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آنيـــــــــــــــالآي  ةــــــــــــــــــــــة القرآ

الرمحن الرحميبسم هللا   

اِِلَاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت ََتْرِي ِمن ََتِْتَها اأَلْْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها )) َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ
ا َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اّللِه ِقياًل ) اْلِكَتاِب  ( لَّْيَس ِِبََمانِيِهُكْم َوال أََماِنِه َأْهلِ 122أََبًدا َوْعَد اّللِه َحقًّ

ْد لَُه ِمن ُدوِن اّللِه َولِيًّا َواَل َنِصريًا ) ( َوَمن يَ ْعَمْل ِمَن 123َمن يَ ْعَمْل ُسوًءا ُُيَْز بِِه َواَل ُيَِ
( 124الصَّاِِلَاَت ِمن ذََكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأْولَ ِئَك َيْدُخُلوَن اْْلَنََّة َواَل يُْظَلُموَن نَِقريًا )

بْ رَاِهيَم ْن َأْحَسُن ِديًنا ّمِهَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلل َوُهَو ُُمِْسٌن وات ََّبَع ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيًفا َواَّتَََّذ اّللهُ إِ َومَ 
يطًا )125َخِلياًل ) ُ ِبُكلِه َشْيٍء ُمِح َماَواِت َوَما ِف اأَلْرِض وََكاَن اّلله  .(126( َوّللِه َما ِف السَّ

  لعظيم صدق هللا 

 (126-122 لآليات -لعبقرة) سورة  
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 الشكر والتقدير

لعحمد هلل حمدًل بظد حمد.... فال ينطق عساني بشكر قبل شكر هللا عز وجل لعمنان 
لعحمد لعذي النهاية عه  كفل إحصائها،على عبده بنظ  يظجز لعظقل عن إدرلكها ولعلسان عن 

 على نظمائك يا رب. 
بامتنان شكري وتقديري  أسجل أنمن هذل لعبحث يطيب عي في مقام لعشكر  فبظد لالنتهاء   
بظميدتها )ل.د بشرى كاظ   علبنات ولعمتمثلة عمادة كلمة لعتربمة لعبدنمة وعلوم لعرياضة إعى

فان قلت  لألربظة،دعمها ومساندتها عي خالل لعمرلحل لعدرلسمة  ىلعهماش( علعبد لعرضا 
جف حبري عن لعتظبير يكتبك   أنسظيت  فكان لعسظي مشكورًل  ،حقاً شكرًل فشكري عن يوفمك  

 تظبيرًل.قلب به صفاء لعحب 

بجانبي خالل  فهنعوقو كل لعتدريسمات عما قدمن عي و  إعىشكري ولمتناني  أقدمكذعك     
لعشدلئد حينما ع   أيامأذكر  لعقلب،لعمرلحل لعدرلسمة، فلو غبت  عن ناظري يومًا فأنت  في 

 فيها،بكل ما  لأليامتلك  أجملوما  وناصح، عون وسندبل كنت  خير  عحية،تفارقوني 
 عنك  ما حييت. أتخلىرة بك  وعن سظادتي كبي

د. فاطمة عبد  ومشرفتي أ. لعفاضلة أستاذتي إعىشكري ولمتناني  أقدمولجب لعشكر ومن    
 . جزلها هللا خيرل.لألشرلفعما قدمته عي من مساعدة طيلة فترة ماعح 

بشكري ولمتناني عظائلتي وصديقاتي وزميالتي في لعدرلسة عمساندته  عي وال  أتقدمكما        
 لألخرين.في حق  أبخسحتى ال  أحدذكر  أستطمع

فأن ذعك ال يظني عدم لعوفاء ولعتنكر  لألخرى دون  لألسماءفاني ولن ذكرت بظض  وأخيرل   
 لعكلمات.وتقدمه  لألسطرما تحتويه  من أكثربل عه  مني جممظًا بظد لعمظذرة  لألخرعلقس  

 رسل 
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 داءــــــــــاإله

 لعنور لعذي هدى لعخلق  ...منبع لعظل  ... وحامل رساعة لعسماء ...إعى

  .وسل ( ةوآعهللا علمه  )صللعمصطفى محمد  

 بي لعمخاطر  وأحاطتلعصدر لعذي يضمني كلما ضاقت بي لعدنما  ...إعى

 .حفيه هللا أبي 

 ولستجدي نيرلت لعرضا من عينيهاب دموع ضظفي فوق صدرها من لسك ...إعى

  .حفيها هللا أمي

  .هللا أدلمه  أخولني أخولتي و... أياميقنديل ظالمي ونور  ... إعى

 لهدي ثمرة جهدي لعمتولضع

 رسل
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 مستخلص البحث

بية البدنية دور التأهيل التكنلوجي في التفاعل مع التعليم اإللكتروني لدى طالبات كلية التر

 وعلوم الرياضة للبنات.

 المشرفة          الباحثة                                          

 أ. د. فاطمة عبد مالح                                  رسل طالب محمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للتحول من التعلم التقليدي )الحضوري( أسهمت جائحة كرونا في الوقت الحالي بشكل واضح وكبير      

إلى التعليم اإللكتروني كحل لتجنب اإلصابة بالجائحة التي غزت العالم بأكمله )فايروس كرونا (, مما 

جعل التعليم اإللكتروني احد اهم المميزات هذه الفترة الحالية  لحاجتنا الملحة إلكمال التعليم وعدم توقفه 

 مر بها العالم بأكمله.بسبب الظروف الصعبة التي ي

لذا سعت الباحثة في االهتمام بالتعليم اإللكتروني من خالل مدى تأهيل الطالبات لهذه النوع من التعليم     

 ومدى تفاعلهن مع التعليم اإللكتروني الجتياز هذه المرحلة بكفاءة عالية وتحقيق أهداف العملية التعليمية. 

 هدفت الدراسة الى:

التأهيل التكنلوجي والتفاعل مع التعليم اإللكتروني لدى طالبات كليه التربية البدنية وعلوم  إعداد مقياسي-١

 الرياضة للبنات جامعة بغداد.

التعرف على درجة التأهيل التكنلوجي ودرجة التفاعل مع التعليم اإللكتروني لدى طالبات كلية التربية -2

 البدنية وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد.

التعرف على دور التأهيل التكنلوجي في التفاعل مع التعليم اإللكتروني لدى طالبات كليه التربية البدنية -3

 وعلوم الرياضة للبنات جامعة بغداد. 

تم تحديد مجتمع البحث بطالبات كلية  استعمل المنهج الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية بعد ان   

-2020( طالبة للعام الدراسي )405لبنات جامعة بغداد والبالغ عددهن )التربية البدنية وعلوم الرياضة ل

( طالبة من كل 50( موزعين المراحل األربعة, وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية وبواقع)202١

عينة التجربة االستطالعية بلغ عددها ( طالبه وتم تقسيمهن عشوائيا إلى)200مرحلة أي بلغ عدد العين )

والبالغ عددهن التأهيل التكنلوجي والتفاعل مع التعليم اإللكتروني عينة أعداد مقياسي -بات ( طال١0)

( طالبة تم اختيارهن 90عينة التجربة الرئيسة بلغ عددها )-(%50( طالبة وبنسبة مئوية بلغت )١00)

درجة  ١00 عبارة, اعلى درجة بالمقياس 20مقياس التأهيل الوظيفي ويتضمن  , أعدت الباحثةعشوائيا 

وكلما زاد الوسط الحسابي عن الوسط الفرضي يعني أن   60والوسط الفرضي هو  20واقل درجة هي 

 عينة البحث تم أعدادها وتأهيلها للتعليم اإللكتروني بدرجة عالية .

درجة واقل  ١00عبارة, اعلى درجة بالمقياس  20أما مقياس التفاعل مع التعليم اإللكتروني ويتضمن    

وكلما زاد الوسط الحسابي عن الوسط الفرضي يعني أن عينة  60والوسط الفرضي هو  20هي  درجة

 البحث لها قدرة عالية في التفاعل مع التعليم اإللكتروني.
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 التعريف بالبحث:-1
 مقدمة البحث وأهميته: 1-1
لستثمار لعمظرفة لعبشرية، ولعحقائق لعظلممة ولعبرلمج  إعىيسظى لعبحث لعظلمي في لعمجال لعرياضي      

لعتطور لعظلمي ولعتقني ولعذي صاحبه لن  العتظلمممة. كملعمتطورة في لعظملمة ولعوسائل ولألجهزة  ولألدولت
تطور في أجهزة لعحولسيب لعمكتبمة ولعمحموعة باإلضافة عيهور لعحاسوب لعلوحي ولعهولتف لعنقاعة 
 لعمتطورة ولعتي يمكن من خالعها عرض جممع أنولع لعوسائط لعمتظددة لعرقممة بوضوٍح عاٍل، وإمكانمة ربط

 لعتظل  في جديدلً  أسلوبا لإلعكتروني لعتظلم  شجع إعى لستظمال هذه لألجهزة بشبكة لإلنترنت لعظاعممة
 تكنوعوجما وتطورلت يتناسب جديد كشكل لألكاديممة ولعمؤسسات لعمظلومات، مرلكز على بقوة نفسه فرضو 

 . لألكاديممة لعجامظات كمان في مهماً  جزء يشكل لإلعكتروني لعتظلم  فأصبح لعمظلومات،
لتحول من لعتظل  لعتقليدي وقد أسهمت جائحة كرونا في لعوقت لعحاعي بشكل ولضح وكبير ع   
لعظاع  بأكمله )فايروس  تعتجنب لإلصابة باعجائحة لعتي غز  لإلعكتروني كحللعتظلم   لعحضوري( إعى)

لعتظلم   إلكمالمة  عحاجتنا لعملحة مما جظل لعتظلم  لإلعكتروني لحد له  لعمميزلت هذه لعفترة لعحاع، كرونا (
 .بسبب لعيروف لعصعبة لعتي يمر بها لعظاع  بأكمله توقفه وعدم

تطورل في جممع لعمجاالت ونستخدمه أيضا عالعتحاق بتطورلت لعدول كما يظد لعتظلم  لإلعكتروني    
يظمل لعتظلم  و  .كما يظمل على إمكانمه لعتولصل بين لألستاذ وطلبته في أي وقت ممكن، لعمتقدمة 

  .عمكان خاص ولعحاجةلإلعكتروني على تقليل لعتكاعمف 
لعتظلم  لإلعكتروني في تظزيز فاعلمه لعمتظل  وتمكنه من تحمل لعمسؤوعمة بشكل لكبر مقارنه مع وساه      

عمة كتسب مهارلت تظل  عالصبح لعمتظل  لكثر قدره على لالكتشاف ولعتحليل ولعتركيب و وللعتظلم  لعتقليدي 
قدرة لتظلم  لإلعكتروني وكان عكلفه لعتظلم  لإلعكتروني لقل باعمقارنة باعتظلم  لعتقليدي، ت  أن، كما لعمستوى 

 على توسمع نطاق لعتظلم  وساعد على توفير بيئة تفاعلمه بين لألستاذ وطلبته وبين لعمتظل  وزمالئه. 
ملحة في لعزمن لعرلهن وحل الستمرلر  ورةضر وجود لعتظلم  لإلعكتروني  أنوتكمن أهممة لعبحث في    

يمتاز به من خصائص تجظله لعبديل لألكثر مالئمه عتالفي تبظات جائحه كورونا وأضرلرها  لعتظلم  عما
 تأهيلمن خالل مدى  لإلعكترونيعذل سظت لعباحثة في لالهتمام باعتظلم   ولعتظلمممة،على لعظملمة لعتربوية 

الجتماز هذه لعمرحلة بكفاءة  يلإلعكترونمع لعتظلم   نمدى تفاعلهو لم  وباعتاعي عهذه لعنوع من لعتظ لعطاعبات
 لعظملمة لعتظلمممة.  أهدلفعاعمة وتحقيق 
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 مشكلة البحث:  1-2
مرت لعظملمة لعتظلمممة بمرحلة تحول سريع ومفاجئ من لعتظلم  لعتقليدي لعحضوري إعى لعتظلم     

