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  المستخلص
لعضددو ئي دد   األسلسددي  اللع يميدد  المهددلرا  نميدد ل لدد    اللدد  الوسددل  مدد   االلكلروندد  الددلع   يعدد 
 المعهدد ) فدد  اللدد ري  ئي دد  أ ضددل  امددل   مدد     دد  ل لعددر  ال راسدد  ئدد ف  فقدد    يدد  ،اللدد ري 
 اسدلملر  صدمم ، اللع يمي  للعم ي ب االلكلرون  اللع   لقنيل  اسلخ ا  ضو ف   ل مهلرا  (كركو /اللقن 
الحزم   بلسلخ ا  البيلنل  لح ي  ل و ،م  أ ضل  ئي   الل ري  ا   فر (99) م  مؤلف   ين  شم   اسلبيل 

 بحدد مةلمددا الباللخصصددل  اللكنولوةيدد  شددك   أ  دد  النسدد   إ  النلددل   ضددح وأو. SPSSاإلحصددل ي  
 -%(9994) الذكور حس  ف   الةن بولواز  النس   %(9.94)  شهل   البكللوريو حم  و %(9999)

( 4) بعد هدل   د  لطبيق أ ضدل  ئي د  اللد ري  غ د أالفدل  والبرندلم   لطبيد  بمةدل  %(4.94) اإلندل 
أ ضددل  ئي دد   غ دد أ افلقددلر اسددلنل  البحدد و ،الضددروري المل يدد  والبشددري  لددوفير المسددل زمل  بسددنوا  
 الخلصد  البرمةيدل  اسلخ ا  بمهلرا  إلملمه  ضع و لقنيل ئذه الل مهلرا  ال زم  السلخ ا  الل ري  

لدوفر  إلد الدذ  يهد    سدو  العمد حسد  حلةد  باللد ري  أئميد     د  ئي   الل ري  ل أ ض والف  .لبه
الددلع   االلكلروندد  برنددلم  مقلددرت لصددمي  ب   البحدد وأوصدد .مسددلح   الخلصلصددل  بلالة يدد    مددؤئ  
 برندلم ب ــدـ بيلنلل قل د   لصدمي و (V.basic) لغد  بلسدلخ ا  لعضو ئي   اللد ري  الل ري  مشروع للفعي 

(Access)  اللنفيذ لعم ي  واللهيؤ لهلللنمي إرشل ئ و مهلرا ل  ه امل ك م   يقي.  
 
 األدائية.المهارات  مهارات أعضاء هيئة التدريس، االلكتروني، التعلم :حية مفتاال كلماتال

 
Abstract 

 
E-Learning is one of the means which supports the development of basic educational skills of 

a faculty member; hence, the study aimed to identify the extent of faculty member in the 

(technical institute/Kirkuk) for owning skills in the light of the use of e-teaching techniques 

within the educational process. A questionnaire has been designed which included a sample of 99 

individual members of the faculty member, and the data were analyzed using the SPSS statistical 

package. 

 The results showed that the technological disciplines formed the highest research community 

(49.9%) and bachelor's degree holders (5.48%) and the balance by category of sex ratios are for 

males (49.5%) - females (50.5%) in the field of application of the program, and most of the 

faculty members agreed to apply it after (5) years of providing the necessary material and human 

resources supplies; the research concluded that most of the faculty members lack the necessary 

skills to use these techniques and the weakness of their familiarity with the skills to use their own 

software. The faculty members agreed on the importance of training according to the needs of the 

labor market, which aims to provide new qualifications within developed competences. The 

research recommended a proposal of e-learning program to activate the training project for 

faculty member by using (V.basic) language and designing its database program by using 

(Access) program to measure the extent of the skills they have and guide them to develop them 

and to be prepared for the implementation process. 

 

Keywords: E-Teaching, teachers' skills, performing skills. 
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 المقدمة
  دد  الددرغ  مدد  اللطددورا  الهل  دد  فدد  مةددل  اسددلخ ا  اللكنولوةيددل ولزايدد  أ دد ا  الةلمعددل  

الزا  ئدذا الندوع مد  اللع دي   أ  إال ،االلكلرون  ف  العم ي  اللع يمي  اللع  اسلخ ا  الملوةه  نحو 
الهي د   أ ضدل    لدفد  نطدل  ضدي  ن درا لق د  المهدلرا   يسدلخ   وألعرا  بدلضعي  االسلخ ا  

حي  للسلب   و  العدلل  اليدو  وبشدك  سدريا   د  ، وكأح  األسبل  ي العراق بللةلمعل الل ريسي  
إ راكددل منهددل  (والددلع  خصوصددل فدد  مةددل  اللع ددي  )  وامدد  الرقدد  واللقدد   فدد  شددل  المةددلال 

  اللد  أحدد    االلكلروند  مد  ال دورا الدلع  لعلبدر  دور   .الكبيدر فد  رقد  ولقد   الدب   ئملبد ور
واللد  انعكد  لأ يرئدل   د  اللع دي  الدذ  ئدو طريد  را  مسلقب ي  ف  مةل  اللع دي  يوسلح   لغي

 .(7 ،7..0 )أشر ، اللق   والرق  أل  مةلما
أ  مد  ال بد   ه كدل  العم يد  اللع يميد ، فدع  إ د ايم د  أحد  أر اللد ري  ضو ئي د  وإذا كل        

 ضدو المهلمد  بع د ا  اللع يميد  ، وئدذا يد  و المؤسسدل  لحقد ئدذا افد   صد يواك  اللطدور الحل
 ضدو  والم اخ  اللربويد  اللد  يقدو    يهدل إ د ا  ،إ  ا ئ  ل   الن ر ف  برام  إل ئي   الل ري 
 ضددو إ   حيد و ،منهدل وإضدلف  الة يدد  إليهدل والعمد    دد  لحسدي  ولطدوير القددل   ئي د  اللد ري 
وكفدل   أ ا د ،   د  سد م  قوا د ه، ري  لهذا الن ل ، فهو المعب  يشك  الركيز  األسلس ئي   الل ري 

لنبعدد  مدد  قيلمدد  بمهمددل   دد     ضددوئي   اللدد ري وأئميدد   ور أئ افدد ، وق رلدد    دد  لحقيدد 
فلللد ري  يفلدرأ أ  يةع د  مربيدل ،  (خ مد  المةلمداالبحد  و ،)اللد ري  بينهل ئد ملرابط  فيمل 

فد  إطدلر مةمد  العم يد  ، مرشد ا   لمةلمدا يرشدح  ليصدب وخ مد  اوالبح  يزيد ه   مدل  ومعرفد ، 
و  دد  الددرغ  مدد  كددو  كدد  مهمدد  مدد  المهددل  الدد    المددذكور  لحددلف  بخصل صددهل  ،اللع يميدد 

فدرز السد و  المميدز لعضدو الهي د  لإال أنهل للفل   فيمل بينهل بحرك   ينلميكيد   واسلق لهل النسب ،
 ،)إسدمل ي  الن دل  الةدلمع  األئد ا  اللد  يسدع  إليهدلعدي   وره الفل د  فد  لحقيد  لالل ريسي  و

0..9 ،11). 
 الجانب النظري

 التعلم االلكترونيمفهوم 
  د  اللصدمي  الفعدل  لبي د  اللع دي  والدلع   واللد  لركدز   د  المدلع    األسلسدي لقو  الفكر  

مصددل ر ا  فددر  فدد  أ  زمددل  ومكددل  بلسددلخ  أل واحليلةللدد  وق رالدد  بشددك  يسدده   م يدد  الددلع   
)مصدي ح  ومحمد ، المع د   شدرا ولوسديا نطدل  العم يد  اللع يميد  بعالرقمي  المخل ف  لد     اللع  
0..7 ،111 ). 

 تقنيات التعلم االلكتروني
كندل ةوئريدل فد  لع  اللقنيل  بمخل   مكونللهل م  مع ا  وأةهدز  وشدبكل  وبرمةيدل  ر

   :ل إ (49 ،9..0،العلر ) هلويصنفاللع   االلكلرون  
، محدرر الوسدل طم د   المقدرر االلكلروند وئ  برام  للألي  و م  محلويدل   اإلنللجلقنيل   .1

  وبرنلم  فرون  بي .
، وإ ار  ئدذه المدوا    د  الشدبك لقنيل  اللوصي  وئ  برام  للوصي  موا  اللع   ل ملع مي ،  .0

بلسدلخ ا   أوالمحل  د   ولسهي  االلصل  الفعل  بيدنه  بلسدلخ ا  بدرام  أ ا ه واللحك  ومراقب  
 البري  االلكلرون  ومنل يل  النقلش .
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كلند   أيدللقنيل  الوصو  وئ  البدرام  اللد  لمكد  الملع مدي  مد   درأ محلويدل  المقدرر  .1
وبرندلم    RealPlayerل  وبدرام  لشدغي  الوسدل ط وبرندلم  صديغ  المحلدو  م د  الملصدفح

Flash. 
مسددلخ   واللدد  لسددم  لكدد   لشددعيبللمرلبطدد  مةمو دد  مدد  صددفحل  االنلرندد  ا Wikiالددويك   .9

 .(09، 9..0)السي ،    ك  لح ي ولع ي  محلوائل ما حف كللب  ولحرير
 االلكترونيالتعلم  متطلبات

إال إ  ئندل   ،للبلي  ملط بل  ك  ن ل  لبعل للبلي  األئ ا  والسيلسل  الل  للبعهل الةلمعدل 
)محمددو ، االلكلروندد   الددلع    بيددلطخطددط للمكونددل  أسلسددي  البدد  مدد  لوافرئددل فدد  كدد  ةلمعدد  

 :( وئ 91، 7..0
 تي:وتتمثل باآل العناصر البشرية -أوالا 
األسددللذ الةددلمع  المؤئدد  القددل ر   دد  اللدد ري  بلسددلخ ا  اللقنيددل  الح ي دد  ولصددمي  المقددرر  -أ

 ،ص الملع مددي  واإلمكلنيددل  المللحدد الرقمد  ولكييدد  أسددللي  اللدد ري  بمددل يلوافد  مددا خصددل 
وئدذا  ،،وميسدر ل عم يدل  اللع يميد  وموةد  مبسدط ل محلدو  إلد ي  نغيدر  وره مد  مد ر  ح

 يلط   من  اكلسل  مهلرا  وخبرا  خلص . 
الملع   الملمك  مد  مهدلر  الدلع   الدذال  والقدل ر   د  اللعلمد  فد  الرقميد  مد  خد   إلملمد   - 

 واالنلرن . بلطبيقل  الحلس  اآلل 
 تي:ل باآلية وتتمثالعناصر الماد -ثانياا 

 بك  االنلرن .ــش الخ مي  والحلسوبي  وكذل  لأمي لةهيزا  أسلسي  م   األةهز   . أ
لو  مد  اللحصدي  واالنةدلز، ـسم إل المقررا  ل وصو  بللملع    المحلو  االلكلرون  وبنل  . ب

 . للصمي  اللع يم اوفقل لمبل ئ المع   ووالنصوص والرسومل   ورــم   الص
  ا دددو نلصدددر الن دددل  وطر اـمواقددد إلددد  ددد  االلكلرونيددد  اللددد  لرشددد  المدددلع   واةهدددل  اللفل . ت

 الوصو  إلي .
 (47، 4..0ن   اللع   االلكلرون  المسلن   ) ب  الحمي ،  . ث

 االلكترونيالتعلم  أهداف
 :( ئ 9،99..0رون      مةمو   م  األئ ا  )سلل ، االلكلاللع    يرلكز

