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 : مشكلة البحث
حققههههت الطفههههرة العلميههههة فههههي أواخههههر القههههرن العشههههرين وبدايههههة القههههرن الحههههادي والعشههههرين فههههي تقنيههههة 

 تههها ويتمثههل ذلههك بسهههولةالمعلومههات واالتصههاالت، تطههورال كبيههرال فههي أسههلوب الحيههاة فههي كافههة مجاال
الحصول على المعلومات وسرعة معالجتها واستدعائها وتخزينها واستخدامها مما أدى إلهى تسهريع 

 إنجاز المهام واألعمال وسهولة تحقيق األهداف. وتيرة
 وُيعهههد التعلهههيم أحهههد تلهههك المجهههاالت التهههي تهههأثرت بتقنيهههة المعلومهههات واالتصهههاالت فقهههد طهههرأت مهههؤخرال 

فهههي مجهههال التعلهههيم وظههههرت أنمهههاط جديهههدة مهههن التعلهههيم، كهههان مهههن أبرزهههها الهههتعل م  تغييهههرات واسهههعة
اإللكترونههي الههذي يعتمههد بشهه ل أساسههي علههى شههبكة اإلنترنههت، وقههد تبنههت هههذا الههنمط مههن التعلههيم 

حيهث نجهد أن العديهد  والمؤسسهات البحثيهة العديد من المؤسسات التعليمية ومهن ضهمنها الجامعهات
يجيال لمواجههههة تإلهههى الهههتعلم اإللكترونهههي باعتبهههاره خيهههارال اسهههترا اليهههوم تنظهههرمهههن الجامعهههات العالميهههة 

صههعوبات عديههدة يههأتي فههي مقههدمتها اإلقبههال المتزايههد علههى التعلههيم الجههامعي، والحاجههة إلههى تأهيههل 
 ( 2227)الصالح ،  الجديدة المتعلمين بالمهارات التي تتطلبها المهن في األلفية

لهههههتعلم اإللكترونهههههي، إال أن ثمهههههة معوقهههههات عديهههههدة تواجهههههه مجهههههاالت وبهههههالرغم مهههههن النمهههههو المتزايهههههد ل
 استخداماته وتطبيقاته، منها: عهدم وضهوي أههداف الهتعلم اإللكترونهي والغايهة األساسهية مهن تطبيقهه

 (، باإلضهههافة إلهههى ضهههعف خدمهههة اإلنترنهههت لهههدي عضهههو هيئهههة التهههدريس ،2212)عبهههد العزيهههز ، 
 (.2224ايل، داإللكتروني )الواالتجاهات السلبية نحو استخدام التعلم 

عهدد  ونجاي الت عل م اإللكتروني يتوقف على مدى جاهزيهة الجامعهة واسهتعدادها لتطبيقهه، مهن خهالل
واالعتقهههادات  للقهههيممهههن المكونهههات أهمهههها جاهزيهههة أعضهههاء هيئهههة التهههدريس فيهههها، ومهههدى امهههتالكهم 

عاليهال،  لههذه المكونهات االمهتالك والكفايات الالزمة لمثل هذا النهوع مهن التعلهيم، فكلمها كهان مسهتوى
(، Abedor  &Sacks  ،۰۲۲5كان مستوى جاهزيتهم أعلى وأدعى لنجاي الهتعلم اإللكترونهي )،

عضهو هيئهة التهدريس أحهد والتهى اشهارت الهى أن  (۰۲۲۲) يالنجار والعجرمهدراسة  تهدأكوهذا ما 
د الفقههري فههي تقههدمها وتحمههل العمههو  أهههم أركههان منظومههة التعلههيم الجههامعي والمههؤثر فيههها، حيههث يمثههل

أعبائههها، فهههو المعنههي بهعههداد الكههوادر البشههرية المنتجههة فههي المجتمههع علههى اخههتالف تخصصههاتها، 
ورفع مستواها، خصوصال في عصر يتسم بالمعلوماتية، ممها يجعهل الجامعهات بحاجهة إلهى أعضهاء 

يمكهنهم مهن  يميهة العاليهةهيئة تدريس متميهزين اإلعهداد واألداء، مهن ذوي الكفهاءات والمههارات التعل
تقهاس فقهط بمها لديهه مهن علهم فهي  ترجمتها إلى أساليب تعليمية فعالة ، فكفاءة األستاذ الجهامعي ال

النجههار )الالزمههة وممارسههته لههها  تخصصههه، بههل ال بههد مههن قيههاس مههدى امتالكههه للكفايههات التدريسههية
 (.۰۲۲۲ ي ،والعجرم
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 هههههم كفايههههات الههههتعلم اإللكترونههههي المسههههتقبلية( دراسههههة لتحديههههد أ Sonhwa، 2226وأجههههرى سههههوناوا )
، واسهههتخدم أسهههلوب الخبهههراء دلفهههاي ثالثهههي 2215 ألعضهههاء هيئهههة التهههدريس بكليهههة التربيهههة فهههي عهههام

مهن خهالل جمهع  Sonhwaمسهتخدمال شهبكة اإلنترنهت ، وقهد توصهل  A three-Toundالجهوالت 
ئهههة التهههدريس فهههي التعلهههيم ( كفايهههة يحتاجهههها أعضهههاء هي77سهههبعة عشهههر خبيهههرال، إلهههى أن هنهههاك )  راء

ة يئهم بيط و تصهميات تخطهيهفاكالعقد القهادم، وقهد جمعهها فهي خمهس فئهات أساسهية: ) العالي خالل
التدريس والتعلم، والكفايات التقنيهة، وكفايهات التقيهيم والتقهويم، والكفايهات المتعلقهة  اتيفاكالتعلم، و 

 (Sonhwa، 2226) واألخالقية بالقضايا الثقافية
ههههدف التعهههرف علهههى الكفايهههات ب(، دراسهههة Williams، 2226إلطهههار أجهههرى وليهههامز )وفهههي نفهههس ا

األساسية للتعلم اإللكترونهي عهن بعهد، وتوصهلت الدراسهة إلهى أن مههارات التقيهيم والتغذيهة الراجعهة، 
وتصهههههميم األنشهههههطة عبهههههر اإلنترنهههههت، والمعرفهههههة بتقنيهههههات التعلهههههيم، ومههههههارات التصهههههميم التعليمهههههي، 

هههي مههن أهههم المهههارات التههي يحتههاج إليههها أعضههاء هيئههة التههدريس فههي الههتعلم  والتخطههيط التعليمههي،
 (. Williams، 2226اإللكتروني عن بعد)

طار عمل مشترك لمؤسسات التعليم العالي ،  ويهدف نظام التعل م اإللكتروني إلى توفير التقنيات وا 
الت عل م اإللكتروني، وتوفير عدد  ماتدمع تنظيم وتأهيل الهيكلة اإلدارية والكفاءات الالزمة لتنفيذ خ

الجامعهههات الراغبهههة بهههدخول  كهههافي مهههن نقهههاط االتصهههال بالخدمهههة للعهههاملين والطهههالب، بحيهههث تهههتمكن
علم عهههن بعهههد االسهههتفادة مهههن التسههههيالت فهههي تقهههدم ههههذه الخهههدمات باسهههتخدام والهههتالهههتعلم اإللكترونهههي 

ن توسع وانتشار الخدمة التعليمية لهذه الحلول التقنية الحديثة والمتعارف عليها عالميال، مما يزيد م
المسهههجلين عهههن ُبعهههد  الجامعههات ويزيهههد مهههن قهههدرتها علههى توصهههيل المعلومهههة للطهههالب المنتظمههين أو

 (.2229)النجار والعجرمي، 
هيئههة  إلههى تحديههد قائمههة بكفايههات الههتعلم اإللكترونههي الالزمههة ألعضههاء (2227)وسههعت دراسههة جههاد 

ستخدام اإلستبانة في تلك الدراسة، وكانت من أبهرز نتائجهها تقسهيم ، وتم ا التدريس بجامعة الباحة
كفايات التعلم اإللكتروني إلى ستة محاور، تمثلت في: الكفايات المرتبطة باألسهس النظريهة للهتعلم 

بأسهس  اإللكتروني، والكفايات المرتبطهة باألسهس التطبيقيهة للهتعلم اإللكترونهي، والكفايهات المرتبطهة
 اإللكترونيهههة، والكفايهههات المتعلقهههة بهنتهههاج المقهههررات اإللكترونيهههة، وكفايهههات تقهههويم تصهههميم المقهههررات

، محمود محمد نىجاد، م)التعلم اإللكتروني، باإلضافة إلى كفايات أنظمة إدارة الت عل م اإللكتروني 
2227). 

مكونههة مههن أربعههة محههاور، تمثلههت فههي  إلههى (2227)وفههي نفههس السههياق توصههلت دراسههة الحديههدي 
فههة الههتعلم اإللكترونههي، وكفايههات التخطههيط لبههرامج الههتعلم اإللكترونههي، وكفايههات تصههميم البههرامج ثقا

دارتها نتاجها، وكفاية تقويم البرامج وا   (2227كي،ز  يننسر  يدي ،الحد) وا 
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ات الهههتعلم اإللكترونهههي تحهههت عهههدة مههههارات عامهههة، تمثلهههت فهههي: يهههکفا (2228يعي )وصهههنف السهههب
اسههب، والمعرفههة بنظههام إدارة الههتعلم اإللكترونههي، وكفايههات اسههتخدام الح المجههالمهههارات العامههة فههي 

،  يفهههادي بههن محمههد نهها يعي ،السههبي )مههيم التعليالتصههم وكفايههات نظههام إدارة الههتعلم اإللكترونههي،
۰۲۰۰) 
التعل م اإللكتروني ُيعد  من مميزات هذا القرن، وتسعى العديد من الجامعات في العالم إلى وبما أن 

نجهههاي الهههتعل م اإللكترونهههي ينبغهههي تهههوافر الكفايهههات الالزمهههة لهههدى فههههن لنهههوع مهههن التعلهههيم، تبنهههي ههههذا ا
 التدريس، التي تؤهلهم للقيام باألدوار المطلوبة منهم في هذا النوع من التعليم.  أعضاء هيئة

( إلهى تحديهد قائمهة بكفايهات الهتعلم اإللكترونهي الالزمهة لعضهو هيئهة 2212وسعت دراسة البيشهي )
 يس بجامعة الملهك خالهد، وتوصهلت إلهى قائمهة بالكفايهات، تهم حصهرها تحهت المحهاور الرئيسهةالتدر 

 اآلتيههة: كفايههات ثقافههة الههتعلم اإللكترونههي، والكفايههات التطبيقيههة للههتعلم اإللكترونههي، وكفايههات البحههث
 اتعبهههر األدوات اإللكترونيهههة، وكفايهههات إدارة الهههتعلم اإللكترونهههي، إضهههافة لكفايهههات تصهههميم المقهههرر 

 (2212،البيشي، عامر مترك)الدراسية. 
فههي دراسههته التههي أجراههها علههى أعضههاء هيئههة التههدريس بجامعههة الملههك  (2212)وتوصههل القحطههاني 

و  ،اآللهي خالد، إلى قائمة مكونة مهن سهبع كفايهات عامهة، تمثلهت فهي: كفايهات اسهتخدام الحاسهب 
اإللكترونية،  ةيئن البيس بيا التدر يلوجات استخدام ت نو يات استخدام الشب ات واالنترنت، وکفايکفا

م يات تصههميههافوكفايههات ثقافههة الههتعلم اإللكترونههي، وكفايههات اسههتخدام بههرامج التصههميم والتههأليف، وک
 )القحطهههاني، الهههتعلم اإللكترونهههي، باإلضهههافة إلهههى كفايهههات اسهههتخدام أنظمهههة إدارة الهههتعلم اإللكترونهههي

 (۰۲۰۲،محمد يضمحمد بن عا
 دراسهههة للتعهههرف علهههى متطلبهههات دمهههج الهههتعلم االلكترونهههي عهههن بعهههد فهههي (2227رى الصهههالح )جهههوأ

وافقهوا  الجامعات من وجهة نظر خبراء المجال، وقد بينت نتائج الدراسة أن جميع عينة الدراسة قد
 بشههههدة أو وافقههههوا علههههى المتطلبههههات الرئيسههههية التاليههههة: الخطههههط واإلدارة، والبنيههههة التحتيههههة والمصههههادر

وى الههتعلم، وخههدمات الهههدعم، والمصههادر التعليميههة، والبنيهههة الثقافيههة. كمههها البشههرية، ومتطلبههات محتههه
بينت النتائج موافقهة عاليهة مهن الخبهراء علهى أغلهب الخيهارات الخاصهة بهالبرامج والهدرجات العلميهة، 
والجمهههور المسههتهدف، وأسههلوب تطههوير المقههررات، ونظههم التوصههيل، ومصههادر بههرامج إدارة الههتعلم، 

 (2227، الصالح، بدر بن عبدهللا)الجودة ومعايير  والتدريب
، بأنههههه البههههد مههههن تههههوافر العنصههههر البشههههري والعناصههههر  (146،  ۰۲۲۲ك )يههههدرو  يؤكههههدهوهههههذا مهههها 

المههادي، وأحههدهما ال يغنههي عههن األخههر، فكالهمهها وجهههان لعملههة واحههدة، وتضههاف إليهمهها السياسههات 
الههذي قههدم تصههورال مكونههال مههن ( 146،  2228المنظمههة لههه. ويؤيههده فههي ذلههك عبههدالعزيز ) والقواعههد
ة للهتعلم لخطوات لدمج التعلم اإللكتروني في المؤسسهات التعليميهة، وتبهدأ بهعهداد رؤيهة ورسها عشر

عهههداد خطهههة للهههتعلم  اإللكترونهههي فهههي المؤسسهههة المعنيهههة، ثهههم تهههوفير القيهههادة التكنولوجيهههة الالزمهههة، وا 
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لمناهج الدراسية، وتقدم التنميهة المهنيهة اإللكتروني، يتبعها تجهيز بنية تحتية مالئمة، وتغيير في ا
التهههدريس، وتهههوفير التمويهههل الهههالزم، وبعهههدها التطبيهههق والتقهههويم، والسهههعي للمشهههاركة  ألعضهههاء هيئهههة

 األداء. المجتمعية في تجويد
تههوافر هههذه الكفايههات لههدى أعضههاء هيئههة التههدريس، إال أن نتههائج العديههد مههن  وعلههى الههرغم مههن أهميههة
كفايهههات الهههتعلم اإللكترونهههي لهههدى أعضهههاء هيئهههة وجهههود ضهههعف ملمهههوس فهههي  الدراسهههات أشهههارت إلهههى

، كمهها أشههارت دراسههات أخههرى إلههى أن كفايههات الههتعل م كثيههر مههن الههدولالتههدريس، ، والتههي طبقههت فههي 
 ، 2212مثههل دراسههة القحطههاني اإللكترونههي لههدى أعضههاء هيئههة التههدريس متههوفرة بدرجههة متوسههطة 

ات يههتههوافر کفا إلههى أشههارتدراسههات  أنههه ال توجههد  فههي حههين، (۰۲۲۲ف، يالسهه ،۰۲۲۲الشهههري، 
يهههرى الباحهههث أهميهههة إجهههراء دراسهههة فيهههة لالهههتعل م اإللكترونهههي لهههدى أعضهههاء هيئهههة التهههدريس بدرجهههة عا

كليهات ومعاههد للتعرف على درجة توافر كفايات الت عل م اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس فهي 
 . الخدمة االجتماعية
 :  تساؤالت الدراسة 

 : مها درجهة تهوافر كفايهات الهتعل م اإللكترونهيعت الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التكاليس
؟ ويتفههرع مههن السههؤال الههرئيس كليههات ومعاهههد الخدمههة االجتماعيههةلههدى أعضههاء هيئههة التههدريس فههي 

 : األسئلة الفرعية األتية
كليهات  ء هيئة التهدريس فهيستخدام الحاسب اآللي وملحقاته لدى أعضااما درجة توافر كفايات  -

 ؟ومعاهد الخدمة االجتماعية
كليهههات مهها درجههة تهههوافر كفايههات اسهههتخدام الشههبكات واإلنترنهههت لههدى أعضهههاء هيئههة التهههدريس فههي  -

 ؟ومعاهد الخدمة االجتماعية
كليهات ومعاههد لهدى أعضهاء هيئهة التهدريس فهي ثقافهة الهتعلم االلكترونهي  كفايهات تهوافر درجةما  -

 ؟ اعيةالخدمة االجتم
دارة الهتعل م اإللكترونهي لهدى أعضهاء هيئهة التهدريس فهي  - كليهات ما درجة تهوافر كفايهات تصهميم وا 

 ؟ ومعاهد الخدمة االجتماعية
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 الدراسة :أهداف 
لككد   درجككة تكوافر كفايكات الكتعللم اإللكترونكيتحديكد إلهي تحقيهق ههدف عهام وههو "  الدراسهةسهعى ت

ويمكهن تحقيهق الههدف العهام مهن معاهكد الخدمكة االجتماعيكة، كليكات و أعضاء هيئة التدريس في 
 : الفرعية التالية األهدافخالل تحقيق 

كليهات ومعاههد  ستخدام الحاسب اآللي وملحقاته لدى أعضاء هيئهة التهدريس فهياكفايات  تحديد -
 الخدمة االجتماعية

كليهههات ومعاههههد ي كفايهههات اسهههتخدام الشهههبكات واإلنترنهههت لهههدى أعضهههاء هيئهههة التهههدريس فهههتحديهههد  -
 .الخدمة االجتماعية

كليههات ومعاهههد الخدمههة لههدى أعضههاء هيئههة التههدريس فههي ثقافههة الههتعلم االلكترونههي  كفايههاتتحديههد  -
 االجتماعية

دارة الههتعل م اإللكترونههي لههدى أعضههاء هيئههة التههدريس فههي تحديهد  - كليههات ومعاهههد كفايههات تصههميم وا 
  الخدمة االجتماعية

 :  الدراسةأهمية 
 ل األهمية التطبيقية والنظرية للدراسة الحالية في النقاط األتية: تتمث
بكليههات التعلههيم  تطههويراة مههن الواقههع، تسههاعد المسههئولين عههن قاإلسهههام فههي تههوفير معلومههات مسههت –

لقههرارات لتأهيههل أعضههاء هيئههة التههدريس بكفايههات الههتعلم ا ، علههى اتخههاذ ومعاهههد الخدمههة االجتماعيههة
 اإللكتروني.

