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 ادللخص
 –اليػدرس    ام ىػد الونػاف اٞتةا ػ    نػُت  ىدفت الدراسػ  اذل ياػ س ارػ رال اليم ػال اول ػًتى  لػدء ايئػ   ىا ػ       

اسػػػيتدات الث  )ػػػ   اسػػػيث   يف اااػػ س ارػػػ رال اليم ػػػال اول ػػػًتى  ل ةز ػػػظ الػػػا ٍت ل يم ػػػال  . نػػ ليف   از ػػػظ ٤ت فنػػػ   انػػػاء
لغ مت اخياػ ر يانػ   ثااػ  يئػااوا  ىالثػ ،يف  مد اجزا  الصدؽ ىال)ث ل ى٘تااظ الواػزال ل ةااػ س0202اول ًتى   السمادي 

يف يئااً ان ايئ   ىا   اليدرس    ام ىد الوناف اٞتةا      اناء مث ىزيت اوسيث    اليت اييةدل ااا س 02يددىل  
اليدرج ال)الثي ىان الني وج اليت تاص ت الار  الدراس  اف ايئ   ىا   اليدرس    ام ىد الونػاف اٞتةا ػ  لي  ػاف ارػ رال 

 ا١تؤىل الم ةييف ، و و تاجد فزىؽ   ار رال اليم ال اول ًتى  ىفا  ١تيغَت  اٞتن اليم ال اول ًتى  ٔتسياء جاد ىا
 ار رال اليم ال اول ًتى ، امرد الوناف اٞتةا  ، ااا س ا١تر رال، ٤ت فن   اناء، ىا   اليدرس . ال  ة ل ا١توي  ا :

Abstract 

    The aim of the study is to measure the e-learning skills for the 

performance of faculty members at the Institute of Fine Arts (Boys and 

Girls) in the Nineveh Governorate Center. The researcher used a 

questionnaire to measure the e-learning skills of the National Center 

The researcher used questionnaires of the e-learning skills scale of the 

Saudi National Center for E-Learning (20) (20) after the validity, 

stability and distinction of the paragraphs of the scale were selected ,  

A stratified sample of 60 members of the teaching staff at the Institute 

of Fine Arts in Nineveh was chosen randomly Then , the 

questionnaire،which adopted the triple gradient scale. was distributed 

One of the results of the study is that the faculty members at the 

Institute of Fine Arts possess e-learning skills at a good level, and that 

there are no differences in e-learning skills according to the change of 

gender and educational qualifications. 

Key Words: Electronic learning , faculty members ,ى Institute of Fine 
Arts , Nineveh Governorate,  measure skills. 

 الفصل االول
 حث التعريف ابلب

 Research Problemأوال : مشكلة البحث 
د  ئػػوت ال )ػػَت اػػن الدراسػػ ل اذل ىجػػاد امايػػ ل   اسػػيتداـ اليم ػػال اول ػػًتى  ىااػػيالؾ ال وػػ  ل الالزاػػ  لػػ ل  لاػػ

، 0222  النجػ ر ىالمجزاػي: .فئال ين صماابل أخزء   اجمل ؿ ا١تيم ق ابسيتداـ اليم ال اول ًتى    لثاا   األ  دلاػ 
 .يف02
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فإذا ا  ا يا ن  إذل ا١تدارس ىا١تم ىد ىاٞت ام ل    الدان المز اػ   صػارع ي اػ  ىالمػزاؽ ٓت صػ  ىجػدان أف المة اػ  و زالػت    
تػػيل داخػػل الوصػػل ىتزت ػػظ ي ػػص ا١تم ػػل  ةصػػدر ل ةم ااػػ ل ىتػػيل ابلمػػزؽ اليا ادسػػ  ا١تميةػػدع ي ػػص ال يػػ   ىالا ػػل ىالسػػثارع 

أاػػ  اسػػيتداـ اٟت سػػا  ىاو ًت ػػت ىا١تم اػػل ذال الاسػػ وا اليم اةاػػ  ا١تيمػػددع ف ػػل ٕتػػد  ،لػػ ى مػػا الاسػػ ول اليم اةاػػ  الاد
 . زسار  إذل ال )َت ان ادارسن  ىام ىدان ىج ام تن   مد

ى اث إف اسيتداـ الي نالاجا    اليم ال يد أصثح أازا ضزىر  ى يةا  ىلا  تزف  ١ت  لو اػن أرر إا  اػ  ي ػص ية اػ       
سػاا    اػ   -ل ا فإف او يا ؿ ان اليم ال ابلمػزؽ اليا ادسػ  إذل اليم ػال اول ػًتى  ا١تميةػد ي ػص الي نالاجاػ   ،ل ىاليم لاليم ا

 يف22، 0222  سُت ىا حل: .سيم ب اٗت ذ يدع خماال ٖتي ج إذل ىيت ىجرد  اسل انر  .أى جظوا 
     ادسن  ا١تاصل ي ػص درجػ  ٦ت رسػ  أيئػ   ىا ػ  اليػدرس    سميةد ٧ت ح اليم ال اول ًتى    ام ىد الوناف اٞتةا     

ىاػن خػالؿ اي  مػ  الثػ  )ُت  ،ا١تم ىد ١تر رال اليم ال اول ًتى  ىيدرهتل ي ػص تاػده ىػ ا النػاع اػن اليم ػال اٟتػدسث ل م ثػ 
ول ػًتى  الػيت ٘ت ػنرل اػن لا ظ يدـ تاافز ار رال اليم ػال ا ،ين  )ب لدرج  ٦ت رس  أيئ   ىا   اليدرس  ٢ت ه ا١تر رال

ىٗتػػزسج جاػػل اػػَت يػػ در ي ػػص اوىيةػػ ـ ابليم ػػال  ،٦تػػ  سم ػػ  أرراً سػػ ثا  ي ػػص ٧تػػ ح المة اػػ  اليم اةاػػ  ،تاظاورػػ    اليػػدرس 
ىىػػ ا اػػ  أ ػػ رل إلاػػو  مػػا الدراسػػ ل الػػيت أ ػػدل ىجػػاد ائػػ الل يدسػػدع   اليم ػػػال  ،اول ػػًتى  ى٦ت رسػػيو   اليم ػػال

يف ىىػػ ا ٦تػػ  دفػػح الث  )ػػ  الايػػاؼ ينػػد ىػػ ه ا١تئػػ    الػػيت ل ػػن صػػا اير  اػػن 0222، ىاصػػ ح0220ل،اول ػػًتى   ٛت سػػ
 خالؿ السؤاؿ اآليت :

 ما مهارات التعليم االلكرتوين لدي أعضاء ىيئة التدريس يف معاىد الفنون اجلميلة يف مدينة ادلوصل ؟
 The Importance Of The Research: أمهية البحث  اثنياً 
  ظػػل النػػزىؼ الػػيت سمائػػر  المػػ دل جػػزا  ج وحػػ   ػػػارىان ىالػػيت تمػػاؽ ا١تسػػَتع الم ةاػػ  اليم اةاػػ  ىاٟت جػػ  ا١ت سػػػ  اذل        

ى مد ظرار الما١ت  ىاو وي ح ي ص اوخزسن تثُت ىجاد  ل ى وػل اػن ا١تيغػَتال الػيت تيػبي ل  سػزي   ثػَتع اػح  اسيتداـ اليم ال
وف المػػ دل سمػػار يصػػزا سيسػػل  يػػدفق ،اػػ  ا١تيمػػارع ىػػي ا )ػػز اػػ  لاػػظ ىػػ ه النػػ ىزعىلمل الي نالاج،ايم ثػػ ل المصػػز اٟتػػدسث

 يف02، 0222 رابح: .ا١تم اا ل ا٢ت و   ى ن   الئث  ل ىالننل ا١تم اا تا  ا١تويا  
 ػػػل ىػػػ ه اوسػػػث   دفمػػػت اذل اوىيةػػػ ـ ابلًت اػػػظ ي ػػػص او نةػػػ  لناػػػل ا١تم ااػػػ ل ىتػػػداى٢ت  ىاٟتصػػػاؿ ي ارػػػ  ىاػػػن ىػػػ ه     
 نةػػ  الػػيت  ػػززل : اليم ػػال اول ػػًتى  ى اليم ػػال  ااسػػػم  او ًت ػػت ىال يػػ   اول ػػًتى  ى اليم ػػال اب١تزاسػػ   ىالػػيم ل يػػػ  او

 يف22، 0222 النج ر ىالمجزاي: .دىف اوليظاـ ْتئار ٤ت ضزال   ي ي  اليدرس  ،الئث  ل
أف اليم ػال  يفJanson & Mayersج  سػن ىاػ سزز  فاػ  ز  ،ىسػزء الًت اسػاف أف اليم ػال اول ػًتى  لػو أباػ   ثػَتع    

 -اول ًتى  حياق اويت :
 فثتالؼ أس لاب اليم ل اليا ادسػ  الػيت ٖتػد     اػظ ٤تػدىد ا)ػل : الوصػل الدراسػي  ،سسرل   تاساح  م ؽ اليم ال

 ، اث ل ن  دى  اليم لفر ا الناع ان اليم ال ساسح  دىد اليم ل  ،أى فن   ا١تدرس  أى ا١تمةل أى ا١ت يث  أى ا١تسزح
فإا   ا  الاصاؿ إذل ا١تم اا  أى اص در اليم ل ذال الاس وا ا١تيمددع اي     ،  أي ا  ف تيافز فاو خدا  او ًت ت

 . سرال  ىسسز  غا الننز ين ا١تايح اليت ي او ٔت  سسةح ل ةيم ل ٔتااص   اليم ل ىسئجمو ي ص اليظىد ان ا١تمزف 
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 ١تمزىض  ااسم  اليم ال اول ًتى   مثام  دسن اا اػ  ايجػددع ٓتػالؼ النصػاص ال)  يػ  الػيت سػيل سيةاظ احملياء الم ةي ا
 . ئزى    تاارسخ ٤تددع

  فرنػػ ؾ ال )ػػَت اػػن ا١تاػػزرال الدراسػػا  الػػيت سػػيل تدرسسػػر  اػػن خػػالؿ اليم ػػال اول ػػًتى  ،سمػػظز اورػػـا الػػيم ل يػػن  مػػد، 
 ةػ  ل ػن اػن خال٢تػ  اٟتصػاؿ ي ػص تاػاه   ،ىا١تزى ػ    احمليػاء ،ل دراسػ  ىتيةاظ ىػ ه ا١تاػزرال  يػافَت الايػت ا١تن سػب

 ،ان سػػب ألدا  ا١تػػيم ل فإا   اػػ  اوتصػػ ؿ  ػػُت ا١تم ػػل ىا١تػػيم ل ي وةػػ  سػػاا  أ ػػ ف ىػػ ا اوتصػػ ؿ ايظاانػػ  أـ اػػَت ايػػظاان
  .٦ت  سئوي  مدا جدسدا ي ص أس لاب اليم ل ، ئ ل فزدي أى ٚت يي

 ،فزض ي ػػػص يئػػػا ىا ػػػ  اليػػػدرس  ادىار جدسػػػدع،داـ اٟت سػػػا  اآلرل ىخدايػػػو ا١تيم اػػػ  ابأل ًت ػػػتىاػػػح ا يئػػػ ر اسػػػيت      
ىاصػثح دىر ،ىاح ام لػب ال)ػارع ا١تم اا تاػ  ىاوتصػ ول اػن جرػ  اخزء،تية  ص اح اليادـ الم ةػي ىالي ن ػاجي اػن جرػ 

ىانرػػ  ارػػ رال ، وػػ  ل يم ػػال اول ًتى ا١تتمػػا ىا١تئػػزؼ ىا١تصػػةل ل اػػ  ال الصػػوا  الػػيت سػػاؼ ساػػدار   ااسػػم  ادىال ٥تي
 يف20، 0220 المجزاي: .اسيتداـ اٟت سا  ىاو ًت ت ىالصواؼ اوفًتاضا 

 ،ىسػػزء الًت اسػػاف أف اليم ػػال اول ػػًتى  حياػػق يػػددا اػػن ا١تػػظا  ابرػػ  : أ ػػو سناػػل المة اػػ  اليم اةاػػ  اػػن ا١تم ػػل إذل ا١تػػيم ل    
ىسنةي ار رال الثحث ىاوسياص   ىاليم ل ال ايت  ،مل ا١تيم ل فم و ىإا  ا   اؿ الايتىام و ٤تار المة ا  اليم اةا  ٔت  ا