   .قنيل  الكلروني  ة ي   خ   بي   لع يمي  لفل  ي  م  خ   ل .1
 .واآلرا        م ي  اللفل   بي  الط   والمع مي  م  خ   لبل   الخبرا .0
يد  قنوالل اللطدورا  الع ميد ويسـدـلو   لطوير  ور المع   ف  العم ي  اللع يمي  حلد  يلواكد   .1

 المسلمر  المل حق .
 . خ   شبكل  لع يمي  للن ي  وإ ار  أ مل  المؤسسل  اللع يمي  .9
 نمذة  اللع ي  ولق يم  بصور  معيلري  . .4
 .ما مرا ل  الفرو  الفر ي  بينه  لق ي  لع ي  ينلس  ف ل   مري  مخل ف   .6

 االلكتروني  التعلمخصائص 
 : ألمل يب ل خيصهلئنل  مةمو   م  الخصل ص ل لع   االلكلرون  يمك  

الط بددد     لفل دد ـددــلددوفير ةميددا وسددل   اللفل ددد  الحدد  بددي  الطللدد  والمددد ر  وإمكلني . أ
 .(01، ...0 ) ب  الخلل ، والم ر      السبور  االلكلروني 

 .المخل ف  اللع يم  اللفل  ي  وسل   اللمكي  الم ر  م  اسلخ ا   . ب

  الطللد  مددا ـدـمد   لةددلو  ولفل معرفد  اسدلط ع سددريا ل لحقيد لمكدي  المد ر  مدد   . ت
 . مبلشر والل  لعرأ  ال ر  المخل ف  محلور
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   االلكتروني التعلمس في دور المدر
 اللع يميد     وره ف     اســدـلخ ا  اللقنيدل م  ئنل فع  ص  العم ي  اللع يمي ، الم ر  ئو

كد  ؤهذا الصد   لبو، وأك ر فل  ي  كبرسيكو  أ (بمل ف  ذل  الفصو  الذكي  والمنلئ  االلكلروني )
 ،ةيد ي  وأسدللي  ل ريسدي  بلر د مع مدي   إلد ول  لق   م  الحلة   إ  اللقني  سو  لزي ،" ري "

) ب  الخدلل ،  زيل   اسل ملرالنل ف  الموار  البشري  وف  اللنمي  المهني  ل لربويي  إل وإننل بحلة  
0... ،94). 

 االلكتروني التعلميجابيات إ
 زيل   إمكلني  االلصل  بي  الط ب  فيمل بينه  . .1
   واإلحسل  بللمسلوا .وةهل  الن ر المخل ف  ل ط  بلللعبير   المسلئم   .0
 سهول  الوصو  ل مع   و    اال لمل      الحضور الفع   ل طلل . .1
 إمكلني  لحوير طريق  الل ري  بللطريق  الل  لنلس  الطلل  . .9
 اللع ي  والمسل    اإلضلفي      اللكرار. أسللي م  مخل    م  .4
)الموسدد ،  مدد ار اليددو فر ئددذه المنددلئ    دد  االمنددلئ  ولددو إلدد االسددلمراري  فدد  الوصددو   .6

0..0،9). 
   سلبيات التعلم االلكتروني

 اللركيز األكبر يكو      الةلن  المعرف  أك ر م  االئلمل  بللةلن  المهلر  والوة ان  . .1
 .سريع  مخلبرا  وخطوط الصل  الو األةهز  م  لبني  لحلي   ئلؤلـيحللج إنش .0

 ارلفلع لك فل  خلص  ف  المراح  األول  ل لطبي  . .1
قنيدد  الل لح  ل ـل لعلمدد  مددا المسدديددـ  مؤئ النو يدد  معيندد  مدد  المع مددي   إلدد  هددليحلددلج لطبيق .9

 والملخصصي  بع  ا  المنلئ  االلكلروني .المسلخ م  
را  ب ال مد  اال لمدل  ـمل زا      م  الط   يفض و  الطريق  اللق ي ي  ف  حضور المحلض .4

 .(10، 9..0)سلل ،      اللقنيل  الح ي  
 حثـة البـــــجيمنه

 مشكلة البحث 
المخولدو   فهد أح  أئ  أركل  من وم  اللع دي  الةدلمع   و ئي   الل ري  يع  ل  ضأ إ بمل 

معرف  م   ةلئزي  أ ضل  ئي   الل ري  للبن  فكر  لطبيد   إل ي  و  والذ بعنشل  الةي  القل   
نو يد  خلصد  مخل فد   د  مدل اللع   االلكلروند  والدذ  يسدل ز  وةدو  أ ضدل  ئي د  لد ري  ذا  

ن دره   و  ي  لل خص مشك   البح  ف  معرف  م   امل    ضو ئي   اللد ري  مد  وةهدسب . 
  لمهلرا  اللع   االلكلرون  ال زم  أل ا  مهلم      أكم  وة .

 بحثأسئلة ال
حدد  الب المزيدد  مدد   إلدد وئددذا يحلددلج  ،للعرا ب ايللدد  األولدد  بددااللكلروندد  فدد   لزا  الددلع  مدد

العهد   ألند  حد ي  ،مك ف اللطويري  الةهو  ال يلط   شحذو   م   االسلع ا  للطبيق ، وال راس  
  م   ئذه ال راسل  لوفر مع ومل  مفي   يمكد  اسدلخ ص الد رو  منهدل واالسدلفل   علذا ف ل،ل ين

المهنيد  لعضدو ئي د  فر اإل ار  اللنفيذيد  المقلنعد  بأئميد  اللنميد  الدو ، ما اللأكي    د منهل مسلقب   
و  يد    ،  اللع ي  اللق ي   لوح ه غير قدل ر   د  االرلقدل  بمسدلو  الل ريسد  أنلئي   الل ري  

 :لإلةلب      اللسلؤال   سع لبح أ  اف
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فد  ئي د   فر المهدلرا  حدو   قلفد  الدلع   االلكلروند  لد   أ ضدل  ئي د  اللد ري امل مد   لدو .1
 ؟كمةلما ل بح كو ( اللقن  كر )المعه اللقن  اللع ي  

( والشدهل   ICDLفر مهلرا  اللع   االلكلرون  ف  مةل  اسلخ ا  قيل   الحلسدو  )امل م   لو .0
 ؟مةلما البح أ ضل  ئي   الل ري  ف   ( ل  IC3) ل حلسو  ال ولي 

فر مهلرا  اللع   االلكلرون  ف  مةل  اسدلخ ا  االنلرند  والشدبكل  لد   أ ضدل  امل م   لو .1
 ؟مةلما البح ي  ف  ئي   الل ر

لملعد    لد   افر مهلرا  اللع   االلكلرون  ف  مةل  لصمي  البرمةيل  والوسدل ط امل م   لو .9
 ؟مةلما البح أ ضل  ئي   الل ري  ف  

ئي د   أ ضدل ملئي  المقلرحل  الل  لسه  ف  لطدوير ولنميد  مهدلرا  الدلع   االلكلروند  لد    .5
   ؟مةلما البح الل ري  ف  
 أهداف البحث

فر مهددلرا  اسددلخ ا  لقنيددل  الددلع   االلكلروندد  مدد  قبدد  أ ضددل  ئي دد  الددواللعددر    دد  مدد    .1
 .ح  اللوةهل  المسلقب ي  أوا لبلرئل الل ري  

 ينلط إليه  مسدلقب   ن ملل مهلرا  والق را   أ ضل  ئي   الل ري  الوقو      م   امل   .0
 الخوأ ف  ئذا النوع م  اللع  .

نلصدر   ئي د  اللد ري  قدل ري    د  إ ار  الصد  واللعلمد  مدا ةميدا لهي   ةي  م  أ ضل  .1
 .  اللع يمي  وخلص  المسلح   منهلالعم ي

فرئدل لد   الح يد  قل مد  بدأئ  المهدلرا  الواةد  لوإ  ا  ولصدمي  برندلم  الكلروند  مقلدرت و .9
 . أ ضل  ئي   الل ري 

 ندد  لطبيدد  اسددلخ ا  الددلع   لح يدد   رةدد  لددوافر المهددلرا  اللدد  يمل كهددل  ضددو ئي دد  اللدد ري   .5
 االلكلرون .

 لبحثأهمية ا
لمعرفدد  مدد    أو   راسدد  لةددر  فدد  م يندد  كركددو  كوندد مدد   اسددلم  ئددذا البحدد  أئميلدد 

وللسدد يط الضددو  نحددو مدد  الددلع   ئددذا النددوع  ضددرور  مسددلير  اللقدد   الع مدد  والسدديملاللفكيددر فدد  
ا المحلوال  الةلري  ف  اللع ي  العدلل  وئ  للزام  م ،أئمي  إ  ا  ولأئي  أ ضل  ئي   الل ري 

أ ضدل   لسدل  س هدلنلل ةف  الةلمعل  والمعلئ  العراقي ، كمل إ   هلالذ  يؤك      إمكلني  لطبيق
لهددذا النددوع مدد  الددلع   لعددر    دد  الوضددا الددرائ  الاللع ددي  العددلل  مفلصدد   الهي دد  الل ريسددي  فدد 

لحصددي  لحسددي  مسددلو   إلدد شددأنهل أ  لددؤ    والقيددل  بمعللةددـ  المعوقددل  والصددعوبل  اللدد  مدد 
ال زمد  للنميد    لزويد  المخلصدي  بمةدل  اللد ري  لح يد  االحليلةدل  الل ريبيد الط ب ، فض     

 إلد يحلدلج  هدل  لطبيقإ وحيد  ولطوير مهلرا  أ ضل  ئي   الل ري  وزيل   كفل له  الل ريسدي ،
 ،  القل ري      لفعي د  رسيالموروني  المنلسب  إ  ا  المنلئ  اإللكل م روس   براسلع ا  ولهي   

اللدد    رةد  لددوافر المهدلرا  للح يدد  سدع  البحد    يد  فقدد ، لهددل لدوفير البي د  اللع يميدد  المنلسدب و
ل ط بدد   مخل دد  المنددلئ  ال راسددي للدد ري   هلاسددلخ ام ندد  لطبيدد    ضددو ئي دد  اللدد ري يمل كهددل 

 المنضوي  لح  راي  ئي   اللع ي  اللقن  .
 وصف محاور البحث

و  يد  وةد  اال لندل   ،اللع دي  العدلل م  لمن و األسلسي  ضو ئي   الل ري  الركيز   يعلبر
ل قيددل  بمهلمدد  بصددور  فعللدد ، ل يدد  لكفدد  الشددمولي  والةددو    بللطريقدد  الصددحيح  اللدد  وإ دد ا هبدد  

ةبلل  الحدرص وم  وائي   الل ري  وبمخل   اللخصصل   أ ضل واللع   االلكلرون  ئ   لك  
للح يدد  مددواط  الضددع  محددلور   أربعدد  دد  النمددو المهندد  للحسددي   م دد  والبحدد  المقدد   حدد   
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، ولشدم  ئدذه المحدلور ئي   الل ري  ف  معرف  امل كه  ل لقنيدل  الح ي د   ضل ومعللةلهل ل   أ
  :يأل مل
مهددلرا  ال فرامعرفدد  مدد   لددو إلدد يهدد   ئددذا المحددور  فر ثقافددة الددتعلم االلكترونددي:امدددى تددو .1

اللدد ري  بليةلبيددل   مفهومدد  وإلمددل   ضددو ئي دد الخلصدد  ب قلفدد  الددلع   االلكلروندد  مدد  حيدد  
ومواصفلل  و معرف  الوسل   واألسدللي    بيل  اللع   االلكلرون  وم   معرفل  بخصل ص وس

 االلكلروني . المعليير المسلخ م  للصمي  المنلئ وأنواع 
لمحدور ا يهد   ئدذا  لحاسوب والشدهادة الدوليدة للحاسدوب:قيادة ا إتقانفر مهارات امدى تو .0

بعأ المعددليير العللميدد  ذا  الصدد   بددلللع   أ ضددل  ئي دد  اللدد ري  لدد معرفدد  مدد   معرفدد  إلدد 
 واإلفل   منهل . IC3 , ICDLااللكلرون  وأ وال  م   

 معرفد  مد   إلد يهد   ئدذا المحدور  فر مهدارات فدي اسدتخدام االنترندت والشدبكات:امدى تو .1
  لمهلرا  اللعلم  ما االنلرن  واأل وا  اللفل  يد  اللد  لقد مهل ـــريئي   الل  أ ضل امل   
 الشبكل .