بكليهات ذه الدراسة قائمة بالكفايات الالزمة للتعليم االلكتروني لدى عضو هيئهة التهدريس توفر ه -
 ومعاهد الخدمة االجتماعية .

 المسههاعدة فههي معرفههة مهها يحتاجههه عضههو هيئههة التههدريس مههن تههدريب ليههتمكن مههن امههتالك كفايههات -
 ال لمقابلة متطلباته.ئالتعلم اإللكتروني حتى يكون مهي

 ميههههعلجديههههدة إلههههى مكتبههههة أدبيههههات الههههتعلم اإللكترونههههي الههههذي أضههههحى متطلههههب إضههههافة دراسههههة ج –
 المؤسسات التعليمية والتدريبية. 

 :   الدراسة مفاهيم
 :وهى تعتمد الدراسة الحالية على العديد من المصطلحات 

 E-learning : التعلم اإللكتروني( 2
ريف محدد، فقد تعددت التعريفات مع أن الت عل م اإللكتروني مفهوم حديث، فهو مع ذلك ليس له تع

التههي تناولتههه، وظهههر اخههتالف البههاحثين علههى تعريفههه، السههيما مههع وجههود مصههطلحات أخههرى بينههها 
 Flexible، والتعلهههيم المهههرن Distance Learningمثهههل: التعلهههيم عهههن بعهههد  تهههداخلوبينهههه 



 جامعة الفيوم   -سات والبحوث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدرا

 

 42 

 العدد التاسع

Learning  لمحتوى التعليمهي مهع التعلم اإللكتروني على أنه: "تقديم ا والتعليم االفتراضي فيعرف
وتمارين وتفاعل ومتابعهة، بصهورة جزئيهة أو شهاملة فهي الفصهل، أو عهن  تما يتضمنه من شروحا

 ، أو عبر شبكة اإلنترنت. بعد، بواسطة برامج متقدمة مخزونة في الحاسب اآللي
 ( الهههتعل م اإللكترونهههي بأنهههه: "منظومهههة تعليميهههة لتقهههدم البهههرامج289، 2224فههي حهههين ُيعهههرف سهههالم )

ان، باسهههههتخدام تقنيهههههات كهههههأي م وفهههههيالمتهههههدربين فهههههي أي وقهههههت  أوالتعليميهههههة التدريبيهههههة للمتعلمهههههين 
المعلومههات واالتصههاالت التفاعليههة مثههل )اإلنترنههت، القنههوات المحليههة، البريههد اإللكترونههي، األقههراص 
ة الممغنطهههة، أجههههزة الحاسهههوب...( لتهههوفير بيئهههة تعليميهههة تعلميهههة تفاعليهههة متعهههددة المصهههادر بطريقههه

والتفاعهههل بههين المهههتعلم عههن بعهههد ، دون االلتههزام بمكهههان محههدد اعتمهههادلا علههى الهههتعلم الههذاتي  متزامنههة
 والمعلم."

م باسهتخدام  ليهات يقهة للتعلهيترونهي: "طر ك( بهأن الهتعلم االل۰۰۱،  2225) كبار موال ىوسالم ىر يو 
ات، و ليهات االتصال الحديثة من حاسب وشهبكاته ووسهائطه المتعهددة مهن صهوت وصهورة، ورسهوم

بحهث، ومكتبههات إلكترونيهة، وكههذلك بوابههات اإلنترنهت سههواءل كهان عههن بعههد أو فهي الفصههل الدراسههي. 
المهم والمقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل 

 جهد وأكثر فائدة."
"طريقهة إبداعيهة لتقهدم بيئهة تفاعليهة، ( فيعرف التعلم اإللكتروني علهى أنهه: 18، 2225أما الخان )

متمركزة حول المتعلمين، ومصممة مسهبقال بشهكل جيهد، وميسهرة ألي فهرد وفهي أي مكهان وأي وقهت 
التصهميم التعليمهي  مبهاداباستعمال خصائص ومصادر اإلنترنهت والتقنيهات الرقميهة بالتطهابق مهع 

 المناسبة لبيئة التعل م المفتوحة والمرنة والموزعة. "
 ( مفههههوم الههتعل م اإللكترونهههي إجرائيههال علههى أنهههه: "اسههتخدام الوسهههائط۰۲، ۰۲۲۲ك )يههعههرف درو يو 

 اإللكترونية من قبهل مؤسسهات التعلهيم الجهامعي لنقهل المحتهوى التعليمهي إلهى الطهالب خهارج الحهرم
دف إتاحههة عمليههة الههتعلم لكههل فههرد مههن أفههراد المجتمههع، ورفههع كفههاءة وجههودة هههالجههامعي أو داخلههه، ب

 التعليمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتدريب الطالب على العمل بهيجابية واستقاللية.  ليةالعم
 ينولهوجكتنظهام ( إلى أن التعلم اإللكترونهي: "علهم نظهري تطبيقهي، و 12، ،2211ويشير خميس )

ة يهو بتر  اتيهونظر  ير فلسهفكهسهاس فأ ىومهة، تقهوم علهكة تعلهم مقصهودة ومحيه، وعمل امهلك يميتعل
إلكترونيهة  تعلهمبخبرات مخططة ومدروسهة مهن خهالل تفاعلهه مهع مصهادر  المتعلم ر بهايم  ةديدج

بيئات تعلم في  متعددة ومتنوعة، بطريقة نظامية ومتتابعة، وفق إجراءات وأحداث تعليمية منظمة،
إلكترونية مرنة، قائمة على الكمبيوتر والشبكات تدعم عمليات الهتعلم وتسههل حدوثهه فهي أي وقهت 

 ان."كوم
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 ومن التعريفات السابقة، يمكن تصنيف تعريفات التعلم اإللكتروني وفق رأيين:
 : يرى أن التعلم اإللكتروني نظام متكامل، له مدخالته وعملياته ومخرجاته. األول

فيهههرى أن الهههتعلم اإللكترونهههي طريقهههة لنقهههل المحتهههوى إلهههى المهههتعلم، باالعتمهههاد علهههى  الكككرأي األخكككر:
ا تتفههق علههى هههتنههوع تعريفههات الههتعلم اإللكترونههي واختالفههها، فهننهها نجههد أن مههعالوسههائط اإللكترونيههة، و 

 اآلتي: 
 التعلم اإللكتروني مقصود ومخطط ومصمم تصميمال جيدال ويتمركز حول المتعلم.  –
 تعلم مفتوي ومرن: ويعني تعلم المتعلم بما يالئم وقته وسرعته ومكانه. –
 حاسب اآللي، وشبكات اإلنترنت.يعتمد على  ليات حديثة في االتصال، مثل: ال –
 . م الوسائط المتعددةديستخ –
 : Competenciesالكفايات ( 1
ة يهه کفايهفيكف ي( ك مهن الفعهل ) -م(  ۰۲۹۲وردهها الهرازي )أکما  -اللغة  ية فيلمة کفاك تيتأ
يكفيهه  قهاليههو، ف يءة الشهيهکفا ىة تهدل علهين کفاأم( 2225بن منظور )ار يشيي کفاه مؤنته، و أ

 أي: سد حاجته وجعله في غنى عن غيره. كفاية
فههههي الميههههدان التربههههوي فقههههد تعههههددت تعريفاتههههها  تبعههههال لوجهههههات نظههههر  Competencyأمهههها الكفايههههة 

ى علهه ةا: "القههدر نهههبأ (65،  1983)البههاحثين والهههدف مههن البحههت وطبيعتههه ، حيههت يعرفههها مرعههي 
 ( فيعههرف الكفايههة8، 1986)عمهل شههيء بكفههاءة وفعاليههة وبمسههتوى معههين مههن األداء". أمهها طعيمههة 

بأنهههها: "مجمهههوع االتجاههههات، وأشهههكال الفههههم، والمههههارات، التهههي مهههن شهههأنها تيسهههر للعمليهههة التعلميهههة 
 أهدافها العقلية، والوجدانية، والنفس حركية". تحقيق

ة فی شه لها ال هامن ههي: ي: کامن و ظاهر، فال فاشكلين للكفايةبأن ( ۰۰، ۰۲۲۹الناقة ) ىر يو 
تتضمن مجموعهة مهن المههارات، والمعهارف، والمفهاهيم واالتجاههات التهي يتطلبهها عمهل القدرة التي 

 ما بحيث يؤد ى أداءل مثاليال. وهذه القدرة تصاغ على شكل أهداف تصف السلوك المطلوب، بحيث
تحهههدد ههههذه األههههداف مطالهههب األداء التهههي ينبغهههي أن يؤديهههها الفهههرد. أمههها فهههي شهههكلها الظهههاهر فههههي: 

كهههن مالحظتهههه، وتحليلهههه، وتفسهههيره، وقياسهههه، أي أنهههها مقهههدار مههها يحصهههله الفهههرد فهههي األداء الهههذي يم
، ويعني بهها األحهرف األولهى KASOCللكفاية بالرمز التالي:  Lyndonعمله. وقد رمز ليندون 

 – Knowledge, Abilities, Skills, and Other Characteristicsللكلمههات التاليههة: 
عهههة مهههن المعهههارف، والمههههارات، والقهههدرات المحهههددة، والمميهههزة، أن الكفايهههات ههههي مجمو  ويعنهههي ذلهههك

ويشهمل ذلهك الخصهائص ذات العالقهة كاالتجهاه، والسهلوك، والمعرفهة التهي يمتلكهها  والقابلة للقياس،
 (۹۰،  2225،الهزانيداء المطلوب . )ق األيلتحق الفرد وتكون ضرورية
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رات الههتعلم اإللكترونههي الالزمههة ألعضههاء ا: الحههد األدنههى مههن مهههانهههبأ ويقصككد بكك  الباحككث إجرائيككًا:
، ألداء مهنههة التههدريس بمسههتوى مههن الفاعليههة  بكليههات ومعاهههد الخدمههة االجتماعيههةهيئههة التههدريس 

 التعلم اإللكتروني. يقت تطبءاضمن ِإجرا والكفاءة،
 : E-learning Competenciesالتعلم اإللكتروني  ( كفايات2

 المعهارف والمههارات التهي يمتلكهها عضهو هيئهة التهدريس فهي مجموعهة يكًا:ئويقصد بك  الباحكث إجرا
مجهههال الهههتعل م اإللكترونهههي، التهههي تمكنهههه مهههن اسهههتخدام الحاسهههب اآللهههي وملحقاتهههه وشهههبكة اإلنترنهههت  

 ها وتقويمها.اكدر ا  عملية التعليم والت عل م وتنفيذها و  لتصميم
 اإلطار النظري للدراسة

 : : التعللم اإللكتروني المحور األول
فيهها  سريعة فهي جميهع المجهاالت، وأصهبح العنصهر الحهاكم والغالهبهد العصر الحالي تطورات يش

هههو التقههدم العلمههي والتكنولههوجي، ذلههك أن العصههر الههذي نعيشههه اآلن، عصههر جديههد أطلقتههه تشههكيلة 
من المتغيرات والتحوالت والمستجدات التي ما زالت تهؤثر تهداعياتها اإليجابيهة والسهلبية علهى العهالم 

 لمعاصهههر بشهههكل متسهههارع، األمهههر الهههذي مههههد لظههههور مجتمهههع عهههالمي جديهههد يطلهههق عليهههه )مجتمهههعا
  Knowledge Societyالمعرفة( 

وظهور مجتمع المعرفة كان نتاجال لتشابك أصيل الظواهر متعددة مثل: ثهورة االتصهاالت، وظهاهرة 
شههق طريقهال جديههدال فههي انفجهار المعلومههات، وانتشههار واسهتخدام تكنولوجيهها المعلومههات، وههو مجتمههع ي

( جههزءل ال يتجههزأ مههن ICTالتههاريخ اإلنسههاني، ويجعههل المعلومههات وتقنيههة االتصههاالت والمعلومههات )
بنيويههة عميقههة  تمعظههم الفعاليههات االجتماعيههة، واالقتصههادية، والسياسههية، والتعليميههة، ويحقههق تغيههرا

 (.۱، ۰۲۰۰ وعلي، توفيق،) الحياة جميعها في مناحي
 ور السههههريع لمجتمههههع المعرفههههة، بههههدأت المؤسسههههات التربويههههة بمراجعههههة أهههههدافهاوفههههي ظههههل هههههذا التطهههه

وممارسههاتها، بههل أصههبحت تبحههث عههن أنسههب األسههاليب وأفضههل األنمههاط التههي يمكههن أن تقههدم مههن 
(، ودفعهههها ذلهههك 291، 2212خاللهههها خبهههرات تعليميهههة تناسهههب طالبهههها فهههي ههههذا العصهههر )عليهههان، 

قيهههههق أههههههداف مجتمهههههع المعرفهههههة، وحاولهههههت اسهههههتثمار إلجهههههراء تغييهههههرات جذريهههههة، حتهههههى تسهههههتطيع تح
المسهههتحدثات التكنولوجيهههة لمجتمهههع المعرفهههة، فظههههرت اإلفهههادة مهههن ههههذه التقنيهههات فهههي المؤسسهههات 

 بواسههطة الحاسههب التعليمكهه،  القاعههات الدراسههية، وظهههرت أنمههاط جديههدة للتعلههيم التعليميههة، وداخههل

Computer-based Instruction   والتعلههههيم عبههههر الشههههبكات Networks-based 

Instruction   والتعلههيم االفتراضههيVirtual Instructions  وأخيههرلا تههم تأسههيس تعلههيم متكامههل
 . E-Learningمعتمد على هذه التقنيات واألنماط وهو المسمى )بالتعلم اإللكتروني( 
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 مكونات التعللم اإللكتروني:

ربطهها بشهكل  ىده علهيهنهي مهع تأکترو كونهات للهتعلم االلكسهبعة م (32-32، 1002ان )الخورد أ
 مناسهههب بالتصهههميم التعليمهههي، وأشهههار إلهههى أن ههههذه األصهههناف السهههبعة قابلهههة للتعهههديل والتطهههوير مهههع

 تطور الت عل م اإللكتروني، وفيما يلي المكونات السبعة التي أوردها الخان:
تعلم لههات يههانظر  علههىالمكههون ويحتههوي هههذا  Instructional Design : م التعليمككييالتصككم( ۱

 واالستراتيجيات واألساليب التعليمية. ، والتعليم
: وتشههههمل النصههههوص والرسههههوم البيانيههههة، والتسههههجيل الصههههوتي،  ( مكونككككات الوسككككائط المتعككككددة1

الوسهههههههائطية الفائقهههههههة  Hypertext linksالفيهههههههديو والوصهههههههالت النصهههههههية الفائقهههههههة  وعهههههههروض
Hypermedia links  المتعددة النقاد ،Image maps.) 

