
http://www.flickr.com/photos/43303922@N04/galleries/
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 المميزات التعليمية المدونات 

لها ة يعرض من خالتمثل ساحة إلكترونيتتميز المدونات بعدة ميزات ما أهمها أنها     

والقدرة  ليةاالستقالمهارات التعلم التشاركي، باإلضافة إلى  في تنميةوتساهم  المحتوى العلمي

مساهمة المتعلمين في بناء المحتوى اء الرأي حول الموضوعات المطروحة، و على التغيير وإبد

والكتابة  الاالتصالمهارات التكنولوجية ومهارات بعض  ، كما أنها تنميالتعليمي للمقر التعليمي

ل على تعمشاركة إيجابية من الطالب بصناعته و ادر التعلم وبمتعتبر مركز لمصالناقدة، إذ 

 (2102 ،الفارتجاوز تحديات الزمان والمكان. )

 

 مكونات المدونة اإللكترونية

 تتكون المدونة اإللكترونية من العناصر التالية:

الذي تختاره وهو عنوان موقع الويب الذي ُيمكن زوار المدونة  URLعنوان المدونة: عنوان  .0

 من الوصول إلى مدونتك.

 بمثابة عنوان لمقال صحفي.  للمقالة: وهوعنوان رئيس  .2

 مبس  للفكرة العامة من المقالة. الملخص: شرح .9

 على المحتوى األساسي للمقالة. المقالة: يحتوي نص  .4

 تاريخ ووقت نشر المدونة. .5

 (2102، إذا رغب المدون بذلك. )الفار تعليقات الخرين على المدونة تضاف تراكمياً  .6
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 خصائص المدونات اإللكترونية: 

يشتمل محتوى المدونات على نصوت أو صور أو فيديو من خصائص المدونة الناجحة أن 

 رف المستفيدعلكل تدوينه تاريخ زمني، بحيث يورواب  فائقة في ترتيب زمني منظم، وأن يكون 

مكن الوصول ة بحيث يسجل أرشيفي للتدوينات السابق ووجود التحديد،متى تم تدوينها على وجه 

ك، إمكانية تخصيص القالب الخات ب المدونات واجهة سهلة االستخدام معإليها بسهولة، وتوفير 

 ع أخرى.ومواقإمكانية تراب  المدونات بمدونات المستمر للمدونات وسهولة إتاحتها، و التحديث و 

لمجاني، بشكل ا وتقدم الخدمة وسيلة غير مكلفة اقتصاديًا من حيث اإلنشاء والتصميمكما أنها 

باإلضافة  ،إمكانية تفعيل خاصية التعليق إلضافة مالحظات من قبل القراء أو غلقها أمام الزائرينو 

  (2102 ،حرية النشر وتداول المعلومات مع الحفاظ على الخصوصية. )الفار إلى

في العملية التعليمية من متطلبات العصر الحالي  Blogs)أن توظيف المدونات ) ةرى الباحثتو 

تشجع على التفاعل والمشاركة بين Blogs))فالمدونات  سماته،الذي أصبحت التقنية من أبرز 

 واالجتماعية. ،ومهارتهم التقنية قدراتهم،وتطوير  والمتعلمين، التدريس،أعضاء هيئة 

 

  (Wiki).الويكي 3

حيث يمكن لجميع ب تشاركي،يستخدم هذا التطبيق إلنشاء محتوى إلكتروني على الويب مباشرة وبشكل 

األعضاء الدخول واإلضافة والتعديل، طالما سمح صاحب الموقع بتنشي  هذه الخاصية، فبعض 

 (2118 ،دتالمواقع يخصص حق التحرير للبعض فق ، حتى ال يساء استخدام هذه األداة. )جو 

بأنه موقع ويب تفاعلي قابل للتعديل واإلضافة على صفحاته من قبل ( 2100)الحلفاوي, ويعرفه 

 يسمح ألعضاء هيئة التدريس والطالب باإلضافة والحذف والتعديل على المحتوى المقدم. المتعلمين،
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  (:Wiki)الفوائد التعليمية للويكي 

( المختلفة Wikiتعزز التواصل الموضوعي بين صفحات الويب ) من الفوائد التعليمية للويكي أنها

ة تجعل المتعلمين يسعون خلف المعرف ما تسمح بمتابعة تاريخ التعديالت، و, كبواسطة الوصالت

 م مصداقيةهم و على تقييتطوير قدراتلديهم، وتعمل على  ليةشاط مما يعمل على تنمية حس المسؤو بن

تطوير أعضاء هيئة التدريس من خالل القراءة  إلى ةباإلضافمختلفة، ثوقية مصادر المعلومات الومو 

ركة تمكن من المناقشات ومشا التحليل والتركيب لدى المتعلمين، ووالكتابة, والفهم للمعلومات و 

للمتعلمين  عطاءوإ  ين المتعلمين وعضو هيئة التدريس،المشروعات بين المتعلمين بعضهم البعض وب

لمنوطة بهم ائية اعلى تنفيذ المهام األدهم تساعد، و فرصة إلجراء عمليات البحث واستكشاف المحتوى 

  (2109 ،)البازفي موضوع معين.

 

 (Facebook.الفيس بوك )4

( طالبًا Mark Zuckerberg( إلى األمريكي )Facebookَترجع فكرة إنشاء موقع الفيس بوك )

األمريكية، قام بتصميم موقعًا للتواصل وتبادل األخبار والصور والراء بين طالب بجامعة هارفارد 

بأنه موقع ويب يعمل  (2100،عماشةويعرفه ) المتلقين،ر واسع من الجامعة، وحصل على جمهو 

ذات االهتمام المشترك لتبادل المعلومات والصور والفيديو ونشرها  توالمجموعاعلى تكوين الصداقات 

 قع. على المو 

 ( (Face bookأهداف التعلم من خالل الفيس بوك 

 .النقل من التعليم التقليدي إلى التعلم التعاوني.0

 .يهدف للتعلم من خالل الحوار والمناقشة.2
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 .المساهمة في نقل التعليم الى التعلم التشاركي الفاعل من خالل المشاركة بالحوار والنقا .9

 الى مرحلة التكامل..نقل التعليم من مرحلة التنافس 4

 (2102, تعليم أكثر متعة وحيوية. )الفار.جعل ال5

 ( في التعليم Face bookمميزات الفيس بوك )

مكنــــــك الفيس ي مميزات التعليميــــــة للفيس بوك منهــــــا: أنهــــــاعــــــدد من ال (2102يحــــــدد )الفــــــار, 

 ت,والنصو  ،إنشـاء صـفحة شـخصية وإضافة الوسائ  المتعددة )الفيديوهات ( منFacebook)بوك

بموقع  2يجمع العديد من تطبيقات الويب مجانيا إذالصور( وتحديد من يمكنه رؤيتها، ويقدم الخدمة 

 الوصـــــــــول لششـــــــــخات المشـــــــــهورين د مثل التويتر واليوتيوب, والوكي، ويمكنك الفيس بوك منواح

يع أنحاء متواصل معهم في جوالمتخصـصين واألصدقاء والبحث عنهم والتعرف عليهم ومراسلتهم وال

ليق لمعلومات والنشـــر والتعإمكانية إنشـــاء مجموعات تعليمية متخصـــصـــة للتواصـــل وتبادل االعالم، و 

ر قناة تواصـــــل تفاعلية بين أعضـــــاء هيئة التدريس يتوفعليها، باإلضـــــافة إلى ســـــهولة االســـــتخدام، و 

اء ألعضــــ د، وإتاحةوإعادة إرســــالها في الموعد المحدوالطالب لطرح األفكار وتبادلها وحل الواجبات 

ة كرة المهــام الجمــاعيــتعزيز ف طالبهم وإبالغهم بــأي نشــــــــــــــاط مطلوب، و هيئـة التــدريس متــابعــة أداء

في نقل التعليم من مرحلة التنافس الى مرحلة التكامل من خالل  ويساهم الفيس بوك )المشـروعات(،

 ((Face bookس بوك استخدام الفي ، وغرس روح الطموح في نفوس الطالب، والمشاركة والتعاون 

 يوفر تعلم تزامني وغير تزامن خدمة للعملية التعليمية.مكماًل لمنصة التعلم اإللكتروني، 

 ((Face bookخدمات الفيس بوك 

 (2100صــــــائص كما ترى )ســــــمان، ( كشــــــبكة اجتماعية بعدة خFace bookويتميز الفيس بوك )

 :أهمها
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: وهي عبارة عن مساحة متخصصة في صفحة الملف الشخصي Wall))الحائ  لوحة  .خاصية0

 لمستخدم.األي مستخدم بحيث تتيح لشصدقاء إرسال الرسائل إلى هذا المستخدم أو الكتابة على حائ  

 ءيقتتيح إمكانية إبالغ أصدقائهم بأماكنهم وما يقومون به من أعمال  :(Status) الحالة .خاصية2

 الحالي.الوقت 

وهي سمة متعلقة بالتدوين تسمح بإضافة العالمات والصور التي  (:Notes) يقاتالتعل .خاصية9

باإلضافة الى خدمات  االمدونات، هذيمكن تضمينها وقد تمكن المستخدمون من جلب أو رب  مع 

 الرسائل والدردشة وإرسال الهدايا االفتراضية. 

(: وهذه الخاصية تتيح للمشترك إمكانية إعداد ألبوم للصور الخاصة Photos. خاصية الصور)4

 لديه.المضافين  األصدقاءبه، واستعراض صور 

(: وهذه الخاصية توفر للمشترك إمكانية تحميل الفيديوهات الخاصة به ومشاركتها Video. خاصية)5

 هذا الموقع. على

 مجموعات النقا .  (: تمكن المشتركين من إعدادGroups. خاصية الحلقات)6

وهذه الخاصية تتيح للمشتركين إمكانية اإلعالن عن حدث  (:Events. خاصية األحداث الهامة )7

 ما جاري حدوثه وإخبار األصدقاء واألعضاء به.

تمكن من اإلعالن عن أي منتج تود اإلعالن عنه أو  (:Market place)اإلعالن . خاصـــــــــــــية 8

 البحث عن أي منتج ترغب في شرائه.

 تسمح بإرسال الرسائل الفورية. chat):. خاصية )3

 .خدمة المحادثة المرئية بالتعاون مع شركة سكايب.01
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(: التغذية اإلخبارية والتغيرات التي تحدث في الملف الشــــــــــخصــــــــــي News feed. خاصــــــــــية )00

 واألحداث.