ويه   ئدذا المحدور  في تصميم البرمجيات التعليمية والوسائط المتعددة:مهارات فر امدى تو .9
ررا  معرف  المهلرا  الملق م  ل   أ ضل  ئي   الل ري  فيمل يخص  م يد  لصدمي  المقد إل 

 المنهةي  االلكلروني .
 يـــــــالجانب العمل

  أداة البحث 
والمقلب دد   االسددلبلن  المددنه  الوصددف  للحقيدد  أئدد ا  البحدد  واسددلخ مل أ الدد  ل لبلح ددالبددا ا

محدلور   لكدو  مد  أربعدل لن اسدلب صديغ  إذ ،لبح لةما المع ومل  والبيلنل  الملع ق  بلأ وا  ك
االلكلروند  لد   أ ضدل   الدلع  فر مهدلرا  ام   لدولقص     به   ال( فقر  14)ولض  ر يس  

وئدد  إحدد   ئي ددل   كركددو  كنمددوذج( /الهي دد  الل ريسددي  فدد  ئي دد  اللع ددي  اللقندد  )المعهدد  اللقندد 
للقويمهدل  *خبدرا   و رضد    د  أربعد ،اللع ي  اللقن  الللبا لوزار  اللع ي  العلل  والبح  الع م 

ل  مل وضدع  ألة د  حيد  أةمعدوا   د  صديغلهل الحلليد  المبيند  م  العبلرا  لقيحو  م   م  
 ف  الم ح .

 عينة البحث 

األلقدل  الع ميد   اشلم    ين  البح  أ ضل  الهي   الل ريسي  المسدلمري  بللعمد  ومد  حم د 
لد  اسلحصدل  الموافقدل  ال زمد  ( 110)م ر  مسل  ، م ر ، أسدللذ مسدل  ( والبدللد  د  ئ  )

الهي دد   أ ضددل حددو  إةددرا  البحدد    دد   (كركددو صدد  ) مددل   المعهدد  اللقندد    المخلمدد  الةهددل
خدذ سديي  فد  المعهد  بعد  أحي  ل  شمو  كلف  الل ريف  االخلصلصل  الع مي  المخل ف   الل ريسي 

                                                           
 أسمل  المحكمي  :  *

 ..نةي  محم  زك /أسللذ مسل  / مي  ك ي  اإل ار  واالقلصل  /ةلمع  كركو  / اإلحصل  والريلضيل   .1
  .مسل  / المعه  اللقن  كركو  / ريلضيل  وحلسبل  .فلل  حس  القلض /أسللذ  . 0
 . .وفل  محم  ةلس  /أسللذ مسل  /المعه  اللقن  كركو /ط  مةلما . 1
 .يوبر  يؤ ي / م ر / المعه  اللقن  كركو  /اإلحصل  . 9
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المرفقدد  بنهليدد  ووذلدد  مدد  خدد   االسددلبلن  اللدد  أ دد   لهددذا الغددرأ  الشخصددي  أوال ، مددوافقله 
 .البح 

 فرضيات البحث 

 .أ ضل  ئي   الل ري  مهلرا  ملع ق  بلل قلف  الحلسوبي  بصور  أولي امل    -أ
لحلسددو  اةهددلز   اللعلمدد  مددا ا ددامددل   أ ضددل  ئي دد  اللدد ري  مهددلرا  أ ا يدد  ملع قدد  بطر - 

 وبعأ البرام  . والم فل 
 اللقنيددد  السددلخ ا مهدددلرا  امددل   أ ضددل  ئي ددد  اللدد ري  مهدددلرا  ملوسددط  فددد  اسددلخ ا   -ج

 اسلخ امل  الشبك  .األ وا  اللفل  ي  واللعلم  ما و

 لبحثحدود ا   
ولغليدد    1/0/0.10  مدد  قسددل  ووحدد ا  المعهدد  المددذكور فدد  المدد ةددر  البحدد  فدد  أأ

فر المهددلرا  للح يدد   رةدد  اولدد  لطبيدد  مقيددل  ليكددر  الخملسدد  لقيددل  مدد   لددو ،6/0.10/.1
 .1لة و  اإلةلب      ةميا محلور االسلبلن  والملم   بل

 
 1ة و  ال

 االلكلرون  اللع  ملوسطل  قي   رة  لوافر مهلرا  
 وفقل لمقيل  ليكر  الخملس 

مقياس 
 ليكرت

درجة  توافر 
 المهارة

 المتوسط الحسابي

 1979 إل 1م   ضعيف  ة ا 1

 إل  ..19م   ضعيف  0
0949 

 إل .096م   ملوسط  1
1919 

 إل .199م    للي  9
9919 

 4 إل  .990م   ا للي  ة  4
 (06، ...0)ولي   ب  الرحم  الفرا ،  المصدر:                

 

 الحلسددددو  مةددددل  فدددد  االخلصددددلص ذو  مدددد  والمخلصددددي  بددددللمحكمي  االسددددلعلن  لدددد 
-pre)أولد  اخلبدلر ةدر أ حيد  ،ل لطبيد  االسدلبلن  صد حي  مد   للح يد  واإلحصل  والبرمةيل 

test)      (80) بنسب  مص اقي  وأ ط  ،مخل ف  بلخلصلصل  ل  ريسيل  (15) م  مكون   ين% . 

الهي دد  الل ريسددي  وشددرت أبعددل  البحدد  ونلل ةدد   أ ضددل لدد  إةددرا  المقلب دد  المبلشددر  مددا 
 دد   االسددلبلنل   ( اسددلبلن  وكددل 110، وقدد  وز د  )المسدلقب ي  ومددل يلرلدد    يدد  مد  فوا دد  ةمدد 

  .كلم   سلبلن  كو  المع ومل  فيهل غير( ا11) ، حي  اسلبع  سلبلن ( ا99) الصللح  والمرةع 
كمددل فدد   ،ر يسدد  محددلور  مكددو  مدد     دد v.basicبرنددلم  مقلددرت ب غدد  إ دد ا  لصددمي  ولدد  

    :حس  نو هل بمصنف  ي  المحلور اآللحي  شم  البرنلم   ، وئ  م  إ  ا  البلح ي 0 و  الة
 
 
 
 



 [161] عثمان وكريم 

 

 

 0ة و  ال
 رتالمحلور المسلخ م  ف  البرنلم  المقل

 نوعها اسم المحور

وئ  مسلو  المهلر  الحلسوبي  الشل ع  االسلخ ا  فه  مهلرا  للملا بللسهول   مهلر  مبل    -1
 خبر  ول ري  . إل وليس  معق  ، وال لحللج 

مهدددددددددددددددددددددلر   -0
 ملوسط 

ويقو      قيل   ،صعوب  م  سلبق ووئ  مسلو  المهلرا  الل  لكو  أك ر لعقي ا 
لبرمةيل  واللطبيقل  الةلئز  والمهم  ف  مةل  اسلخ ا  اللع   اللعلم  ما بعأ ا

 االلكلرون .

وئ  مسلو  المهلرا  الل  نل را مل يسلطيا األفرا  اللعلم  ما مهلم  وملط بلل   مهلر  ملق م  -1
وأشخلص م  ذو   ورا  ل ريبي  ملق م  منلسب   إل فهو يحللج  ،ن را لصعوبل 
 .االخلصلص

  البلح ي  ا  و  م  إالة  المصدر:
 

لح ي  قيل  مسلو  مهلر  الل ريس  لغدرأ لندلم  االلةلئدل  االيةلبيد   إل ئ   البرنلم  
يحلددو  كدد  محددور مدد  المحددلور ال   دد  فدد  البرنددلم  و اللكنولوةيددل الح ي دد .  ل يدد  نحددو اسددلخ ا
 ،محددلورع مدد  البحسدد  كدد  نددووحسدد   رةـددـ  صددعوبلهل، بمل رةدد   ال  اسددؤ (.4)المصددم    دد  

المرح د  الللليد  حيد  لةمدا الد رةل  الصدحيح   إلد وح    اإلةلب  بـ )ص ( أو )خطأ( ل نلقدل  
 : لل خ  الف ل  اللللي  كمل ف  الة و 

 
 1ة و  ال

 حس  الف ل  بقي  المهلرا  النهل ي  
 

 
  
 
 
       

  الة و  م  إ  ا  البلح ي المصدر:                  

 
 .(Microsoft Access)اللطبيد   بلسدلخ ا  برنلم  المصم  المحلور ل ول  لصمي  قل    بيلنل 

يبذلد   أ اللك فد  والةهد  والوقد  الدذ  يمكد   يوفر   د  الل ريسد  إ ن  أللبرنلم  المقلرت م  شف
المللحدد   اإلفددل   مدد  اللقنيددل  نحددو  رةدد بشددك   ددل   الل ريسدد لأئيدد  لغددرأ لح يدد  مسددلو  

ولد  طدرت األسد      د   وف  مخل د  اللخصصدل  الع ميد . ولطويرئل لمل يخ   المنلئ  اللع يمي 
وذل  م  خ        ،وف  ك  مسلو     و  أ ضل  ئي   الل ري  م  خ   ل   المحلور ال   

نوافذ حي  يلمك   ضو ئي د  اللد ري  مد  لقيدي  مد   امل كد  لكد  مسدلو  مد  ل د  المهدلرا ، 
وبللللل  يسلطيا اللوةد  للح يد  البدرام  الل ريبيد  اللد  يةد  االللحدل  بهدل بعد  االطد ع   د  مدل 

هد   إليد  لصدمي  ئدذا ئدو مدل ي  د  وفد  كد  مسدلو  والمخل فد    م   امل ك  م  ئذه المهلرا
 . البرنلم 

 قيم المهارة النهائي المدى الفئة

 ضعي  ة ا  .1-صفر األول 

 ضعي  .0-11 ال لني 

 ملوسط .1-01 لل  ال 

 ةي  .9-11 الرابع 

 ةي  ة ا .4-91 الخلمس 
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 ذات العالقة الدراسات     

 0..0/الشري  اسم الباحث /السنة -1

 ل كفليدل  السدعو ي  الةلمعل  ف  الل ريسي  الهي ل  أ ضل  امل   م   عنوان الدراسة
 اللكنولوةي 

 طبيعة الدراسة
 /تطبيقية(أكاديمية)

   لطبيقي

   .سلو   ل     اللكنولوةي  مهلر  لمك  الفر  م  أ ا  مهم  مل بمالكفليل  مشكلة الدراسة

ئي   اللد ري  ل كفليدل  اللكنولوةيد   أ ضل  رة  امل   اللعر       الدراسة أهداف
 و رة  مملرسله  لهل والصعوبل  الل  يواةهونهل.