وتضههههم أدوات االتصههههاالت )المتزامنههههة، وغيههههر المتزامنههههة(، وأدوات الوصههههول  ت اإلنترنككككت:( أدوا3
 ، النائي )الدخول إلهى الحواسهيب البعيهدة، ونقهل الملفهات(، وأدوات التصهفح )النصهية، والتخطيطيهة

 (، ومعينات التوصيل اإللكتروني، وأدوات البحث.االفتراضيومتصفحات الواقع 
 وتشمل أنظمة التشغيل المختلفة، وأقراص التخزين بأنواعها. خزين:( الحواسيب وأجهزة الت4
 ( Appsمزودو خدمات الشبكات واإلنترنت وخدمات التطبيقات ) ( مزودو الخدمة واالتصاالت:2
 (LMSوتشههههمل أدوات تههههأليف المحتههههوى، وأنظمههههة إدارة الههههتعلم ) ( برمجيككككات التككككأليف واإلدارة:3

Learning (LCMSوأنظمهة إدارة م ) حتهوى الهتعلمLearning Management) Content 

Management System ).ولغات البرمجة 
(، http: كههالخوادم الحاسههوبية لنظهههام نقههل الههنص الفهههائق )الخككوادم والتطبيقكككات المرتبطككة بهكككا( 7

 (. WAP(، ونظام البرمجيات الالسلكية )PHPالكتابة الهامشية للخوادم الحاسوبية ) ولغات
 التعللم اإللكتروني: أساليب )أنواخ(

، 2225تشير األدبيات إلى وجود أسلوبين )نوعين( للتعلم اإللكتروني، كما في الموسى والمبارك )
تزامن، والتعلم اإللكتروني مال يترونك، وهما التعلم االل(۱۲-۰۲، ۰۲۲۲ك )ي، ودرو (113-115

 : غير المتزامن، وفيما يأتي التعريف بكل نوع منهما
  : Synchronous E-leaningوني المتزامن التعلم االلكتر 

ويعنهههي أسهههلوب الهههتعل م المعتمهههد علهههى الشهههبكة العالميهههة للمعلومهههات )اإلنترنهههت( وتقنياتهههها لتوصهههيل 
س واألفكار والمعلومات، وتبادلها بين المعلم والمتعلم في الوقت الفعلهي نفسهه لتهدريس المهادة و لدر ا

بعضهههم الههبعض بشههكل مباشههر ومههع المعلههم فههي  ن  ذاتههها، كمهها يسههتطيع جميههع الطلبههة التفاعههل مههع
اإللكترونية التي تدعم االتصال التزامنهي مثهل: البهرامج الحواريهة  االتصالواحد، من خالل تقنيات 

Chat ، ومهههههؤتمرات الفيهههههديوVideo Conferencing   ومهههههؤتمرات الصهههههوتVoice 
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Conferencing  والسهههبورة البيضهههاء White board والفصهههول االفتراضهههية  Virtual 

Classroom    كمهها يمكههن تخههزين معلومههات السههتخدامها فههي المسههتقبل. ومههن إيجابيههات هههذا ،
 الراجعة المباشرة من المعلم. النوع، أن المتعلم يستطيع الحصول على التغذية

وفيه يحصل المتعلم على دورات أو محاضرات وفق برنامج دراسي مخطط له يختار فيه األوقهات 
تتناسههب مههع ظروفههه، بحيههث ال يعتمههد فيههه الطلبههة علههى االتصههال فههي موعههد زمنههي واألمههاكن التههي 

وذلك من خالل االعتمهاد علهى التقنيهات واألدوات التهي تهدعم التواصهل غيهر المتهزامن مثهل:  واحد،
  Broadcast video والفيديو كاسهت  voice mailوالبريد الصوتي  e-mailااللكتروني  البريد

غيرههها مههن وسههائل التواصههل غيههر التزامنيههة، ومههن إيجابيههات هههذا النههوع أن ، و Forums والمنتههديات
المههتعلم يحصههل علههى الدراسههة حسههب األوقههات المالئمههة لههه، وبالجهههد الههذي يرغههب بذلههه، ويسههتطيع 

 دراسة المادة، والرجوع إليها إلكترونيال كلما احتاج لذلك.
 خصائ  ومزايا التعلم اإللكتروني:

 مجموعههة مههن الخصههائص والمزايهها التههي تنبثههق مههن طبيعتههه وفلسههفته. وكلمهها نههييقهدم الههتعلم اإللكترو 
 كههان هنههاك دمههج بههين هههذه الخصههائص، كلمهها زادت فاعليههة تحقيقههها لألهههداف المنشههودة مههن الههتعلم

   فى اآلتى :اإللكتروني، ويمكن أن نوجز أهم هذه الخصائص 
 Any time and anyان كه: وتعنهي إتاحهة فهرص الهتعلم فهي أي زمهان وفهي أي م المرونكة( 1

where. 
: حيههث يحقههق الههتعلم اإللكترونههي التفاعههل مههع األخههرين، بحيههث يتفاعههل الطلبههة مههع  التفاعليككة( 2

المحتهههوى، أو مهههع مدرسهههيهم، أو مهههع زمالئههههم، أو مهههع المصهههادر اإللكترونيهههة األخهههرى، وذلهههك مهههن 
 خالل أدوات التعلم اإللكتروني التزامنية وغير التزامنية.

 : يهوفر الهتعلم اإللكترونهي بيئهة يتشهاور فيهها المعلمهون مهع بعضههمركية والكتعلم التعكاونيالتشا (3
 تعليمي مشترك. واألفكار كما يشجع الطلبة على العمل المتبادل إلنجاز هدف

: يتهههيح الهههتعلم اإللكترونهههي فرصهههال كبيهههرة للتعهههرف علهههى مصهههادر الخبكككرات والمصكككادر المتعكككددة( 4
ال مختلفهههة. كمههها يمكهههن أن يهههوفر خبهههرات حقيقيهههة مهههن خهههالل ربطهههه متنوعهههة مهههن المعلومهههات بأشهههك

 ألحداث )بث مباشر لحدث أو مؤتمر علمي...الخ(. ا بمصادر
: تعطهههي البيئههات اإللكترونيهههة الخيهههار للمتعلمهههين للمسهههاهمة بنشهههاط فهههي التمرككككز حكككول المكككتعلم( 5

المتعلمهين فهي موقهع الهتحكم، بالمراقبهة فقهط: فهالتعل م اإللكترونهي يضهع  االكتفهاءحلقات النقاك، أو 
 إذ يكون لديهم القدرة على اختيار ما يريدونهه مهن المحتهوى، والوقهت، والتغذيهة الراجعهة، ويتهيح لههم

 وسائط متنوعة للتعبير عن مدى فهمهم.
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 نماج  توظيف التعللم اإللكتروني في التعليم:

فهي  يهف الهتعلم اإللكترونهيظتو تشير األدبيات إلى وجود عدد من النمهاذج أو التصهورات المتعلقهة ب
 (، إلى وجود ثالثة نمهاذج لتوظيهف الهتعل م اإللكترونهي32، 2212التعليم، حيث يشير القحطاني )

 في التعليم، ويمكن إيجازها على النحو اآلتي:
  Supplementaryالنموذج المسهاعد  أو ما يطلق عليه Adjunct Model : النموج  المكمل  -1

 كتروني لدعم الهتعلم الصهفي، بمعنهى أن التعلهيم أو التهدريس يهتم فهي قاعهاتوفيه يوظف التعلم اإلل
الدراسة بشكل أساسي، بينما يتم االسهتفادة مهن اإلنترنهت كوعهاء لمصهادر التعلهيم والهتعلم والخبهرات 
المتنوعهههة الخاصهههة بهههالمقرر الدراسهههي أو محتهههواه، باإلضهههافة إلهههى مههها يتيحهههه المعلهههم مهههن بهههرامج أو 

اسهتكماال  بكة، أو إرشادات وتوجيهات حهول المقهرر الدراسهي وتطبيقاتهه، وتعتبهرتطبيقات على الش
 لما يتم تقديمه في الفصل الدراسي.

: ويههتم فيههه الههتعلم كليههال بشههكل الكترونههي عبههر شههبكات Fully Online النمككوج  الكلككي أو الكامككل -2
لوجههه وال الطههالب اإلنترنههت أو أي وسههيط إلكترونههي  خههر بحيههث ال يجتمههع الطههالب والمعلههم وجهههال 

ببعضهههههم، ويمكههههن أن يههههدرس الطالههههب المقههههرر االلكترونههههي انفراديههههال عههههن طريههههق الدراسههههة الذاتيههههة 
 المسهههتقلة، أو أن يهههتعلم الطالهههب تشهههاركيال مهههن خهههالل مشهههاركته لمجموعهههة معينهههة فهههي تعلهههم درس أو

 مراتتمههؤ  –إنجههاز مشههروع باالسههتعانة بههأدوات الههتعلم االلكترونههي التشههاركية مثههل )غههرف المحادثههة 
 الفيديو وغيرها(.

 Blended المههههدمج والههههذي يطلههههق عليههههه بههههالتعلم  Party Onlineالنمككككوج  الجزئككككي  -3

Learning.uk : دمج بهين التعلهيم التقليهدي )وجههال لوجهه( والهت عل م اإللكترونهي التزامنهي لهيتم ا وفيه
جمهع مها بهين مزايها الهت عل م وغير التزامني بشكل تكاملي لدعم عملية التعليم والتعلم، وههذا النمهوذج ي

االلكتروني، ومزايا التعليم الصفي. وتختلف نسهبة الهدمج بهين النهوعين بحيهث ال تزيهد نسهبة التعلهيم 
زات التعل م المدمج ( ممي343،  2225من المقرر الدراسي ويجمل الخان ) %52 وجهال لوجه عن

 بما يأتي :
المهههتعلم وانسهههجام أكثهههر مهههن متطلبهههات  يحسهههن مهههن فاعليهههة الهههتعلم وذلهههك مهههن خهههالل تهههوفير تنهههاغم -

 والبرنامج التعليمي المقدم.

يوسع مدى الوصول: إن إتباع أسلوب تقدم واحد فقط، يحدد حتمال صورال وأنماطال محهددة للوصهول  -
متعههددة للوصههول  إلههى البرنههامج التعليمههي أو نقههل المعرفههة، فيمهها يتههيح نمههوذج التعلههيم المههدمج صههورال 

 إلى المتعلمين.
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إلهى االسهتفادة  ن فاعليهة االسهتفادة مهن بهرامج التعلهيم المكلفهة: إن دمهج أسهاليب تقهدم مختلفهةيزيد م -
مههن البههرامج المقدمههة، فالبرنههامج اإللكترونههي يحتههاج إلههى تكههاليف باهظههة ولكههن تقديمههه مههن خههالل 

ت، الجلسات التعليمية االفتراضية ودمجه بمواد ذاتية السرعة وبسيطة مثل الوثائق، ودراسة الحهاال
 قد يوازي نفس التكلفة.  والوقائع المسجلة للتعليم، والتعيينات النصية والعروض التقديمية،

 المتطلبات الالزمة لدمج التعلم اإللكتروني في الجامعات :
دمج التعل م اإللكتروني في الجامعات والمؤسسات التعليمية، البد مهن اتبهاع منهجيهة منظمهة حتهى ل

 إطهههارال لههدمج الههتعل م اإللكترونهههي فههي منظومهههة (2225)قههد قهههدم الخههان يحقههق هههذا الهههدمج أهدافههه، و 
 يتكون من ثمانية أبعاد:الجامعة التقليدية 

ويشهههمل قضهههايا الشهههئون اإلداريهههة واألكاديميهههة، وخهههدمات الطالهههب المتعلقهههة  ( البعكككد المؤسسكككي:1
 اإللكتروني. بالتعلم

 يانة بيئة التعلم، وتوزيع المعلومات.ويعنى بهدارة التعلم اإللكتروني، وص ( البعد اإلداري:1
 ويبحث في القضايا التقنية للبنية التحتية في بيئات التعلم اإللكتروني، ويتضهمن البعد التقني:( 3

 هذا تخطيط البنية التحتية واألجهزة والبرمجيات .
ليهههل ويههههتم بالتهههدريس والهههتعلم، ويتضهههمن ههههذا البعهههد القضهههايا التهههي تتعلهههق بتح البعكككد التربكككوي:( 4

ف، وتحليههههل الوسهههائط، وطريقههههة التصههههميم دالمحتهههوى، وتحليههههل الجمههههور المسههههتهدف، وتحليههههل الهههه
 وطرق واستراتيجيات التعل م اإللكتروني. والتنظيم،

والسياسههي، والتنههوع الثقههافي والجغرافههي، والتحيههز،  االجتمههاعيويعنههى بالتههأثير  البعككد األخالقككي:( 5
 نية.الملكية الفكرية والمسائل القانو المتعلمين، والتوزيع الرقمي، و  وتنوع

تشههير تصههميم الواجهههة إلههى النظههرة العامههة لبههرامج الههتعلم اإللكترونهههي،  ُيعككد تصككميم الواجهككة:( 6
ويشمل هذا البعد: تصميم الصفحات، والمواقهع، وتصهميم المحتهوى، والتصهفح، واختيهار الموصهلية 

مكانية االستخدام. )الروابط  واأليقونات(، وا 
 ويهتم بالدعم اإللكتروني ودعم التعلم اإللكتروني بالمصادر لتحسين التعلم دعم المصادرةُيعد ( 7
 ويشمل تقويم المحتوى، وتقويم بيئة المتعلمين، وتقويم بيئة الهتعلم، وتقهويم الهتعلم ُيعد التقويم :( 8

 اإللكتروني في ضوء مستوى المؤسسة وبرامجها األكاديمية.
 : تعلم اإللكتروني الالزمة ألعضاء هيئة التدريسات اليالمحور الثاني: کفا

إن مختلف المهن واألعمال تتطلب قهدرال معينهال مهن الفههم والممارسهة ليهتم تأديتهها بالشهكل الصهحيح 
دراكهههم إ االعتبههار فههىوالمناسههب لههذلك يلههزم إعههداد وتههدريب األفههراد علههى طبيعههة عملهههم مههع األخههذ 

 . ومستوى الكفاية المطلوبة لتأدية هذا العمل وميولهم وطبيعة المهن التي يعدون لها
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 وقههد ظههههرت حركههة الكفايهههات مههع التقهههدم الصههناعي الهههذي صههاحب الثهههورة الصههناعية، حيهههث بهههرزت
الحاجة إلى تطوير تقنيات العمل، والتركيز على قياس األداء الفعلهي مهن واقهع العمهل   مهن حيهث 

ن هنها ظههرت حركهة اإلعهداد والتهدريب علهى الدقة والجودة والسرعة في اإلنتاج لتدريب العمال، وم
، ي حهههحين ) النيداء العهههاملأر يسسهههات لتطهههو ؤ هههها الميلإ ىات تسهههعيهههات باعتبارهههها غايهههفاكأسهههاس ال
 (.۰22،  ۰۲۲۲س، و خرون، يخمإليه في )شار مال (۰۲، ۰۲۲۰

وقههد فهههرض ظههههور تقنيهههة الهههتعلم اإللكترونهههي، ومههها تتطلبهههه مهههن أدوار جديهههدة لعضهههو هيئهههة التهههدريس 
 لسعي من قبل مؤسسات التعلهيم العهالي، والبهاحثين إلهى تحديهد أههم الكفايهات المطلهوب توفرهها فهيا

،  2212عضهههو هيئهههة التهههدريس للقيهههام بمهامهههه وأدواره فهههي بيئهههة الهههتعلم اإللكترونهههي )القحطهههاني، . 
38.) 

قههد وكههون موضههوع هههذه الدراسههة يههرتبط بكفايههات الههتعلم اإللكترونههي لههدى أعضههاء هيئههة التههدريس، ف
أصهههبح مهههن الضهههروري إعطهههاء نبهههذة مختصهههرة عهههن مفههههوم الكفايهههة ومكوناتهههها ومصهههادر اشهههتقاقها، 
إضهههافة إلهههى التطهههرق لمفههههوم كفايهههات الهههتعلم اإللكترونهههي، وتصهههنيفاتها حسهههب الدراسهههات واألدبيهههات 

 بهذا المجال. المرتبطة 
 بشككل عكام بكأنومن خكالل االطكالخ علكى األدبيكات المتعلقكة بموضكوخ الكفايكات، يمككن القكول و 

 هناك ثالثة مسارات لتعريف الكفايات وهي على النحو اآلتي:
بهأن  وهي التعريفهات التهي تناولهت الكفايهة مهن خهالل شهكلها العهام وههؤالء يهرون سار األول :مال –

 الكفاية تمثل القدرة على األداء.
 واتجاهات(. ارات،وهي التعريفات التي اهتمت بمكونات الكفاية )معارف، ومه المسار الثاني: –
وهههي التعريفههات التههى جمعههت بههين المسههارين السههابقين. وتههرى بههأن الكفايههة لههها  المسككار الثالككث : –

 والقياس. جانبان: كامن، ويتمثل بالقدرة على األداء. وظاهر، ويتمثل باألداء القابل للمالحظة
عة المعهارف والمههارات ا: مجمو نه، يعرف الباحث كفايات التعل م اإللكتروني بأوفي ضوء ما سبق

التي يمتلكها عضو هيئة التدريس في مجال التعلم اإللكتروني، التي تمكنهه مهن اسهتخدام الحاسهب 
دارتها وتقويمها.  اآللي وملحقاته وشبكة اإلنترنت   لتصميم عملية التعليم والتعلم وتنفيذها وا 

 مكونات الكفاية: 
مكونههات أساسههية ويجتمههع ثالثتههها فههي  ن واحههد،  الثههةث ون مههنتكههة تيههفاكأن ال إلههىات يههدبر األيتشهه

 اآلخر وهي : متفاعلة فيما بينها، ويصعب فصل الواحد عن
وتتمثهههل فهههي الحقهههائق والمعلومهههات والعمليهههات المعرفيهههة، والمههههارات الفكريهههة الالزمهههة  ( المعكككارف:1

 مهن الكفهاءة لعضو هيئة التدريس، لدرجهة تمكنهه مهن أداء عملهه فهي بيئهة الهتعلم اإللكترونهي بدرجهة
 والفاعلية.
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 وتشير إلى الكفاية كسلوك، وتعني القدرة على عمل مهمة محددة وقابلة للقياس في ( المهارات:1
ات مهن يهفاكنهوع مهن ال حركية في حقل التقنيهة التهي تسهاعد علهىضوء معايير متفق عليها وتشمل 

لمعلههم والمههتعلم فههي بيئههة تحليههل العمههل أو المهههام، وتحليههل التفاعههل بههين ا : ن همههايساسههأن يمصههدر 
 التعلم اإللكتروني.

