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 :المستخلص
التربية الهيئة التدريسية في كلية  أعضاءيختبر البحث الحالي درجة امتالك 

 الحاسوب المستندة الىالتزامنية والعملية التعليمية  إدارةقدرات جامعة ديالى  – األساسية

الهيئة التدريسية  أعضاء، اذ تمثلت مشكلة البحث بمدى امتالك نولوجيا المعلوماتتكو

وقد ، اإللكترونيكأحد تقنيات التعليم الفوري الحاسوبي عينة البحث لمهارات التعليم 

على عينة البحث  تع، ووزجمع البياناتلاستخدمت استمارة االستبانة كأداة رئيسة 

، لتمثيلهم مجتمع البحثمن فئة التدريسين حصراً تم اختيارهم عمدياً واستمارة، ( 65)

واإلجابة عن تساؤله ( من المجتمع، ولغرض تحقيق هدف البحث %38نسبة ) وشكلوا

التربية أعضاء الهيئة التدريسية في كلية  فاد بامتالكالذي أالفرض الرئيس وله  صيغ

، وتم تحليل المعتمد على الحاسوب اإللكترونيلمهارات التعليم جامعة ديالى  – األساسية

اذ استخدمت عدد من األساليب ، (SPSS) اإلحصائيةالحزمة البيانات باستخدام 

، فضالً عن الفروض الفرعية الفرض الرئيسللتحقق من صحة  االتجاهية اإلحصائية

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف. وجاءت ومنها  المنبثقة عنه

التربية سية في كلية امتالك أعضاء الهيئة التدريالبحث، فقد تبين  النتائج مطابقة لفرض

والتي على ضوئها تم  الحاسوبي التزامنيلمهارات التعليم  جامعة ديالى – األساسية

 . حاليال البحثصياغة مجموعة من التوصيات التي يؤمل أن يستفاد منها المعنيين في 

 التزامني(  الرقمي)  الحاسوبي التعليم تقنية مهاراتالكلمات المفتاحية: 
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    Introductionالمقدمة  

إن اشتداد المنافسة والتحديات التي تواجه المنظمات وال سيما الجامعات كثيرة 
ومعقدة، نتيجًة لثورة تكنولوجيا المعلومات التي ركزت االهتمام إلى استخدام التقنيات 

، قرب للخيال، إذ قدمت انجازات في مجال التعليم أوالتعليمي الحديثة في المجال العلمي 
وأصبحت جزًء ال يتجزأ من عمل الجامعات. وبدأ ينظر إلى هذه التكنولوجيا بوصفها 
وسائل مهمة وحتمية لتحقيق رؤى وتطلعات المؤسسات التعليمية، ومن ثم األهداف 

. إذ بدأت الجامعات تتبارى من أجل الظهور في مواقع متقدمة في الترتيب المجتمعية
مات األعمال، وبحسب معايير عالمية معتمدة ومنها العالمي ، وهذا التنافس جعلها كمنظ
 . التعليم وتكوين رأس مالها الفكري

 الجامعاتة ومنهج تسير عليه أداعد التكنولوجيا التعليمية تن وضمن هذا السياق فإ
ويخلق ، يعزز نقاط قوتها مصدراً  ا، فضالً عن كونهتحقق تقدمهاوركيزة مهمة والكليات 

 بين اإلنساني التفاعل يشكلو .ئة عالمية متسرعة ومتغيرة ومعقدةلها فرصاً جديدة في بي

 البيئة أن عن فضالً  التعلم، نحو دافعاً  االلكترونية، التعليمية البيئة في والطلبة االساتذة

ً  حافزاً  تشكل االلكترونية التعليمية  للتواصل ايجابية آليات ويصوغ ليؤسس لألستاذ مهما

 . التعليمية العملية خالل الطلبة مع االجتماعي

الفعلية تناول التطبيقات العملية ي امعرفي اماسهإوانطالقاً مما سبق يقدم البحث الحالي 
مدى امتالك مؤهالت التعليم االلكتروني ، فضالً عن قياس الحاسوبي التزامنيللتعليم 

األمر الذي يسهل لها جامعة ديالى  – األساسيةالتربية في كلية  لدى الهيئة التعليمية
. ولذلك الل التوظيف الخالق لمفهوم التعليم المستند على التكنولوجياتحسين أدائها من خ

هدف اللغرض تحقيق  مباحث متضمناً أربعة الموضوعهتم البحث الحالي بدراسة هذا ا
  :ت هيكليته على وفق الترتيب اآلتيصيغوقد ، البحثمن 

 للبحث والدراسات السابقة.: اإلطار المنهجي المبحث األول 

 اإلطار النظري للبحث :المبحث الثاني. 