   رةدد  بدديوالكفليددل  اللكنولوةيدد  بددي  امددل    وةددو    قدد  ارلبلطيدد  فرضيات الدراسة
 لهل.مملرس

  رة  المملرس  ل كفليل  اللكنولوةي  ملوسط   االستنتاجات أهم

امل   أ ضل  الهي ل  الل ريسي  ل لقنيدل  الح ي د  إةرا   راسل  حو   التوصيات أهم
 .األخر 

تميز الدراسة عن بقية 
 الدراسات المعروضة

كفليدددل  وب رةددد  ملوسدددط   بدددي  امدددل   ال يةلبيددد إ    قدددلح يددد  ندددوع 
 اللكنولوةي  وبي  مملرسلهل 

 0..0/العبي  اسم الباحث /السنة -2

 عنوان الدراسة
 العللميد  الشدبك  م بم ين  الريلأ  ال لنوي  المرح   مع م  اسلفل   م  

 )االنلرن ( ل مع ومل 

طبيعة 
 الدراسة)أكاديمية/تطبيقية(

 أكل يمي 

 مشكلة الدراسة
فدد   مدد  الشددبك  العللميدد لسدد  اآللدد  م رسدد  مددل   الحسددلفل   امدد    

 المرح   ال لنوي  .

 م  الشبك  ولح ي  معوقللهل.  اللعر      الكيفي  الل  يل  االسلفل    الدراسة  أهداف

 فرضيات الدراسة
مرح دد  ل مددل   الحلسدد  أئميدد  اسددلخ ا  االنلرندد  بللنسددب  لمع مدد   لقيددي 

 .ال لنوي  

 أهم االستنتاجات

  ذا   الل  إحصل ي  ف  مل يخص المعوقل  الل  لحد  ال لوة  فرو -1
 م  اسلفل   المع مي  لعز  لسنوا  الخبر .

لوةدد  فدددرو  ذا   اللددد  إحصدددل ي  بدددي  مةمو دددل   ينددد  ال راسددد   -0
 .ووةو  فر  ف  محور أئمي  اسلخ ا  االنلرن  لصلل  الذكور.

 ا لمل  اللقنيل  ف  وزار  اللربي . أهم التوصيات

دراسة عن بقية تميز ال
 الدراسات المعروضة

     اسلخ ا  الشبك  العللمي  . الخبر  ف  اللعلم  أئ  محور ف  اللأ ير

 9..0/الةر  اسم الباحث /السنة -3

 بوابددل    دد  االلكلروندد  ل لع ددي  اللدد ري  ئي دد  أ ضددل  اسددلخ ا  مدد   عنوان الدراسة
(Blackboard , WebCT) 

طبيعة 
 بيقية(/تطأكاديميةالدراسة)

 لطبيقي 

 الشلرا  ف  البوابل  االلكلروني م   االسلفل   م  ا مشكلة الدراسة

 لحم   شهل   ال كلوراه  فل    البوابل  االلكلروني  الدراسة  أهداف

 فر البوابل  أس وبل ة ي ا ل لع ي  االلكلرون الو فرضيات الدراسة
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رونيدد ،  دد   لددوافر المهددلرا  ، ك ددر  االسددلخ ا  ضدد ي  ل بوابددل  االلكل االستنتاجات أهم
 فر ال ورا  ف  ئذا المةل  .ااأل بل  الو يفي  ، ق   لو

 البوابل  الح ي   ف  مةل  الل ري  الةلمع  . التوصيات أهم

تميز الدراسة عن بقية 
 الدراسات المعروضة

  لع ي  العلل  .أس و  البوابل  ف  الل ري  لاسلخ ا  

 7..0/الموس  اسم الباحث /السنة -4

 االلكلرون  اللع ي  ملط بل  عنوان الدراسة

طبيعة 
 /تطبيقية(أكاديميةالدراسة)

 أكل يمي 

 اللع ي  االلكلرون  ضرور  م ح  ف  اللع ي  العلل   مشكلة الدراسة

 معرف  ملط بل  اللع ي  االلكلرون  ف  العم ي  اللع يمي   الدراسة  أهداف

 يير لملط بل  اللع ي  االلكلرون لركي  معل فرضيات الدراسة

أئميدد  اللدد ري  ل مع دد  والمددلع   ، وةددو  معددليير  ندد  لصددمي  المنددلئ   االستنتاجات أهم
 االلكلروني .

 ف  العم ي  اللع يمي ضرور  ا لمل  اللع ي  االلكلرون   التوصيات أهم

تميز الدراسة عن بقية 
 الدراسات المعروضة

 و  ال ةددو  مدد  مدد  ال راسددل  السددلبق   لح يدد  ولركيدد  نلددل     يدد   
 ل راس  مي اني .

 7..0/والعمر  محم    اسم الباحث /السنة -5

 أ ضدل  لد   االلكلرونيد  المقدررا  إل د ا  ال زمد  لي الكففر اأئمي  لو عنوان الدراسة
 م  وةه  ن رئ  الل ري  ئي  

طبيعة 
 /تطبيقية(أكاديميةالدراسة)

 أكل يمي 

 بع  ا  المقررا  االلكلروني . اسلخ ا  المقررا   ةمشكلة الدراس

 ن ل  إل  ا  المقررا  االلكلروني لح ي   الدراسة  أهداف

 االلكلروني   إل  ا  المقررا  افر الكفلي لو فرضيات الدراسة

 كفليل  ل ريسي  مح    وف  اللع ي  االلكلرون  االستنتاجات أهم

لطدوير مهدلراله  فد  اسدلخ ا  الحلسدو  و شدبك    د    ح  الل ريسديي التوصيات أهم
اسددددلح ا  المقددددررا  بلسددددلخ ا  اللع ددددي   االنلرندددد  خلصدددد  لغددددرأ

 االلكلرون  

تميز الدراسة عن بقية 
 الدراسات المعروضة

فددد   م يددد  إ ددد ا  ن ددد  ل مقدددررا   لح يددد  اللرليددد  ل كفليدددل  المط وبددد 
 االلكلروني  .

 
 :ومدى االستفادة منهاذات العالقة التعليق على الدراسات 

السدددلبق  نسدددلخ ص الفوا ددد  اللددد  يمكددد  أ  لةنددد  مددد  لطبيددد  الدددلع    مددد  خددد   اللةدددلر 
 اللد ري لطدوير  ضدو ئي د  لؤ يد  فد  ذ  وال ور الفعدل  الد، المؤسسل  اللع يمي  االلكلرون  ف 

  واالسدلع ا  اللعر      أئد  المهدلرا  اللد  يلقنهدل الل ريسد إل بلطبي  اللقنيل  الح ي   إضلف  
الضدمل  فد   إلد    ؤحيد  إ  الرقد  بمن ومد  لقنيد  المع ومدل  سدي ،للطويرئل مسلقب  ولنميلهل

  لكو  ئنل  قنل   للمد  أو ،هليلإنةلت برام  اللنمي  االقلصل ي  واالةلمل ي  والل  ية  االنلبله 
كد  ي  الحقد  الملضدي  لد    وخد   اللع دي  اللق يد أل ،مي  المهني  لعضو ئي   اللد ري بأئمي  اللن

 مةم هدل فد  فلل راسدل  ذا  الع قد     د  االرلقدل  بمسدلو   ضدو ئي د  اللد ري . لوحد ه ا  قل ر
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 لطبيقللد  أو لمع وملل ا الو   ةوان  م  بعأ  ور إلبراز السع  ف  الحللي  ال راس  ما الفق 
بلصمي  برنلم  يحلدو    د    ال راس لفر   كمل ،لعضو الهي   الل ريسي  المهن  بلأل ا  نهوأل 

 .والمهلر  المعرف  بةلنبيهل لمع وملل ا الو   لطبيقل  لقي  قل م 

 تحليل ومناقشة النتائج:
 

 9ة و  ال
 اللوزيا ال يموغراف  لعين  البح 

 النسبة% العدد المتغيرات النسبة% العدد المتغيرات

 التخصصات -1

 %44،4 55 التكنولوجية

3- 
 المؤهل   

 لميالع   

 %44،5 44 بكالوريوس

 %5،1 5 دبلوم عال   %34،5 34 اإلدارية

 %33،4 33 ماجستير %12،2 12 الطبية

الفنون 
 التطبيقية

      3     3% 
 دكتوراه

4 4،1% 

 %155 44 المجموع %155 44 المجموع

 الجنس -2
 %44،5 44 ذكر

الفئة  -4
 العمرية

 %3،1 3 سنة 25-35

 %13،1 13 سنة 45-31 %55،5 55 أنثى

 
  

 %155 44  المجموع

 %34،4 34 سنة 41-55

سنة  55
 فأكثر

41 41،4% 

 %155 44 المجموع

  الة و  م  إ  ا  البلح ي المصدر:

 
 ،للكنولوةيدد اأغ بيدد  مةلمددا ال راسدد  لركددز  فدد  اللخصصددل    بددأ 9الةدد و   ي حدد  مدد 

ملوازند    اإلنل   نسب  إو ،المخل ف لع مي  م  مةم  اللخصصل  ا%( 9999)  نسب شك  حي  
كمدل  حسد  ف د  الةدن ، ب (%9994%، ذكور 4.94نل إ) بنسب  ف  ئذا المةل  الذكورنسب   ما
شددهل   حم دد    نسددب  إو( %9199بنسددب  )( ن  فددأك رسدد .4الف دد  العمريدد  )فدد   ا  لركيددزي حدد  و

  . (%9.94) نسب   البكللوريو  شك 
 

 4 ة و ال
 ملغيرا  ال راس حس  بأ ضل  الهي   الل ريسي   لوزيا نس 

 المتغيرات

 النسبة % العدد

 المتغيرات

 العدد   
النسبة 
الخبرة  - %

 يةـالتدريس

استخدام العروض التعليمية من الحقيبة  -
 التعليمية

 %34،3 34 نعم  % 14،1 14 سنة  15ـ  1

 %24،3 24 نوعا ما  %25،2 25 سنة 25ـ  11 

 21ر من أكث   
 سنة

 %35،4 35 ال 55،3% 55

 %155 44 المجموع %155 44 المجموع

الدورات  -
 لتدريبيةا

 العدد إعداد البرامج التعليمية ضمن التخصص - النسبة % العدد
النسبة 
% 

 %33،3 33 نعم  %33،4 33 نعم

 %24،2 24 نوعا ما  %22،2 22 ال
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 المتغيرات

 النسبة % العدد

 المتغيرات

 العدد   
النسبة 
الخبرة  - %

 يةـالتدريس

استخدام العروض التعليمية من الحقيبة  -
 التعليمية

 %42،4 42 ال %155 44 المجموع    

 استخدام -
 السبورة
 الذكية

 %155 44 المجموع  النسبة % العدد

 العدد  Data Showاستخدام الحاسوب وجهاز الـ - %5،1 5 نعم 
النسبة 
% 

 %25،3 25 نعم  %3،1 3 نوعا ما 

 %14،2 14 نوعا ما  %43،4 43 ال

 %155 44 المجموع
 %55،5 55 ال

 %155 44 المجموع

مناصددرة تطبيددق  -
 الددددددددددتعلمفكددددددددددرة 

 لكترونيالا
 النسبة % العدد

فر اتدددوسدددوف يدددتم تطبيدددق الفكدددرة عندددد  -
 المستلزمات

 العدد
النسبة 
% 

 %34،3 34 سنوات  5قل من بعد أ %55،3 55 نعم

 %33،3 33 ال
 %43،4 43 سنوات 5بعد أكثر من  

 %22،2 22 ال يتم تطبيقه 

 %155 44 المجموع %155 44 المجموع

  البلح ي    االة و  م  إ المصدر:    