وهي ترتبط بالميول والقهيم والمبهادا األخالقيهة واالسهتعدادات، والمواقهف االيجابيهة  ( االتجاهات:1
 التي تتصهل بمنظومهة الهتعلم اإللكترونهي ومهامهها، ويهؤدي تبنيهها وممارسهتها فهي إطهار العمهل إلهى

 لتزام المهني.اال
 ت : مصادر اشتقاق الكفايا

مصهدر  ، وتتحهدد أهميهة كهلتوجد العديد من المصادر التي تستخدم في اشهتقاق وتحديهد الكفايهات 
 :، ومن هذه المصادر  هدافهأ عة کل برنامج و يطبقال لطب

 ويسهتند ههذا األسهلوب علهى تصهورات و راء مجموعهة مهن الخبهراء طريقة التخمين واالستقراء: (1
 لك.م حول ذهراتبوالمتخصصين التي تعتمد خ

وفهههي ههههذه الطريقهههة يهههتم االعتمهههاد علهههى نظريهههة تربويهههة معينهههة فهههي اشهههتقاق  الطريقكككة النظريكككة: (2
التهههي ينبغهههي توفرهههها لهههدى الفهههرد للقيهههام بهههدوره ومهامهههه المتوقعهههة، والتهههي تحهههددها ههههذه  الكفايهههات
 النظرية.

تم أي مالحظههة أداء األفههراد أثنههاء قيههامهم بمهههامهم، بحيههث يهه رصككد األداء النمككوججي لدفككراد: (3
السهلوك النمهوذجي لههم فهي ضهوء تحليهل ههذه السهلوكيات حتهى نسهتطيع تحديهد الكفايهات  رصد

 الالزمة. 

 وتعني االستفادة من نتائج البحوث والدراسات ذات الصلة. الدراسة البحثية: (4

كانههت محههاوالت  وهههي قهوائم نتجههت مههن محهاوالت علميههة فهي الميههدان، سهواءل  القكوائم الجككاهزة : (5
 كمؤسسة تربوية ما. أو مجموعة فردية

ا ههحيث يتم في هذه الطريقة تحليهل األدوار والمههام المفتهرض القيهام ب تحليل المهام واألدوار: (6
 قبل الفرد، إلى مهارات ومكونات فرعية. من

 كفايات التعلم اإللكتروني لعضو هيئة التدريس الجامعي:

دريسههية ومهنيههة مميههزة، الكفههؤ بسههمات شخصههية وكفايههات ت الجههامعى يتميههز عضههو هيئههة التههدريس
كانت كفايات عامة لجميع أعضاء هيئة التدريس على اختالف تخصصاتهم، مثهل الكفايهات  سواءل 

 (35،  ۰۲۲۲ف : يالتدريسية والشخصية أو كفايات تخصصية بحسب المجال والتخصص.)الس
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 مسهتوى الجهامعي،وتحتاج الممارسة الفاعلة لنظم التعلم اإللكتروني، وأدواته، واسهتراتيجياته علهى ال
عضههو هيئههة التههدريس مههن مجموعههة مههن الكفايههات. وتختلههف تلههك الكفايههات مههن بيئههة ألخههرى  كههنتم

ا، نتيجههة ههها تتغيههر مههع تغيههر وتطههور تقنيههات الههتعل م اإللكترونههي ذاتههه، كمهها أنةحسههب التقنيههة الموظفهه
 (.41،  2212في مجال التعل م اإللكتروني. )القحطاني، السريع  النمو

مهن  نتشار اسهتخدام الهتعلم اإللكترونهي فهي المؤسسهات التربويهة البهاحثين التطهرق للعديهدوقد شجع ا
ذا الههنمط الجديههد مههن التعلههيم، وتههم التوصههل إلههى عههدد مههن المحههاوالت العالميههة هههالقضههايا المتعلقههة ب

والعربيهة، التهي سهعت للوصهول إلههى تحديهد كفايهات الهتعلم اإللكترونههي لهدى أعضهاء هيئهة التههدريس. 
كفايههات الههتعلم  (.41،  2212( المشههار إليههه فههي )القحطههاني،Shank، 2222قسههم شههانك )حيههث 

 إلى خمس محاور رئيسة، وهي : اإللكتروني
وتتمثهههل فهههي قهههدرة عضهههو هيئهههة التهههدريس علهههى التعامهههل مهههع التقنيهههات  ( كفايكككات فنيكككة أو تقنيكككة:1

 عامل معها.وتوظيفها في العملية التعليمية ومساعدة المتعلمين على الت الرقمية
س يدر تههئههة اليعضههو ه ةتنههاقك قههدر  بحيههث، ي مههيدارة الموقههف التعلهبههنههي و تع االدارة: كفايككات( 3
خطهههة سهههير واضهههحة أثنهههاء الهههتعل م مرسهههومة وفهههق أههههداف تعليميهههة محهههددة، بتزويهههد المتعلمهههين  ىعلههه

المتعلمون والتأكد من مناسبة المقررات الدراسية لمستوى المتعلمين، وحل المشكالت التي يمر بما 
 التعلم أو توجيهها إلى من يحلها. أثناء سير

وتتمثهههل فهههي قهههدرة عضهههو هيئهههة التهههدريس علهههى تخطهههيط األنشهههطة المرتبطهههة  ( كفايكككات التصكككميم:1
تاحة الفرصة للمتعلم لل مارسة والتطبيق، مبالمحتوى التعليمي، والتصميم الجيد للعملية التعليمية، وا 

 تجربة التعلم.البيئة والظروف االجتماعية ب ودمج
تعنهههى بقهههدرة عضهههو هيئهههة التهههدريس علهههى تسههههيل عمليهههة الهههتعل م  ( كفايكككات التيسكككير والتسكككهيل:4

بينهههه وبهههين المتعلمهههين، وكهههذلك بهههين المتعلمهههين مهههع بعضههههم الهههبعض ، وا عطهههاء الفرصهههة  والتفاعهههل
، و ىة للمحتهههو يهههر ثة ميهههو مصهههادر خارجنحهههههم جياإللكترونيهههة بقيهههادة األسهههتاذ نفسهههه، وتهههو  للمناقشهههة

 المساهمات الجيدة.  زيتعز 
تبخهي معهايير واضهحة للمتعلمهين،  ىس علهيئهة التهدر يو تناقك قهدرة عضهو ه : ميالتقو  كفايات( 5

ومسههههاعدتهم علههههى تحقيههههق األهههههداف المرجههههوة مههههن خههههالل متابعههههة مهههههامهم وحههههل المشههههكالت التههههي 
 تواجههم في بيئة التعلم اإللكتروني.
  International( IBSTI , 2003)دريب واألداء والههتعلموطههورت الهيئههة العالميههة لمعههايير التهه

Board of Standards for Training Performance and Instruction  بالتعهاون مهع
مريكيههههة، واألوربيههههة خههههالل ثههههالث سههههنوات مههههن العمههههل كفايههههات الههههتعلم الجامعههههات األمجموعههههة مههههن 

 إلى خمسة جوانب : اإللكتروني، وصنفتها
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وتتمثههل فههي قههدرة عضههو هيئههة التههدريس علههى أن يتواصههل بفاعليههة،  لمهنككي:( كفايككات األسككاس ا1
 ويحدث معلوماته ومهاراته المهنية ويلتزم بالمعايير والمواصفات القانونية واألخالقية. ويطور

 : وتعني القدرة على التخطيط للبرامج التدريبية، وللعملية التعليمية. ط واالعداديخطتات اليکفا( 3
فهي قهدرة عضهو هيئهة التهدريس علهى أن يحهافظ : وتتمثل  التدريب واستراتيجيات  ( كفايات طرق3

تعليميهة  على مشاركة المتعلمين معه ويشجعهم على ذلك، ويبدي مهارات عرض فعالهة، ومههارات
 فعالة، ومهارات طري األسئلة، ويزود المشاركين باإليضاحات والمالحظات.

سههتاذ علههى تقيههيم أداء المتعلمههين وعمليههة الهههتعلم، درة األوتعنههي قهه ايككات االختيككار والتقككويم :فك (4
 مدى فاعلية البرامج التعليمية والتدريبية. وتقييم

الهههتعلم  وتعنهههي قهههدرة عضهههو هيئهههة التهههدريس علهههى إيجهههاد بيئهههة مناسهههبة لعمليهههة ( كفايكككات اإلدارة:5
 وتوظيف الوسائل التقنية بفاعلية إلدارة عملية التعليم والتدريب.

 لمنهجية للدراسة:اإلجراءات ا
 نوخ الدراسة: -2

تنتمههي هههذه الدراسههة إلههى نمههط الدراسههات الوصههفية التحليليههة التههي تسههتهدف وصههف وتحليههل كفايههات 
 التعلم االلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الخدمة االجتماعية .

 المنهج المستخدم : -1
بالعينة وذلهك لعهدد مهن أعضهاء هيئهة التهدريس اعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح االجتماعي 

 بكليات ومعاهد الخدمة االجتماعية .
 ة: اسأداة الدر  -2
سههتخدم الباحههث االسههتبانة أداة للدراسههة لمناسههبتها للتعههرف علههى درجههة تههوفر كفايههات أعضههاء هيئههة ا

لهههى مهههن وجههههة نظهههرهم، وقهههد تهههم تصهههميمها بنهههاءال ع بكليهههات ومعاههههد الخدمهههة االجتماعيهههةالتهههدريس 
 . ونتائج الدراسات والبحوث السابقة مراجعة األدبيات السابقة في ذات المجال

 صدق أداة الدراسة:
أداة  يقصهههد بصهههدق األداة أن تقهههيس فقهههرات األداة مههها وضهههعت لقياسهههه، وتأكهههد الباحهههث مهههن صهههدق

 الدارسة بطريقتين:
 :المحكمينصدق ( أ

 ولية علهى مجموعهة مهن أعضهاء هيئهةرضت األداة في صورها األعللتحقق من الصدق الظاهري، 
حيههث طلههب مههنهم إبههداء ، محكمههين (7التههدريس والمتخصصههين فههي تقنيههات التعلههيم ، بلهه  عههددهم )

  رائهم حول فقرات االستبانة، من حيث:
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مالئمة المحاور لطبيعة موضوع الدراسهة، ، أهميهة الفقهرات بالنسهبة لموضهوع الدراسهة، وانتمهاء كهل 
ه، وسهههالمة الصهههياغة اللغويهههة للفقهههرات ، وأيهههة اقتراحهههات أو تعهههديالت أو قهههرة للمحهههور المدرجهههة فيهههف

م ومقترحاتهم تم تعديل بعض الفقرات، واستبدال بعهض الفقهرات، هإضافات مناسبة. ووفقال لتوجيهات
( محههاور، وكانههت 4موزعههة علههى ) ( فقههرة64لتصههبح عههدد الفقههرات فههي االسههتبانة بشههكلها النهههائي )

 على النحو اآلتي:
 ( فقرة. 16وملحقاته ) اآلليور األول: كفايات استخدام الحاسب المح

 ( فقرة. 16المحور الثاني: كفايات استخدام الشبكات واإلنترنت )
 ( فقرة. 16المحور الثالث: كفايات ثقافة التعلم اإللكتروني )

دارة التعلم اإللكتروني ) المحور  ( فقرة.16الرابع: كفايات تصميم وا 
بعههد التأكههد مههن الصههدق الظههاهري ألداة الدراسههة قههام الباحههث  لككدداة: يالككداخل( صككدق االتسككاق ب

بحسههاب معامههل ارتبههاط )بيرسههون( لمعرفههة الصههدق الههداخلي لههألداة،  بتطبيقههها ميههدانيال، ومههن ثههم قههام
بهههين درجهههة كهههل فقهههرة مهههن فقهههرات األداة بمتوسهههط الدرجهههة الكليهههة  حيهههث تهههم حسهههاب معامهههل االرتبهههاط

 ليه الفقرة ، كما توضح ذلك الجداول اآلتية :للمحور الذي تنتمي إ
ات استخدام الحاسب اآللي يفاكرسون لفقرات محور يمعامالت ارتباط ب (2) جدول رقم

 ۔وملحقات  بمتوسط الدرجة الكلية للمحور
 معامل االرتباط بالمحور رقم الفقرة معامل االرتباط بالمحور رقم الفقرة

2 00202** 9 00211** 
1 00732** 20 00739** 
2 00727** 22 00772** 
2 00792** 21 00222** 
2 00201** 22 00272** 
3 00722** 22 00727** 
7 00722** 22 00720** 
2 00227** 23 00791** 

 فأقل .  2.21يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 
واإلنترنت  اتكات استخدام الشبيفاكرسون لفقرات محور بيمعامالت ارتباط . (1)جدول رقم 

 بمتوسط الدرجة الكلية للمحور
 معامل االرتباط بالمحور رقم الفقرة معامل االرتباط بالمحور رقم الفقرة

2 00722** 9 00222** 
1 00777** 20 00223** 
2 00771** 22 00292** 
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2 00722** 21 00222** 
2 00720** 22 00719** 
3 00222** 22 00230** 
7 00223** 22 00777** 
2 00221** 23 00222** 

 فأقل .  2.21يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 
بمتوسط ثقافة التعلم االلكتروني ات يفاكرسون لفقرات محور يمعامالت ارتباط ب (2) جدول رقم

 ۔الدرجة الكلية للمحور
 معامل االرتباط بالمحور رقم الفقرة معامل االرتباط بالمحور رقم الفقرة

2 00229** 9 00722** 
1 00221** 20 00772** 
2 00202** 22 00771** 
2 00222** 21 00203** 
2 00772** 22 00722** 
3 00702** 22 00221** 
7 00722** 22 00232** 
2 00793** 23 00791** 

 فأقل .  2.21يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 
دارة التعلم االلكتروني ات يفاكحور رسون لفقرات مبيمعامالت ارتباط . (2)جدول رقم  تصميم وا 

 بمتوسط الدرجة الكلية للمحور
 معامل االرتباط بالمحور رقم الفقرة معامل االرتباط بالمحور رقم الفقرة

2 00720** 9 00297** 
1 00209** 20 00900** 
2 00227** 22 00910** 
2 00902** 21 00222** 
2 00222** 22 00273** 
3 00231** 22 00921** 
7 00923** 22 00902** 
2 00232** 23 00221** 

 فأقل . 2.21يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 
 
 



 جامعة الفيوم   -سات والبحوث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدرا

 

 55 

 العدد التاسع

 ثبات أداة الدراسة:
 (  Alpha Cronbach's لقياس مدى ثبات أداة الدراسة أستخدم الباحث )معامل  لفا کرونبا  

(α( للتأكد من ثبات أداة الدراسة، والجدول رقم   )9 ) بات أداة الدراسة :ثيوضح معامالت 
 كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة ( معامل ألفا2جدول رقم )
 كرونباخ معامل ألفا عدد الفقرات محاور األداة 

 2.956 16 ملحقاتهو  آلليات استخدام الحاسب ايکفا
 2.962 16 ات استخدام الشب ات واالنترنتيکفا

 2.964 16 كفايات ثقافة التعلم اإللكتروني
دارة التعلم اإللكتروني  2.982 16 كفايات تصميم وا 

 00933  الثبات العام
يههدل  (. وهههذا2.966( أن معامههل الثبههات العههام عههال جههدال حيههث بلهه  )5يتضههح مههن الجههدول رقههم )

 على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ويمكن االعتماد عليها في الدراسة.
 اإلحصائية : أساليب المعالجة  -2

دخالههها فههي الحاسههب اآل مههزرصههد الباحههث جميههع اسههتجابات العينههة، ور  ي، لههلههها ، ثههم تههم تفريغههها وا 
(. واسهتخدم SPSSزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )حبرنامج الخدام وتمت معالجة البيانات باست

نحرافهههات واالالمتمثهههل بهههالتكرارات، والنسهههب المئويهههة، والمتوسهههطات الحسهههابية،  اإلحصهههاء الوصهههفي
، 3، متوسهطة  4، عاليهة  5 االسهتجابة التهالي للفقهرات )عاليهة جهدال  ذلك وفق تهدرجو  المعيارية،
 (1   جدال  ، ضعيفة2ضعيفة   

 مجاالت الدراسة : -5
 أ( المجال الزمنى للدراسة :

م إلهى نهايهة شههر نهوفمبر 2217استغرقت هذه الدراسة حوالي أربعهة أشههر مهن بدايهة شههر يونيهه 
م، وهههههي الفتههههرة التههههي اسههههتغرق الباحههههث فيههههها جمههههع البيانههههات وتحليلههههها وجههههدولتها وصههههياغة 2217
 نتائجها.