نا وماترتب عليها من حير شامل علتجولل مما عطل لعظملمة لإلعكتروني لعكامل ، بسبب جائحة كرو 
لعتظلمممة . عذل سظت دول لعظاع  إعى لعتوجه نحو لعتظلم  لإلعكتروني عتالفي توقف لعحماة ولستمرلرها. وهنا 

ولعطلبة  نبرزت عدينا مشكلة ضظف لعتأهيل ولعتدريب على لستظمال لعتظلم  لإلعكتروني عكل من لالكاديميي
ولعطلبة عالنخرلط مع لعتظلم   نلنبه لعمادية ولعمظرفمة ، ما لثر في ضظف لعتفاعل عبظض لالكاديمييبكل جو 

لإلعكتروني . كما أن بظض لعجامظات سظت إعى تأهيل لألكاديميين ولعطلبة تزلمنا مع لعبدل لعتظلم  
ظلم  لإلعكتروني إعى أن لإلعكتروني، وهذل أيضا جظل لعطاعب ولألستاذ يقع في أخطاء أوعمة في بدلية لعت

تمت عملمة لعتأهيل بظد فترة زمنمة. وبظض لعجامظات زجت أساتذتها وطلبتها في لعظملمة لعتظلممة علتظلم  
على لعتفاعل  إثروهذل مؤشر غير لعجيد  عديها،لإلعكتروني بدون تأهيل وتدريب عضظف لعبنى لعتحتمة 

 ولالستمرلر باعتظلم  لإلعكتروني. 
رة لعتظلم  لعظاعي ولعبحث لعظلمي إعى تشكيل فريق وزلري تسل  مهمة أجرلء لعتأهيل ولعتطوير وسظت وزل    

 لألكاديميينك عبما في ذ لعتظلمممةفريق من لعخبرلء تترأس لعدورلت ب لألنترنيتلعدورلت عبر من خالل 
 كمفمةعه  عن  وشرح لألنترنيتلعذين سوف يقدم عه  لعتحول لعسريع لعذي ع  يسبق عه  لعتدريس عبر 

 لعطاعبات وأساتذتهن. وكمف يجظلون لعتفاعل موجود بين  لإلعكترونيلعتدريس 
في بيئة لعتظل   عهن من تأهيل وتدريب بمستوى ما ُيقدم   يلعطاعبات مع لعتظلم  لإلعكترونيرتبط تفاعل   

ني بشكل متدرج وعمس في دورلت تدريبمة وتأهيلمة عالنخرلط في لعتظلم  لإلعكترو  من محاوالت لالشترلك
وتبني  نلعبيئة لعتي تتحدى تفكيره وبناءلعتحفيز لعذلتي، وإثارة لعدلفعمة، ولعظمل على ، مفاجئ وسريع

علبحث عن لعظناصر  ن، وتدفع بهنعلمهمة لعموكلة إعيه نيستجيب نمجموعة من لعتساؤالت تجظله نعديه
 نليل ولعتصنمف وإطالق لألحكام؛ ومن ث  يتخذباعتحوهنا يبدأن لألكثر أهممة ضمن ك ٍ  من لعمظلومات، 

وتحقيق على لالحتفاظ باعمظرفة لعتفاعل ولالندماج  لعذي يظد لعحل لألمثل في لعنهاية إعى  نقرلرًل يوصله
 أهدلف لعظملمة لعتظلمممة .

 البحث:  أهداف 1-3
ات كلمه لعتربمة لعبدنمة إعدلد مقماسي لعتأهيل لعتكنلوجي ولعتفاعل مع لعتظلم  لإلعكتروني عدى طاعب-1

 وعلوم لعرياضة علبنات جامظة بغدلد.
عدى طاعبات كلمة لعتربمة  يلعتظرف على درجة لعتأهيل لعتكنلوجي ودرجة لعتفاعل مع لعتظلم  لإلعكترون-2

 لعبدنمة وعلوم لعرياضة علبنات جامظة بغدلد.
عكتروني عدى طاعبات كلمه لعتربمة لعتظرف على دور لعتأهيل لعتكنلوجي في لعتفاعل مع لعتظلم  لإل-3

 لعبدنمة وعلوم لعرياضة علبنات جامظة بغدلد. 
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 البحث:  ةفرضي 1-4
لعتأهيل لعتكنلوجي عه دور إيجابي في لعتفاعل مع لعتظلم  لإلعكتروني عدى طاعبات كلمه لعتربمة لعبدنمة -1

 وعلوم لعرياضة علبنات جامظة بغدلد. 
 مجاالت البحث:  1-5
علظام  كلمة لعتربمة لعبدنمة وعلوم لعرياضة علبنات جامظة بغدلدطاعبات عينة من جال البشري: الم 1-5-1

  طاعبة.2٠٠ولعباعغ عددهن  2٠21-2٠2٠لعدرلسي 
   2٠21-3-31وعغاية  2٠21-1-18لعمدة من تاريخ  المجال الزماني: 1-5-2
 بغدلد. جامظة-نات كلمة لعتربمة لعبدنمة وعلوم لعرياضة علب المجال المكاني: 1-5-3
 تحديد المصطلحات:-1-6
به تأهيل لعطلبة عضمان فاعلمه لستخدلم لعتظلم  لإلعكتروني بكل  يونظن التأهيل التكنلوجي: 1-6-1

يسر وسهوعه عن طريق وضع خطط من قبل لعجامظات تتضمن إعدلد برنامج تفاعلي بين لألستاذ 
 ( 1)ولعطاعب عجممع لعمرلحل وعجممع لعطلبة. 

وهو لعتظلم  لعذي يظمل على توفير إمكانمات لعتظل  عبر لألساعيب  التعليم اإللكتروني: 1-6-2
لعتكنلوجما لعمتقدمة وهذه لألساعيب مثل )لألنترنيت، لألقرلص لعمدمجة، لألشرطة، لشرطه لعفيديو لعرقممة، 

 (2)عشخصمه(.للعهولتف لعخلوية، ولعمفكرلت لإلعكترونمة 
عوسائل لعتي تدع  لعظملمة لعتظلمممة وتحوعها من طور لعتلقين إعى طور لإلبدلع وسيلة من لويظرف بانه 

ولعتفاعل وتنممة لعمهارلت، ويجمع كل لألشكال لإلعكترونمة علتظلم  ولعتظل ، حيث تستخدم أحدث لعطرق في 
  .وشبكاتها ووسائطها لعتخزينمة لعحولسيب مجاالت لعتظلم  ولعنشر ولعترفمه باعتماد

: يظد لعتفاعل عنصر مه  جدل ولعذي يكون بين لعطلبة ولألساتذة التفاعل مع التعليم اإللكتروني 1-6-3
ه عألسئلة أو علبدء بظملمه ما عإلجابة على لعمهمات لعتي ويكون هذل لعتفاعل على شكل لستجابة مناسب

يطرها لألستاذة ولإلجابة عليها بشكل مباشر لو فمما بظد ، وتحمل رسائل تظلمممه فظاعه في أدلء لعولجب 
    (3) . لعذي يكلف فمه لعطلبة وبمختلف لعملفات لعتي يظتمدها لعتظلم  لإلعكتروني

 
 
 

                                                           

لم اإللكتروني, مدخل إلى التدريب غير التقليدي. )المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, مصر, يمان محمد؛ التع-١

 ,47( ص2003,القاهرة

سهى علي حسامو؛ واقع التعليم اإللكتروني في جامعه تشرين من وجهه نظر كل من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة. -2

 .253( ص20١١, 27)بحث منشور في مجله جامعه دمشق, المجلد,

عبد هللا بن عبد العزيز؛ التعليم اإللكتروني مفهومه, خصائصه, فوائده, عوائقه. )ورقة عمل مقدمة لندوة مدرسة -3

  https://ar.wikipedia.org/wikiهـ(١423المستقبل, جامعة الملك سعود كلية التربي,

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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 -الدراسات النظرية والدراسات المشابهة: -2
 -الدراسات النظرية:  2-1
 التكنلوجي: يلالتأه-2-1-1

من خالل  تكنلوجما لعتظلم  هي عملمه متكاملة تظمل على تنفيذ همكل من لعمظرفة ولعظلوم أن     
تؤكد على فردية لعمتظل  ونشاطه بمنهج أسلوب لعمنيومات،  مباشرة وغير مباشرةلستظمال مصادر تظل  

حيث تتمثل لعفائدة  فظاعمة أجل لعتوصل إعى تظل  أكثر وذعك من أجل تحقيق لعهدف لعتظلممي، ومن
 يكون عكي ولعمتظل  لعمظل   ولعتوجمه عفكر لعتأهيللعحقمقمة من لعتكنوعوجما في لعمجال لعتظلممي في إعادة 

طريقة  تظتمد على ةشخصمة منتجلعبحث لعذلتي ولإلبدلع ولالبتكار ولعنقاش لعحر وتكوين قادرل على 
 .لعحلول بإيجادشكالت لعتفكير لعمني  ولعمنطقي وقادرة علي حل لعم

ولن لالنتقال من لعتظلم  لعتقليدي إعى لعتظلم  لإلعكتروني بشكل سريع وبدون أي مسبقات أو تأهيل علكولدر 
لستثمار إمكانماتها في مجال لعتظلمممة ولعطلبة جظل عملمة لعتظل  صعبة ، عذل سظت كل جامظة إعى 

ولعتكنلوجي من خالل تحديد مساقات عتدريس لعطلبة على لعتظلم  لإلعكتروني تاهيل أساتذتها وطلبتها إعى 
لعشبكة بشكل كامل وتظلممه  كمفمة فتح برلمج جديدة وأقامه دورلت تدريبمة على لعشبكة وهذل يساعد في 
تغطمة لعتكاعمف لعمتظلقة باستخدلم تكنلوجما لعتظلم  ولعتظلم  لإلعكتروني ولن مظض  لعجامظات تنضر إعى 

وني على لنه لستثمار يساعد في توفير لعمال لالزم عتطوير لعتظلم  لعجامظي واليمكن لعتظلم  لإلعكتر 
عاعما من لعتفاعل مع  ى عتكنلوجما لعتظلم  أن تتقدم في لعجامظات بدون أن ييهر لألساتذة ولعطلبة مستو 

عدته  عن لعبرلمج ولإلمكانمات لعمتوفرة في لعجامظة عذعك يجب تهيئه لعيروف عألساتذة ولعطلبة ومسا
 (1):  طريق

ليجاد وسائل مناسبة عدفع لألساتذة ولعطلبة عبذل جهد ووقت عتطوير مساقاته  الستخدلم لعتكنلوجما في -1
 تدريسها.