 
 ،سدن   قد  شدك   نسدب   لليد  01  الخبر  الل ريسي  ألك ر مد  أ إل  4الة و   بيلنل لشير 
ل حلسدو   غ دبه  قد  اللحد  بد ورا  ل ريبيد %( ل   أ ضل  ئي د  اللد ري  وأ64،7حي  كلن  )
 أ نددل  الذكيدد  السددبور  يسددلخ مو  أنهدد  المددنه   %(7.،9) %( وأكدد .،77نسددبله  )واالنلرندد  و
 لددـإ ةهددلز اسددلخ ا   دد   ونسددب  ، فقددط( 0) البللغدد  منهددل و فراالملددو العدد   لمح و يدد  المحلضددرا 

(Data Show( )6,46%) القل دل   فد  فرهالو ق   أو وةو      إل  ذل  ف  السب  ه غ بو ز  أ
 عدروأ اللع يميد  ل  ه  د   اسدلخ اممد  المبحدو ي   (%9,16) أكد  و ،بح أ نل  إ  ا  الال راسي  
 وأكدد  الل ريسدديي ، قبدد  مدد  والمعدد   الع ميدد  اللخصصددل  لددبعأ اللع يميدد  الحقل دد  لق دد  ن ددرا

 ونلصدددر .اللخصدددص ضدددم  لع يميددد إ ددد ا  بدددرام     ددد  قددد رله    ددد   ددد  مدددنه  ( 9,90%)
االلكلروند  فد  الةلمعدل  والمعلئد  العراقيد  و  د  أ  يكدو   الدلع  لطبي  فكر  ( منه  66،7%)

بعد  )المل يد  والبشدري (  ف  المسلقب  القريد    د  أسدل  لدوافر المسدل زمل  الضدروري  اللطبي  
فدرا  العيند  ، و    أ%( م  مةلما البح 91،9)   ب د نسب يوةل  ذل  بلأي ،سنوا  (4) أك ر م 
    : مل يألبن رئ  (   )وئ  م  وةهذل  أسبل  

  د   يطرالقيدل  بمهدل  المسد اللد ري  ضو ئي د  ملطور و      لع يم االلكلرون  نمط اللع   .1
 الم   ل ط ب  . سب يالل ري  اللق ي   أل  العم ي  

 .الحلسو  إمكلنيل  ا لمل  أسللي  مخل ف  ف  اللع ي  واالسلفل   م   .0
  لئ ـددـإنهددل  المن إلدد   ويق دد  الوقدد  والةهدد  ويددؤ   اللدد ري ضددو ئي دد  يخفددأ العدد    دد   .1

 المقرر  ف  أوقللهل المح   .
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  المحلضددرا  والحصددو  لخ ا  األم دد  فدد  المخلبددرا  والقل ددل  واللددزا  الط بدد  بموا يدداالسدد .9
 .الراةع       اللغذي 

رسد  ال)لمر م د  ـفد  مدوا  اللع دي  المسد لطبيقهدلوسدهول    ندل  المحلضدر الطللد  أ انلبلهةذ   .4
 لصلمي ، اللةلر  العم ي (. الهن س ، ال

أغ ددد   اإللكلروندد  فددد  الدددلع  اسدددلخ ا  أن مدد   ولددأل  ئدددذه النليةدد  انط قدددل مدد  مبددد أ إ 
لألئد ا  ب  د  أن مد  اللع دي  إلحد ا  نق د  نو يد   ضرور  م حد  لفدرأ مؤسسل  اللع ي  العلل 

 ،اللدو  ر ) يلفد  مداوئدذا مدل  ،لو ي  اللقنيل  المخل فد  لو يفدل  فعدلال  و ،لحقيقهل إل الل  لسع  
 ،رلددوفير بي دد  لع يميدد  غنيدد  وملعدد    المصددل  ذكددر بأندد  يسدده  فدد  ألئميلهددل  ندد مل( 99، 9..0

 و،  فد  صدور  معيلريد اللع دي  لقد ي ص  بي  أطرا  المن وم  اللع يمي ، ويسه  ف  ويشةا اللوا
فدر  العيند    د  أ فد  حدي   ،قل ري      اللعلم  مدا اللقنيد الإ  ا  ةي  م  المع مي  والملع مي  

 واألسدبل لأييد ئ  لفكدر  لطبيقهدل فد  اللع دي  العدلل   د   منلصدرله  و %(00،0) نسبله   والبللغ
 : لل خص بمل يألن رئ (   م  وةهوئ  ف  ذل  )

يق  يكو      ل  لطبـ% ومة.7اللع ي  اللقن  يركز     الةلن  العم   بنسب   إ  .1
 .المحلضرا  الن ري  

لل ريسي  ا  ـالهي  أ ضل     لهي   الكل ر المط و  أل ا  ئذه المهم  ونقص الخبر  ل    .0
 الةي  الق ي ( لمهلرا  الحلسو  واللعلم  ما االنلرن  . )وخلص 

 لةهيز المخلبرا  واألةهز .لالمط وب   المللي  اللخصيصل  انع ا أو ق    .1
  .ـشبك  انلرن  سريع  وغير مك ففر ا    لوللكهربل  وب المسلمر  االنقطل ل  .9
ب  الةلمعل  والمعلئ  ن را لضع  ـط  أ  يكو  اللطبي      ط ب  ال راسل  الع يل    .4

  ل ط ب  المقبولي  ف   الوق  الحلضر بشك   ل  . الع م مسلو  ال
  على المحور األول  باإلجابةالنتائج المتعلقة 

 لد فقد  مةلمدا البحد  لد    (االلكلروند  الدلع  فر  قلفد  ام   لدو)اللعر       إل يه   و 
نلددل   فقددرا  ئددذا  ول هددرالمعيلريدد  لهددذا الغددرأ افددل    الملوسددطل  الحسددلبي  واالنحرااسددلخ 

 أ  دد أ   إلدد لشددير و، حسدد  أئميلهددل لعيندد  المشددلركي  بلل راسدد بمرلبدد   6المحددور فدد  الةدد و  
يةلبيدل  إلمدل  بع لد  ) وـدـئ  ضدو ئي د  اللد ري ل    ئذا المحورنلية   ن  قيل  االسلةلب  ف  

وئدد   (9،.) واالنحددرا  المعيددلر  (.،0) سددلب  لدد الملوسددط الحوالددذ  ب ددد  (االلكلروندد  الددلع  
للبندله الةلمعدل  ئي   الل ري  بصفله  الف   المؤ ر  ف  نةلت أ  لغيدر  أ ضل يةلبي  ل   نلية  إ

 إلمدل ل   ) كلن  فقر و ،ئي   الل ري  للفعي  ولطبي  اللع   االلكلرون  والمعلئ  واسلع ا   ضو
ب ددد و ،قيلسددل األقدد  ئدد  (لئ  ال راسددي  ل ددلع   االلكلروندد بللمعددليير المسددلخ م  فدد  لصددمي  المندد

لقنل د   ضدو ئي د  ولدأل  ئدذه النليةد  ( .،1) واالنحرا  المعيدلر  (0،0) الملوسط الحسلب  ل 
  ئنللد  حي  إ ،هل ف  ئذا المةل ـالل  يل  لطبيق معرف  أئ  المعليير الع مي  إل بلفلقلره  الل ري 

( لضددمل  ةددو   بددرام  الددلع   Scormااللكلروندد  منهددل معددليير ) معددليير خلصدد  ببددرام  الددلع  
( الدددذ  يصددد  خصدددل ص المقدددررا  ال راسدددي  والددد رو  اللع يميددد  IMSااللكلرونددد ، ومعيدددلر )

 األ ند   االنلقل  م   قلف  الح  ( بأ19، 1..0 ،)الزواو  إلي وئذا يلف  ما مل لوص   ،وغيرئل
أ  د  فدللةو   لعند  لحقيد   ،يير  للميد  ل قيدل  واال لدرا واللمييز يلط   معدل اإللقل  قلف   إل 

  رة  م  المواصفل  القيلسي .
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 6ة و  ال
 بلللوزيعل  اللكراري  و رة  اللوافر لمهلرا  فقرا  المحور األو  الخلص

 
  الة و  م  إ  ا  البلح ي المصدر:   

 
فقدرا   لدوافر مهدلرا  رةد  وبلللوزيعدل  اللكراريد  والخلصد  نفسد  الةد و   بيلندل لشير 

 اسددلةلب  ب غدد  مددل نسددبل أ  دد   رةدد    أ إلدد  بددلرا   (9) واللدد  قيسدد  بلسددلخ ا  المحددور األو 
 ،االلكلروند  الدلع  مسدلو  لدوافر  قلفد  لضدعيف  وئد  نسدب   ،بحد م  إةلبل   ين  ال (%.،14)

   كلن  لد يه  معرفد   الذيوب غ  نسبح ا   ئذا النوع م  اللع  ،  إل ولشير ئذه النسب  المنخفض  
وئد   )19، 9..0، ه )سدلل ما مل أكد وللف  ئذه النلية   ،يةلبي ( وئ  نسب  إ%90،0ملوسط  )
فهدو شدخص  ،اإللكلرون  ال يعن  إلغل   ور المع   ب  يصدب   وره أك در أئميد  اللع    إ راكه  بأ

ألئد ا  األسلسدي  اللد  لسدع  إليهدل مد  اوئد   ،بلقل ارمب ع ذو كفل    للي  ي ير العم ي  اللع يمي  
سيلس  اللع ي  العلل  فد  العدرا  واألخدذ بدأئ  مدل لوصد   إليد  اللقنيدل  الح ي د  فد  مةدل  العم يد  

عدد   ب مةلمددا البحدد شددك   اسددلةلب  ضددعيف  مدد  ( % 19،7  مددل نسددبل  )فيمددل ن حدد  أ اللع يميدد .
لطدوير لكأسل  ل يه  اللع   االلكلرون   لضع  فكر  ،االلكلرون  اللع    إ راكه  ومعرفله  بمفهو
اللطددور اللكنولددوة  و لكددوي  ةيدد  مدد  المةلمددا  مسددلويل  لواكدد  إلدد المسددلو  اللع يمدد  ورقيدد  

 أ ضدل مهدلرا  الدلع   االلكلروند  لد       رةد  لدوافروي   لح ي  بيلندل  البحد    د  أ النلة .
ئدذا البحد   أ ا الدوار   فد   لكلروند ن درئ  فد  محدور  قلفد  الدلع   اال وةهد ئي   الل ري  وفد  

وللفدد  ئددذه  1حسدد  الةدد و  ب( 094) ل محددور الملوسددط العددل  حيدد  ب ددد كلندد  ب رةدد  )ضددعيف (
  ئددذا النددوع مدد  الددلع   مددلزا   و  المسددلو  ( مدد  أ4، 9..0النليةدد  مددا مددل أكدد ه )الكبددلش، 

   .المط و  بسب  رواس  خ ف  الن ل  اللع يم  اللق ي  
  الثانيعلى المحور  باإلجابةتعلقة النتائج الم
ال وليد  فر مهدلرا  إلقدل  قيدل   الحلسدو  والشدهل   االلعر      )م   لو إل الذ  يه   و

لعيندد  حسدد  أئميلهددل ب  مرلبدد 7ئددذا المحددور فدد  الةدد و   هددر نلددل   فقددرا  يدد  لح ل حلسددو ( 
 يند    ئدذا المحدور لد   االسدلةلب  فد نليةد   ند  قيدل  أ  د أ   إلد  ولشدير .بللبحد المشلركي  

نقد (  ،لعد ي    بعم يدل  م د  إنشدل ، حفد ، نسد ،)يمكنن  إ ار  الم فدل  مد  حيد  القيدل ئو البح 
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 أفدرا   أل  يةدلبإ مؤشر ئو( و1،1( واالنحرا  المعيلر  )1،6والذ  ب د الملوسط الحسلب  ل  )
   .واسل ملر فوا   الحلسو   الحلسو  واسلخ املل  ن  اللعلم  مايةلبي  إالةلئل    العين  ل يه