 ب( المجال المكاني للدراسة:
 تمثل المجال المكانى للدراسة فى كليات ومعاهد الخدمة االجتماعية التالية :

 كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان . -
 ة الفيوم .كلية الخدمة االجتماعية جامع -
 كلية الخدمة االجتماعية جامعة أسوان . -
 كلية الخدمة االجتماعية جامعة بنى سويف . -
 المعهد العالى للخدمة االجتماعية بالقاهرة . -
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 المعهد العالى للخدمة االجتماعية بقنا . -
 المعهد العالى للخدمة االجتماعية بأسوان . -

  ( المجال البشر  للدراسة :
 الدراسة : مجتمع  -

تكهههههون مجتمهههههع الدراسهههههة مهههههن جميهههههع أعضهههههاء هيئهههههة التهههههدريس العهههههاملين بكليهههههات ومعاههههههد الخدمهههههة 
 ( عضو هيئة تدريس.552م ، والبال  عددهم قرابة )2217/2218االجتماعية للعام الدراسي 

 عينة الدراسة : -
تماعيهة مهن ( عضو هيئهة تهدريس بكليهات ومعاههد الخدمهة االج77تمثلت عينة الدراسة فى عدد ) 

( مفردة من مجتمهع 152اجمالى أعضاء هيئة التدريس حيث وزع الباحث أداة الدراسة على عدد )
( اسهههتبانة فقهههط مهههن االسهههتبانات الموزعهههة وههههذا العهههدد يمثهههل نسهههبة ) 77الدراسهههة واسهههتلم الباحهههث )

جهههراء ( مههن مجتمهههع الدراسهههة ، وقهههد عهههدها الباحهههث عينهههة لدراسهههته ، واعتبرهههها مؤشهههرلا كافيلههها إل14%
 المعالجات اإلحصائية واستخراج النتائج وفيما يلي وصفلا لعينة الدراسة. 

 ( 3جدول رقم )
 وصف مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الخدمة االجتماعية  

 المتغير م
 االستجابة

 المتغير م
 االستجابة

 % ك % ك
 الدرجة العلمية (2)

 مدرس
 أستاج مساعد

 اجأست

 
11 
22 
11 

 
12027 
2102 
12027 

 انتماء العضو لكلية او معهد (2)
 كلية 
 معهد 

 
22 
22 

 
22013 
22072 

 %200 77 اإلجمالي %200 77 اإلجمالي
 خبرة العضو فى التدريس (1)

 سنوات 2أقل من 
 سنوات 20إلى أقل من  2من 
 سنوات فأكثر 20من 

 
19 
10 
17 

 
22023 
13022 
22022 

التدريبية فى التعلم  الدورات (3)
 االلكترونى

 لم أحضر أي دورة
 دورتان فأقل

 ثالث دورات فأكثر

 
 
20 
22 
22 

 
 

22093 
21023 
22022 

 %200 77 اإلجمالي %200 77 اإلجمالي

مهن  %42.5( من أفراد عينة الدراسة يمثلهون مها نسهبته 33( أن عدد )6يالحظ من الجدول رقم )
مهن  %28.57( منهم يمثلهون مها نسهبته 22جة أستاذ مساعد ، فيما )إجمالي أفراد الدراسة هم بدر 

العينههة بدرجههة أسههتاذ وكههذلك  مههدرس وبالتههالى فههان عينههة الدراسههة قههد شههملت بشههكل متناسههب الفئههات 
 الثالث مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ  
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سهة ( عينة الدرا76( من أصل )43كما جاءت أعضاء هيئة التدريس الذين ينتمون للكليات عدد )
( عضهو هيئههة تهدريس ينتمهون لمعاهههد الخدمهة االجتماعيههة ، 34فهي حههين عهدد ) %55.26بنسهبة 
مهن عينهة الدراسهة وبالتهالى قهد شهملت العينهة المعاههد والكليهات ممها يعهزز الثقهة  %44.74وبنسهبة 

 فى نتائج الدراسة .
( 22مههها )مهههن العينههة خبهههرتهم التدريسههية أقهههل مههن خمهههس سههنوات بين  %38.16كمهها تمثلهههت نسههبة 

 12إلههى أقهههل مهههن  5مهههن العينههة خبهههرتهم مهههن  %26.31عضههو هيئهههة تههدريس ويمثلهههون مههها نسههبته 
( وبنسهههبة 27سهههنوات فهههي حهههين بلههه  عهههدد أفهههراد العينهههة الهههذين خبهههرتهم مهههن عشهههر سهههنوات فهههأكثر )

 . ويدل ذلك على تنوع سنوات الخبرة لدى األعضاء عينة الدراسة 35.53%
مهههن  %38.96مهههن أفهههراد عينهههة الدراسهههة يمثلهههون مههها نسهههبته ( 32ويشهههير الجهههدول أيضههها إلهههى أن )

( 33إجمههالي أفههراد عينههة الدراسههة ، لههم يحضههروا أي دورة تدريبيههة فههي الههتعلم اإللكترونههي فههي حههين )
من إجمالي أفراد عينة الدراسة حصلوا علهى دورتهين فأقهل، أمها  %42.86ويمثلون ما نسبته منهم 

الث دورات تدريبيهة فههأكثر فههي الهتعلم اإللكترونههي فقههد بلهه  أفهراد عينههة الدراسههة الهذين حصههلوا علههى ثهه
ويالحظ من تلك النسبة أن  من إجمالي عينة الدراسة %18.18 (، ويمثلون ما نسبته14) عددهم

عدد الذين لم يحضروا اى دورة تدريبية فى التعلم االلكترونى عهدد كبيهر ويليهه الهذين حضهروا دورة 
رة فههى دراسههة األمههر فلههم يعههد مقبههوال وأننهها نتجههه إلههى الههتعلم واحههدة وذلههك يشههير إلههى أن هنههاك ضههرو 

عكرض االلكترونى أن يكهون عضهو هيئهة التهدريس غيهر ملهم بهه ولهم يحصهل علهى اى دورات فيهه 
 : نتائج الدراسة ومناقشتها

تها حيههث عههرض النتههائج التههي توصههلت إليههها الدراسههة، ومناقشههتها وتفسههيرها فههي ضههوء أسههئل يمكننهها
 األسئلة األتية:تمت اإلجابة عن 

إجابككة السككؤال األول: مككا درجككة تككوافر كفايككات اسككتخدام الحاسككب األلككي ( النتككائج المتعلقككة ب2
 ؟ بكليات ومعاهد الخدمة االجتماعيةوملحقات  لد  أعضاء هيئة التدريس 

اسُتخرجت التكرارات والمتوسهطات الحسهابية واالنحرافهات المعياريهة السهتجابات أفهراد عينهة الدراسهة 
وضهههحها يت النتهههائج کمههها ءوملحقاتهههه، وجههها لهههيات اسهههتخدام الحاسهههب اآليهههلهههی فقهههرات محهههور کفاع
 التالي :دول جال
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 (7جدول رقم )
 الجي يوضح نتائج البعد األول 

وملحقات  مرتبة تنازليًا حسب متوسطات التوافراآللي ات استخدام الحاسب يکفا  

المتوسط  الكفاية م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الكفاية

درجة 
 التوافر

أستطيع استخدام وحدات التخزين الخارجية مثل )االسطوانات  4
 والفالشات.  CDالمدمجة 

 عالية جدلا 1 2.68 4.59

 عالية جدلا 2 2.76 4.57 أستطيع تشغيل جهاز الحاسب اآللي .  1
 لية جدلاعا 3 2.72 4.49 لدي القدرة على التعامل مع نظام التشغيل ويندوز .  2
 عالية جدلا 4 2.98 4.39 لدي القدرة على إنشاء المجلدات وتنظيمها. 7
لهههدي القهههدرة علهههى تشهههغيل األجههههزة الملحقهههة بالحاسهههب مثهههل :  3

 الكاميرا ، الطابعة ، الماسح الضوئي ، الميكروفون.
 عالية جدلا 5 2.81 4.32

)كتابهههههة ،  wordأجيههههد اسهههههتخدام برنهههههامج تحريهههههر النصهههههوص  11
 ر ، تنسيق ، جداول ، مراجعة(.تحري

 عالية جدلا 5 2.92 4.32

أسهههههههتطيع تثبيهههههههت البهههههههرامج المختلفهههههههة علهههههههى نظهههههههام التشهههههههغيل  5
windows 

 عالية جدلا 6 2.87 4.22

 عالية جدلا 7 1 4.21 أستطيع إزالة برامج الحاسب اآللي من نظام التشغيل ويندوز. 6
ت قابلهههههة أسهههههتطيع تحويهههههل المسهههههتندات النصهههههية إلهههههى مسهههههتندا 12

 pdfللنشر
 عالية 8 1.16 4.28

 ,pptأستطيع التمييز بين أنواع الملفات حسب االمتداد مثل ) 8

doc, pdf, html, avi, jpg) 
 عالية 9 1.15 3.99

( power pointأجيههد اسههتخدام برنههامج العههروض التقديميههة ) 13
 في تصميم المادة العلمية.

 عالية 12 1.13 3.97

( data showجههههاز عهههرض البيانهههات )أسهههتطيع اسهههتخدام  16
 عالية 11 2.99 3.96 وربطه بالحاسب.

أسههتطيع ضههغط أو الملفههات باسههتخدام أحههد بههرامج فههك وضههغط  12
 (winzip , winrarالملفات مثل )

 عالية 12 1.22 3.93

لهههههدي القهههههدرة علهههههى اسهههههتخدام بهههههرامج الحمايهههههة والتهههههأمين ضهههههد  9
 الفيروسات. 

 عالية 13 1.13 3.92

طيع تحويل ملفات الصوت والفيديو من صيغة إلى أخهرى أست 14
 باستخدام البرامج المناسبة. 

 متوسطة 14 1.22 3.29

أسههههتطيع تفحههههص الخلههههل فههههي حالههههة عههههدم عمههههل البههههراتمج أو  15
 األجهزة الملحقة بالحاسب.

 متوسطة 15 1.22 3.22

 عالية  2.99 4.29 المتوسط العام 
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المحهور  من كفايات ههذا – %52أي ما نسبته  –ان كفايات (، بأن ثم7يالحظ من الجدول رقم )
(، 4.21-4.59حصلت على درجهة تهوافر "عاليهة جهدال" حيهث تراوحهت متوسهطاتها الحسهابية بهين )

(، وفي المرتبة 4.59وكانت أعلى الكفايات توافرال: "استخدام وحدات التخزين الخارجية"، بمتوسط )
(، تلتهههها القهههدرة علهههى "التعامهههل مهههع نظهههام 4.57بمتوسهههط )الثانيهههة "تشهههغيل جههههاز الحاسهههب األلهههي"، 

ات مهن الكفايهات يهذه ال فا عدمها"، و تيجلدات و تنظالم" و "إنشاء Windows ويندوز التشغيل
 واألساسية لمستخدمي الحاسب اآللي. األولية

 عمهلكفاية: "تفحص الخلل في حالة عهدم  يور هلمحفي حين كانت أقل الكفايات توافرال في هذا ا
(، وكفايهة "تحويهل ملفهات الصهوت والفيهديو 3.22اسهب" بمتوسهط )لحالبرامج أو األجههزة الملحقهة با

وبدرجات توافر "متوسطة" وهي الفئة الثالثة مهن المقيهاس  (3.29)صيغة إلى أخرى" بمتوسط  من
 المتهههدرج، وربمههها يعهههود السهههبب فهههي قلهههة تهههوافر ههههاتين الكفهههايتين، إلهههى عهههدم اسهههتخدامهما الخماسهههي

 الحاجة لهما عند أفراد عينة الدراسة. باستمرار، أو لعدم
 لههيات محههور اسههتخدام الحاسههب االيهه" مههن کفا %37.5و بنسههبة (6) ات و عههددهايههة ال فايههمهها بقأ

 ، وفت بدرجة توافر "عاليهة"، وههي الفئهة الثانيهة مهن المقيهاس أخماسهي المتهدرج وملحقاته، فقد جاء
إلهى ة يل المسهتندات النصهيهات ههی : " تحو يهوههذه ال فا.  (3.92-4.28)ن يومتوسطات تتراوي ب

 حسههههب االمتههههداد"، و"اسههههتخدام برنههههامجوالتمييههههز بههههين أنههههواع الملفههههات  pdfمسههههتندات قابلههههة للههههنك 
العهههروض التقديميهههة فهههي تصهههميم عهههروض المهههادة التعليميهههة"، و"اسهههتخدام جههههاز عهههرض البيانهههات ) 

Data Showلهههى "ضههغط أو فلههك الملفههات"، و"اسهههتخدام ( وربطهههه بالحاسههب األلههي"، باإلضههافة إ
بهرامج الحمايهة والتههأمين ضهد الفيروسهات"، وقههد جهاءت هههذه الكفايهات مرتبهة بشههكل منطقهي ومتوقههع 

 التي يحتاجها ويتعامل معها عضو هيئة التدريس. ا من الكفاياتنهكو 
 أعضهاء هيئهة ومن خالل النتائج الموضحة أعاله، يتضح أن توافر كفايات التعل م اإللكتروني لهدى

من وجههة نظهرهم فهي محهور اسهتخدام الحاسهب األلهي  بكليات ومعاهد الخدمة االجتماعيةالتدريس 
(، وهو متوسط يقهع فهي الفئهة 2.99( وانحراف معياري )4.29بدرجة "عالية" وبمتوسط ) وملحقاته

تخدام المقيههاس الخماسههي المتههدرج. وقههد تفاوتههت متوسههطات فقههرات محههور كفايههات اسهه "الثانيههة" مههن
ة جدال" ين "عاليوبدرجات توافر ما ب (3.22-4.22)ن يث تراوحت بيالحاسب اآللي و ملحقاته، ح

(، فههي حههين لههم 1.22-2.68فيمهها تههراوي االنحههراف المعيههاري لهههذه الفقههرات بههين ) " متوسههطة"، إلههى
 حهثالبا ضعيفة" أو ضعيفة جدلا ويعزو" توافر جةحور علی در المفقرات هذا ا تحصل أي فقرة من

مهن  أغلهبهم كهون ،بكليهات ومعاههد الخدمهة االجتماعيهة التهدريس هيئهة أعضهاء لطبيعهة النتيجهة هذه
 الحاصلين على درجة الدكتوراه خالل السنوات األخيرة، واستخدموا الحاسب األلي أثناء دراستهم.

دراسههة تتفههق وباسهتقراء نتههائج هههذا المحههور ومقارنتههه بنتههائج الدراسهات السههابقة، نجههد أن نتههائج هههذه ال
ف ي، ودراسهة السه(۰۲۰۲، ودراسهة صهائ  )(۰۲۰۰عي )يکهل مهن دراسهة السهب إليههمع ما توصلت 
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 فهههية" يهههات "عاليهههتهههوافر کفا ىجمهههع علهههت التهههي، و (۰۲۲۲، ودراسهههة النجهههار، والعجرمهههي )(۰۲۲۲)
 دى أعضاء هيئة التدريس.ل استخدام الحاسب الجم
درجة توافر كفايكات اسكتخدام الشكبكات واإلنترنكت  إجابة السؤال الثاني: ما( النتائج المتعلقة ب1

 ؟ بكليات ومعاهد الخدمة االجتماعيةلد  أعضاء هيئة التدريس 

اسُتخرجت التكرارات والمتوسهطات الحسهابية واالنحرافهات المعياريهة السهتجابات أفهراد عينهة الدراسهة 
ا يوضههحها الجهههدول علههى فقههرات محههور كفايههات اسههتخدام الشههبكات واإلنترنههت وجههاءت النتههائج كمهه

 اآلتي:
 ( 2جدول رقم )

 الجي يوضح نتائج البعد الثانى 
 كفايات استخدام الشبكات واإلنترنت مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات التوافر.

 الكفاية م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الكفاية

درجة 
 التوافر

 , Yahoo)أسهتطيع اسهتخدام محركهات البحهث مثهل  4

Google) .للحصول على معلومات تعليمية 
4.41 2.88 1 

عالية 
 جدلا

أمتلههك مهههارات التعامههل مههع البريههد اإللكترونههي )إرسههال  6
 2 2.94 4.32 واستقبال(.

عالية 
 جدلا

أسهههتطيع التعامهههل بكفهههاءة مهههع بهههرامج تصهههفح اإلنترنهههت  3
 , Fire Fox , Internet Explorer)مثههل 

Google Chrome). 
 ةعالي 3 2.93 4.16

 عالية 4 2.86 4.12 لدي معرفة بمتطلبات االتصال باالنترنت. 1
 عالية 5 1.26 4.28 أستطيع توصيل الحاسب اآللي بشبكة اإلنترنت 2
أسهههههههتطيع التعامههههههههل مههههههههع الملفهههههههات المرفقههههههههة المرفقههههههههة  7

(Attachment)  بالبريهههههههههههههد اإللكترونهههههههههههههي بأنواعهههههههههههههها
 المختلفة )نصوص ، صوت ، صور(.

 عالية 5 1.25 4.28

مههههن  Dawnloadلههههدي القههههدرة علههههى تنزيههههل الملفههههات  9
 .Uploadاألنترنت أو تحميلها 

 عالية 6 1.24 4.27

أسهههتطيع تشهههغيل مقهههاطع الفيهههديو عهههن طريهههق االنترنهههت  13
 عالية Youtube. 3.96 1.24 7مثل 

أسههههتطيع المشههههاركة فههههي المواقههههع والمنتههههديات المتعلقههههة  14
 بتخصصي.