 حصر كفاءلت لألساتذة ولإلمكانمات لعمتوفرة عديه  ولعمشاكل لعتي يوجهونها وأنشاء قاعدة بمانات. -2
 ألساتذة بشكل متدرج. توفير دورلت عتنممة مهارلت لعطالب ول-3
 رفع كفاءة لإلدلريين عتمكينه  من مساعدة لألساتذة. -٤

                                                           

-غزة-طة لعرياضمة لعمدرسمة. )جامظه لألزهرمجيد فرنان وآخرون؛ دور تكنلوجما لعتظلم  في تطوير وتحديث لألنش - 1
 .٤٩( ص2٠12كلمة لعتربمة،
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لعهدف لعحقمقي من تطوير لعتظلم ، وهو  ىلعوصول إع ذلتها عسرعةأن لعتكنوعوجما عمست هدفًا في حد   

لعتكنلوجي  تنممة لعفكر ولالقتناع ولعفه  وربطة باعتطبيق لعظلمي وتكوين لعشخصمة لعظلممة من خالل لعتظل 
تكنوعوجما لعتظلم  جاءت عتظل  لعمتظلمين لعقدرة ولعكمفمة على لعتظامل مظها وكمفمة لستظماعها في  أن إذ

تطويرها، وهي  ىلعمكان ولعوقت لعمناسب مع لعمحافية عليها دون إهدلر أو إسرلف وصمانتها، ولعظمل عل
ي  ولعدقيق، وتطوير وتنيم  كل مصادر مجال يظمل علي تسهيل تظلم  لألفرلد من خالل لعتحديد لعمن

لعتظلم  لعمتاحة فتكنوعوجما لعتظلم  إحدى لعكلمات متظددة لعمظاني، فهي تظني كل شيء لبتدلء من لستخدلم 
لعشامل تض  لعطرق  العتظلمممة بمظناهجهاز إعى لعتقيم  لعجيد علدرس ولعتحليل لعمني  عظناصر لعظملمة 

تظلمممه  أهدلفام تظلممي مظين بغرض تحقيق يفي ن لعمستخدمة عتنيمماتول ولألجهزةولعمولد  ولألدولت
وعكنها تظني  لعحديثة ولألجهزة لآلالتمجرد لستخدلم  يال تظنك لن تكنلوجما لعتظلم  عمحددة ويتضح من ذ

وطريقه في لعظمل تسير في خطولت  وأسلوبوهو لتباع منهج  لألنيمة بأسلوبلألخذ  لألولفي لعمقام 
لعتظلم  ولعتظل  وهذل يوضح أن  نيرياتلعتي تقدمها لعتكنلوجما وفق  لإلمكانماتتستخدم كل منيمه و 
 لألنيمة هذهولرتباطها بغيرها من مكونات  لعتظلمممةعدور لعوسائل  لعمتكاملة لعنيرةيؤكد أن  لألسلوب

   (1).لرتباطا متبادال
 :اإللكترونيالتعليم  2-1-2
تظلُّ  لإلعكتروني إالا أنه كان موجودًل منذ عدة عقود وعكن ع  يكن على لعرغ  من حدلثة مصطلح لع  

يسمى في ذعك لعوقت بهذل لالس ، ففي صمغته لألوعماة كان عبارة عن مظلومات تظرض على شكل كتابة 
تظرض أمام لعمستخدم وتخزن في حاسوب مركزي ضخ  تتصل مظه عدة   (Monocrom)خضرلء

م لعتقني لألخضرستطمع لعحصول على تلك لعمظلومات بشكلها حولسيب من نهايات مختلفة، وت . ومع لعتقدُّ
وكذعك مع (  (Personal Computerلعحاصل في مجال لعحاسبات وصناعة أول حاسوب شخصي

                                                           

منشور في مجلة مركز  )بحثلعتظلم  لإلعكتروني في لعظرلق وأبظاده لعقانونمة.  محمد؛حمد جاس  محمد وعباس سلمان  - 1
 .175ص( 2٠18، لعظرلق ،1، لعظدد8بابل علدرلسات لإلنسانمة، لعمجلد: 
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ر لعحاصل في برلمج متصفحات لعشبكة  ٌم كبيٌر في مجال تقنمات (  (Web Browsersلعتطوُّ حصل تقدُّ
    (1) لعتظل .

 لألكبروكان علمؤسسات لعدور  لعحديثةعلى عاتقه  هذه لعتقنمات  ولألشخاصلعمؤسسات بظض  أخذت  
 ولعبرمجمة لعمادية لعحاسبةمن مكونات  لإلفادةمن هذه لعتقنمات وذعك من خالل  لعقصوى  لإلفادةفي 

 وقت سوف تتولفر تلك لعتقنمات سولء كانت أيوهذل يظني لنه في  لعظملمة إلنجازومساحات لعتخزين 
 لعتقنمات:في لالستخدلم ومن هذه  قديمةكانت  أمحديثه 

 لالقرلص لعمرنة.-1
 لالقرلص لعمدمجة لعفظاعة. -2
 لعمقروءة فقط. لعذلكرةذلت -لعمدمجةلالقرلص -3
 قرص لعفيديو لعرقمي ذو لعذلكرة لعمقروءة. -٤
 . لعمحلمة، شبكه لعمظلومات لعظاعممةشبكه لعمظلومات -5

ان هناك ثوره ضخمه في تطبمقات لعحاسب لعتظلممي واليزلل لستخدلم لعحاسب في خالل لعظقد لعماضي ك
عده فمن لعحاسب في  أشكاالمجال لعتربمة ولعتظلم  في بدلياته لعتي تزدلد يوما بظد يوم بل لخذ بأخذ 

 لعتقنمة لعذي يظتمد على لإلعكترونيضهر مفهوم لعتظلم   وأخيرلفي لعتظلم   لألنترنيتلعتظلم  إعى لستخدلم 
عتقدي  لعمحتوى لعتظلممي علمتظل  بطريقه جيده وفظاعه كما أن هناك خصائص ومزليا عهذل لعنوع من لعتظلم  

 بيئةومساعده لعمظل  ولعطاعب في توفير  ولعتكلفةوتبرز له  لعمزليا ولعفولئد في لختصار لعوقت ولعجهد 
 إيصاللعتظلم  في  أساعيبمن  أسلوب عكترونيلإلتظلمممه ال تظتمد على لعمكان أو لعزمان ويظد لعتظلم  

وضبطها  لعتظلمممة لعظملمة أدلرهوبصوره تمكن من  فأئدهعلمتظل  في أقصر وقت ولقل جهد ولكبر  لعمظلومة
  :وقماس وتقيم  أدلء لعمتظلمين ولن تطور مرلحل لعتظلم  إعى

ن لالتصال بين لعمظل  ولعطاعب م عصر لعمظل  لعتقليدي حيث كا1٩83عام  لما قب :لألوعىلعمرحله -1
 في قاعه لعدرس حسب جدول درلسي. 

 (.لألنترنيتعلمظلومات ) لعظاعممة لعشبكةهور ظم 1٩٩3عام  نلعثانمة: م لعمرحلة-2

                                                           

بلعبة  لألساسمةمقترح باستخدلم شبكة لعمظلومات لعظاعممة في تظل  بظض لعمهارلت  جتأثير منه ؛لعخماطعمر محمد  - 1
مضرب،  بلعلظاكلمة لعدرلسات لعظلما تخصص لعتدريب لعرياضي -لألردنمةلعجامظة -ماجستير تربمة رياضمة )رساعةلعتنس. 
2٠٠٠.) 
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تصمم   أصبحعلمظلومات حيث  لعظاعممة علشبكةلعجيل لعثاني  ولبظدهام 2٠٠1عام  لعثاعثة: منلعمرحله -3
    (1)دما. تق أكثر لعشبكةلعمولقع على 

 
 التفاعل مع التعليم التكنلوجي: 2-1-3
لستخدلم لعتكنوعوجما في لعتظلم  عه أثر ولضح في تطوير لعمنيومة لعتظلمممة، وذعك ألنها أحد لعوسائل     

لعتظلمممة لعحديثة ولعمتبظة عتظزيز رفع مستوى لعوعي عند لعطالب وتظزيز مهارلته  وإنجازلته ، حيث 
لعقديمة بيئة تظلمممة متطورة وأكثر تفاعاًل عن لستخدلم لعتقنمات  بناءوجما أن تظمل على لستطاعت لعتكنوع

لعتظلم  هي عبارة عن نيام يظتمد في مضمونه على مجموعة من لعظلوم لعتي تهت  باعتظل   اتكنوعوجم
رلته  لإلنساني لعتماًدل على بظض مصادر لعتظل ، ولعتي تساعد في تحسين نشاط لعطالب وتظزيز قد

من تطبيق لعتكنوعوجما لعتظلمممة لعحديثة هو تطوير لعمنيومة لعتظلمممة ولعتربوية وإعى  فلعذهنمة لعهد
 جانب ذعك فإن علتكنوعوجما أهممة كبيرة في تظزيز طرق ووسائل لعتظلم  ولعتي تتمثل في لآلتي :

 .اعيساعدت لعتكنوعوجما في تطوير مهارلت لعتولصل بين لعطرفين ولعظمل لعجم-
 ساعدت على تظزيز مهارلت لعطالب وتظلم  لعنطق لعسلم . -
طرق ووسائل صحمحة علتفكير في حل لعمشكالت، وإمكانمة لعحصول  أعدلدلإلبدلع في لعتفكير ومحاوعة -

  على نتائج إيجابمة بحتة.
طوير لعنمو تظزيز لعسلوك لإليجابي في لعمشاركة بين لعطالب ولعظمل على تظزيز لعمفاهم  لعصحمحة وت-

 لعلغوي.
عها دور هام ورئمسي في توفير مصدر غزير من لعمظلومات لعتي يجب أن يكون لعطاعب ولعمظل  على -

 وعي بها.
سهلت تطبيق لعمناهج لعدرلسمة لعحديثة، وفتحت آفاقًا جديدة بين لعطاعب ولعمظل  حتى يكونا على -

 .خاصةلتصال مباشر وذعك من خالل لستخدلم شبكات لإلنترنت لع
 :اإللكترونيوعيوب التعليم  مميزات 2-1-4
 :اإللكترونيمميزات التعليم  2-1-4-1

                                                           

ن لعتربويين علتظلم  لإلعكتروني في تدريب لعمظلمين بمدينه جدة خاعد عبد لعرحمن بن إبرلهم ؛ ولقع لستخدلم لعمشرفيي - 1
 . 7٤( ص2٠٠7.)بحث منشور في مجلة كلمة لعمظلمين، جدة  ،
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وقت وفي  أيفرص لعتظل  عمختلف فئات لعمجتمع في  أتاحهنمط من أنماط لعتظلم  عن بظد يساعد في -1
 لعمتظل .أي مكان وفقا عقدرلت 

نفسه وأكثر فاعلمه ونشاطا وتولصال مع لعتمادل على  أكثريسه  في تنممه تفكير لعمتظل  حيث يجظله -2
 لألخرين.

 لعطلبةمن  لعمتزليدةلعتي منها مشكله لإلعدلد  لعتربويةيساعد على مولجهه لعظديد من لعمشكالت -3
ولعكفاءة ولإلمكانات لعمتاحة في لعكلمات ولعمباني ولعمختبرلت وباعتاعي  لعخبرةومشاكله نقص لعمظلمين ذوي 

 على خفض تكلفه لعتظلم  ونيلإلعكتر يساعد لعتظل  
سهوعه تحديث لعمظلومات  إعى باإلضافةتتميز بسرعه نقل وإيصال لعمظلومات إعى لعمتظل  -٤

 . لعرلجظة لعتغذيةوسهوعه لعحصول على  لإلعكترونمةولعموضوعات على لعمولقع 
 بين لعمتظلمين.  لعفرديةيلغي لعفروق -5
 وقت.  أيفي  لعظلممة لعمادةتوفر -6
 :اإللكترونيعيوب التعليم  2-1-4-2
 سريع.  وأنترنيتحاسوب  أجهزهحيث يتطلب لستخدلم هذل لعنيام وجود  لعتحتمة لعبنمةإلعدلد  لعحاجة-1
 لعسريع.بسبب لعتطور لعتكنلوجي ولعتطور  لإلعكترونمةعتظديالت كثيره في لعمقررلت  لعحاجة-2
 لعتظلم .عدم وجود وعي كافي ألفرلد لعمجتمع عهذل لعنوع من -3
 .لإلعكترونيلعتظلم   أنيمة لإلدلرة لعكافمة لعخبرةوجود ناس مختصين وعديه   إعى لعحاجة-٤
غير مظترف به من طرف بظض  لإلعكترونيلعشهادلت لعتي يحصل عليها لعمتظل  من خالل لعتظلم  -5

 . لعرسممةلعجهات 
 الدراسات المتشابهة: 2-2
 (2011: حيدر حسن محمد )دراسة 2-2-1
لألنترنيت: لعمتاحة على  لألكاديممة لعظلممةباستخدلم لعمولد  لإلعكترونينولنها )قماس فاعلمه لعتظلم  ع

 (1) (.net-Nouriوفق نيام ) لعمستنصريةوصفمه تحليلمه في لعجامظة  درلسة

                                                           

درلسة -لألنترنيتلعمتاحة على  لألكاديممةباستخدلم لعمولد لعظلممة  لإلعكترونيقماس فاعلمه لعتظلم   محمد؛حسن  حيدر - 1
 لعرياض لعظدد(.)بحث منشور في لعمجلة Nouri-netتنصرية وفق نضام )وصفمة تحليلمة في لعجامظة لعمس