 .(Face bookدور عضو هيئة التدريس والطالب في الشبكة االجتماعية الفيس بوك )

 

بضــــــــــــــرورة تقديم الدعم للتعلم بتوفير اإلمكانات المادية ألعضــــــــــــــاء هيئة ( 2102 ،فورهرى )ت     

التــدريس والطالب لتوظيف الشــــــــــــــبكــة االجتمــاعيــة الفيس بوك في العمليــة التعليميــة, ولمــا يتمتع بــه 

مســــــــــــــتخـدمي الفيس بوك  من دور الفـاعـل, وتشــــــــــــــاركي  في  بيئـة التعلم القـائمة على الفيس بوك,  

إثراء و  تكامل األدوار وتتطابق بين عضــــــو هيئة التدريس والمتعلماحة واســــــعة للعمل تكمن في ومســــــ

كل االطالع والتعليق والمناقشــــة لا يتصــــل بموضــــوعات المقرر التعليمي و المجموعة التعليمية بكل م

 .بناء بيئة مشجعة ومحفزة على التعلم(، باإلضافة Face bookما يطرح على صفحة الفيس بوك )

 

 

 (  Video sharing.مشاركة الفيديو )5

الويب فرصـــة كبيرة إلنتاج مقاطع الفيديو وتبادلها ومشـــاركتها مع الخرين ويعتبر اليوتيوب من وّفر 

( أحــد مواقع تــدوين الفيــديو الــذي YouTubeويعتبر اليوتيوب )أهم المواقع التي توفر هــذه الخــدمــة، 

( ألي عدد Download( أو التحميل منه )Uploadعليه )نشأ عن جوجل، ويتيح إمكانية التحميل 

من مقاطع الفيديو، وهناك عدد كبير من المشــــــــــــــتركين فيه يتجاوز الماليين يوميًا، ويعتمد اليوتيوب 

  (536-535ت ،2104)عزمي,  .(Flash Adobe)في عرض مقاطع الفيديو على تقنية 
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ــــــــ التيالفيديو أقوى الوسائل التعليمية  أن (2113 ،ركنسارة، عطاويرى ) ــــــــة تخدامها في العمليتم اسـ ـ

ــــــــــــــة، ــــــــــــــت تطبيقات تكنولوجيا التعليم مساحة واسعة لمطوري المحتوى التعليمي  التعليميـ ــــــــــــــد أعطـ وقـ

إلدخال تســــجيالت الفيديو في المحتوى اإللكتروني لتتكامل مع باقي عناصــــر الوســــائ   اإللكتروني،

نشر و  ومشاركة، ورفع،بحيث يسمح للمستخدمين بمشاهدة  (الصــــــــوت، الصــــــــورة)الــــــــنص، المتعددة:

 مقاطع الفيديو وبشكل مجاني.

منصــــــــــــــة من مقـاطع الفيــديو المتـاحــة من قبــل  بـأنــه (youtube) ( اليوتيوب2101فرج, وقـد عرف )

معتمد على مشـــــــــاركة  (videosharing(، وهو موقع لمشـــــــــاركة الفيديو )webالمســـــــــتخدمين للويب )

حيث يمكن لششــــــخات غير المســــــجلين بمشــــــاهدة تلك  لها،مين لمقاطع الفيديو وتقييمهم المســــــتخد

 بينما يمكن للمسجلين في الموقع بتحميل تلك المقاطع. المقاطع،

 

 الفوائد التعليمية لموقع اليوتيوب

حاسب ة الرفع مقاطع الفيديو من أجهز يتيح وب بأنه الفوائد التعليمية لموقع اليوتي (2102بين )الفار, 

لية جاهزة أو المسجلة بطريقة تفاعن من عرض مقاطع الفيديو اليمكّ  الشخصية الى الويب أو العكس

م آخر ها الطالب ليصــلهيســمح ألعضــاء هيئة التدريس بإنشــاء قنوات خاصــة بهم حيث يشــترك ب إذ

و ديو أخرى متصــــــلة بموضــــــوع الفيديعلى مقاطع في االطالعيعطى للمتعلمين فرصــــــة  التحديثات و

تضمين يوفر إمكانية المشاركة والي تمثل جزءًا أساسيًا من القناة و اللي, من خالل قوائم التشغيل والت

بين كل من أعضــــــــاء هيئة  االتصــــــــال(، ويتيح (Blogs لمقاطع الفيديو في مواقع أخرى كالمدونات

 فيديو., من  خالل التعليقات, وتقييم مقاطع الالتدريس والمتعلمين أو بين المتعلمين بعضهم البعض
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 (Mailing List.القوائم البريدية )6

على أنها مجموعة من العناوين البريدية المضـــافة لعنوان بريدي واحد تجمعهم تعرف القوائم البريدية 

لقائمة, ااهتمامات مشـــــتركة, تتيح لعضـــــو هيئة التدريس إرســـــال المحتوى التعليمي لجميع الطلبة في 

وتعد  ،(2117عبد الرؤوف، اهمة بمقاالتهم ورســـائلهم الخاصـــة وتقدم للمشـــتركين فيها فرصـــة المســـ

القوائم من الخدمات المرنة التي تتيح لمستخدميها أرشفة وإدارة وتعميم الرسائل ذات الموضوع الواحد 

بهذا  نماط عديدة, وهيعلى مجموعة من المشـــــتركين بالقائمة عبر البريد اإللكتروني وفق خيارات وأ

 (2100،)الحلفاوي لمنتديات من حيث أرشفة المواضيع.تتشابه إلى حد كبير مع ا

العديد من المواقع التي تقدم الخدمات المجانية لعمل القوائم البريدية  الى (2104 ،عزمي)وأشـــــــــار  

 . ((yahoo ,Googleمثل 

 

 أنواع القوائم:

 بشكل عام يمكن تصنف القوائم البريدية من القائمة وتنقسم الخدمة إلى نوعين رئيسين:  

القوائم ذات االتجاه الواحد: وهي التي يقتصــــر دور العضــــو فيها على تلقي الرســــائل الصــــادرة  -0 

ية قب عن مدير القائمة، من خالل البريد اإللكتروني. وال يمكن للعضــو تعميم وثيقة، أو رســالة، على

  (2115 ،عبد الحميد)بالقائمة. المشتركين 

القوائم ذات االتجاهين: تحمل تفاعاًل بين األعضـــــاء والمشـــــرفين حيث تعمم كل رســـــالة يرســـــلها  -2

أحد المشـــــــتركين أو المشـــــــرفين إلى العنوان الخات بالقائمة ويطلع عليها كافة المشـــــــتركين الخرين 

 إلى صنفين: قائمة وتنقسمالباإلضافة إلى الرسائل الصادرة عن مدير 

 القوائم الحرة: وهي القوائم التي ال تخضع الرسائل ألي نوع من أنواع المراقبة. -أ
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القوائم الخاضــعة للمراقبة: حيث يعمل المشــرف على فحص كافة الرســائل والتأكد من مطابقتها  -ب

 (2117 ،عبد الرؤوفالنشر المتبعة في القائمة. ) لشروط وآداب

 

 ((Chatting. المحادثة 7

فق   وقد تكون بالنص ،الحوار أو التفاعل المتزامن الرســـائل، تتيحالمحادثة صـــورة من صـــور تبادل 

( وتتم من خالل Real Time)أو بالنص والصــوت والصــورة في نفس الوقت  والصــوت،أو بالنص 

 تركينجموعة من المشــــأو بين م للرســــائل،ارتباطات مفتوحة بين شــــخصــــين يقومان بالتبادل الفوري 

لماء والســـــــــــتضـــــــــــافة الع النقا ،ولعقد المؤتمرات وحلقات  وللتعلم،تخدم هذه الخدمة للتســـــــــــلية وتســــــــــ

لما تتميز به من مرونة في الوقت وترتيب المواعيد بما يناسب األطراف  بعد،وللتعلم عن  والباحثين،

 (2112بسيوني  ،2115 ،عبد الحميدالمشتركة )

 التفاعلية:. مؤتمرات الفيديو 2

, إلرســـــــال أشـــــــكال الحركة عبر شـــــــبكات (IVيتم في هذه المؤتمرات توظيف تكنولوجيات الفيديو ) 

( ذات الســــــــــعة العالية, وُتعد من أهم المســــــــــتحدثات التكنولوجية ISDNالخدمات الرقمية المتكاملة )

ين أطراف بعد وترب  بالتي أتاحت بعدًا جديدًا من أبعاد التعلم التفاعلي,  ُتســــــــــــــتخدم في التعلم من 

العمليــة التعليميــة دون االلتفــات لظروف الزمــان والمكــان, من خالل إرســـــــــــــــال التغيرات الحــادثــة في 

" المطلوب إلرســــــال األشـــــــكال Bandwidthالرســــــومات والصــــــور عن طريق تقليل ســــــعة النطاق "

 (2115)عبد الحميد, ا بشكل متزامن في مكان آخر.المختلفة ونقل الصور الحية وعرضه
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 :اإللكترونيايجابيات أدوات التعليم 

من خالل إعطاء المتعلم القيادة والتحكم في  اإللكترونييمكن تحـديـد إيجـابيات أدوات التعلم         

حوارات ال عيلوتفة مثل تحميل أو إرســـــــــــــال ملفات، اإللكترونيفي العمليات  فيتحكمالعملية التعليمية 

يصعب تحقيقه الذي ، و مشاركًا رئيسيًا في العملية التعليمية المتعلمتجعل والتي  واالجتماعية،ثقافية ال

ات عملي مجملة على فييســـــتند  الذي، اإللكترونيوهذا هو جوهر التعلم  ة،المحاضـــــرات التقليدي في

  (Roger and Dianne,2006) .التعليميالتفاعل والتواصل 

 

 Learning Management System إدارة التعلم اإللكتروني:

بدايًة من الخدمات  ،لتكنولوجيا التعلم اإللكتروني الدور األكبر في إدارة العملية التعليمية التعلمية    

اإلدارية إلى التعلم من بعد، وتأتي أهمية نظم إدارة التعلم اإللكتروني بدمج أدوات متنوعة في نظام 

، مى بنظم إدارة التعلم اإللكتروني، وهي ما تسبذاتها إلدارة العملية التعليميواحد, كمنظومة قائمة 

وإلى الن ما زالت هذه األنظمة تستخدم في المؤسسات التعليمية ألغراض إدارية بالدرجة األولى، 

وعلى الجانب التربوي وإدارة المقررات اإللكترونية, فإنها محدودة اإلستخدام فهي تشير إلى تخزين 

ل لتعليمية، وتنظيم وإدارة األنشطة اإلدارية والتعليمية داخمحتوى المقررات اإللكترونية وإدارة العملية ا

على المحتوى التعليمي من حيث تداول مكوناته وإعادة  هذه األنظمةالمؤسسة التعليمية، كما تركز 

  (2113، استخدامه وفق معايير سكورم. )الغريب زاهر

 مصطلح أنظمة إدارة التعلم

، أو أنظمة إدارة Learning Management System( LMS) أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني     

أنظمة إدارة المحتوى ، أو Course Management System (CMSالمقررات اإللكترونية )
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، جميعها مسميات تطلق Learning Content Management System (LCMS)اإللكتروني 

يكاد ة، و بذاتها إلثراء العملية التعليميعلى أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني، والتي تشكل منظومة قائمة 

 Course أنظمة إدارة المقررات اإللكترونية أن يكون هناك تضارب لفهم طبيعة االختالف بين

Management System (CMS)وأنظمة إدارة التعلم ، Learning Management System 

(LMS)وأنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني ،Learning Content Management System (LCMS) 

. 
أن أغلب أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني هي Hall,Medran,2006) يؤكد "هل ومدران")        

 LMSهي نفسها التي يقوم بها  LCMSفأغلب الوظائف التي يقوم بها  (LCMS ,CMS)عبارة عن 

كما أنه يمكن تبادل المعلومات بين أنظمة إدارة التعلم وأنظمة إدارة المحتوى فيؤدي إلى إثراء العملية 

( أن استخدم أنظمة إدارة 2115، لذلك يبين )العمودي،التعليمية التعلمية وتحفيز المتعلمين نحو التعلم

ت الكبرى لتدريب منسوبيها ( من قبل الشركاLCMS( وأنظمة إدارة المحتوى التعليمي )LMSالتعلم )

باستخدام حقائب تدريبية صغيرة وليست مقررات متكامل، ومن المالحظ أنه توجد عدة مسميات أخرى 

 موازية ومتداخلة من بعضها ومنها:

ويستخدم على األنظمة التي تستخدم في الدراسة : (CMS)أنظمة إدارة المقررات اإللكترونية  .0

 تقديم مقررات دراسية متكاملة.األكاديمية ويتم من خاللها 

: يستخدم لتصميم وإنشاء وتطوير وتعديل المحتوى (LCMSأنظمة إدارة المحتوى التعليمي ) .2

 التعليمي من ِقبل المصممين والمؤلفين. 