 للبحث : اإلطار العمليالثالث المبحث. 

 ي للبحث: اإلطار الختامالرابع المبحث. 

 فيالمبين نموذج األعلى بحث الفي عرض معلومات  لذا سيعتمد الباحثان
 :( 1) الشكل 
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 ( مخطط موضوعات البحث1شكل )

 المبحث األول : منهجية البحث وبعض الدراسات السابقة

البحث الحالي من خالل  إعداديتعرض هذا المبحث إلى بيان المنهجية المتبعة في 
 اآلتي:

 أوالً: اإلطار العام للبحث

 اآلتي: ويشتمل على 

    Problem of Researchمشكلة البحث  .1

يتبنى البحث الحالي موضوعاً مهماً بوصفه مفهوماً جديداً ومعاصراً تعمل         
المنظمات على تطبيقه باختالف أنواعها استجابًة لمتغيرات وعوامل البيئة ، أما على 

وال سيما وفي ظل االنفتاح نحو تكنولوجيا المعلومات الجامعات الصعيد التطبيقي فان 
بغية التنافس وتفعيل الدور  التعليم االلكترونيفإنها بحاجة إلى تطبيق وتوظيف مفهوم 

 سواًء داخل التعليمي الذي يساعدها في االرتقاء بالجانب التعليمي وتحقيق قيمة عالية
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ليها في ها )إذ تمسي الحاجة االجامعة )زيادة الرصيد التعليمي والخبرة( أو خارج
 قطاعات العمل المختلفة(.

ً  التعليم هدف انك وإذا  فان المتعلم، سلوك في مرغوب تغيير إحداث عموما

 خاصة بالغة أهمية ذو ديع االلكتروني التعليم تقنيات استخدامتزيد من  باتجاهات االهتمام

 .التعليم في التكنولوجيا استخدام واتساع المعلوماتية ثورة ظل في

تتمثل مشكلة البحث الحالي في كيفية استعداد وجاهزية الهيئة  وبناًء على ذلك
بوصفه الفوري( )الحاسوبي التزامني التدريسية في الجامعات العراقية للعمل بالتعليم 

ما رئيس ومفاده "تساؤل بيمكن تحديد مشكلة البحث منه االلكتروني، وأحد تقنيات التعليم 
لمهارات التعليم  األساسيةالتربية مدى امتالك اعضاء الهيئة التدريسية في كلية 

 " .؟ تكنولوجيا المعلومات التعليم االلكتروني وطار الحاسوبي التزامني في إ

   Idea of Researchفكرة البحث  .2

يشتمل على اساليب عديدة التعليم االلكتروني الذي تنطلق فكرة البحث من مفهوم 
في ظل التطورات التكنولوجية في ومنها التعليم التزامني بالحاسوب )ظاهرة البحث( و

 العملية التعليمية االلكترونية وال سيما في تطبيقال إلىعالم اليوم، ومن ثم االنتقال 
التحول من  ومحاولةفي الجامعات العراقية،  متقدمة في فن التعليملتحقيق مستويات 

تتعامل مع األفكار التي تحتاج  النظرياتإن  إذ، يالتطبيق إلىيري الفكر األكاديمي التنظ
ن التطبيق يتعامل مع النتائج ممارسات تطبيقية على أرض الواقع، وأل إلىبدورها 

 .يؤتي ثماره إذا ما طبقت األفكار المتحققة ويرتقب منه أن

    Importance of researchالبحث  أهمية .3

سلوب مية الحديثة والمتمثلة في دمج األالطرائق التعليتكمن في تركيز البحث على و
لمواجهة  التعليم االلكترونيمع االعتماد على التقنيات الحديثة في التقليدي المنهجي 