 .35(ص2٠11لعملك سظود ، لعرياضمة جامظه،كلمه لعتربمة 3،ولعمجلد15
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على لعمتاحة  لألكاديممة لعظلممةباستخدلم لعمولد  لإلعكترونيإعى قماس فاعلمه لعتظلم   لعدرلسةهدفت 
لالختصاصات في  كافةفي  ا( طاعب7٠لعباحث لعمنهج لعوصفي على عينه شملت ) لألنترنيت ولستظمل

بمتغيرلت  لعمرتبطةعجمع لعمظلومات  ولستظمل في هذل لعبحث مقماس )عمكرت( لعمستنصرية لعجامظة
 . لعدرلسة

تبرز ضرورة  لإلعكترونيتظلم  ولستخرلج لعنتائج ومظاعجتها لستنتج منها أن تجربه لع لعظينةر باوبظد لخت
كحاعة عدم  لعتظلمممةعلمؤسسات  لعتحتمة لعبنمةبها مثل مشاكل تخص  لعمرتبطةلالنتباه عبظض لعمشاكل 

لعمشاكل لعخاصة  وكذعكمتظددة  أوقاتفي  لعمتاحة ولألجهزةوجود عدد كاف من مختبرلت لعحاسوب 
 لعمؤسسةخارج  أخرى أو خاصة  حكوممةات وهذل يتطلب تنسمقا مع جه لإلعكترونيبتوفير لالتصال 

 لعدرلسة:لعتظلمممة مثل وزلرة لالتصاالت وغيرها. وأوصى لعباحث في هذه 
بطرح مولد تكسب لعطاعب مهارلت لستخدلم تكنلوجما  لألكاديممة لعتظلمممةضروره قمام لعمؤسسات -1

 لعمظلومات. 
  لعدرلسمة. علمولد لعظلممة لإلعكترونينحو لعتظل   لالتجاهتشجمع -2
يتطلب وجود تشجمع من لعحكومة  لعدرلسمة لعظلممةعلمولد  لإلعكترونيأن لالنتقال نحو لعتظل  -3

  .وتخفمض تكلفة لالتصال لعشبكة أدلءولالستثمار في قطاع لالتصاالت عتحسين  لألكاديممةعلمؤسسات 
في شبكه  لعمتصلةب لعحاسو  أجهزةبتوفير عدد مالئ  من  لألكاديممةضرورة قمام لعمؤسسات -٤

لعمظلومات عتخفمض لعضغط على هذه لألجهزة حتى يتمكن لعطاعب من لعوصول علمادة لعظلممة لعموجودة 
 .لإلعكترونيعلى لعمولقع 

 (2011علي حسامو) دراسه: سهى2-2-2
في جامظه تشرين من وجهة نير كل من أعضاء لعهيئة لعتدريسمة  لإلعكترونيعنولنها )ولقع لعتظلم  

 (1) (.طلبةولع
 لعهيئةفي جامظة تشرين من وجهة نير أعضاء  لإلعكترونيهدفت لعدرلسة إعى لعتظرف على ولقع لعتظلم  

لعتدريسمة في جامظه تشرين لعباعغ  لعهيئة بأعضاءخاصه  لألوعىلعتدريسمة ولعطلبة عذل ت  إعدلد لستبانتين 
ة من طلبة لعسنة لعرلبظة في جامظه خاصة باعطلبة طبقت على عينة عشولئم ة( ولعثانم113عدده  )

                                                           

 . ٢٤٣ص( ٢٠11،حسامو؛ مصدر سبق ذكرهسهى علي  - 1
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تبظا عطبمظتها لعمنهج لعوصفي لعتحليلي  لعدرلسة( ولستخدمت لعباحثة في هذه 77٤تشرين ولعباعغ عدده  )
 ولعتمدت في لالستبانتان على مقماس عمكرت لعخماسي.

قارب في وجهات في هذه لعدرلسة ولستخرلج لعنتائج لستنتجت لعباحثة أنه كان هناك ت لعظينةبظد لختمار 
حيث إن لستخدلم لعبريد لإلعكتروني من قبل لعمدرسين  ةلعتدريسمة ولعطلبلعهيئة  أعضاءلعنير عند كل من 

باالستفادة من لعتظلم   لعدرلسةفي هذه  لعباحثة وأوصتعلتولصل مع لعطلبة كانت تت  بدرجة ضئيلة جدل 
لعمدلرس ولعكلمات ولعجامظات من صورتها لعمقررة في  لعدرلسمةفي تحويل بظض لعمناهج  لإلعكتروني

 لألساتذةلعتقليدية إعى مناهج لعكترونمة بناء على خطط تربوية تفاعلمة وسماسات مدروسة وموجهة وتأهيل 
علدخول في عصر لعتظلم  لعتكنلوجي من خالل  لعمختلفةوأعضاء لعهيئة لعتدريسمة في لعمؤسسات لعتظلمممة 

بط لعمكتبات ولعجامظات لعتقليدية باعمكتبات لإلعكترونمة عخدمه لعطلبة برلمج تدريبمة مكثفة ومظدة ور 
 ولعمدرسين.

 :المشابهةالتشابه واالختالف مع الدراسات  أوجهه 2-2-3
( 7٠في لعمنهج لعوصفي ولختلفت في لعظينة حيث شملت ) ةلعدرلسة لعحاعمتشابهه مع  لألوعىلعدرلسة 

 لعمستنصرية. لعجامظةفي لعمكان حيث درست في  اأيضفي كافة لالختصاصات ولختلفت  اطاعب
 لعوصفي وتشابههحيث لستخدمت لعمنهج  أيضالعدرلسة لعثانمة تشابهه مع لعدرلسة لعحاعمة في لعمنهج 

لعرلبظة ولختلفت هذه لعدرلسة في  لعسنةمن حيث لعظينة حيث طبقت على عينة عشولئمة من طلبة  أيضا
 في دمشق.في كلمه لعتربمة  أدتلعمكان حيث 

 االستفادة من الدراسات المشابهة: 2-2-4
 تحديد لعمنهجمة لعبحثمة لعمناسبة عحل مشكلة لعبحث.-
 لعتظرف على لإلجرلءلت لعمستخدمة ولعتي يمكن أن تحقق أهدلف لعدرلسة. -
 تحديد لألساعيب لإلحصائمة لعمناسبة عمظاعجة لعنتائج لعبمانمة علبحث.-
 مات. لالستفادة من صماغة لعفرض-
 .ولعتظلم  لإلعكترونيلعتكنلوجي  لعتأهيللالستفادة من لألدبمات لعنيرية في مجال  -
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 تحديد المفهوم النظري للمقياسين: 3-4-1
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 انية:الميدالبحث وإجراءاته  منهجية-3
 منهج البحث: 3-1
لعمنهج لستظمل عذل  لعبحث،تحديد لعمنهج لعمالئ  من له  عولمل نجاح لعبحث لعظلمي عحل مشكلة يظد    

 لعبحث. مته وطبمظة حل مشكلة ءعماللعوصفي بأسلوب لعظالقات لالرتباطمة 
 ه:تمجتمع البحث وعين 3-2

مهمة في لعبحث لعظلمي، وعلى ضوء ذعك ت  لع لألساسمةيظد تحديد مجتمع لعبحث من لعمرتكزلت    
كلمة لعتربمة لعبدنمة وعلوم لعرياضة علبنات جامظة بغدلد ولعباعغ عددهن تحديد مجتمع لعبحث بطاعبات 

 ( موزعين لعمرلحل لألربظة وباعشكل لعتاعي:2٠21-2٠2٠( طاعبة علظام لعدرلسي )٤٠5)
 طاعبة. 1٠6مرحلة أوعى -
 طاعبة. ٩5مرحلة ثانمة -
 طاعبة. 1٠٠مرحلة ثاعثة -
 طاعبة. 1٠٤مرحلة رلبظة -

تكون صحمحة وأن تمثل لعمجتمع )لعكلي( تمثيال دقمقا،  أنعملمة لختمار عينة لعبحث يجب  أن كما    
( طاعبة من كل مرحلة أي بلغ عدد 5٠باعطريقة لعظشولئمة وبولقع)لختمار لعظينة  وعلى هذل لألساس ت 

 ممهن عشولئما إعى:وت  تقس هب( طاع2٠٠لعظين )
ممثلن عت  لختمارهن عشولئما ( طاعبات 1٠لالستطالعمة: ت  لختمار عينة بلغ عددها )عينة لعتجربة -1

 (.%5وبنسبة مئوية بلغت )عينة لعتجربة لالستطالعمة 
( طاعبة 1٠٠ن )ولعباعغ عددهلعتأهيل لعتكنلوجي ولعتفاعل مع لعتظلم  لإلعكتروني ي مقماس أعدلدعينة -2
 (.%5٠نسبة مئوية بلغت )وب
عينة ممثلن عت  لختمارهن عشولئما  ة( طاعب٩٠عينة لعتجربة لعرئمسة: ت  لختمار عينة بلغ عددها )-3

 (.%٤5وبنسبة مئوية بلغت ) لعرئمسةلعتجربة 
  واألجهزة المستعملة: الوسائل واألدوات-3-3

 لآلتمة: لألجهزةلعوسائل ولألدولت و لعباحثة  لستظملت    
  مصادر ولعمرلجع لعظربمة ولألجنبمة.لع -
  (.شبكة لعمظلومات لعدوعمة لإلعكترونمة )لألنترنت -
 لالختبارلت ولعمقايمس. -
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  .(1)لعملحق لستمارة لستطالع أرلء لعخبرلء-
 (.2)لعملحقلعشخصمة لعمقابالت  -
 (.٤فريق لعظمل لعمساعد )لعملحق -
 :قياس التفاعل مع التعليم اإللكترونيإجراءات أعداد مقياس التأهيل الوظيفي وم 3-4

ألعدلده حتى  لألوعىلعظلممة لعمطلوبة من لعخطوة  لألسسمقماس تتولفر فمه  إعىعغرض لعتوصل     
أعدلد مقماس لعتأهيل لعوظمفي تتطلب  وأهدلفهالستكمال جممع لعمستلزمات، وألن طبمظة لعدرلسة لعحاعمة 

لعمقايمس على وفق لعخطولت لعظلممة ألعدلد  ةلعباحث أعدتعذل  ومقماس لعتفاعل مع لعتظلم  لإلعكتروني
 لعمقايمس لعتربوية ولعنفسمة وكاآلتي:

 تحديد المفهوم النظري للمقياسين: 3-4-1
 وضظت لعباحثة تظريفا نيرية عكل مقماس عتوضمح مفهومه لعنيري.

