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 والتقدير الشكر

َقاَل َربِّ َأْوِزْعِني " : في كتابة إلىوتعيقول سبحانه  ،فيه حمداا كثيراا طيباا مباركاا اللهم لك الحمد     

ا َتْرَضاُه َوَأْدخِ  ْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلٰى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحا

اِلِحينَ   (19:السراء، ايه" )ِعَباِدَك الصَّ

أتقدم بعبارات الشكر والمتنان للذين  ، لذلك كان لزاماا علي أنمن ل يشكر الناس ل يشكر اهلل

هذا الصرح  ،لجامعتي وفي البداية أتقدم بجزيل الشكر ،هذه الرسالة تقدموا لي الكثير حتى أنجز 

 .فيها هيئة التدريسعضاء ولجميع أ "  لشرق األوسطعة اجام" العظيم 

من ضحى  إلىوروى جامعتنا علماا وثقافة،  ،من سقى إلى ،بعطائه لوأجز  من أعطىكما أخص 

كل الشكر والتقدير والمتنان على  ،حمزة العساف لك دكتورنا الغالي ،ونال ثمار تعبه ،بوقته وجهده

خراجها بصورتها الحاليةذه اجهودك القيمة التي بذلتها إلنجاز ه  .لرسالة وا 

غنائها منألعضاء لجنة المناقشة المحترمين على قبولهم  أتقدم بالشكرو     اقشة رسالتي وا 

رسالتي لثراء إلما قام به من  ..رجي الدكتور وأتقدم بجزيل الشكر للمناقش الخا ،القيمةبمقترحاتهم 

 .لشكر والتقديرني جزيل ام فله جهي وناصحيالذي كان مو ....، والدكتوراته وتوجيهاتهبمقترح

ووالدتي  ،والدي الذي كان الشمعة التي تنير دربي دوماا ، فوتني تقديم الشكر الكبير ألسرتيول ي  

نجاز هذه لما قدموه من دعم إل وصديقاتي وزوجي الغالي خوتيا  ، و جانبي إلى الدائم بوقوفها

  ...والعافية صحةالب مّدهمل اهلل أن يوفقهم ويأسأف، رسالةال

 .مرام مصطفى خليل عمرو: الباحثة 
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 اإلهداء

 ...أهدي رسالتي المتواضعة

أحمل اسمه بكل من  إلى، له من تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الكبير إلى 
 ا،إلسعادن ويا مناضلا ، يا مكافحاا ألجلنا ،يا نبع العطاء ألجلكَ  الى صاحب الهيبة والوقار، ر،افتخا

ليك يا من بذلت ولم إ ،بإذن اهلل.. ا أنت تحصد الثمار، وهرزرعت البذو  من ياو  ،يا مربي األجيال
 .عمرك في بأنك والدي العزيز أطال اهلل  فكلي فخر ،تنتظر مقابلا 

 ،سر نجاحيؤها من كان دعا إلى ،بسمتي في الحياة إلى ،نور دربي إلى ،معنى الحب والحنان إلى
 .أمي الغالية أطال اهلل بعمرك ،الحياةكي ونعمتي في مل إلى

من  إلى ، يخفت بريقهم عّنا لحظة واحدةمن ل إلى ،البّراقهمن تلوح في سمائنا دوماا نجومهم  إلى
 إلى ،تيحيال م منيرينفاستحقوا بكّل فخر أن يرفع اسمه ،في سمائنا كّل ساعة نسعد بلمعانهم

 .لثناءلكم كل الحب وا ،يخواتأخوتي و إ

 .الغالي أطال اهلل بعمرهزوجي  إلى ،ينمن وقف بجانبي وساند إلى ي،شريك حياتي ورفيق درب إلى

 حمزة عبدالفتاح العساف.ددكتورنا الفاضل  إلى ،ل وأعطى من وقته وجهده الكثيرمن وقف وبذ إلى
 .كل خير جزاك اهلل

من  إلى ،ينابيع الصدق إلى ،بالعطاءبالوفاء وتميزوا  او تحلّ من  إلى ،في الحياة رفيقات دربي إلى
كل من  إلى ،كل من ساعدني ألكون هنا إلى، صديقاتي العزيزات إلى ،تشاركنا وسهرنا حتى نصل

 .علمني حرفاا 

 ...لهم جميعاا أهدي ثمرة نجاحي
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التعلم  إدارة ألنظمةدرجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة 

 والعوامل التي تحد من ذلك االستخدام من وجهة نظرهم (LMS) اإللكتروني

 إعداد

 مرام مصطفى خليل عمرو

 إشراف 

 ة عبد الفتاح العسافالدكتور حمز 

 الملخص

درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة      

والعوامل التي تحد من ذلك الستخدام من  (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمةاألردنية الخاصة 

أسئلة الدراسة الثلثة، إلجابة عن ل قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي المسحيو  .وجهة نظرهم

من خلل توزيع الستبانة على عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات األردنية و 

لتحقيق و  2018/2017األول  الدراسي للفصلعضو هيئة تدريس ( 274)الخاصة والبالغ عددهم 

يتضمن المعلومات : جزء األولأجزاء أساسية، ال ةتكونت من ثلث ستبانةاعداد إهدف الدراسة تم 

ية استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنبمجالت يتعلق : ، والجزء الثانيالديموغرافية

يتعلق : فقرة، والجزء الثالث( 25)وتكون من  (LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارةالخاصة لنظام 

الجامعات األردنية الخاصة لنظام  بالعوامل التي تحد من درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في

 . ، وتم التحقق من صدقها وثباتهافقرة( 14)، وتكون من (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة



 م
 


 

 

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام 

تحد من  التي عواملال جاءتمتوسطة كما و  كانت بدرجة (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة بأنظمة

حصائية عند مستوى إدللة يضا عدم وجود فروق ذات أمتوسطة، وأظهرت  بدرجة مذلك الستخدا

 (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمةرجة استخدام أعضاء هيئة التدريس لد (a = 0.05)الدللة

درجة ل (a = 0.05) للةحصائية عند مستوى الدإير الجنس، ووجود فروق ذات دللة تعزى لمتغ

 اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمةاستخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة 

(LMS) تعزى لمتغير الخبرة، والرتبة األكاديمية. 

بإمكاناتها المتعددة في  اإللكترونيالتعلم  إدارةلتشجيع على استخدام أنظمة باوأوصت الدراسة 

التعلم  إدارةتدريس وتدريبهم على توظيف أنظمة وتنمية قدرات أعضاء هيئة ال، الجانب التربوي

 .التعلمية في العملية التعليمية اإللكتروني

 .الموودل ،اإللكترونيالتعلم  إدارةأنظمة  ،اإللكترونيالتعلم : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 

The purpose of this study is to identify the degree to which the faculty of the Jordanian 

private universities uses the learning management systems and the factors affect the use 

in their point of view. The researcher has used the scanning descriptive method to 

answer the study three questions and through the distribution of the questionnaire on the 

sample of the 274 faculty members in the private Jordanian universities for the fall 

semester of the academic year 2017/2018. But in order to achieve the objective of the 

study, the questionnaire has been prepared where it consists of three parts. The first part 

includes the demographic information, the second part relates to the use of the faculty in 

the Jordanian private universities for the learning management system, consists of 25 

paragraphs, and the third part relates to the factors that affect the degree of use of the 

faculty in the Jordanian private universities for the learning management systems, 

consist of 14 paragraphs, where their validity and constancy have been verified. 

 

Results of the study has showed that the degree of use of the faculty in the Jordanian 

private universities for the learning management systems (LMS) and the factors that 

affect such use of their point of view are moderate, and it has also showed no 

statistically significant differences at the level of  significance ( a = 0.05) to the degree 

of use of faculty for learning management (LMS) is attributed to gender variable, and 

the presence of statistically significant differences at the level of significance ( a = 0.05) 

to the degree of use of the faculty in the Jordanian private universities for the learning 

management systems (LMS) due to the variables of  experience, and academic rank. 



 س
 


 

 

 

The study has recommended encouraging the use of learning management systems with 

their multiple potentials in the educational aspect; and the development of the capacity 

of the faculty and training them to employ learning management systems in the 

educational learning process.  

Key words: e-learning, learning management systems, Moodle. 
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 الفصل األول

 هميتهاخلفية الدراسة وأ

 :مقدمة الدراسة

في  الثورة العلمية والتكنولوجيةوذلك من خلل  اا مستمر و  اا سريع اا وتغير  تقدماا  حالياا  المالعيشهد    

 طرأتنتيجة للتغيرات التي ، و (والتعليمية والثقافية الجتماعية والقتصادية) جميع نواحي الحياة

 حدوث تحول  تطوير نظام التعليم و ل دافعاا  هذا كان ع بسبب التدفق الكبير للتكنولوجياعلى المجتم

 إلىالمفهوم التقليدي وما يحويه من عمليات التعلم التقليدية  عنفي مفهوم الفكر التربوي السائد 

مجال التقنية التكنولوجية، لذا كان من الضروري مواكبة هذا التطور مفهوم حديث مرتبط في 

اليب التدريس هج وأس، فكان لبد من تغير المناميمجال التعل التكنولوجي الذي له تأثير كبير على

 .التكنولوجي هذا التطورمة ءالمستخدمة لمل

 مستحدثات ، فإنبالتطور الهائل في تكنولوجيا التصالت والمعلوماتيتميز هذا العصر  وكون

نجاح العملية التعليمية وزيادة فاعليتها بأسرع وقت، إمن أهم عوامل  تعتبر متكنولوجيا التعل

 (2005زيتون، ) .أقل وكلفة، وجهد

م كأداة وأسلوب لتعزيز التعلم بتكنولوجيا التعل وأولت معظم نظريات التعلم الحديثة الهتمام 

حثين للتعامل فراز مخرجات التعلم األفضل مما دفع الباإي الذي أثبت فاعليته وكفاءته في الذات

تلعب ، حيث ليمفي عمليتي التعلم والتعودور أساسي  ،م كعلم له قواعد وأسسيمع تكنولوجيا التعل

       ( 2014 ،الحيلة) .من المعلم والمتعلم في الرتقاء بمستوى أداء كل   مهماا م دوراا يتكنولوجيا التعل
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 أصبح والنفجار المعلوماتي والتكنولوجي ،نعيش حقبة زمنية حافلة بالتكنولوجيا الرقمية كوننالو 

لها تأثير على  والتيالتعليمية  ألنظمةلحاسوب من أفضل السبل المستخدمة والموظفة في اا

 المنطقة عااتسعلى عملت  كما ،ياتهم وتعاملتهموأساليب ح سلوك الكثير من أفراد المجتمع

ع حتى تستطيع نقل ونشر وتوزي، قرية صغيرة إلىم فحولت العال لكترونياا إ المرتبطة افيةالجغر 

 (2012 ،يعلتوفيق و ) .المعلومات بسهولة دون أي عوائق

 قادت حيث والتعليمية، التربوية والمؤسسات المتعلمين بين الوسيط أيضاا  اإلنترنت شبكة وتعتبر

 أن وبما .يالرقم العالم في ومستمرة سريعة بصورة تحدث التي للبتكارات المختلفة التطورات

 يتوقعون همف الحياة، مجالت كافة في وكثيرة متنوعة معلومات على يحصلون المتعلمين

 التعلم يفضلون  الحالي بالوقت فالمتعلمون ،التعليم مجال في المعلومات تلك فسن على الحصول

 نتائج تحقيق على المتعلمين يساعد ذلك ومعرفة ،التقليدية من نشاطاا  األكثر التعاونية البيئات في

 )&Watson Watson, 2012( .أفضل

ي التمن أكثر الوسائل  نهألالمجتمع و  الفرد كبير في تطور دور اإللكترونيللتعليم لذلك كان 

خدمة المستاإلبداع وزيادة التفاعل والمهارات  إلىمن التلقين  تدعم العملية التعليمية وتحوله

لبحث العلمي أحدث الطرق ل تستخدم يه، فبكل حرية ومرونة إليصال المعلومات بدقة عالية

 ت أو الستراتيجيات أوانت في األدواكسواء أوالمعرفة العلمية في جميع المجالت التربوية 

 .للمتعلمالمعلم دوراا جديداا كونه مشرف وموجه  أعطتكما  ،أو غيرها التقويم أو التغذية الراجعة

القدرة على التعلم حسب  المتعلم هو الركن األساسي في العملية التعليمية ويملك حيث أصبح

ليس متلقناا ومستقبلا و  سابقة قدرته وطاقته للتعلم وفقاا لما يمتلكه من مهارات وخبراتسرعته و 

 .(2006 شحادة،) للمعلومات سلبياا 
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 جديدة استخدام تقنيةو المنظمات التعليمية العالمية في  المؤسساتلدى  همية كبيرةأ ظهرتو 

على تسهيل عملية التواصل  هذه التقنية الحديثة تعملو ، (اإللكترونيالتعلم  إدارةأنظمة ) تدعى

ن وفرت هذه التقنية سهولة في التدريس عندما ألغت بعد أالتعليم  التعلم و عمليتي تطويرو 

طراف بين جميع أ غير متزامنوفرت وسائل اتصال متزامن و و  ،لمكانية و الزمانيةاالحدود 

ة أن تواكب هذا يالمنظمات التعليمية و التدريب على المؤسسات و ماا افكان لز . المنظومة التربوية

 لمعلومات بينتبادل لفي التعليم و  تسهيلتمن  هقنية الرائعة لما تقدمن تتبنى هذه التأو  ،التطور

 .(2014 والسعدي، شقور) نفسهمالمتعلم و بين الطلب أالمعلم و 

، عليمية التعلمية ضمن نظام متكاملالتعلم هو تنظيم العملية الت إدارةإن الفكرة الجوهرية لنظام 

 لعديدلضافة على شكل دورات ومقررات باإلليمي المحتوى التع تقدمفهي تستخدم األدوات التي 

لمعلم والمتعلم لستخدام ل فهي محفز ؛ات، ومنتديات النقاش، والمحادثاتمن األنشطة كالتقييم

، والتواصل نترنتلإلصممت لستخدام المتعلم قد  ألنظمةكون هذه ا ، وذلكنترنت في التعلماإل

 مازن،)لمراجع بأي موضوع بكل سهولة ويسرالسريع، والحصول على العديد من المعلومات وا

2009). 

لما عملت عليه من محور اهتمام المؤسسات التعليمية في وقتنا الحالي  ت هذه التقنيةصبحأو 

التعليم في  ولىالبنية األ، واعتبار يمهاطرق عرضها و تقو و  أنشطتهاالتنويع بلمناهج و ا تطوير

عتماد يعود السبب في ذلك ا حيث لكترونياإل مالتعل إدارةالحديث هو نظام  اإللكتروني

ساهمت هذه حيث  ،ألنظمةا على هذه اإللكترونيت التعليمية على تطبيق التعلم المؤسسا

كبر تمثل في دور أ إلىة تدريس من مجرد ناقل للمعلومات في تغيير مهمة عضو هيئ ألنظمةا
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عملت على تغيير دور المتعلم لكي و ا كم .بناءا اا قائدو  ،اا و مدرب ،اا و موضح ،ا اميسر و  ،ا مرشداكونه 

 .(2013سلمة، ) اا و باحث اا و مستقصي اا يصبح مكتشف

في بناء  الكبرىهميتها ن ظهرت أالتعلم بعد أ إدارةتمام المؤسسات التعليمية في نظم ازداد اهكما 

 تحمل عضو هيئة و ،بناء شخصيته بذاتهبو يقوم  ،جعله يعتمد على نفسهشخصية المتعلم مما ي

ى عل ألنظمةذه اه ، فتقوم داءالذاتية التي تساعد على تحسين األلمسؤولياته المهنية و التدريس 

الكتب الورقية المعتمد على نترنت مع التعلم التقليدي اإل المعتمد على اإللكترونيربط التعلم 

.Tosun & TAŞKESENLİGİL, 2011)) التدريسيةما يخدم ذلك العملية التعليمية و م ؛التقليدية

 على المعلمين لمساعدة صمم كونه (LMS) اإللكتروني التعلم إدارة أنظمة حدأ نتناول وهنا

 المعرفة الكبيرة دون سهلة بطريقة المتعلمين مع والتواصل التعلم في اإلنترنت شبكة استخدام

  ،واحد مكان عليها من الحصوليمكن  متعددة علمية مواد للمتعلم وفرت كما البرمجة، بأساليب

 كل العلمية، المادة مع إيجابية بصورة التفاعل من المتعلم تمكن التي ذاتيال تعلمال بيئة ووفرت

 تواصللل خاصةا  دلو مو  برنامج لكل اإللكتروني التعليم إدارة أنظمة برامج في تتوفر المزايا هذه

ها تحث على كون .هممن المطلوبة واألدائية التربوية لألهدافم تحقيقه وكيفية المتعلمين، مع

ات المختلفة والمتقدمة  المجتمع في النخراط على وتحفيزه المتعلم مع التكنولوجي التواصل

 .المعلوماتية النهضة لمواكبةية التقليد الطريقة دوامة من لخروجل
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 : مشكلة الدراسة

ا وأدى كم. رفية و تطبيقات تكنولوجية متعددةشهد العصر الحديث ثورات علمية و انفجارات مع  

استخدام تطوير و ع نواحي الحياة مما جعل ظهور العديد من المتغيرات في جمي إلىذلك 

 .ى لمواكبة تطورات العصر المختلفةالمستحدثات التكنولوجية أهمية كبر 

نتيجة لتلك التغيرات كان لبد من مواكبة تطورات العصر الحديث الذي زاد اهتمام أغلب و 

 التربوية ولذلك كان لبد من الهتمام بالمؤسسات. لتعليمية منهاختلفة و خاصة االمؤسسات الم

من  جديدةالذي يساعد على توفير نوعية  اإللكترونيالتعلم  إدارةذلك من خلل استخدام نظام و 

في أي مكان و زمان سواء أكان  الحصول على المعلوماتتعمل على تسهيل عملية و كما  .التعلم

امنية و تنظيمها و ترتيبها حسب قدرات المتعلم و رغباته و اتجاهاته في طريقة تزامنية أو غير تز 

 .و ميوله

 اإللكترونيالخاصة بشكل خاص مشروع التعلم ردنية بشكل عام والجامعات تبنت الجامعات األ

البلك بورد  :مثل اإللكترونيالتعلم  إدارةوتسليم واجبات من خلل أنظمة  ،اتوعمل محاضر 

حيث  اإللكترونيالتعلم  إدارةمشروع أخذت العديد من الجامعات على عاتقها كما و . الخ..دلو و وم

في  اإللكتروني التعلم إدارةيضاا باستخدام نظام أيس والطلبة عضاء هيئة التدر قامت بتدريب أ

التعلم يعتمد على مدى استجابة  إدارةأن نجاح استخدام نظام و كما  .العملية التعليمية التعلمية

 ،والواجبات ،والخطط ،لتدريس لستخدام هذا النظام من خلل نشر المواد الدراسيةعضاء هيئة اأ

جراء ،والتواصل مع الطلبة لذا . علنات المختلفة التي يضعها المدرس للطلبةاإلو  ،اناتالمتح وا 

 التعلم إدارةللتعرف على مدى استخدام أنظمة  مهمهرة ن متابعة هذا العمل يعد ضرو فإ

( 2014المزاري، )حيث أوصت الدراسات كدراسة ، التعلمية العملية التعليميةفي  اإللكتروني



6 
 



 
 

درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في  تهتم بقياسء دراسة جراإب (2013الجدي، )ودراسة 

العوامل التي التعرف على و  (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمةالجامعات األردنية الخاصة 

 .تجدإن و  استخدامهتحد من 

 : يأتي تتمثل أسئلة الدراسة بماو  ،جاءت فكرة الباحثة بإجراء هذه الدراسة ومن هنا

التعلم  إدارة ألنظمةالخاصة  درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية ما -1

 ؟ (LMS) اإللكتروني

 ت األردنيةدرجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعاالتي تحد من ما العوامل  -2