ومواكبة الحاجات الحالية والمستقبلية التحديات ومتطلبات تأهيل االنظمة التعليمية 
 التي النتائج من هأهميت البحث ستمدفضالً عن ذلك ي والمجتمع على السواء. للجامعة

 بغية وحفزهم األساتذة قدرات تلمس بهدف، منه المرجوة الفائدة ومدى إليها توصليس

ً  اإللكتروني التعلم نحو إيجابية اتجاهات خلق  المتزامن الفوري والتواصل عموما
 . الجامعة ةاستراتيجيو أهداف مع تماشياً  وذلك ،خصوصا

مساهمته الجادة لتحقيق فائدة من الناحيتين العلمية في أهمية البحث تتمثل كما 
 والعملية من خالل إبرازها للجوانب اآلتية:
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 فضالً عن بناء متمكن من مهارات ومتطلبات العصر إعداد جيل من الطلبة ،
التعليم االلكتروني في ظل انموذج لتشجيع مؤسسات التعليم على استثمار 

 .تكنولوجيا المعلومات

 له أهمية في زيادة قدرات وإمكانيات في وقتنا المعاصر،  امهم ايتناول موضوع
في التوجه نحو التعليم االلكتروني من  جامعة ديالى – األساسيةالتربية كلية 

 .الحاسوبخالل استغالل تقنيات 

  في تطوير  عامالدور الريادي والمؤثر الذي تؤديه الجامعات والكليات بشكل
، والتكنولوجية الحياة الثقافية للبلد بأبعادها المختلفة )العلمية، والفكرية، واألدبية

 .... الخ (

 دى امتالك اعضاء الهيئة التدريسية في دراسة واستقراء المالمح األساسية لم
 .التعليم االلكترونيالتعليم الحاسوبي كأحد تقنيات المبحوثة لمهارات  كليةال

  دعم وتوجيه الميدان المبحوث لتناول مثل هذه الموضوعات المهمة بالدراسة
وفي عامًة والتحليل ألجل االستفادة منها في تحسين أداء العملية التعليمية 

 .موضوع البحث خاصةً  الجامعة

 
   Objectives of Researchالبحث   أهداف .4

النظري والميداني إلى تحقيق إلحاطة بأبعاد مشكلة البحث فانه يسعى في جانبيه ل
 األهداف اآلتية:

 األساسيةالتربية درجة امتالك اعضاء الهيئة التدريسية في كلية  الكشف عن – 
التعليم التعليم الحاسوبي التزامني كأحد تقنيات لمهارات  جامعة ديالى

 .االلكتروني المستند على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 بالتعليم االلكتروني المستند على تكنولوجيا  العمل نحو التوجه إلى الحاجة إبراز
 .العائد على االستثمار في المدى البعيد لتحقق الحاسوب

 الحاسوبي كتقنية من تقنيات  التعليم ألهمية البحث عينة إدراك مدى معرفة
 في مساهمته ومدىااللكتروني المستند على تكنولوجيا المعلومات  التعليم

 .لعلمي واألداء التعليمي بشكل عامالمستوى اتحسين 

 تقنيات التعليم الحاسوبي في  استخدام نحو االساتذة اتجاهات على التعرف حاولي
 .المتزامن التواصل

  

    Hypothesis of Research ض البحثوفر .5

 أو رفضهويتضح قبوله المراد بحثها، الفرض هو إجابة مؤقتة أو حل متوقع للمشكلة 
البحث الحالي ف اهدأهميه وأفي ضوء وبعد التحليل العملي للظاهرة موضوع البحث، 

) يمتلك  : ثبات صحة الفرض الرئيس اآلتيإليسعى ومن خالل المسح الميداني، فإنه 
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مهارات التعليم  جامعة ديالى – األساسيةالتربية أعضاء الهيئة التدريسية في كلية 
 :ينبثق عنه الفروض الفرعية االتية( و " التزامني " االلكترونيالحاسوبي 