 
 7ة و  ال

    بلللوزيعل  اللكراري  و رة  لوافر مهلرا  فقرا  المحور ال لن  الخلص

 
  الة و  م  إ  ا  البلح ي المصدر:

 
كلند  و ،معرفلد ف قلف  الحلسو  ئ  ذل  الةز  م      الحلسو  الذ  ية      كد  فدر  

لد    يند   نليةد ئد  األقد   (Microsoft Accessلبيلندل  يمكنند  اسدلخ ا  برندلم  قوا د  ا)فقدر  
مددد  المع دددو  أ  الدددلع    (1،0) االنحدددرا  المعيدددلر و( 0،0) وب دددد الملوسدددط الحسدددلب البحددد  

وكدددذل    ددد  اسدددلخ ا   ،بلللددد ري    ددد  اسدددلخ ا  اللقنيددد  مبلشدددرا   اإللكلرونددد  يدددرلبط ارلبلطدددل  
ول ريبد  لعصدر الدلع   اإللكلروند  للد ري   ضدو ئي د  ا  إ د ا  إواسلراليةيل  لد ري  ة يد  ، 

اسددلخ ا   ،Point Power، إ دد ا  الشددرا   بلسددلخ ا  بددرام  م دد  wordبرنددلم  يلط دد  اسددلخ ا  
والددذ  ال يعدد  شددرطل ) Accessبلسددلخ ا  برنددلم    ، إ دد ا  قل دد   بيلنددل  مبسددطExcelبرنددلم  

أ  ن دد  الددلع      مددل، (لكلروندد أسلسدديل لدد   ةميددا الل ريسدديي  ممدد  يقومددو  بمزاولدد  الددلع   اال
االلكلرون  لسع  إليةل  قوا   بيلنل  لعم      خز  الم فل  الصولي  والصوري  للحقي  أ  د  

لغددرأ لسددةي  أسددمل  الط بدد  ولقدد ي  االخلبددلرا   هلاسددلخ ام إلدد  إضددلف  مسددلو  مدد  الفل  يدد 
  د  كد     يكو  منفلحل  غ  أ، فعضو ئي   الل ري  ينبه لقويم غراأوأل الن ري  واللطبيقي  له 

المع د  الدذ   إلد ( بدأ  الدلع   اإللكلروند  يحلدلج 09،  1..0ة ي ، وئذا يلف  ما نليةد  )الفدرا، 
 .يع  بأن  ف  ك  يو  ال لز ا  في  خبرل  ومعرفل  ومع وملل  فعن  يلأخر سنوا  وسنوا 

فقدرا  لدوافر مهدلرا  و رةد  بلللوزيعدل  اللكراريد   الخلصد أيضل البيلندل   الة و ويبي  
 فر مهدلرا  إلقدل  قيدل   الحلسدو  والشدهل   ال وليد  ل حلسدو (ا)م   لو والخلص بـ المحور ال لن 

ف د  يشدم  بهدذه  ،مد  مدلر  اللد ري  سدلبقل  ملقيدل  مهدلرا  الل ريسد   ل  أسلسي ل  لع  شرط والل  ال
لصدن  ضدم   ك   اسدلةلب ش %(14،0) أ  مل نسبل و  بلر  (11) سلخ ا بلوالل  قيس  الفقر ، 

ويفسدر البلح دل  ئدذه النليةد   الحلسو  ه إللقلنأ ضل  ئي   الل ري  ل   المةلال  العللي  المهلر  
ن  مكلبي  أو محمول ( وبلللدلل  حواسي  )سوا  كل أةهز ئي   الل ري  يمل كو   أ ضل غ   بأ  أ
البدرام  بعدأ واللعلمد  مدا  حقلل مكونل  الحلسو  وم  ما  ق رله  لكو  مرلفع   ن  اللعلم  فع

وئد  أسدل   لليد  إلةل لهدل ويسده  لع مهدل واإلفدل   منهدل.  ا المكلبي  خلص  الل  ال للط د  مهدلر
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  المعرفددد  بمكوندددل  أبددد(  16، 1999 ،)قنددد ي رأ  وللفددد  ئدددذه النليةددد  مدددا الدددلع   االلكلرونددد  
زيد  ري  يلكل  بي  أ ضل  ئي   الل االح إ كمل الحلسو  وم حقلل  لم   ةذور اللع   االلكلرون ، 

وئدذا  فد  ئدذا المةدل .مد  المهدلرا  ة ي    ل واكلسل  مةمو م  الحمل  بينه  للبل   الخبرا  
مد   معيندل    مدل  للط د  قد را  المهد  واأل مخل د ( بدأ  1..09،0يلف  ما مل أك    يد  )الحدذيف ، 

لزويد  الل ريسد  بخبدرا  لطبيقيد  للعميد  وا  يدل   ،الفه  والمملرسد  ليدل  لأ يلهدل بللشدك  الصدحي 
 االسدلةلب  نسدب  وب غد  ،لمكن  م  أ ا  مهمل  اللع يمي  بعلقدل و ل   الع مي  والق ر      لو يفهلالم
 لطدوير أسللي  يس كو  غ به أ  أل ،ق ي   نسب  وئ  (%4،.0) المهلرا  م  النوع هذال ملوسط ال

 ،اللع دي  مةدل  فد  اللكنولوةيدل قد ر  اسدل ملر حدو   مد  وورش بد ورا  اللحلقه  منهل الل  الذا 
 إلد لحلدلج  المهدلرا  لطدوير مرح د ف ،اخلصلصد  ل ـمةد فد  وكد  أئمي  وذا مط بل ذل  كل  ك مل

 مدل  أ ن حد والمخل فد ،  اللطبيقي  ل لللقنيب مبلشر ال ع ق ذا  ال والبرام  اللطبيقل     اللركيز 
 بدرام  بعدأ إلقدل  نحدونليةد  انخفدلأ الكفدل   األ ا يد   ضدعيف  اسلةلب  شك  ( %16،9) نسبل 
 المهدلر  أصحل  لمص ح  الع مي  الكفل   موازي  ف  ريلغي إل  لؤ  ق   والل  الحلسو  لطبيقل و
  ئدذه النليةد  إال أ ،مهدلر  األقد  األسدللذ  حسدل      صم  ذو  االخلصل الحلسو  اسلخ ا  ف 

رةل  امل   مهلرا  ولو )ق ي  ( ل   أ ضدل  ئي د  اللد ري  فد  ال لعن  بللضرور      وةو   
مهدلرا  الدلع   االلكلروندد  لد   أ ضددل   ويدد   لح يد  بيلندل  البحدد  أ   رةد  لددوافرئدذا المةدل ، 

فر مهدلرا  إلقدل  قيدل   الحلسدو  والشدهل   ان درئ  فد  محدور مد   لدوهد  ئي   الل ري  وفد  وة
حيدد  ب ددد الملوسددط العددل   ،ئددذا البحدد  كلندد  ب رةدد  )ملوسددط (ال وليدد  ل حلسددو  الددوار   فدد  أ ا  

 .يةلب  لهذا المحور وئو مؤشر إ 1حس  الة و  ب( 099) ل محور
 الثالثإلجابة على المحور باالنتائج المتعلقة 

حيدد  االنلرندد  والشددبكل ( اسددلخ ا  فر مهددلرا  فدد  االلعددر    دد  )مدد   لددو إلدد يهدد   و
 أ  د وكلند   لعيند  المشدلركي حس  أئميلهل ب  مرلب .  الة و  ئذا المحور ف هر نلل   فقرا  ل

اسددلطيا لصددف  المواقددا بلسددلخ ا  محركددل  )  قيددل  االسددلةلب  فدد  ئددذا المحددور ئدد نليةدد   ندد 
وئد  ( 1،0) ( واالنحرا  المعيدلر 1،9والذ  ب د الملوسط الحسلب  ل  ) (, Yahoo ,Googleالبح 
أ  الع ي  م  اللعلم   الحللي  للط د  أ  لبلح ل  ئذه النلية  بويفسر ال لواص  ةي   يةلبي  نلية  إ

غ   مراف  المؤسسل  الخ ميد    االنلرن  والل  أخذ  طريقل ف  الكو  الكلرونيل وم  خ   شبك
فر مهدلر  ألسدللي  اللعلمدد  مدا الشددبكل  اسدهول  لددو إلدد وئددذا بد وره يدؤ    ،واللع يميد واإلنللةيد  
االسدلفل   منهدل واسدل ملرئل فد  العم يد   لغدرأمل ئو ة ي  يةلب  بك  ك  إو يلزو  بش ،واالنلرن 
  أ( مدد  17، 7..0 ،قرندد )ال  راسدد  إليدد وئنددل نةدد  لوافقددل وانسددةلمل مددا مددل لوصدد   ،اللع يميدد 
وئد  النليةد   ،المخل فد  البحد  محركدل  بلسدلخ ا  البحد يمل كدو  مهدلرا  ئي   الل ري   أ ضل 
( 16 ، 6..0 ، زمد أكد    راسد  )وللفد  مدا مدل  ،فد  ئدذا البحد  ليهدلإالل  ل  الوصدو  نفسهل 

    أئمي  مهدلر  اسدلخ ا  محركدل  البحد  وضدرور  إكسدلبهل ومملرسدلهل مد  قبد  أ ضدل  ئي د  
وئو مدل أكد    يد  االلكلرون ،  اللع    صب  أك ر وضوحل وأئمي  فيز ا  ويفهذا المةل  الل ري ، 

ل م فددل  اللد  يددل   يمكنندد  اسدلخ ا  بدرام  الضددغط وفد  الضدغط) كلند  فقدر و (.4 ،...0 ،إل )
 ( واالنحدرا  المعيدلر 0،9) ب دد الملوسدط الحسدلب  لد  أئميد  فقد األق   ئ  (سحبهل م  االنلرن 

 هدلإلملمد  بكيفيد  لطبيقو    لهل الل ريس  اسلخ ا  ق    إل  ويعو  السب وئ  نلية  ضعيف  ( 1،1)
ولعلمد   ،غ د  أ ضدل  ئي د  اللد ري مهلرا  لقنيد  غيدر موةدو   لد   أئل والل ري    يهل بل لبلر
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ف دددي  مددد  الضدددرور  اسدددلخ امهل مددد  قبددد  ةميدددا  إليهدددل  ددد  االةلهدددل ا  الفر يددد   نددد  الحلةددد  
 .  فق  له  ف   معين  م  الل ريسيي  الل ريسيي

 
 .ة و  ال

 لل فر مهلرا  فقرا  المحور ال ابلللوزيعل  اللكراري  و رة  لو الخلص

 
  الة و  م  إ  ا  البلح ي المصدر:

 
اللوزيعل  اللكراري  و رة  لدوافر مهدلرا  فقدرا  المحدور  إل نفس  الة و   بيلنل ولشير 

ب   لليد  المهدلر  %( شك   اسدلةل16) أ  مل نسبل  إل  بلرا   (.) ال لل  والل  قيس  بلسلخ ا 
لنفر  بلوفير الةز  األكبر م  المع ومل    للشبكف ،يةلب إ وئو مؤشر ،ل   أ ضل  ئي   الل ري 

رلبط ما بعضدهل الدبعأ بخطدوط الصدل  بحيد  يمكد  لالل  سي  اومةمو   الح ه ف ،والخ مل 
ئد  فللبريد  االلكلروند  يعد  أ المع ومدل  بيدنه  ولبدل   لمسلخ ميهل المشلرك  فد  المدوار  المللحد ،