 ؟ (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمة الخاصة

درجة استخدام في ( a ≤ 0.05)حصائية عن مستوى الدللة إهل توجد فروق ذات دللة -3

 ،(LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمةالخاصة  أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية

 كاديمية ؟األالرتبة و  ،الخبرة ،تعزى لمتغير الجنس

 :ةهدف الدراس

درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة    

من  استخدامهوالعوامل التي تحد من  (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمة الخاصة األردنية

 .وجهة نظرهم
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 :أهمية الدراسة

درجة استخدام الذي يتعلق بمعرفة موضوع الذي تتناوله و همية التنبع أهمية هذه الدراسة من أ    

 (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمة الخاصة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية

تائج هذه الدراسة الجهات ن تستفيد من نمن المتوقع أ، و تحد من هذا الستخدام التي  والعوامل

 :التية

 .ردنيةالجامعات األ اتإدار  -1

 .الخاصةردنية الهيئة التدريسية في الجامعات األعضاء أ -2

 .(التعلم لديها إدارةبعد نظم  التي لم تتبن) المؤسسات و المنظمات التعليمية التقليدية -3

 :مصطلحات الدراسة

 :فيها كالتي الواردة ألغراض الدراسة تعرف المصطلحات

 :اإللكترونيالتعلم  -

ى استخدام الحاسوب والوسائط المختلفة من صوت وصورة هو نوع من التعلم الذي يعتمد عل    

سواء أكانت بطريقة تزامنية  ،دون اعتبار ألي حدود مكانية وزمانية وفيديوورسوم ثابتة ومتحركة 

 .ترنت أو غير تزامنية باستخدام شبكة اإلن
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 :اإللكترونيالتعلم  إدارةأنظمة  -

دارةو  ،العملية التعليمية إدارةنترنت في اإل فيها ستخدميُ  ةإلكتروني ةتقني مةنظأهي     المقررات  ا 

في عملية التدريس للمعلم والمتعلم سواء أكان التواصل بينهم بطريقة  ساعدوتواألنشطة المختلفة، 

 . لوسائل التفاعلية بأي مكان وزمانمتزامنة، أو غير متزامنة باستخدام جميع ا

 :(موودل) اإللكترونيالتعلم  إدارةنظام  -

لتوفير بيئة أعضاء هيئة التدريس  ليساعد ام ادارة التعلم المفتوح المصدر مصممنظ هو

حاضرات في الجامعات األردنية الخاصة وذلك لتبادل الدروس والم تعليمية الكترونية

 .من خللهالخ، .....وتسليم الواجبات 

 :درجة االستخدام -

 .ستجابتهم للستبانةبعد ا هي عبارة عن الدرجة التي يحصل عليها افراد الدراسة      

 :حدود الّدراسة ومحّدداتها

 :حدود الدراسة

 ضاء هيئة التدريس في الجامعات عالدراسة على أ هذه تطبيقتم  :الحدود البشرية

 .الخاصة دنيةاألر 

 هذه الدراسة على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  تطبيقتم  :الحدود المكانية

عة جدارا، جامعة الزرقاء األوسط، جامعة البترا، جام جامعة الشرق)األردنية الخاصة 

 .(الخاصة
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 من العام الجامعي األولالفصل الدراسي  تم جمع بيانات الدراسة في :الحدود الزمانية 

 ( 2018/2017). 

 :محددات الدراسة

وبطبيعة أدواتها  ودرجة استجابات أفراد عيناتها، تتحدد نتائج هذه الدراسة بمجتمعها،  

يعتمد صدق نتائج الدراسة على المواصفات السيكومترية لألداة التي تم جمع البيانات راتها، ومتغي

 .لها وموضوعية المستجيبين ومعاملت ثباتها، في ضوء صدق األدوات، ،بواسطتها
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقةاألدب النظري و 

 الّسابق ذات الصلة نظريعرضاا لألدب الل مثالقسم األول وي: قسمين همايتناول هذا الفصل   

التعلم  إدارة، وأنظمة اإللكترونيلتعلم ل النظري طاراإل بموضوع الدراسة، حيث سيتناول

الّسابقة ذات  هذا الفصل مراجعة ألهّم الّدراسات والبحوثالقسم الثاني لكما ويتضّمن  ،اإللكتروني

بّية واألجنبية وعة من الّدراسات العر مجمحيث اشتملت على  الدراسة الحالي موضوعالّصلة ب

 .لكل قسم وفيما يلي تفصيل  

 :األدب النظري: أواًل 

، مفهومه: من حيث اإللكترونيالتعلم ب المتعلق لألدب النظري عرضاا  المحورهذا  ناوليت  

لم لتعا إدارةأنظمة ثم ، ه، معوقاته، مميزاتهأنواعه، مكوناته، أهدافله،  ةاألسس العام، فلسفته

 ،وأنواعه ،عيوبه ،مكوناته ،ئفهوظاأهميته، مميزاته،  فوائده،، مفهومه: من حيث اإللكتروني

 .نشطتهأمميزاته، و  مفهومه،: من حيث (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة نظام وأخيراا  ؛تهاوتصنيف

 :اإللكترونيالتعلم : المحور األول

 عملية ، وجعلفةتنمية مهاراتهم المختل المتعلمين على لمساعدة اإللكترونير التعلم ظه    

و  و متعةا تعلمهم أكثر    .بالطريقة التقليدية مقارنة ا  اتشويقا جاذبية ا
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، فلسفته، األسس العامه له، أنواعه، مفهومه: من حيث اإللكترونيول هذا المحور التعلم يتناو   

 .مكوناته، أهدافه، مميزاته، معوقاته

 اإللكتروني مفهوم التعلم: 

تخدام الحاسوب والوسائط طريقة للتعلم باس بأنه اإللكترونيالتعلم ( 2010)عرف الراضي    

للمتعلم بأقل المهم هو إيصال المعلومات ف ،، سواء أكانت عن بعد أو بالفصل الدراسيالمتعددة

 .ووقت وجهد

لياته آاسوب و لك التعلم الذي يستخدم الحبأنه ذ اإللكترونيالتعلم  (2007)النوايسة  فعر كما    

 . نترنتات مغلقة، أو مفتوحة، أو شبكة اإلوبرامجه سواء أكانت الشبك

أنه طريقة إليصال العلم والحصول على المعلومات عن طريق ب( 2006)الحلفاوي  وعرفه  

شبكة اإلنترنت ويقدم مجموعة من األدوات التي تقدم قيمة مضافة على التعلم التقليدي عن طريق 

 .الكمبيوتر

 : وهما اإللكتروني ن في التطرق للتعلمامختلفت نامن كان له نظرت ممنه

 (2009 ،عاشور)المعلومات  أو المناهج لتقديم اا نمط عتبرهتاألولى  النظرة 

 شبكة عبر الدراسية المناهج لتقديم نمط أو وسيلة أنه على اإللكتروني لتعلمإلى اوهي تنظر    

 المجال في المستحدثة التقنيات منالصناعية وغيرها  اركاألقم إلكتروني وسيط أي أو ،نترنتاإل

 .التعليمي
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 (2005  ،الخان) للتعلم طريقة تعتبرها الثانية النظرة 

 كالوسائط ،خللها متطورة تكنولوجية وسائطاستخدام ب مللتعل طريقة اإللكتروني التعلم رىوت    

 خلل من التعليمية العملية أطراف عليتفا حيث ،نترنتاإل وشبكة الصناعية، واألقمار المتعددة،

 .تعليميةال األهداف لتحقيق الوسائط هذه

التعلم الذي يعتمد  أنواع نوع من بأنه اإللكتروني للتعلماإلجرائي تعريفها الباحثة ستنتج ت هناو    

دون  وفيديومن صوت وصورة ورسوم ثابتة ومتحركة  المتعددةعلى استخدام الحاسوب والوسائط 

تزامنية باستخدام شبكة  سواء أكانت بطريقة تزامنية أو غير ،ألي حدود مكانية وزمانيةاعتبار 

 .اإلنترنت

  اإللكترونيفلسفة التعلم: 

مكاناتهم تمكنهم من النجاح  أن للجميع طالما التعلمتقوم هذه الفلسفة على إتاحة      قدراتهم وا 

لمتعلمين للحصول على رص لجميع االف ؤ، كونه يعمل على تحقيق مبدأ تكافالتعلمفي عملية 

كما تعمل . اختلف بالعرق أو الجنس أو اللغةعلى أي  إطلعه دون مراعاته أو ،تعلم أفضل

ساكنين في المناطق لبأي تباعد جغرافي خاصة ل جميع المتعلمين دون تأثرهل على توصيل التعلم

ية نتيجة للسفر أو المرض أو لتزام بالصفوف التقليدأو من لديهم ظروف تمنعهم من اإلالنائية 

بالطرق  التعليمالتي تمنعهم من الحصول على  ةعاقات الجسديمن يمتلك بعض اإل العمل أو

وفقاا  تعلم جديد دون ارتباطه بالمتعلمين إلىوالنتقال كما تساعد المتعلم على التعلم .التقليدية

 .(2009 مازن،)زنجاته وسرعته على اإللقدر 
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  كما هو االتي اإللكتروني للتعلم اسساً ( 0229)يورد عاشور: 

 :حيث من للتعلم برونر نظرية مبادئ على اإللكتروني التعلم يقوم

لفروق الفردية في تقديم المعلومات بأشكالها المختلفة بين وا المتعلمين خصائص مراعاة

 التمركزو  ؛استعدادها لقدراته و ـا نشطة والمهمات وفقللمتعلم باختيار األ الحرية ريتوفو   ؛المتعلمين

 متمركز إلى للمعلومة، كمصدر المعلم حول متمركز من مالتعل نمط المتعلم وذلك بتحويل حول

 .مهارته وتنمية المعلومات، على الحصول ومقدرته في المتعلم حول

  كما يأتي اإللكترونيأنواع التعلم  (0202)يورد كاًل من العييد والشايع: 

  إلىم ينقسنترنت على اإل  المعتمد اإللكترونيالتعلم  : 

بحيث  واحد   ن  آيجمع بين المعلم والمتعلمين في  وهو التعلم الذي المتزامن اإللكترونيالتعلم 

الصورة بسواء أكان بالصوت أو  نويتناقشو ن بنفس الوقت ليتواصلو  ر الدراسيالمقر  إلى نيدخلو 

  .الفيديوبأو 

بين المعلم والمتعلم غير  فيه الذي يكون التصال وهو التعلم متزامنالغير  اإللكترونيالتعلم  

المتعلم بأي وقت على الموقع  ويدخلعلى الموقع  اتمقرر متزامن بحيث يضع المعلم المصادر وال

 .رشادات المعلمإل على التعلم حسب للحصو 

  نترنتمعتمد على اإل الغير  اإللكترونيالتعلم: 

مل ت، ويشبعضاا لتكمل بعضها  صممتالتي  مل على الكثير من الوسائطتوهو تعلم مدمج  يش

ة اإللكترونيلك قد يمزج الفصول التقليدية و ، وكذدوات التعلم والبرمجيات المختلفةعلى العديد من أ

 . غير متزامنة أو ةمتزامنأكانت بطريقة سواء 

 

 



14 
 



 
 

   اإللكترونينات التعلم مكو: 

األفضل  المستوى إلى بهصل غنى عنها حتى ن من سبع مكونات ل اإللكترونييتكون التعلم 

  (2005 الخان،): مثلاألستخدام الو 

 ؛لتعليم والستراتيجيات المستخدمةبنظريات التعلم وا اا مرتبط اا جيد اا تعليمي اا تصميم أي تعلم يحتاج

 ؛صلت بأشكالها المختلفةو يضاا مكونات الوسائط التعليمية من الصوت والنص والفيديو والأو 

وأدوات البحث وتصفح  ،المتزامن لتصال سواء أكان المتزامن منها أو غيرنترنت واوأدوات اإل

لتشغيل واألقراص المدمجة كذلك أجهزة التخزين والحواسيب المتمثلة بأنظمة او ؛ نترنتاإل

ونظام  وتتمثل بلغات الكتابة دارةبرمجيات التأليف واإلو  ؛ومزود الخدمة والتصالت ؛والصلبة

عب دوراا هاماا في والخادم والتطبيقات المرتبطة بها كل هذه المكونات تل ؛خدمالتأليف والتعلم المست

  .لكتروني شيق وممتع ومفيد للمتعلمإاستخراج تعلم 

 اإللكترونيالتعلم  دافأه: 

 :تحقيق األهداف التالية إلى اإللكترونيالتعلم  في( 2112)ابراهيم يسعى   

وتعمل  ؛وب واستراتيجيات التعلم التقليديإزالة أسلخلق بيئة تعليمية تفاعلية جديدة تعمل على 

ومراعاة العملية  ؛البيئة الخارجية باختلف أشكالهاعلى تطوير وتوطيد العلقة بين المدرسة و 

بمهارات التعلم  همبين المتعلمين وتزويد المختلفة العمرية الفئاتو  التعليمية للفروق الفردية

اا نملق كونه بدلا من ه موجهاا ومرشداا وميسراا للعملية التعليميةتطوير دور المعلم كونو  ؛اإللكتروني

لطلبة وذلك باستخدامهم للتعلم ا أعدادالتخلص من مشاكل قلة الكوادر التعليمية وكثرة و  ؛لها

عمال  تقديم العديد من األو  ؛المعلم والمتعلم وقتتوفر و  ؛الفتراضية والفصول اإللكتروني

عطاء أنشطة ا المساندة كالتسجيل وعمل مساعدة و  ؛للطلبة المتفوقين ثرائيةإلجداول والتقييمات وا 
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العديد من المعلومات والمصادر بأقل وقت وجهد من خلل شبكات  إلىالمتعلم للوصول 

  .كمزود للمعلومة فقط التصال العالمية والمحلية وليس القتصار على المعلم 

 اإللكترونيالتعلم  مميزات: 

العديد من المميزات في العملية  اإللكترونيستخدام التعلم ل (2112)والشايع أورد العييد   

 :التعليمية ومنها

 لهوتحو الملل  إلىؤدي ي ذيال في التعلمكسر جمود الطريقة التقليدية ل يسعى اإللكترونيأن التعلم 

المتعلمين وعدم ت المعلومة في أذهان يتثبو  ؛طريقة مشوقة وممتعة تزيد من دافعية المتعلم للتعلمل

 كما تعمل على ؛متلقين لها واوليس بأنفسهم نسيانها بسهولة كونهم باحثين ومكتشفين للمعلومة

عطاء الحرية ؛تاحة مصادر للتعلم مختلفة وليس اقتصارها على الكتاب المدرسي فقطإ  للمتعلم وا 

انية تعامل المعلم مع مكا  و  ؛هيد ليفي اختيار المعرفة العلمية والوقت والمكان حسب رغبته دون تق

عطائهم التغذيأكثر من مت يساعد المتعلمين في حل كما  ؛الراجعة الفورية ةعلم بالوقت نفسه وا 

مشكلتهم سواء أكانت بالمكان والنتقال أو تمكين كبار السن من الرجوع للتعليم أو الموظفين 

وقدرة  مرونةتعطي كما  ؛الذين ل تسمح طبيعة وظائفهم من حضور الفصول الدراسية التقليدية

زيادة التفاعل و  ؛أكثر من مقرر بنفس الفترة أفضل في تذكر المحتوى التعليمي والحصول على

وتعطي  ؛ترنت واختزالهم للعوائق المختلفةنوالمتعلمين أنفسهم عبر شبكة اإل ،بين المعلم والمتعلم

أو  يهل يرغب بالتعلم المرئف ؛هحسب اهتمامات المناسبة له التدريس قائطر اختيار الحرية للمتعلم 

 المساعدة في عملية التدريب المتكرر للمتعلمين الذين بحاجةو  ؛المسموع أو عن طريق الفيديو

وتوفر المناهج للمتعلمين والحصول عليها بأي وقت وطيلة أيام  ؛أكثر لحصول التعلمتدريب  إلى

على زيادة دافعية مما يساعد  ةوفوري ةمستمر  ق تقييم المتعلم وسهولتها كونهاائوتعدد طر  ؛األسبوع

مما  ،وغيرها دارية والتدريسية كاستلم الواجبات من الطلبةعباء المعلم اإلأتقليل و  ؛المتعلم للتعلم
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رسالبالمدرسة كتحليل النتائج والختبارات  هأعبائعلى تقليل  تساعد واستقبال الملفات وغيرها  وا 

  .من المهام

 ياإللكترونالتعلم  معوقات: 

ه ل نأغم من المزايا العديدة له إل على الر ف ،خرىكغيره من أنواع التعلم األ اإللكترونيالتعلم    

 :ومنها بعض المعوقات التي لها أثر عليه

عدم قدرة و ؛ اإللكترونيتعرقل سير التعلم  التي تخلف البنية التحتية من التجهيزات المادية   

مية التقنية التي األو  التكنولوجي ضعف الوعيلحاسوب وذلك التعامل مع ال على والمتعلم المعلم

جهزة لفة المادية المرتفعة في شراء األالتكو ؛ وتأهيل المعلمين والمتعلمين تدريب إلىتحتاج 

القصور و  ؛الحاسوبالجلوس المطول أمام الجسدية التي قد يخلفها واألضرار  ؛والمعدات المختلفة

 ؛حركية وتركيزها على الجانب المعرفي فقطالالمهارات النفس في تنمية المجالت الوجدانية و 

معلم العدم تفاعل المتعلم مع و  ؛كافة الحواسالتركيز على حاستي السمع والبصر فقط مهملا و 

ضعف العلقات الجتماعية كون و  ؛السلوكيات الصحيحة والخاطئةتعلمه  له لآنما مع ا  و 

 الطالب على الحاسوب في تعلمه يجعله يقلل اعتماد ؛قطف لهآعلى التعامل مع  مقتصراا  اعتماده

والمتعلمين  تدريب المعلمين إلىالحاجة المستمرة و العتماد على نفسه بأي عملية تعليمية؛  من

ضعف دور المدرسة كمؤسسة تعليمية لها دور كبير في تأهيل و  ؛لتطورات المختلفةل لمواكبتهم

 النوايسة،) هدفها الربح وليس التأهيل الجيد لتجارية التيالكثير من الشركات ا ظهورو  ؛المتعلمين

2007). 
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 :اإللكترونيالتعلم  إدارةأنظمة : المحور الثاني

 ،الحديث وأحد أدواته اإللكترونيساسية للتعلم البنية األ اإللكترونيالتعلم  إدارةتعد أنظمة      

التعلم  إدارةعلى أنظمة  اإللكترونيالتعليمية في تطبيقها للتعلم  حيث تعتمد معظم المؤسسات

مفهومه، فوائده، أهميته، مميزاته، وظائفه، مكوناته،  :يلي ما سنتناولحيث  (.LMS) اإللكتروني

 .تهاتصنيفو عيوبه، أنواعه، 

  اإللكترونيالتعلم  إدارةأنظمة مفهوم: 

  المقررات  دارةإل لكترونيإهو نظام  اإللكترونيالتعلم  إدارةأن نظام ( 2011)يرى السلوم      

دارةو التعليمية، والبرامج، والطلب، وتوفير تعلم وتدريب وتواصل بين المعلم، والمتعلم   كاملة  ا 

 .لكترونياا إللعملية التعليمية 

 التعليم والتعلم إلكترونياا  دارةبرامج قائمة على التكنولوجيا إل بأنها (2015)يعرفها بدوي  بينما   

  SCORM, IMS, IEEEتباع معايير عالمية امهم بوتقويومتابعة الطلبة 

 وتعتبر حلا  االعملية التعليمية وجميع أنشطته دارةإل ةبرامج مصممبأنها  (2014)وعرفها سليمان   

جميع أنواع التعليم سواء أكان مباشراا، أو فصول افتراضية، أو  دارةللتخطيط والتدريب وإل اا استراتيجي