 األساسيةالتربية يمتلك أعضاء الهيئة التدريسية في كلية ): ولالفرض األ – 
 .والمكونات المادية للحاسوب( األجهزةمهارات استخدام  جامعة ديالى

 األساسيةالتربية يمتلك أعضاء الهيئة التدريسية في كلية ): الفرض الثاني – 
 .(التعليميةمجيات الحاسوب امهارات استخدام بر جامعة ديالى

 األساسيةالتربية يمتلك أعضاء الهيئة التدريسية في كلية ): الفرض الثالث – 
 .استخدام الشبكات واالتصاالت( مهارات جامعة ديالى

 

 : Procedures of Research  ثانياً: إجراءات البحث

 وتشتمل على اآلتي:

 : Methodology of Research منهج البحث .1

 ، نظري وتطبيقي .ببعدين البحث الحاليسيتم تناول 

  البعد النظري: ويتم فيه تناول الجوانب النظرية لبيان مفهوم التعليم الحاسوبي
 .كأحد تقنيات التعليم االلكتروني التزامني

  :بنظرة يتميز الذي ، الكمي التحليلوالوصفي  التحليل فيه سلكويالبعد التطبيقي
، إذ يصف الحالة التي سيقترن اآلراءيركز على استطالع  كونهل، شمولية

بتحليلها ومن ثم يؤول إلى استخالص النتائج، فالوصف استخدم في جمع 
عني بتحديد النتائج فالتحليل  أماالبيانات والمعلومات الالزمة لمتطلبات البحث، 

على  اإلجابةفروض البحث أو نفيها، مع  إلثباتبرز المؤشرات أللوقوف على 
 .مشكلة البحث المطروحة

 
 :Tools of Research البحث أدوات .2

 : استخدم في جمع بيانات ومعلومات البحث اآلتي

 ( وذات العالقة بموضوع البحثوأجنبيةالمتوافرة )عربية : المراجع العلمية. 

  البحث عن أعضاء معلومات رسمية: من الشعبة االدارية في الكلية مجتمع
 .الهيئة التدريسية

 مع العينة المستهدفة : المقابالت الشخصية. 
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 االستبانةQuestionnaire :  من أجل قياس مدى امتالك اعضاء الهيئة

، الحاسوبي كتقنية من تقنيات التعليم االلكترونيالتدريسية لمهارات التعلم 
 اآلراء مناسبة الستطالعاستخدمت االستبانة وتعد أداة البحث الرئيسة، بوصفها 

وقياس االتجاهات ووجهات النظر فيما يخص مواقف معينة، فضالً عن أنها 
محددة وواضحة، ويمكن من خاللها  هادقيقة في التشخيص عندما تكون فقرات

الحصول على البيانات التي يسهل معها تحديد النتائج، ولكونها تكسب النظرية 
التنبؤ بحركة ت فروضها وكفاءة استخدامها في الجانب التطبيقي واالختبار إلثبا

لخدمة أهداف وفروض البحث . وقد صممت االستمارة المتغيرات مستقبالً 
لمعلومات الشخصية لخصائص وال األولعلى وفق أربعة محاور، خصص و

، والثاني لمحور مهارات استخدام االجهزة والمكونات المادية أسئلة( 6بواقع )
استخدام مهارات ما الثالث فكان لمحور أ( أسئلة، 8للحاسوب وبواقع )

( أسئلة، والرابع كان لمحور مهارة استخدام 10وبواقع )التعليمية مجيات االبر
( فقرة، 34فقراتها ) أصبحت، وبذلك ( أسئلة10وبواقع )الشبكات واالتصاالت 

، فـي ضوء المراجعة المكـتبيةها عدادإلخطوة أولى ك اعتماداً على األدبيات
و ) قرواني، (  2013، لتطويرها كبحث ) العباسيالسابقة  البحوثفضالً عن 

وأخضعت  الختباري  فقراتها لما يناسب البحث الحالي مع تكييف(  2010

اة القياس بحسب الفقرات هيكل أديوضح  اآلتيوالجدول الصدق والثبات، 
 .والمحاور

 والمتغيرات  الفقرات أعداد وصف استمارة االستبانة بحسب(  1 ) جدول

 ع               غ                 ل

 6             ش                

 8      ة                ي        ب              

                        10 

 10   ش                            

 34 4       ع

 