ب غ  نسب  االسلةلب  الملوسدط  إللقدل  ئدذه وأ ا  ل لواص  بي   ضو ئي   الل ري  وبي  الطلل ، 
 يرةدا%( والسدب  فد  ذلد  11،1) ئذا المةدل %( ونسب  االسلةلب  الضعيف  ف  0،.0المهلر  )

عد   فهد  إمدل ل ،لد   الدبعأوالشدبكل    اسل ملر االنلرنخبر  ف  لانخفلأ الكفل   األ ا ي  واإل  
أل ضدل  لبن  لق ي  ال    اللد ريب  الملواصد  وةو  ةه  مخول  ومسلق   ف  الةلمعل  والمعلئ  ل

 يرةددا قدد  أو مهددلراله  وبلللددلل  زيددل   مسددلو  خبددرله ،  لطددوير وصددقفدد  سددبي   ئي دد  اللدد ري 
 زيل   األ بل  اإل اري  والل ريسي  ل    ضو ئي   الل ري .  إل السب  

أ ضددل  ئي دد  لروندد  لدد   ويدد   لح يدد  بيلنددل  البحدد  أ   رةدد  لوافرمهددلرا  الددلع   االلك
فر مهلرا  اسلخ ا  االنلرن  والشبكل  الدوار   فد  ام   لو ن رئ  ف  محور  وةه الل ري  م 

 حيد  ب دد الملوسدط العدل  ل محدور ،يةدلب وئدو مؤشدر إ ،أ ا  ئذا البحد  كلند  ب رةد  )ملوسدط (
  .1حس  الة و  ب( 099)

 الرابعالنتائج المتعلقة لإلجابة على  المحور 
فد  لصدمي  البرمةيدل  اللع يميد  والوسدل ط   فر مهدلرااعر    د  )مد   لدوالل إل يه   و
لعيندد  حسدد  أئميلهددل ب  مرلبدد 9ئددذا المحددور فدد  الةدد و   هددر نلددل   فقددرا  حيدد  ل (الملعدد   

 المشلركي . 
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اسددلطيا لقيددي  البرمةيددل  الةددلئز  لربويددل ) نليةدد   ندد  قيددل  االسددلةلب  ئددوأ  دد  وكلندد  
  ( وسددب  ئددذه النليةدد  أ.،1واالنحددرا  المعيددلر  ) (0،4) حسددلب  لدد وسددط ال( وب ددد الملولقنيددل

 وو د  رؤي  ولوةهل  واضدح وئنل   ،إةل   للم  فيمل يلع   بللنلحي  اللربوي ل يه  أفرا  العين  
شدبك   ضدو ئي د  اللد ري  اسدلخ ا   ند  و هذه األمور اللد  لحلد  األولويد  لد   الل ريسد ل كل   

 فقدر وشدك    ،كل يم  فرص لح ي  المع ومل  الع ميد  واللربويد  واللقنيد يوفر لألن  فعاالنلرن  
اسددلةلب  نسددب  أقدد   (Macromedia Flash )يمكنندد  إنشددل  اللمددلري  اللفل  يدد  بلسددلخ ا  بددرام  م دد 

  . (.،.) ( واالنحرا  المعيلر 1،6ب د الملوسط الحسلب  ل  ) حي 
 

 9ة و  ال
   لوفر مهلرا  فقرا  المحور الرابابلللوزيعل  اللكراري  و رة الخلص

 
  الة و  م  إ  ا  البلح ي المصدر:

 
ئي دد  اللدد ري  فدد  محددور  أ ضددل مدد  وةهدد  ن ددر  ئدد اللدد  وئددذه النليةدد    ويفسددر البلح ددل

 ،كونهل مد  المراحد  الملق مد  فد  الدلع   االلكلروند لصمي  البرمةيل  اللع يمي  والوسل ط الملع    
 ،فر ل   ةميا أ ضل  ئي   اللد ري الص  بف   معين  م  اللخصصل  وال للو  ئذه المهلرا  خوإ
إال ئي   الل ري  بصور  شخصدي   أ ضل  الك يرو  م ه  للط   ق را  وخبرا   للي  اليلقنهل ف

صدعوب  ول هدر  ،فه  للط   مسدل    مبلشدر  مد  الملخصصدي  ب ورا  ل ريبي  ملق م   بلالللحل
الدنص  ي  لحلدو    د  ـلفل د لشدعبي بي د   إلنلدلجالوسل ط الملع       اسلخ ا  نالبرنلم   بهذاال م  

 االسدلعلن  ل لدف ،لمط وب  ف  إخراج العم  بشك   النهل  ا لنقص الخبر  والصور  والصو  والفي يو
وللفد  ئدذه النليةد  مدا مدل  ،والعمد    د  أسدل  الفريد  الواحد  المةدل  ئدذا فد  االخلصلص بذو 

 .المهلرا   بلل ةو  ل مخلصي   ن  اسلخ ا  ئذا النوع م ( 7 ،...0  ،ةم) إلي لوص  
 فقددرا  مهددلرا  لددوافر و رةدد  اللكراريدد  بلللوزيعددل  الخلصدد  9 الةدد و  بيلنددل  لشدديرو
 واالنحرافددل  الحسددلبي  واسدلخراج األوسددلط  بددلرا  (7) بلسددلخ ا  قيسد  واللدد  الرابددا المحدور
 الوسدل ط ما اللعلم و  اللع يمي البرمةيل  لصمي  مهلر  إللقل   العللي االسلةلب   إل  أ المعيلري 
 إلد ويرةدا السدب  فد  ذلد   إلقل ، كمهلر  ض ي   نسب  وئ  (%11،7) نسبل  ملشك    الملع   

اللركيدددز   ددد  اللددد ري  مدددا مخلصددد  لقنيدددل   م يددد  لصدددمي  المندددلئ  االلكلرونيددد  للط ددد   أ 
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، ...0ةمد ، ) إلي ويلف  ذل  ما مل لوص   ،لكلروني المع ومل  ف  مةل  لصمي  المقررا  اال
  إنلددلج وسددل ط لع يميدد  فدد  بعددأ المددوا  ال راسددي  لكددو  صددعب  ومعقدد   مدد   مددل   مدد  أ( 19

 االسدلعلن  بدذو  الخبدر  واالخلصدلص الدذ ئي د  اللد ري   و ضدالريلضيل ،  وئذا يلط   مد  
 (%01،0) الملوسدط  االسدلةلب   رة  شك  و ،م ال ز الخبر  ومكلسبل   ةي ا   لأئي    مؤئ    يكو 

ندوع مد  المهدلرا  لهدذا ال ضدعيف ال سدلةلب الا  رةد  كلند  ، فد  حدي وئ  أيضدل نسدب  منخفضد 
كونهدل ، اللع يميد  البرمةيدل  لصدمي ل البحد    يندويفسر البلح دل  ذلد  بلفلقدلر  %(64،7)نسب  ب

 ملخصصددي  فدد   م يددل  ، ولحلددلج لندد مدد  المراحدد  الملق مدد  فدد  بددرام  الددلع   االلكلرو لعدد 
اللع   االلكلرون  لد   أ ضدل  ئي د    لوافر مهلراوي   لح ي  بيلنل  البح  أ   رة  اللصمي ، 

فر مهدلرا  اسدلخ ا  االنلرند  والشدبكل  الدوار   الدو  محور م ن رئ  ف   وةه الل ري  وف  
حسدد  ب( 091) لعددل  ل محددور  كلندد  ب رةدد  )ضددعيف ( حيدد  ب ددد الملوسددط اـددـفدد  أ ا  ئددذا البح

  .1الة و  
لةميددا حيدد  إ  الملوسددط العددل    محددلور البحددةميددا نلددل   خ صدد   .1وي هددر الةدد و  

وةهد  ن در مد  حسد  بولرليد  المحدلور  يةدلب وئدو مؤشدر إ (096كل  ملوسدط )محلور البح  
 .أ ضل  ئي   الل ري 

 
 .1الة و  

 ي   الل ري اللع   االلكلرون  ل   أ ضل  ئ لرلي  مهلرا 

  الة و  م  إ  ا  البلح ي المصدر:

 
 كمقترحبرنامج تصميم إعداد و

   االنلرن ،شبكبرمةيلل  واسلخ ا  بلسلخ ا  الحلسو  و ئلمهلرل  للطوير لح ي  مسلو 
ف  الةلمعل   الل ري أ ضل  ئي   ف  مهلرا  اسلخ ا  الحلسو  بي  ن را لوةو  لبلي  كبير 

 .خذ ف  ن ر اال لبلرؤية  أ  يوالذ   العراقي والمعلئ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترتيب المهارات  ت
ترتيب 
 المحور 

 المتوسط الحسابي

 (094) ضعي  ال لن  .فر مهلرا   قلف  اللع ي  االلكلرون الو مةل  -1

0 - 
1 - 

 ( IC3( و)ICDL)فر مهلرا  ف  إلقل  امةل  لو
  .والشبكل  االنلرن   اسلخ ا  فر مهلرا  ف الو مةل 

 األو 
ك  المحوري  نف  

 (099) طالملوس

 9- 
 

فر مهلرا  ف  لصمي  البرمةيل  اللع يمي  امةل  لو
 .الملع    والوسل ط 

 (091) ضعي  ال لل 

 2.5 المتوسط الحسابي العام
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 1شك  ال

  المصم  م  قب  البلح ي الواةه  الر يس  ل برنلم 
 

م  أ ضل  ئي د  اللد ري  ( .1مكون  م  )     ين    اخلبلر البرنلم  بشك  أولإةرا   ل 
 .  %(74مص اقي  بنسب  ) وأ ط وبلخلصلصل  مخل ف  

لعضدو البيلنل  العلم       م  النوافـذ للضم  م  1كمل ف  الشك   يلكو  البرنلم  المصم 
فدد   ي هددر م  والةددن  كمددلـددـ  الع ص الع مدد  وال قدد  والمؤئددـددـمدد  حيدد  اللخص ئي دد  اللدد ري 

  .0الشك  
 

  
 0شك  ال

 لعضو ئي   الل ري  نلفذ  البيلنل  العلم  
 

مسددلو  مهددلر  وئدد  المحددور األو  ل 1 كمددل فدد  الشددك ، محددلور     ددبالبرنددلم   حدد   
 .هلر  ملق م والمحور ال لن  لمسلو  مهلر  ملوسط  والمحور ال لل  لمسلو  م ،مبل   
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 1شك  ال

 المحلور الر يس  ل برنلم 
 

مسددلو  مدد  كدد  لصددعوبلهل حسدد   رةدد  ب  مرلبدد ( سددؤاال  .4) يحلددو  كدد  محددور   دد و
 .9، كمل ف  الشك  ورلمحال

 

 
 
  9شك  ال

 ()المهلر  المبل    نلفذ  المحور األو 
       
مصنف      أسل  ف ل   4ك  كمل ف  الشبلإلةلبل  والنلية  النهل ي   البرنلم  لقريرا   وي هر     

  .اللصني  لك  مسلو  م  المحلور
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 4شك  ال

 )المهلر  الملوسط ( نلفذ  النلية  النهل ي  ل محور ال لن 
 

م  حي   ضو ئي   الل ري  بللنلل   الذ  حص    يهل  ويعط  البرنلم  ف  نهليل  لقريرا  
 .6كمل ف  الشك   المحلور ومسلو  امل ك  لمهلرا العلم    بيلنلل راج إ

 

 
 

 6الشك  
 نلفذ  اللقرير النهل   لخ ص  اإلةلب      ةميا محلور البرنلم 

 
  االستنتاجات

 ،م يد  اللع دي      ـبمدل يخد الل ريسيي  مهلرا  اسلخ ا  اللقنيل  ل    وةو  فةو  واسع   ف  .1
بشدك   أ ضدل  ئي د  اللد ري ةه  مك   لل ري  ولأئي   إل إلكلرون  يحللج  اللع   إ حي  

 اللقني  ف  المةلما . األمي فيهل لهذه اللةرب  ف   رو  لنلشر  خلص اسلع ا ا  
   .واالسلع ا  ل لعلم  واللفل   اإليةلب  ما المسلة ا  اللقني  اللحضيرضع   .0
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المسدلة ا   مللبعد ضع  مهدلرا  اللعلمد  مدا ةهدلز الحلسدو   وشدبك  اإلنلرند  وضدع   .1
 اللع ي .  للطوير  م ي قنيل  وااللصلال  واسلغ لهلمسلو  الل    

بشدك  خدلص  أ ضل  الهي د  الل ريسدي ةه  مك   لل ري  ولأئي   إل يحللج اللع   إلكلرون   .9
 اسلع ا ا لهذه اللةرب  ف   رو  لنلشر فيهل األمي  اللقني  ف  المةلما .