 .ميعها تعمل وفق نظام مترابطمقررات مما يجعل األنشطة ج

 ،العملية التعليمية إدارةنترنت في ام تقني إلكتروني يستخدم شبكة اإلنظ وهف لباحثةاتعريف ما أ

دارةو  في عملية التدريس للمعلم والمتعلم سواء أكان  ويساعدالمقررات واألنشطة المختلفة،  ا 

لوسائل التفاعلية بأي مكان م جميع ابطريقة متزامنة، أو غير متزامنة باستخدا االتواصل بينهم

 . وزمان
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 اإللكترونيالتعلم  إدارةد أنظمة فوائ:  

 :ومنها اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمةالعديد من الفوائد  هناكأن ( 2014)ورد الزهراني       

بأي  ليهإعملية الرجوع تسهل لبتخزين المحتوى التعليمي  اإللكترونيالتعلم  إدارةح أنظمة مست    

 الحرية كما تتيح ؛وخاصة للمستخدمين ةالقديم ألنظمةكاملية وكفاءة من اوتعتبر أكثر ت ؛وقت

بدراسته  ونالجزء الذي يرغب هماختيار تعلمهم، و للمتعلمين في التعلم دون شعورهم بالحرج أثناء 

بأي وقت ومكان نشطة والختبارات األ إدارةللمتعلم  تيح ؛ كما تالمنهاج كاملا بدراسة  متقيده ندو 

 .دون قيود

 :من فوائد عديدة تعود على كل   اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمةوهناك   

  ًعضو هيئة التدريس: أوال : 

تقديم مقرراته ل يتسهو  ؛الخاصة به والمهام الموادو على الجدول الدراسي  بحصولهوذلك     

مع مختلف أطراف  التواصلى عل هتساعدو بشكل مستمر،  اوتحديثه اهومتابعة تطور  ةالدراسي

أو  اإللكترونيمن خلل البريد وذلك  األموروأولياء  نومتعلمي زملءمن العملية التعليمية 

 على تحديد كما تعمل ؛اإللكتروني التعلم إدارةنظام  يوفرها التي ةأو برامج الدردش المنتدى

واستلمها تقديم الواجبات و  ؛هاب لمعرفة المتعلمين على النظام الدراسية مقرراته اتمواعيد اختبار 

 ؛المستخدم اإللكتروني التعلم إدارةيوفرها نظام لمعلم بان طريق صفحات خاصة من المتعلم ع

تاحة الفرصةو  للمناقشة وتبادل الخبرات من أو المتعلمين أنفسهم  والمتعلم لمعلمللتواصل بين ا ا 

 .إللكترونياالتعلم  إدارةخلل منتديات النقاش التي يوفرها نظام 
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  ًالطالب الجامعي: ثانيا : 

المقررات  إلىالوصول و  ؛والمواد المطروحة من خلل النظام مواعيد القبول والتسجيلب تهمعرف  

التعلم  إدارةأدوات نظام التغذية الراجعة عن طريق تقديم الواجبات و و  ؛ساعة يومياا  24 الدراسية

تاحة الفرصة و  ؛لتي لها علقة بمقررات المتعلماالبحث بالمواضيع  محركاتر يوفو  ؛اإللكتروني ا 

 المتعلمين وأداء ؛من خلل  منتديات النقاشو المعلمين  المتعلمينللمناقشة وتبادل الخبرات مع 

وتسجيل الدرجات  بتصحيحويقوم النظام  الوقتتحديد  دونأو  محدد وقتب سواء أكان ختباراتلل

علنات لملحظات واإلاومعرفته  ؛بشكل فوري تباراتالحصول على علمات الخو  ؛أوتوماتيكياا 

 .مومواعيد الختبارات الخاصة به

  ةً التي جعلت منه ضرور  اإللكترونيالتعلم  إدارةنظمة أل مميزات ( 2011)وأورد السلوم 

  :العملية التعليميةفي استخدامه في 

الثقة و  ؛ستقلليهباإل ندهوخلق شعور علدى المتعلم  الدافعية على زيادة ألنظمةا هذهتساعد     

 ،نقل المعلومات بين أطراف العملية التعليميةو  ؛سهولة التواصلو  المرونة علىتحث كما بالذات 

مكانية ،يةوالمكان الزمانية الحدود التحرر منو  دون التقييد بأي تخصيص محتوى يناسب المتعلم  وا 

 .قيود

  اإللكترونيتعلم ال إدارةنظمة أل ف ظائو ( 2012)وذكر عبد الوهاب وعلي: 

 : للمتعلم لمساعدته ومنها اإللكترونيالتعلم  إدارة نظمةأتقدمها  التي وظائفال العديد من هناك   

نترنت والفصول للمتعلم عن طريق شبكة اإل والمحاضرات تقديم ونشر المادة العلمية   

ابها والبحث عن يسهل عليه استيعكما تسهل عملية تنظيم المادة للمتعلم بحيث  ،الفتراضية

تسهل وسائل التصال و  ؛طريق محركات البحث المتعددةليها عن إوالتوصل  ضافيةإ معلومات
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 الطرق المستخدمةوالمتعلمين مع بعضهم البعض باختلف  ،عن بعد بين المعلم والمتعلم

طة ومنتديات النقاش بين الطلبة وكذلك األنش ،اإللكترونيوالبريد  ،والدردشة ،ساحات النقاشك

وتوزيع الواجبات واستلمها  اا أو فعلي اا والختبارات وطرق تقييم المتعلمين سواء أكان التقييم تجريبي

كما تسهل عملية تقديم الطلبة للمشاريع والعروض عن بعد للمعلم  ،بأقصر وقت ممكن

ات من عمليات التقييم والواجبعن بعد  ألنظمةا دارةتوفر أدوات إل وذلك من خللوالمتعلمين 

 .لضمان سلمة العملية التعليمية وذلك والختبارات

 اإللكترونيالتعلم  إدارةت أنظمة مكونا: 

 :مما يلي ،(2004 ) ، وسالم(2006) الحربيكما يذكر  اإللكترونيالتعلم  إدارةيتكون نظام     

تقديم و  ةإدار  ؛سجلت الحضور والغياب ؛الجداول الدراسية ؛المقررات الدراسية ؛القبول والتسجيل

معلومات  ؛خدمات أولياء األمور ؛اإللكترونيالبريد  ؛منتديات النقاش التعليمية ؛لطلبلالمحتوى 

دارةة و اإللكترونيالواجبات  ؛عن اإلداريين والمعلمين لىو عمليات إرسالها من  ا   ؛المتعلم ا 

دارتهااإللكترونيالختبارات  صدار عمليات رصد ا إدارة ،ةاإللكترونيالمتابعة  ؛ة وا  لدرجات وا 

 .الشهادات

 اإللكترونيالتعلم  إدارةة عيوب أنظم: 

 : هاومن اإللكترونيالتعلم  إدارةأنظمة تصاحب  قد بعض العيوب التي( 2010)وأورد مازن     

دارات العليا دون الرجوع من قبل اإل اإللكترونيالتعلم  إدارةاتخاذ قرار تطبيق نظام من أنظمة    

طبيعة عمل المؤسسة  يناسبلعديد من المشاكل كونه قد ل لمين قد يؤدي المشرفين والمعل إلى

نظام والرتقاء ال هذا عدم تهيئة العاملين بالمؤسسة التعليمية وتدريبهم على استخدامو  ؛التعليمية
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التركيز على و  ؛عدم وضع مخطط واضح للمشروع وأهدافه والمسؤولين عن متابعتهو  ؛بهم

 ،وغيرها.الكتب المدرسية حمل منأعباء المتعلم توفير المال أو  من األهداف الظاهرة فقط

العتقاد و  ؛متابعة أداء المتعلم للعملية التعليمية وتحصيله ومدى استفادته من هذا النظامهمال وا  

قد تغنينا بشكل كامل عن الممارسات الفصلية فهناك  اإللكترونيالتعلم  إدارة ن أنظمةأالسائد ب

إلكثار أن اكما ؛ تعطيها سهولة أكبر ألنها الطريقة التقليدية مازالت تستخدمت الكثير من العمليا

فعدم ؛ قد يؤثر سلباا على األداء نجازها بالشكل المطلوبإلتقنيات وتكديسها قبل التأكد من ا من

 .وغياب الرؤية قد تعتبر من أعظم أسباب الفشل ألي نظام تعليمي والتسرع التخطيط الجيد

  وخصائصه التعلم إدارة نظمةأل  أنواع( 2012)وذكر فرج : 

 التعلم إدارة نظم  (Learning Management System )  LMS 

 والتدريب للتخطيط حل فهو لذاالبرامج،  وجميع والتعليم التدريب ومتابعة وتقييم دارةإل صمم  

دارةو   يجعل وهذاة هموجأو قاعات أو مقررات  اا المختلفة  سواء أكان البث مباشر   التعلمأوجه  ا 

 بشكل مترابط بهذا تعمل تصبح بعضها عن منفصلة كانت التي التعليمية والمهمات األنشطة

 إعادة ولوتطويره  هتكوين حيث من ل المحتوى، على كثيراا يركز يب، ولالتدر  مستوى رفعل نظامال

 .استخدامه

 التعليمي المحتوى إدارة نظام(Learning Content Management 

System ) LCMS 
نشا هوتعديل هتطوير ب وذلك التعليمي المحتوى على هتركيز  يتمثلهنا      ةفاعلي مما له هئوا 

 Learning على يسهلل المحتوى،لكافة  مستودع بعمل ذلكو  ،المواد ومختصي لمصممينل

Object عادة وتوزيعها وتجميعها بها التحكم  العملية مع عناصر ناسبتي بما ؛استخدامها وا 
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لها  دائم دعمأي يوجد  تجارية برامجل تنقسمفهي  .تعليمي ومصمم ومتدرب مدرب من يةالتدريب

 .النظام مستخدم قبل من والتطوير للتعديل تخضع أي ةمجاني ىخر آو  ،األجرة عمدفو و 

  اإللكترونيالتعلم  إدارةتصنيف أنظمة (LMS):  

  :متعددة منهاتصنيفات  اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمة( 2010)وأورد الغديان 

 :التعلم المطور ذاتياً  إدارةأنظمة  .0

لحاجة  ايجابيات منها مناسبتهجامعات المحددة وله العديد من اإلحاجات ال ة لسدمناسب يوه   

حاجة الجامعة حتى تتكيف معه،  في ي تطورألمواكبة  اكما يمكن التغيير عليه الجامعة،

وقت العديد من ال إلىبحاجة  سلبياتها فهيما أ. اللغوية التي قد تواجه النظام تجنب المشاكلتو 

 .والمال والجهد لتحقيق النظام

 ELIAS2 _ VC Prolog Tutor: امن أمثلته

 :التجارية اإللكترونيالتعلم  إدارةأنظمة   .0

 اموال للشركات المنتجة للشتراك بهترخيص ودفع األ إلىيحتاج  ألنظمةهذا النوع من ا 

نها أ لإبتغطية كافة احتياجات الجامعات  رغم من قيام هذه الشركات، وعلى الاوالستفادة منه

 .رة كتطوير النظام وصيانته وغيرهابعض التكاليف كل فتلتحتاج 

 Blackboard _ WebCT: اومن أمثلته
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 : مفتوحة المصدر اإللكترونيالتعلم  إدارةأنظمة  .3

ومفتوحة المصدر حيث  ةيمجان هايحتوي هذا النظام على خصائص النظام التجاري ولكن  

 .نترنتمكن تحميله واستخدامه عن طريق اإلخرين، وياإلمكان التعديل عليها من قبل اآلب

   Moodle _Sakai: من أمثلتها

 ( 2016 الزبون،): (Moodle) اإللكترونيالتعلم  إدارةنظام : المحور الثالث

 ة المصدر ومنهاالمغلق ةلتجاريمنها ا اإللكترونيداراة التعلم إ ألنظمةالتصنيفات  تعددت  

 وفر في استخدامه فيالحظ األ (الموودل) اإللكترونيلم التع إدارةلنظام  كانو  ،المصدر ةالمفتوح

ويمكن تحميله واستخدامه بسهولة  ةعالي ةتكاليف مالي إلىالجامعات الخاصة كونه ل يحتاج 

جراء التعديلت الم  .لئمة لحاجات ومتطلبات الجامعاتوا 

المفتوحة المصدر وهو  اإللكترونيالتعلم  إدارةمن أنظمة   (Moodleودل و م)يعد نظام ف  

توفير بيئة تعليمية  المعلمين على ليساعد، صمم ةاإللكترونيير البيئة التعليمية وتطو  دارةإل برنامج  

فإن النظام  تقنيال الجانبأما من . أومؤسسي مكن استخدامه بشكل شخصيومن الم إلكترونية،

، كما يمّكن البرنامج المعلم من (MySQL)و لقواعد البيانات   (PHP)مم باستخدام لغة ص

ولها مستويات  ويسر بكل سهولة للتوصل للمعلومةنترنت شبكة اإلعلى  الدراسيةوضع مقرراته 

  .دفعة واحدة أو ،حسب الموضوعات أو ،وضع المقررات الدراسية حسب أسابيع الدراسة :منها
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  (موودل) اإللكترونيالتعلم  إدارةم نظامفهوم: 

لكترونياا ويضم العديد متكامل إلدراة العملية التعليمية إبرنامج  بأنههو ( 2012)عرفه محمود    

 .رف الحوار والستبانات وغيرهامن الوظائف كالختبارات وغ

ة أعضاء هيئ ليساعد نظام ادارة التعلم المفتوح المصدر مصمم هو لباحثةا تعريفأما 

في الجامعات األردنية الخاصة وذلك لتبادل الدروس  لتوفير بيئة تعليمية الكترونيةالتدريس 

 من خللهالخ، .....حاضرات وتسليم الواجبات والم

 

  اإللكترونيلتعلم ا إدارةنظام لمميزات ( 2016)أورد الجراح :Moodle : 

 عدد من المجتمعات الستفادة منهايستطيع أكبر و ة؛ اإللكترونيأدوات بناء المناهج يعتبر من   

لعرض نشاء صفحات وحدة الدرس وا  بوتهتم  ؛يد من اللغات منها اللغة العربيةدعم العدت كونها

؛ أجل تقديمها للمعلم بأي صيغة منجباته والمهام وتحميلها اللمتعلم بإرسال و وتسمح  ؛ةالمادة التعليمي

أدوات  ويحتوي على ؛منه لنظام حتى خروجهل هولبداية دخ منذ له عطاء تقريرا  و متابعة المتعلم و 

 ؛لمصطلحاتل اا يتضمن معجمو  ؛(ستبياناتوالختبارات، والنشطة، واألمهام، ال) لتقويممختلفة 

المعلم  من قبلتصحيح وتسجيل الدرجات تلقائياا ويتم  ؛المتعلمينيتيح النظام للمعلم تسجيل و

ف دردشة غر لمتعلمين و ا نقاشلعمل مجموعات يستطيع المعلم و  ؛ط الختباراتباختلف أنما

معايير سكورم  موودل يدعم النظامو  ؛لتعليميحسب المهام والمستوى ار ومنتديات للحوا

SCORMالعالمية. 
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  اإللكترونيالتعلم  إدارة ةمنظأل طة أنش( 2013)وذكر الزهراني Moodle:  

للطالب نشاطات متعددة  موودل اإللكترونيالتعلم  إدارةبنظام  عضو هيئة التدريس يقدم     

 : منها الجامعي

للطلبة  عضو هيئة التدريس يطرحها التي مراجعالكتب و ال التي تحوي علىالنشاطات المرجعية 

 رسالهاإ الطالب الجامعيتتطلب من  التيشاطات التطبيقية النمواقع اإلنترنت؛ و  على أوالجامعة 

عبتقيمها  عضو هيئة التدريسومن ثم يقوم  ،باختلف أشكالهامقالا  لعضو هيئة التدريس طاء وا 

من  اتختبار ال فيهاتتنوع  التيالدرجة التي يستحقها؛ والتمرينات والواجبات  الطالب الجامعي

 ؛للختبار يعطى درجته الطالب الجامعي، وبعد أداء الختيار من متعدد وغيرهاو األسئلة القصيرة 

 المقررجزء من أجزاء  يجريها على كلأن  تدريسعضو هيئة اليستطيع  التيوالستفتاءات 

تم خلل التي توالمشاركة في اآلراء  ؛بشكل فوريوالحصول على النتائج  للطالب الجامعي

 الطالب الجامعيعن زيارات  لعضو هيئة التدريس متقد التيالتقارير و  ؛والدردشه ساحات الحوار

 .ودرجاتهمللموقع 
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 ةالدراسات السابق:  ثانياً 

استعانت الباحثة بالمجّلت والّدورّيات الّتربوّية والّرسائل العلمّية العربية واألجنبية الّتي تناولت   

، وذلك لمراجعة أهّم واستخدام أعضاء هيئة التدريس لها اإللكترونيالتعلم  إدارةموضوع أنظمة 

 .الّدراسات الّسابقة ذات الّصلة بالموضوع

ريس التعليمي في تقويم مستوى أعضاء هيئة التد إلى ة هدفتدراس (2008) الشهري أجرى   

وقد استخدمت الدراسة المنهج (. فرع الرياض)بالجامعة العربية المفتوحة  اإللكترونيبيئة التعليم 

من ( 198)هيئة التدريس و  من أعضاء اعضوا ( 49)وتكونت عينة الدراسة من الوصفي، 

عنها الدراسة استجابات أعضاء هيئة التدريس في مجال ومن أبرز النتائج التي أسفرت . الطلب

تدريس كانت ما بين ضعيفة في عملية ال" Moodle"اإللكترونيالتعليم  إدارةاستخدام نظام 

 .ومتوسطة

التعرف على مدى توافر مهارات استخدام نظام  إلى( 2008)العنزي  وهدفت دراسة      

WebCT والكشف عن مدى وجود فروق ذات ك فيصلهيئة التدريس بجامعة المل لدى أعضاء ،

نترنت والخبرة والتدريب في استخدام اإل دللة إحصائية تعزى لمتغيرات المرتبة العلمية

، وطبقت الدراسة على الوصفي لإلجابة عن أسئلة الدراسةواستخدم الباحث المنهج . والتخصص

ر فتتو : من أبرز نتائجها وكان. ة التدريسمن أعضاء هيئ عضواا ( 210)عينة عشوائية بلغت 

لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بدرجة  WebCTمهارات استخدام نظام 

منخفضة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لستجابات أفراد العينة على عبارات محاور الدراسة 

م ، كما لم تكشف الدراسة عن وجود فروق ذات دللة إحصائية في توافر مهارات استخدا2.08

النظام لدى أفراد العينة تعزى لمتغيرات المرتبة العلمية والخبرة في التدريس، إل أنها كشفت عن 
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زى لمتغير تع( 0.05)وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة عند مستوى الدللة 

 .نترنت لصالح من تلقوا تدريباا التدريب في استخدام اإل

بدراسة نوعية قام بها خمسة ( Knutzen and Kennedy, 2008)كما قام  كنتزون وكندي   

الذي على التغيير  للتعرفهدفت الدراسة و معلمين في المدرسة الدولية األمريكية في هونج كونج، 

، وذلك باستخدام موودل كوسيط في نحو طرق التدريس المستخدمه المعلمينتصورات يحدث ب

 Online Learning) نترنتلتعلم عبر اإلبين المعلمين في ا والتشاركالتعاون عملية 

Environment: OLE .) لكترونياا ا  ا لوجه، و تمت الدراسة من خلل مقابلت منتظمة وجها .