 ،ىارػػ رال اوتصػػ ؿ ىا١ترػػ رال اوجية ياػػ  لػػدء ا١تيم ةػػُت ىارػػ رال اليو ػػَت اػػن خػػالؿ ٚتػػح ا١تم ااػػ ل ىتصػػناور  ى اػػدى 
اليغ ػب ي ػص  اػمل ا١تم ةػُت ىاليغ ػب ي ػص ائػ     ىار رال ا يا   ا١تمزف  ىتاظاور   ة  أ ػو سسػ يد اودارال اليم اةاػ   

ىاو ػالع   Video conferencing  ةػ  سنةػي ا١ترػ رال األ  دلاػ  لػدء ا١تم ةػُت اػن خػالؿ  ،الػدرىس ا٠تصاصػا 
 يف22، 0220 ٛت سل: .ي ص اليج ر  ىالثحا    ٥تي ف أ٨ت   الم دل

 اصناف التعليم االلكرتوين
  التعليم االلكرتوين ادلتزامن 
اليم ال ي ص ا٢تاا  ال ي حيي ج اذل ىجاد ايم ةػُت    وػ  الايػت أاػ ـ أجرػظع ال ةثاػاتز وجػزا  الناػ ش ىاحمل دثػ   ػُت  ىىا

 (Virtual Classroom)المال  أ وسرل ى انرل ى ُت ا١تم ل ان خالؿ الوصاؿ اوفًتاضا  
  التعليم االلكرتوين الغري متزامن 
ا)ػل اٟتصػاؿ ي ػص ا٠تػ ال ،حييػ ج اذل ىجػاد ا١تيم ةػُت    وػ  الايػت ى وػ  ا١ت  ف ىا اليم ال اَت اث  ز الػ ي و      

 ،اػن خػػالؿ ا١تاايػػح ا١تيصػػ   ي ػػص الئػث   أى األيػػزاص ا١تد٣تػػ  أى يػػن  زسػػق أدىال اليم ػال اول ػػًتى  ا)ػػل ال سػػد اول ػػًتى 
 يف20، 0202 ا١ت ل ي: .احمل ضزال ا١تسج   ،  ا ل ا١تن يئ 

 الرتبويني أن ىناك أىداف للتعليم االلكرتوين امهها :ويرى الكثري من 
  تماسز دىر ا١تم ل   المة ا  اليم اةا   ىت تاا ب اح اليمارال الم ةا  ىالي نالاجا  ا١تسيةزع ا١تيال ا.  
 تاده اليم ال ال ي سن سب الو  ل يةزس  ٥تي و  اػح ازايػ ع الوػزىؽ الوزدسػ   اػنرل لػدء  ػال  ىرفػح يػدرال اليو ػَت 

 .الم ا 
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  من جػ  اليم ػال ىتادلػو   صػارع اما رسػػ  ف لػدرىس تاػدـ   صػارع مناذجاػ  ىا١تة رسػػ ل اليم اةاػ  ا١تيةاػظع ل ػن ايػػ دع
 .ت زارى 

   اث تيل الدراس   دىف يااد ا   ا  ىزا  ا ،جمل اليم ال ا )ز ازى . 
 يف02، 0202ي: ا١ت ل  . ئز اليانا    اجمليةح ىايم   اورـا اىسح ل يم ال ا١تسيةز 

ٕتػػ ىز ياػػػاد ا١ت ػػ ف ى الظاػػػ ف   المة اػػ  اليم اةاػػػ  ىتاسػػاح فػػػزص الاثػػاؿ   اليم ػػػال المػػ رل ى ٕتػػػ ىز ياثػػ ل ٤تدىدسػػػ        
اح ازاي ع الوزىؽ الوزدسػ   ػُت ا١تيم ةػُت ى  .ى ٘ت ُت ا١تؤسس ل اليم اة  ان ٖتااق اليازسح األا)ل ١تااردى  احملدىدع،األا  ن

 ـ ية اػػ ل الػػيم ل    ا ػػ ل ان سػػث  ٢تػػل ىالياػػدـ  سػػب يػػدراهتل ال اتاػػ   ةػػ  ا ػػو سرػػدؼ اذل ا  ػػ  الوزصػػ  ٘ت اػػنرل اػػن إ٘تػػ
ل ةيم ةػػُت ل يو يػػل الوػػاري إل ًتى اػػ ً فاةػػ   اػػنرل اػػن جرػػ  ى  اػػنرل ى ػػُت ا١تم ػػل اػػن جرػػ  أخػػزء اػػن خػػالؿ ىسػػ ول ال سػػد 

 ئز ثا فػ  الػيم ل ى اليػدر  الػ اتاُت   اجمليةػح ى ،اى ى ٨ت Class Roomاول ًتى  ى ٣ت ل  النا ش ى ازؼ اٟتاار 
 ةػػ  اف رفػػح  ػػمار ى إ سػػ س   .الػػيت ٘ت ػػن اػػن ٖتسػػُت ى تنةاػػ  يػػدرال ا١تيم ةػػُت ى ا١تيػػدر ُت ابيػػل ت  وػػ  ى  د  ٣ترػػاد

اػن اليمثػَت  المال  اب١تس ىاع   تازسح الوزص   المة ا  اليم اةا  ى سػز  ػ جظ ا٠تػاؼ ى الا ػق لػدسرل ى ٘ت ػُت الدارسػُت
سػػرال   .يػػن أف ػػ رىل ى الثحػػث يػػن اٟتاػػ وق ى ا١تم ااػػ ل  اسػػ ول أ )ػػز ى أجػػدء ٦تػػ  ايثػػح   ي يػػ ل الػػدرس اليا ادسػػ 

ٗتوػػاا األيثػػ   اودارسػػ  ل ةاػػزرال الدراسػػا  اػػن خػػالؿ اسػػيغالؿ  -الاصػػاؿ إذل ا١تم ػػل  ػػىت خػػ رج أىيػػ ل المةػػل الزٝتاػػ  
اسػيتداـ أسػ لاب  . ؿ ا١تم اا ل ى الااجث ل ى الوزىض ل ةيم ةُت ى تااال أداورػلالاس ول ى األدىال اول ًتى ا    إسص

٘ت ُت الم لب ان ت اي ا١ت دع الم ةا  ابألس ا  ال ي سين سب  .ايناي  ى ٥تي و  أ )ز دي  ى يدال    تااال أدا  ا١تيم ةُت
تػافَت رصػاد ضػتل ى ايجػدد اػن احمليػاء الم ةػي ى  .اح يدراتو ان خالؿ المزساػ  ا١تزواػ  أى ا١تسػةاي  أى ا١تاػزى ع ى ٨تاىػ 

، 0202  ا١تمػػداىي: .اوخيثػػ رال ى اليػػ رسخ اليدرسسػػي ل ػػل ااػػزر ل ػػن اػػن تمػػاسزه ى ٖتسػػُت ىز دع فم لاػػ   ػػزؽ تدرسسػػو
 يف00
يف   ( ۸۹۹۱Harris اث تزء ى رسظ  ، ة  ىحياق اليم ال اول ًتى  ا١تظا  ان خالؿ المدسد ان األ ئم  ىالاس ول    

أف األ ئػػػم  اليم اةاػػػ  ا١تسػػػيتدا    اليم ػػػال اول ػػػًتى  ىالػػػيت ل ػػػن أف ٖتاػػػق أىػػػداؼ ا١تػػػنرج ا١تدرسػػػي تناسػػػل إذل ثالثػػػ  
 ٣ت ول رواسا  ىي : 

اجملػػػػ ؿ ال)ػػػػ   : ٚتػػػػح ا١تم ااػػػػ ل ىٖت ا رػػػػ  اجملػػػػ ؿ ال) لػػػػث :  ػػػػل  ،اجملػػػػ ؿ األىؿ : اوتصػػػػ ؿ ىتثػػػػ دؿ ا١تم ااػػػػ ل  ػػػػُت األفػػػػزاد
 .ىال يػػػ   ا١تزوػػػي ،ا١تاػػػزر اول ػػػًتى ،ل ىػػػ ه األ ئػػػم  اػػػن خػػػالؿ ىسػػػ ول يدسػػػدع انرػػػ  اليم ػػػال اول ًتى ىتػػػي ،ا١تئػػػ الل
 يف22، 0222 المسا ي:

يف   لػػػب   اػػػدارس اليم ػػػال المػػػ ـ ىا١تم ىػػػد 0020222ى   ،يف ام ػػػل۳00222ىتئػػػَت الدراسػػػ ل إذل أف أ )ػػػز اػػػن       
ى  ػغ  ،Black board م دل سسيتدااف ااػزرال إل ًتى اػ  ي ػص  ػث  ىاٞت ام ل ىال  ا ل ىا١تننة ل   ٚتاح أ٨ت   ال

يف ۱۸ىأف ىنػػ ؾ   ،يف   لػب   ٜتسػػُت ىوسػػ  أازس اػػ ٨020222تػػا   Online learning يػدد ا١ت يحاػػُت  ئػػث  
غ ى  الػاو ل ا١تيحػدع   ػ ،يف ااػزر ي ػص او ًت ػت۸۱2۸انما  تم اةا    الاو ل ا١تيحدع األازس ا   ز ت أ )ز اػن  

ى  ػغ يػدد الزسػ ول  ،يف ادرسػ  اػ  سػي  االسػُت جرػ ز   سػب  تصػي۱۱0۸۸۸يدد ا١تدارس ا١تيصػ    ئػث   او ًت ػت  
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 ػػػل  ،ىدل سمػػػد اٟت سػػػب سسػػػيتدـ   تم ػػػال المػػػال  المػػػ دسُت فاػػػا ،يف   اػػػاف رسػػػ ل  ساااػػػ 000ا١تزسػػػ   ابل سػػػد اول ػػػًتى   
ىأصثح اٟت سب  ،ىالمال  ا١تاىا ُت أسئ  ،ف ان صماابل   اليم لىالمال  ال سن سم  ا  ،المال  ا١تم يُت ٝتما  ى صز 
 .ى  ا١ت يث ل ىالنئز اول ًتى  ىاَتى  ،سسيتدـ   اليم ال ين  مد

ىدراسػ    يفElwards & Fritz  ۸۹۹۱ىان الدراسػ ل الػيت أجزسػت ي ػص اليم ػال اول ػًتى  دراسػ  إدىارد ىفزتاػظ      
 ۸۹۹۸ ،ىدراس  رس  ىدراس  س سوزل ىاجثَتل ،يف& Tormic Davidson  ۸۹۹2 ل ان دسوادساف ىتزاا  

 Sivert & Egbert Reis يف ىيػد أفػ دل  يػ وج ىػ ه الدراسػ ل ىاَتىػ  إذل أف اسػيتداـ او ًت ػت ى ػزااج اٟت سػب
 ا ػػػا .ىاٟت سػػػب ذي الاسػػػ وا اليم اةاػػػ  ا١تيمػػػددع   اليػػػدرس  يػػػد ا ػػػثح   جػػػ ل المػػػال  ى سػػػن اػػػن اسػػػياء ٖتصػػػا رل

 يف23، 0222ح ى سا  :جحجا 
السامزع  ان خالؿالتغلب على معوقات التعليم االلكرتوين ىىن ؾ ال )َت ان الدراس ل اليت تاص ت اذل أف ل ن       

ي ػػػص الياناػػػ   اليمػػػاسز ىاٞتػػػادعيف ىتاياػػػ  ا١تننااػػػ  اليم اةاػػػ   ا١تم ػػػل ىا١تػػػيم ل ىأيئػػػ   ىا ػػػ  اليػػػدرس  ىاجمليةػػػح  باػػػ  اليم ػػػال 
تم ال ىتدرسب أيئ   ىا   اليدرس    اليدرسب   ٣تػ ؿ الياناػ  ىاسػيتداـ او ًت ػت ى  .زااثرل   اسيتدااو يفاول ًتى  ىت

 يف21، 0222 ٛت د: .ىاليدرسب ي ص ىس ول اليدرس  اٟتدس)  يف
 التعليم االلكرتوين مبا أييت :وميكن تلخيص امهية مهارات 