   Validity of Questionnaireصدق االستبانة   .3

هري وصدق الصدق الظا الستبانة، وجب قياسل األوليةالصيغة  إعدادبعد االنتهاء من 
ألجلها " القدرة على قياس الظاهرة المبحوثة التي وضع  بأنه المحتوى لها والذي يعرف

بهذا الصدد إن أفضل وسيلة للتأكد من  العلماء فقد أشار، ( 2000: 43) إبراهيم،  "

الصدق الظاهري ألداة القياس هو عرضها على خبراء متخصصين لتقرير مدى تمثيلها 
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خبراء وذوي عرضت االستمارة على مجموعة محكمين  إذ، للظاهرة المطلوب قياسها
وبناًء رتقاء بمستواها ولضمان تحقيقها للهدف الذي صممت ألجله، لغرض االالتخصص 

نهائي والمبين في لى مالحظاتهم من تعديل أو حذف أو اظافة استقر المقياس بشكله الع
ية كما روعي توزيع العبارات بطريقة متباعدة وليست متسلسلة بغ .الجانب العملي

. األمر الذي يعني ضمنياً صدق محتوى قل تحيزاً الحصول على إجابات أكثر دقة وأ
اجراءات بناء فقرات االستبانة وتحكيمها مؤشراً على  تقدم ماوعدت بناًء على المقياس. 
وزعت على عينة البحث مباشرًة، فضالً عن بشكلها النهائي  إعدادهابعد و .صدقها

 .بشأنهاعن االستفسارات المطروحة  واإلجابةتوضيح فقراتها 

 : Limited of Research  البحث ودحد .4

 واشتملت على االتي:

  ( 4 / 15( وانتهى )  2014 / 12 / 1الحدود الزمانية: إبتدأ البحث من / 

2015 ). 

  ضمن الرقعة  األساسيةالتربية الحدود المكانية: اقتصر البحث على كلية
 .الجغرافية لمحافظة ديالى

  الحدود البشرية: اعضاء الهيئة التدريسية لبيان رأيهم في فقرات االستبانة
 .( 65والبالغ عددهم ) 

 
   Statistical Methods   اإلحصائية األساليب .5

جل التوصل إلى نتائج دقيقة تخدم جموعة من األساليب اإلحصائية من أم استخدمت
أهداف البحث واختبار فروضه، إذ أعتمد على حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم 

وعولجت من متخصص في  نيبوبت البيانات من قبل الباحث، إذ ( SPSSاالجتماعية ) 

تم قياس مستوى اهتمام أفراد العينة للمتغيرات ، وحصائيةاإل ساليباألاستخدام 
 والمتمثلة باآلتي:  االتجاهيةالمقاييس المعروضة من خالل 

 الشخصية  وصف البيانات الخاصة بالصفاتل :النسب المئوية والتكرارات
 . والمميزة للمستجيبين

  لتحديد مستوى وأهمية متغيرات )محاور( البحث: الفرضيالحسابي الوسط 
 واختبار الفروض.

 لقياس معامل التشتت عن الوسط الحسابي: االنحراف المعياري . 

  لمقارنة التباينات ولقياس مستوى التشتت النسبي : معامل االختالف.  

  طبيق للوقوف على التمدى التطبيق: وتقيس المفردات التي اجابت بالتوافق التام
 .الفعلي للظاهرة موضوع البحث
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 التي تحل عليها الفقرة اعتماداً على الوسط الحسابي وتتراوح بين الدرجة :
 .وممتازة –ضعيفة جداً 

 

 :  Main Glossary in Researchالمصطلحات الرئيسة في البحث   .6

 :اآلتيةالرئيسة االجرائية يتبنى البحث الحالي المصطلحات 

  ويعني حتمية وجود المعلم والمتعلم في  التزامني:الحاسوبي الفوري التعليم
جياته المكان نفسه والتعليم والتلقي اعتماداً على تكنولوجيا الحاسوب وبرم