: وتستخدم في إدارة ومتابعة وتقييم التعليم المستمر أي تهتم (LMSأنظمة إدارة التعلم ) .9

 بالجانب اإلداري فق .
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       Learning Management System(LMS)نظم إدارة التعلم اإللكتروني  

تتنوع المقررات اإللكترونية في تصميمها تنوًعا كبيًرا، ويظهر هذا النوع في التصميم واجهات      

التفاعل، وتتابع الشاشات التي يتيحها المقرر اإللكتروني، ومدى التفاعل المتاح مع المتعلم، غير أنه 

 هذا المقرر ة في تدريسالمستخدم االستراتيجياتبغي الحماس إلنتاج مقرر إلكتروني دون تحديد نال ي

ويقصد بها الكيفية التي يتم بها تقديم التعلم للمتعلمين، حيث تتضمن نظم إدارة التعلم ونظم إدارة 

ة التعلم عم عمليتعلم مختلفة، وأدوات وتطبيقات تد استراتيجياتالمقررات اإللكترونية تصميم 

 .(2102)فتحي،

 

احات تعرض كل ما يختص بالتعلم اإللكتروني، تعد أنظمة إدارة التعلم بمثابة الس        

ا إلدارة المحتوى ( حزم برامج متكاملة تشكل نظامً LMS( أنه يمكن اعتبار )2118،وتشير)خليفة

المعرفي المطلوب تعلمه، بما توفره من أدوات للتحكم في عملية التعلم، وتعمل هذه النظم في العادة 

برامج وتتوافر العديد من النظم والعلى اإلنترنت، وإن كان من الممكن تشغيلها على الشبكة المحلية، 

واألدوات  صمن الخصائلهذه النظم مجموعة  التي تتيح للفرد أو للمؤسسة التعليمية امتالكها، وكما أن

 والتي تختلف من نظام لخر مما يميز بعضها عن بعض.

 

       

للمساعدة في إدارة ومتابعة صمم   Softwareتعتبر برنامج (LMS)أن ( 211اندرسون،غاريسون،يبين)

ر لجميع شركاء ، ويوفوالتعليم المستمر المؤسسات التعليمية, وتقيم التعلم، وجميع أنشطة التعلم في

العملية التربوية مجموعة من الوظائف المتكاملة، وُيعتبر حل استراتيجي للتخطي  والتعلم وإدارة جميع, 



35 
 

 

 

، فهي   Virtual Classroomأوجه التعلم بما في ذلك االتصال المباشر, والقاعات االفتراضية

عة ة، وإدارة سجالت المتعلمين ومتابأتمتة نشاطات التعلم من حيث مسار المقررات الدراسي برمجيات

 والمعلمين، أو بين المتعلمين أنفسهم من خالل منتديات حوارية. نالمتعلميأنشطتهم والتواصل بين 
 

على المحتوى التعليمي من حيث، تداول مكوناته  LMSتركز مظم إدارة التعلم اإللكتروني       

توفر  (LMSأن ) (Kapan,2005إفاكابان )يؤكد  وإعادة استخدامه وفق معايير سكورم، كما

للمستخدمين خدمة تخزين البيانات الخاصة بهم، وإضافة المقررات الدراسية وتوليد التقارير إلدارة 

إلى نظم إدارة التعلم باعتبارها الوعاء الذي ينقل خاللها ( 2113خليفة،العديد من المقررات، فتنظر )

من األدوات، مثل المنتديات،  ته من خالل مجموعةالمحتوى اإللكتروني بنشاطاته, وتفاعال

، وغيرها، وكذلك المعلومات مثل: المحتوى التعليمي وكالهما يوظف لخدمة سياق مقرر واالمتحانات

 دراسي محدد.

 

 Courseيعتمد نظام إدارة التعلم على أربع وظائف )محاور( رئيسة وهي: نظام إدارة المقررات     

Management System ،ونظام إدارة االختباراتExam Management System ونظام إدارة ،

، وتعمل  Collaborative Learningوالتعلم التشاركي ،  Assessment Management Systemالتقييم

هذه األنظمة بالتكامل مع بعضها بعًضا من خالل تقديم وظائف معينة عبر أدوات وتطبيقات محددة، 

 (EL-Ghareeb,2009)ا مستقاًل بذاته.ثل كل منها كيانً أو قد ُيم
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 االتجاهات

بــالرغم من األهميــة الكبيرة لالتجــاهــات، فــإنــه ال يوجــد تعريف موحــد لهــا يتفق عليــه علمــاء النفس،  

والبـاحثون، إذ تعـد االتجـاهـات من المفـاهيم والموضــــــــــــــوعات التي ترد بكثرة في العلوم اإلنســــــــــــــانية 

له من و واالجتماعية لكونها أسلوب منظم في تفكير وشعور الفرد، يرتب  بردود الفعل لمواقف من ح

أفراد أو قضــــايا اجتماعية، تحتل االتجاهات أهمية خاصــــة في علم النفس االجتماعي، وعلم النفس 

التربوي فاالتجاهات النفســـــــية االجتماعية من أهم نواتج عملية التنشـــــــئة االجتماعية، وهي في نفس 

 (.2115الجبوري .)الوقت من أهم دوافع السلوك التي تؤدي دوًرا أساسًيا في ضبطه وتوجيهه

فًا بحد ذاتها ليســــــــــــت هد اإللكترونيوالجدير بالذكر أن تنمية االتجاهات اإليجابية نحو التعليم والتعلم 

 ،الباتع)وإنمـا الهـدف هو مـا تؤدي إليـه هـذه التنميـة من نتـائج ايجـابيـة في عمليـة التعلم أشــــــــــــــار إليها 

ادرون على فإنهم قوللمتعلم  للمعلم اإللكترونينحو التعلم  ايجابيةتجاهات االبأنه إذا كانت  .(2115

اكتســـاب المعرفة ليس فق  تلك المتعلقة بمحتوي موضـــوع معين وإنما اكتســـاب خبرات التعلم المرتبطة 

انه توجد عالقة و  الناقد،بالمهارات المعرفية مثل مهارات: حل المشكلة وصنع القرار والتحليل والتفكير 

ة التعلم القائم على اإلنترنت وبين الدافعية والثقة والمشــــــارك قوية بين االتجاهات الموجبة للطالب نحو

 في بيئة التعلم القائم على اإلنترنت.

 

 مكونات االتجاه

تظهر االتجاهات على شــــــــكل ردود أفعال عامة عند المتعلم تجاه موضــــــــوع أو شــــــــيء ما قد تكون 

 لالتجاه مكونات ثالثة هي:و سلبية أو إيجابية أو حيادية
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أو موضــــــوع ما باالنجذاب  ءشــــــيالمكون الوجداني: ويعبر عن اســــــتجابة الفرد الوجدانية نحو  -0

 إليه، أو النفور منه.

 في معلومات الفرد عن موضوع االتجاه أو معتقداته عنه. المعرفي: ويتمثلالمكون  -2 

 المكون السلوكي: ويعبر عن سلوك الفرد الصريح نحو هذا الشيء أو الموضوع. -9 

االتجــاه يمر عنــد تكوينــه بثالث مراحــل  ن( أ0338)عبــد الرحمن، يرى  االتجــاه:مراحــل تكويا  

 مهمة، هي: 

المرحلة اإلدراكية: وهي المرحلة التي يدرك فيها الفرد المثيرات التي تحي  به، ويتعرف عليها،  -0

 ومن ثم تتكون لديه الخبرات والمعلومات لهذه المثيرات والعناصر.

المرحلة التقييمية: وهي المرحلة التي يقوم بها الفرد بتقييم حصيلة تفاعله مع هذه المثيرات  -2

والعناصر، ويستند في عملية التقييم هذه إلى ذلك اإلطار اإلدراكي المعرفي بما فيه من متغيرات 

 موضوعية، مثل خصائص األشياء ومقوماتها. 

إصدار الحكم بالنسبة لعالقة الفرد مع عنصر من مرحلة التقرير، أو  التقريرية: وهيالمرحلة  -9

 عناصر البيئة، فإذا كان ذلك الحكم موجبًا تكون االتجاه الموجب، والعكس صحيح.

 

 أنواع االتجاهات

ال يوجد تصـــــــــــــنيف محدد لالتجاهات وأنواعها، وذلك يرجع إلى عدم توافر أســـــــــــــاس واحد يمكن أن 

ن إرجاع ذلك إلى تعدد تعريفات االتجاه، مما أدى تصـــنف في ضـــوئه االتجاهات، والحقيقة أنه يمك

 إلى استخدام الكثير من المفاهيم اإلجرائية.
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 عوامل نمو االتجاهات: 

نجـد العـديـد من العوامـل التي تســــــــــــــاعـد على نمو االتجـاهـات وتعمـل على تثبيتهـا، وقـد حدد علماء 

ـــة، حيـــث لوهي: العوامـــاالجتمـــاع العوامـــل التي تؤثر في نمو االتجـــاهـــات  ـــافي يعود اختالف  الثق

األنماط الثقافية في المجتمعات إلى مدى االختالف الحادث في االتجاهات والمعتقدات الســـائدة في 

كـل مجتمع، والعوامــل الوظيفيـة تتمثــل في الحـاجــات والمطـالــب واالنفعـاالت، والعوامــل المعلومـاتيــة: 

 رادها.بك العالقات بين المجتمعات وأففالمجتمعات في الوقت الحاضــر تتميز بســعة المعرفة، وتتشــا

 (2110)عطية وآخرون, 
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 الدراسات السابقة 

القة بموضوع الدراسة، ععلى األدب النظري والدراسـات السابقة ذات ال واالطالعمن خالل البحث   

تجاهات اإللكتروني واال بالتعلموجدت الباحثة عددًا من الدراســــــــات العربية واألجنبية التي لها عالقة 

 نحوه، وفيما يلي عرض لبعض الدراسات:

(  إلى الكشف عن واقع استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني  2105هدفت دراسة)حسان و صالح،

لدى أعضـــــــــــــاء هيئة التدريس في جامعة الخليل، ولغايات جمع البيانات تم إعداد مقياس يتضـــــــــــــمن 

، من أعضــاء الهيئة التدريســّية (080وطبقت الدراســة على عينة ) ، هما: األهمية والمعيقاتينمحور 

وكشـــــــفت النتائج عن وجود إمكانيات تكنولوجية الســـــــتخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني ومن جانب 

آخر بينت النتائج أن هناك بعض المعيقات في اســــــــــتخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني ومن أهمها: 

تحانات  إلكترونًيا، ويجد بعض أعضـــاء هيئة التدريس في الجامعة صـــعوبة عدم اســـتخدام نظام االم

في اســتخدام اللغة االنجليزية أثناء اســتخدام النظام، وفي الســياق نفســه تبين أنه ال توجد فروق ذات 

داللة إحصـــــائية تعزى لمتغير الجنس والدرجة العلمية، بينما توجد فروق ذات داللة إحصـــــائية تعزى 