 .ى  ٔت  سين سب اح يصز اليانا اليم ال اول ًت ار رال تماسز المة ا  اليم اةا  ى  .2
 .ا    الوزص  ل ةيم ةُت ل يو يل الواري ال ًتى ا ً فاة   انرل ان جر  ى انرل ى ُت ا١تم ل .0
 .رفح  مار ا١تيم ةُت اب١تس ىع   تازسح الوزص   المة ا  اليم اةا  .2
 .اا   ا  اليماسز الاظاوي ىا١ترٍت ىااا ثيرل ل يمارال السزسم    ٣ت ؿ اليتصمل .2
 .تافَت رصاد ضتل ىايجدد ان احملياء الم ةي ىاوخيث رال ٦ت  سؤدي اذل تماسزه .0
 .ٗتواا اويث   اودارس  ل ةازرال الدراسا  ان خالؿ  ن ـ ادارع اليم ال اول ًتى  ىار راتو .0

 االمهية النظرية :
رال اول ًتى اػ  ىليحااػق ىايػح افئػل اػن اثثيت الدراسػ ل اف اليم ػال اول ػًتى  النػ جح ىالومػ ؿ ىلزفػح جػادل ا١تاػزا     

 .الايي ىا١تمزف  ىليحسُت خدا ل ا  دلا  ىتماسزى 
 االمهية التطبيقية 

ى ه الدراس  ت اي الئا  ي ص ار رال اليم ال اول ًتى  ىاليت اب اف لي  ر  ايئ   ىا  ل اليدرس  لزفح جادع        
 .ا١تازارال اول ًتى ا 

 Research Objectives & Hypothesesث وفرضياتو  اثلثا : أىداف البح
 سردؼ الثحث اٟت رل اذل اليمزؼ ي ص 

 .اسياء ٦ت رس  ار رال اليم ال اول ًتى  لدء ايئ   ىا   اليدرس    ام ىد الوناف اٞتةا   .2
 .ا١تؤىل الم ةي يف،اليمزؼ ي ص الوزىؽ   ار رال اليم ال اول ًتى  ىفا ً ١تيغَت   اٞتن  .0
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 Research Limitations: حدود البحث  رابعا
 يقتصر حدود البحث احلايل على : 

 .اٟتدىد الثئزس  :ا١تية)    يئ   ىا   اليدرس    ام ىد الوناف اٞتةا   .2
 . ن ل يف الصث  ا    از ظ ٤ت فن   اناء –اٟتدىد ا١ت   ا  : تية)ل ٔتم ىد الوناف اٞتةا      نُت  .0
 يف0200 – 0202م ـ الدراسي  اٟتدىد الظانا  : ىتية)ل ابل .2
 .اٟتدىد ا١تمزفا  : تية)ل ٔتيغَت ار رال اليم ال اول ًتى  .2

 Definition of The Termsخامسا : حتديد ادلصطلحات 
 SKILLادلهارة  - أ
 م ا)ػػػل ا١تػػػ ىز اٟتػػػ ذؽ  ةػػػ  ىرد   اٟتػػػدسث الئػػػزسف يػػػ ؿ الزسػػػاؿ م،سم ػػق لوػػػظ ا١ترػػػ رع   ال غػػػ  المز اػػػ  ىسػػػزاد ا١ت ىز    

اا  الا ااس الًت اي فاػد يزفرػ  ابلاػدرع ي ػص ادا  ىصػو  امانػ  أى ٖتااػق ىػدؼ امػُت ىيزفػت اسئػ   .ابلازاف ا)ل الئوزعم
اجية يا  يف  ةصػػػم ح تز ػػػاي   ا١ترػػػ رع يف ا ػػػية ت تمزسوػػػ ل ا١ترػػػ رع ، سػػػا ،يا ا ، هنػػػ  ادا  ت ػػػاف ي ػػػص ا ػػػ  ؿ   لونا 

 اوتا ف م.،الايت،سا  وي ار رع ىي م اٞترد ئ ل ي ـ ي ص ثالث  ين صز اس 
 كما عرفها العديد من العلماء :

: يدرع الوزد ي ص ادا  المةػل  سػزي  ىسػرال  ىديػ  اػح الاػدرع ي ػص الي اػف اودا  ل نػزىؼ  2313شهاب  يزفر   .2
 يف202، 0222  ر  : .ا١تيغَتع

يدرس  ار رع اسيتداـ اٟت سا  ىاسيتداـ : ٦ت رس  يئا ىا   اليدرس    ية ا  ال 2314سهيل ومصلح يزفر   .0
ودا  ارنػ  اليػدرس  ٔتسػياء اػن  Class Room ث   الم ١تا  م او ًت ت م ىارػ رع ج سػ  الصػواؼ اوفًتاضػا  

 يف23، 0222 سرال ىاص ح:  .الوم لا  ىال و  ع
 .ار رال اليم ال اول ًتى  : ىي الدرج  اليت حيصل ي ار  اليدرسسي يند اج  يو ي ص فازال ااا س التعريف االجرائي

 Electronic Learningالتعليم االلكرتوين  - ب
 عرفها العديد من العلماء كما يلي : 

 :  2314سهيل واخرون  .1
منػػا تم اةػػي سسػػيتدـ ت ن اجاػػ  ا١تم ااػػ ل اوتصػػ ول ىسسػػيتدـ امن  ػػ ً تم اةاػػ  ايمػػددع اػػن اليم ػػال اول ػػًتى  ا)ػػل 

 يف23، 0222اضا  ىالوادسا ان اجل ٖتااق تم ال فم ؿ ل م ث . سرال ىاخزىف:اسيتداـ او ًت ت ىالصواؼ اوفًت 
 : 2321ادلالكي  عرفها .2

انناا  تم اةا  لياده ال ااج اليم اةا  ل ةيم ةُت   اي ىيت ىاي ا  ف ابسيتداـ تانا  ا١تم اا ل ىاوتص ول    
 در  مزسا  ايظاان  أى اَت ايظاان  ايية دا ي ص اليم ال ال ايت اليو ي ا  ليافَت  ا   تم اةا  / تم ةا  تو ي ا  ايمددع ا١تص

 يف0  ،0202 ا١ت ل ي:   .ىاليو يل  ُت ا١تم ل ىا١تيم ل
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 : 2321عرفها ادلعداوي  .3
 زسا  ل يم ال ابسيتداـ الّا ل اوتص ؿ اٟتدس)    ٟت سث  ىالئث  ل ىالاس وا ا١تيمددع ى ااابل او ًت ت ان اجل اسص ؿ 

ل ةيم ةػػػُت  سػػػزع ىيػػػت ىايػػػل ت  وػػػ  ى صػػػارع ٘ت ػػػن اػػػن ادارع المة اػػػ  اليم اةاػػػ  ىضػػػثمر  ىياػػػ س ىتااػػػال ادا   ا١تم ااػػػ ل
 يف0، 0202 ا١تمداىي: .ا١تيم ةُت

 :  التدريسي - ج
 عرفتو وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

ه   ا ػد اليتصصػ ل الم ةاػ   ل ااظف ساـا ٔتة رس  اليدرس  ىحيةػل درجػ  الث ػ لارساس أى ا١ت جسػيَت أى الػد يارا
ىاو س  ا  ى٦تن تيافز فاو  زىط يئا ا٢تا   اليدرسسا  ا١تنصاص ي ار    ي  اف الازارع اليم ػال المػ رل ىالثحػث الم ةػي 

  ىزارع اليم ال الم رل ىالثحث الم ةييف.أى اي ي  اف حيل ٤ت و 2211يف لسن  22ريل  
 عرفتو وزارة الرتبية 

  اليػػػدرس  ىسئػػػغل ىظاوػػػ  اػػػدرس ىحيةػػػل درجػػػ  الث ػػػ لارساس ىا١ت جسػػػيَت أى الػػػد ياراه   ا ػػػد  : سمةػػػل التدريسيييي     
 يف2220اليتصص ل  الم ةا  ىاو س  ا   ىزارع الًت ا  

 الفصل الثاين 
 سادساً : االطار النظري دلهارات التعليم االلكرتوين 

يػن  مػد إف اليحػاؿ اػن  نػ ـ اليم ػال اليا اػدي إذل  نػ ـ اليم ػال ا١تر رال األس سا  اليت حيي ج إلار  ا١تم ةاف ل يم ػال       
ين  مد سيم ب ان ا١تم ةُت إتا ف ٣تةاي  ان ا١تر رال األس سا  اليت تؤى رل ل اا ـ  ػدىرىل ي ػص أ ةػل ىجػو.  ينػ ىؿ   

اػن أىػل  (Communication Skills) تمي  ار رال اليااصػل .ى ا ا١تا ؿ أىل ى ه ا١تر رال  ئي  ان اوسر  
ا١ترػػ رال األس سػػا  الػػيت سيم ثرػػ  اليم ػػال يػػن  مػػد،  اػػث إف تااصػػل ا١تم ةػػُت اػػح المػػال  ىأىلاػػ   األاػػار سميةػػد  )ػػَتا ي ػػص 

ىياض ً ين ال ا  ال  .(Voice Messaging) ، ىال سد اول ًتى ، ىا١تزاس   الصاتا (Texting) الزس ول النصا  
ليػدرس  ا١تاػزرال ىتنواػ   (Video Conferencing) اػؤ٘تزال الواػدسا الئتصػا  ىجرػ ً لاجػو، سسػيتدـ ا١تم ةػاف

ىاػػن ا١ترػػ رال األس سػػا  ل يم ػػال يػػن  مػػد ارػػ رال ازتثمػػ  ابل)ا فػػ   .األ ئػػم  ىا١تئػػ رسح ى  اػػ ل الناػػ ش ا١تث  ػػزع ىاَتىػػ 
ىاسػػيتداار   ا)ػػل: امزفػػ   اواػػ  الاصػػاؿ أل نةػػ  الػػيم ل اول ػػًتى  ،(Technological Literacy) الي نالاجاػ 

األا)ػػل، ىالاػػػدرع ي ػػػص تااػػػال اصػػػ در او ًت ػػػت، ىفرػػػل اٞتاا ػػب ا١تتي وػػػ  ٟتاػػػاؽ اليػػػبلاف ىالنئػػػز، ىتصػػػةال ىتنواػػػ  خمػػػا 
الدرىس ا١تن سث  ل يم ال ين  مد، ىالادرع ي ص اليم ال اح ا١تئ الل الونا  الثسام  ىاليااصل اح ااظوي الديل الوٍت إذا 

 يف3، 0202 يث س:  .ديت الئزىرع
   ا ػ    (Time Management Skills) ىراػل أبايرػ    اليم ػال اليا اػدي، ٖتنػص ارػ رال إدارع الايػت     

اليم ػػال يػػن  مػػد  باػػ  ابلغػػ ،  ةػػ  أ ػػدهت  ال )ػػَت اػػن الدراسػػ ل الًت اسػػ . ىسمػػاد ذلػػ  إذل ٣تةايػػ  اػػن األسػػث  ، انرػػ : 
رىس  ئ ل اسيةز ١تاا ث  اليمار الي نالاجي ىا١تمز ، ىتافَت تغ س  ٖتدسث ا١تااد اليم اةا  ىاأل ئم  الدراسا  ىخما الد
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راجمػػػ  ابلسػػػزي  ا١تة نػػػ  ل م لػػػب فاةػػػ  سيم ػػػق  داوػػػو   اوخيثػػػ رال ىا١تئػػػ رسح ىا١ترػػػ ـ اليم اةاػػػ  يػػػن  مػػػد، ىٖتدسػػػد اااياػػػد 
  .١تؤ٘تزال الوادسا ى  ا ل النا ش ىاَتى 

ا     ازااي    اليم ال ين  مد،  (Assessment and evaluation skills) ىٖتيل ار رال اليااه ىاليااال     
 اث اب ي ص ا١تم ل تااال أدا   ال و   ل دي  خالؿ اسيتداارل ا١تااد اليم اةا  الزيةا  ىائ ر  هتل     ا ل النا ش 

ليااػال اٞتاا ػب ا١تتي وػ   ىية رل الااجث ل ىاليمثاا ل ىا١تئ رسح. ىان ضةن ى ه ا١ترػ رال أسئػ ً ا ي ػ ر أسػ لاب جدسػدع
 Motivation) ىتميػ  ارػ رال اليحواػظ  .لثا   اليم ال ين  مد ىاليت تؤثز  ئ ل اث  ز   األدا  األ ػ دلي ل م لػب