 .واالجهزة الملحقة بالحاسوب

 وهو التعليم الذي يحقق فورية االتصال بين االستاذ : التعليم االلكتروني
جيا المعلومات وتكنولووالطالب اعتمادا على تكنولوجيا الحاسوب 

  .واالتصاالت

  تكنولوجيا المعلومات: كل التقنيات المستخدمة في جمع وتخزين ومعالجة
وتناقل نتائج عمليات التحليل والتصنيف واالستخالص للمعلومات وتوجيه 

ئق مع ضمان االنجاز بدقة اإلفادة منها من قبل المستفيدين بأيسر الطرا
 .وسرعة

 الدراسات واألبحاث السابقة  ثالثاً:

السابقة والتي تيسر الحصول  واألبحاثبتقديم مجموعة من الدراسات نهتم هنا 
بحسب تسلسلها الزمني البحث الحالي، وسنتناولها  بموضوععليها، ولها صلة مباشرة 

 لى ما يأتي:عمن خالل تقسيمها 

    Arabic Studies  الدراسات العربية .1

 ،اتجاهات معرفة إلى رئيس بشكل الدراسة هدفت(:   2010دراسة ) قرواني 

 التعلم بيئة في المتزامن وغير المتزامن الفوري التواصل استخدام نحو الطلبة

 تواستخدم، المفتوحة القدس جامعة في التعليمية سلفيت منطقة في االلكتروني
 من للتحقق(SPSS)  وبرنامج، التحليلية الوصفية اإلحصائية األساليب الدراسة

 والمتوسطات، األحادي التباين تحليل، فضالً عن الدراسة فرضيات صحة

 اتجاهات إن أهمها نتائج إلى الدراسة توصلتو ، (T test)واختبار، الحسابية

 التعليم بيئة في المتزامن وغير المتزامن التواصل استخدام نحو الدارسين

 فقد الدراسة ضوء نتائج وفي .متوسطة انتك مجتمع البحث في االلكتروني

 التعليمية سلفيت منطقة في االلكتروني التعليم بيئة تدعيم بضرورة أوصت

 على والحث سلفيت محافظة في االنترنت لخدمات التحتية البنية ضعف ومراعاة

 .التعليمية سلفيت منطقة في الدراسات من المزيد
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  عنوان " درجة امتالك اعضاء الهيئة (: وحملت 2013) العباسي، دراسة

التدريسية في جامعة ميسان لمهارات تقنيات ادارة التعليم االلكتروني " وهدفت 
درجة امتالك اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة ميسان الى التعرف على 

اعضاء  لمهارات تقنيات ادارة التعليم االلكتروني، تكون مجتمع الدراسة من
في جامعة ميسان من حملة الدكتوراه أو الماجستير وتم  الهيئة التدريسية

واستخدمت لتحقيق اهداف الدراسة اداة  اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية،
، وقد توصلت الدراسة الى امتالك عينة البحث ( فقرة31موجهة اشتملت )

كبر في هذا بدرجة متوسطة ، واوصت ببذل جهد أ لمؤهالت التعليم االلكتروني
من خالل حث اعضاء الهيئة التدريسية على تطوير مهاراتهم وال سيما  المجال

خصصة في مجال التعليم في مجال االنترنت وعقد الدورات التدريبية المت
 .االلكتروني

 

  English Studies   األجنبيةالدراسات  .2

 دراسة (Thiessen : 2001   :)أعضاء اتجاهات معرفةالى  الدراسةت هدف 

 جامعة من المفتوح التعليم تقديم في التفاعل لاج من التدريس هيئة
(Athabasca )ء الهيئة أعضا جميع على الدراسة أجريت ، إذنداك في

 – المتعلم)محور ين هما ورمح خالل من الجامعة في الممارسين التدريسية

 المتعلم) وتفاعل ،المتعلم نظر وجهة من (المحتوى – مالمتعل)محور ( والمعلم
 أظهرت، والتحليلي المسحي اإلحصائي المنهج حثالب اعتمد وقد(، المتعِلم –

 ماستخدا يبين ةايجابي عالقة هناك أن، إذ أثبتت قبول فرض البحث الدراسة
 رضاهم ومدى باستمراروالوسائل التعليمية  المداخل التدريس هيئة أعضاء