ولصـــالح الكليات العلمية، وتوجد أيضـــا فروق ذات داللة إحصـــائية تعزى لمتغير ســـنوات  لنوع الكلية

 سنوات. 5الخبرة ولصالح من لهم في ميدان العمل أقل من 

 

( إلى اســـــــتقصـــــــاء أثر التدريس باســـــــتخدام نظام المقررات اإللكترونية 2105هدفت دراســـــــة الزبون )

ه مهارات الحاسوب وفي تنمية مهارتي التعلم الذاتي )مودل( في تحصيل طلبة الجامعة األردنية بماد

تم اختيار أفراد الدراســـة من شـــعبتين اختيرتا عشـــوائيًا، شـــكلت إحداهما  لديهم.والتواصـــل االجتماعي 

( 91( طالبًا، بينما شـــــــــكلت الثانية المجموعة الضـــــــــابطة وعددها )91المجموعة التجريبية وعددها )
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( ســـــؤااًل، ومقياس مهارات التعلم الذاتي مكون من 91مكون من ) طالبًا. تم إعداد اختبار تحصـــــيلي

( فقرة، أظهرت النتائج ما يأتي: 22( فقرة، ومقياس مهارات التواصــــــــــــل االجتماعي مكون من )92)

وجد فرق دال إحصـــــائيًا بين متوســــــطي درجات التحصــــــيل الدراســــــي والدرجات على مقياس مهارات 

لتدريس ولصــــــــــالح المجموعة التجريبية التي درســــــــــت باســــــــــتخدام التعلم الذاتي تعزى لمتغير طريقة ا

مودل، وجدت فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات الدرجات على أبعاد مقياس مهارات التعلم الذاتي, 

وعلى المقياس ككل تعزى لطريقة التدريس ولصــــــــــالح المجموعة التجريبية التي درســــــــــت باســــــــــتخدام 

متوســــــــطات الدرجات على أبعاد مقياس مهارات التواصــــــــل مودل، وجدت فروق دالة إحصــــــــائيًا بين 

االجتماعي وعلى المقياس ككل تعزى لطريقة التدريس ولصــــــــــالح المجموعة التجريبية التي درســــــــــت 

 باستخدام مودل.

( هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أسباب عــــــــزوف أعضــــــــاء هيئــــــــة 2105دراسة محمد العمري )

ــــــة الــــــتعلم اإللكتروني علــــــى موقــــــع جامعــــــة اليرمــــــوك مــــــن وجهـــــــة التــدريس عــــــن اســــــتخدام منظوم

( فقرة. 03نظرهم. ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحــث بتطــوير اســتبانة لجمــع البيانــات تكونـت من )

ــن ) ـــــة،369تكون مجتمع الدراسة مـ ــات الجامعــــ ـــ ــف كليــــ ــــــ ــي مختلـ ــدريس يعملـــون فـ ــو هيئـــة تـ  ( عضـ

( مـــنهم تـــم اختيـــارهم بالطريقــة العشــوائية. خلصــت الدراســة إلــى 211وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن )

ــاء هيئــــــة التدريس في اســـتخدام منظومـــة الـــتعلم اإللكتروني، مـــن  ـــــاك معيقــــــات تواجــــــه أعضــــ أن هنـ

ــتخ ـــ ــدة السـ ـــ ــة الُمعـ ــة التحتيـ ــة أهمهـــا: ضـــعف البنيـ ـــ ــن الطلبـ ـــ ــر مـ ـــ ــتالك الكثيـ ـــ ــدم امـ ـــ ــة، وعـ ـــ دام المنظومـ

لمهــــــارات اســــــتخدام المنظومـــــــــة، والعـــــــــبء التدريســـــــــي الكبيـــــــــر الملقـــــــــى علـــــــــى عـــــــــاتق عضـــــــــو هيئـــــــــة 

ــــــــــــــــدريس. وأشـــارت النتائج أيضـــا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ التـ

ــــــى متغيــــــرات الرتبــــــــة العلميــــــة، والخبــــــرة فــــــــي التــــــدريس، والخضـــــــوع للدورات ( علα=1.15الداللة)
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التدريبية، بينما وجدت فروق على متغير الكلية، ولصــــــالح الكليات اإلنســــــــــــــــــــــــــانية التي كان عزوف 

 أعضائها أكبر.

ف تحصيل طالب الص( الى تقصي اثر استخدام السبورة التفاعلية في 2104وهدفت دراسة الرشيد )

تعليمية في الكويت، بل  عدد افراد الدراســــــة  كأداة الحادي عشــــــر في مادة االحياء واتجاهاتهم نحوها 

( طالبًا، 91( طالبًا ومجموعة ضابطة بلغت )91( طالبًا تم توزيعهم كمجموعة تجريبية بلغت )61)

تم بناء ادوات الدراســــــــة وهي االختبار التحصــــــــيلي واســــــــتبانة لقياس اتجاهات الطالب ومعرفة ابرز 

فاعلية، اظهرت النتائج وجود فرق لصـــــــالح المجوعة المشـــــــاكل والمعوقات من اســـــــتخدام الســـــــبورة الت

 التجريبية وأوصت الدراسة على حث المعلمين استخدام السبورة التفاعلية في التدريس.

دل و ام التعلم التفاعلي اإللكتروني م( والتي هدفت الى مدى استخدام نظ2109، )خطاطبةدراسة 

رت النتائج ان درجة استخدام نظام التعلم عضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك، واظهأ من قبل 

 ككل.التفاعلي اإللكتروني جاءت بدرجة متوسطة على جميع وحدات النظام واألداة 

 

( إلى تقصي أثر استخدام اللوح التفاعلي في تحصيل طلبة الصف 2109هدفت دراسة الموال والشرع )

( طالبة من طلبة 80ك في الدراسة )الرابع األساسي في الرياضيات، وفي تفاعلهم اللفظي، وقد شار 

الصف الرابع األساسي من إحدى المدارس التابعة إلى مديرية التعليم الخات في محافظة العاصمة، 

ومن شعبتين اختيرتا عشوائيًا، حيث وزعوا في مجموعتين: مجموعة تجريبية درست باستخدام اللوح 

عتيادية مدعمة بالحاسب، ومن ثم طبق التفاعلي، ومجموعة ضابطة درست باستخدام الطريقة اال

اختبار التحصيل في الرياضيات، وأداة فالندرز المعدلة لتحليل التفاعل اللفظي، وقد أظهرت نتائج 

الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في تحصيل الطالبات؛ ولصالح المجموعة التجريبية، كما وأظهرت 
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 الطالبات اللواتي درسن باستخدام اللوح التفاعلي.النتائج وجود فرق دال إحصائيًا في نسبة كالم 

وزادت نسبة كل من: كالم المعلمة خالل التدريس باستخدام اللوح التفاعلي، وفترات انقطاع التواصل 

 اللفظي، ونسبة طرح المعلمة لشسئلة، وتعزيزها لطالباتها، واستجابة الطالبات ومبادراتهم.

هدفت إلى قياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس والطلبة نحو دراسة  (Hammer,2010)أجرى هامير

( 057استخدام التعلم النقال لشهداف غير األكاديمية داخل المحاضرات. وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبًا في كلية تقنية توفر خدمة اإلنترنت الالسلكي 027( عضو هيئة تدريس و)91فردًا، منهم )

باحث بتطوير استبانة لقياس استجابات عينة الدراسة. وأشارت نتائج في الحرم الجامعي. وقام ال

الدراسة إلى أن الطلبة يستخدمون األجهزة النقالة ألغراض االتصال مع األصدقاء واأللعاب واألنشطة 

غير المنهجية داخل المحاضرات، وتضاربت اتجاهات الطلبة واتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو 

نقالة في األغراض غير المنهجية داخل المحاضرات، فمنهم من عارض ذلك، استخدام األجهزة ال

إلى أن استخدامها نظامي. وبلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يشجعون  ومنهم من أشار

( يشجعون استخدامها بما يتوافق %44(، و )%7استخدام الحواسيب المحمولة داخل الغرف الصفية )

( ال يشجعون على استخدام الحواسيب المحمولة داخل %20لمحاضرة، و)مع الموضوعات التعليمية ل

 ( يمنعون استخدامها نهائيًا.%7المحاضرات، و)

( فقد توصلت لوجود فروق دالة إحصائيًا بين متوس  درجات طالب 2118أما دراسة " زين الدين " )

واستخدمت  عبر الشبكات المجموعتين التجريبيتين حيث استخدمت إحداهما نم  التعليم اإللكتروني

األخرى نم  التعليم القائم على الكمبيوتر وبين طالب المجموعة الضابطة التي درست باستخدام 

 الطريقة التقليدية في االتجاه نحو التعليم اإللكتروني لصالح المجموعتين التجريبيتين

. 
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 Jenifer)(، 2118,دراسة)خليلحيث أشارت نتائج بعض الدراسات وإن كانت قليلة أمثال 

Dillon,2003)  تخدامهم واس اإللكترونيإلى شعور بعض التالميذ بالضجر وعدم الرضا أثناء التعلم

 ة وتفضيلهم لشسلوب التقليدي في عملية التعلم ذلك أنهم قد اعتادوا عليه لفتراتاإللكترونيللمناهج 

لذلك  ه،ليقف عائقًا أمام استخدامه  اإللكترونيطويلة مما يجعل االتجاه السلبي للتلميذ نحو التعلم 

 لدى التالميذ. ونياإللكتر يجب علينا نحن كتربويين العمل على تنمية االتجاهات اإليجابية نحو التعليم 

حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود تغير إيجابي في اتجاهات طالب  (.2117) دراسة الشمري أكدت 

استخدام اإلنترنت مقارنة باتجاهات طالب المجموعة المجموعة التجريبية نحو المقرر بعد دراسته ب

 الضابطة التي استخدمت الطريقة التقليدية.

 

 التعقيب على الدراسات السابقة

العديد من الموضوعات المتعلقة بأدوات التعلم يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة تناولها 

، لكترونياإلأو نظام من انظمة ادارة التعلم  اإللكترونيانها تناولت اداة بشكل منفرد من ادوات التعلم 

ولم تتطرق أي دراسة من الدراسات حسب حدود علم الباحثة الستخدام اعضاء هيئة التدريس إلداوت 

 المتزامنة وغير المتزامنة . اإللكترونيالتعلم 

والتي  -لم الباحثة حسب حدود ع -تميزت  الدراسة الحالية عن غيرها بكونها من الدراسات األوائل 

زامنة وغير وأدواته بنوعيها المت اإللكترونيمدى استخدام اعضاء الهيئة التدريسية للتعلم  تبحث في

 متزامنة في التعليم بشكل عام .
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 

يتضمن هذا الفصل عرضًا لمنهجية الدراسة ومجتمعها، وعينتها، وكيفية اختيارها والمصادر          

المستخدمة لجميع البيانات والمعلومات وكيفية إعدادها وتطويرها، وإجراءات التأكد من صدق األداة 

 وثباتها والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت لمعالجة البيانات.

 

  منهج الدراســة

م بجمع يهت الذي التحليلي الوصـــــفي اســـــتخدمت الباحثة المنهجانطالًقا من طبيعة الدراســـــة         

لتدريس الدى أعضاء هيئة  اإللكترونيالمعلومات والبيانات المطلوبة حول واقع توظيف أدوات التعلم 

حليل ثم جمعها، وت البحثية،ذلك عن طريق توزيع أداة الدراســـــــــة على العينة الجامعات األردنية،  في

 نتائجها إحصائيًا.