Skills)   اػػن ا١ترػػ رال األس سػػا  الااجػػب تاافزىػػ  لػػدء ام ةػػي اليم ػػال يػػن  مػػد، ١تػػ  ٢تػػ  اػػن أثػػز  ثػػَت   خػػزط المػػال
الو ي ػػ  ٔتػػ  سين سػػب ىيػػدراهتل اليم اةاػػ . ىتنرػز ىػػ ه ا١ترػػ رال ج اػػ    يػػدرع ا١تم ػػل ي ػػص تصػػةال  ىتئػجامرل ي ػػص ا١تئػػ ر  

ا١تااد اليم اةا  اٞت ذ   ىاأل ئم  اٞتة ياػ  ا١تةيمػ  ىتػافَت ا١تصػ در اوثزاواػ  ا١تواػدع الػيت اػن  ػبهن  ٖتواػظ المػال  ىد٣ترػل   
: .المة ا  اليم اةا   يف22، 0202 ا ا لـا

 Previous Studiesالدراسات سابقة   سابعاً :
 (2314دراسة )سهيل ومصلح  .1

 " مهارات التعليم االلكرتوين لدى أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة القدس ادلفتوحة "
ىػػدفت الدراسػػ  إذل ياػػ س ارػػػ رال اليم ػػال اول ػػًتى  لػػػدء أيئػػ   ىا ػػ  اليػػدرس    ج امػػػ  الاػػدس ا١تويا ػػ   دىلػػػ      

ىال)ػ   : اسػيتداـ الئػث    ،٢ت ا الغزض اسيث    ا ا   ان ثالثػ  ٤تػ ىر األىؿ اسػيتداـ اٟت سػا  ىيد صةةت ،ف سمُت
ىأجزسػػػت الدراسػػػ  ي ػػػص ٚتاػػػح أفػػػزاد اجمليةػػػح الثػػػ لغ  ،ىال) لػػػث ارػػػ رع إدارع ج سػػػ  الصػػػواؼ اوفًتاضػػػا  ،الم ١تاػػػ  ى او ًت ػػػت

ىاػػن النيػػ وج الػػيت  ،اييةػػدل اااػػ س اليػػدرج ا٠تة سػػيمث ىزيػػت اوسػػيث    الػػيت  .يف يئػػاا اػػن ىا ػػ  اليػػدرس 23يػػدادىل  
تاصػػ ت إلارػػ  الدراسػػ  أ ػػػو تاجػػد فػػزىؽ   ا١تياسػػم ل اٟتسػػػ  ا  ل درجػػ  ال  اػػ  لدرجػػ  ارػػػ رال اليم ػػال اول ػػًتى  لػػػدء 

حل تمػػظء إذل ا١تيغػػَتال اآلتاػػ    النػػاع اوجيةػػ يي لصػػ  .أيئػػ   ىا ػػ  اليػػدرس    ج امػػ  الاػػدس ا١تويا ػػ   دىلػػ  ف سػػمُت
ىا٠ت ع لص حل أيل  ،يف2000ىال  ا  لص حل الم ـا اودارس  ىاوييص دس  ٔتياسا  س يب   ،يف2022اوان  ٔتياسا  س يب  

ى  لػػ  يئػػا  ،يف2020ىا١تؤىػػل الم ةػػي ل صػػ حل ا جسػػيَت ىٔتياسػػا  سػػ يب   ،يف2020يف سػػناال ٔتياسػػا  سػػ يب  2اػػن  
ىصت الدراس  ابلًت اظ ي ص تماسز ار رال أيئ   ىا   اليدرس  ىأ ،يف2022ىا   اليدرس  لص حل ايوزغ ٔتياسا  س يب  

 ،ىتػػافَت او يا جػ ل الالزاػػ  ليو يػػل أ ػػ    اليم ػال اول ػػًتى   ػػُت الم لػب ىيئػػا ىا ػػ  اليػػدرس  ،  اليم ػال اول ػػًتى 
ىاوٕت ه    ،َت الم ةياسيتدات الدراس  ا١تنرج الاصوي ا١تسحي تاص ت الدراس  اذل ىجاد فزىؽ دال  إ ص وا    اليو 

 يف20، 0222 سرال ىاص ح:  .اجملةاي  اليجزسثا  تثم  ١تيغَت جن  الم لب اٞت امي
 (2314دراسة )كرمي وعثمان  .2

" معرفة مدى امتالك اعضاء ىيئة التدريس يف ادلعهد التقين للمهارات يف ضوء استخدام التعليم االلكرتوين ابلعمليية 
 التعليمية "
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سػػػ  اذل امزفػػػ  اػػػدء ااػػػيالؾ ايئػػػ   ىا ػػػ  اليػػػدرس      ا١تمرػػػد الياػػػٍت /  ز ػػػاؾ يف ل ةرػػػ رال   ضػػػا  ىػػػدفت الدرا     
يف فػػزدا اػػن ايئػػ   ىا ػػ  22اذ مت  نػػ   اااػػ س ت ا ػػت يانػػ  الثحػػث اػػن  ،اسػػيتداـ اليم ػػال اول ػػًتى  ابلمة اػػ  اليم اةاػػ 

 ا انتػػػػػػو  اػػػػػػث تاصػػػػػػ ت  يػػػػػػ وج الثحػػػػػػث اذل اف  (spss)ي ـ الث  ػػػػػػث ابسػػػػػػيتداـ اٟتااثػػػػػػ  او صػػػػػػ وا  ١تم ٞتػػػػػػ  ،اليػػػػػػدرس 
%يف ىتااز ت النسب 2100%يف ىٛت   الث  لارساس  2202اليتصص ل الي ن اجا     ت اي ص النسب جمليةح الثحث  

%يف  ةػػػ  تاصػػػ ت الدراسػػ  اسئػػػ  اذل افياػػػ ر اا ػػػب ايئػػػ   ىا ػػػ  0200%يف ىاوان   2200ْتسػػب ف ػػػ  اٞتػػػن : ذ ػػػار  
، 0222  ػزه ىي)ةػ ف:.رػ رال اسػيتداـ ال ٣تاػ ل ا٠ت صػ ىي ػ  ا١تػ ارل ٔت،سيتداـ اليانا لاليدرس  ل ةر رال الالزا  و

 يف23
 ( 2332دراسة ) السيف  .3

 وأساليب تنميتها من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس "ا " معرفة مدى توفر كفاايت التعليم االلكرتوين  ومعوقاهت
 ال اول ًتى  ىاماي هت  ىأس لاب تنةاير  ان ىجر   نز أيئ   ىا   ىدفت الدراس  اذل امزف  ادء تافز  و  ل اليم    

ىتثػُت اػن النيػ وج  ،يف ام ةػ 202ىيد أجزست الدراس  ي ص يان  ا ا ػ  اػن   ،اليدرس      ا  الًت ا  ّت ام  ا١ت   سماد
األيثػػ   اودارسػػ  ىاليدرسسػػا  أف ا١تمايػػ ل الػػيت ٖتػػد أيئػػ   ىا ػػ  اليػػدرس  اوان  اػػن تنةاػػ   وػػ  هتن ىارػػ راهتن ىػػي  )ػػزع 

 ،ىصػما   تصػةال ا١تاػزرال اول ًتى اػ  ،ىتم رض اورتث   ل األ  دلا  اح ال ااج اليدرسسا  ا١تادا  داخل ىخ رج اٞت امػ 
ىجػػ  ل  وػػ  ل ىارػػ رال  ،ىتػػاافز  وػػ  ل اليم ػػال اول ػػًتى  لػػدء يئػػاال ىا ػػ  اليػػدرس   ئػػ ل يػػ ـ  درجػػ  اياسػػم 

ت ارػ   وػ  ل ىارػ رال اسػيتداـ او ًت ػت  ، اػث    ػت ايػاافزع  درجػ  ي لاػ  .اآلرل   ا١تزتثػ  األىذل اسيتداـ اٟت سػا 
 درج  ي لا   ة  تاص ت الدراس  إذل يدـ ىجاد فػزىؽ ذال دولػ  إ صػ وا   ػُت يئػاال ىا ػ  اليػدرس  تمػظء إذل ايغػَت 

 يف00، 0222الدرج  الم ةا  ىا٠ت ع. الساف:
 (2336دراسة )عزمي  .4

 " التعرف اىل كفاايت ادلعلم تبعا ألدواره ادلستقبلية يف نظام االلكرتوين عن بعد "
ىيػػػد   غػػػت يانػػػ  ،ىػػدفت الدراسػػػ  اذل اليمػػػزؼ اذل  وػػػ  ل ا١تم ػػل تثمػػػ  ألدىاره ا١تسػػػياث ا     نػػػ ـ اول ػػًتى  يػػػن  مد    

ىأفززل  يػػػ وج ،ابلزسػػي ؽ   سػػ من  يةػػ ف ى ال  اػػن   اػػ  الًت اػػػ ،يف اػػن ا١تم ةػػُت اٞتػػػ اماُت ىاسػػ يدسرل222الدراسػػ   
ىىي :  وػػػػػػػ  ل الث  ػػػػػػػث ىار راتػػػػػػػو   اليم ػػػػػػػال ،الدراسػػػػػػػ  ٜتػػػػػػػ   وػػػػػػػ  ل ىارػػػػػػػ رال ل ةم ةػػػػػػػُت  درجػػػػػػػ  ارةػػػػػػػ  جػػػػػػػدا

ىدل ت ػػن ،ىا١تنسػػق ىا١تاسػػز  درجػػ  ارةػػ ،ىا١تاـا    ػػُت    ػػت  وػػ  ل ا١تصةةُت،ىالي نالاجي،ىا١تادـ،ىا١تز ػػد،اول ًتى 
  إ ص وا   ُت أيئػ   ىا ػ  اليػدرس  ىالم ثػ    تزتاػب أباػ  ال وػ  ل ىارػ رال اليم ػال اول ػًتى  ىن ؾ فزىؽ ذال دول

اى ا٠تػ ع   ،اى ا٠تػ ع   اليػدرس ،ىاليت تندرج    ل ىظاوػ  اسػياث ا  تمػظء اذل اليتصػمل األ ػ دلي اى الدرجػ  الاظاواػ 
 يف21، 0220 يظاي:.٣ت ؿ اٟت سا  اى ا٠ت ع   اسيتداـ او ًت ت
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  Chari 2005 )دراسة ) .5
 " Online Learningالعوامل ادلساعدة يف جناح عملية التعليم ادلباشر " 

يف Online Learning ية اػػػ  اليم ػػػال ا١تث  ػػػز ىػػػدفت الدراسػػػ  ا١تادا اػػػ  اذل الياصػػػل اذل الماااػػػل ا١تسػػػ يدع        
 (online learning) و٧ت ح ية اػ  الػيم ل ا١تث  ػز ،رس هت تن ىلت الدراس   ما الائ   الزواس  ا٠ت ص  ابودارع ى٦ت 

ىذل   دراس  الاروق الزٝتا  ىا١تسح ا١تادا ، ت ا ت يان  الثحث ان أيئ   ىا   اليدرس  ىتاص ت الدراس  إذل المااال 
ى٘ت) ت  ،١تننة  ىاب١تيم ةُتىأ نة  الديل ا٠ت ص  اب،ان أبر  اؤازرع اودارع ل جادع ،ا١تس يدع   ٧ت ح ية ا  اليم ل ا١تث  ز

 انةػػ  ٘ت) ػػت الائػػ    ،يئػػ   اٞتػػادع   : اٟتػػزص ي ػػص تػػاازف األ ئػػم    تمػػاسز رسػػ ل  اٞت امػػ  ىتااسػػ  خممرػػ  ىانجظاهتػػ 
ى  ف ان أ زز ا  تاص ت إلاو الدراسػ  ليػ لال  .الينناةا    الثن   الينناةي ىية ا  الينساق ىاليئ ر ا  ىأ نة  ديل ا١تيم ل

ىضزىرع تدخ رل ىتم ىهنل   ا يب اليسجال ىاوسية ع  ،صماابل ىإ٧ت ح ية ا  اليم ل : أبا  ٚتاح الم ا ُت   اٞت ام ال
ىت ثا  اىية ا هتل ىأىصت الدراس   با  تمزسف أيئ   ىا   اليػدرس  ا١تسػيجدسن   نةػ   ،إذل المال  ى  ل ائ الهتل