 والوسائط االلكتروني البريد مثل والوسائل المداخل هذه استخدام عن وإدراكهم

 .االنترنت خدمة في فرةاالمتو المتعددة

  دراسة (Hlapanis and others : 2006):  التعليم نوع معرفةوهدف الى 

 والمميزات الناجحة االلكترونية الدروس تكوين في فاعلية األكثر االلكتروني
 أجريتواعتمد البحث المنهج التجريبي، إذ ، المتزامن لالتصال الضرورية

 مقرراً  (18) من مكون الكتروني دراسي مجتمع على شهور خمسة لمدة تجربة
و  كمدربين مهنياً  (23) و كمتدربين مدرساً  (59) شاركو ،نلمدرسي الكترونياً 

 من عينة البحث البيانات تجمع وقد التعليم، جلساتل كمديري المهنيين من (2)

 مهم المتزامن االتصال دور إن الدراسة وأظهرت، ونوعياً  مياً ك تلحلو
 االتصال لتكوين استخدمتوتمارس في أربعة أوجه  والمطبقة وضروري

 تعليمية، تشجيعية، اجتماعية،) بأنها عرفت والتي الجلسات مديريل الفعال
 تكوينل المتزامن االتصال بان القائل االعتقاد يدعم وهذا ،(حواريةأو  تفاوضية
 االلكترونية الدروس إلدارة ضرورية ةميز يعد الناجحة االلكترونية الدروس
 من سواء نجاحاً  األكثر الدروس أن الدراسة أظهرت كما .فعال بشكل التعليمية
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 من درجة تخللها التي الدروس انتك المتدربين أو المدربين نظر وجهة
 .المشاركين بين والتفاعل االتصال

 

 السابقة مناقشة الدراسات واألبحاث .3

تناولت التعليم االلكتروني من وجهة  السابقة الدراسات معظم أن القول خالصة
واًء كان نظر الطلبة واالساتذة معاً، ولكن كان جل تركيزها على التعليم عن بعد س

أهم االختالفات عن البحث الحالي الذي يركز على من وهذا  ،تزامنياً أم غير تزامني
وما لتركيز على تقنية التعليم الحاسوبي االتعليم النمطي السائد في الجامعات ولكن مع 

ت اتجاها تباين علىالدراسات السابقة  قااتف، كما يالحظ يصاحبها من تقنيات تكنولوجية
 التعليم بيئة في المتزامن وغير المتزامن االتصال استخدام نحو الطلبةاالساتذة و

 مستوى في اختالفا هناك أن إال ،األكاديمية والمؤسسات الجامعات في االلكتروني

، والسبب في ذلك هو المستوى الفكري سلبية أم ايجابية ونهاك حيث من الطلبة اتجاهات
 تناول في البحث الحالي انفرد وقدلدى الطلبة والذي ال يبلغ مستوى االساتذة الفكري، 

ولكن بهدف قياس مستوى المهارات الفعلية ديالى، جامعة  –كلية التربية االساس 
 وهذا  – انالباحث علم حدود  في  – الدراسة هذه مثل إجراء يسبق لم إذ ،فيها الموجودة

 .للبحث بيرةك أهمية يضفي

 

 :مبررات اختيار البحث الحالي .4

 :تيوتمثلت باآل

تكنولوجيا المعلومات المعاصرة، وألن الجامعات  التطور الكبير فيبسبب  (1
اخل المؤسسة تفاعلية سواًء دتوصف بكثافة عمليات التعليم والتعلم وبطريقة 

 .التعليمية أم خارجها

ال بد من دراسة موضوع مهارات العملية التعليمية المستندة على الحواسيب  (2
زيادة فاعلية وكفاءة ل، التعليم االلكترونيضمن تقنيات في اطار ووالبرمجيات 

عضاء الهيئة التدريسية في مهارات أالوقوف على مستوى التعليم من خالل 
 .ث لمحاولة االرتقاء بهذا المستوىعينة البح كليةال