 

 مجتمع الدراسة

العام  عضـــو، 051 يتضـــمن مجتمع الدراســـة أعضـــاء الهيئة التدريســـية في الجامعات األردنية      

 .2107/2108الدراسي 
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 عينة الدراسة 

اختيــارهــا بـــالطريقــة العنقوديـــة  نــاًءا على حجم المجتمع والتي تمب عينـــة 51 تم تحــديــد حجم العينــة

 .العشوائية

 تصميم وبناء أداة الدراسة 

من  لميدانياتنفيذ الجزء األول  فياالستبانة أداة  ستستخدم الباحثةلتحقيق أغراض الدراسة الحالية، 

 الدراسة. 

 صدق األداة:

المحكمين  ( من01)على  نعرض التحقق من صدق أداة الدراسةللتأكد من صـدق وثبات االسـتبانة، 

 تكنولوجيا التعليم والمناهج وطرق التدريس.  فيالمتخصصين 

وذلك للحكم على األداة من حيث شـموليتها ووضـوحها ودقة فقراتها ومناسبتها للعينة المستهدفة، وقد 

 بعضها بناء على مالحظات التحكيم تم تعديل بعض المفردات وإضافة

 :ثبات األداة

الداخلي باســـــتخدام معامل ثبات كرونباا الفا  االتســـــاقولتحقق من ثبات األداة قامت الباحثة بإيجاد 

 ( وتعد هذه القيمة جيدة لمثل هذه الدراسات.1.31الداخلي) االتساقوكانت قيمة معامل 

 :المعالجة اإلحصائية

 رية.نحرافات المعيالإلجابة عن السؤالين األول والثاني باستخدام المتوسطات الحسابية واال -

 استخدام اختبار ت لعينتين مستقلتين للكشف عن الفروق تبعًا للجنس والجامعة تم -

 استخدام تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق تبعًا للرتبة األكاديمية   تم -

 إجراءات الدراسة
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 قامت الباحثة باإلجراءات التالية:

 أداة الدراسة.مراجعة األدب التربوي ذي الصلة لتطوير  -0

 التحقق من صدق األداة وثباتها بالطرق المناسبة. -2

 تحديد مجتمع الدراسة. -9

 الحصول على كتاب تسهيل المهمة. -4

 توزيع االستبانة على عينة الدراسة.  -5

 تحليل بيانات الدراسة باستخدام رزمة التحليل االحصائي. -6

 السابقة.عرض النتائج ومناقشتها من خالل مقارنتها مع الدراسات  -7

 مع نتائج الدراسة.بناء التوصيات المناسبة والمتفقة  -8
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع
 

 نتائج الدراسة
 

يتناول هذا الفصل عرضًا لتحليل النتائج، واإلجابة عن أسئلة الدراسة بإستخدام 

 الطرق اإلحصائية والمحددة في منهجية البحث.

 اختبار أسئلة الدراسة:نتائج 

اإلجابة عا سؤال الدراسة األول: ما درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

 األردنية ألدوات التعلم اإللكتروني؟

 :جرى استخدام التكرارات والنسب المئوية ويبين الجدول التي نتائج التحليل

  

 (0جدول )

 التعلم اإللكتروني التكرارات والنسب المئوية إلستخدام أدوات

 الرقم
 تطبيقات التعلم

 اإللكتروني

 لديك حساب 
 التدريساستخدمت التطبيق 

 نعم /ال
 درجة االحتياج للتدريب على التطبيق

 منخفضة متوسطة كبيرة ال نعم ال نعم

 07 86 7 03 37 7 43 البريد اإللكتروني -0

 Blog 20 23 04 96 23 03 2المدونات -2

 Wiki 02 98 1 51 98 7 5الويكي  -9

 03 81 07 47 9 07 99 الفيس بوك -4

 5 7 98 40 3 98 02 المنتديات -5
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 استخدام ادوات التعلم اإللكتروني 

 

منهم يستخدمونه في التدريس، عند  %86من عينة الدراسة يمتلكون بريد الكتروني و  86%

تدريب بدرجة متوسطة عليه و هي يحتاجون  %52الحديث عن الحاجة للتدريب عليه فإن 

 النسبة األكبر.

ممن  %99من عينة الدراسة ال يتعاملون معها، و ما نسبته  %58بالنسبة للمدونات فإن 

من عينة الدراسة مع  %58يستخدمونها ال يرون حاجة لها في التدريس، و بالرغم من ذلك فإت 

 التدريب عليها و بشدة.

يستخدمون الويكي، و لم يتفق احد على حاجتها في التدريس، بينما من عينة الدراسة ال  76%

من عينة الدراسة تمتلك فيسبوك و هو  %66العينة و بشدة على التدرب عليها،  من %76توافق 

ة فق  من يتفق على استخدامها في التدريس مما من عينة الدراس %6ن أمر ليس بغريب، إال أ

 من العينة تحتاج للتدرب عليه و بشدة. %94ية شخصية، لكترونإداة أيجعل العموم يعتبره 
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حسب وصف ب صبحت تعتبر أسلوبًا قديماً أمن العينة ال تتقبل المنتديات اإللكترونية و التي  76%

من العينة ال ترى حاجة لها في التدريس، إال ان الشغف بمعرفة المزيد  %82بعضهم، و لذلك فإن 

 على استخدام المنتديات. التجريبيةمن العينة  %76غى عند طلب ط

 

 

 (8جدول )

 التكرارات والنسب المئوية إلستخدام أدوات التعلم اإللكتروني

 

 

 

 نياإللكترو  تطبيقات التعلم الرقم
 لديك حساب 

 فياستخدمت التطبيق 

 التدريس نعم /ال
 درجة االحتياج للتدريب على التطبيق

 منخفضة متوسطة كبيرة ال نعم ال نعم

 4 7 93 46 4 93 00 المفضلة االجتماعية   -6

 7 00 92 48 2 92 08 موقع توتير -7

 You Tube 44 6 96 04 6 86 02يوتيوب  -8

 6 2 96 49 7 96 04 جوجل جروب -3

 6 01 94 98 02 94 06 الحوسبة السحابية -01
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  0-استخدام ادوات التعلم اإللكتروني 

 

فق  يرونها في  %8ال يستخدمونها،  %78المفضلة اإلجتماعية،  ذات األمر تقريبا انطبق على

تويتر من المواقع المهمة و المشهورة نهم التدرب عليها و بشدة، أما م %64التدريس، بينما طالب 

كأداة تدريس،  فق  من العينة تجد لها مكاناً  %4من عينة الدراسة ال تستخدمه، و نسبة  %64لكن 

وب و موقع اليوتيللتدرب على استخدام التويتر،  رى حاجة منخفضة جداً من العينة ت %96و نسبة 

و قنوات منهم لديهم أما حسابات أ %88اسة حيث اتضح ان قنواته كان لها اهتمام كبير من عينة الدر 

ستخدامه العينة بإ ممن يستخدمونه حاجته في التدريس، و يتضح ان نسبة وعي %80د يّ أعليه، و قد 

 درب علي اليوتيوب.مجمل العينة بالحاجة الملحة للت فق  من %02 عالية حيث كانت

اع كافة قنإ يس كما فشلت فيأعضاء هيئة التدر قناع عينة الدراسة من إجوجل جروب، فشلت في 

ال يرون حاجة له  %86ستخدامهم له، و من العينة عدم ا %72أوضح ، حيث القطاعات عالمياً 

العينة من  %68تدرك ان قلة ادراك األداة ليست بالجيدة لذلك فإن في التدريس، لكن يبدوا ان العينة 

 الحوسبة السحابية كانت المفاجئة بين األدوات كلها، فبالرغم من تحتاج للتدرب عليه و بشدة، 
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 %76من العينة ال تستخدمها بل و أن  %68هميتها التقنية للتواصل في األعمال و الدراسة، إال ان أ 

 .اعليه من العينة تطلب و بشدة التدرب %68من العينة ال ترى حاجة لها في التدريس، إال ان 

 

 (3جدول )

 التكرارات والنسب المئوية إلستخدام أدوات التعلم اإللكتروني

 

 الرقم
 تطبيقات التعلم

 اإللكتروني

 لديك حساب 
 فياستخدمت التطبيق 

 التدريس نعم /ال
 درجة االحتياج للتدريب على التطبيق

 منخفضة متوسطة كبيرة ال نعم ال نعم

 05 83 02 07 99 02 98 مؤتمرات الفيديو -00

02- linkedin 97 09 6 44 09 88 05 

09- 
الصوتي  التدوين

 البودكاست
91 21 22 28 21 02 08 

 RSS  6 44 1 51 44 4 8أخبار المواقع  -04

05- 
المرئي التحادث 

 Skypeوالمسموع مثل
24 26 21 91 26 04 01 

 
 

 

 

 

 



54 
 

 

من العينة تؤيد مؤتمرات الفيديو لما فيها من تبادل كبير للمعلومات و المستجدات العلمية، و  76%

نة الحاجة يمن هذه النسبة الحاجة الملحة لها في التدريس، بينما يرى ما يقارب بربع الع %86يرى 

من العينة و  %74اللينكد ان منصة اجتماعية تختص باألعمال يستخدمها للتدرب عليها،لحة الم

لهم بأعمال خارج نطاق التدريس، و هو ما انعكس على النسبة العالية  من وجدنا ارتباطاً  خصوصاً 

من العينة  %61الصوتي حصل على نسبة  ذين ال يجدون حاجة له في التدريس، التدوينمن ال

الذين ال  %41من نسبة المستخدمين مكانته كأداة تدريس، إال ان  %79د يّ أبينما كمستخدمين، 

 يستخدمونه يودون و بشدة التدرب عليه.

RSS  ًيستخدم ، حيث اللم تجد الضدى الكبير في عينة الدراسة و هي ذات النسبة العالمية تقريبا 

لملحة دمونه الحاجة ااستخدامه كأداة تدريس، بينما يرى من ال يستخ ال يؤيد  من العينة، و %88من 

من العينة  %61من العينة، و يرى  %52التحادث المرئي و المسموع مستخدم من للتدرب عليه، 

من العينة تطلب التدرب عليه و بشكل متقدم و ملح لما فيه  %52ضرورة استخدامه في التدريس، 

 من تسهيل للدراسة عن بعد.

 

ما اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية نحو  :اإلجابة عا سؤال الدراسة الثاني

 استخدام أدوات التعلم اإللكتروني في العملية التعليمية؟

من  المعيارية والرتب والمتغيرات لكل فقرة واالنحرافاتقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية 

 تي نتائج التحليل: الفقرات. ويبين الجدول ال

 

حساب المعيارية و  واالنحرافاتولإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني جرى حساب المتوسطات الحسابية 

 الرتب ودرجة التقدير لكل فقرة.
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 سب المتوسطات التية:فقرة تم اإلعتماد على التدريج حوللحكم على تقدير كل 

 غير موافق بشدة  0.8  -    0

 موافقغير  2.61 - 0.80

 محايد  9.41 – 2.60

 موافق   4.2 – 9.40

 موافق بشدة  5 – 4.20

                               

 

 (4جدول)

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  المتوسطات واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات

 التعليميةاألردنية نحو استخدام أدوات التعلم اإللكتروني في العملية 

رقم 

 الفقرة
 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 التقدير الرتبة

0 
أعتقد أن التعلم عبر أدوات التعلم اإللكتروني يقلل 

 التواصل االجتماعي بين المتعلمين.
 موافق بشدة 1 534521. 4.8000

2 
أرى أن التعلم عبر أدوات التعلم اإللكتروني يراعي 

 بين المتعلمين. الفروق الفردية
 موافق بشدة 4 1. 57469 4.5811

9 
أرغب في التنمية المهنية حول توظيف تطبيقات التعلم 

 اإللكتروني في العملية التعليمية.
 موافق بشدة 5 1 .57700 4.5611



56 
 

 

4 
أعتقد أن استخدام أدوات التعلم اإللكتروني في والتعليم 

 والتعلم يزيد من ثقة المتعلم بنفسه.
4.4211 

1.53795

1 
 موافق بشدة 05

5 
أرى أن التعليم والتعلم عبر أدوات التعلم اإللكتروني يهمل 

 بعض عناصر العملية التعليمية.
 موافق بشدة 07 606091. 4.4111

6 

 التعلم اإللكتروني كمصدر على أدواتأعتقد أن االعتماد 

أساس في العلمية التعليمية أمر غير كاف لتطوير 

 التعليم.