لم يكن لديهم الثقة العالية في التعلم عبر  التعليمالنتائج أن المعلمين األقل خبرة في وتوصلت 

ت ثقتهم عالية في استخدام موودل في بينما المعلمين األكثر خبرة في التدريس كان ،نترنتاإل

 عامل التعليملخبرة في ل أن بطريقة بنائية، ويساعد على تحفيز الطلبة نحو التعلم، كما التعليم

 .أفضل بشكل التعليمفي حل مشاكل  هيساعدلمهم في استعداد المعلم للتغيير 

ومعوقاته في تنمية  رونياإللكتمعرفة كفايات التعليم  إلىدراسة هدفت ب( 2009)السيف  وقام   

أساليبه من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الملك سعود، واستخدمت 

تم عرضها  اتفقر ( 108)ستبانه التي تكونت من الباحثة المنهج الوصفي وكانت أداة الدراسة ال

عضو ( 245) نعدده ث فقط وبلغنااإل علىريس، واشتملت عينة الدراسة على أعضاء هيئة التد

أبرزها  من التي كان نتائج الدراسة إلىاستخدم المنهج الوصفي في التوصل هيئة تدريس كما 

حصائية تعزى إشكل متوسط ووجود فروق ذات دللة فر الكفايات لدى أعضاء هيئة التدريس باتو 

اء هيئة نه من األمور التي تعيق عمل أعضأ إلى األكبر، كما توصلالعمر  للعمر األقل من
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أوصت الدراسة بالتقليل من األعباء المطلوبة من ف. دارية والتدريسيةثرة األعباء اإلالتدريس ك

 .حسب احتياجاتهمالتدريس  هيئةأعضاء  تدريس وعمل برامج لزيادة كفاياتأعضاء هيئة ال

وحة الكشف عن درجة استخدام طلبة الجامعة العربية المفت إلى( 2009)وهدفت دراسة العفتان   

تم اختيار عينة  .هيئة التدريس والطلبة في الجامعةمن وجهة نظر أعضاء  اإللكترونيللتعلم 

ا وعضو هيئة طالبا ( 506) بلغت عينة الدراسة من الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية حيث

واستخدم الباحث أداتين  .وطالبة اطالبا ( 482)هيئة تدريس و  عضو( 24) إلىتدريس مقسمه 

أن درجة استخدام  إلىوتوصلت الدراسة . للطلب راسة أحدهما استبانة والثانية دليل مقابلةبالد

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في  اإللكترونيطلبة الجامعة العربية المفتوحة للتعليم 

، كما بينت بشكل عام مجموع الكلي كان متوسطاا الجامعة ومن وجهة نظر الطلبة أنفسهم في ال

ج عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات إجابات لدرجة استخدام طلبة النتائ

ا لمتغيري الجنس ومن وجهة نظر الطلبة تبعا  اإللكترونيالجامعة العربية المفتوحة للتعليم 

 .والمستوى الدراسي للطالب

أعضاء  تؤثر علىعلى الحوافز والمعيقات التي  للتعرفدراسة ب (Cahill, 2009) وقام      

عضو هيئة تدريس ( 27)عينة الدراسة  وبلغت. اإللكترونيتبني نظام التعّلم  فيالهيئة التدريسية 

وتوصلت . يعملون في كلية التربية في جامعة سانت ثوماس في الوليات المتحدة األمريكية

الذي  الوقت الطويل للمواد،التواصل بين الطلبة، وسهولة الوصول : الدراسة لعدة نتائج منها

والعبء  ، عدم توفير المكافآت الماديةوتم اعتباره من المعيقات اإللكترونييتطلبه التعّلم 

 .من عضو هيئة التدريس الكبيرالمطلوب
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الكشف عن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في  إلىدراسة هدفت ( 2010)جرى الحوامدة أو 

في التدريس الجامعي من وجهة نظرهم،  اإللكترونيطبيقية نحو استخدام التعلم جامعة البلقاء الت

عضو ( 81)عينة الدراسة  فقرة حيث بلغت (20)من  اا مكونالباحث ببناء مقياس للتجاهات  وقام

ة التدريس نحو اتجاه أعضاء هيئ إلى ، وتوصلت الدراسةالجامعية ربدإكلية  منهيئة تدريس 

لىو  يجابياا،كان إ اإللكترونياستخدام التعلم  حصائية في اتجاهات إذات دللة وجود فروق  ا 

ح الحاصل على تعزى لصال اإللكترونيمعة البلقاء لستخدام التعليم أعضاء هيئة التدريس في جا

حصائية إ، ول توجد فروق ذات دللة والحاسوب اإللكترونيبمجالي التعلم  ثلث دورات تدريبية

 .تعزى للجنس والخبرة

التعلم  دارةاولت التحليل و المقارنة بين أربعة أنظمة إلدراسة تنب( 2010)الغديان  كما قام   

و  ،(Moodle)و نظام  ،(أنظمة مغلقة)و نظام تدارس  ،(black board)نظام  اإللكتروني

 هي عينة الدراسة في الجامعات والمعاهد، ألنظمةوكانت هذه ا .أنظمة مفتوحة( كلرولين)نظام 

مفتوحة المصدر متاحة لجميع األفراد و  اإللكترونيتعلم ال إدارةأن أنظمة  نتائج الدراسة كانتو 

المؤسسات و الجامعات للحصول عليها أما بالنسبة لمغلقة المصدر فهي محتكرة و يجب دفع 

تختلف حسب خصائصها فخاصية  اإللكترونيالتعلم  إدارةكما أن أنظمة  ،رسوم مقابل استخدامها

ضد  يكون موثوقاا ( بلك بورد)نظمة ما في أأ ألنظمةافي جميع  ةالموثوقية و التحقق منها متوافر 

وكانت توصيات . ألنظمةمختلف المصادر المتضمنة لقواعد البيانات و هذا ل يوجد في جميع ا

المفتوحة و استخدامها في المؤسسات التعليمية و التدريبية وبناء  ألنظمةالدراسة الستفادة من ا

 .لمصادر المفتوحة و المغلقة معاا لمؤسسة تجمع بين ميزات اتعلم إلكترونية خاصة با إدارةأنظمة 
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استخدام موودل كنظام تعلم  إلىهدفت قام بدراسة ( Paynter, 2012)بينترل بالنسبة وأما   

طالباا  (80)طالباا وطالبة من جامعة غرب استراليا، و( 40)اوني، حيث بلغت عينة الدراسة تع

حيث تم . في منطقة الجامعة المتوفرةن المنطقة التعليمية وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية م

، التعلمية متزامنة في العملية التعليميةغير الفيديوهات عالية الوضوح و موودل  نظام استخدام

النتائج أن موودل ساعد في  وأشارت. الدراسة عينةعملية المشاركة والتعاون بين  للمساعدة في

مستواه األكاديمي،  حسب الدراسة كلا  عينةخارج خرين آو راسة الد عينةالتواصل والتعاون بين 

في و المواد التعليمية،  مشرفيمع  لكترونياا إوالتواصل  الذاتيتنمية مهارات التعلم ل يضاا أوتوصلت 

نظام ونه أوصت الدراسة باستخدام موودل كو . في وقتها المحدد منهم طلوبةمالإتمام الواجبات 

لزيادة و م، يالمستقبلية في التعل للتنميةجل توفير فرص ألتعليمية من العملية ا دارةسب إلمنا

 .والجامعات التعاون بين المدارس

بالكشف عن الحوافز والمعيقات المتعلقة باستخدام التعليم  بدراسة هدفت( 2012)قام الخطيب    

. فرع األردن من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة العربية المفتوحة اإللكتروني

 .فـي تدريـسهم اإللكترونيعضو هيئة تدريسية ممن يستخدمون التعليم ( 50)وبلغت عينة الدراسة 

مجالين وقد توصلت الدراسة  إلىفقرة، قسمت (  48)مكونة من   ةوقام الباحث بإعداد استبان

عدا الثلث فقرات للنتائج التالية أن الفقرات المختصة بالعوامل المحفزة كانت بدرجة عالية، ما 

، فقد اإللكترونيأما للمعيقات المختصة باستعمال التعليم  ،األولى، فقد كانت بدرجة عالية جدا

وأوصى الباحث بعدة توصيات أن تقوم الجامعـات األردنية على توفير تدريب . كان  بدرجة عالية

 .تقني وورشات عمل ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة
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رصد أهم الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة  إلىدراسة هدفت  (2012)محمود  وأجرى  

و  (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةالتدريس و طلبهم بالجامعات المصرية عند استخدامهم نظام 

وقام  ، تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائيةحل بعض المشكلت التي تواجهها

الدراسة عينة  بلغتو  للطلبة والثانية ألعضاء هيئة التدريس،ا استبانة الباحث ببناء أداتين إحداهم

القدرة على حل  إلىالدراسة وقد توصلت و طالبة  اطالبا ( 650)عضو هيئة التدريس و ( 63)

وأوصى الباحث بضرورة عمل دورات  والطلبة جميع مشكلت التي تواجهه أعضاء هيئة التدريس

 .(LMS)كيفية التعامل مع نظام ل الطلبةو  تدريبه ألعضاء هيئة التدريس

تحديد الحاجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في  إلىدراسة هدفت ( 2012)وأعد آل مسعد   

و قد اعتمد الباحث  اإللكترونيكلية التربية في جامعة الملك سعود للتدريس في بيئة التعلم 

، وقد بينت نتائج و هيئة تدريسعض( 97)ة البحث على المنهج الوصفي و قد تم تطبيق عين

و مجال  ةمجال الحاسب اآللي في محاور محددالدراسة أنه يجب وجود حاجات تدريبية في 

نه أ إلىنترنت و قد تم التوصل ي استخدام التقنيات الحديثة و اإلالتدريس في القاعات التدريسية ف

استجابة عينة البحث في  في( 0.05)حصائية عند مستوى الدللة إفروق ذات دللة ل توجد 

حصائية في الستجابة إيمية بينما توجد فروق ذات دللة اختلف متغير الجنس و الخبرة التعل

لختلف متغير الدللة العلمية وأوصى الباحث بإعداد دراسات مشابهة والدعم والتشجيع 

 .ألعضاء هيئة التدريس للمشاركة في البرامج التدريبية

 في التدريسية الهيئة أعضاء تدريب إلىفقد هدفت   Murugesan,2012)) مورقسن دراسة أما 

 التدريسية الهيئة عضاءأ من( 28 ) بلغت العينة عداد أوراق بحثية،إعلى  الوطنية روندا جامعة

 في الهيئة التدريسية أعضاء من كبر عددأأن  الباحث وأشار باستخدام موودل، وذلك الجامعة في

 التدريب عملية واستمرت بحثية وراقأعداد إعلى  تدريب أي لديهم يكن لم الوطنية روندا جامعة
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 ،موودل استخدام طريق عن التدريبية والبرامج والدروس الواجبات نشر عن طريق لمدة شهرين

 عدادإنحو  إيجابي شعور لديهم صبحأ قد التدريب تلقوا ممن %99 أن إلى النتائج وأشارت

 مةءمل أكثر تكون قد موودل استخدام طريق عن ةاإللكتروني ريبيةالتد الدورات أن كما البحوث،

األصدقاء  مع والتفاعل التواصل كما تساعد على والزمان، للمكان بمراعاتها التدريب في للراغبين

 .المختلفين

معرفة درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس لنظام  إلىبدراسة هدفت ( 2013)كما قام الجدي   

من  اعضوا ( 110)عينة الدراسة من  ت، تكونفي الجامعة الهاشمية اإللكتروني التعلم إدارة

ا من الذكور و عضوا ( 572)أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الهاشمية، و البالغ عددهم 

، وبينت النتائج أن درجة األقسامائية في مختلف الكليات و اإلناث و تم اختيارهم بالطريقة العشو 

. دراسةكانت متوسطة على أداة ال اإللكترونيالتعلم  إدارةالتدريس لنظام استخدام أعضاء هيئة 

التعلم  إدارةحصائية في درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس لنظام إكما وجدت فروق ذات دللة 

دريس، و زى لمتغير الجنس و الخبرة و رتبة عضو هيئة التعفي الجامعة الهاشمية ت اإللكتروني

حصائية تعزى لمتغير التخصص، وكانت توصيات الدراسة تشجيع إدللة لم تظهر فروق ذات 

وعقد الدورات التدريبية في  اإللكترونيالتعلم  إدارةأعضاء هيئة التدريس على استخدام أنظمة 

التعلم  إدارةم أنظمة كيفية استخدام هذا النظام و تقديم الحوافز ألعضاء هيئة التدريس لستخدامه

 .اإللكتروني

 اإللكترونيالكشف عن تحديات التعليم  إلىدراسة هدفت ( 2013)ومقابلة  القضاةجرى أا كم   

عضو ( 113)عينة الدراسة  بلغت حيث، ريس في الجامعات األردنية الخاصةألعضاء هيئة التد

تقنيات التعلم و ، ةث العلميو البح ب التنازلي لهاحسب الترتي التحديات وكانت هيئة تدريس،

دارةمهنية، و و تحديات مالية و ، اإللكتروني عدد  إلىوتوصلت الدراسة  .اإللكتروني، وتصميم التعلم ا 
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حصائية في التحديات التي تواجه أعضاء هيئة إج منها عدم وجود فروق ذات دللة من النتائ

حصائية تعزى لنوع إوجد فروق ذات دللة التدريس تعزى لمتغير الرتبة والجنس والخبرة بينما ي

 .نسانية وجامعة جداراالكليات اإل جامعة وكانت لصالحالكلية وال

دراسة حول استخدام موودل في تدريب ب( Kominou et al, 2013)كومينيو وآخرون وقام

حيث .  ومعلمة معلماا  (3000) حجم العينة وبلغفي اليونان  البتدائيةو  الثانويةمعلمي المرحلة 

وهي خدمة  باستخدام النظام موودل (GSN)شبكة المدارس اليونانية التدريب عن طريقتم 

عملية  المشاركة في عينة الدراسة لوصول والتفاعل مع جميعللعاملين في التعليم، وذلك لمجانية 

 :مثل مواضيع مختلفةالتدريب على  واحتوى، ة أو غير متزامن ةمتزامن بطريقةالتدريب إما 

 عدادإ، التعليماللعب في عملية ب لهتماماالحديثة،  التعليم طرق، األهداف، عرض الموادصياغة 

معرفة المتدرب ومهارته في التعامل فقاا لو  ،يوماا  12-15مدة من ال حتتراو . الختبارات وغيرها

ي أبرغبة في المشاركة  لديهممن المتدربين % 88نتائج الدراسة أن  وتوصلت. مع الحاسوب

موودل غطى و ضوعات التدريب، مو بدرجة رضا  لهممنهم % 81ن أورات تدريبية أخرى، و د

 .احتياجاتهم التدريب

التعرف على اتجاهات أعضاء هيئة   إلىدراسة هدفت في ( 2013)ولقد توصل مزروع    

و تأثيره ( البلك بورد) اإللكترونيالتعلم  إدارةالتدريس في جامعة الملك خالد نحو استخدام نظام 

تجاهاتهم و أهم العقبات التي تحد من على بعض المتغيرات الشخصية و التنظيمية على ا

ة من ، وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقياإللكترونيالتعلم  إدارةام نظام استخد

عضو هيئة ( 195)بلغ حجمها  كليات من جامعة الملك خالد و قد( 6)أعضاء هيئة التدريس 

ريس في جامعة الملك خالد نحو ، وكانت نتائج الدراسة أن اتجاهات أعضاء هيئة التدتدريس
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ة متوسطة، ووجود فروق ذات إيجابية بدرج( البلك بورد) اإللكترونيالتعلم  إدارةاستخدام نظام 

التعليم  إدارةحصائية في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد نحو استخدام إدللة 

لصالح كلية العلوم بنات، و اختلف  تعزى لختلف الكلية( البلك بورد)في نظام  اإللكتروني

 اإللكترونيالتعلم  إدارةالعمر لصالح الفئات الصغيرة، وتبين أهم المعوقات في استخدام نظام 

ات المادية ثم المعوقات هي المعوقات اإلدارية في المرتبة األولى و من ثم المعوق( البلك بورد)

 .الشخصية

تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة على  ىإلبدراسة هدفت ( 2014)وقام سليمان    

و الوعي المعلوماتي به و معرفة ( جسور) اإللكترونيالتعلم و المحتوى  إدارةاستخدام نظام 

، و قد تم اختيار عينة الدراسة من ووعيهم المعلوماتي اإللكتروني فاعليته في تنمية مهارات التعلم

عضواا و تم استخدام المنهج الوصفي ( 21)من  ةهيئة التدريس من جامعة طيبة مكونأعضاء 

التحليلي و شبه التجريبي و كانت نتائج البحث افتقار أعضاء هيئة التدريس للمعلومات و 

على استخدام  اإللكتروني، و الوعي بها و فاعلية التدريب اإللكترونيالمعارف، و مهارات التعلم 

في تنمية تحصيل جميع الجوانب المعرفية، و ( ورجس) اإللكترونيالتعلم، و المحتوى  إدارةنظام 

، و المصطلحات المرتبطة باستخدامه تنمية األداء العملي، و تنمية الوعي المعلوماتي بالمفاهيم

داخل معامل الكليات و قاعات المحاضرات  اإللكترونيو قد أوصى الباحث بالهتمام بالتدريب 

ارات، وضرورة توفير البنية التحتية و الكوادر الفنية لما له من فاعلية في تنمية القدرات و المه

 .اإللكترونيالتعلم و المحتوى  إدارةالداعمة لستخدام أنظمة 

لدى أعضاء  اإللكترونية تناولت قياس مهارات التعليم دراس( 2014) ومصلح جرى سهيلأو  

عضو هيئة ( 47)ة هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة بدولة فلسطين، وبلغت عينة الدراس
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حصائية في إوجود فروق ذات دللة  إلى ستبانة وتوصلت الدراسةتدريس وتم استخدام أداة ال

لدى أعضاء هيئة التدريس في  اإللكترونيلدرجة الكلية لمهارات التعليم المتوسط الحسابي ل

العلوم زى لمتغيرات منها الجنس لصالح اإلناث، والكلية لصالح تع جامعة القدس المفتوحة

م التعل وأوصت الدراسة على تطوير مهارات .دارية، والمؤهل العلمي لصالح الماجستيراإل

ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتوفير الحتياجات اللزمة لتفاعل الطلبة مع  اإللكتروني

 .أعضاء هيئة التدريس

التعلم  إدارةظام الكشف عن مدى توافر كفايات ن إلىدراسة هدفت ( 2014)أجرى المزاري   

فرع األردن / توحة لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية المف( Moodle) اإللكتروني

أقسام الجامعة  عضو هيئة تدريس من جميع( 42)، وتكونت عينة الدراسة من من وجهة نظرهم

التعلم  إدارةام ، وبينت النتائج أن أعضاء هيئة التدريس يمتلكون كفايات في نظالعربية المفتوحة

بدرجة متوسطة، كما كانت المعوقات التي تحد من توافر كفايات نظام ( Moodle) اإللكتروني

ا( Moodle) اإللكترونيالتعلم  إدارة صائية حإمتوسطة ، و تبينت وجود فروق ذات دللة  أيضا

وكما أوصت الباحثة بعقد . تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة و الرتبة األكاديمية و التخصص

ة بأنفسهم، اإللكترونيدورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس على تصميم الختبارات و المقررات 

تعلم ال إدارةة في نظام اإللكترونيو أوصت ببرنامج تدريبي قائم على كفايات تصميم المقررات 

 .(Moodle) اإللكتروني

التعرف على المعوقات التي تحول دون استخدام  إلىدراسة هدفت ( 2015)بينما أجرى بدوي    

. من وجهة نظرهم( LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمةأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية 

عضو هيئة تدريس ( 322)أعضاء هيئة التدريس و التي بلغت  على و قد اشتملت عينة الدراسة
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عضو و تم ( 2013)صلي ألعضاء هيئة التدريس من جامعة المنوفية البالغ من المجتمع األ

عدة نتائج ميدانية وصفت معوقات  إلىوتوصلت الدراسة . اختيار العينة بطريقة عشوائية منتظمة

 :نيفها كما يليو التي تم تص اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمةاستخدام أعضاء هيئة التدريس 

الجامعة، و الثاني لمعوقات ترجع لوعي أعضاء هيئة التدريس  دارةول بمعوقات ترجع إلاأل