ا١تز ػػدسن األ ػػ دلاُت ىأيئػػ   ىا ػػ  اليػػدرس   ػػدىرال تدرسثاػػ  ليمػػاسز يػػدراهتل  إضػػ ف  إذل إٟتػػ ؽ ،اٞت امػػ  ى زاوػػق اوتصػػ ؿ
 Chari:2005,112)  .م اليمزؼ ي ص اليم ل ين  مد .ىار راهتل

 (Arome 2001دراسة ) .6
 ومدى توافر مصادر التعلم ادلتاحة للطلبة " ،" التعرف إىل التعلم عن بعد

ىادء تاافز اص در اليم ل ا١تي    ل م ث    ج ام  زاث  اي ا١تويا    ،ين  مد ىدفت الدراس  اذل اليمزؼ إذل اليم ل      
ى ئػوت  يػ وج الدراسػ  يػن تػاافز ا١تػااد  .ىا١تمايػ ل الػيت سااجررػ  المػال  ىاٟت ػاؿ الػيت تسػرل   اليغ ػب ي ارػ  ،ى و سير 

ىتػػاافز أجرػػظع  ،اػػ  ن اٞتغزافاػػ  الثماػػدعٔتػػ  فػػارل يػػ  نا األ ،ا١تمثايػػ  األاػػز الػػ ي ا ػػن ٚتاػػح المػػال  اػػن اٟتصػػاؿ ي ارػػ 
إضػػ ف  إذل ٤تدىدسػػ  اسػػيتداـ أجرػػظع اٟت سػػب  ،ىاب١تا  ػػل يػػدـ تاافزىػػ    الوػػزىع ،اٟت سػػب اآلرل   ا١تثػػٌت الػػزوا  ل ج امػػ 

رسػ   ةػ  أظرػزل  يػ وج الدراسػ  ىجػاد امايػ ل إدا  ،اآلرل ان يثل الم ث    ا١تثٌت الزوا  وسػيتداار    األيةػ ؿ اودارسػ 
 ةػ  تاصػ ت النيػ وج إذل يػدـ ىجػاد فػزىؽ   ا١تمايػ ل الػيت سااجررػ    ثػ  ج امػ    ،ىأ  دلا  ى ا ا  ٖتد اػن ية اػ  الػيم ل
أاػػػ  أىػػػل اٟت ػػػاؿ ا١تسػػػ ب    تػػػ لال  .ىا٠تػػػ ع المة اػػػ  ،ىا٠ت واػػػ  اليم اةاػػػ  ،ىاٞتػػػن  ،زاثػػػ  اي ا١تويا ػػػ  تثمػػػ  ١تيغػػػَتال المةػػػز

 يفArome: 2001,87اماي ل ية ا  اليم ل المال  فيية)ل   اسيتداـ اليم ل اليم ى  ىاليم ل ابليجز  .  
 اثمناً : مناقشة الدراسات السابقة 

يت تاصػػ ت الارػػ  اخي وػػت الدراسػػ ل السػػ  ا    اىػػدافر  ىيان هتػػ  ىاودىال او صػػ وا  ا١تسػػيتدا  انىاػػ  يػػن النيػػ وج الػػ
 ت   الدراس ل ٢ت ا تزء الث  )  ان الئزىري ان يئ  ى ه الدراس ل ان خالؿ اىل ا م دى  ىىي :

 من حيث اذلدف :  .1
يف اليمػػزؼ ي ػػص اػػدء  وػػ  ل ا١تم ػػل 0220لاػػد تمػػددل اىػػداؼ الدراسػػ ل السػػ  ا  فنجػػد  ػػل اػػن دراسػػ   يظاػػي 

يف ىدراس  0222تين ىؿ اماي ل اليم ال اول ًتى   دراس   الساف  ودىاره ا١تسياث ا    اليم ال اول ًتى  ى مئرل
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(Arome 2001)  يف اػدء ااػيالؾ ايئػػ   0222يف ىدراسػ    ػزه ىي)ةػ ف 0222ااػ  دراسػ   سػػرال ىا١تصػ ح
 (Chairi 2005)ىا   اليدرس  ار رال اليم ال اول ًتى  ىانرل ان تن ىؿ ٧ت ح ية ا  اليم ال ا١تث  ز  دراس  

 العينة : من حيث  .2
يف ام ةػػػ  ىتدرسسػػػا    ال  اػػػ ل 202 – 23اخي وػػػت الدراسػػػ ل    جػػػل المانػػػ  ا١تسػػػيمة    اػػػث تزاى ػػػت  ػػػُت  

 .ىاٞت ام ل
 من حيث االداة :  .3

اسيتدات امنل الدراس ل اوسيث     بداع ان ادىال الثحث الم ةي ٞتةح ا١تم اا ل ىالثا انل ا١تمدع ٢ت ا الغزض 
 .ي ١تالوة  ألازاض الدراس اح اسيتداـ ا١تنرج الاصو

 الوسائل االحصائية :  .4
 مت اسيتداـ الاس ول او ص وا  ا١تن سث  ١تم ٞت  ت   الثا انل ىاٟتصاؿ ي ص  ي وج ٔت  سن سب ىاىداؼ الثحث 

 النتائج :  .5
ىػػػي  يف ا١تم ةػػُت لي  ػػاف ٜتػػ   وػػ  ل 0220فاةػػ  سيم ػػق  نيػػ وج الدراسػػ ل السػػ  ا  فاػػد تاصػػ ت دراسػػ   يظاػػي       

يف تاافز  وػ  ل اليم ػال اول ػًتى  لػدء 0222 و  ل الث  ث ىا١تز د ىا١تادـ ىالي نالاجي ىا١تاـا ،اا  دراس   الساف 
يف تاصػ ت اذل افياػ ر اا ػب ايئػ   0222يئاال ىا   اليدرس   ئ ل ي ـ ى درج  اياسم  ااػ  دراسػ    ػزه ىي)ةػ ف 

يف تاصػػػ ت اذل ىجػػػاد فػػػزىؽ   0222ى اػػػ   دراسػػػ  السػػػرال ىا١تصػػػ ح ىا ػػػ  اليػػػدرس  ل ةرػػػ رال اسػػػيتداـ اليم ػػػال اول ًت 
 .اياسم ل اٟتس  ا  ١تر رال اليم ال اول ًتى 

 الفصل الثالث
 Procedureاتسعاً : اجراءات البحث  

اسػػػػػػيتدات الث  )ػػػػػػ    الثحػػػػػػث اٟتػػػػػػ رل ا١تػػػػػػنرج الاصػػػػػػوي ىالػػػػػػ ي سرػػػػػػيل ابل ئػػػػػػف يػػػػػػن اسػػػػػػياء ا١تيغػػػػػػَت ا١تػػػػػػدرىس      
 يف ىىفا  ٢ت ا الثحث سي اف ار رال اليم ال اول ًتى  ىي ا١تيغَت ا١تدرىس 30، 0223 يث س:

 Population Of Researchرلتمع البحث  .1
سي ػاف ٣تيةػػح الثحػػث اػػن ٚتاػػح ادرسػي ىادرسػػ ل  امرػػدي الونػػاف اٞتةا ػػ  ل ثنػُت ىالثنػػ ل   از ػػظ ٤ت فنػػ   انػػاء 

اػدرس   امرػد الونػاف اٞتةا ػ  ل ثنػ ليف  00  ل ثنػُت ىادرس ىادرسػ    امرػد الونػاف اٞتةا ػ 30ىالث لغ يددىل  
 يف2ٔتاجب ال ي   الص در ين ادسزس  تز ا   اناء  مث  اليتماا  ة    اٞتدىؿ  

 (1اجلدول )
 يوضح توزيع افراد رلتمع البحث

 اجملةاع يدد اليدرسسُت يدد اليدرسسا ل اسل ا١تمرد
 00 00 22 امرد الوناف اٞتةا    نُت

 30 02 22 ف اٞتةا    ن لامرد الونا 
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 عينة البحث .2
 يف0لغزض اجزا ال الثحث مت اخيث ر يان   ثاا  يئااوا  ان  ال ا١تمردسن ىان ال  ار ىاوان   ة    اٞتدىؿ  

 (2اجلدول )
 يوضح توزيع افراد عينة البحث

 اجملةاع يدد اليدرسسُت يدد اليدرسسا ل اسل ا١تمرد
 22 20 20 امرد الوناف اٞتةا    نُت
 22 20 20 امرد الوناف اٞتةا    ن ل

 02 02 02 اجملةاع
 

 اداة البحث .3
لغػػزض ٖتااػػق اىػػػداؼ الثحػػث ىياػػػ س ارػػ رال اليم ػػػال اول ػػًتى  ا  مػػػت الث  )ػػ  ي ػػػص المدسػػد اػػػن الدراسػػ ل ىىيػػػح     

يف ىابلػزال اػن  داثػ  0202 اخيا رى  ي ص ااا س ار رال اليم ال اول ًتى  ل ةز ػظ الػا ٍت ل يم ػال اول ػًتى   السػمادي
 ا١تاا س او اف الث  )  ي ات ابوجزا ال اوتا  : 

 Face Validityالصدق الظاىري   .1
ىيد اسيتدات الث  )  الصدؽ الن ىزي ىساصد  و انرز اىرل ان ان ىز صدؽ احملياء سيل الياصل الاو ان خالؿ      

يف ٤ت ةػػُت ىذلػػ  لػػيوحمل اوخيثػػ ر أى ا١تااػػ س ظػػ ىز  0يػػزض اوداع ي ػػص ٣تةايػػ  اػػن احمل ةػػُت و ساػػل يػػددىل يػػن  
 .%12ىا٠تزىج ابسيني ج اف اوخيث ر ساا  ا  ىضح لاا سو ي ص اف و سال درج  اتو ؽ احمل ةُت ي ص  ل  ند ان الثناد 

 يف ي ص ٣تةاي  ان ا٠ت ا    ٣ت ؿ الًت اػ  ىي ػل الػنو 2يف ىذل   مزض ا١تاا س  ا حق 013-010، 0221 المث سي :
ام ىػػػد الونػػػاف  % ي ػػػص صػػػال ا  الواػػػزال ليمثاارػػ  ي ػػػص ايئػػػ   ىا ػػ  اليػػػدرس   222يف الػػػ سن اتواػػػاا  نسػػث  0 ا حػػق
 .اٞتةا  
 Hem Discriminationحساب القوة التمييزية لفقرات ادلقياس  .2

  ي ػػص اليةااػػظ  ػػُت سمػػد ام اػػل ٘تااػػظ الواػػزع اػػن الصػػو ل ا٢ت اػػ    ٖت اػػل الواػػزال فػػ  ٘تااػػظ الواػػزع سسػػ يد   ٖتدسػػد يػػدرهت
 .ىذىي الػػػدرج ل ا١تيد اػػػ  ىاوفػػػزاد ذىي الػػػدرج ل الم لاػػػ  اٟت صػػػ ُت ي ارػػػ    اوج  ػػػ  ي ػػػص اوخيثػػػ ر أى ا١تااػػػ س،اوفػػػزاد

يف ىلغػػػزض  سػػػ   اليةاػػػظ مت اخياػػػ ر يانػػػ  اػػػن تدرسسػػػي ا١تم ىػػػد ىاويػػػداد ل   نػػػزا ل ػػػاف يػػػدد 020، 0222 النثرػػػ ف:
و سص ح ٟتس   اليةااػظ لػ ا مت اوسػيم    ٔتػدرس ا١تػدارس اويدادسػ  اػن ٛت ػ  الئػر دال  ا١تدرسُت   ام ىد الوناف ي ال

يف اػػدرس ىمت تمثاػػق ا١تااػػ س ي ػػارل ىتصػػحاحو ىمت تاسػػال افػػزاد المانػػ  اذل 222الم اػػ  يف ىيػػد   ػػغ يػػدد افػػزاد يانػػ  اليةاػػظ  
تدرسسػػي ل) ػػاف اجملةايػػ  الػػد ا  ىيػػد مت اسػػيتداـ يف 02يف تدرسسػػي ل) ػػاف اجملةايػػ  الم اػػ   ٣02تةػػاييُت ي اػػ  ىد اػػ   اايػػح  

 يف2اوخيث ر الي وي جملةاييُت اسيا يُت    س   الااع اليةاظس   ة    اٞتدىؿ  
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 (3اجلدول )
 يوضح حساب القوة التمييزية لفقرات مقياس مهارات التعليم االلكرتوين