 :المقياسيناعداد عبارات -3-4-2
لعتأهيل تمدة على لإلطار لعنيري ولعتظريف لعذي تناول مفهوم مظ ينعبارلت لعمقماس ةلعباحث تأعد    

لالطالع على  كوكذع (2)(1)على لعمصادر لعظلممة  ، وباالعتمادلإلعكترونيلعوظمفي ولعتفاعل مع لعتظلم  
في  أسسعلى  لعباحثة تطبمظة لعمولقف لعتي تتضمنها ولعطريقة لعتي تصاغ بها لععبارلت، وقد لستند

 وهي:  لعمقماسينصماغة عبارلت 
 تكون علعبارة مظنى ولحد ومحدد. أن-
 تكتب بلغة سهلة وولضحة.-
 أن تكون لععبارلت ممثلة علمقماس قيد لعبحث.-
 أن تكون لععبارلت مالئمة عمستوى لعمستجيبين.-

 :لعباحثة أعدتوعلى ضوء ذعك    
 عبارة.    2٠لعتأهيل لعوظمفي ويتضمن مقماس -
  (1كما هو في لعملحق )عبارة.   2٠ويتضمن  لم  لإلعكترونيلعتفاعل مع لعتظمقماس -
 

                                                           

 .35( ص2٠11حيدر حسن محمد؛ مصدر سبق ذكره. ) - 1
 .٤٩( ص2٠12مجيد فرنان وآخرون؛ مصدر سبق ذكره. ) - 2
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 مفتاح تصحيح العبارات: تحديد-3-4-3
 وكاآلتي: )خماسمة( علمقماسينلعتمد لعباحث على أسلوب )عمكرت( عتصحمح أوزلن لعبدلئل 

 :مقياس التأهيل الوظيفي بدائله وأوزانه هي-1
 درجات5= بمستوى عاعي جدل تأهيليت  -
 درجات٤=بمستوى عاعي  ليتأهيت  -
 درجات 3= بمستوى متوسط تأهيليت  -
 درجة 2= بمستوى منخفض تأهيليت  -
 .درجة1ت  تأهيلي بمستوى منخفض جدل=-
 مقياس التفاعل مع التعليم اإللكتروني بدائله وأوزانه هي:-2
 درجات5جدل= لمتلك قدرة ومظرفة عاعمة-
 درجات٤= لمتلك قدرة ومظرفة عاعمة-
 درجات3قدرة ومظرفة متوسطة=لمتلك -
 درجة2لمتلك قدرة ومظرفة منخفضة=-
 .درجة1لمتلك قدرة ومظرفة منخفضة جدل=-
 وهذه لعتدرجات باإلجابة تظبر عن مستويات متفاوتة عرأي لعطاعبة إزلء كل عبارة تخص لعمقماسين. 
 صالحية العبارات )صدق المقياس(:-3-4-4
على مجموعة من لعمحكمين لألوعمة، ت  عرضها  ابصمغته اعمكون لعمقماسينبظد أن ت  إعدلد عبارلت   

)علمده من  من ذوي لعخبرة ولالختصاص في مجال لعظلوم لعنفسمة ولعتربوية وعلوم لعتربمة لعبدنمة ولعرياضة
 )ت  توزيع لالستبانة لعكترونما(اومختص ( خبيرل15وقد كان عدده ) (2٤/1/2٠21وعغاية  18/1/2٠21

بدلئلها  أوزلنوطريقة لحتساب  ونوعصالحمة لععبارلت ومضمونها وبدلئلها  لعتظرف علىمن لجل وذعك 
بشكل عام، إذ تكون عملمة إجابة  لعمقماسين ولنتمائها علمقماس، مع ذكر مالحياته  ولقترلحاته  حول

أو  ( على يسار لععبارة عمحدد بموجبها صالحمة لععبارة من عدم صالحيتها√لعمحكمين بوضع عالمة )
 .تظديلها

وبظد أن لبدى لعخبرلء ولعمختصون أرلءه  على عبارلت لعمقايمس ت  مظاعجة لععبارلت إحصائما وذعك    
( يبين 2+1ولعجدول )ت  لتفاق لغلب لعخبرلء على صالحمة لععبارلت  إذ(، 2من خالل تطبيق قانون )كا

 ذعك.
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 (١جدول )

 عبارات مقياس التأهيل الوظيفي المحسوبة إلجابات الخبراء على  2يبين درجة كا

 الداللة sig المحتسبة 2قيمة كا عدد الخبراء ت

 ال تصلح تصلح

 معنوي 0,005 8,06 2 ١3 ١

 معنوي 0,000 ١5 0 ١5 2

 معنوي 0,00١ 26,١١ ١ ١4 3

 معنوي 0,020 5,4 3 ١2 4

 معنوي 0,000 ١5 0 ١5 5

 معنوي 0,005 8,06 2 ١3 6

 معنوي 0,00١ 26,١١ ١ ١4 7

 معنوي 0,005 8,06 2 ١3 8

 معنوي 0,00١ 26,١١ ١ ١4 9

 معنوي 0,020 5,4 3 ١2 ١0

 معنوي 0,005 8,06 2 ١3 ١١

 معنوي 0,00١ 26,١١ ١ ١4 ١2

 معنوي 0,005 8,06 2 ١3 ١3

 معنوي 0,020 5,4 3 ١2 ١4

 معنوي 0,00١ 26,١١ ١ ١4 ١5

 معنوي 0.005 8,06 2 ١3 ١6

 معنوي 0,000 ١5 0 ١5 ١7

 معنوي 0,005 8,06 2 ١3 ١8

 معنوي 0,00١ 26,١١ ١ ١4 ١9

 معنوي 0,020 5,4 3 ١2 20

 0,5≥  معنوي عند مستوى داللة 

 (2جدول )

 المحسوبة إلجابات الخبراء على كل عبارة من عبارات مقياس التفاعل مع التعليم اإللكتروني  2يبين درجة كا

 الداللة sig ةالمحتسب 2قيمة كا عدد الخبراء ت

 ال تصلح تصلح

 معنوي 0,020 5,4 3 ١2 ١

 معنوي 0,020 5,4 3 ١2 2

 معنوي 0,00١ 26,١١ ١ ١4 3

 معنوي 0.005 8,06 2 ١3 4

 معنوي 0,000 ١5 0 ١5 5

 معنوي 0,005 8,06 2 ١3 6

 معنوي 0,005 8,06 2 ١3 7

 معنوي 0,020 5,4 3 ١2 8

 معنوي 0,005 8,06 2 ١3 9

 معنوي 0,020 5,4 3 ١2 ١0

 معنوي 0,005 8,06 2 ١3 ١١

 معنوي 0,000 ١5 0 ١5 ١2

 معنوي 0,005 8,06 2 ١3 ١3

 معنوي 0,020 5,4 3 ١2 ١4

 معنوي 0,00١ 26,١١ ١ ١4 ١5

 معنوي 0.005 8,06 2 ١3 ١6

 معنوي 0,00١ 26,١١ ١ ١4 ١7

 معنوي 0.005 8,06 2 ١3 ١8

 معنوي 0,000 ١5 0 ١5 ١9

 معنوي 0,00١ 26,١١ ١ ١4 20

 0,5≥  معنوي عند مستوى داللة 
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لعسادة لعخبرلء على مولفقة  جممع عبارلت لعمقماسين حصلت أن( تبين 2+1ومن خالل لعجدول)     
 هذه لعبدلئل.  أوزلنكما ت  لإلبقاء على عدد لعبدلئل وطريقة لحتساب ولعمختصون 

 المقياسين:تعليمات  اعداد-3-4-5
لعظينة ستحيى  إجابةبان  ينعلى عبارلت لعمقماس لإلجابةلعتظلممات وكمفمة طريقة  لعباحثة أعدت   

 وأيضا، لعباحثة ولعمشرفةباعسرية ويكون لستخدلمها عغرض لعبحث لعظلمي فقط وعن يطلع عليها أحد غير 
مع لععبارلت بدقة على جم ولإلجابةلستمارة لعمظلومات لعخاصة باعظينة  بملئلعظينة  أفرلدلعطلب من 

توزيع لعمقماسين على عينة لألعدلد بشكل لعكتروني من   ت ومثمرة.نتائج موضوعمة  إعىعغرض لعوصول 
 خالل تحويل لعمقماسين إعى لستبانة لعكترونمة وفق رلبط ت  أعدلده من خالل تطبيق نماذج كوكل درليف. 

 س:يالعبارات المق اإلحصائي التحليل-3-4-6
خصائصها وحذف وتظديل أو إبدلل أو إضافة أو مظرفة مالئمة لععبارلت علمقماس من حيث عغرض   

إعااااادة ترتيااااب هااااذه لععبااااارلت حتااااى يتساااانى لعوصااااول إعااااى لختبااااار ثاباااات وصااااادق ماااان حيااااث لعطااااول 
لألسااعيب لآلتماة بظاد عملماة فارز أورلق  عتحليل لععباارلت لعباحثة تلعتمد وعلى ضوء ذعك، ،ولعصظوبة

تااا  توزياااع لعمقماساااين  ،( طاعباااة1٠٠عيناااة لألعااادلد( ولعبااااعغ عااادده  ))يناااة مااان لعطاعباااات إجاباااات لعظ
 (.2٠21-1-28لعكترونما بتاريخ) 

 :ينالقوة التمييزية لعبارات المقياس 3-4-6-1
يظد لستخرلج لعقوة لعتمييزية علعبارلت من لعخطولت لعمهمة لعتي في ضوئها يت  لعتظرف على قدرتها     

ز بين لألفرلد لعحاصلين على درجات مرتفظة ولعحاصلين على درجات منخفضة في لستمارة وعلى لعتميي
باعتماد أسلوب  لعمقماسينمن عبارلت  من لعقدرة لعتمييزية عكل عبارة لعباحثة تلعمقماس إذ تحقق

دلد لألععلى عينة  لألوعمةلعمجموعتين لعطرفيتين لعمتساويتين لعظدد ، إذ ت  تطبيق لعمقماس بصورته 
طاعبة من كل  25طاعبة من لعمرلحل لألربظة وبولقع  (1٠٠)باعتحليل لإلحصائي لعباعغ عدده   لعخاصة

تنازعما، ومن ث   لعطاعباتدرجات  ، من ث  جمع لستمارلت لعمقماس وتفريغها وترتيبمرحلة درلسمة 
 ( 27عتي بلغت )( عتحديد لعمجموعة لعظلما ولعدنما منها ول%27ضرب هذِه لالستجابات في نسبة )

(  t-testومظاعجة نتائج درجات لعمجموعتين بقانون ) وت لعمجموعة لعدنما ( 27)ومجموعة علما 
 (.٤+3لعجدول) وكما ُمبين في ينعكل عبارة من عبارلت لعمقماس لعمستقلةعلظينات 
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 ععبارلت مقماس لعتأهيل لعوظمفي يبين لعقوة لعتميزية ( 3جدول)
المجموع العبارات

 ة

وسط ال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

مستوى 

 الخطأ

داللة 

 الفروق

 10.924 0.43724 1.7647 الدنيا ١

 

 معنوي 0,000

 0.58787 3.7059 العليا

 11.586 0.43724 1.2353 الدنيا 2

 

 معنوي 0,000

 0.58787 3.2941 العليا

 13.876 0.00000 1.0000 الدنيا 3

 

 نويمع 0,000

 0.66421 3.2353 العليا

 13.152 0.52859 2.1765 الدنيا 4

 

 معنوي 0,000

 0.51450 4.5294 العليا

 10.312 0.70189 2.3529 الدنيا 5

 

 معنوي 0,000

 0.51450 4.5294 العليا

 11.669 0.50730 1.5882 الدنيا 6

 

 معنوي 0,000

 0.65865 3.9412 العليا

 13.431 0.49259 1.3529 الدنيا 7

 

 معنوي 0,000

 0.60025 3.8824 العليا

 11.177 0.33211 1.8824 الدنيا 8

 

 معنوي 0,000

 0.70711 4.0000 العليا

 11.669 0.50730 1.5882 الدنيا 9

 

 معنوي 0,000

 0.65865 3.9412 العليا

 10.556 0.60634 2.6471 الدنيا ١0

 

 معنوي 0,000

 0.49259 4.6471 لعلياا

 18.978 0.00000 1.0000 الدنيا ١١

 

 معنوي 0,000

 0.58787 3.7059 العليا

 9.436 0.69663 2.8824 الدنيا ١2

 

 معنوي 0,000

 0.43724 4.7647 العليا

 19.18 0.49259 1.3529 الدنيا ١3

 

 معنوي 0,000

 0.33211 4.1176 العليا

 13.904 0.43724 1.2353 الدنيا ١4

 

 معنوي 0,000

 0.58787 3.7059 العليا

 معنوي 0,000 21.821 0.33211 1.8824 الدنيا ١5

 0.24254 4.0588 العليا

 16.391 0.56230 2.7647 الدنيا ١6

 

 معنوي 0,000

 0.00000 5.0000 العليا

 10.559 0.70189 2.6471 الدنيا ١7

 

 معنوي 0,000

 0.43724 4.7647 االعلي

 11.669 0.50730 1.5882 الدنيا ١8

 

 معنوي 0,000

 0.65865 3.9412 العليا

 16.634 0.46967 1.7059 الدنيا ١9

 

 معنوي 0,000

 0.39295 4.1765 العليا

 10.559 0.70189 2.6471 الدنيا 20

 

 معنوي 0,000

 0.43724 4.7647 العليا

 0,05≥ داللة معنوي عند مستوى 
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 ععبارلت مقماس لعتفاعل مع لعتظلم  لإلعكتروني يبين لعقوة لعتميزية ( ٤جدول)
الوسط  المجموعة العبارات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