 عالية 8 1.12 3.84

 عالية 9 1.17 3.81مواقههههههههههههع التواصههههههههههههل االجتمههههههههههههاعي مثههههههههههههل  اسههههههههههههتخدام 8
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 الكفاية م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الكفاية

درجة 
 التوافر

Facebook , Twitter. 
اسههتخدام بعههض بههرامج المحادثههة الفوريههة بسهههولة مثههل  11

(MSN , Messnger , Skype , Yahoo). 
 عالية 12 1.23 3.68

اسههههههتطيع البحههههههث فههههههي قواعههههههد البيانههههههات والمعلومههههههات  15
اإللكترونيههههههههة المتخصصههههههههة مثههههههههل قواعههههههههد معلومههههههههات 

(ERIC , Science Direct). 
 عالية 11 1.22 3.64

 عالية 3.53 1.22 12 .(Mailing list)استطيع استخدام القوائم البريدية  12
استطيع استخدام مؤتمرات الفيهديو والمهؤثرات الصهوتية  12

 عبر االنترنت
 متوسطة 13 1.22 2.39

اسههتطيع تشههخيص مشههاكل الشههبكات ومعالجههة البسههيط  5
 منها

 متوسطة 14 1.11 3.19

لههدي القههدرة علههى إنشههاء صههفحة موقههع علههى االنترنههت  16
 خاصة بي.

 متوسطة 15 1.42 3.22

 عالية - 1.29 3.83 المتوسط العام
(، أن هنهههاك تفاوتهههال فهههي اسهههتجابات أفهههراد عينهههة الدراسهههة علهههى كفايهههات 8يتضهههح مهههن الجهههدول رقهههم )

بهههين  جاباتهم علهههى ههههذا المحهههور مهههااسهههتخدام الشهههبكات واإلنترنهههت، حيهههث تراوحهههت متوسهههطات اسهههت
( وهههي متوسههطات تقههع فههي الفئتههين األولههى والثالثههة مههن فئههات المقيههاس الخماسههي 3.22 – 4.41)

ان إلهههى "عاليهههة جهههدال" و "متوسهههطة" علهههى أداة الدراسهههة ممههها يوضهههح التفهههاوت فهههي  المتهههدرج واللتهههين
 .النترنتوا بكاتاستخدام الش ياتمحور کفا ىالدراسة عل استجابة أفراد عينة

 من النتائج أن استجابات أفراد الدراسة كانهت بدرجهة "عاليهة جهدال" علهى اثنتهين مهن كفايهات ويتضح
( وههههى: "أسهههتطيع اسهههتخدام محركهههات 4حيهههث جهههاءت الكفايهههة رقهههم ) الشهههبكات واإلنترنهههت اسهههتخدام

للحصهول علهى معلومهات تعليميهة" بالمرتبهة األولهى بمتوسهط  (Yahoo, Google) :البحهث مثهل
رسهههال واسهههتقبال("، بالمرتبهههة مهههل )( وههههى: "أمتلهههك مههههارات التعا1(، وجهههاءت الكفايهههة رقهههم )4.41)

(، 4.32) وبمتوسهههط ينهههالبريهههد اإللكترو  مهههع الثانيهههة مهههن حيهههث اسهههتجابة أفهههراد عينهههة الدراسهههة عليهههها
البحههث عبههر  ويمكههن أن يعههزى ذلههك إلههى أهميههة تلههك الكفههايتين ألعضههاء هيئههة التههدريس، مههن حيههث

عن المعلومات، واإلطالع على  خر المستجدات، واستخدام البريد اإللكتروني للتواصل المحركات 
 مع اآلخرين والهذي أصهبح مهن الضهروريات لمهن يعهيك فهي ههذا العصهر فضهالل عهن أعضهاء هيئهة

 .التدريس
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لدي " :أما بالنسبة للكفايات األقل توافرال في محور كفايات استخدام الشبكات واإلنترنت، فقد كانت
لقههدرة علههى إنشههاء صههفحة )موقههع( علههى اإلنترنههت خاصههة بههي"، بدرجههة تههوافر متوسههطة، وبمتوسههط ا
(، سبقتها كفاية "تشخيص مشاكل الشبكات ومعالجة البسيط" وكفاية "استخدام مؤتمرات الفيديو 2)

( 22،29و  2و  19و المههؤتمرات الصههوتية عبههر اإلنترنههت"، بدرجههة تههوافر "متوسههطة" وبمتوسههط )
ي وجميعها من الكفايات المتقدمة التي تحتاج للممارسة والتدريب، والذي لم يتوافر لهدى لعلى التوا

 .هيئة التدريس  معظم أعضاء

يهههات الل مهههن محهههور کفا6 ۲أي مههها نسهههبته  يهههةکفا( ۰۰ههههذا اخهههور وعهههددها ) يبههه يهههاتفاكواغلهههب ال
اتها الحسههابية الشههبكات واإلنترنههت، حصههلت علههى درجههة تههوافر "عاليههة"، وتراوحههت متوسههط اسههتخدام

، وكانههت مرتبههة تنازليههال مههن األعلههى تههوافرال علههى النحههو التههالي: "التعامههل بكفههاءة ( 3-4،  16) بههين
اإلنترنهت"، و"المعرفهة بمتطلبهات االتصهال باإلنترنهت"، و"توصهيل الحاسهب اآللهي  تصفح مع برامج

و"القهدرة علهى تنزيهل الملفهات بشبكة اإلنترنت"، و"التعامل مع الملفات المرفقة بالبريهد اإللكترونهي"، 
 عمن اإلنترنت أو تحميلها"، و"تشغيل مقاطع الفيديو عهن طريهق اإلنترنهت"، و"المشهاركة فهي المواقه

"، و"استخدام مواقع التواصل االجتماعي"، و"استخدام بعض بهرامج بتخصصي والمنتديات المتعلقة
نههههات والمعلومههههات اإللكترونيههههة فههههي األخيههههر "البحههههث فههههي قواعههههد البيا وجههههاءت ،"المحادثههههة الفوريههههة

البريدية"، وربما يعزى السهبب فهي ذلهك إلهى عهدم اشهتراك الجامعهة  المتخصصة"، و"استخدام القوائم
فههي قواعههد البيانههات والمعلومههات العالميههة، وعههدم اسههتخدام بعههض أعضههاء هيئههة التههدريس للخههدمات 

 .المتاحة عبر اإلنترنت
كفايهات الهتعلم اإللكترونهي لهدى أعضهاء هيئهة التهدريس ومن خالل النتهائج، يتضهح أن درجهة تهوافر 

ات كاسهههتخدام الشهههب يهههاتمحهههور کفافهههي وفهههق وجههههة نظهههرهم  بكليهههات ومعاههههد الخدمهههة االجتماعيهههة
( وبهانحراف معيهاري 3.83) "عالية"، حيث بل  المتوسط العام لهذا المحور بدرجة انتكواالنترنت 

(1.29.) 
 ا الدراسة في محور كفايهات اسهتخدام الشهبكات واإلنترنهت،الباحث النتيجة التي وصلت إليه ويعزو
انتشار استخدام الحاسب اآللهي واإلنترنهت فهي السهنوات األخيهرة وتهوفره لهدى الكثيهر مهن النهاس  إلى

بصهههفة عامهههة وأعضهههاء هيئهههة التهههدريس بصهههفة خاصهههة، حيهههث يتهههوفر لهههديهم قهههدر عهههالي مهههن الثقافهههة 
اإلنترنهت والتفاعهل مهع األخهرين، باإلضهافة إلهى تهوافر  والتعليم الهذي يمكهنهم مهن الولهوج إلهى شهبكة

أعضاء هيئة التهدريس  أماكن عملهيئة التدريس في منازلهم، أو في  أعضاء لدى معظم نترنتاإل
 .بكليات ومعاهد الخدمة االجتماعية

حيههث  (، ودراسههة السههيف2212هههذه النتيجههة مههع النتههائج التههي جههاءت فههي دراسههة السههبيعي ) وتتفههق
" يهههةعال" راد العينهههات فهههي ههههذه الدراسهههات كفايهههات اسهههتخدام الشهههبكات واإلنترنهههت، بدرجهههةيمتلهههك أفههه

تفهههق ت لي ، كمههاالتهههوا ى( علهه4رجههات مهههن د 3.43و )( 5 رجههات مهههند 4.18) يتوسههط حسهههابكمو 
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ا  يهات التعامهلتهوافر کفا فهي(، ۰۲۲۲) ی( ودراسهة النجهار والعجرمه۰۲۰۲مع دراسهة صهائ  ) أيضل
حركههههات البحههههث عبههههر اإلنترنههههت بدرجههههة "عاليههههة"، وتختلههههف مههههع هههههاتين مههههع البريههههد اإللكترونههههي وم

 يهثل عهام حكات واالنترنهت بشهكاسهتخدام الشهب کفايهات خهور بالنسهبة التهوافر جهةدر  فهيو  ينالدراست
درجهههة التهههوافر فهههي ههههذه الدراسهههة  ين، حهههينال الدراسهههتكههه فهههيانهههت درجهههة التهههوافر العهههام " متوسهههطة" ك

 "عالية".
السؤال الثالث: ما درجة توافر كفايات ثقافة الكتعلم اإللكترونكي لكد   جابة( النتائج المتعلقة بإ2

 ؟ بكليات ومعاهد الخدمة االجتماعية أعضاء هيئة التدريس
 التكرارات والمتوسهطات الحسهابية واالنحرافهات المعياريهة السهتجابات أفهراد عينهة الدراسهة اسُتخرجت

 :ني وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآلتيفقرات محور كفايات ثقافة التعل م اإللكترو  على
 (9رقم ) جدول

تنازليًا حسب متوسطات  مرتبة كفايات ثقافة التعلم اإللكترونيالجي يوضح نتائج البعد الثالث  
 .التوافر

 الكفاية م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيكككب 
 الكفاية

درجكككككككككة 
 التوافر

 عالية 1 2.92 3.92 تعلم التقليدي.أفرق بين التعلم اإللكتروني وال 6
 عالية 2 2.91 3.69 لدي معرفة بفوائد التعلم اإللكتروني. 3
 عالية 3 2.93 3.65 لدي معرفة بمفهوم التعلم اإللكتروني. 1
 عالية 4 2.92 3.57 لدي معرفة بأهداف التعلم اإللكتروني. 2
لهههدي معرفهههة بالصهههعوبات التهههي تواجهههه تطبيهههق الهههتعلم  7

 تروني.اإللك
 عالية 5 1.28 3.55

 عالية 6 1.23 3.39 أعرف سلبيات التعلم اإللكتروني. 5
 متوسطة 7 2.96 3.35 أمتلك معرفة جيدة بأنواع التعلم اإللكتروني. 4

لهههدي معرفهههة بنمهههاذج توظيهههف الهههتعلم اإللكترونهههي فهههي  16
 التدريس.

 متوسطة 8 1.226 3.24

 متوسطة 9 2.99 3.22 اإللكتروني. لدي معرفة بأدوار المعلم في التعلم 14
لهههههههدي معرفهههههههة بهههههههأدوار المههههههههتعلم فهههههههي بيئهههههههة التعلههههههههيم  15

 اإللكتروني.
 متوسطة 12 1.25 2.93

لههدي معرفههة بالمعههايير الدوليههة للههتعلم اإللكترونههي مثههل  8
SCORM. 

 متوسطة 11 2.99 2.72

لههدي معرفههة بالمعههايير الدوليههة للههتعلم اإللكترونههي مثههل  9
Black Board , Moodle   ... 2.67 2.96 12 متوسطة 
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 الكفاية م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيكككب 
 الكفاية

درجكككككككككة 
 التوافر

 متوسطة 13 2.97 2.61 لدي معرفة بخطوات التحول إلى التعلم اإللكتروني. 13
 Learningلههدي إلمههام بمفهههوم الكائنههات التعليميههة  11

Object. 
 ضعيفة 14 1.221 2.53

لدي معرفهة بعهض بهرامج تهأليف المحتهوى اإللكترونهي  12
 … Authorware , Courselabمثل 

 ضعيفة 15 1 2.51

 ضعيفة 16 1 2.45 لدي معرفة بمفهوم الجيل الثاني للتعلم اإللكتروني. 12
 متوسطة  2.98 3.1 المتوسط العام

(، أن هناك تفاوتال في استجابة أفهراد عينهة الدراسهة علهى محهور كفايهات 9يالحظ من الجدول رقم )
 – 3.92بهين ) مها المحهورهذا  ياتقتهم کفاثقافة التعل م اإللكتروني، حيث تراوحت متوسطات مواف

الخماسهي  اسوهي متوسطات تقع في الفئة "الثانيهة"، و"الثالثهة"، و"الرابعهة" مهن فئهات المقيه( 2.45
المتدرج، والتي تشير إلى درجات توافر "عالية"، و"متوسطة"، و"ضعيفة"، مما يوضح التفهاوت فهي 

 .رلمحو ا اذه ىاستجابة أفراد عينة الدراسة عل
 ثقافة التعلم اإللكتروني ياتوبالنظر إلى الجدول السابق نجد أن أعلى الكفايات توافر و محور کفا

 فرق بين التعلم اإللكتروني والتعلم التقليدي"، حيث حصلت على المرتبة األولى، بمتوسطأانت: "ك
 (، جهاءت3.69) معرفة بفوائد التعلم اإللكتروني" في المرتبهة الثانيهة، بمتوسهط يتلتها "لد( 3.92)

 بعدها علهى الترتيهب كفايهة: "لهدي معرفهة بمفههوم الهتعلم اإللكترونهي"، و"لهدي معرفهة بأههداف الهتعلم
طبيههق التعلههيم اإللكترونههي وجميعههها بدرجههة اإللكترونههي"، و"لههدي معرفههة بالصههعوبات التههي تواجههه ت

 ."عالية"توافر 
 الهتعلم اإللكترونههي هههي: "لههدي معرفههة فهي حههين كانههت أقههل الكفايههات تهوافرال فههي محههور كفايههات ثقافههة

بمفهوم الجيل الثاني للت عل م اإللكتروني" حيث حصلت على المرتبة األخيرة بدرجة توافر "ضعيفة"، 
، باإلضافة إلى كفاية: "لدي معرفة ببعض برامج تأليف المحتوى اإللكتروني"، ( 2.45وبمتوسط )

إللكتروني"، وكالهما حصلتا على درجة توافر وكفاية: "لدي معرفة ببعض برامج تأليف المحتوى ا
"ضعيفة"، مما يهدل علهى ضهعف تهوافر ههذه الكفايهات لهدى غالبيهة أفهراد عينهة الدراسهة مهن أعضهاء 

 .تعد من المعارف المتقدمة في مجال الت عل م اإللكتروني اههيئة التدريس   ألن
 مهن محهور %52ي مها نسهبته كفايهات أ (8) أمها بقيهة الكفايهات األخهرى فهي ههذا المحهور وعهددها

كفايهههات ثقافهههة الهههتعلم اإللكترونههههي، فقهههد أظههههرت نتهههائج الدارسههههة توافرهههها بدرجهههة "متوسهههطة"، وهههههي 
المتعلقههههة بمعرفههههة: "سههههلبيات الههههت عل م اإللكترونههههي"، و"أنههههواع الههههت عل م اإللكترونههههي"، و"نمههههاذج  الكفايههههات
فههي الهتعلم اإللكترونهي"، و"أدوار المههتعلم ، و"أدوار المعلهم  اإللكترونهي فههي التهدريس" الهت عل متوظيهف 
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"، و"المعايير الدولية للتعل م اإللكتروني"، و"نظم إدارة التعلم اإللكتروني"، اإللكتروني في بيئة التعلم
بهههين  و"خطهههوات التحهههول إلهههى الهههت عل م اإللكترونهههي" وقهههد تهههراوي المتوسهههط الحسهههابي لههههذه الفقهههرات مههها

 "الثالثة" من فئات المقياس الخماسي المتدرج. الفئة (، وهو يقابل2.61 – 3.39)
ويتضههح مههن تحليههل بيانههات الدراسههة أن درجههة تههوافر كفايههات ثقافههة الههتعلم اإللكترونههي لههدى أعضههاء 

وفههق وجهههة نظههرهم، كانههت بدرجههة "متوسههطة"  بكليههات ومعاهههد الخدمههة االجتماعيههةهيئههة التههدريس 
 (.3.12لهذا المحور )توسط العام مال حيث بل 
الباحث النتيجة التي توصلت إليها الدراسة في محور كفايات ثقافة التعلم اإللكترونهي، إلهى  ويفسر

عهدم اهتمههام الدولههة بشههكل عهام والجامعههة بشههكل خههاص بهالتعلم اإللكترونههي، وال توجههد مؤسسههات أو 
جهههات حكوميههة تتبنههى نشههر ثقافههة الههتعلم اإللكترونههي، كمهها يعههود ذلههك أيضههال إلههى عههدم وجههود بيئههة 

مكانيات مناسبة  حةصال  .لتطبيق هذا النوع من التعلم، في الظرف الحالي على األقلوا 
دارة الكككتعلم  إجابكككة السكككؤال الرابكككع( النتكككائج المتعلقكككة ب2 : مكككا درجكككة تكككوافر كفايكككات تصكككميم وا 

 ؟. بكليات ومعاهد الخدمة االجتماعيةالتدريس  اإللكتروني لد  أعضاء هيئة
ت الحسهابية واالنحرافهات المعياريهة السهتجابات أفهراد عينهة الدراسهة اسُتخرجت التكرارات والمتوسهطا

 :تيعلى فقرات محور كفايات ثقافة التعلم اإللكتروني وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول اآل
 ( 20) جدول رقم

 الجي يوضح نتائج البعد الرابع 
دارة يمكفايات تصم   ت التوافر.اإللكتروني مرتبة تنازلًيا حسب متوسطا التعلم وا 

المتوسككككككككككط  الكفككككاية م
 الحسابي

االنحككككراف 
 المعياري

ترتيب 
 الكفاية

درجككككككككككككككككة 
 التوافر

 عالية 1 2.98 3.48 استطيع تحديد مدى مالءمة المقرر لتدريسه إلكترونيلا. 1
 متوسطة 2 2.99 3.37 لدي القدرة على تحديد األهداف العامة للمقرر اإللكتروني. 2

تعلهههم المقهههرر اإللكترونهههي بأسهههلوب إجرائهههي  أسهههتطيع صهههياغة أههههداف 4
 متوسطة 3 1.29 3.26 وقابل للقياس.