 ريل الوازع
الااة  الي وا   يف تدرسسي02اجملةاي  الد ا    يف تدرسسي02اجملةاي  الم ا   

 او٨تزاؼ ا١تما ري الاسا اٟتس يب او٨تزاؼ ا١تما ري الاسا اٟتس يب احملسا  
2.  202022 2021022 202322 2000220 20322 
0.  202232 2022023 200000 2022202 00220 
2.  202120 2002220 200223 2022002 20202 
2.  200000 2002203 202212 2020101 20100 
0.  202022 2002222 200223 2022002 00220 
0.  203202 2022002 200202 2020222 00231 
3.  200223 2022200 202020 2022220 20011 
1.  202022 2002222 200022 2022022 00022 
2.  200003 2023012 200331 2020022 20202 

22.  201222 2023021 200202 2020222 00022 
22.  200222 2002202 202100 2022022 20002 
20.  200100 2020112 202022 2021022 20022 
22.  200212 2021022 202221 2020112 20022 
22.  200003 2023012 200331 2020022 20202 
20.  200222 2022021 200202 220222 20222 
20.  202002 2022222 202020 2022202 20021 
23.  203223 2020222 202221 2020112 20223 
21.  200212 2021022 202222 2022322 00122 
22.  200232 2002222 202212 2020101 20002 
02.  200002 2021320 200032 2020220 20210 
02.  200020 2021322 202221 2020112 20202 
00.  200100 2020112 202020 2022220 30200 
02.  200003 2023012 20000 2022202 00221 
02.  200020 2021322 200223 2022002 20222 
00.  20222 2002203 202200 2002001 20202 



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىدوموظىفيىالطلومىاالندانوظتطنىىببحوثىالموصلىاالكاى،مجلظىدوروظىرلموظىمحكمظ

ISSN. 1815-8854ى

 هـ2221 ربوعىالثاني  -0602(،ىتذرونىالثانيى06مجلظىدراداتىموصلوظ،ىالطددى)

 

 
(971) 

 ريل الوازع
الااة  الي وا   يف تدرسسي02اجملةاي  الد ا    يف تدرسسي02اجملةاي  الم ا   

 احملسا  
  او٨تزاؼ ا١تما ري الاسا اٟتس يب او٨تزاؼ ا١تما ري الاسا اٟتس يب

00.  203202 2022002 200223 2022200 00110 
03.  202221 2020112 202322 2000220 20013 
01.  202120 2002220 200022 2022022 00222 
02.  200003 2023012 202022 2021022 20220 
22.  200222 2022021 202100 2022022 20230 
22.  202002 2022222 202200 2002001 20022 
20.  201221 2022022 200122 2022320 00001 
22.  203000 2020022 202112 2022021 20000 
22.  200223 2002202 202000 2002202 00312 
20.  201322 2022220 200222 2002202 20230 
20.  200200 2022023 200223 2022200 20222 
23.  202120 2002220 202212 2020101 20201 
21.  200223 2022002 202222 2022222 20010 
22.  202222 2002203 202000 2002202 00232 
22.  200322 2022222 200000 2022202 20200 
22.  200002 2002220 202222 2022202 00322 
20.  200202 2020222 202232 2022202 20102 
22.  200223 2022200 202322 2000220 00202 
22.  202221 2020112 202000 2002202 20020 
20.  202322 2021322 202200 2002001 20022 
20.  20023 2022200 202000 2002202 00312 
23.  202020 2022220 202210 2022021 00020 
21.  200022 2022022 202000 2002202 00222 
22.  202100 2022022 202322 2000220 20303 
02.  202020 2022220 202210 2022021 00020 
02.  202002 2022222 202033 2002022 20103 
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 ريل الوازع
الااة  الي وا   يف تدرسسي02اجملةاي  الد ا    يف تدرسسي02اجملةاي  الم ا   

 او٨تزاؼ ا١تما ري  ٨تزاؼ ا١تما رياو الاسا اٟتس يب احملسا  
00.  203223 2022022 200022 2022022 00000 
02.  200322 2022222 202322 2000220 00020 
02.  202232 2022023 202210 202021 00003 
00.  203000 2020022 200331 2020022 00221 
00.  203022 2022200 202112 2022021 20201 

 
يف يند اسياء 2021ت ٦تاظع اذ اف الاال الي وا  احملسا   ٚتامر  ا   ان اٞتدىلا  الث لغ   ي ة  ابف ٚتاح الوازال          

 .يف ل ا مت او يو ظ ّتةاح الوازال21يف ىدرج ل  زس   2020دول   
 Reliabiltyالثبات   .3

ف وخيثػ ر الػ ي تيةيػح ،سئَت ال)ث ل اذل درج  اوسيازار أى اوتس ؽ   الدرج ل ا١تيحاا  ي ػص اداع الااػ س اػح الظان    
درج تو ابل)ث ل ىا اوخيث ر ال ي ت اف الدرج ل ي او اسيازع ىاسيةزع أى ايسا  تئح الوزد  اليدرسسييف    و  الو   

 يف020، 0221ان اليصناف   ازال الاا س ا١تتي و   المث سي:
 Test – Retest Reliabiltyالثبات ابالختبار واعادة االختبار  

اػػ  ايػػ دع اوخيثػػ ر  زساػػ  اث  ػػزع ليحدسػػد ثثػػ ل اوخيثػػ ر ىتميةػػد ي ػػص تمثاػػق اوخيثػػ ر اػػزتُت اييػػ لايُت ي ػػص تمػػد  زس     
 يف000، 0222 يةز ىاخزىف: . و  اجملةاي  ا١تيج  س  ىا١تية)   ل ةجيةح اوص ي ان اليدرسساُت

خػػ رج المانػػ  اوس سػػا  ىمت تمثاػػق يف تدرسسػػي ىتدرسسػػا  اػػن امرػػد الونػػاف اٞتةا ػػ   نػػُت ى نػػ ل اػػن 02 اػػث مت اخيثػػ ر  
ى سػثت  0202/  0/  20ىمت ايػ دع ا١تااػ س ي ػارل  مػد اػزىر اسػثايُت  يػ رسخ  0202/  0/  0ا١تاا س ي ارل  يػ رسخ 

يف ى١تمزفػػ  دولػػ  ام اػػل اورتثػػ ط مت  سػػ   الااةػػ  2011الػػدرج ل ىاسػػيتدـ ام اػػل اورتثػػ ط  َتسػػاف ىجػػد ا ػػو سسػػ ىي  
يف ى 21يف ينػد درجػ   زسػ   00131يف ىىػي ا ػ  اػن اٞتدىلاػ  الث لغػ   30022ثػ ط ىىجػد ا ػو سسػ ىي  الي وا  ١تم اػل اورت
 يف2020اسياء دول   

 الصورة النهائية وتصحيح ادلقياس 
يف فاػػزع ىسا  ػػل  ػػل فاػػزع  ػػداول 00 مػػد اجػػزا ال الصػػدؽ ىال)ثػػ ل ىاليةاػػظ  ػػ فظ ا١تااػػ س ي ػػص يػػدد فازاتػػو الث لغػػ        

يف ىت اف الدرج  الم ا  ي ص 20002 صارع سا   يف ىتًتاىح الدرج ل ي ص الثداول  ، صارع اياسم ،ع جادعاوج       صار 
 يف 220يف درج  ىٔتياسا فزضي  00يف درج  ىالد ا   201ا١تاا س  

 التطبيق النهائي للمقياس
 يف 0/0/0202مت تمثاق ا١تاا س ي ص المان  اوس سا  ل ثحث  ي رسخ   
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 الوسائل االحصائية 
   ٖت ال الثا انل ابسيتداـ  (spss)اسيتدات الث  )  اٟتااث  او ص وا  

  .الااة  الي وا  لمان  ىا دع ىالااة  الي وا  لمانيُت اسيا يُت،الااة  الي وا  ١تم ال ارتث ط  َتساف،ام ال ارتث ط  َتساف
 الفصل الرابع

 عاشراً : نتائج البحث عرضها ومناقشتها
 لألىداؼ  سايل يزض  ي وج ىفق

 اوال : نتائج اذلدف االول : 
" التعرف على مستوى ممارسة مهارات التعليم االلكرتوين لدى اعضاء ىيئة التدريس يف معاىد ىال ي سنمل ي ص 
 الفنون اجلميلة " 

زاؼ يف  اب٨ت20202 مد تمثاق اخيث ر ا١تر رال ي ص افزاد المان  ىجد اف الاسا اٟتس يب لألفزاد المان  سس ىي       
يف 220122يف ىجد اف الااة  الي وا  احملسا   تس ىي  220يف ىيند اا ر يو ابلاسا الوزضي الث لغ  102اما ري يدره  

 يف2يف  ة    اٞتدىؿ  01يف ىدرج ل  زس   2020يف يند اسياء دول   0ىىي ا   ان اٞتدىلا  الث لغ   
 (4اجلدول )

 التعليم االلكرتوين للعينة يوضح نتائج االختبار التائي لقياس مستوى مهارات
 الدول  الااة  الي وا  الاسا الوزضي او٨تزاؼ ا١تما ري الاسا اٟتس يب

 2020دال  يند  220122 220 102 20202
 

ىى ا سمٍت اف افزاد المان  سيةيماف ٔتسياء جاد ان ار رال اليم ال اول ًتى  ىيد سزجح سثب ذل  أتثز ا١تدرسُت      
نرئ  الم ةا  ىالياداا  اليت تساد اجمليةح   ف  ىاجمليةح المزايي خ ص   ة  اف خئاع ا١تدرسُت ىا١تدرس ل ىا١تدرس ل ابل

 ة  اف ،ل دىرال اليدرسثا    اليم ال اول ًتى  وسيتداـ اٟت سا    ف لو اثز   ٖتسن ار رال اليم ال اول ًتى  لدسرل
ىؼ ج وح   ارىان دفح ا١تدرسُت اذل ا يس   ار رال اليم ال اول ًتى  الايي ا١ترٍت ىضزىرع اسيتداـ اليم ال ٖتت ظز 

يف ىدراس  0222ىى ا سيوق اح دراس   ل ان  سرال ىاص ح ،ىاسيتداار    الدرىس اول ًتى ا 
 .يف0222ي)ة ف ،يف ىو تيوق اح دراس    زه0220 يظاي ،يف0222 الساف:
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 اثنيا : نتائج اذلدف الثاين 
 " التعرف على الفروق يف مهارات التعليم االلكرتوين وفقا دلتغري اجلنس وادلؤىل العلمي " ي ص  ىال ي سنمل   

 ان اجل ٖتااق ى ا ا٢تدؼ مت
 التعرف على الفروق وفقا دلتغري اجلنس - أ
يف  انة  الاسا اٟتس يب لالان   ػ ف 002يف اب٨تزاؼ اما ري يدره  22200ىجد اف الاسا اٟتس يب ل   ار سس ىي       
يف ىينػػد  سػػ   الااةػػ  الي واػػ  لمانيػػُت اسػػيا يُت ىجػػد اف الااةػػ  الي واػػ  احملسػػا   300يف اب٨تػػزاؼ اماػػ ري يػػدره  20200 
يف لػػ ا فػػػ لوزىؽ 01يف ىدرجػػ ل  زسػػ   2020يف ينػػد اسػػياء دولػػ   0يف ىىػػي اصػػغز اػػن الااةػػ  اٞتدىلاػػ  الث لغػػ   2032 

يف ىو تيوػق اػح دراسػ   السػاف 0222ي)ةػ ف ،اػح دراسػ    زه ىى ا سيوػق،لاست دال  ا ص وا   ُت ا١تدرسػُت ىا١تدرسػ ل
 .يف0222
 التعرف على الفروق وفقا دلتغري ادلؤىل العلمي  - ب
د ياراهيف ي اػت الث  )ػ  ابسػيتداـ ٖت اػل اليثػ سن ،ا جسػيَت، نػزا لاجػاد ثػال  اسػيا ل ل ةؤىػل الم ةػي     لارساس     

يف 202002يف ىىػي اصػغز اػن الااةػ  اٞتدىلاػ  الث لغػ   20203   تسػ ىي  ان النػاع اوىؿ ىىجػد اف الااةػ  الو واػ  احملسػا 
ىيػد سزجػح ،يف ل ا ف لوزىؽ اَت دالػ  ا صػ وا  ىفاػ  ١تيغػَت ا١تؤىػل الم ةي0003يف ىدرج ل  زس   2020يند اسياء دول   