 موافق بشدة 8 707111. 4.5111

7 
ي يزيد التعلم اإللكترون عبر أدواتأرى أن التعليم والتعلم 

 من مشتتات العملية التعليمية.
 موافق بشدة 02 672791. 4.4211

8 
أشعر بالمتعة عند المشاركة في البرامج التعليمية عبر 

 شبكة اإلنترنت.
 موافق بشدة 24 729551. 4.2811

وني التعلم اإللكتر  تطبيقات أدواتأرى أن التعليم عبر  3

 يزيد من أعباء عضو هيئة التدريس.
 موافق بشدة 9 602381. 4.6211

التعلم اإللكتروني في العملية  توظيف أدواتأن يكون  01

 التعليمية من معايير الترقية لعضو هيئة التدريس.
 موافق بشدة 25 723091. 4.2611

التعلم اإللكتروني المتاحة تنمي التفكير  أدواتأن أعتقد  00

 لدى المتعلمين.
 موافق بشدة 06 641751. 4.4211

هم التعلم اإللكتروني يس خالل أدواتأعتقد أن التعليم من  02

 في التغلب على كثير من مشكالت التعليم التقليدي.
 موافق بشدة 00 643971. 4.4411

أرى أن التعليم والتعلم عبر أدوات التعلم اإللكتروني  09

 يساعد على الوصول السريع ألحدث المعلومات. 
 موافق بشدة 09 1.60911 4.4211
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أعتقد أن التعليم والتعلم عبر أدوات التعلم اإللكتروني  04

 يشجع المتعلمين على المشاركة في األنشطة التعليمية.
 بشدةموافق  20 793851. 4.9211

 أعتقد أن التعلم اإللكتروني يسهم في توفير 05

 طلبتهو بدائل متعددة للتفاعل بين عضو هيئة التدريس  
 موافق بشدة 29 677631. 4.9111

التعلم اإللكتروني تقلل من التكلفة  أن أدواتأعتقد  06

 االقتصادية للتعليم مقارنة بالطريقة التقليدية.
 موافق بشدة 21 752951. 4.3800

روني التعلم اإللكت عبر أدواتأعتقد أن التعليم والتعلم  07

 يثير دافعية المتعلم للتعلم.
4.4111 

1.78246

1 
 موافق بشدة 03

ليم التعلم اإللكتروني هو التع عبر أدواتأرى ان التدريس  08

 للمستقبل.
 موافق بشدة 08 808121. 4.4111

أدوات  ستخدامالقائم باأشعر بأهمية التعليم التقليدي أكثر من التعليم  03

 التعلم اإللكتروني.
 موافق بشدة 6 676431. 4.5411

التعلم اإللكتروني تساعد على التقويم  أن أدواتأرى  21

 الذاتي للمتعلمين.
 موافق بشدة 7 578881. 4.5411

التعلم اإللكتروني تحفز الطالب على  أن أدواتأعتقد  20

 المشاركة االستكشافية. 
 موافق بشدة 3 707111. 4.5111

أرى أن تطبيقات االنترنت التفاعلية تشبه إلى حد كبير  22

 مواقف التعليم التقليدية.
 موافق بشدة 01 705951. 4.4611

أرى ضرورة تعميم التعليم والتعلم اإللكتروني في  29

 األردنية.الجامعات 
 موافق بشدة 22 683331. 4.9211
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أعتقد أن أدوات التعلم اإللكتروني التفاعلية تعرض  24

المعلومات بطريقة أكثر إثارة للمتعلمين من التعليم 

 التقليدي.

 موافق بشدة 04 670061. 4.4111

اعلية اإللكتروني التف في التعلمأعتقد أن أدوات التفاعل  25

 تتطلب وقتًا كبيرًا من المتعلمين. 
 موافق بشدة 2 0.62629 4.6611

   37073. 4.4596 المتوس  الكلي  

 

بين  عياالجتماأعتقد أن التعلم عبر أدوات التعلم اإللكتروني يقلل التواصل  (:0حصلت الفقرة رقم )

، بشدة من التقدير ( وبدرجة موافق1.59معياري ) بانحراف) 4.811على متوس  حسابي ) ،المتعلمين

أن يكون توظيف أدوات التعلم اإللكتروني في العملية التعليمية من معايير (: 01وحصلت الفقرة رقم )

.( وبدرجة 72355معياري ) بانحراف( 4.2611الترقية لعضو هيئة التدريس، على متوس  حسابي)

 موافق بشدة من التقدير.

 

 

 الثالث: إجابة السؤال

عضاء هيئة أ( في اتجاهات α≤1.15هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 جنس،الالتدريس في الجامعات األردنية نحو استخدام أدوات التعلم اإللكتروني تعزى لمتغيرات )

 الجامعة(؟ األكاديمية،الرتبة 
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 (5جدول )

 والنسب المئوية للجنس تالتكرارا

 النسبة التكرار 

 ذكر

 أنثى

 الكلي

20 

23 

51 

42.1 

58.1 

011.1 

 

 (6جدول )

 للرتبة األكاديميةوالنسب المئوية  تالتكرارا

 النسبة التكرار 

 أستاذ مساعد

 مشارك

 أستاذ

 الكلي

95 

8 

7 

51 

 

71.1 

06.1 

04.1 

011.1 
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 (7جدول)

 الجامعةوالنسب المئوية لنوع  تالتكرارا

 النسبة التكرار 

 األردنيةالجامعة 

 جامعة الشرق األوس 

 الكلي

41 

01 

51 

81.1 

21.1 

011.1 

 

 

 متغير الجنس أواًل:

بار نس، جرى استخدام اختوللكشف عن الفروق في اتجاهات األفراد تبعًا لمتغير الج

 )ت( لعينتين مستقلتين

 وفي الجدول التي نتائج التحليل:

 (2جدول)

المتوس   الجنس المقياس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

درجات  قيمة ت

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 

 االتجاهات

 ذكر

 

 أنثى

4.43 

 

4.49 

1.91 

 

1.42 

1.548 48 1.53 
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 تعزى للجنس، حيث بلغت االتجاهاتيالحظ من نتائج التحليل عدم وجود فروق في 

( وهذه القيمة غير دالة احصائيًا عند 1.53( بمستوى داللة|)1.548قيمة ت )

((≤.05. 

 

 ثانيًا: متغير الرتبة األكاديمية

وللكشف عن الفروق تبعًا للرتبة األكاديمية جرى استخدام تحليل التباين األحادي، ويبين الجدول 

 التي نتائج التحليل:

 (9جدول)

مستوى 

 الداللة

متوس   قيمة ف

 المربعات

مجموع  حريةدرجات ال

 المربعات

 مصدر التباين

710. 958. .051 

.141 

2 

47 

43 

.101 

6.634 

6.735 

 بيا المجموعات

داخل 

 المجموعات

 الكلي

 

( 1.958يالحظ عدم وجود فروق ذات تبعًا لمتغير الرتبة األكاديمية، حيث بلغت قيمة ف )

 .05.≥))( وهذه القيمة غير دالة عند 1.710لمستوى داللة )
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 ةمتغير الجامعثالثًا: 

 ل:ويبين الجدول التي نتائج التحليجرى استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، 

 

 (01جدول)

المتوس   الجامعة المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

درجات  قيمة ت

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 

 االتجاهات

 

 األردنية

 

الشرق 

 األوس 

4.46 

 

 

4.44 

1.93 

 

 

1.24 

1.066 48 1.863 

 

( بمستوى 1.066ويالحظ عدم وجود فروق تعزى للجامعة حيث بلغت قيمة )ت( )

 .05.=≥))( وهذه القيمة غير دالة عند 1.863داللة)
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

في ضوء التحليل الذي تم في الفصل الرابع لنتائج لتحليل اإلحصائي لمتغيرات الدراسة واختبار 

فإن هذا الفصل يتضمن عرضًا لمجمل النتائج التي توصلت إليها الباحثة، كإجابة عن  الفرضيات،

راسة داألسئلة التي طرحتها في الفصل األول، وعلى ضوء هذه النتائج التي تم التوصل إليها في ال

 الحالية قدمت الباحثة عددًا من التوصيات والمقترحات.

ما درجة استخدام أعضاء هيئة  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على:

 التدريس في الجامعات األردنية ألدوات التعلم اإللكتروني؟

ضاء هناك قبول كبير من أعأن  أظهرت نتائج تحليل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

تمد ومدى ثقة استخدام أدوات التعلم اإللكتروني يع ت التعلم اإللكتروني،دواأهيئة التدريس إلستخدام 

( والذي توصل إلى أن درجة 2110وتتفق هذه النتيجة جزئيًا مع الشايب)على شهرة و عمر األداة، 

ن دراسة تختلف ع متوسطا كمانترنت كان لإل إستخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية

تعلل و  ( الذي أشار إلى أن درجة إستخدام أعضاء هيئة التدريس للحاسوب كان منخفضًا،2119نينو)

قويم كبر من غيره لغايات استالم الواجبات، وتأ الباحثة هذه النتائج بأن إستخدام البريد اإللكتروني

تندرج  الحديثة التي االتصالإللكتروني من أبرز وسائل الطلبة، والتواصل معهم، لذا نجد البريد ا

التعلم اإللكتروني من قبل أعضاء هيئة التدريس، كما يسهل عملية التواصل بين  استخداماتتحت 

، ونظرًا لما يتصف به البريد اإللكتروني من ميزات مرتبطة بالتحديث السريع الطلبة والمدرسين

 الملفات والمواد التعليمية المختلفة. واستقبالإرسال  للبيانات، وسعة التخزين، وإمكانية
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كما توصلت النتائج إلى أن نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة ألدوات التعلم 

 إلى سهولة اإلجراءات االختالفاإللكتروني أكثر من الجامعات الحكومية، وتعلل الباحثة نسبة 

بل من ق ي اعتراضأليس هناك أشارت النتائج أن  الخاصة، كمااإلدارية واألكاديمية في الجامعات 

 .وجهداً  ووقتاً  ،دوات التعلم اإللكتروني تقلل من تكلفة التعليم، ماالً أن استخدام أ هيئة التدريس على

 

ما اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ثانيًا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 

 األردنية نحو استخدام أدوات التعلم اإللكتروني في العملية التعليمية؟

أشارت النتائج أن هناك إتجاهات إيجابية لدى أعضاء هيئة التدريس نحو إستخدام أدوات التعلم 