، و الثالث بمعوقات ترجع للكفايات و المهارات المتطلبة لستخدام اإللكترونيالتعلم  إدارةبأنظمة 

وتأهيلهم على  م و غيرها من المعوقات، وأوصى الباحث بإجراء بحوث لتدريب المعلميناالنظ

 .اإللكترونيالتعلم  إدارةاستخدام أنظمة 

 تعزيز التفاعل بين المتعلمين إلىدراسة هدفت Adnan & Hassan (2015 )جرى وأ 

تسمح هذه التفاعلت . LMS)  (اإللكترونيالتعلم  إدارةوالمحتوى من خلل نظام  والمدربين

ضفاء معاني جديدة من خلل لتجسير معرفتهم الحالية بمع لمتعلمي اللغة العربية لومات جديدة وا 

تشمل األنشطة وهي  .محتوى التعلم التفاعليو بين األقران وتعليقات المعلم  والتفاعل النقد

نترنت وتكونت عينة كالفيديوهات القصيرة ومسابقات اإل LMSفي  التفاعليه التفاعلية المشتركة

الوصول بالتعلم عند إعطاء الحرية للمتعلم  الدراسة من طلبة المدارس وكانت النتائج مدى تفاعل

 .، كما تسمح لهم التغيير والتعديل على النظامللمعلومات بأي مكان وزمان

مخاوف الوليات المتحدة  إلىبدراسة هدفت Lochner; Conrad; Graham (2015 )وقام    

وكانت عينة الدراسة  رونياإللكتالتعلم  إدارةاألمريكية ومعلمين الثانوية فيما يتعلق بتبني أنظمة 

وقام باستخدام استبيان لمعرفة مخاوف المعلمين من  أعضاء هيئة التدريس والمعلمينمن 

وجود نقص بالوعي عند أعضاء هيئة  إلىوتوصلت النتائج  اإللكترونيالتعلم  إدارةنظام  استخدام

 .اإللكترونيالتعلم  إدارةم أنظمة التدريس حول استخدا



37 
 



 
 

سباب عـزوف أعضـاء هيئـة التـدريس عــن أ للكشف عنبدراسة هدفت ( 2015)قام العمري 

قام الباحـث . علــى موقــع جامعــة اليرمــوك مــن وجهــة نظرهم اإللكترونياســتخدام منظومــة الــتعلم 

عضـو ( 963)مجتمع الدراسة مـن  تكونو . فقرةا (19)بلغت عدد فقراتها باستخدام أداة  السـتبانة 

تــم اختيــارهم بالطريقــة (  200)كليــات الجامعــة، وبلغت العينــة  من مختلف تدريس ـةهيئ

المعيقــات التي تواجــه من  أن هنــاك العديد: النتائج التالية إلىتوصلت الدراســة . العشــوائية

حتيـة الت البنيـة ضـعف: ، مـنهااإللكترونيأعضــاء هيئــة التدريس في اسـتخدامهم للـتعلم 

، والعــبء الكبيــر علــى المتعلمين لمهارات استخدامها، وعــدم امــتلك ةبالتجهيزات المادية اللزم

 عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة إلى وتوصلت .عضــو هيئــة التــدريس

((=05.0 يبية، بينما وجدت فروق على متغير ورات التدر والد، لرتبـــة العلميـــة، والخبـــرةعلـــى ا

 .الكلية، ولصالح الكليات اإلنسـانية 

 :الدراسات السابقة علىالتعقيب 

التعلم وعلقته بالتحليل و المقارنة بين أربعة  إدارةتناولت الّدراسات الّسابقة استخدام أنظمة    

التعلم  إدارةالطلبة لنظام ودرجة استخدام  المفتوحة والمغلقة، اإللكترونيالتعلم  دارةأنظمة إل

 مدى وعي أعضاء هيئة التدريس لمفهومو نظر أعضاء هيئة التدريس،  من وجهة اإللكتروني

طلب عند الوأهم الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس و  واستخدامه، اإللكترونيالتعلم 

، عضاء هيئة التدريست التدريبية أل، وتحديد الحاجااإللكترونيالتعلم  إدارةاستخدامهم نظام 

وقياس  ،اتفي الجامع اإللكترونيالتعلم  إدارةودرجة استخدام أعضاء هيئة التدريس لنظام 

في  اإللكترونيومعرفة كفايات ومعوقات التعلم ألعضاء هيئة التدريس،  اإللكترونيهارات التعلم م

أعضاء هيئة  والتعرف على اتجاهاتتنمية أساليبه من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، 
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الكشف  ،تأثيرهو ( بورد البلك) اإللكترونيالتعلم  إدارةالتدريس في الجامعات نحو استخدام نظام 

والكشف عن التحديات  ،اإللكترونيعن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس حول استخدام التعلم 

التعلم  ارةإدستخدام أنظمة ضاء هيئة التدريس، وتدريب أعضاء هيئة التدريس لجه أعالتي توا

 .كجسور اإللكتروني

اتفقت الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث استخدام الستبانه كأداة لجمع البيانات، كدراسة    

سهيل )، و( 2013الجدي،)، و( 2012ود،محم)، و(2012الخطيب،)، و(2009العفتان،)

 ( 2015البدوي،)، و( 2010الحوامدة،)، و(2009السيف، ) ، و( 2014ومصلح، 

 اإللكترونيالتعلم  إدارةولت موضوع أنظمة نها تناذه الدراسة عن الدراسات السابقة أما يميز هو   

ن الكثير من الدراسات السابقة تناولت ، حيث أفي الجامعات األردنية الخاصة( الموودل)

عات دراسة على الجام إلجراءوهذا ما أثار انتباه الباحثة  ،جامعات حكومية وجامعات غير أردنية

درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة  من حيث األردنية الخاصة،

ومن هنا تتبّين  .والعوامل التي تحد من ذلك الستخدام( LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمة

 .أهمّية ومّيزة هذه الّدراسة عن غيرها من الّدراسات
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 الفصل الثّالث

 إلجراءاتالّطريقة وا

ا لمنهج الّدراسة ال مستخدم، ومجتمعها وعّينتها وأداتها، وصدق تّضمن هذا الفصل عرضا

جراءات الّدراسة وذلك على الّنحو  األداة وثباتها، فضلا  عن المعالجة اإلحصائّية للبيانات وا 

 :اآلتي

 :ةالّدراسة المستخدم يةمنهج

، الذي يعّد المنهج الملئم لمثل هذا سحيمنهج البحث الوصفي المالاعتمدت الباحثة         

 .الّنوع من الّدراسات وتمّ استخدام الستبانة وسيلة لجمع البيانات بعد التحّقق من صدقها وثباتها

 :مجتمع الّدراسة

ي الجامعات األردنية الخاصة وفق عضو هيئة تدريس ف( 936)ن تكّون مجتمع الّدراسة م

 :تي اا كالَ موزع 2018/2017عام حصاءات وزارة التعليم العالي للإ

 الدراسة مجتمعفي هيئة التدريس  أعضاء أعداد( 1)الجدول 

 الدراسة لمجتمعهيئة التدريس  أعضاء أعداد

 المجموع الكلي ذكور ناثإ الجامعات

 296 179 117 البترا

 306 227 79 الزرقاء الخاصة

 154 130 24 جدارا

 180 133 47 الشرق األوسط

 936 669 267 الكلي المجموع
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 :عّينة اّلدراسة

لعدد من أعضاء هيئة  تبانة بطريقة عشوائية طبقية ممثلةا اس( 274)قامت الباحثة بتوزيع    

التدريس في الجامعات األردنية الخاصة والتي تم اختيارها وفقاا لجدول تحديد حجم العينة من 

  (Krejce & Morgan, 1997)خلل حجم المجتمع الذي أعده كريسي ومورجان

 

 :أداة الدراسة

لدرجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية قامت الباحثة بتطوير استبانة   

والعوامل التي تحد من ذلك الستخدام من وجهة  (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمةالخاصة 

لموضوع والّدراسات الّسابقة ذات الّصلة نظرهم بالعتماد على األدب الّنظري الّتربوّي المتعّلق با

 .( 2013الجدي، )ودراسة ( 2014ري، المزا)مثل دراسة 

الخماسّي، ( Likert)وقد أعطي لكّل فقرة من فقرات الستبانة وزن متدّرج وفق سّلم ليكرت   

رجة بد، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة كبيرة، بدرجة كبيرة جداا : اإلجابة هي بدائلوكانت 

أربع درجات، والبديل ( كبيرة)خمس درجات، والبديل ( كبيرة جداا )، وقد أعطي البديل قليلة جدا

 .درجة واحدة( قليلة جداا )درجتين، والبديل ( قليلة)ثلث درجات، والبديل ( متوسطة)
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 :صدق أداة الّدراسة 

مت الباحثة بعرض الستبانة تّم الـّتأّكد من صدق األداة بإيجاد الّصدق الّظاهرّي، إذ قا     

 بصيغتها األولّية على عشرة محّكمين من أعضاء هيئة اّلتدريس في كّلية العلوم الّتربوّية في

، وذلك للحكم على مدى (2)كما هو مبّين في الملحق  .(حكومية، وخاصة) ردنيةالجامعات األ

تعديل،  إلىوهل هي بحاجة  انتماء الفقرات لألبعاد اّلتي وضعت فيها، ومدى صلحّية الفقرات،

%( 80)، إذ تّم اإلبقاء على الفقرات اّلتي حصلت على موافقة (إن وجد)وما الّتعديل المقترح لها 

أن  إلىمن المحّكمين فأكثر، وتّم إجراء الّتعديلت الّلزمة التي اقترحها المّحكمون على الفقرات، 

 .يبّين األداة بصيغتها الّنهائّية( 3)والملحق  فقرة،(  39)تضّمنت الستبانة بصيغتها الّنهائّية 

 

 :ثبات أداة الّدراسة 

 : تّم التّأّكد من ثبات أداة الّدراسة من خلل اإلجراءات اآلتية

عادة االختبار) طريقة : أّوالً  تّم تطبيق الستبانة على عّينة :  (test-retest) (االختبار وا 

يس من خارج عّينة الّدراسة، وبعد مرور أسبوعين عضو هيئة تدر ( 20)استطلعّية مكّونة من 

على الّتطبيق األّول جرى إعادة تطبيق الستبانة على أفراد العّينة أنفسهم مّرة أخرى، وُحسب 

،  (Pearson)معامل الرتباط بين الّتطبيقين األّول والثّاني باستخدام معامل ارتباط بيرسون

وقد عّدت هذه ( 0.89)الدرجة الكلية و ( 0.83) و( 0.84) وتراوحت قيم معامل الرتباط ما بين

القيم مناسبة ألغراض هذه الّدراسة في ضوء ما توّصلت إليه الّدراسات الّسابقة من نتائج تتعّلق 

 .يبّين هذه القيم( 2)بثبات األداة، والجدول 
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 (2)الجدول 

 قيم معامالت الثّبات ألداة الدراسة

 

تراوحت قيم معامل الّتساق  :ألفا -طريقة االّتساق الّداخلّي باستخدام معادلة كرونباخ: ثانًيا

، وقد عّدت هذه القيم مناسبة ألغراض هذه (0.87)و( 0.85)الستبانة ما بين  ألبعادالّداخلّي 

( 3)والجدول . الّدراسة بناءا على ما توّصلت إليه الّدراسات الّسابقة من نتائج ذات صلة بالثّبات

 .يبّين ذلك

 (3)الجدول 

 .ألفا-كرونباخقيم معامل االّتساق الّداخلّي ألبعاد أداة الدراسة باستخدام معادلة 

 

 يرسونمعامل ارتباط ب البعد الّتسلسل

 0.84 .اإللكترونيالتعلم  إدارةدرجة استخدام أنظمة  1

التعلم  إدارةالعوامل التي تحد من استخدام نظام  2

 .(LMS)اإللكتروني
0.83 

 0.89 .الّدرجة الكلّية  

 معامل االّتساق الداخليّ  البعد الّتسلسل

 0.85 .اإللكترونيالتعلم  إدارةدرجة استخدام أنظمة  1

2 
 إدارةالعوامل التي تحد من استخدام نظام 

 .(LMS)اإللكترونيالتعلم 
0.87 
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 :متغيرات الدراسة 

 :لغايات تطبيق الدراسة نعرف المتغيرات التية

 لة، وتشملالمتغيرات المستق: 

 .(نثىذكر، أ: )فئتانوله : الجنس .1

أقل من  إلىأقل من خمس سنوات، من خمس سنوات ) :وله ثلث مستويات: الخبرة  .2

 (.عشر سنوات، عشر سنوات فأكثر

 (.، أستاذمشارك، أستاذ مساعدمحاضر، أستاذ : ) وله أربع مستويات: الرتبة األكاديمية .3

 المتغيرات التابعة، وتشمل: 

التعلم  إدارة ألنظمةدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة درجة استخ .1

 .، والتي تم قياسها من خلل فقرات الستبانة(LMS) اإللكتروني

العوامل التي تحد من درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية  .2

قياسها من خلل فقرات  ، والتي تم(LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمةالخاصة 

 .الستبانة

 

 :المعالجات اإلحصائّية

، تّم استخدام المتوّسطات الحسابّية والنحرافات والثاني لإلجابة عن الّسؤالين األّول  -1

 . المعيارّية والّرتب

لعّينتين مستقّلتين لإلجابة عن متّغير ( ت)ختبار تّم استخدام ا لإلجابة عن السؤال الثالث -2

لإلجابة عن ( One- Way ANOVA) استخدم تحليل اّلتباين األحادي الجنس، كما 

 . متغّيري الخبرة، والرتبة الكاديمية
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عادة الختبار  -3  .إليجاد ثبات األداتين(  test - retest) تّم استخدام طريقة الختبار وا 

 . تّم استخدام معادلة كرونباخ ألفا إليجاد معامل الّتساق الّداخلّي لألداتين  -4

 .لتعّرف عائدّية الفروق تبعاا لمتغّير الخبرة ( Scheffe test)ّم استخدام اختبار شيفيه ت -2

 :تحديد درجات القطع

 القيمة الّدنيا للبديل   –القيمة العليا للبديل = طول الفئة 

 عدد المستويات                          

                           5 – 1       =4      =1.33   

                             3            3       

 (  2.33 – 1) و بذلك يكون المستوى المنخفض من    

 (  3.67 – 2.34) و يكون المستوى المتوّسط من           

 (  5.00 – 3.68) و يكون المستوى المرتفع من            

 

 :إجراءات الدراسة

 :يةقامت الباحثة باإلجراءات اآلت

  والعينة مجتمع الدراسةتحديد. 

  (الستبانة) الدراسة أداةإعداد. 

 الحصول على كتاب تسهيل مهمة من الجامعات المسؤولة. 

 تطبيق الستبانات على العينة التي تم تحديدها. 
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 رصد البيانات في جداول خاصة. 

  اإلحصائية  البرنامجتحليل البيانات إحصائيا باستخدام معالجة و(SPSS.) 

 على ما تم  تقديم التوصيات والمقترحات بناءا ليل نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها، و تح

 .التوصل إليه من نتائج
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

يتضمن هذا الفصل عرضاا للنتائج التي تمخضت عن اإلجابة على أسئلة الدراسة حسب   

 .تسلسل ورودها

 :نتائج الدراسة بشكل عام

التعلم  إدارةدرجة استخدام أنظمة تم استخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية  ل  

 .يبين ذلك( 4) لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة، والجدول  اإللكتروني

 ( 4) الجدول

لدى  اإللكترونيعلم الت إدارةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام أنظمة 

 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة

 المجاالت
المتوسط 

 الحسابي
 المستوى الرتبة االنحراف

 متوسط 1 1.78 3.45 .اإللكترونيالتعلم  إدارةدرجة استخدام أنظمة 

التعلم  إدارةالعوامل التي تحد من استخدام نظام 

 .(LMS)اإللكتروني
 وسطمت 2 1.85 2.91
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لدى أعضاء هيئة  اإللكترونيالتعلم  إدارةدرجة استخدام أنظمة أن (  4) يلحظ من الجدول 

إذ بلغ المتوسط  ردنية الخاصة جاءت بدرجة متوسطة،التدريس في الجامعات األ

درجة استخدام "  لسؤال، وبلغ المتوسط الحسابي (0.60)بانحراف معياري ( 3.26)الحسابي

العوامل التي تحد " لسؤال، اما (0.78)بانحراف معياري ( 3.45" )اإللكترونيلم التع إدارةأنظمة 

بانحراف معياري ( 2.91)ي فبلغ المتوسط الحساب" اإللكترونيالتعلم  إدارةمن استخدام نظام 

 .الدراسة أسئلةمن  سؤالفيما يلي عرض لفقرات كل و   ،(0.85)

لدى أعضاء  اإللكترونيالتعلم  إدارةدام أنظمة ما درجة استخ: سؤال األولالنتائج اإلجابة عن 

 ؟ الخاصة هيئة التدريس في الجامعات األردنية

 إدارةدرجة استخدام أنظمة سؤال تم حساب المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات 

 .يبين ذلك( 5 )، والجدولاإللكترونيالتعلم 

 (  5)الجدول

التعلم  إدارةدرجة استخدام أنظمة " سؤال معيارية لفقراتال المتوسطات الحسابية والنحرافات

 ."اإللكتروني

 

 الرتبة

 

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المستوى

1 

 

لجميع المواد التي أدرسها من خلل أنظمة "  خطة الطالب"أنشر 

 .(LMS)إدارة التعلم اإللكتروني 
 مرتفع 1.00 4.09

ريسية للطلبة من خلل منظومة إدارة التعلم نشر المواد التدأ 2

 .(LMS)اإللكتروني 
 مرتفع 86. 4.00
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لتنمية مهارات التعلم  (LMS)استخدم نظام إدارة التعلم اإللكتروني  3

 .الذاتي عند الطلبة
 مرتفع 3.64 3.81

 

4 

لتكليف الطلبة بحل  (LMS)أستخدم  نظام إدارة التعلم اإللكتروني 

عادة إرسالها من خلله باستخدام وظائف تتألف من أ كثر من ملف وا 

 أداة 

(Advanced uploading of files.) 