إل اريد  أو ائذا اللع دي  سدوا  الكدوا ر إلنةلت   لليل       كفلي  الكوا ر البشري  المؤئ   لأئي    .4
  الفني  .

 
 والمقترحات توصياتلا
فددد   الهي دد  الل ريسددي   أ ضدددل   لح يددد  المهددلرا  لدد وبرنددلم  لقيددل   لدد  إ دد ا  ولصدددمي  .1

نحدددو بندددل  ولطدددوير مهدددلرا  الدددلع   وللكدددو  نقطددد  انطددد    ،الةلمعدددل  والمعلئددد  العراقيددد 
   .االلكلرون 

نشددر ال قلفدد  اللقنيدد  بمددل ل بوسددل ط ولقنيددل  لع ددي  ملنو دد  ولفل  يدد المؤسسددل  الل ريبيدد    دد   .0
 .يسل   ف  خ   مةلما إلكلرون  

 الكفددل ا العراقيد  ةلمعددل  والمعلئد  ال فد  لدوافرحيد  ل ،اللع يميدد  بللعم يد  اللكنولوةيدل  مد  .1
   .ةي   بشك ئذه المهلرا   لو ي يمكنهل  الل  ال زم  الع مي 

ةلمع  أو معه   لك  لخصص   م  ف  ك  )أو لةن    مي ( صص  م  ملخ فري  إنشل  .9
 والل ري  والبرمة  محلر  ك ـاللع يمي  االلكلروني  بش البرام  إنللج     لهل الق ر 
مسلو   االلكلروني  لك  مؤسس    مي      اللع يمي  البرام   م ي  لةهيز  ـيلول والصيلن ،

  الةلمعل  والمعلئ  .
 مدد  الملط بددل  األسلسددي  الواةدد  لوفرئددل وخددط انلرندد  سددريا فهدد   وأةهددز  حلسدد رفيلددو .4

 .ف  أملك   م ه  أل ضل  ئي   الل ري  
ولشدـريا القدواني  وال دوا    االلكلرون  لللع      صنل   البرمةيل  والبني  اللحلي  الخلص  ب .6

  لدد   لشددةيا روت اإلنللةيددو ،ال زمدد  لحفدد  حقددو  الم كيدد  الفكريدد  ل مصددممي  والمبدد  ي 
لع يميدد  الكلرونيدد  و  دد   بمددن  الحددوافز لمدد  يبدد ع فدد  انةددلز منددلئ  اللدد ري أ ضددل  ئي دد  

   . مشلريا إ  ا  الموا  اللع يمي  ف  العرا 
را هدد  فيمددل يخددص ر  فدد  ئددذا المةددل  واالسددلفل   مدد   االطدد ع   دد  لةددلر  الدد و  األخدد .7

لع يمي  االلكلروني     طريد  إيفدل  الموار  البشري  والمل ي  وصنل   البرمةيل  والمنلئ  ال
 المعنيي  لهذه ال و  لغرأ اللة ي  واللطوير ف  مؤسسل  اللع ي  العلل .

حدو  المهدلرا  المط وبد  لكيفيد  لصدمي  المقدررا  االلكلرونيد    اقلرت البلح ل  إةرا  بحو ..
 . ف  اللع ي  العلل 

 
 المصادر

ل زمدد  ل مع دد  فدد  مةددل  الددلع   اإللكلروندد ، الكفليددل  ا ،9..0، محمددـ  إسددمل ي  حسدد  ،إسددمل ي  .1
 . ةلمع  المنصـور ، مصر

  ار الةلمعد       الةدلمع ، اللع دي  لم   والمؤشدرا  فد ـــدـ، الةو   الش7..0 أحم  محم ، أشر ، .0
 مصر. الة ي  ،

، مكلب  0لريلأ، ط ا، الم رسـ  االلكلروني  وأ وار ح ي   ل مع   ، 9..0 اللو ر ،  وأ حسي ، .1
 رش .ال
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 لع ددي  السددعو ي  ل  ، مدد   اسـددـلخ ا  أ ضددل  ئي دد  اللدد ري  فدد  الةلمعددل9..0 الةددر ، ريمددل، .9
ةلمع   - الواقا واللط عل ، ســـة  وقل ا ن و  لنمي  أ ضل  ئي   الل ري ، ك ي  اللربي  :االلكلرون 

 الم   سعو  . 
لةلمعدل  السدعو ي  افدـ  ، مد   امدل   أ ضدل  ئي د  اللد ري  0..0الشري ، خللد   بد  الدرحي ،  .4

،  ل كفليل   اللكنولوةي  وم   مملرسله  لهدل والصعوبدـل  اللد  يواةهونهدل، رسدلل  ملةسدلير ) . (
 األر   . ،ةلمع  اليرمو 

، مد   اسدلفل   مع مد  المرح د  ال لنويد  بم يندـ  الريدلأ مد  الشدبك  0..0 ، ب  هللاإبرائي   ،العبي  .6
 الريلأ .الع مي  ل مع ومل )االنلرن (، 

( لد   أ ضدل  ئي د  Web Ctم   لوافر مهلرا  اسلخ ا  ن دل  ) ، 9..0،غلن  ب  طواش ، العلر  .7
، ةلمعد  الم د  سدعو ،  رسدلل  ملةسدلير ) . (لمع  الم   فيص  مد  وةهد  ن درئ ، الل ري  ف  ة

 الريلأ.
هل وأسللي  لنميلهدل ، م   لوافر كفليل  اللع ي  االلكلرون  ومعوقلل9..0منل  بن  س يمل ،  السي ، ..

م  وةه  ن ر أ ضدل  ئي د  اللد ري  بك يد  اللربيد  فد  ةلمعد  الم د  سدعو ، ةلمعد  الم د  سدعو ، 
  المم ك  العربي  السعو ي . 

 ،الريلأ.، مكلب  الرش، لكنولوةيل اللع ي  واللع ي  االلكلرون 9..0السلل ، أحم ، .9
"مددؤلمر  إلدد ع ددي  االلكلروندد  ، بحدد  مقدد   ، ملط بددل  الل7..0الموسدد ،  بدد  هللا بدد   بدد  العزيددز، ..1

 اللع ي  االلكلرون  أفل  ولح يل "، الكوي .
، فوا دد ه صل صدد خ ،،"اللع ددي  االلكلروندد   مفهومــددـ  0..0  بدد  هللا بدد   بدد  العزيددز، الموسدد ، .11

المم كد   ةلمعد  الم د  سدعو ، الريدلأ ، ند و  م رسد  المسدـلقب ، إلد ، وا ق "، ورق   مد  مق مد  
  ي  السعو ي .العرب

"مددؤلمر  إلدد ، ملط بددل  اللع ددي  االلكلروندد ، بحدد  مقدد   7..0الموسدد ،  بدد  هللا بدد   بدد  العزيددز،  .10
 اللع ي  االلكلرون  أفل  ولح يل "، الكوي . 

 (.SPSSاإلحصل  )ل  االسلبيل  بلسلخ ا  البرنلم  ، لح ي  بيلن...0الفرا، ولي   ب  الرحم ،  .11
الةو   الشلم   ف  اللع ي  وأسوا  العم  ف  الوط  العرب ، القلئر ، ، 1..0الزواو ، خلل  محم ،  .19

 مةمو   الني  العربي .
 ، اللع ي  االلكلرون  رؤي  م  المي ا ، الريلأ.1..0الفرا، يحي ،  .14
فد  مسدلن   اللد ري ،  Web Ct، لقوي  لةرب  الم   سعو  ف  اسلخ ا  ن ل  7..0القرن ،  ب  هللا،  .16

 (، ةلمع  الم   سعو ، الريلأ.رسلل  ملةسلير) . 
اللكلروند  بدي  ط بد  ا، لقيي  المهدلرا  الحلسدوبي  ومعيقدل  اللع دي  ...0الكبلش، شل   أبو خ ي ،  .17

مركدز لكنولوةيدل اللربيد  فد  ةلمعد   )الخضدور (، ت الوطنيد  وةلمعد  ف سدطي  اللقنيد ةلمع  النةدل
 النةلت الوطني ، ف سطي .

  دد  الصددو   أ ددر اسددلخ ا  اللع ددي  االلكلروندد  الملقدد   المعلمدد ، ...0ةمدد ، أيمدد  محمدد  سدد ي ،  ..1
 .ف سطي  ال راسل  الف سطيني ، والصور      لحصي  الط ب ، مركز

 ل اللع ي  ولقنيلل  الح ي  ،ـلكنولوةي، ...0 و ب  الخلل ،أم  أبو ذيل ،  ب  الخلل ، رشراش أني ، .19
  ، لبنل .بيرو  ،1ط
اللكلروند  ، ك يد  اورق   مد  حدو  اللع دي  قلف  اللع ي  االلكلرون ،  ، ...0يل ب  يحي ، إل ، زكر ..0

 اللربي  ، ةلمع  أ  القر .
من ومد  اللع دي   بدر ) ، ف سف  اللع ي  االلكلرون   بر الشبكل  محرر ف 4..0  ب  الحمي ، محم ، .01

 الشبكل (،  لل  الكل ، القلئر .
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اللكلروند   د  اره المسدلقب ي  فد  ن دل  اللع دي  ، كفليدل  المع د  وفقدل أل وا6..0 زم ، نبي  ةدل ،  .00
 ، س طن   مل .ؤلمر ال ول  ل لع      بع ، مسقطبع ، الم

  بع ، بح  مق    ، نموذج مقلرت إل ار  ل و  البي   ال قلفي  ف  اللع ي  7..0محمو ، صفل  سي ،  .01
  اللع دددي  المفلدددوت ل مدددؤلمر السدددنو  ال دددلن  لمركدددز اللع دددي  المفلدددوت )اللخطددديط االسدددلرالية  لدددن 

 وااللكلرون (، ةلمع   ي  شم ، القلئر .
اللكلروند  فد  مصدر ا ، لح يل  اللع ي  الةدلمع 7..0، ح ، زين  ومحم ، أملن   ب  القل رمصي  .09

 . 96،    (11) م ،  والفرص المللح  ل سلفل   من ، مسلقب  اللربي  العربي
المقددررا  االلكلرونيددد  أ ضددل  ئي ددد   ، كفليدددل  إ دد ا 7..0والعمدددر ، حسدد ،  مصددطف  محمدد ، .04

 الل ري  بك ي  اللربي  الب ني  والريلض  بم ين  الريلأ، المم ك  العربي  السعو ي .

 
 