 داللة الفروق مستوى الخطأ

 معنوي 0,000 6.296 0.46967 2.7059 الدنيا ١

 0.65865 3.9412 العليا

 7.649 0.70711 2.0000 لدنياا 2

 
 معنوي 0,000

 0.58787 3.7059 العليا

 معنوي 0,000 6.296 0.46967 2.7059 الدنيا 3

 0.65865 3.9412 العليا

 معنوي 0,000 5.804 0.66421 2.2353 الدنيا 4

 0.50730 3.4118 العليا

 معنوي 0,000 5.963 0.78121 2.1176 الدنيا 5

 0.77174 3.7059 ياالعل

 8.485 0.33211 2.1176 الدنيا 6

 
 معنوي 0,000

 0.39295 3.1765 العليا

 معنوي 0,000 10.747 0.71229 1.5882 الدنيا 7

 0.78591 4.3529 العليا

 معنوي 0,000 6.684 0.82694 2.0588 الدنيا 8

 0.86603 4.0000 العليا

 معنوي 0,000 5.396 0.79521 2.4118 الدنيا 9

 0.58787 3.7059 العليا

 معنوي 0,000 19.497 0.49259 1.3529 الدنيا ١0

 0.49259 4.6471 العليا

 8.276 0.43724 2.2353 الدنيا ١١

 
 معنوي 0,000

 0.58787 3.7059 العليا

 12.368 0.33211 1.1176 الدنيا ١2

 
 معنوي 0,000

 0.43724 2.7647 العليا

 8.123 0.85749 1.8824 الدنيا ١3

 
 معنوي 0,000

 0.83137 4.2353 العليا

 8.669 0.60025 1.8824 الدنيا ١4

 
 معنوي 0,000

 0.66421 3.7647 العليا

 8.282 0.65865 2.0588 الدنيا ١5

 
 معنوي 0,000

 0.70711 4.0000 العليا

 8.854 0.46967 1.7059 الدنيا ١6

 
 معنوي 0,000

 0.60634 3.3529 العليا

 14.135 0.33211 1.8824 الدنيا ١7

 
 معنوي 0,000

 0.43724 3.7647 العليا

 6.857 0.63593 1.8235 الدنيا ١8

 
 معنوي 0,000

 0.56230 3.2353 العليا

 5.367 0.74755 1.9412 الدنيا ١9

 
 معنوي 0,000

 0.78591 3.3529 العليا

 3.725 0.33211 2.8824 الدنيا 20

 
 معنوي 0,00١

 0.84887 3.7059 العليا

 0,05≥ معنوي عند مستوى داللة 

مقمااااس لعتأهيااال  أن جمماااع عباااارلت (٤+3فاااي لعجااادوعين) قاااد لتضاااح مااان خاااالل نتاااائج لعتحليااال      
رلت كااال مقمااااس لعاااوظمفي ومقمااااس لعتفاعااال ماااع لعتظلااام  لإلعكتروناااي مميااازة، وباااذعك يصااابح عااادد عباااا

 عبارة فقط(. 2٠)
 معامل االتساق الداخلي للمقياس: 3-4-6-2

لتساق لععبارلت مع لعدرجة لعكلمة علمقماس: ويتحقق هذل لعنوع من لعصدق من لرتباط درجة لععبارة ويظني 
تبين باعدرجة لعكلمة علمقماس، من خالل لستظمال مظامل لالرتباط لعبسمط، وبظد مظاعجة لعنتائج علمقايمس 
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حققت قم  مظنوية، الن قم  مستوى لعخطأ عقم  لالرتباط لقل  لعمقماسين( أن عبارلت 6+5)ينمن لعجدوع
 (.٠,٠5من مستوى لعدالعة )

 (5)لعجدول
 لعتأهيل لعوظمفيلعدلخلي علعبارلت مع لعدرجة لعكلمة عمقماس  يبين لالتساق 

 ( 6)لعجدول
 لعتفاعل مع لعتظلم  لإلعكترونيلعدلخلي علعبارلت مع لعدرجة لعكلمة عمقماس  تساقيبين لال

 :المقاييسثبات  3-4-6-3
عهذل يجاب أن يكاون ، عالختبارلت لعنفسمة ولعتربوية ذلت لعنوعمة لعجيدة أساسيلعثبات ٌيَظدُّ شرط  أن   

وهنااك عادة طرلئاق يمكان مان خالعهاا  ،جاة عاعماة مان لعدقاة ولعمثاعماة فاي بنااء لعمقاايمسلعثبات على در 
 :من بينها طريقتين هما لعباحثة تلستخرلج مظامل لعثبات وقد لختار 

 
      

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

sig  داللة

 االرتباط

رقم 

 بارةالع

معامل 

 االرتباط

sig 

 

 داللة االرتباط

 معنوي 0,000 0,846 ١١ معنوي 0,000 0,892 ١

 معنوي 0,000 0,844 ١2 معنوي 0,000 0,93١ 2

 معنوي 0,000 0,498 ١3 معنوي 0,000 0,667 3

 معنوي 0,000 0,676 ١4 معنوي 0,000 0,882 4

 معنوي 0,000 0,847 ١5 معنوي 0,0١8 0,295 5

 معنوي 0,000 0,880 ١6 معنوي 0,000 0,777 6

 معنوي 0,000 0,793 ١7 معنوي 0,000 0,70 7

 معنوي 0,000 0,837 ١8 معنوي 0,000 0,5١3 8

 معنوي 0,000 0,694 ١9 معنوي 0,000 0,855 9

 معنوي 0,000 0,756 20 معنوي 0,000 0,637 ١0

 (0,05* معنوي عند مستوى داللة )

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

sig  داللة

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

sig 

 

 داللة االرتباط

 معنوي 0,000 0.930 ١١ معنوي 0,000 0,8١7 ١

 معنوي 0,000 0.777 ١2 معنوي 0,000 0,8١4 2

 معنوي 0,000 0,864. ١3 معنوي 0,000 0.808 3

 معنوي 0,000 0.922 ١4 معنوي 0,000 0,834 4

 معنوي 0,000 0,965 ١5 معنوي 0,000 0.888 5

 معنوي 0,000 0,702 ١6 معنوي 0,000 0.695 6

 معنوي 0,000 0,797 ١7 معنوي 0,000 0.89١ 7

 معنوي 0,000 0,885 ١8 معنوي 0,000 0.882 8

 معنوي 0,000 0,907 ١9 معنوي 0,000 0,895 9

 معنوي 0,000 0,896 20 معنوي 0,000 0,693 ١0

 (0,05* معنوي عند مستوى داللة )
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 :التجزئة النصفية طريقة-أوال 
يقاة ال تتطلاب طريقة لعتجزئة لعنصافمة ألنهاا طر  لعباحثة تلعتمد لعمقماسينعغرض إيجاد مظامل ثبات     

وتظتمد هذه لعطريقة على تقسم  عبارلت لعمقماس على نصفين وقتًا طوياًل وتنسج  مع متطلبات لالختبار، 
وبااذعك  لألرقااام لعزوجمااة،لألول يحتااوي علااى لععبااارة ذلت لألرقااام لعفرديااة ولآلخاار يحتااوي علااى لععبااارة ذلت 

 تظطي هذه لعطريقة درجات متكافئة عنصفي لععبارة. 
ولعباااعغ  لألعاادلدلعبمانااات لعتااي تاا  لعحصااول عليهااا ماان عينااة تجربااة  لعباحثااة تساااب لعثبااات لسااتخدمعح   

رلت عباااولع،لعزوجمااة  لألرقااامرلت ذلت ععبااا: لإعااى قساامين لععبااارلت تقساام بظااد ذعااك ،( طاعبااة1٠٠عاادده  )
هااذه  .أنلالرتباااط علتظاارف علااى عالقااة  لالرتباااط لعبساامط مظاماال  لعباحثااة تلعفرديااة ولسااتخدم لألرقااامذلت 

ح قمماة مظامال لعثباات عكاي يتظاين لالختباار  لعقممة تمثل مظامل ثبات نصف لالختبار، عاذل يجاب أن ُتصاح 
سايبرمان من خالل لساتخدلم مظامال لالرتبااط لعمقماسين عذعك ت  تظديل قممة مظامل لعثبات عنصف ككل ، 
 ( يبن ذعك.7ولعجدول ) . برلون 

 للمقياسيننصفية ( يبين التجزئة ال7الجدول )

 
 :معامل ألفا كرونباخ ثانيا/

تظتماد فكارة هاذه  إذشايوعًا وَأكثرهاا مالئماة علمقاايمس ذلت لعميازلن لعمتادرج. تظد من َأكثر مقايمس لعثباات  
لعطريقااة علااى ماادى لرتباااط لععبااارلت مااع بظضااها لعاابظض دلخاال لعمقماااس وكااذعك لرتباااط كاال عبااارة مااع 

 لألعاادلدعلااى أفاارلد عينااة  خكااور نبااا لعفااا تاا  لسااتخرلج لعثبااات ماان خااالل تطبيااق مظادعاة إذلعمقمااس ككاال. 
 ( يبين ذعك.8( ولعجدول )spss) لإلحصائمةباستخدلم لعحقيبة  ( طاعبة1٠٠عدده  )ولعباعغ 

 ( يبين قم  مظامل لعفا كرونباخ علمقماسين8لعجدول )
 
 
 
 
 

 الداللة  معامل االرتباط سيبرمان  معامل االرتباط البسيط المقاييس ت

 معنوي  0,847   0,735 التأهيل الوظيفي ١

 معنوي  0,897    0,834 التفاعل مع التعليم اإللكتروني 2

 ثابتة عبارات المقياسين يعني أن فهذا 0,60من  أكثربما أن قيم معامل االرتباط البسيط وقيم معامل سيبرمان  

 معامل  الفا كرونباخ  المقاييس ت

 ٠,7٤ التأهيل الوظيفي 1

 ٠,85 التفاعل مع التعليم اإللكتروني ٢

 فهذا يعني أن عبارات المقياسين ثابتة ٠,6٠بما أن قيم معامل الفا كرونباخ أكثر من 
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 المقياسين بالصيغة النهائية: 3-4-7

 جاهزة بصورته لعنهائمة. توبخمسة بدلئل عإلجابة أصبحأعدلد لعمقماسين جممع إجرلءلت  إتمامبظد    
درجاة ولقال درجاة هاي  1٠٠عبارة. لعلى درجاة باعمقمااس  2٠ال/ مقماس لعتأهيل لعوظمفي ويتضمن أو 

وكلما زلد لعوسط لعحسابي عن لعوسط لعفرضي يظني أن عينة لعبحث ت   6٠ولعوسط لعفرضي هو  2٠
 أعدلدها وتأهيلها علتظلم  لإلعكتروني بدرجة عاعمة.