 مرتفع 90. 3.69

من خلل  أدرسهاأعمل على انشاء بنك لألسئلة خاص بالمادة التي  5

 .(LMS)نظام إدارة التعلم اإللكتروني 
 متوسط 1.10 3.62

تعلم استخدم مواد دراسية منشورة على نظام إدارة ال 6

 .في أثناء المحاضرة (LMS)اإللكتروني
 متوسط 1.01 3.59

لتنمية مهارات الطلبة  (LMS)استخدم نظام إدارة التعلم اإللكتروني  7

 .في التعامل مع المعلومات
 متوسط 1.06 3.59

لتنمية مهارات التعلم  (LMS)استخدم نظام إدارة التعلم اإللكتروني 8

 .التعاوني عند الطلبة 
 متوسط 1.02 3.55

 متوسط 1.11 3.50 .لحل الوظائف (LMS)أستخدم  نظام إدارة التعلم اإللكتروني  9

أشجع طلبتي على عمل مشاريع مشتركة باستخدام نظام إدارة التعلم  10

 ,(LMS)اإللكتروني
 متوسط 1.02 3.46

لتنمية مهارات التواصل  (LMS)استخدم نظام إدارة التعلم اإللكتروني 11

 .لبة مع اآلخرينعند الط
 متوسط 1.03 3.46

إلعلم طلبتي بمواعيد " Upcoming Evens"استخدم أداة  12

وغيرها من خلل نظام إدارة  ...الختبارات والندوات وجلسات الحوار

 .(موودل )التعلم اإللكتروني

 متوسط 1.12 3.45

دة لتنمية مهارات القيا (LMS)استخدم نظام إدارة التعلم اإللكتروني 13

 .عند الطلبة 
 متوسط 1.10 3.45

لتنمية مهارات حل  (LMS)استخدم نظام إدارة التعلم اإللكتروني 14

 .المشكلت عند الطلبة
 متوسط 1.07 3.43
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إلعلم طلبتي بآخر المستجدات ذات " Latest News"استخدم أداة  15

العلقة بالمادة التي أدرسها من خلل نظام إدارة التعلم 

 .)موودل )ياإللكترون

 متوسط 1.07 3.41

في إجراء اختبارات متعددة األسئلة من خلل " Quiz"استخدم أداة  16

 .)موودل )نظام إدارة التعلم اإللكتروني
 متوسط 1.12 3.36

إلجراء اختبارات موضوعية محددة " Realtime Quiz"استخدم أداة  17

 .(موودل )يبزمن لكل سؤال من خلل نظام إدارة التعلم اإللكترون
 متوسط 1.14 3.33

 

18 

إلجراء امتحانات  قصيرة من خلل  نظام (  Choice)استخدم أداة 

 .(LMS)إدارة التعلم اإللكتروني 
 متوسط 1.11 3.30

إلعداد شرائح تعليمية " Flashcard- Trainer"استخدم أداة  19

 .)موودل )تفاعلية للطلبة من خلل نظام إدارة التعلم اإللكتروني
 متوسط 1.13 3.30

جراء استفتاءات حول " Database"استخدم أداة  20 لتوزيع استبانات وا 

 .)موودل )قضايا محددة من خلل   نظام إدارة التعلم اإللكتروني
 متوسط 1.18 3.25

مع طلبتي لمناقشة قضايا منهجية من "  Chat"استخدم أداة الحوار   21

 .)موودل )خلل نظام إدارة التعلم اإللكتروني
 متوسط 1.11 3.18

 

22 

ألخذ رأي الطلبة حول قضية " Questionnaire"استخدم أداة 

 .)موودل )محددة من خلل نظام إدارة التعلم اإللكتروني
 متوسط 1.19 3.15

 

 23 

لبناء مسرد مصطلحات خاص ببعض " Glossary"استخدم أداة 

علم المواد التي أدرسها للطلبة من خلل نظام إدارة الت

 .)موودل )اإللكتروني

 متوسط 1.12 3.14

لعقد منتديات حوار بين الطلبة حول " Forum"استخدم أداة  24

المواضيع التي أدرسها من خلل  نظام إدارة التعلم 

 .)موودل )اإللكتروني

 متوسط 1.09 3.11

 

25 

لبناء دروس تعليمية متتابعة من خلل نظام " Lesson"استخدم أداة 

 .)موودل )علم اإللكترونيإدارة الت
 متوسط 1.16 3.11

 متوسطة 1.78 3.45 .الدرجة الكلية 
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 اإللكترونيالتعلم  إدارةأن المتوسط الحسابي لدرجة استخدام أنظمة (  5) يلحظ من الجدول  

( 3.45)، إذ بلغ المتوسط الحسابيبدرجة متوسطةمن قبل اعضاء هيئة التدريس جاءت 

، إذ في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة السؤال، وجاءت فقرات هذا (0.78)وبانحراف معياري 

 التي، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة (4.09-3.11)تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 

التعلم  إدارةلجميع المواد التي أدرسها من خلل أنظمة "  خطة الطالب"أنشر  "نصت على 

وفي الرتبة الثانية ، (1.00)وانحراف معياري ( 4.09)بمتوسط حسابي " (LMS) اإللكتروني

التعلم  إدارةأنشر المواد التدريسية للطلبة من خلل منظومة " نصت على  التيجاءت الفقرة 

ما قبل ، وفي الرتبة (0.86)وانحراف معياري ( 4.00)، بمتوسط حسابي "(LMS) اإللكتروني

لعقد منتديات حوار بين الطلبة " Forum"ة استخدم أدا" نصت على التي األخيرة جاءت الفقرة 

، بمتوسط حسابي "LMS))اإللكترونيالتعلم  إدارةحول المواضيع التي أدرسها من خلل  نظام 

استخدم " التي نصت على  وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة، (1.09)وانحراف معياري ( 3.10)

، ") LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارةام لبناء دروس تعليمية متتابعة من خلل نظ" Lesson"أداة 

 (.1.16)وانحراف معياري ( 3.11)بمتوسط حسابي
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التعلم  إدارةالعوامل التي تحد من استخدام نظام  :سؤال الثانيالنتائج اإلجابة عن 

 "(LMS)اإللكتروني

من  العوامل التي تحد" سؤالتم حساب المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات   

 .يبين ذلك(   6)، والجدول"(LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارةاستخدام نظام 

 ( 6) الجدول

العوامل التي تحد من استخدام نظام " سؤالالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات 

 ."(LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارة

  الرتبة

 الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 وىالمست

من  (LMS)عدم قدرة الطلبة استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني  1

 .منازلهم لكلفة اإلنترنت العالية
 متوسط 1.17 3.01

 متوسط 1.12 3.07 . تعطل جهاز الحاسوب وحاجته إلى الصيانة المستمرة 2

من  (LMS)عدم قدرة الطلبة استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني  3

 .لعدم توافر أجهزة حاسوب فيهامنازلهم 
3.09 1.13 

 متوسط

 متوسط 3.03 1.14 .(LMS)صعوبة استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني  3

 (LMS)عزوف الطلبة عن استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني  2

 .لحاجتهم إلى التدريب على استخدامه
3.19 1.16 

 متوسط

من  (LMS)إدارة التعلم اإللكتروني عزوف الطلبة عن استخدام نظام  6

 .منازلهم لعدم قناعتهم بفاعليتها في تعلمهم
3.02 1.14 

 متوسط

 متوسط 1.18 2.94صعوبة الحصول على الدعم الفني من المعنيين في الجامعة عند  7
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 .الحاجة

 متوسط 2.90 1.08 .(LMS)بطء عمل نظام إدارة التعلم اإللكتروني  8

ي من الجامعة لستخدام نظام إدارة التعلم قلة الدعم المعنو  9

 .(LMS)اإللكتروني
2.80 1.20 

 متوسط

 متوسط 1.19 2.73  .في التعليم (LMS)قلة قناعتي باستخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني 11

سيزيد من  (LMS)الشعور بأن استخدم  نظام إدارة التعلم اإللكتروني  11

 .أعبائي األكاديمية
2.69 1.12 

 متوسط

قلة اشتراكي بأي دورة تدريبية لستخدام نظام إدارة التعلم  12

 .في التعليم (LMS)اإللكتروني
2.68 1.17 

 متوسط

الخوف من األمراض الصحية كآلم الظهر والرقبة عند استخدام  13

 .الحاسوب
 متوسط 1.07 2.61

 (LMS)عزوف الطلبة عن استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني  14

 .لصعوبة التصال عليه من منازلهم
3.03 1.17 

 متوسط

 متوسط 0.85 2.91 .الدرجة الكلية  02

التعلم  إدارةأن مستوى العوامل التي تحد من استخدام نظام (  6) يلحظ من الجدول

كان متوسطاا،  الخاصة من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الردنية (LMS)اإللكتروني

في  السؤال، وجاءت فقرات هذا (0.85)وبانحراف معياري ( 2.91)وسط الحسابيإذ بلغ المت

، وجاءت في (3.19 – 3.09)المستوى المتوسط، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 

 اإللكترونيالتعلم  إدارةعزوف الطلبة عن استخدام نظام  "نصت على  التيالرتبة األولى الفقرة 

(LMS)  وانحراف معياري ( 3.19)بمتوسط حسابي " .يب على استخدامهالتدر  إلىلحاجتهم

 إدارةعدم قدرة الطلبة استخدام نظام " نصت على  التي، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة (1.16)

( 3.09)، بمتوسط حسابي "ازلهم لعدم توافر أجهزة حاسوب فيهمن منا (LMS) اإللكترونيالتعلم 
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قلة " نصت على التي رتبة ما قبل األخيرة جاءت الفقرة ، وفي ال(1.13)وانحراف معياري 

، بمتوسط "في التعليم (LMS)اإللكترونيم التعل إدارةاشتراكي بأي دورة تدريبية لستخدام نظام 

" نصت على  التي، وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة (1.17)وانحراف معياري ( 2.68)حسابي 

، بمتوسط "والرقبة عند استخدام الحاسوب الخوف من األمراض الصحية كآلم الظهر

 (.1.07)وانحراف معياري ( 2.61)حسابي

 حصائية عن مستوى الداللة إهل توجد فروق ذات داللة  :نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث

(a= 0.05 ) لدى أعضاء هيئة التدريس في  اإللكترونيالتعلم  إدارةفي درجة استخدام أنظمة

 تعزى لمتغير الجنس، والخبرة،  والرتبة األكاديمية ؟ خاصةال الجامعات األردنية

 : تّمت اإلجابة عن هذا الّسؤال وفقاا لمتغّيراته وعلى الّنحو اآلتي وقد     

 :متغّير الجنس -أ 

التعلم  إدارةدرجة استخدام أنظمة تّم حساب المتوّسطات الحسابّية والنحرافات المعيارّية ل   

 باختلف متغير الجنسالخاصة هيئة التدريس في الجامعات األردنية  لدى أعضاء اإللكتروني

( 7)لعّينتين مستقّلتين والجدول ( t-test) (ت) اختبارلعضو هيئة التدريس، كما تّم استخدام 

 .ُيبّين ذلك
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 (7)الجدول 

درجة استخدام المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية واالختبار الّتائي لعّينتين مستقّلتين ل

الخاصة لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية  اإللكترونيالتعلم  إدارةأنظمة 

 .لعضو هيئة التدريس باختالف متغير الجنس

 العدد الجنس البعد
المتوّسط 

 الحسابيّ 
 قيمة ت االنحراف المعياريّ 

مستوى 

 الّداللة

درجة استخدام أنظمة 

 .اإللكترونيالتعلم  إدارة

 1.81 3.47 216 كورذ
1.054 0.293 

 1.59 3.33 41 إناث

 العوامل التي تحد من

استخدام أنظمة درجة 

 .اإللكترونيالتعلم  إدارة

 1.86 2.95 216 ذكور

1.396 0.164 
 1.79 2.75 41 إناث

 الدرجة الكلية
 1.61 3.29 216 ذكور

1.579 0.115 
 1.57 3.12 41 إناث

( ≥α (0.005عدم وجود فروق ذات دللة إحصائّية عند مستوى( 7)الجدول  أظهرت الّنتائج في

ُتعزى لمتغّير الجنس في  اإللكترونيالتعلم  إدارةدرجة استخدام أنظمة لبين المتوّسطات الحسابّية 

، وكانت القيم الّتائّية (≥α (0.115وبمستوى(  1.579)الّدرجة الكّلية إذ بلغت القيمة التّائّية 

درجة استخدام "  لسؤال( 1.054)بلغت هذه القيم ما بين  للمجالت كاّفة، إذ إحصائّياا  غير دالة

استخدام أنظمة  العوامل التي تحد من درجة " لسؤال( 1.396)و"  اإللكترونيالتعلم  إدارةأنظمة 

 ". اإللكترونيالتعلم  إدارة
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 :متغير الخبرة -ب

التعلم  إدارةم أنظمة رافات المعيارّية لدرجة استخداتّم حساب المتوّسطات الحسابّية والنح       

 .ُيبّين ذلك( 8)، تبعاا لمتغّير خبرة المعّلم، والجدول اإللكتروني

 (8)الجدول 

التعلم  إدارةدرجة استخدام أنظمة واالنحرافات المعيارّية لمستوى  المتوّسطات الحسابّية

 الخاصة األردنية من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اإللكتروني

 مستويات متغّير الخبرة البعد
المتوّسط  العدد

 الحسابيّ 
 االنحراف المعياريّ 

التعلم  إدارة درجة استخدام أنظمة

 .اإللكتروني

 1.75 3.38 67 .أقل من خمس سنوات

أقل من  إلىمن خمس سنوات 

 .عشر سنوات

98 3.41 1.69 

 1.88 3.54 94 .عشر سنوات فأكثر

 لتي تحد من درجةالعوامل ا

التعلم  إدارةاستخدام أنظمة 

 .اإللكتروني

 1.79 3.01 67 .أقل من خمس سنوات

أقل من  إلىمن خمس سنوات 

 .عشر سنوات

98 2.64 1.74 

 1.94 3.13 94 .عشر سنوات فأكثر

 الدرجة الكلية

 1.57 3.25 67 .أقل من خمس سنوات

أقل من  إلىمن خمس سنوات 

 .عشر سنوات

98 3.13 1.51 

 1.69 3.40 94 .عشر سنوات فأكثر
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وجود فروق ظاهرّية بين المتوّسطات الحسابّية لدرجة استخدام ( 8)ُيلحظ من الجدول 

تبعاا  الخاصة من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية اإللكترونيالتعلم  إدارةأنظمة 

ت الستبانة والّدرجة الكّلية للمجالت لمتغّير مستوى الخبرة لعضو هيئة التدريس، في مجال

على أعلى متوّسط حسابّي بلغ ( عشر سنوات فأكثر)مجتمعة، إذ حصل أصحاب فئة الخبرة 

، (3.25)إذ بلغ متوّسطهم الحسابّي ( أقل من خمس سنوات)يليهم أصحاب فئة الخبرة (. 3.40)

بالّرتبة األخيرة ( سنواتأقل من عشر  إلىمن خمس سنوات )في حين جاء أصحاب فئة الخبرة 

، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوّسطات الحسابّية ذات دللة (3.13)بمتوّسط حسابّي 

 One - Way)تّم تطبيق تحليل التّباين األحادّي ( α≤0.05)إحصائّية عند مستوى 

ANOVA)  (.9)وجاءت الّنتائج كما في الجدول 

 (9)الجدول 

التعلم  إدارةدّي للفروق بين المتوّسطات الحسابّية لدرجة استخدام أنظمة تحليل الّتباين األحا

تبًعا لمتغّير مستوى  الخاصة من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية اإللكتروني

 .الخبرة لعضو هيئة التدريس

 مصدر التّباين
مجموع 

 المرّبعات
 درجة الحرّية

متوّسط 

 المرّبعات
 ف

مستوى 

 الّداللة

درجة استخدام 

التعلم  إدارة أنظمة

 .اإللكتروني

بين 

 المجموعات
1.290 2 1.645 

1.06

6 
1.346 

داخل 

 المجموعات
154.955 256 1.605  
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 258 156.245 المجموع
 

 

العوامل التي تحد 

استخدام  من درجة

التعلم  إدارةأنظمة 

 .اإللكتروني

بين 

 المجموعات
12.707 2 6.354 

9.27

4 
1.000 

اخل د

 المجموعات
175.392 256 1.685  

 
 258 188.100 المجموع

 

 الدرجة الكلية

بين 

 المجموعات
3.324 2 1.662 

4.68

2 
1.010 

داخل 

 المجموعات
90.873 256 1.355 

 

  258 94.197 المجموع

في ( α≤0.05)وجود فروق ذات دللة إحصائّية عند مستوى ( 9)أظهرت نتائج الجدول 

من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  اإللكترونيالتعلم  إدارةدام أنظمة ّدرجة استخ

إذ بلغت القيمة الفائّية  ،تبعاا لمتغّير مستوى الخبرة لعضو هيئة التدريس الخاصة األردنية

العوامل التي تحد " سؤالوكانت الفروق داّلة إحصائيًّا في  ،(α≤0.010)وبمستوى ( 4.682)

( 9.274)إذ بلغت القيمة الفائّية لهذا البعد " اإللكتروني التعلم إدارةأنظمة استخدام درجة  من

 إدارةدرجة استخدام أنظمة " سؤال، ولم تكن الفروق داّلة إحصائيًّا في (α≤0.000)وبمستوى 

، ولمعرفة عائدّية (α≤0.346)وبمستوى ( 1.066)إذ بلغت القيمة الفائّية " اإللكترونيالتعلم 
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التعلم  إدارةاستخدام أنظمة  العوامل التي تحد من درجة"  سؤاللكلية وعلى على الدرجة ا

 . ُيبّين ذلك( 10)للمقارنات البعدّية، والجدول  (Scheffe)تّم استخدام اختبار شيفيه "  اإللكتروني

 (10)الجدول 

 إدارةمة نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدّية بين المتوّسطات الحسابّية لدرجة استخدام أنظ

تبًعا لمتغّير  الخاصة من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية اإللكترونيالتعلم 

 .مستوى الخبرة لعضو هيئة التدريس

 البعد

 

 

 مستويات متغّير الخبرة
المتوّسط 

 الحسابيّ 

 

أقّل من 

خمس 

 سنوات

من خمس 

 إلىسنوات 

أقل من عشر 

 سنوات

عشر سنوات 

 فأكثر

ي العوامل الت

 تحد من درجة

استخدام أنظمة 

التعلم  إدارة

 .اإللكتروني

- 0.12 *0.37 - 3.01 .أقل من خمس سنوات

 إلىمن خمس سنوات 

 .أقل من عشر سنوات

2.64 
-  0.49* -

- -   3.13 .عشر سنوات فأكثر

 الّدرجة الكّلية

- 0.15 0.12 - 3.25 .أقل من خمس سنوات

 إلىمن خمس سنوات 

 .واتأقل من عشر سن

3.13 
-  -0.27* -

-    3.40 .عشر سنوات فأكثر
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 لعوامل التي تحد من درجةلأن الفروق بين المتوسطات الحسابية ( 10) يلحظ من الجدول    

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ُتعزى لمستوى الخبرة  اإللكترونيالتعلم  إدارةاستخدام أنظمة 

 (.عشر سنوات فأكثر)

 :بة االكاديميةمتغّير الرت -ج

التعلم  إدارةتّم حساب المتوّسطات الحسابّية والنحرافات المعيارّية لدرجة استخدام أنظمة        

 .ُيبّين ذلك( 11)، تبعاا لمتغّير الرتبة األكاديمية، والجدول اإللكتروني

 (11)الجدول 

التعلم  إدارةظمة درجة استخدام أنواالنحرافات المعيارّية لمستوى  المتوّسطات الحسابّية

لرتبة لمتغير ا تبعاً  الخاصة من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية اإللكتروني

 االكاديمية

 االنحراف المعياريّ  المتوّسط الحسابيّ  العدد مستويات متغّير الرتبة البعد

 إدارة درجة استخدام أنظمة

 .اإللكترونيالتعلم 

 

 81. 3.37 30 محاضر

 73. 3.39 122 مشارك استاذ

 81. 3.52 85 أستاذ مساعد

 86. 3.63 22 استاذ

 العوامل التي تحد من

 إدارةاستخدام أنظمة  درجة

 75. 3.06 30 محاضر

 82. 2.77 122 مشارك استاذ
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 89. 3.01 85 أستاذ مساعد .اإللكترونيالتعلم 

 94. 3.12 22 استاذ

 الدرجة الكلية

 62. 3.26 30 محاضر

 56. 3.17 122 مشارك استاذ

 64. 3.34 85 أستاذ مساعد

 64. 3.44 22 استاذ

 

وجود فروق ظاهرّية بين المتوّسطات الحسابّية لدرجة استخدام ( 11)ُيلحظ من الجدول 

تبعاا  الخاصة من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية اإللكترونيالتعلم  إدارةأنظمة 

الرتبة الكاديمية لعضو هيئة التدريس، في مجالت الستبانة والّدرجة الكّلية لمتغّير مستوى 

على أعلى متوّسط حسابّي بلغ ( أستاذ)للمجالت مجتمعة، إذ حصل أصحاب فئة الرتبة 

، في حين (3.34)إذ بلغ متوّسطهم الحسابّي ( أستاذ مساعد)يليهم أصحاب فئة الرتبة (. 3.44)

ولتحديد فيما إذا كانت (. 3.17)اديمية بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي الرتبة الكأصحاب جاء 

تّم تطبيق تحليل ( α≤0.05)الفروق بين المتوّسطات الحسابّية ذات دللة إحصائّية عند مستوى 