اسههتطيع تضهههمين الههدروس اإللكترونيهههة بأنشهههطة تشههح علهههى التفاعهههل  9
 متوسطة 4 1.26 3.17 بين المتعلمين.

 متوسطة 5 2.98 3.12 أستطيع تحليل خصائص المتعلمين المرتبطة بالتعلم اإللكتروني. 3
 متوسطة 5 1.11 3.12 على تحديد خطوات تصميم الدروس اإللكترونية. لدي القدرة 5
 متوسطة 6 1.14 3.28 لدي القدرة على تحديد المحتوى اإللكتروني ومواصفاته. 6
 متوسطة 6 1.28 3.28 أستطيع تضمين المشاهد والروابط اإلثرائية في الدروس اإللكترونية. 12

8 
صههميم إلههى محتههوى إلكترونههي لههدي القههدرة علههى تحويههل مواصههفات الت

 Power Point Authorware)باسهتخدام أدوات التهأليف مثهل 

Course Lab). 
 متوسطة 7 1.29 3.25

 متوسطة 7 1.21 3.25 استطيع اختبار استراتيجيات تعليم وتعلم مناسبة للتعلم اإللكتروني. 11
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المتوسككككككككككط  الكفككككاية م
 الحسابي

االنحككككراف 
 المعياري

ترتيب 
 الكفاية

درجككككككككككككككككة 
 التوافر

 متوسطة 8 1.25 2.96 ي.لدي القدرة على إعداد الطلبة لتحمل مسئولية التعلم اإللكترون 15
 متوسطة 9 1.15 2.95 أستطيع تطبيق أحد نماذج التصميم التعلمي في التعلم اإللكتنروني. 7

التهي تعمههل  (Feed Back)أسهتطيع تحديهد أنمههاط التغذيهة الراجعهة  13
 متوسطة 12 1.22 2.86 على نجاي التعلم اإللكتروني.

 متوسطة 11 1.14 2.83 ناسب التعلم اإللكتروني.لدي القدرة على استخدام أساليب تقويم ت 14
 متوسطة 12 1.23 2.82 لدي القدرة على إدارة الحوارات اإللكترونية. 12

أسهههههههتطيع اسهههههههتخدام أحهههههههد أنظمهههههههة إدارة الهههههههتعلم اإللكترونهههههههي مثهههههههل  16
BlackBoard , Modle 

 متوسطة 13 1.12 2.61

 متوسطة  1.28 3.25 المتوسط العام
 (، أن هنهههاك تجانسهههال بشهههكل عهههام فهههي اسهههتجابات أفهههراد عينهههة12جهههدول رقهههم )يتضهههح مهههن خهههالل ال

دارة الهههتعلم اإللكترونهههي يهههاتمحهههور کفا ىالدراسهههة علههه الدراسهههة تهههوافر  ينهههةع ىتهههر  يهههث، ح تصهههميم وا 
 – 3.37) ينمهها بهه كفايههاتالمحههور لههديهم بدرجههة "متوسههطة"، ويتههراوي متوسههط هههذه الهههذا  يههاتکفا

لههى تههوافرت بدرجههة "عاليههة"، ممهها يوضههح التجههانس فههي اسههتجابة أفههراد ا الكفايههة األو دمهها عهه( ، 2.61
الدراسة على هذا المحور، ويتضح من النتائج أن استجابة أفراد عينة الدراسة على توافر الكفايات 

 ."المنصوص عليها في هذا المحور كانت بدرجة "متوسطة
 إلكترونيهههال  يسههههالمقهههرر لتدر مالئمهههة  ىايهههة "أسهههتطيع تحديهههد مهههدفالجهههدول السهههابق أن ك مهههن ويالحهههظ
، فيمهها  (3.48علههى المرتبههة "األولههى" فههي هههذا المحههور بدرجههة تههوافر "عاليههة"، وبمتوسههط ) حصههلت

الكفايات بدرجة توافر "متوسط" وقد كانت أعالها توفرال كفاية: "لذي القهدرة علهى تحديهد  جاءت بقية
تعلهم المقهرر اإللكترونهي بأسهلوب األهداف العامهة للمقهرر اإللكترونهي"، و"أسهتطيع صهياغة أههداف 

إجرائههههي واضههههح وقابههههل للقيههههاس"، و"أسههههتطيع تضههههمين الههههدروس اإللكترونيههههة بأنشههههطة تشههههجع علههههى 
و"أسههتطيع تحليههل خصههائص المتعلمههين المرتبطههة بههالتعلم اإللكترونههي"،  ،"التفاعههل بههين المتعلمههين

عههل هههذا السههبب هههو مهها ويالحههظ أن هههذه الكفايههات مرتبطههة بكفايههات تصههميم التههدريس التقليههدي، ول
 .من غيرها من كفايات هذا المحور جعلها تحصل على درجات توافر أعلى

دارة الههتعل م اإللكترونههي فقههد كانههت: "أسههتطيع  أمهها أقههل الكفايههات تههوافرال فههي محههور كفايههات تصههميم وا 
ونيهههة"، اسهههتخدام أحهههد أنظمهههة إدارة الهههُتعلم اإللكترونهههي"، و"لهههدي القهههدرة علهههى إدارة الحهههوارات اإللكتر 

القهههدرة علهههى اسهههتخدام أسهههاليب تقهههوم تناسهههب الهههت عل م اإللكترونهههي"، و"أسهههتطيع تحديهههد أنمهههاط  و"لهههدي
تعمل  التي في التعلمالتعلمي  يماإللكتروني"، و "أستطيع تطبيق أحد نماذج التصم التغذية الراجعة
باحهث ذلهك إلهى اإللكتروني"، وجميعها جاءت بدرجهة تهوافر "متوسهطة"، ويعهزو ال التعلمعلى نجاي 

أن هههذه الكفايههات ال يمكههن توافرههها بدرجههة أكبههر مههن "متوسههطة" إال بالتههدريب والممارسههة المسههتمرة، 
 .بكليات ومعاهد الخدمة االجتماعيةالتدريس  هيئة وهذا ما ال يتوفر ألعضاء
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وادارة  يمتصهم يهاتة تهوافر محهور کفاجهعام يتضح من خالل تحليهل بيانهات الدراسهة أن در  وبشكل
وفههق وجهههة   بكليههات ومعاهههد الخدمههة االجتماعيههةتعلم اإللكترونههي لههدى أعضههاء هيئههة التههدريس الهه

( وبهانحراف معيهاري 3.25نظرهم كانت بدرجة "متوسطة" حيث بله  المتوسهط العهام لههذا المحهور )
 المقياس الخماسي المتدرج. فئاتهذا المتوسط ضمن الفئة "الثالثة" من  ( ويقع1.28ه )مقدار 

ة الهههتعلم و ادار  يمباحهههث النتيجهههة التهههي توصهههلت إليهههها الدراسهههة فهههي محهههور كفايهههات تصهههمويفسهههر ال
دارة الههت عل م اإللكترونههي يعتبههر مههن المراحههل المتقدمههة  اإللكترونههي والتههى تختههاج إلههى بههأن تصههميم وا 

لى ممارسة وتطبيق فعلي علهى أرض الواقهع وههو مها يفتقهده أعضهاء هيئهة  برامج تدريبية خاصة، وا 
 .بكليات ومعاهد الخدمة االجتماعية التدريس
(، كما تتفق جزئيال مع دراسة 2229هذه النتيجة مع النتيجة التي جاءت بما دراسة السيف ) وتتفق

يم تصههههم يههههاتأن کفا ىلههههإ اشههههارتأ تههههى، وال(۰۲۰۲، و دراسههههة شههههائع )(۰۲۲۲النجههههار والعجرمههههي )
دارتها من أقل الكفايات توافرال لدى المقررات  .أعضاء هيئة التدريس اإللكترونية وا 

 :يمكن تلخي  اآلتيفى محاورها المختلفة وباستقراء نتائج الدراسة 
 الدراسة، فهنه يمكن ترتيب درجة توافر كفايهات الهتعلم اإللكترونهي تساؤالتخالل اإلجابة على  من
، وفقههال لمهها وضههحته المعالجههات  بكليههات ومعاهههد الخدمههة االجتماعيههةأعضههاء هيئههة التههدريس  لههدى

العينة، حيث تهم حسهاب المتوسهطات الحسهابية واالنحرافهات المعياريهة  إلحصائية الستجابات أفرادا
 (.11لتلك المحاور مرتبة تنازليال حسب المتوسطات الحسابية كما يظهر في الجدول رقم)

 (22جدول رقم )
ات حسب متوسط استجابات أفراد الدراسة على فقرات جميع محاور الدراسة مرتبة تنازلياً  

 .التوافر لكل محور

 الكفايككة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 الكفاية

درجة 
 التوافر

 عالية 1 2.99 4.29 كفايات استخدام الحاسب اآللي وملحقاته. 1
 عالية 2 1.29 3.83 كفايات استخدام الشبكات واالنترنت. 2
 توسطةم 3 2.98 3.12 كفايات ثقافة التعلم اإللكتروني. 3
دارة التعلم اإللكتروني 4  متوسطة 4 1.28 3.25 كفايات تصميم وا 

 عالية  2002 2021 المتوسط العام
 (، أن المتوسهههط الحسههابي العهههام لدرجههة تهههوافر كفايههات الهههتعلم اإللكترونهههي11يتضههح مهههن الجههدول )

 اري مقهداره( وبانحراف معيه3.52) هو بكليات ومعاهد الخدمة االجتماعيةألعضاء هيئة التدريس 
اإللكترونهههي لهههدى عينهههة أفهههراد  الهههتعلم، وبهههذللك يمكهههن القهههول: إن درجهههة تهههوافر كفايهههات : ( 1.24)
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بوجهههه عهههام ههههي درجهههة  بكليهههات ومعاههههد الخدمهههة االجتماعيهههةأعضهههاء هيئهههة التهههدريس  الدراسهههة مهههن
 .""عالية

وران وقهههد تفاوتهههت متوسهههطات درجهههات تهههوافر الكفايهههات علهههى المحهههاور األربعهههة، حيهههث حصهههل المحههه
األول والثههاني علههى درجههة تههوفر "عاليههة"، فيمهها حصههل المحههوران الثالههث والرابههع علههى درجههة تههوافر 

( فيما تراوي االنحراف 3.25 – 4.29بين ) "متوسطة" وقد تراوحت متوسطات المحاور األربعة ما
 ويمكن تفصيل ذلك في اآلتي :( ۰.۲۲ – ۲.۲۲) بين المعياري ما

ق بكفايهات اسهتخدام الحاسهب اآللهي وملحقاتهه فهي الترتيهب األول، حيهث جاء المحور األول والمتعل
، ممها يشهير  (2.99( بهانحراف معيهاري )4.29بلغت قيمة المتوسط الحسابي العام لههذا المحهور )

إلى أن أفراد عينة الدراسة تتوافر لهديهم كفايهات اسهتخدام الحاسهب األلهي وملحقاتهه بدرجهة "عاليهة"، 
 .ماسي المتدرجخ"الثانية" من المقياس ال تأتي في المرتبة وهي

جاء المحور الثاني المتعلق بكفايات استخدام الشبكات واإلنترنت في الترتيهب الثهاني، حيهث بلغهت 
(، مما يعني أن أفراد 1.29( بانحراف معياري )3.83قيمة المتوسط الحسابي العام لهذا المحور )

لشههبكات واإلنترنههت بدرجههة "عاليههة" أيضههال، ولكنههه أقههل الدراسههة تتههوافر لههديهم كفايههات اسههتخدام ا عينههة
 .العام من المحور األول ةمتوسط في

جاء المحور الثالث المتعلق بكفايات ثقافة التعلم اإللكتروني في الترتيب الثالهث، بمتوسهط حسهابي 
، وهههههذا المتوسههههط يههههأتي فههههي المرتبههههة "الثالثههههة" مههههن المقيههههاس ( 2.98( وانحههههراف معيههههاري )3.12)

المتدرج، ويعني هذا أن أفراد عينة الدراسة تتهوافر لهديهم كفايهات ثقافهة الهتعلم اإللكترونهي  اسيالخم
  متوسطة. بدرجة
دارة الهتعلم اإللكترونهي فهي الترتيهب الرابهع، بمتوسهط المحور جاء  الرابع المتعلهق بكفايهات تصهميم وا 
رتبة "الثالثة" من المقياس وهذا المتوسط يأتي في الم( ، 1.28) ( وانحراف معياري3.25ي )بحسا

دارة الههتعلم  المتههدرج، الخماسههي ويعنههي هههذا أن أفههراد عينههة الدراسههة تتههوافر لههديهم كفايههات تصههميم وا 
 "متوسطة". بدرجة اإللكتروني

 : هاتوصياتو أهم نتائج الدراسة 
 :: أهم نتائج الدراسة أوالً 

 :الدراسة بتساؤالتأ( النتائج المتعلقة 
   بكليهههههات ومعاههههههد الخدمهههههة م اإللكترونهههههي لهههههدى أعضهههههاء هيئهههههة التهههههدريس تتهههههوافر كفايهههههات الهههههتعل

بشكل عهام بدرجهة "عاليهة"، وفيمها يهأتي توضهيح اسهتجابة أفهراد عينهة الدراسهة، كهل  االجتماعية
 : محور على حده
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لههههديهم القههههدرة علههههى  بكليههههات ومعاهههههد الخدمههههة االجتماعيههههةاتضههههح أن أعضههههاء هيئههههة التههههدريس  -1
 بة عاليههة، حيههث كانههت كفايههات هههذا المحههور هههي األكثههر تههوافرال،اسههتخدام الحاسههب اآللههي بنسهه

وجاءت في المرتبة األولى من حيث درجة التوافر، وخصوصال تلك المتعلقهة بتشهغيل الحاسهب 
اآللههي واسههتخدام وحههدات التخههزين والتعامههل مههع الملفههات والمجلههدات، وتشههغيل األجهههزة الملحقههة 

زالههة بههرامج الحاسههب اآلنههي، إال أن قههدرتهم بههدت بالحاسههب، واسههتخدام برنههامج الههورد، وتثبيهه ت وا 
 متوسهههطة فهههي تفحهههص الخلهههل فهههي حالهههة عهههدم عمهههل البهههرامج أو األجههههزة الملحقهههة بالحاسهههب،

 .وتحويل ملفات الصوت والفيديو من صيغة إلى أخرى

فهي اسهتخدام اإلنترنيهت  بكليهات ومعاههد الخدمهة االجتماعيهةبدأت قدرة أعضهاء هيئهة التهدريس  -2
التهوافر، فقهد  أيضال، وقد جاءت كفايات هذا المحور في المرتبة الثانية من حيث درجة"عالية" 

أبهههدوا قهههدرة عاليهههة جهههدال فهههي اسهههتخدام محركهههات البحهههث للحصهههول علهههى المعلومهههات التعليميهههة، 
هم بدت متوسهطة فهي إنشهاء توكذلك امتالك مهارات التعامل مع البريد اإللكتروني، إال أن قدر 

ومعالجههة المتوسههط منههها،  لههى اإلنترنههت، وتشههخيص مشههاكل الشههبكاتصههفحات خاصههة بهههم ع
 .واستخدام مؤتمرات الفيديو، والمؤتمرات الصوتية عبر اإلنترنت

معرفة متوسطة بثقافهة الهتعلم  بكليات ومعاهد الخدمة االجتماعيةأظهر أعضاء هيئة التدريس  -3
التهوافر، وبهدت لههديهم  اإللكترونهي، وحصهل ههذا المحهور علهى الترتيهب الثالهث مهن حيهث درجهة

اإللكترونههههي والتعلههههيم التقليههههدي، وفوائههههد الههههتعلم اإللكترونههههي، الههههتعلم  معرفههههة عاليههههة بههههالفرق بههههين
والصهههعوبات التهههي تواجهههه تطبيقهههه، إال أن لهههديهم معرفهههة ضهههعيفة بمفههههوم  ، ومفهومهههه، وأهدافهههه

فهههههوم الكائنههههات اإللكترونههههي، وبم المحتههههويتههههأليف  بههههرامجاإللكترونههههي، و  الجيههههل الثههههاني للههههتعل م
 .التعليمية