م ةػي  ةػػ    اٞتػػدىؿ سػثب ذلػػ  اف ٚتاػح ا١تدرسػػُت  ػ ر اا  ػػدىرال تدرسثاػ  ل يم ػػال اول ػػًتى   غػا الننػػز يػن ا١تؤىػػل ال
 يف :0 

 (5اجلدول )
 يوضح نتائج حتليل التباين للفروق يف مهارات التعليم االلكرتوين تبعاً دلتغري ادلؤىل العلمي

 الدول  Fياة   اياسا ا١تز م ل درج ل اٟتزس  ٣تةاع ا١تز م ل اصدر اليث سن

 2022 0 0201  ُت اجملةاي ل
 10202 03 2203201 داخل اجملةاي ل اَت دال  20203

  02 023201 ال  ي
 

 يف0220يف ىدراس   يظاي 0222ىى ا سيوق اح دراس   ل ان  سرال ىاص ح 
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 الفصل اخلامس
 احد عشر : االستنتاجات والتوصيات وادلقرتحات 

 اوالً : االستنتاجات 
 ان خالؿ الني وج اليت تاص ت الار  الث  )  مت ىضح اوسيني ج ل اوتا  :

 .درسُت ىا١تدرس ل   ام ىد الوناف اٞتةا   لي  اف ار رال اليم ال اول ًتى  ١تسياء جاداف ا١ت .2
 .و تاجد فزىؽ   ار رال اليم ال اول ًتى  ىفا  ١تيغَت  اٞتن  ىا١تؤىل الم ةييف .0

 اثنيا : التوصيات
   ضا  الني وج اليت تاص ت الار  الث  )  تاصي :

 اويداد ىاليدرسبيف ت )اف الدىرال ل يم ال اول ًتى  لظ دع ىتماسز ار رال اليم ػال  ي ص ا١تدسزس  الم ا  ل ًت ا  .2
 .لدء ا١تدرسُت ىا١تدرس ل

 .ايية د ار رال اليم ال اول ًتى   ة دع اس سا    ايداد ا١تم ةُت ىا١تدرسُت   ا١تم ىد ىاٞت ام ل .0
 اثلثاً : ادلقرتحات 

 ث  )  ىان اال نير  اجزا ال الثحث تاًتح الث  )  اجزا  الدراس ل اوتا :  ضا  الني وج اليت تاص ت الار  ال
 .اجزا  دراس  ين ار رال اليم ال اول ًتى  لدء ام ةي ىام ة ل ا١تز    او يداوا  .2
ا سػػػ  يف  ػػػُت ا١تدرسػػػُت  –اجػػػزا  دراسػػػ  اا ر ػػػ    ارػػػ رال اليم ػػػال اول ػػػًتى  ىفاػػػ  ١تيغػػػَت ا١تيتصػػػمل  ي ةػػػي  .0

 .  ام ىد الوناف اٞتةا  ىا١تدرس ل 
 ادلصادر العربية واالجنبية

 ادلصادر العربية .1
يف،م ف ي اػػ  اليم ػػال اول ػػًتى  ا١تاجػػو ابلواػػدسا   تنةاػػ  اليو ػػَت الم ةػػي 0222أ ػػا جحجػػاح حيػػِت ن،ى سػػا   اٝت ياػػل يةػػز  .2

  اف ال)  .المدد ا٠ت ا ،  رللة جامعة القدس ادلفتوحة،ىاوٕت ى ل ٨تا لدء   ث  اٞت ام  م،
رلليية أخبييار ،أ يػػا ز 20222يف،ما١ترػػ رال اوس سػػا  الػػيت حييػػ ج الارػػ  ا١تم ةػػاف ل يم ػػال يػػن  مػػد م،المػػدد 0202ا ػػا لػػـا : ا٣تػػد  .0

 . اخلليج
رللية يف،م اسياء ٖتااق ايم ث ل  ام سَت اٞتادع الئ ا   ل ةئزؼ او  دلي ّت ام  الادس ا١تويا   م،0222ٛت د، زسف ي ي  .2

 يف،ا رس.23المدد  حوث والدراسات  الرتبوية الفلسطينية،مجعية الب
يف،م ا١تمايػػ ل الػػيت تااجػػو ا١تئػػزفُت او ػػ دلاُت ا١تيوػػزاُت   ج امػػ  الاػػدس ا١تويا ػػ  اسػػيتداـ لثاا ػػ  0220ٛت سػػل يثػػد يمػػ    .2

 يف،تئزسن اوىؿ.1المدد  رللة جامعة القدس ادلفتوحة،اٞت ام  او  دلا  م،
 .2يف،م اليم ال اول ًتى  م،ية ف : دار ا١تن ىج ل نئز،ط0222رابح،ا ىز  سن  .0
رللية يف،م ار رال اليم ال اول ًتى  لدء ايئ   ىا   اليدرس    ج امػ  الاػدس ا١تويا ػ  م،0220سرال،راز ىا١تص ح اميصل  .0

 يف    اف ال)  .22يف،المدد  0،اجمل د  جامعة القدس ادلفتوحة
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تافز  وػ  ل اليم ػال اول ػًتى  ىاماي هتػ  ىاسػ لاب تنةايرػ  اػن ىجرػ   نػز أيئػ   ىا ػ   يف،م ادء0222الساف،ان ؿ س اة ف  .3
 اليدرس      ا  الًت ا  ّت ام  ا١ت   سماد م،رس ل  ا جسيَت اَت انئارع،ج ام  ا١ت   سماد،ا١تة    المز ا  السمادس .

رلليية ٞتػػدد  ػػاؿ ف سػػو  ىاورػػـا اىػػداؼ ىادارع اودارع م،يف،م الػػدىرع اليدرسثاػػ  ل ةػػدر ُت ا١تسػػ يدسن ا0220الئػػ ز :اػػ زي اٛتػػد  .1
 يف.0220يف لسن   22،المدد  العلوم الرتبوية

 يف.0222يف ٘تاز  22،المدد  رللة دراسات تربوية يف،م الاا دع اودارس  م0222 ر   :  رززاد ن  .2
دار  اف ل مث ي    ـا الس ا ا  ميف،م اس لاب الثحث الم ةي ىاليح ال او ص وي   الم0221المث سي،ي ال ف ضل خ ال  .22

 ىالنئز ىاليازسح، غداد.
،دار ا١تسَتع ل مث ي  2يف،م ا١تدخل اذل ان ىج الثحث   الًت ا  ىي ل النو  م،ط 0223يث س : ن خ ال ىاخزىف  .22

 ىالنئز،ية ف،األردف.
ًتى  يػػن  مػػد م،ا١تػػؤ٘تز الػػدىرل ل ػػيم ل يػػن يف،م  وػػ  ل ا١تم ػػل ىفاػػ  ألدىاره ا١تسػػياث ا     نػػ ـ اليم ػػال اول ػػ0220يظاي، ثاػػل  .20

 ا رس،ايافز ي ص ا١تايح 2-03 مد،ج ام  الس م ف ي  اس،اساا ان 
                            oman.com/rescarch-a.html www.icode-http:// 

ق اليم ال اول ػًتى  م،ا١تػؤ٘تز يف،م تنةا  ا١تر رال ا١ترنا  لدء   ث  ج ام  الادس ا١تويا   ان خالؿ تمثا0222المسا ي،رج    .22
   0222 – 20/  2- 0الًت اي   ج ام   الاي نا  ف سمُت 

 .،دار ا١تاسزع ل نئز ىاليازسح،ية ف،األردف2يف،م الاا س النوسي ىالًت اي م،ط0222يةز،٤تةاد اٛتد ىاخزىف  .22
ء ايئػػ   ىا ػػ  اليػػدرس    ىا ػػ  اليم ػػال يف ،م اػػدء تػػافز ارػػ رال اليم ػػال اول ػػًتى  لػػد0222 ػػزه ي در،ىي)ةػػ ف اافػػق حيػػِت  .20

،ايػػػػػػػػافز ي ػػػػػػػػص ا١تايػػػػػػػػح 202020،اجمل ػػػػػػػػد 220،المػػػػػػػػدد رلليييييييية تنمييييييييية الرافييييييييدين ز ػػػػػػػػاؾ يف م،  –الياػػػػػػػػٍت   ا١تمرػػػػػػػػد الياػػػػػػػػٍت 
http://www.iasj..net/ias%3Ffunc%3Dfulltext%26ald%3D88675 

رللييييية الشيييييرق يب،ا١تة  ػػػػػ  المز اػػػػػ  السػػػػػمادس ،يف،م ارػػػػػ رال اليم ػػػػػال اول ػػػػػًتى  م،  اػػػػػ  الئػػػػػزؽ الغز 0202ا١تػػػػػ ل ي : ىػػػػػدء  .20
 يف.00،المدد  العريب

 يف، ظسزاف.20المدد  رللة جامعة القدس،يف م اليم ال اول ًتى  ىار رتو م،0202ا١تمداىي : ف ضل  .23
يف،م ا١تئػػ الل الػػيت تااجػػو الم ثػػ    ج امػػ  الاػػدس ا١تويا ػػ  ٔتز ػػظ  اػػت سػػ  ار الدراسػػي   0220اص ح،اميصػػل ن يظسػػظ  .21

 المدد ال)   ىالسياف،   اف اوىؿ.،رللة احتاد اجلامعات العربية،اسيتداـ الثاا   او  دلا  م
 ، دار الئزىؽ ل نئز ىاليازسح ،ية ف، األردف.0ط،يف م اس سا  الاا س   الم ـا الس ا ا  م0222النثر ف،ااسص  .22
ي ج ام  اويصص ل وػ  ل اليم ػال اول ػًتى    يف،م ادء اايالؾ ٤ت ضز 0222النج ر  سن يثد ،ىالمجزاي س اح ٚتال  .02

 ،المدد الس دس يئز،  ظسزاف.رللة جامعة القدس ادلفتوحةضا   ما ا١تيغَتال  م،
يف،م امايػػ ل اسػػيتداـ اليم ػػال اول ػػًتى  الػػيت تااجػػو ا١تم ةػػُت   ادسزسػػ  الًت اػػ  0222 سػػُت  سػػ ـ ٤تةػػاد،ىا حل ااػػُت ا حػػل  .02

 ،المدد ا٠ت ا ،   اف ال)  .اجمللة الفلسطينية للرتبية ادلفتوحة عن بعدىذل م،ىاليم ال ١تنما  ار د او
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 ادلصادر االجنبية .2
1- A rome،Glayds Ali, (2001)،'' Distance education: A cace study of 

availiability of learning resource to students at the Zimbabwe open 
University ''،phD dissertation،Florida Barry University School of Education. 