 (.12)وجاءت الّنتائج كما في الجدول  (One - Way ANOVA)التّباين األحادّي 
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 (12)الجدول 

التعلم  إدارةحادّي للفروق بين المتوّسطات الحسابّية لدرجة استخدام أنظمة تحليل الّتباين األ

تبًعا لمتغّير الرتبة  الخاصة من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية اإللكتروني

 .االكاديمية لعضو هيئة التدريس

 مصدر التّباين
مجموع 

 المرّبعات
 درجة الحرّية

متوّسط 

 المرّبعات
 ف

مستوى 

 الّداللة

درجة استخدام 

 إدارة أنظمة

التعلم 

 .اإللكتروني

 405. 975. 590. 3 1.771 بين المجموعات

  606. 255 154.474 داخل المجموعات

 258 156.245 المجموع 
 

العوامل التي 

 تحد من درجة

استخدام 

 إدارةأنظمة 

التعلم 

 .اإللكتروني

 1.619 3 4.858 بين المجموعات
2.25

4 
.083 

 719. 255 183.241 داخل المجموعات
 

 258 188.100 المجموع 
 

 الدرجة الكلية

 774. 3 2.323 بين المجموعات
2.14

9 
.094 

  360. 255 91.874 داخل المجموعات

  258 94.197 المجموع 
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( α≤0.05)عدم وجود فروق ذات دللة إحصائّية عند مستوى ( 12)أظهرت نتائج الجدول   

من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  اإللكترونيالتعلم  إدارةة استخدام أنظمة في ّدرج

إذ بلغت القيمة الفائّية  ،تبعاا لمتغّير الرتبة األكاديمية لعضو هيئة التدريس الخاصة األردنية

العوامل التي  " سؤالوكانت الفروق غير داّلة إحصائيًّا في  (α≤0.094)وبمستوى ( 2.149)

( 2.254)لهذا البعد  (ف)إذ بلغت القيمة "  اإللكترونيالتعلم  إدارةاستخدام أنظمة  ن درجةتحد م

 إدارةاستخدام أنظمة  درجة" سؤال، ولم تكن الفروق داّلة إحصائيًّا في (α≤0.083)وبمستوى 

 .((α≤0.405وبمستوى ( 0.975)إذ بلغت القيمة الفائّية " اإللكترونيالتعلم 
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 لخامسالفصل ا

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، باإلضافة لطرح بعض   

 .على نتائج الدراسة بناءا التوصيات 

درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ما  :قشة نتائج السؤال األولمنا: أوال

 ؟ (LMS) اإللكترونيالتعلم  ةإدار  ألنظمةاألردنية  الخاصة 

التعلم  إدارةة استخدام أنظمة أن المتوسط الحسابي لدرج: أظهرت نتائج السؤال األول  

لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة متوسطة على الدرجة  اإللكتروني

 .(3.26)الكلية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها

التعلم  إدارةن خلل أنظمة لجميع المواد التي أدرسها م"  طة الطالبخ"أنشر  "واحتلت الفقرة   

 إدارةة التدريس لنظام الرتبة األولى على فقرات درجة استخدام أعضاء هيئ" (LMS) اإللكتروني

وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة التالية (.  4.09)بمتوسط حسابي  ،(LMS) اإللكترونيالتعلم 

 اإللكترونيالتعلم  إدارةالمواد التدريسية للطلبة من خلل منظومة  أنشر" والتي نصت على 

(LMS)" استخدم أداة " واحتلت الفقرة  .(4.00)، بمتوسط حسابي"Lesson " س لبناء درو

الرتبة األخيرة على فقرات درجة " (LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارةتعليمية متتابعة من خلل نظام 

. (3.11)بمتوسط حسابي  ،(LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةلنظام  ة التدريساستخدام أعضاء هيئ

لعقد منتديات " Forum"استخدم أداة " نصت على  التية ما قبل األخيرة جاءت الفقرة وفي الرتب

، "(LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارةاضيع التي أدرسها من خلل  نظام حوار بين الطلبة حول المو 
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عضاء هيئة التدريس وامتلكهم لخبرات أيدل على مهارة  مما وهذا(. 3.10) بمتوسط حسابي

قدرتهم على استخدام المهارات  وأيضاا  (LMS) اإللكتروني دراة التعلمإاستخدام نظام  مقبولة في

تتفق هذه و  .دراسية على النظامالمواد ال خطة ونشرالساسية في نظام الموودل من تنزيل األ

الخطيب، )و( 2009العفتان، )و(  2013 مزروع،)و (2013 الجدي،) النتيجة مع نتائج دراسة

2012.) 

 

درجة استخدام أعضاء هيئة ما هي العوامل التي تحد من  :مناقشة نتائج السؤال الثاني: نياثا

 ؟ (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمةالتدريس في الجامعات األردنية الخاصة 

 إدارةن استخدام أنظمة ط الحسابي للعوامل التي تحد مأن المتوس: أظهرت نتائج السؤال الثاني  

لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة كان  (LMS)اإللكترونيالتعلم 

وهذا مما يدل على تطور  (2.91)متوسطاا على الدرجة الكلية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها

 إدارةي استخدام نظام بات التي تواجههم فالعق حل فيعضاء هيئة التدريس وتقدمهم وقدرتهم أ

القضاة )و دراسة ( 2015، بدوي)ت هذه النتيجة مع دراسة واتفق (الموودل) اإللكتروني التعلم

 (. 2012محمود، )و ( 2013ومقابلة، 

 إلىلحاجتهم  (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةعزوف الطلبة عن استخدام نظام  "واحتلت الفقرة   

العوامل التي تحد من استخدام أعضاء هيئة "الرتبة األولى على فقرات " استخدامه التدريب على

واتفقت هذه النتيجة ( 3.19)بمتوسط حسابي  ،"(LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةالتدريس لنظام 

 (.2012الخطيب، )و ( 2012محمود،)مع نتائج دراسة 
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التعلم  إدارةم قدرة الطلبة استخدام نظام عد" وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة التي نصت على   

وهذا (. 3.09) ، بمتوسط حسابي"لهم لعدم توافر أجهزة حاسوب فيهامن مناز  (LMS) اإللكتروني

 (.2013القضاة ومقابلة، )مما اتفق مع دراسة 

 "الخوف من األمراض الصحية كآلم الظهر والرقبة عند استخدام الحاسوب" واحتلت الفقرة  

التعلم  إدارةة التدريس لنظام استخدام أعضاء هيئ العوامل التي تحد من"ألخيرة على فقرات الرتبة ا

 الخطيب،)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( 2.61)بمتوسط حسابي  ،"(LMS) اإللكتروني

2012.) 

ة قلة اشتراكي بأي دورة تدريبي" التي نصت على تبة ما قبل األخيرة جاءت الفقرة وفي الر   

وتتفق هذه (. 2.68) ، بمتوسط حسابي"تعليمفي ال (LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارةام نظام لستخد

 (.2013 مقابلة،و القضاة )النتيجة مع دراسة 

 

حصائية عن مستوى الداللة إهل توجد فروق ذات داللة  :مناقشة نتائج السؤال الثالث: لثاثا

(a ≤ 0.05 ) ألنظمةلجامعات األردنية الخاصة درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في افي 

 الرتبة األكاديمية ؟و تعزى لمتغير الجنس، و الخبرة،   ،(LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة

 ≥ a)ئية عند مستوى الدللة  حصاإعدم وجود فروق ذات دللة : ثأظهرت نتائج السؤال الثال   

س في الجامعات األردنية درجة استخدام أعضاء هيئة التدريتعزى لمتغير الجنس في ( 0.05

ع نتائج جابة عن هذا السؤال م، اتفقت نتائج اإل(LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمةالخاصة 

( a ≤ 0.05)ئية عند مستوى الدللة  حصاإووجود فروق ذات دللة ، (2012الخطيب، ) دراسة
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ة التدريس في الجامعات تعزى لمتغير الخبرة، والرتبة األكاديمية في درجة استخدام أعضاء هيئ

جابة عن هذا السؤال ، اتفقت نتائج اإل(LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمةاألردنية الخاصة 

 .(2010الحوامدة، )مع نتائج دراسة 
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 :التوصيات والمقترحات

 :تياآل، توصي الباحثة وتقترح في ضوء نتائج الدراسة

اتها المتعددة في الجانب يبإمكان اإللكترونيالتعلم  إدارةالتشجيع على استخدام أنظمة  -1

 .التربوي، داخل الجامعة وخارجها لما لها من فوائد عديدة تخدم العملية التعليمية التعلمية

 اإللكترونيالتعلم  إدارةعلى توظيف أنظمة  وتدريبهم تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس -2

تركز على تطوير  التي مستمرةالنشطة األو  في العملية التعليمية، من خلل ورش العمل،

التعلم  إدارةمن خلل أنظمة  تطبيقات وبرامج متاحة، وتعرفهم على وقدراتهم مهاراتهم

 .التي يمكن الستفاده منها بالعملية التعليميةو ، اإللكتروني

لم التع إدارةتبين مدى فاعلية توظيف أنظمة  والتي تجريبية،الدراسات ال العديد من إجراء -3

 .التعلمية في العملية التعليمية اإللكتروني
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 المصادر والمراجع

 :المراجع العربية

 .ن الكريمآالقر  -

دار : عمان. دمج التكنولوجيا بالتربية والتعليم(. 2015)براهيم، جمعه حسن إ -

 .اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع

ة التدريس بجامعة معوقات استخدام أعضاء هيئ(. 2015)بدوي، محمد فوزي احمد  -

مجلة البحوث . من وجهة نظرهم  (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمةالمنوفية 

 .69-146(4)30، النفسية و التربوية

وعصر  اإللكترونيالتعلم (. 2012)توفيق، صلح الدين محمد؛ علي، نادية حسن السيد -

 .ية للنشر والتوزيعالمكتبة العصر : مصر (.رؤى مستقبلية للمجتمع العربي)المعرفة 

درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس لنظام (. 2013)الجدي، نجية سعيد عبد المالك  -

الجامعة (. رسالة ماجستير غير منشورة)في الجامعة الهاشمية  اإللكترونيالتعلم  إدارة

 . الهاشمية، الزرقاء

محمود  ؛ العنزي، سعود، بنى مرعي، أحمد، الضميدي، ميساءالجراح، عبدالمهدي -

 في (Moodle)برمجية  استخدام نحو األردنية الجامعة طلبة اتجاهات(. 2016)مسعود

 .412-424 (2)43،دراسات العلوم التربوية.تعلمهم

لتدريس الرياضيات  اإللكترونيمطالب استخدام التعليم . (2006)الحربي، محمد صنت -

دكتوراه غير  ةأطروح)بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الممارسين والمختصين 

 .المملكة العربية السعودية: مكةجامعة أم القرى، (. منشورة
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مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر (. 2006)الحلفاوي، وليد سالم محمد -

 .دار الفكر للنشر والتوزيع: عمان. المعلوماتية

يقية اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطب(. 2010)الحوامدة، محمد -

مجلة جامعة . في التدريس الجامعي من وجهة نظرهم اإللكتروني نحو استخدام التعلم

 729-752(3)24نسانية،النجاح للعلوم اإل 

: عمان.9ط. تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق(. 2014)الحيلة، محمد محمود -

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

 .شعاع للنشر والعلوم: حلب. اإللكترونيات التعلم استراتيجي(. 2005)الخان، بدر -

من وجهة  اإللكترونيحوافز ومعيقات استخدام التعليم  (.2012)الخطيب، لطفي محمد -

مؤتة للبحوث . نظر أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة العربية المفتوحة

 .349-378(2)27،والدراسات

 .دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان.  اإللكترونيالتعليم (. 2010)الراضي، أحمد علي  -

درجة وعي طلبة الجامعة األردنية لنظام المقررات (. 2016)الزبون، مأمون سليم -

المجلة العربية لضمان جودة التعليم .وعلقته ببعض المتغيرات( الموودل) اإللكتروني

 (.25)9،الجامعي

 اإللكترونيعلم الت إدارةأثر استخدام نظام . (2013)سعيد بن حزام، الزهراني -

(moodle ) في تحصيل طالب الصف الثالث الثانوي في مقرر الحاسب بمدينة

 .جامعة الملك سعود،الرياض(. رسالة ماجستير غير منشورة)الرياض
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 إدارة أنظمة في التصال نمط اختلف أثر(. 2014)الزهراني، عماد جمعان عبداهلل -

 التربية كلية لطلب التعليم لتكنولوجيا يةالمفاهيم العلم تحصيل على ةاإللكترونيالتعلم 

 67-108(8)6،مجلة كلية التربية. الباحة بجامعة

: الرياض. اإللكترونيرؤية جديدة في التعليم والتعلم (. 2005)زيتون، حسن حسين  -

 .الدار الصوتية للنشر والتوزيع

 .بة الرشدمكت: الرياض. اإللكترونيتكنولوجيا التعليم والتعليم  (.2004)سالم،أحمد -

تطبيقات الحاسوب والوسائط المتعددة في (. 2013)سلمه، عبد الحافظ محمد جابر  -

 .دار البداية ناشرون وموزعون: عمان. التعليم

التعلم  إدارةالفصول الفتراضية وتكاملها مع نظام (. 2011)السلوم، عثمان بن ابراهيم  -

 .127-111(11)، لمعلوماتمجلة دراسات ا(. Black Board)بلك بورد  اإللكتروني

التعلم و  إدارةفاعلية التدريب على استخدام نظام (. 2014)سليمان، محمد السيد السيد  -

لدى  اإللكترونيفي تنمية الوعي المعلوماتي و مهارات التعلم  اإللكترونيالمحتوى 

 . 127-190(83)، مجلة كلية التربية بالزقازيق. أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة

 اإللكتروني التعليم مهارات(. 2014)عزيز معتصم محمديل، تامر فرح؛ مصلح، سه -

المجلة الفلسطينية .فلسطين بدولة المفتوحة القدس جامعة التدريس في هيئة أعضاء لدى

 (10)5.للتعيلم المفتوح

ومعوقاتها  اإللكترونيمدى توافر كفايات التعليم (. 2009)السيف، منال سليمان -

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الملك  وأساليب تنميتها

 .جامعة الملك سعود،الرياض(. رسالة ماجستير غير منشورة) سعود
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دار كنوز المعرفة للنشر : عمان. التكنولوجيا التعليمية(. 2006)شحادة، أمل عايد  -

 .والتوزيع

معة النجاح الوطنية درجة استعداد معلمي جا(. 2014)شقور، علي؛ السعدي، رنا -

في العملية التعليمية بحسب إطار المعرفة  (LMS) اإللكترونيلتوظيف نظام التعلم 

العلوم )جامعة النجاح لألبحاث مجلة .الخاص بالمحتوى والتربية والتكنولوجيا

 (.8)29،(نسانيةاإل 

استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك (. 2008)الشهري، منصور علي -

رسالة ماجستير غير )تقنيات المعلومات واالتصاالت في العملية التعليميةسعود ل

 .جامعة الملك سعود، الرياض(. منشورة

اكتساب مهارات في  Moodle برنامجفاعلية (. 2009)محمد اسماعيل نافع، عاشور -

رسالة ماجستير )التصميم ثالثي األبعاد لدى طلبة تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية

 .الجامعة السلمية،غزة(. ر منشورةغي

صعوبات استخدام نظام (. 2012)عبدالوهاب، محمدمحمود؛ علي، فكري محمد السيد -

وجهة نظر أعضاء هيئة  موودل ببعض الجامعات المصرية من اإللكترونيالتعلم  إدارة

 .(2)78مجلة كلية التربية، ".دراسة تقويمية"التدريس وطلبهم 

درجة استخدام طلبة الجامعة العربية المفتوحة (. 2009)عبداهلل  العفتان، سعود جفران -

رسالة )من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعة اإللكترونيللتعلم 

 .جامعة عمان العربية المفتوحة،عمان(. ماجستير غير منشورة
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عة أسباب عزوف أعضاء هيئة التدريس في جام (.2015)العمري، محمد عبد القادر -

على موقع الجامعة من وجهة  اإللكترونياليرموك عن استخدام منظومة التعلم 

 .426-417(4)11،المجلة األردنية في العلوم التربوية.نظرهم

لدى ( WebCT)مدى توافر مهارات استخدام نظام (. 2008)العنزي، غانم طواش -

ستير غير رسالة ماج)أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل من وجهة نظرهم

 .جامعة الملك سعود، الرياض(. منشورة

تكنولوجيا التعليم األسس (. 2015)العييد،أفنان عبد الرحمن؛ الشايع، حصة محمد -

 .مكتبة الرشد: الرياض. والتطبيقات

دراسة : اإللكترونيالتعليم  إدارةأنظمة (. 2010)الغديان، عبد المحسن بن عبدالرازق  -

 2-52( 17)، مجلة بحوث التربية النوعية. ر مغلقةمقارنة لمصادر مفتوحة و مصاد

التعليم  تكنولوجيا في إلكتروني مقرر تطوير فاعلية(.  2012 )حمدي سهير فرج، -

دارته التعلم  مفاهيم لتنمية موودل الدراسية المقرارات نظام خلل من اإلنترنت عبر وا 

 الدراسات. المقرر نحو تهماتجاها وقياس التربية بكلية المعلمينو  الطلب لدى اإللكتروني

 .145-130 (3)13،التربوية

التي تواجه  اإللكترونيتحديات التعّلم  (.2013)القضاة، خالد يوسف؛ مقابلة، بسام -

 .(3)19 المنارة،. أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية الخاصة

دار : لقاهرةا. تكنولوجيا التربية وضمان جودة التعليم(. 2009)مازن، حسام الدين -

 .الفجر للنشر والتوزيع

القاهرة دار  (.العالمية-محلية)تكنولوجيا مصادر التعلم(. 2009)مازن، حسام الدين -

 .الفجر للتوزيع والنشر
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كفر . ةاإللكترونيتكنولوجيا المعلومات ووسائطها (. 2010)مازن، حسام الدين محمد -

 .دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع: الشيخ

التعلم  إدارةصعوبات استخدام نظام (. 2012)محمد محمود عبدالوهاب محمود،  -

مودل بعض الجامعات المصرية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس و  اإللكتروني

 .115-154(78)2، مجلة كلية التربية بالمنصورة. طلبهم دراسة تقومية

 اإللكترونيلم التع إدارةدرجة توافر كفايات نظام (. 2014)المزاري، صفاء عدنان -

"moodle " فرع األردن / لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة العربية المفتوحة

 .جامعة اليرموك، اربد (. رسالة ماجستير غير منشورة)من وجهة نظرهم

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك (. 2013)مزروع، ياسر سيد احمد محمد  -

مجلة الجمعية التربوية . البلك بورد اإللكترونيلم التع إدارةخالد نحو استخدام نظام 

 . 84-114(52)، للدراسات االجتماعية

الحاجات التدريبية ألعضاء هيئة (. 2012)آل مسعد، احمد بن زيد بن عبد العزيز -

-266(1)24،مجلة جامعة الملك سعود. اإللكترونيالتدريس للتدريس في بيئة التعلم 

229. 