درجااة  1٠٠عباارة. لعلاى درجاة باعمقمااس  2٠رونااي ويتضامن ثانماا/ مقمااس لعتفاعال ماع لعتظلام  لإلعكت
وكلما زلد لعوسط لعحسابي عن لعوسط لعفرضي يظني أن  6٠ولعوسط لعفرضي هو  2٠ولقل درجة هي 

 عينة لعبحث عها قدرة عاعمة في لعتفاعل مع لعتظلم  لإلعكتروني.
 :للمقياسينالتجربة االستطالعية  3-5
عينة صغيرة من مجتمع لعبحث نفسه تجرى تحات ظاروف مشاابهة  وهي تجربة مصغرة تطبق على   

طاعبااات ( 1٠لعتجربااة لالسااتطالعمة علااى عينااة مكونااة ماان ) لعرئمسااة، أجاارت لعباحااثعيااروف لعتجربااة 
 .توزيع لعمقماسين لعكترونماأجرلء عقاء على تطبيق لعكوكل ميت و ت   إذ (2٠21-2-22بتاريخ) 
ولعتأكد من فه   لعتطبمقمة على عينة لعبحث لعرئمسة لعمقماسين تهيئة أسباب لعنجاح عند تطبيق عغرض

على عينة  ينومن لجل تالفي أي أخطاء أو صظوبات عند توزيع لعمقماس ينلعظينة ععبارلت لعمقماس
 بأمور وهي:  لعباحثة تلعتطبيق ولعتظرف على فظاعمة بدلئل لإلجابة و. وقد قام

 إيضاح طريقة لإلجابة إلفرلد لعظينة.-1
 إعطاء لعفرصة ألفرلد لعظينة عالستفسار.-2
 إعطاء لعوقت لعكافي ألفرلد لعظينة.-3

جممع لععبارلت مفهومة ولن  أنمن هذل لعتطبيق علباحثة  لعظينة، لتضحوبظد تطبيق لعمقماس على هذه 
 (3علتطبيق. كما في لعملحق )جاهزة  ينولضحة وبهذل أصبح لعمقماس لإلجابةتظلممات 

 لرئيسة:التجربة ا 3-6

إجاااارلء لعتجربااااة لعرئمسااااة تاااا  وإيجاااااد لألسااااس لعظلممااااة عهااااا   لعمقماسااااين  أعاااادلدبظااااد لالنتهاااااء ماااان      
لعمقماساين إعاى إذ تا   تحويال ( طاعباات لعكلماة علمرلحال لألربظاة ) لعرئمساة )لعتطبيق( على عينة لعبحاث

توزياع لالساتبانة  ومان ثا  تا  من خالل  نماذج لعفورما في تطبمقات لعكوكال درلياف  لستبانة لعكترونمة 
( ٤لعمرلحل لعدرلسمة ( لعملحاق )  توعلى شكل رلبط لعكترونمة  وبمساعدة )تدريسما بصورتها لعنهائمة 

بتاااريخ)  ماان خااالل لعصاافوف لإلعكترونمااة)لعكالس روم( علطاعبااات علااى لعظينااة كفريااق عماال لعمساااعد 
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 نياره وجهاة عان يظبار ولعاذيباديل ولحاد، علعطاعباة مع لعتأكيد على ضرورة لختماار  ، (31-3-2٠21
بمان ت   وصول إجابات لعظينة وجدوعتها في برنامج لالكسل  مع  وبظد لالنتهاء من لإلجابة  لعخاصة،

مظاعجتهاا إحصاائمًا باساتخدلم لعوساائل فاي لعمقماساين كاال علاى حاده عغارض  لعدرجة لعكلمة عكال طاعباة 
 فمما بظد. لإلحصائمة لعمناسبة

 اإلحصائية:ل الوسائ 3-7
وفق لعقولنين ( في لستخرلج نتائج لعبحث لعحاعي spssلعحقيبة لإلحصائمة ) لعباحثة تلستظمل

 لإلحصائمة لألتمة:
 لعنسبة لعمئوية.

 (2لختبار)كا-
 لعوسط لعحسابي.-
  لالنحرلف لعمعماري.-
 ( علظينتين لعمستقلتين.t-testلختبار)-
 ظامل لرتباط )بيرسون(.م-
 برلون(. –)سبيرمان مظامل لرتباط -
 مظادعة أعفا كرونباخ.-
  لعوسط لعفرضي.-
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 المصادر والمراجع:
لعقرلن لعكري -  
منشور  )بحثلعتظلم  لإلعكتروني في لعظرلق وأبظاده لعقانونمة.  محمد؛حمد جاس  محمد وعباس سلمان -1

 ( .2٠18،، لعظرلق 1، لعظدد8في مجلة مركز بابل علدرلسات لإلنسانمة، لعمجلد: 
لعمتاحة على  لألكاديممةباستخدلم لعمولد لعظلممة  لإلعكترونيقماس فاعلمه لعتظلم  محمد؛ حسن  حيدر-2

(.)بحث منشور في Nouri-netدرلسة وصفمة تحليلمة في لعجامظة لعمستنصرية وفق نضام )-لألنترنيت
 .(2٠11سظود ، لعملك لعرياضمة جامظه،كلمه لعتربمة 3،ولعمجلد15 لعرياض لعظددلعمجلة 

خاعد عبد لعرحمن بن إبرلهم ؛ ولقع لستخدلم لعمشرفيين لعتربويين علتظلم  لإلعكتروني في تدريب لعمظلمين -3
 . 7٤( ص2٠٠7بمدينه جدة .)بحث منشور في مجلة كلمة لعمظلمين، جدة  ،

ء لعهيئة سهى علي حسامو؛ ولقع لعتظلم  لإلعكتروني في جامظه تشرين من وجهه نير كل من أعضا-٤
 .( 2٠11، 27لعتدريسمة ولعطلبة. )بحث منشور في مجله جامظه دمشق، لعمجلد،

عبد هللا بن عبد لعظزيز؛ لعتظلم  لإلعكتروني مفهومه، خصائصه، فولئده، عولئقه. )ورقة عمل مقدمة -5
  ikihttps://ar.wikipedia.org/wها(1٤23عندوة مدرسة لعمستقبل، جامظة لعملك سظود كلمة لعتربي،

مقترح باستخدلم شبكة لعمظلومات لعظاعممة في تظل  بظض لعمهارلت  جتأثير منه لعخماط؛عمر محمد -6
كلمة لعدرلسات لعظلما تخصص -لألردنمةلعجامظة -ماجستير تربمة رياضمة )رساعةبلعبة لعتنس.  لألساسمة

 (.2٠٠٠مضرب،  بلعلظالعتدريب لعرياضي 
لعتظلم  في تطوير وتحديث لألنشطة لعرياضمة لعمدرسمة. )جامظه  مجيد فرنان وآخرون؛ دور تكنلوجما-7

 .( 2٠12كلمة لعتربمة،-غزة-لألزهر
يمان محمد؛ لعتظل  لإلعكتروني، مدخل إعى لعتدريب غير لعتقليدي. )لعمنيمة لعظربمة علتنممة لإلدلرية، -8

 .( 2٠٠3،مصر، لعقاهرة
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 (1الملحق )

 
 
 

 ث العلميوزارة التعليم العالي والبح
 جامعة بغداد

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات
 

  اإللكترونيالتكنلوجي والتفاعل مع التعليم  مقياسي التأهيلاستطالع آراء الخبراء لتحيد صالحية عبارات 

 لعمحترم  لعفاضل .............................................لألستاذ 
 تحمة طيبة ...  

دور التأهيل التكنلوجي في التفاعل مع )لعموسومة درلستها  أجرلء رسل طاعب محمد(لعباحثة )تروم    

وباعنير عما تتمتظون به من  .(التعليم اإللكتروني لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات
، وذعك  لععبارلت تحديد صالحمةخبرة ودرلية في مجال لختصاصك  نرجو من سمادتك  إبدلء رأيك  في 

   علعبارة   لالختمار لعمناسب أمام( لو بحاجة لعى تظديل حال تصل أوبوضع عالمة ) تصلح 
 لعظلمي.عخدمة لعبحث  تظاونك  مظناشاكرين                                  

 
 لالساااااا  :

 ه:لعلقاب لعظلماي وتاريخ لعحصول علم
 لالختصاص:
 مكان لعظمل :

                                                                                                              اع :لعتوقياااا
 لعطاعبة                                                                   

 محمد اعب رسل ط                                                              
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 رأي الخبير عبارات مقياس التأهيل التكنلوجي                         ت

 تعدل التصلح تصلح

تم تدريبي في استعمال الحاسبة وتنصيب البرامج وحذفها أو  ١

 تحديثها.

   

تم تدريبي في ربط األجهزة الملحقة بالحاسبة اإللكترونية لغرض  2

 مودم النت. الخ(.–موبايل -سنكر–بعة التعليم اإللكتروني )طا

   

-wordتم تأهيلي في استعمال مكونات المايكروسوفت اوفس ) 3

power point-excel.)الخ . 

   

    الخ(.-pdf-jpg-ppt-docتم تأهيلي للتميز بين ملفات ) 4

تم تأهيلي في استعمال برامج الفحص وإزالة الفايروسات من  5

 البرامج.

   

    لي في استعمال وتنصيب تطبيقات الكوكل التعليميةتم تأهي 6

    تم توفير معلومات كافية الستخدام المنصات التعليمية 7

تم حصولي على التدريب الكاف للتفاعل واستعمال التعليم  8

 اإللكتروني.

   

تم توفير التأهيل الكامل لمعرفة صعوبات وسلبيات التعليم  9

 اإللكتروني

   

يلي في استعمال برنامج تحرير النصوص ومعالجتها تم تأه ١0

(word.) 

   

تم تأهيلي في كيفية االنضمام إلى المنصات التعليمية من خالل  ١١

 الدعوة او الروابط او الرمز الدخول.

   

تم تأهيلي الستعمال منصة كالس روم والتفاعل في ساحة  ١2

 المشاركات او المهام التي ينزلها األستاذ.

   

    تم تأهيلي في التفاعل مع القنوات التعليمية لألستاذ.  ١3

تم تأهيلي للتعرف على فائدة الكوكل درايف من حيث استعماله  ١4

 وفوائده.

   

تم تأهيلي في كيفية خزن المواد التعليمية التي ينزلها األستاذ كمهام  ١5

 أو واجبات لمراجعتها الحقا بدون االتصال باألنترنيت 

   

-تم تأهيلي في التفاعل مع برنامج الكوكل ميت من حيث )الجات ١6

مشاركة -فتح وغلق المايك والكامرة والتحدث مع األستاذ-رفع اليد

 مختلف الملفات وعرضها(.

   

تم تدريبي في كيفية اإلجابة على األسئلة اإللكترونية بمختلف  ١7

 أنواعها.

   

دروس اإللكترونية والتوفيق تم تأهيلي للتفاعل مع مواعيد جدول ال ١8

 بين مختلف الدروس ومواعيدها.

   

تم تأهيلي ألخذ كافة االحتياطات والبدائل عن انقطاع النت أو  ١9

 الكهرباء خالل التعليم اإللكتروني

   

تم تأهيلي لكيفية المشاهدة واإلنصات وطرح األسئلة بعد المحاضرة  20

 ة على الكوكل ميتوالمداخالت خالل المحاضرات اإللكتروني
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 رأي الخبير عبارات مقياس التفاعل مع التعليم اإللكتروني

 تعدل التصلح تصلح

    لدى المعرفة والكفاءة في استعمال وتنصيب تطبيقات الكوكل التعليمية. -١

    امتلك معرفة جيدة في أنواع منصات التعليم اإللكتروني-2

    منصات التعليم اإللكتروني  لدى كفاءة في التفاعل مع-3

-wordلدي القدرة والكفاءة في التفاعل واستعمال مكونات المايكروسوفت اوفس )-4

power point-excel .)الخ 

   

أو فيديو أو صور  pdfإلى  wordلدى معرفة في تحويل النصوص الكتابية )-5

 وبالعكس.

   

قة بالحاسبة اإللكترونية لغرض لدى قدرة ومعرفة في كيفية ربط األجهزة الملح-6

 مودم النت. الخ(.–موبايل -سنكر–التعليم اإللكتروني )طابعة 

   

لدي القدرة في تحميل الكتب والبرامج اإللكترونية وتعامل مع المكتبات اإللكترونية -7

 المستقلة والملحقة بالجهات التعليمية.

   

    الكترونياً دون عوائق تذكر لدي معرفة في أرسال واستالم المواد التعليمية-8

فتح -رفع اليد-امتلك كفاءة في التفاعل مع برنامج الكوكل ميت من حيث )الجات-9

 مشاركة مختلف الملفات وعرضها(.-وغلق المايك والكامرة والتحدث مع األستاذ

   

لدى معرفة في إخفاء أو إظهار اإلشعارات التي يرسلها األستاذ على منصة -١0

 وم.الكالس ر

   

أتفاعل مع الفيديوهات التعليمية التي تنزل على قناة األستاذ من خالل المشاهدة -١١

 والمشاركة واإلعجاب والتعليق أو تحميل الفيديو.

   

    لدى قدرة في التغلب على صعوبات وسلبيات التعليم اإللكتروني-١2

لحضور التي لدي قدرة في التفاعل وتسجيل الحضور من خالل روابط كشف ا-١3

 يرسلها األستاذ

   

لدى قدرة في رفع المهام التي أكلف بها على الروابط التي يرسلها األستاذ -١4

 ولمختلف الملفات. 