2- Chart،Hemlata،(2005) ," Administration and Implementation Issues at 
YCMOU "،an Indian open and Distance education University, PhD 
dissertation, Canada ; University of Alberta. 
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 يف2  ا حق ريل
 تطبيق مقياس مهارات التعليم االلكرتوين بصيغتو النهائية

 عزيزي التدريسي 
  عزيزيت التدريسية

 اجلنس : 
 ادلؤىل العلمي : 

   اول ػًتى  ىا١تاّضػح  اليم ػال  وػ  ل ااػيالؾ اػب ،اول ًتى اػ  ا١تاػزرال جػادع ىلزفػح  ىفّمػ ؿ انجػح إل ػًتى  ليم ػال
 تيئػةن ،ارػ رع يئػزع ٙتػ   ىتئةل.ىاودارع  ،ىاليصةال ،اليانا   :ىي رواسا ، ٣تالل ثال  ان ىتي اف .ا١تزفق اٞتدىؿ

 .اول ًتى  الاسا   المة ا  اليم اةا  ى٧ت ح الم لب، تم ل   ُتسرل أدا ، اؤ ز سي  ىٜتسُت
  .ثدسل ا١تن سبارجا اليوئل   اوج    ين فازال ا١تاا س   ل صزا   ىت  ز  اضح يالا          يف ٖتت ال

 اح الئ ز ىاليادسز ليم ى  ل امن  
 (1ملحق رقم )

 الفقرات ل
بصورة 
 جيدة

بصورة 
 متوسطة

بصورة 
 سيئة

    .الاروق ىتمدسل  ئ    لدي الادرع ي ص  .2
 جر ز ي ص ىاجمل دال ا١ت و ل ىتننال إ ئ   لدي الادرع ي ص  .0

 .اٟت سب
   

    . ًت تاو ايصوح ل اح اليم ال  لدي الادرع ي ص  .2
 ىاوسيو دع السح  ا  اٟتاسث  خدا ل اح اليم ال  لدي الادرع ي ص  .2

  .انر 
   

    .النن ـ ان ىا٠تزىج الدخاؿ تسجال لدي الادرع ي ص  .0
    .ىاسًتج ير  ا١تيم ةُت ى ا انل درج ل إدخ ؿ لدي الادرع ي ص  .0
 ٞتةاح ىالاصاؿ ا١تازر، ٤تيا ل  ُت الينال  لدي الادرع ي ص  .3

 .ين صزه
   

    .النن ـ ي  ىا١تزاس   ا١تيمّ ةُت، ا و ل إدارع لدي الادرع ي ص  .1
 ىاجمل دال ا١ت و ل ى  ؼ ىتننال ىإ ئ   اليمّ ال إدارع لدي الادرع ي ص  .2

 .النن ـ داخل
   

    الوصاؿ ى ىاحمل دث ، اول ًتى ، ال سد اسيتداـ  لدي الادرع ي ص  .22
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 داخل ا١تيم ةُت اح تااصل أدىال أسّ  أى الدرج ل ىدفًت ،اوفًتاضا 
 .النن ـ

    .ل ةازر   ال ىصف لدي الادرع ي ص  .22
    .اليم اةا  ا١ت دع أىداؼ  لدي الادرع ي ص ىضح  .20
    .ا١تيم ةُت ان ا١تزجاع اليايم ل امزف  لدي الادرع ي ص  .22
 األا     اث ان اليم اةا  اٞتر  سا س ل  امزف  لدي الادرع ي ص  .22

 اٞتر   ن ـ ي ار  سنمل يااابل ي او ان سًتتب ىا  ىالغر، ا ،الم ة
 اٞتر  اايح ان السا س ل ٢ت ه-را ا ىضح اح ٢ت ، الي  ح اليم اةا 
 .الزٝتي

   

 ا١تم ا   ىالنا   ل ىالااجث ل ا١تئ رسح ىضح ٚتاح  لدي الادرع ي ص  .20
 .الدراسي الوصل خالؿ ا١تيمّ ةُت ان

   

    .اوخيث رال ىاااياد النر وا ، اليس ال اارسختامزف   لدي الادرع ي ص  .20
 يزا ع : ا) ؿ أسثايًا  ا١ت دع سَت ىصف  زسا  لدي الادرع ي ص  .23

 ٤ت ضزع، ل ل ا١تزفا  اليم اةا  ا١تاارد ي ص ىاو الع اليم اةي احملياء
 تم اةي  ئ ط أي أى األسثايي الااجب  ل تظاانا  ٤ت ضزع  ئار

 النةا  و  سي زر ْتاث) األسثايي - شالنا   ا١تئ ر   أسثايي،
 .أسثايا ً 

   

 ى الم لب ى ا١تم ل  ُت الزٝتا  اليااصل يناال ٖتدسد لدي الادرع ي ص  .21
إل ًتى ،   زسد ( ىسا   ان أ )ز اخيا ر ىسوّئل ا  المال  إ الغ
 إدارع  ن ـ تنثار ل اوجية يي، اليااصل ىس ول  صا ، رس ول
 إخل....اليم ليف

   

 ىتظىسده الياٍت الديل اد أسن ل ةيمّ ل تم اة ل ىضح الادرع ي ص لدي  .22
 .امرل اليااصل ٔتم اا ل

   

 ىت  َتىل ىييرل تننال ي ص ا١تيمّ ةُت لدي الادرع ي ص اس يدع  .02
 .اسيةز  ئ ل اليس ال ىاااياد انرل،-ا١تم ا   ابألية ؿ

   

 انرل ١تم ا  ا اليم اةا  ا١تر ـ إ ة ؿ ي ص لدي الادرع ي ص تئجامرل  .02
 .٧ت  رل لئة ف ذل  ىاي  م 
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    .اسيةز ى ئ ل فارس  راجم  تغ س  لدي الادرع ي ص إيم ورل  .00
 يثل تنناةو  زسا  ى ا١تازر ٔت اانل الي ـ لدي الادرع ي ص او١ت ـ  .02

 .الثد 
   

 ان فار  ٔت  اليم اةا  ىاأل ئم  الاس ول لدي الادرع ي ص ازاجم   .02
 .ية ر  سالا  ان يب دىال ىىروق،-رىا ا

   

    .الثد  يثل ا١تاّزر ٤تيا ل ازاجم  لدي الادرع ي ص  .00
 ا١تاّزر أىداؼ ٖتااق   ا١تسيتدا  اودارع تس ىل أف لدي الادرع ي ص  .00

 .اليم اةا 
   

 المال  ٖتواظ   ا١تسيتدا  اودارع تس ىل أف لدي الادرع ي ص  .03
 .تو ي رل ىز دع

   

 اليمّ ل ي ص ا١تسيتدا  اودارع ي ص تئجحّ  فألدي الادرع ي ص   .01
 .اليم ى 

   

 ى  مل، :ا١تم اا  وسص ؿ ىسا   ان أ )ز اسيتداـ لدي الادرع ي ص  .02
 ...ىاَتى   ا ش ى ىإ واجزاؼ، فادسا، ى صارع،

   

 ٚت يا   ٣تةاي ل ائ رسح ٚت يي،  ا شلدي الادرع ي ص اسيتداـ   .22
 .صغَتعيف ىاَتى 

   

األسثايا ،  النا ش، ىالااجث ل لا  لص اسيتداـ لدي الادرع ي   .22
 .ي ص الثحث تئجح اليت اليم اةا  ىاأل ئم 

   

    .ىاليااال اليم ال   اليم اةا  اٞتر  أ نة  ازاي ع لدي الادرع ي ص  .20
    .ىالو زس  ا١ت  ا  اٟتااؽ ازاي ع لدي الادرع ي ص  .22
 اٞتر  أ نة  سب  اول ًتى ا  األدىال اسيتداـ لدي الادرع ي ص  .22

 .اليم اةا 
   

 األْت   أخز ىااا ث  ا١تم اا ل  داث  ان اليب د لدي الادرع ي ص  .20
 .ىا١تسيجدال

   

 تمةل ىالزىا ا ا١تسيتدا  اول ًتى ا  ا١تاايح  ف اليب د لدي الادرع ي ص  .20
 .صحاح  ئ ل

   

    .تم اةا  ااارد ىأس  اول ًتى ا  الاروق ٖتدسث لدي الادرع ي ص  .23
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 أى  ا ر  مت صوح  أس  أى سمةل، و را ا أي تغاَت لدي الادرع ي ص  .21
 .ىجاد لو سمد دل إل ًتى  اايح أى   فر ،

   

 ا١تيمّ ةُت   ج ل تزايي  مزسا  ىاأل ئم  احملياء تصةال لدي الادرع ي ص  .22
 .ىخص وصرل

   

 اول ًتى ا  الزس ول  زسق ين الداول اليااصل لدي الادرع ي ص  .22
 .الدىرس   م رالىاو

   

    .النا ش لا     اسيةز  ئ ل ا١تئ ر   لدي الادرع ي ص  .22
 02 أيص ى  ادع   ا١تيم ةُت اسيوس رال ي ص الزد لدي الادرع ي ص  .20

 .األسثاع أ ـ خالؿ س ي 
   

 اوتص ؿ ىسا   ابسيتداـ أى اول ًتى   زسد إرس ؿ لدي الادرع ي ص  .22
 ا١تاّزر   ا١تميةدع

   

 ىاااياد ابألسثاع ا٠ت ص  ابألية ؿ ا١تيم ةُت لدي الادرع ي ص ت  َت  .22
 .أسثايي أى  ا ش  ئ ل ىاجب آلي النر وا  اليس ال

   

  اؿ الوارس  الزاجم  ابليغ س  ا١تيمّ ةُت تظىسد لدي الادرع ي ص  .20
 .رصدى    ؿ ابلدرج ل ىتظىسدىل انرل ا١تم ا   األية ؿ

   

 امو ىاليااصل ١تازر   ا١تيم ل اسياء مّارت اي  م  لدي الادرع ي ص  .20
 .٧ت  و لئة ف ذل  ٓتصاص

   

    .ا١تيمّ ةُت  ُت اول ًتى  النا ش ىتاجاو تسرال لدي الادرع ي ص  .23
   ىائ ر يرل ل ةيمّ ةُت الزاجم  اليغ س  تاده لدي الادرع ي ص  .21

 .النا ش
   

 تزيص اليت  األس    زح  زسق ين النا ش تمةاق لدي الادرع ي ص  .22
 .ذل  ي ص ىتمّةااو، ىتئجاح ا١تيمّ ةُت ابلنا ش

   

 ا١تيمّ ةُت النا ش، ىإلظاـ أسثايي سؤاؿ  زح لدي الادرع ي ص  .02
 أجا   ي ص الزد ى  ل  ،ي يّ  أجا   ي ص الزد ي او، ى  ل  ابوج   
 .ا١تئ ر   ضاا ا ٖتدسد اح ردىدىل ىإثزا  زاالورل

   

  ئ ل األسثايي النا ش إدارع فزص  ١تيم ةُتا إيم   لدي الادرع ي ص  .02
 .٤تدد أسثاع   األسثايي النا ش إدارع ٣تةاي - ل تارل ا)ل تم ىف
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 ٗتدـ تو ي ا  إل ًتى ا    ئم  المال  تظىسد لدي الادرع ي ص  .00
  .ا١ت دع أىداؼ

   

 داول امو  ئ ل ىاليااصل ا١تيمّ ل اسياء اي  م  لدي الادرع ي ص  .02
 ا١تيم)زسن . المال  ىاس يدع يلد .ذل   اؿ

   

 يالا ل ٟتس   (rubric)الزى زؾ  أداع اسيتداـ لدي الادرع ي ص  .02
  ئ ط ىأي ىالنا   ل ىا١تئ رسح ىالااجث ل اوخيث رال   اليااال
 .درج  لو تزصد تم اةي

   

 ام ا  تم اةي  ئ ط ألي ىاضح  تم اة ل  ي     لدي الادرع ي ص  .00
 .ا١تيم ةُت ان

   

 ى ا   ل ىائ رسح ىىاجث ل اخيث رال  ُت اليااال أس لاب تناسح  .00
 اليم ل أمن ط اح سين سب ٔت  ا١تيناي ، اليااال أس لاب-ان ىاَتى 

 .ىا د أس ا  ي ص اوييص ر ا١تتي و  ىيدـ

   

 أمساء اخلرباء واحملكمني ( 2ملحق رقم ) 

 التخصص مكان العمل اللقب العلمي اسم اخلبري ت

 ي ل النو  الًت اي   ا  الًت ا  الم ـا او س  ا  أسي ذ   يزف لأ.د فئا   .2
 ي ل النو  الًت اي   ا  الًت ا  الم ـا او س  ا  أسي ذ أ.د  دء في ح  .0
 ي ل النو  الًت اي   ا  الًت ا  الم ـا او س  ا  أسي ذ اس يد أ.ـ.د صثاح   سز  .2

 ي ل النو  الًت اي الم ـا او س  ا   ا  الًت ا   أسي ذ اس يد أ.ـ.د اٛتد ىيد   .2
 ي ل النو  الًت اي   ا  الًت ا  الم ـا او س  ا  أسي ذ اس يد أ.ـ.د يال   سُت  .0
 ي ل النو  الًت اي   ا  ي ـا الازاف أسي ذ اس يد أ.ـ.د ف  ة  الثدرا   .0
 ي ل النو  الًت اي ادسزس  تز ا   اناء ادرس ا الـ ٤تةاد ذسب  .3

 ي ل النو  الًت اي ٦ت) ا  الًت ا  ار ال ادرس ي سلااس   حيِت   .1
 ي ل النو  الًت اي ال  ا  الًت اس  ا١تويا   ادرس د. يا  ى دي  .2

 ي ل النو  الًت اي ر اس  ا١تيةاظسن ال)  ا  ادرس د. ا جد ي سل  .22
 