دار : عمان. االستخدامات التربوية لتكنولوجيا التعليم(. 2007) النوايسة، أديب عبداهلل -

 .كنوز المعرفة
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 (1)ملحق رقم 

 االستبانة بصورتها األولية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

.المحترمة/المحترم.................................:.............الدكتورة/االستاذالدكتور

بركاته و هللا رحمة و عليكم   السالم

بعنو دراسة بإجراء الباحثة تقوم ان درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات "
والعوامل التي تحد من ذلك االستخدام  (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمةاألردنية الخاصة 
من وجهة نظرهم ا" درجة نيل متطلبات من كجزء ، في المعلوماتلماجستير تكنولوجيا

التعليم في واالتصاالت األوسط الشرق بجامعة ، عمان في   . األردن/
.فقره(44)ةتتضمنهذهاالستبان:ثةاستبانةولغاياتتحقيقأهدافالدراسةأعّدتالباح

نعه لما ونظرا ومعرفة ودراية خبرة من فيكم هذيعمده في قة المجال، أيديكمأا بين ضع

منحيث بشأنها مالحظاتكم إبداء راجية لموضوعامةمالءاالستبانة، وهلفقراتهما لدراسة،

 يرجىوضعإشارةإلىبحاجة لذا والتعديلالمقترح، بالحقلالذيترونهمناسبا (x) تعديل،

إزاءكلفقرةمنفقراتاالستبانةفضالعنأيةمالحظةترونأنهاضروريةلتطويراألداة،

حظاتكممالبانتظارالألغراضالبحثالعلمي،إلنتستخدمستعطونهااإلجابةالتيعلمابأن

 .الكريمة

.أرجوأنتتقبلواصادقمودتيواحتراميشاكرةلكمتعاونكم،معبالغالتقدير

مراممصطفىخليلعمرو:الباحثة

:معلوماتعامة:الجزءاألول

:أسئلةخمسةالرجاءاإلجابةعناألسئلةاآلتيةوعددها

 اسمالكلية(:) 

 التخصص)(:

 نثىأ)(ذكر)(:النوعاالجتماعي

 عددسنواتالخبرةفيالتدريسالجامعي: 

(فمافوق10)من()(9-5)من)(5أقلمن)(

 اديميةالرتبةاألك: 

أستاذ)(أستاذمشارك)(أستاذمساعد)(محاضر)(
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 (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةدرجة استخدام نظام : الجزء الثاني 

 :ما مدى استخدامك للنظام في المجاالت التالية 

 
 

 الرقم

 
 

 الفقرات

 
مدى انتماء الفقرة لدرجات 

لتعلم ا إدارةاستخدام أنظمة 

 (LMS) اإللكتروني

 
 دقة الصياغة اللغوية وسالمتها

 
 

التعديل 
 المقترح 

 
 منتمية

 
 غير منتمية

 
 مناسبة

 
 غير مناسبة

 

1-  
 

التعلم  إدارةأنشر المواد التدريسية للطلبة من خالل أنظمة 

 .(LMS) اإللكتروني

     

 

2- 
ل لكافة المواد التي أدرسها من خال"  خطة الطالب"أنشر 

 .(LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةأنظمة 
     

 

3- 
لتكليف الطلبة  (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةأستخدم  نظام 

بحل وظائف تتألف من أكثر من ملف وإعادة إرسالها من 
 خالله باستخدام أداة 

(Advanced uploading of files.) 

     

لتكليف الطلبة  (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةأستخدم  نظام  -4
بحل وظائف تتألف من ملف واحد وإعادة إرسالها من خالله 

 باستخدام أداة 

(Upload a single files.) 

     

لتكليف الطلبة  (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةأستخدم  نظام  -5

 Online)بحل وظائف في أثناء المحاضرة باستخدام أداة 
text). 

     

لتكليف الطلبة  (LMS) اإللكترونيالتعلم  دارةإأستخدم  نظام  -6

 Offline )بحل وظائف يتم تسليمها باليد باستخدام أداة 
activity) 

     

 

7- 
إلجراء امتحانات  قصيرة من خالل (  Choice)استخدام أداة 

  (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةنظام 

     

اقشة قضايا مع طلبتي لمن " Chat"استخدام أداة الحوار    -8

 )موودل )اإللكترونيالتعلم  إدارةمنهجية من خالل نظام 

     

لتوزيع استبانات وإجراء " Database"استخدام أداة  -9
التعلم  إدارةاستفتاءات حول قضايا محددة من خالل   نظام 

 .)موودل )اإللكتروني

     

ة إلعداد شرائح تعليمي" Flashcard- Trainer"استخدام أداة  -10
موودل )اإللكترونيالتعلم  إدارةتفاعلية للطلبة من خالل نظام 

.( 

     

لعقد منتديات حوار بين الطلبة حول " Forum"استخدام أداة  -11
التعلم  إدارةالمواضيع التي أدرسها من خالل  نظام 

 .)موودل )اإللكتروني

     

 
 12- 

لبناء مسرد مصطلحات خاص " Glossary"استخدام أداة 
التعلم  إدارةعض المواد التي أدرسها للطلبة من خالل نظام بب

 .)موودل )اإللكتروني
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13- 
لبناء دروس تعليمية متتابعة من " Lesson"استخدام أداة 

 .)موودل )اإللكترونيالتعلم  إدارةخالل نظام 

     

 

14- 
ألخذ رأي الطلبة حول " Questionnaire"استخدام أداة 

 .)موودل )اإللكترونيالتعلم  إدارةالل نظام قضية محددة من خ

     

 
15- 

في إجراء اختبارات متعددة األسئلة من " Quiz"استخدام أداة 

 .)موودل )اإللكترونيالتعلم  إدارةخالل نظام 
     

 

16- 
إلجراء اختبارات " Realtime Quiz"استخدام أداة 

لتعلم ا إدارةموضوعية محددة بزمن لكل سؤال من خالل نظام 
 .)موودل )اإللكتروني

     

إلعالم طلبتي بآخر " Latest News"استخدام أداة  -17
المستجدات ذات العالقة بالمادة التي أدرسها من خالل نظام 

 .)موودل )اإللكترونيالتعلم  إدارة

     

إلعالم طلبتي بمواعيد " Upcoming Evens"استخدام أداة  -18
وغيرها من خالل نظام الحوار،  بارات والندوات وجلساتاالخت

 .)موودل )اإللكترونيالتعلم  إدارة

     

التعلم  إدارةاستخدام مواد دراسية منشورة على نظام  -19

 .أثناء المحاضرة )موودل )اإللكتروني

     

 إدارةأشجع طلبتي على عمل مشاريع مشتركة باستخدام نظام  -20

 .(LMS)اإللكترونيالتعلم 

     

ل على انشاء بنك لألسئلة خاص بالمادة التي ادرسها من أعم -21

 .(LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارةخالل نظام 

     

لتنمية مهارات  (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةاستخدام نظام  -22
 .الطلبة في التعامل مع المعلومات

     

لتنمية مهارات  (LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارةاستخدام نظام  -23
 .حل المشكالت عند الطلبة

     

لتنمية مهارات  (LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارةاستخدام نظام  -24
 .التواصل عند الطلبة مع االخرين

     

لتنمية مهارات  (LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارةاستخدام نظام  -25
 .التعلم التعاوني عند الطلبة 

     

لتنمية مهارات  (LMS)كترونياإللالتعلم  إدارةاستخدام نظام  -26
 .القيادة عند الطلبة 

     

لتنمية مهارات  (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةاستخدام نظام  -27
 .التعلم الذاتي عند الطلبة
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 : (LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارةالعوامل التي تحد من استخدام نظام : الجزء الثالث 
 

 
 

 الرقم

 
 

 الفقرات

 
اء الفقرة لدرجات مدى انتم

التعلم  إدارةاستخدام أنظمة 

 (LMS) اإللكتروني

 
دقة الصياغة اللغوية 

 وسالمتها

 
 

التعديل 
 المقترح

 
 منتمية

 
 غير منتمية

 
 مناسبة

 
 غير مناسبة

 

1-  
 

 اإللكترونيالتعلم  إدارةصعوبة استخدام نظام 

(LMS) . 

     

      .(LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةبطء عمل نظام  -2

 

3- 
صعوبة الحصول على الدعم الفني من المعنيين في 

 .الجامعة عند الحاجة
     

 

4- 
الصيانة  إلىتعطل جهاز الحاسوب وحاجته 

 .المستمرة 
     

      .عدم قناعتي باستخدام التكنولوجيا في التعليم  -5

 

6- 
التعلم  إدارةعدم قناعتي باستخدام نظام 

 .في التعليم  (LMS)اإللكتروني

     

 

7- 
عدم اشتراكي بأي دورة تدريبية الستخدام 

 .التكنولوجيا في التعليم
     

 

8- 
عدم اشتراكي بأي دورة تدريبية الستخدام نظام 

 .في التعليم (LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارة

     

 

9- 
عدم وجود الدعم المعنوي من الجامعة الستخدام 

 .(LMS)كترونياإللالتعلم  إدارةنظام 

     

التعلم  إدارةالشعور بأن استخدم نظام   -10

 .ةسيزيد من أعبائي األكاديمي (LMS)اإللكتروني

     

 

11- 

الخوف من األمراض الصحية كآالم الظهر والرقبة 
 .عند استخدام الحاسوب

     

التعلم  إدارةعزوف الطلبة عن استخدام نظام   -12

الدخول عليه من لصعوبة  (LMS) اإللكتروني
 .منازلهم

     

التعلم  إدارةعزوف الطلبة عن استخدام نظام  -13

من منازلهم لعدم توافر أجهزة  (LMS) اإللكتروني
 .حاسوب فيها

     

التعلم  إدارةعزوف الطلبة عن استخدام نظام  -14

من منازلهم لكلفة اإلنترنت  (LMS) اإللكتروني
 .العالية

     

التعلم  إدارةعن استخدام نظام  عزوف الطلبة -15

من منازلهم لعدم قناعتهم  (LMS) اإللكتروني
 .بفعاليتها في تعلمهم

     

التعلم  إدارةعزوف الطلبة عن استخدام نظام  -16

التدريب على  إلىلحاجتهم  (LMS) اإللكتروني
 .استخدامه
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 (2)ملحق رقم 

 قائمة بأسماء السادة المحكمين ألداة الدراسة

 مكان العمل التخصص االسم الرقم

 الجامعة األردنية تكنولوجيا التعليم عبد المهدي علي الجراح. د.أ 1

 الجامعة األردنية تكنولوجيا التعليم منصور الوريكات. د.أ 2

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم عبدالحافظ سالمة. د.أ 3

 امعة األردنيةالج مناهج وطرق تدريس منعم السعايدة. د.أ 4

 جامعة الشرق األوسط وقيادة تربوية إدارة عباس مهدي الشريف. د.أ 5

 الجامعة األردنية تكنولوجيا التعليم مهند أنور الشبول. د 6

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم وفاء مهنا. د 7

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم  خالدة شتات. د 8

 جامعة الشرق األوسط وقيادة إدارة رادكةأمجد د. د 9

 الجامعه االردنية قياس وتقويم فاطمة العدوان. د 10
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 (3)ملحق رقم 

 االستبانة بصورتها النهائية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

السالمعليكمورحمةهللاوبركاته

 

التدريس في الجامعات  درجة استخدام أعضاء هيئة"تقومالباحثةبإجراءدراسةبعنوان
والعوامل التي تحد من ذلك االستخدام  (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة ألنظمةاألردنية الخاصة 
من وجهة نظرهم " في الماجستير درجة نيل متطلبات من كجزء المعلومات، تكنولوجيا

التعليم في واالتصاالت عمان في األوسط الشرق بجامعة ،   . األردن/


نأجلتحقيقأهدافالدراسةقامتالباحثةبإعدادهذهاالستبانةالتيتتكونمنثالثةوم
األول الجزء أجزاء، عامة: معلومات من يتكون الثاني. الجزء استخدام: درجة من يتكون

والجزء.فقرة(25)،ويتكونمن(LMS)اإللكترونيالتعلمإدارةأعضاءهيئةالتدريسلنظام

التعلمإدارةمنالعواملالتيتحدمندرجةاستخدامأعضاءهيئةالتدريسلنظاميتكون:الثالث
.فقرة(14)،وتكونمن(LMS)اإللكتروني

بدقة عليها االستجابة درجة وتحديد االستبانة فقرات قراءة حضرتكم من يرجى لذا
علماأنهذهاالجابةرأيك،إلىوموضوعيةوذلكبوضعاشارةفيالمكانالمناسبالذييشير

والدراسة البحث ألغراض إال تستخدم ولن سرية ستبقى على. والتقدير الشكر فائق ولكم
.تعاونكم

:الباحثة

.مراممصطفىخليلعمرو

 :معلومات عامة: الجزء األول 

:أسئلةأربعةرجاءاإلجابةعناألسئلةاآلتيةوعددهاال

 اسمالكلية)(: 

 

 نثىأ)(ذكر:)(اعيالنوعاالجتم

 عددسنواتالخبرةفيالتدريسالجامعي: 

(فأكثر10)من)((9-5)من)(5أقلمن)(



 الرتبةاألكاديمية: 

أستاذ)(أستاذمشارك)(أستاذمساعد)(محاضر)(
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 (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةدرجة االستخدام لنظام : الجزء الثاني 

 :ما مدى استخدامك للنظام في المجاالت اآلتيه

 
 الرقم

 
 الفقرات

 
جة بدر

 كبيرة جدا  

 
 بدرجة كبيرة

 
بدرجة 
 متوسطه

 
 بدرجة قليلة

 
بدرجة قليلة 

 جدا  

 

1- 
أنشر المواد التدريسية للطلبة من خالل منظومة 

 .(LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارة

     

2- 
 

لجميع المواد التي "  خطة الطالب"أنشر 
 اإللكترونيالتعلم  إدارةأدرسها من خالل أنظمة 

(LMS). 

     

 (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةأستخدم  نظام  -3
لتكليف الطلبة بحل وظائف تتألف من أكثر من 
 ملف وإعادة إرسالها من خالله باستخدام أداة 

(Advanced uploading of files.) 

     

 (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةأستخدم  نظام  -4
 .لحل الوظائف

     

 إلعالم" Upcoming Evens" أداة استخدم -5
 وجلسات والندوات االختبارات بمواعيد طلبتي
 التعلم إدارة نظام خالل من وغيرها... الحوار

 .( موودل)اإللكتروني

     

 إدارة نظام على منشورة دراسية مواد استخدم -6
 .ةالمحاضر أثناء في)  موودل)اإللكتروني التعلم

     

حانات  إلجراء امت(  Choice)استخدم أداة  -7
 اإللكترونيالتعلم  إدارةقصيرة من خالل  نظام 

(LMS) . 

     

مع طلبتي  " Chat"استخدم أداة الحوار    -8
 إدارةلمناقشة قضايا منهجية من خالل نظام 

 .)موودل )اإللكترونيالتعلم 

     

لتوزيع استبانات " Database"استخدم أداة  -9
خالل    وإجراء استفتاءات حول قضايا محددة من

 (.موودل )اإللكترونيالتعلم  إدارةنظام 

     

إلعداد " Flashcard- Trainer"ستخدم أداة ا -10
شرائح تعليمية تفاعلية للطلبة من خالل نظام 

 .)موودل )اإللكترونيالتعلم  إدارة

     

لعقد منتديات حوار " Forum"استخدم أداة  -11
ن بين الطلبة حول المواضيع التي أدرسها م

 .)موودل )اإللكترونيالتعلم  إدارةخالل  نظام 

     

 

 12- 
لبناء مسرد " Glossary"استخدم أداة 

مصطلحات خاص ببعض المواد التي أدرسها 
التعلم  إدارةللطلبة من خالل نظام 

 .)موودل )اإللكتروني
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 الرقم

 
 الفقرات

 
بدرجة 

 كبيرة جدا  

 
 بدرجة كبيرة

 
بدرجة 
 متوسطه

 
 ليلةبدرجة ق

 
بدرجة قليلة 

 جدا  

 

13- 
لبناء دروس تعليمية " Lesson"استخدم أداة 

التعلم  إدارةمتتابعة من خالل نظام 

 .)موودل )اإللكتروني

     

 

14- 
ألخذ رأي " Questionnaire"استخدم أداة 

 إدارةالطلبة حول قضية محددة من خالل نظام 

 .)موودل )اإللكترونيالتعلم 

     

في إجراء اختبارات " Quiz"أداة استخدم  -15
التعلم  إدارةمتعددة األسئلة من خالل نظام 

 .)موودل )اإللكتروني

     

إلجراء " Realtime Quiz"استخدم أداة  -16
اختبارات موضوعية محددة بزمن لكل سؤال 

 .(LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارةمن خالل نظام 

     

م طلبتي إلعال" Latest News"استخدم أداة  -17
بآخر المستجدات ذات العالقة بالمادة التي 

التعلم  إدارةأدرسها من خالل نظام 

 .)موودل )اإللكتروني

     

أشجع طلبتي على عمل مشاريع مشتركة  -18

 .(LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارةباستخدام نظام 

     

أعمل على انشاء بنك لألسئلة خاص بالمادة  -19
التعلم  إدارةل نظام من خال أدرسهاالتي 

 .(LMS) اإللكتروني

     

 (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةاستخدم نظام  -20
لتنمية مهارات الطلبة في التعامل مع 

 .المعلومات

     

 (LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارةاستخدم نظام  -21
 .لتنمية مهارات حل المشكالت عند الطلبة

     

 (LMS)اإللكترونيعلم الت إدارةاستخدم نظام  -22
لتنمية مهارات التواصل عند الطلبة مع 

 .اآلخرين

     

 (LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارةاستخدم نظام  -23
 .لتنمية مهارات التعلم التعاوني عند الطلبة 

     

 (LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارةاستخدم نظام  -24
 .لتنمية مهارات القيادة عند الطلبة 

     

 (LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةستخدم نظام ا -25
 .لتنمية مهارات التعلم الذاتي عند الطلبة
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 (LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارةالعوامل التي تحد من استخدام نظام : الجزء الثالث 
 

 
 الرقم

 
 الفقرات

 
بدرجة 

 كبيرة جدا  

 
 بدرجة كبيرة

 
بدرجة 
 متوسطه

 
 بدرجة قليلة

 
بدرجة قليلة 

 دا  ج

 

1-  
 

 اإللكترونيالتعلم  إدارةصعوبة استخدام نظام 

(LMS). 

     

      .(LMS) اإللكترونيالتعلم  إدارةبطء عمل نظام  -2

 

3- 
صعوبة الحصول على الدعم الفني من المعنيين 

 .في الجامعة عند الحاجة
     

 

4- 
الصيانة  إلىتعطل جهاز الحاسوب وحاجته 

 .المستمرة 
     

 

5- 
 التعلم إدارة نظام باستخدام قناعتي قلة

 .التعليم في (LMS)اإللكتروني

     

 

6- 
قلة اشتراكي بأي دورة تدريبية الستخدام نظام 

 .في التعليم (LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارة

     

 

7- 
قلة الدعم المعنوي من الجامعة الستخدام نظام 

 .(LMS)اإللكترونيالتعلم  إدارة

     

 

8- 
التعلم  إدارةشعور بأن استخدم  نظام ال 

سيزيد من أعبائي  (LMS)اإللكتروني
 .األكاديمية

     

 

9- 
الخوف من األمراض الصحية كآالم الظهر 

 .والرقبة عند استخدام الحاسوب
     

التعلم  إدارةعزوف الطلبة عن استخدام نظام  -10

لصعوبة االتصال عليه من  (LMS) اإللكتروني
 .منازلهم

     

 

11- 

التعلم  إدارةعدم قدرة الطلبة استخدام نظام 

من منازلهم لعدم توافر  (LMS) اإللكتروني
 .أجهزة حاسوب فيها

     

التعلم  إدارةعدم قدرة الطلبة استخدام نظام   -12

من منازلهم لكلفة اإلنترنت  (LMS) اإللكتروني
 .العالية

     

التعلم  إدارةعزوف الطلبة عن استخدام نظام  -13

من منازلهم لعدم قناعتهم  (LMS) اإللكتروني

 .بفاعليتها في تعلمهم

     

التعلم  إدارةعزوف الطلبة عن استخدام نظام  -14

التدريب على  إلىلحاجتهم  (LMS) اإللكتروني
 .استخدامه
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 (4)ملحق رقم 

 لوزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب تسهيل المهمة
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 (5)ملحق

 كتاب تسهيل المهمة لجامعة البترا
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 (6)ملحق 

 كتاب تسهيل المهمة لجامعة جدارا
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 (7)ملحق 

 ةالخاص الزرقاءتاب تسهيل المهمة لجامعة ك

 