دوات التعلم أمحترفين في استخدام عضاء هيئة التدريس ال يعتبروا أ بالرغم من أن معظم و  اإللكتروني،

 التجاهاتاو للتعمق في استخدام هذه األدوات، وأبرز مظاهر للتعلم  االستعداداإللكتروني إال انه لديهم 

التعلم عبر  أن ى أر “كانت اإليجابية نحو استخدام أدوات التعلم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس 

لكتروني أن أدوات التعلم اإل دأعتق”،“المتعلمين أدوات التعلم اإللكتروني يراعي الفروق الفردية بين 

عية أن التعليم عبر أدوات التعلم اإللكتروني يثير داف دأعتق”،“المتعلمين المتاحة تنمي التفكير لدى 

 دأعتق”،“شافية االستكتحفز الطالب على المشاركة أن أدوات التعلم اإللكتروني  دأعتق”،“للتعلم المتعلم 

أن التعليم عبر أدوات التعلم اإللكتروني يساعد على الوصول السريع ألحدث المعلومات"، أما الفقرات 

يدي أكثر من بأهمية التعليم التقل رأشع“الفقرات السلبية حصلت أيضًا على نسب مرتفعة كما هو في 

ي يزيد أن التعلم عبر أدوات التعلم اإللكترون ى أر ”،“اإللكتروني ات التعلم التعليم القائم بإستخدام أدو 

أرى أن التعلم عبر تطبيقات أدوات التعلم اإللكتروني يزيد من أعباء  من مشتتات العملية التعليمية"،"

أرى أن التعلم عبر أدوات التعلم اإللكتروني يهمل بعض عناصر العملية  عضو هيئة التدريس"،"
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أن أدوات التفاعل في التعلم اإللكتروني التفاعلية تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا من  دأعتق”،“يمية التعل

 المتعلمين".

ديد من المصادر إذ أنه يوفر الع وتعلل الباحثة هذه النتائج بأن التعلم اإللكتروني له العديد من الفوائد

ية متنوعة وحديثة، كما أنه يعزز العلمية تمكن أعضاء هيئة التدريس من الحصول على مواد علم

ع هذه النتيجة م قوالبحث، وتتف االستكشافلدى الطالب من خالل إكسابه مهارات  االستقالل

 ( التي أشارت إلى أن إتجاهات الطلبة نحو التعلم اإللكتروني كانت إيجابية.2119)عريقات،

ما الفقرات السلبية إلى أن البنية التحتية للتعلم اإللكتروني يحتاج إلى تطوير، ك ارتفاعوتعلل الباحثة 

نة مقار  أن كثرة عدد الطالب اسريعة، كم اتصالجيد للوقت، ويتطلب خطوط  استثماريتطلب 

( الي أشار إلى معوقات 2119بمختبرات الحاسوب، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه)حمدي،

 .االتصاالتوني إلى ب ء سرعة األجهزة، وكثرة عدد الطلبة، وعدم توافر العليم اإللكتر 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

(1.15≥α في اتجاهات اعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية نحو استخدام أدوات التعلم )

 الجامعة( األكاديمية،الرتبة  الجنس،) اإللكتروني تعزى لمتغيرات

أشارت النتائج أن متغيرات الدراسة: الجنس والرتبة األكاديمية والسلطة المشرفة لم يكن لها تأثير على 

مدرسين الباحثة هذه النتيجة بأن ال لاإللكتروني، وتعلإستخدام أعضاء هيئة التدريس ألدوات التعلم 

الحاسوب، و مية وجامعتهم قد خضعوا لدورات في مجال اإلنترنت جنسهم ورتبهم األكادي اختالفعلى 

إلستخدام  اختالف( الذي أشار إلى وجود 2116هذه النتيجة لما توصل إليه الخطيب) فوتختل

 أعضاء هيئة التدريس تبعًا لمتغير الجنس والرتبة األكاديمية والكليات لصالح الكليات األدبية.

 االقتراحات
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  الباحثة بما يلي: التي توصلت إليها الدراسة تقترحئج بناء على النتا

 .إجراء دراسات وبحوث مغايرة على الدراسة الحالية بمتغيرات أخرى  -0

 إجراء هذه الدراسة على المعلمات والمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة. -2

التعلم إجراء دراسة على إستخدام مدراء المدارس في العملية اإلدارية والتعليمية ألدوات  -9

 اإللكتروني.

السلكي والالسلكي في الوطن العربي وتوفير القدر  االتصالالعمل على إعادة تأهيل شبكات  -4

 .الممكن من الوسائل اإللكترونية للمدارس والمنشئات التعليمية
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 قائمة المــراجـــع

 المراجع العربية:

القاهرة: دار العلوم النفســــــية والتربوية،  فيمناهج البحث  (.0333محمود ) عالم رجاءأبو  -

 النشر للجامعات.

إســـتخدام أعضـــاء الهيئات التدريســـية في الجامعات األردنية  عواق (.2110)دالشـــــايب، أحم -

اربد  اليرموك، ةمنشـــــــورة، جامعرســـــــالة ماجســـــــتير غير  .نحوها واتجاهاتهملشــــبكة اإلنترنت 

 األردن.

الحاســـــــوب ما قبل أعضـــــــاء الهيئات التدريســـــــية في  مإســـــــتخدا (،2119)نينو، ماركو،  -

 .000-83(،0)6،الجامعات األردنية الخاصة، مجلة اربد للبحوث والدراسات

مــدى وعي هيئــة التــدريس في الجــامعــات األردنيــة بمفهوم التعليم (، 2116)ةالخطيــب، نهلــ -

األردنية،  ةمنشورة، الجامعغير  دكتوراه  ة. رسالالتدريساإللكتروني وواقع استخدامهم له في 

 .األردن ،نعما

 

ة ميداني ةالتعليم: دراســالطلبة نحو إســتخدام اإلنترنت في  تإتجاها (،2119)نعريقات، فات -

 األردنية، ةمنشــــــــــورة، الجامعغير  ة. رســــــــــالاألردنيةعلى طلبة الدراســــــات العليا في الجامعة 

 األردن عمان،

 

التقنية في التعليم مقدمة في م(: 2117أمـل عبـد الفتـاح ســــــــــــــويـدان، منـال عبـد العال مبارز) -

 ، عمان، دار الفكر ناشرون وموزعون.0ط والمعلم،أساسيات الطالب 
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اســـــــــتخدام نظام إدارة التعلم  ع(. واق2105، أريج وحيد )شـــــــــريف، صـــــــــالح حســـــــــان شـــــــــروق  -

 ،، مجلـة جـامعـة الخليل للبحوثلـدى اعضــــــــــــــاء هيئـة التـدريس في جـامعـة الخليـل اإللكتروني

 .061،2105-098، ت2، العدد 01المجلد 

ة: القاهر ، مســتحدثات تكنولوجيا التعليم في عصــر المعلوماتية (.2116ســالم) دالحلفاوي، ولي -

 الفكر. ردا

ما قبل اعضاء  مودل اإللكترونياستخدام نظام التعلم (.  2109نظمي ) نالخطاطبة، امتنا -

( ، )رســالة ماجســتير غير منشــورةهيئة التدريس في جامعة اليرموك والمعيقات التي تواجههم

 ناربد، األردجامعة اليرموك، 

 القاهرة: دار الكلمة. منتوجات تكنولوجيا التعليم،(: 2119عطية ) دخميس، محم -

اســتخدام الســبورة التفاعلية في تحصــيل طالب الصــف الحادي  أثر(. 2104الرشــيد، ســالم ) -

ير غ رســـالة ماجســـتير، )تعليمية في الكويت كأداةعشـــر في مادة االحياء واتجاهاتهم نحوها 

 منشورة( الجامعة األردنية، عمان، األردن.

ة )مودل( في اإللكترونيـالتـدريس بـاســـــــــتخـدام نظـام المقررات  رأث (.2105الزبون، محمـد ) -

مهارات الحاســــــوب وفي تنمية مهارتي التعلم الذاتي  األردنية بمادهتحصــــــيل طلبة الجامعة 

، الجامعة األردنية، عمان، رير منشـــــــــورة دكتوراه. اطروحـة لـديهم االجتمـاعيوالتواصـــــــــل 

 األردن. 

 عالم الكتب القاهرة:، 5. ط علم النفس االجتماعي(. 2111زهران، حامد عبد السالم ) -

دار  :ضاإللكتروني، الرياجديدة في التعليم والتعلم  ة(. رؤي2115حســــــــــــــين) نزيتون، حســــــــــــــ -

 الصولتية للنشر والتوزيع.
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جدة: خوارزم العلمية للنشــر ، اإللكتروني(، كفايات التعليم 2117) زين الدين، المحمد محمود -

 والتوزيع.

 الرشد. ةض: مكتبالريا، 2، ط(. وسائل وتكنولوجيا التعليم2116) أحمد محمد سالم، -

 د: مكتبة الرشض. الريااإللكتروني(. تكنولوجيا التعليم والتعليم 2114)أحمد محمد سالم، -

(: اتجاهات المعلمين والطلبة نحو 2101الشـــــــــــناق، قســـــــــــيم محمد، بني دومي، حســـــــــــن علي) -

 (.2+0)26مجلة جامعة دمشق، في المدارس الثانوية األردنية،  اإللكترونياستخدام التعلم 

االحتياجات المهنية ألعضاء هيئة . (2115)صالح الدين، حميد، محمود حميد نصالح، إيما -

جلة دراســات مالتدريس بكليات التربية من المســتحدثات التكنولوجية في ضــوء معايير الجودة، 

  ، ابريل. 2، عدد00، مجلدتربوية واجتماعية

واقع استخدام نظام إدارة التعلم  (.2105)شروق شريف حسان،اريج "محمد تيسير"، صالح،  -

 -مجلة جامعة الخليل للبحوث.لـدى أعضـــــــــاء هيئـة التـدريس في جـامعة الخليل اإللكتروني

 2105, 2, العدد 01المجلد 

 ، القاهرة: عالم الكتب.منظومة التعليم عبر الشبكات(، 2115) دالحميد، محمعبد  -

-األدوات- المبـــاد -الفلســـــــــفـــة اإللكتروني. التعليم (2118احمــــد) يالعزيز، حمــــدعبــــد  -

 ، القاهرة: دار الفكر.التطبيقات

 .0، عمان: دار الثقافة، طالحاسوب وطرق التدريس والتقويم(، 2113قطي ، غسان) -

 .0، ط2116، القاهرة: عالم الكتب، كنولوجيا الحديثةالتدريس بالت(، 2116أحمد) قنديل، -

: ، رام هللاوالتعليماســـتخدام الحاســـوب واإلنترنت في مياديا التربية (، 2119ســـعادة، جودت) -

 .0الشروق، ط

http://www.hebron.edu/index.php/ar/jour-hum/author/277.html
http://www.hebron.edu/index.php/ar/jour-hum/author/277.html
http://www.hebron.edu/index.php/ar/jour-hum/author/276.html
http://www.hebron.edu/index.php/ar/jour-hum/author/276.html
http://www.hebron.edu/index.php/ar/jour-hum/27-v10-2/251-10-2-7.html
http://www.hebron.edu/index.php/ar/jour-hum/27-v10-2/251-10-2-7.html
http://www.hebron.edu/index.php/ar/jour-hum/27-v10-2/251-10-2-7.html
http://www.hebron.edu/index.php/ar/jour-hum/27-v10-2.html
http://www.hebron.edu/index.php/ar/jour-hum/27-v10-2.html