دارة الهتعلم اإللكترونهي فهي المرتبهة األخيهرة مهن حيهث تهوافر كفاياتهه لهدى  جاء -4 محور تصهميم وا 
، وبدرجههة تههوافر متوسههطة، حيههث  بكليههات ومعاهههد الخدمههة االجتماعيههةأعضههاء هيئههة التههدريس 

لتههدريس التقليديههة، كانههت أعالههها تههوافرال تلههك الكفايههات التههي تتشههابه فههي إجراءاتههها مههع مهههارات ا
ية، وتحليل ئتحديد األهداف العامة للمقررات اإللكترونية، وصياغتها بطريقة إجرا لىكالقدرة ع

 خصهههائص المتعلمهههين، وجهههاءت أقهههل الكفايهههات تلهههك التهههي تتعلهههق باسهههتخدام أنظمهههة إدارة الهههتعلم
دارة الحوارات اإللكترونية، وتحديد أنماط التغذية الراجعة ال اإللكتروني،  تي تعمل على نجايوا 

 لُتعلم اإللكتروني.لاإللكتروني، وتطبيق أحد نماذج التصميم التعليمي المناسبة  التعلم
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 :ياتصتو ال -ب
 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يقترح الباحث التوصيات اآلتية: 

  الخاصهة بأعضهاء االستفادة من كفايات الت علم اإللكترونهي الحاليهة، عنهد إعهداد بهرامج التهدريب
 .بكليات ومعاهد الخدمة االجتماعيةهيئة التدريس 

  بكليههات ومعاهههد تنظههيم دورات تدريبيههة فههي مجههال الههتعلم اإللكترونههي ألعضههاء هيئههة التههدريس
اإللكترونهههي وتوظيهههف اإلنترنهههت فهههي  ثقافهههة الهههتعلمال مجهههوخاصهههة فهههي  ، الخدمهههة االجتماعيهههة

 .التعليم

  للمشهههاركة فهههي  بكليهههات ومعاههههد الخدمهههة االجتماعيهههةيس إتاحهههة الفرصهههة ألعضهههاء هيئهههة التهههدر
الهههتعلم اإللكترونهههي وتوظيفهههه فهههي العمليهههة التعليميهههة وذلهههك مهههن خهههالل تهههوفير خطهههوط  اسهههتخدام

 .في الجامعة إنترنت للكليات واألقسام

  وضع الهتعلم االلكترونهي ضهمن خطهة بهرامج إعهداد المعلهم الجهامعى وتكهون إلزاميهة حتهى يهتقن
 يس التعلم االلكتروني ويكون مهيأ له .عضو هيئة التدر 

  تطوير مقررات الحاسب الآللى التهى تهدرس بكليهات ومعاههد الخدمهة االجتماعيهة بحيهث تنشهر
 ثقافة التعلم االلكتروني وترسخ لها فى المجتمع .

  تطوير البنية التحتية بالكليات والمعاهد بحيث تتوافق وتتالئم مع متطلبات التعلم االلكتروني 
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 اجع الدراسةمر 
 المراجع العربية:

 ۰۱ ج. 4ط ،العهرب  نسهال(. 2225) ،المصري  ينابن منظور، ابن الفضل جمال الد -1
 : دار صادر للطباعة والنشر. يروت، ب

فهههي التهههدريس التطهههوير المهنهههي لعضهههو هيئهههة بهههرامج  ،( 2224) ، ل زاههههر، علهههي ناصهههر -2
أم القهههرى، مكهههة المكرمهههة،  ، جامعهههة شهههورةلجامعهههات السهههعودية. رسهههالة دكتهههوراه غيهههر منا

 المملكة العربية السعودية.
(. مههدى تههوافر كفايههات التعلههيم اإللكترونههي لههدى أعضههاء 2212البيشههي، عههامر متههرك. ) -3

 –هيئهههة التهههدريس فهههي جامعهههة الملهههك خالهههد ومهههديين ممارسهههتهم لهههها. مجلهههة عهههالم التربيهههة 
 . ۱۱، ع ۰۰مج  ية،البشر  الموارد يةالمؤسسة العربية لالستشارات العلمية و تنم

(. الهههتعلم اإللكترونهههي 2212توفيهههق، صهههالي الهههدين محمهههد  علهههي، ناديهههة حسهههن السهههيد. ) -4
وعصههههر المعرفههههة )رؤى مسههههتقبلية للمجتمههههع العربههههي(. مصههههر: المكتبههههة العصههههرية للنشههههر 

 والتوزيع.
 يهههاتفاك نمههه يسالتهههدر  يئهههةن اعضهههاء هكهههتم ىمهههد(. ۰۲۲۹محمهههود محمهههد. ) نهههىجهههاد، م -5

 . ۰ع  ، ۰۹، مج  مصر – يمالتعل تكنولوجياجامعة الباحة.  فيتروني كالتعلم االل
 ينتضههمفههي  يههبالو  ىعلهه يههامالههتعلم القفاعليههة  ۔( 2227)كههي ز  يلهههع يننسههر  يههدي ،الحد -6

ماجسهتير  لةالتعلم اإللكترونهي للكهن طهالب الدراسهات العليها بكليهات العربيهة. رسها ياتفاك
 العربية.غير منشورة. جامعة المنصورة: دمياط، جمهورية مصر 

(. اسهههههتراتيجيات الهههههتعلم اإللكترونهههههي )ترجمهههههة: علهههههي بهههههن شهههههرف 2225الخهههههان، بهههههدر. ) -7
 ، حلب : شعاع للنشر والعلوم.  ي( سورياحى التينجابر الوائلي، وم الموسوي، وسالم بن

(. حهههوافز ومعيقهههات اسهههتخدام التعلهههيم االلكترونهههي مهههن 2212الخطيهههب، لطفهههي محمهههد. ) -8
يسهههية فهههي الجامعهههة العربيهههة المفتوحهههة . مئويهههة للبحهههوث وجههههة نظهههر أعضهههاء الهيئهههة التدر 

 . 2، ع  27األردن ، مج  –واالجتماعية  العلوم االنسانية –والدراسات 
لتكنولوجيهههههها الههههههتعلم  والتاريخيههههههة(. األصههههههول النظريههههههة 2211خمههههههيس، محمههههههد عطيههههههة. ) -9

 يع.السحاب للنشر والتوز  لقاهرة: مصر، دارااإللكتروني. 
طهارق عبهد السهالم.  لحلهيم ،صهالي أمهين محمهد  عبهد ا يهوة،: عليهةمحمهد عط ميس ،خ -12

كفايههههات تصهههميم التفاعليههههة ببهههرامج الوسههههائط المتعهههددة لههههدين أخصههههائي  يهههدتحد(. ۰۲۲۲)
التعليم . القمهر العلمهي السهنوي الحهادي عشهر ) تكنولوجيها التعلهيم اإلليكترونهي  تكنولوجيا

 . 18مج ر ، صم -وتحديات التطوير التربوي في الوطن العربي( 



 جامعة الفيوم   -سات والبحوث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدرا

 

 72 

 العدد التاسع

اسهتخدام التعلهيم اإللكترونهي فهي كليهة  ت(. معوقها2229سعد بن عبهدالرحمن. ) الدايل، -11
المعلمهههين بجامعهههة الملهههك سهههعود مهههن وجههههة نظهههر أعضهههاء هيئهههة التهههدريس . مجلهههة أنحهههاد 

 . 54ن ، ع داالر –الجامعات العربية 
اء عضههههوات هيئههههة ر (. دراسههههة آل2227الههههدخيل، مشههههاعل عبههههد العزيههههز عبههههد الههههرحمن ) -12

الملهههك مسهههعود تحهههوي اسهههتخدام التعلهههيم اإللكترونهههي فهههي  امعهههةالتهههدريس بكليهههة العربيهههة بج
التعلهههيم الجهههامعي. رسهههالة ماجسهههتير غيهههر منشهههورة. كليهههة التربيهههة، جامعهههة المهههدلك سهههعود. 

 الرياض.
 –متطلباتههههه  –مبرراتههههه  –( : التعلههههيم اإللكترونههههي مميزاتههههه 2229درويههههك ، إيهههههاب ) -13

 ة :  مصر ، دار السحاب للنشر والتوزيع.إمكانية تطبيقه ، القاهر 
 م(. تختار الصحاي. دمشق: المكتبة األموية. 1978) بكر أبي بن محمد الرازي، -14
جههههده: دار . ۰. ط اإللكترونههههيالههههتعلم  يههههاتاكف (.۰۲۲۹محمههههد محمههههود. ) ين،الههههد يههههنز  -15

 خوارزم للنشر.
 تبة الرشد.ك: ماض ي. الر اإللكتروني يموالتعل مالتعل تكنولوجيا( .۰۲۲۲سام، احمد. )  -16
 توفرهها ودرجهة اإللكتروني التعلمات ياكف(. ۰۲۰۰. ) يفهادي بن محمد نا يعي ،السب -17

بجامعههة المالههك سههعود . رسههالة للطههالب هيئههة التههدريس بالسههمنة التحضههيرية  ءعضههاكلههها أ 
 ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة الملك سعود. الرياض.

ترونههي كالتعلههيم االل يههاتاكفتههوافر مههدى (. ۰۲۲۲مههد. )مح يمانمنههال بنههت سههل يف ،السهه -18
وأسهههاليب تنميتهههها مهههن وجههههة نظهههر أعضهههاء هيئهههة التهههدريس بكليهههة التربيهههة فهههي  ومعوقاتهههها

رسالة ماجستير غير منشهورة. كليهة التربيهة، جامعهة الملهك سهعود،  -جامعة الملك سعود 
 الرياض. 

 يههدةجد يههاتلعقههل،  فههاق و تقنا يههرو تحر  اإللكترونههي يمالتعلهه(. ۰۲۲۲شههحاته، حسههن. ) -19
 القاهرة: دار العالم العربي.. ۰. طللتعليم

(. تقهويم مسهتوى أداء أعضهاء هيئهة 2228الشهري، بنهدر بهن عبهد هللا بهن ضهيف هللا. ) -22
وحههة )فههرع الريههاض(. دالتههدريس التعليمههي فههي بيئههة التعلههيم اإللكترونههي بالجامعههة العربيههة ال

 تربية، جامعة الملك سعود.منشورة. كلية ال ررسالة ماجستير غي
لتقنيههههة االتصههههال  ي(. المنظههههور العههههولم2225الريههههاض. الصههههالح، بههههدر بههههن عبههههدهللا. ) -21

 . 2السعودية ، مج  –التربية  : ندوة العولمة وأولويات والمعلومات
متطلبهههات دمهههج الهههتعلم االلكترونهههي عهههن بعهههد فهههي ( 2227) الصهههالح، بهههدر بهههن عبهههدهللا -22

 –المجههههال ، رسههههالة التربيههههة وعلههههم الههههنفس ظههههر خبههههراء الجامعههههات السههههعودية مههههن وجهههههة ن
 . 29السعودية ، ع 
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(. كفايهههات التعلهههيم اإللكترونهههي لهههدى أعضهههاء هيئهههة 2212وفهههاء بنهههت حسهههن. ) صهههائ  ، -۰۱
 – القراءة والمعرفةمجلة ،  الملك عبد العزيز ي في جامعةالمنزل االقتصاد التدريس بكلية
 . 129مصر ، ع 

القهاهرة: . ۰(، ط يبههاعهداده، و تدر  كفاياته،. المعلم )م( ۰۲۲۲رشدي احمد. ) يمة،طع -24
 ي.بر العر كدار الف

التربويهة الالزمهة لمعلهم العربيهة كلغهة ثانيهة بالمسهتوى الجهامعي.  يهاتفاكال(. 1986ههههههههههه ) -25
 . ۰۱ن العري، مج طمجلة التعليم الجامعي في الو 

 –المبهههههادا  – لفلسهههههفةا(. التعلهههههيم اإللكترونهههههي 2228حمهههههدي أحمهههههد. ) يهههههز ،العز  عبهههههد -26
 التطبيقات. عم ان: المملكة األردنية الهاشمية. دار الفكر. –األدوات 

(. معوقههههات الههههتعلم 2212عبههههدالعزيز، عبههههدالعزيز السههههيد  ومحمههههد، إينههههاس الشههههافعي. ) -۰۹
جامعهة الملهك خالهد .  –ا بههاإللكتروني مهن وجههة نظهر الطالبهات بكليهة التربيهة للبنهات بأ

 . 42مصر، ع  - يية للدراسات االجتماعمجلة الجمعية التربو 
 ، االردن عمهان أسهاليبه ،واتهه و دمفهومهه وا يالبحهث العلمه(. 2225ذوقهان. ) يدات،عب -28

 ر.ك: دار الف
. ورقهة عمهل  واعهدة(. "التعليم اإللكتروني تقنية والده وطريقة 2223العريفي، يوسف. ) -29

رة. مههههدارس الملههههك فيصههههل : مقدمههههة إلههههى النههههدوة األولههههى للتعلههههيم اإللكترونههههي خههههالل الفتهههه
 م(.2223) بالرياض.

. عم ان: دار صفاء للنشر 1(. البيئة اإللكترونية . ط 2212رخي مصطفى. ) يان،عل -32
 .والتوزيع

 یت سي بياستخدام نظام و  هاراتتوافر م ىمد(. ۰۲۲۲، غانم بن طواك . ) العنزي -31
(WebCT)  نظههرهم.  لههدى أعضههاء هيئههة التههدريس فههي جامعههة الملههك فيصههل مههن وجهههة

 .رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، جامعة الملك سعود. الرياض
اسههتخدام البرمجيههات االجتماعيههة اثههر (. ۰۲۰۲محمههد. ) يضمحمههد بههن عهها القحطههاني، -32

ة مههن أعضههاء هيئههة التههدريس فههي سههمار ماإللكترونههي لههدى مجتمههع العلههى كفايههات التعلههيم 
أم القههرى، مكههة المكرمههة، المملكههة العربيههة  جامعههة المالههك تحههال.. غيههر منشههورة ، جامعههة

 .السعودية
(. تقهههويم تجريهههة جامعهههة الملهههك سهههعود فهههي 2226سهههعيد بهههن فهههازع بهههن أحمهههد. ) القرنهههي، -33

معلومههههات اإلنترنههههت فههههي مسههههاندة للالشههههبكة العالميههههة  ربههههع Webct سههههتخدام نظههههام إلههههىا
 .ود. الرياض. كلية التربية، جامعة المسلك سعمنشورة التدريس. رسالة ماجستير غير
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 المتطلبهههههةعلومهههههات مال كاتشهههههب يهههههاتفاك(. ۰۲۰۰عبهههههدالرزاق محمهههههد. ) يحيهههههى قطهههههران، -۱3
كلية التربية جامعة صنعاء ومدى توافرها لديهم. لجنة جامعة  يس فيالتدر  هيئة ألعضاء

 . ۰، ع  ۲مج التربوية والنفسية ، اليمن ، صنعاء للعلوم 
 النظم، عمان: دار الفرقان. ءضو (. الكتابات التعليمية في 1983مرعي، توفيق. ) -35
 تعلمم(. تحههههديات الهههه2227)، زينههههب محمههههود   ومحمههههد، أمههههاني عبههههد القههههادري مصههههيلح -36

  مهج بيهة ،العر  يهةربتتاحهة لالسهتفادة منهه . مسهتقبل الماإللكترونهي فهي مصهر والفهرص ال
 .( 46ع ) ۱۲، (63)
، المركههز الههوطني  (2229الههدولي األول للههتعلم اإللكترونههي والتعلههيم عههن بعههد ) المههؤتمر -37

مههارس الريههاض: المملكههة  18 - 16والتعلههيم عههن بعههد فههي الفتههرة مههن  للههتعلم اإللكترونههي
 .العربية السعودية

مركهز التعلهيم اإللكترونهي بجامعهة  ، (2212ي األول للتعليم اإللكترونهي )لالمؤتمر الدو  -38
 .أبريل، المنامة: البحرين البحرين،

. والتطبيقات سلكتروني األس(. التعليم اإل2225د. )، عبد هللا  والمبارك، أحم الموسى -39
 .شبكة البيانات الرياض: مؤسسة

 :الههههيمن متههههوفر علههههى الههههرابط -موقههههع مركههههز تقنيههههة المعلومههههات فههههي التعلههههيم العههههالي  -42

http://ycit-he.net/a/ 
، مهندسهههه كفايهههات ال ىالقهههائم علهه يمههيبرنهههامج التعلال(. ۰۲۲۹، محمهههود کامههل. ) الناقههة -41

 . . القاهرة : مطابع الصلويجيةيواجرا عراق
ي محاضههر  كامههتال ىمههد(. ۰۲۲۲سههامح. ) يههلجم ی،: العجرمهه ، حسههن عبههدهللا النجههار -42

مجلهة  ،الهتعلم اإللكترونهي فهي ضهوء بعهض المتغيهرات  األقصهى ، كفايهاتجامعة جامعة 
 . 16فلسطين ، ع  –والدراسات  بحاثجامعة القدس الُمفتوحة لأل

( برنامج إلكتروني مقتري لتنمية كفايات الدراسة عبر 2225الهزاني ، نورة بنت سعود ) -43
لطالبههات كليههات البنههات، رسههالة دكتههوراه غيههر منشههورة، الريههاض:  نظههم التعلههيم اإللكترونههي

 .كلية التربية للبنات
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