   

    لدى القدرة في التفاعل مع زميالتي خالل ساحة المشاركات من خالل التعليقات.-١5

ة من خالل الدعوة او امتلك معرفة في كيفية االنضمام إلى المنصات التعليمي-١6

 الروابط او الرمز الدخول او مغادرة الصف اإللكتروني.

   

لدى القدرة على التفاعل مع االمتحانات اإللكترونية واإلجابة بمختلف الصيغ -١7

 االمتحانية اإللكترونية

   

لدي القدرة في أنشاء ملفات داخل الكوكل درايف لتسمية وتصنيف المواد -١8

 ب الدروس المختلفةالتعليمية حس

   

لدى القدرة في الحصول على المحاضرات اإللكترونية ومتابعتها الحقا عند فصل -١9

 األنترنيت أو التيار الكهربائي.

   

امتلك القدرة على طرح األسئلة والتفاعل مع األستاذ خالل المحاضرة اإللكترونية -20

 يت. من خالل مميزات )التفاعالت( التي توفرها الكوكل م
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 ( الخبراء والمختصون الذين عرض عليهم المقياس٢الملحق ) 

 

 ( المقياسان بصيغتهما اإللكترونية النهائية.3الملحق )

 
دور التأهيل التكنلوجي في التفاعل مع التعليم اإللكتروني لدى تروم الباحثة )رسل طالب( أجراء دراستها الموسومة )

 :طالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات(. ولكونكم عينة البحث يرجى االجابة على العبارات التالية

 اوال / التأهيل التكنلوجي

 مطلوب*

 * االسم الثالثي

 
 إجابتك

 * لمرحلة الدراسيةا

 المرحلة االولى

 المرحلة الثانية

 المرحلة الثالثة

 المرحلة الرابعة

 د               ج          ب      أ    * الشعبة

 

 مكان العمل االختصاص اسم الخبير ت

 طرائق تدريس كرة طائرة ا.د نجالء عباس الزهيري 1
جامعة بغداد /كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة للبنات

 كبايوميكانيك جمناست ا.د فردوس مجيد  ٢
/كلية التربية البدنية وعلوم جامعة ديالى 

 الرياضة 

 اختبارات وقياس ا.د محمد وليد ٣
جامعة ديالى /كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

 قسم التربية الرياضية -الجامعة المستنصرية تأهيل رياضي ا.د سهاد حسيب ٤

 إدارة رياضية  ا.دخالد اسود 5
لوم جامعة القادسية /كلية التربية البدنية وع

 الرياضة.

 اختبارات وقياس ا.م.د نعيمة زيدان خلف 6
جامعة بغداد /كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة للبنات

 إدارة رياضية  ا.م.د رواء عبد األمير 7
جامعة البصرة /كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة

 فسلجه تدريب مبارزه ا.م.د إشراق غالب  8
تربية البدنية وعلوم جامعة بغداد /كلية ال

 الرياضة للبنات

 طائرة-فسلجه تدريب ا.م.د رشا رائد 9
جامعة كرميان /كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة.

 مبارزه اختبارات وقياس ا.م.د نور حاتم  1٠
جامعة بغداد /كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة للبنات

 إدارة رياضية  م.د حيد محمد مصلح 11
معة القادسية /كلية التربية البدنية وعلوم جا

 الرياضة .

 تدريب كرة يد ا.م سجى شكر  1٢
جامعة بغداد /كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة للبنات

 ساحة وميدان–تدريب  م.د زينب قحطان  1٣
جامعة بغداد /كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة للبنات

1٤ 
م.د عبد الحسن رحيمة 

 كورمش
 طرائق تدريس

جامعة البصرة /كلية التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة

 إدارة رياضية  م.د حيدر محمد مصلح 15
جامعة القادسية /كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة
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 * .تم تدريبي في استعمال الحاسبة وتنصيب البرامج وحذفها أو تحديثها-1

 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 بمستوى متوسطتم تاهيلي 

 تم تاهيلي بمستوى منخفض

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

مودم –موبايل -سنكر–تم تدريبي في ربط األجهزة الملحقة بالحاسبة اإللكترونية لغرض التعليم اإللكتروني )طابعة -2

 * .النت. الخ(

 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 م تاهيلي بمستوى منخفضت

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

 * .(الخ .word-power point-excel) تم تأهيلي في استعمال مكونات المايكروسوفت اوفس-3

 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 تم تاهيلي بمستوى منخفض

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

 * .(الخ-pdf-jpg-ppt-doc) تأهيلي للتميز بين ملفات تم-4

 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 تم تاهيلي بمستوى منخفض

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

 * .تم تأهيلي في استعمال برامج الفحص وإزالة الفايروسات من البرامج-5

 عالي جداتم تاهيلي بمستوى 

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 تم تاهيلي بمستوى منخفض

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

 * .تم تأهيلي في استعمال وتنصيب تطبيقات الكوكل التعليمية-6

 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 ضتم تاهيلي بمستوى منخف

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

 * تم توفير معلومات كافية الستخدام المنصات التعليمية-7

 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 تم تاهيلي بمستوى منخفض

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

 * .يم اإللكترونيتم حصولي على التدريب الكاف للتفاعل واستعمال التعل-8

 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 تم تاهيلي بمستوى منخفض

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

 * تم توفير التأهيل الكامل لمعرفة صعوبات وسلبيات التعليم اإللكتروني-9
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 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 تم تاهيلي بمستوى منخفض

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

 * .(word) تم تأهيلي في استعمال برنامج تحرير النصوص ومعالجتها-10

 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 تم تاهيلي بمستوى منخفض

 جداتم تاهيلي بمستوى منخفض 

 * .تم تأهيلي في كيفية االنضمام إلى المنصات التعليمية من خالل الدعوة او الروابط او الرمز الدخول-11

 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 تم تاهيلي بمستوى منخفض

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

 * .روم والتفاعل في ساحة المشاركات او المهام التي ينزلها األستاذتم تأهيلي الستعمال منصة كالس -12

 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 تم تاهيلي بمستوى منخفض

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

 * .تم تأهيلي في التفاعل مع القنوات التعليمية لألستاذ-13

 وى عالي جداتم تاهيلي بمست

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 تم تاهيلي بمستوى منخفض

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

 * .تم تأهيلي للتعرف على فائدة الكوكل درايف من حيث استعماله وفوائده-14

 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 يلي بمستوى منخفضتم تاه

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

تم تأهيلي في كيفية خزن المواد التعليمية التي ينزلها األستاذ كمهام أو واجبات لمراجعتها الحقا بدون االتصال -15

 * باألنترنيت

 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 خفضتم تاهيلي بمستوى من

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

فتح وغلق المايك والكامرة والتحدث مع -رفع اليد-تم تأهيلي في التفاعل مع برنامج الكوكل ميت من حيث )الجات-16

 * .مشاركة مختلف الملفات وعرضها(-األستاذ

 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 بمستوى منخفض تم تاهيلي

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

 * .تم تدريبي في كيفية اإلجابة على األسئلة اإللكترونية بمختلف أنواعها-17
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 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 تم تاهيلي بمستوى منخفض

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

 * .مع مواعيد جدول الدروس اإللكترونية والتوفيق بين مختلف الدروس ومواعيدهاتم تأهيلي للتفاعل -18

 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 تم تاهيلي بمستوى منخفض

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

 * الكهرباء خالل التعليم اإللكترونيتم تأهيلي ألخذ كافة االحتياطات والبدائل عن انقطاع النت أو -19

 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 تم تاهيلي بمستوى منخفض

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

ية تم تأهيلي لكيفية المشاهدة واإلنصات وطرح األسئلة بعد المحاضرة والمداخالت خالل المحاضرات اإللكترون-20

 * على الكوكل ميت

 تم تاهيلي بمستوى عالي جدا

 تم تاهيلي بمستوى عالي 

 تم تاهيلي بمستوى متوسط

 تم تاهيلي بمستوى منخفض

 تم تاهيلي بمستوى منخفض جدا

 : اكملي اإلجابة على المقياس التالي

 

 اإللكترونيالتفاعل مع التعليم  / ثانيا
 * .تطبيقات الكوكل التعليمية لدى المعرفة والكفاءة في استعمال وتنصيب-1

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

 * امتلك معرفة جيدة في أنواع منصات التعليم اإللكتروني-2

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  قدرة ومعرفة عالية امتلك-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

 * لدى كفاءة في التفاعل مع منصات التعليم اإللكتروني-3

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 نخفضةامتلك قدرة ومعرفة م-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

 الخ word-power point-excel) لدي القدرة والكفاءة في التفاعل واستعمال مكونات المايكروسوفت اوفس-4

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-
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 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 منخفضة جدا امتلك قدرة ومعرفة-

 * .أو فيديو أو صور وبالعكس pdf إلى word) لدى معرفة في تحويل النصوص الكتابية-5

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

-سنكر–ط األجهزة الملحقة بالحاسبة اإللكترونية لغرض التعليم اإللكتروني )طابعة لدى قدرة ومعرفة في كيفية رب-6

 * .مودم النت. الخ(–موبايل 

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

تحميل الكتب والبرامج اإللكترونية وتعامل مع المكتبات اإللكترونية المستقلة والملحقة بالجهات لدي القدرة في -7

 * .التعليمية

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

 * رسال واستالم المواد التعليمية الكترونياً دون عوائق تذكرلدي معرفة في أ-8

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

فتح وغلق المايك والكامرة والتحدث مع -فع اليدر-امتلك كفاءة في التفاعل مع برنامج الكوكل ميت من حيث )الجات-9

 * .مشاركة مختلف الملفات وعرضها(-األستاذ

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

 * .عارات التي يرسلها األستاذ على منصة الكالس روملدى معرفة في إخفاء أو إظهار اإلش-10

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

لمشاهدة والمشاركة واإلعجاب والتعليق أو أتفاعل مع الفيديوهات التعليمية التي تنزل على قناة األستاذ من خالل ا-11

 * .تحميل الفيديو

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

 * لدى قدرة في التغلب على صعوبات وسلبيات التعليم اإللكتروني-12

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-
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  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

 * لدي قدرة في التفاعل وتسجيل الحضور من خالل روابط كشف الحضور التي يرسلها األستاذ-13

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  قدرة ومعرفة عاليةامتلك -

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

 * .لدى قدرة في رفع المهام التي أكلف بها على الروابط التي يرسلها األستاذ ولمختلف الملفات-14

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 رة ومعرفة متوسطةامتلك قد-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

 * .لدى القدرة في التفاعل مع زميالتي خالل ساحة المشاركات من خالل التعليقات-15

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

امتلك معرفة في كيفية االنضمام إلى المنصات التعليمية من خالل الدعوة او الروابط او الرمز الدخول او مغادرة -16

 * .الصف اإللكتروني

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 منخفضة امتلك قدرة ومعرفة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

 * لدى القدرة على التفاعل مع االمتحانات اإللكترونية واإلجابة بمختلف الصيغ االمتحانية اإللكترونية-17

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 ومعرفة منخفضة جداامتلك قدرة -

 * لدي القدرة في أنشاء ملفات داخل الكوكل درايف لتسمية وتصنيف المواد التعليمية حسب الدروس المختلفة-18

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

 * .لدى القدرة في الحصول على المحاضرات اإللكترونية ومتابعتها الحقا عند فصل األنترنيت أو التيار الكهربائي-19

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-

  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

رة على طرح األسئلة والتفاعل مع األستاذ خالل المحاضرة اإللكترونية من خالل مميزات )التفاعالت( امتلك القد-20

 * .التي توفرها الكوكل ميت

 جدا امتلك قدرة ومعرفة عالية-
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  امتلك قدرة ومعرفة عالية-

 امتلك قدرة ومعرفة متوسطة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة-

 امتلك قدرة ومعرفة منخفضة جدا-

 إرسال                جوعر

 

 ( فريق لعظمل لعمساعد٤لعملحق )
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