72 
 

 

أســــــــباب عزوف أعضــــــــاء هيئة التدريس في جامعة  ،(2105) رعبد القادالعمري، محمد  -

، على موقع الجـامعــة ما وجهـة نظرهم اإللكترونياليرموك عا اســـــــــتخـدام منظومــة التعلم 

 .4، العدد00مجلد المجلة االردنية في العلوم التربوية،

، والجودةما التطبيق إلى االحتراف  اإللكتروني(، التعليم 2113) الغريب، زاهر إســـــــــــــماعيل -

 : عالم الكتب.ةالقاهر 

إخصـــائى تكنولوجيا التعليم منظومة الكترونية مقترحة لتدريب (، 2113الفقي، ممدوح ســــالم) -

عهد ، رســــــــالة دكتوراه، معلى مهارات تصــــــميم بيئات التعلم التفاعلية المعتمدة على االنترنت

 الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

القاهرة، الدار المصرية  ،اإلنترنتالتعليم اإللكتروني عبر شبكة (، 2115الهادي، محمد) -

 .0اللبنانية، ط

 

، المؤتمر الدولي التعليم فية اإللكترونيتوظيف مهارات االتصـــــــال  ،(2117) حالفقي، ممدو  -

حت رعايـة ، تالجامعيالتعليم قبــل  األول الستخدام تكنولوجيا المعلومــات واالتصاالت لتطويــر

 أبريـل.  24-22وزارة التربية والتعليم، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة، 

برنامج تدريبي مقترح معد وفق أسلوب النظم لتوظيف مهارات  (،2115) سالم حالفقي، ممدو  -

ر ماجســــــــــتير غي رســــــــــالة) التعليملدى أخصــــــائي تكنولوجيا  اإللكترونياالتصــــــال التعليمية 

 منشورة(، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة. 

لدى  اإللكترونيم(: توظيف أدوات التعلم 2101محمد، نبيل الســـــــــــيد ) ســـــــــــالم، حالفقي، ممدو  -

أعضـــــــــــــاء هيئة التدريس بكليات التربية النوعيـــــــــــــــــــــــــــة  نظام التعليم الثانوي في األردن معاوني

المؤتمــــر العلمي السادس للجمعية العربيـــة لتكنولوجيـا التربية  الحلول واتجاهاته نحوهــــــــــــــا، 
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ــــــــاون م 2101 نوفمبر 4-9الرقمية لمجتمــــــــــــع التعلم ،  الدراسات التربوية،  مع معهد، بالتعـ

  جامعة القاهرة.

  http://www.ictpreuniv.moe.gov.eg/arabc/agnd.aspمتاح على الراب  التالي:

(. أثر استخدام اللوح التفاعلي في تحصيل طلبة الصف الرابع 2109) الموال، ع، والشرع، إ. -

 العلوم-، دراسات األساسي في الرياضيات وفي تفاعلهم اللفظي في أثناء التدريس في االردن

 .0094-0003 (،9)94، التربوية

 لبنانية.ل، القاهرة: الدار المصرية اعبر شبكة االنترنت اإللكتروني(، التعليم 2115) دالهادي، محم -

، تونس-، الحماماتوالتدريب التعليمفي  واالتصاالتالمعلومات  لتقنياتالمؤتمر الدولي األول  -

 م.2102/5/01-7

 بن شرف وآخرون، الموسوي علي ترجمة اإللكترونيالتعليم  تاستراتيجيا (.2115)رالخان، بد -

 للنشر والعلوم عسوريا: شعا

 (: استراتيجيات التعلم اإللكتروني: سوريا: شعاع للنشر والعلوم. 8115)الهدى الخانبدر  -

التعليم عا  ز، مرك“:  التعليم عا بعد بيا النظرية والتطبيق )8115)الصالح بدر با عبد هللا  -

 بعد، جامعة الكويت، الكويت.

 

 

 

 

 

http://www.ictpreuniv.moe.gov.eg/arabc/agnd.asp
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 (0ملحق رقم )

 االستبانةقائمة بأسماء محكميا 

 الجامعة التخصص االسم الرقم

 الجامعة األردنية التعليمتكنولوجيا  ا.د منصور وريكات 0

 الجامعة األردنية تكنولوجيا التعليم د.مهند الشبول 2

 جامعة الملك سعود تكنولوجيا تعليم ا.د عثمان التركي 9

 جامعة الملك سعود تكنولوجيا التعليم د. احمد الدريويش 4

 جامعة الشرق األوس  تكنولوجيا التعليم ا.د عبد الحافظ سالمة 5

 جامعة الشرق األوس  إدارة تربوية درادكة د. أمجد 6

 جامعة جر  نظم المعلومات الحاسوبية د. محمد ابو شقير 7

 جامعة جدارا تكنولوجيا التعليم د. مصطفى محمد عيسى 8
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 (8ملحق رقم )

 المرفقة االستبانةتسهيل مهمة تطبيق كتاب 
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 (3ملحق رقم )

 ستبانةاال
 

 
 
 
 

 كلية العلوم التربوية                                                
 قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم. 
 التخصص: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم 

 ثانيالفصل الدراسي ال 7102/7102ي: الجامع العام
 

 ......................................... المحترم/ة.الدكتور/ ة سعادة األستاذ 
 تحية وتقدير،،،،

     
نية ردضاء هيئة التدريس في الجامعات األدرجة استخدام أعتقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان" 

، وذلك استكماالا لمتطلبات الحصول على في التعليم واتجاهاتهم نحوه"لتعلم اإللكتروني وأدواته ل
وسط تخصص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم. الماجستير من جامعة الشرق األرجة د

م اإللكتروني أدوات التعلللتعرف إلى  نتين األولىراسة قامت الباحثة بتطوير استباولتحقيق أهداف الد
لقياس  انيةثالالممارسات التعليمية، و في عمليات التعليم والتعلم الجامعي فييمكن استخدامها  التي

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية نحو استخدام أدوات التعلم اإللكتروني فى 
 الممارسات التعليمية.

 
ا بأن المعلومات ستعامل بسرية تامة، ويقتصر استخدامها  أرجو االستجابة بتعبئة االستبانة، علما

 للبحث العلمي فقط.  
   

 الباحثة لينا حمد
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     البيانات الشخصية 
 أنثى                                ذكر   الجنس:                         -
أستاذ  أستاذ مشارك          ذ        أستا الرتبة األكاديمية:              -

 مساعد
 خاصة                                     حكومة السلطة المشرفة:               -

                                                                                    
أدوات التعلم اإللكتروني التي يمكن استخدامها في عمليات التعليم والتعلم الجامعي في  .0

 الممارسات التعليمية
 

 تطبيقات االنترنت الرقم
 التفاعلية 

لديك 
 حساب
 نعم /ال

 استخدمت
 في التطبيق
 التدريس
 نعم /ال

درجة االحتياج للتدريب على 
 التطبيق

 منخفضة متوسطة كبيرة 

      البريد اإللكتروني  .0
      Blogالمدونات  .2
      Wikiالويكي   .9
      الفيس بوك  .4
      المنتديات  .5
      المفضلة االجتماعية    .6
      موقع توتير  .7
      You Tubeيوتيوب   .8
      جوجل جروب  .3
      الحوسبة السحابية  .01
      مؤتمرات الفيديو  .00
 linkedin      

      التدوين الصوتي البودكاست  .02
       RSSأخبار المواقع   .09
      Skypeالتحادث المرئي والمسموع مثل  .04
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موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

رير  محايد موافق
 موافق

رير 
موافق 
 بشدة

0- 
التعلم عبر أدوات التعلم اإللكتروني يقلل التواصل أعتقد أن 

 االجتماعي بين المتعلمين.
  

   

2- 
أدوات التعلم اإللكتروني يراعي الفروق  أرى أن التعلم عبر

 الفردية بين المتعلمين.
  

   

أرغب في التنمية المهنية حول توظيف تطبيقات التعلم  -9
 اإللكتروني في العملية التعليمية.

     

4- 
 والتعلم موالتعلي أعتقد أن استخدام أدوات التعلم اإللكتروني في

 يزيد من ثقة المتعلم بنفسه.
  

   

5- 
عبر أدوات التعلم اإللكتروني يهمل  والتعلم التعليم أرى أن

 بعض عناصر العملية التعليمية.
  

   

6- 
التعلم اإللكتروني كمصدر أساس  على أدواتأعتقد أن االعتماد 

 في العلمية التعليمية أمر غير كاف لتطوير التعليم.
  

   

7- 
من  التعلم اإللكتروني يزيد عبر أدوات والتعلم التعليم أرى أن

 مشتتات العملية التعليمية.
  

   

8- 
أشعر بالمتعة عند المشاركة في البرامج التعليمية عبر شبكة 

 اإلنترنت.
  

   

3- 
يد من التعلم اإللكتروني يز  تطبيقات أدواتأرى أن التعليم عبر 

 أعباء عضو هيئة التدريس.
  

   

01- 
ة التعلم اإللكتروني في العملية التعليمي توظيف أدواتأن يكون 

 من معايير الترقية لعضو هيئة التدريس.
  

   

00- 
التعلم اإللكتروني المتاحة تنمي التفكير لدى  أن أدواتأعتقد 

 .المتعلمين
  

   

02- 
 التعلم اإللكتروني يسهم في خالل أدواتأعتقد أن التعليم من 

 .التعليم التقليدي كالتكثير من مش التغلب على
  

   

09- 
أدوات التعلم اإللكتروني يساعد  عبر والتعلم التعليم أرى أن

 على الوصول السريع ألحدث المعلومات. 
  

   

04- 
جع أدوات التعلم اإللكتروني يش عبر والتعلم التعليم أعتقد أن

 المتعلمين على المشاركة في األنشطة التعليمية.
  

   

05- 
اإللكتروني يسهم في توفير بدائل متعددة م أعتقد أن التعل
 بته.عضو هيئة التدريس وطلللتفاعل بين 
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06- 
التعلم اإللكتروني تقلل من التكلفة االقتصادية  أن أدواتأعتقد 

 .للتعليم مقارنة بالطريقة التقليدية
  

   

07- 
ثير التعلم اإللكتروني ي عبر أدوات والتعلم التعليم أعتقد أن

 تعلم.دافعية المتعلم لل
  

   

التعلم اإللكتروني هو التعليم  عبر أدواتأرى ان التدريس  -08
 للمستقبل.

     

03- 
 ئم باستخدامالقاأشعر بأهمية التعليم التقليدي أكثر من التعليم 

 أدوات التعلم اإللكتروني.
  

   

21- 
التعلم اإللكتروني تساعد على التقويم الذاتي  أن أدواتأرى 

 للمتعلمين.
  

   

20- 
التعلم اإللكتروني تحفز الطالب على المشاركة  أن أدواتأعتقد 

  .االستكشافية
  

   

22- 
أرى أن تطبيقات االنترنت التفاعلية تشبه إلى حد كبير مواقف 

 التعليم التقليدية.
  

   

29- 
ت اإللكتروني في الجامعام والتعل عليمأرى ضرورة تعميم الت

 .األردنية
  

   

24- 
اإللكتروني التفاعلية تعرض المعلومات أدوات التعلم  أن أعتقد

 بطريقة أكثر إثارة للمتعلمين من التعليم التقليدي.
  

   

 تطلبت اإللكتروني التفاعلية في التعلمأعتقد أن أدوات التفاعل  -25
 كبيرًا من المتعلمين.  وقتاً 

     

 