االرتقاء في ( التزامني )الرقمي المستند الى الحاسوبالتعليم بيان مدى مساهمة  (3
 .والجامعات عمل الكلياتهو صلب  الذي بالمستوى التعليمي
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 :مجاالت االستفادة من البحوث السابقة .5

 :وتمثلت باالتي

 غنيا مصدراوكانت ث البح وموضوعات عناوينك الدراسات تل شكلت (1

تناولت موضوع التي اإللمام ببعض المصادر والمراجع وسهلت  للمعلومات
 التي سهلت بناء اإلطار النظري في البحث الحالي .و البحث

انب النظري الج تأطير، األمر الذي سهل استخدمتف على المصادر التي التعر (2
 .للبحث الحالي

عن بعد معرفة الجوانب التي تناولتها الدراسات واألبحاث السابقة، فضالً  (3
ل معرفة الجوانب التي لم تتناولها هذه الدراسات هالنتائج التي توصلت إليها، س  
 واالنطالق من حيث انتهت.

ومن ثم  .البحث موضوع في اآلخرين تجارب من واالستفادة باالطالع سمحت (4
 .الحالي وتسلسل فقراتها جية البحثبناء وتصميم منه

 .اإلحصائية المناسبة للبحث الحالياختيار الوسائل  (5

 
 المبحث الثاني: اإلطار النظري

خالل تحديد ة لمتغير البحث، من إلى بناء قاعدة معرفية معلوماتييهدف هذا المبحث 
التطبيقية، والتي  مه، وعناصره، فضالً عن استكشاف محتوياته الفكرية ومضامينههومف

عمل تساعد الباحثين في تحديد مسارات الجانب الميداني من البحث الحالي، وسن أنيؤمل 
 :على تحقيق ذلك من خالل اآلتي

 المدخل أوالً: 

تواجه الجامعات اليوم تحديات لم تكن تواجهها في الماضي، إذ كانت أغلب 
، ..في الحرية االكاديمية ونقص التقاليد الجامعية وقلة المالكات المميزة  تحدياتها تنصب

أما اآلن وبعد أن تجاوزت الجامعات هذه التحديات وأكملتها بشكل كبير في الدول 
المتقدمة، والى حٍد ما في الدول النامية، أصبحت تواجه تحديات جديدة تتمثل في 

 .قيق الريادة االكاديميةله لتحالمنافسة في برامج التعليم ووسائ

من  إثراء تراثها العلمي والمعرفي والمنهجيالجامعات تحاول إزاء ما تقدم 
، فإنها تدرك أن التعليم هو المولد الرئيس لسمعتها من خالل تبني السمعة االكاديمية

إلنشاء المعرفة نها تكثف جهودها ما إخالل بناء رأس مالها الفكري داخلياً وخارجياً. ك
، فهي بذلك تؤدي دوراً مهماً من منظور يرها أو تقاسمها من خالل التعليمتطوأو 

االقتصاد المعرفي في ظل التطورات الكبيرة لتكنولوجيا المعلومات بشكل عام 
 وتكنولوجيا التعليم االلكتروني بشكل خاص يوازي ويضاهي دور المصانع في االقتصاد
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جاً لمصنع المعرفة من خالل إنتاج المعرفة الصناعي للبلدان، إذ أنها تمثل بحق أنموذ
نجم ) )البحث العلمي(، والخبرات وتطويرها )التعلم(، ونشر المعرفة وتوزيعها )التعليم(.

 ،2010  :362 – 361). 

وبسبب الطلب المتزايد على الجامعات، وال سيما الخدمات التعليمية والبحثية 
، أو حتى عالمياً، فمن الضروري تبني ، أو البلدمستوى المدينة التي توجد فيها على

تكنولوجية ، فضالً عن التطورات التتواكب مع حجم المنافسة الموجودةأساليب تعليمية 
 الفوري ، وسنحاول هنا تقديم مفهوم التعليم الحاسوبي التزامنيالكبيرة في هذا المجال

 .كأحد تقنيات التعليم االلكتروني كمرشد في هذا المجال

 )الفوري( التزامني ( الرقمي) الحاسوبي التعليممفهوم اً: نيثا

لكي نحيط بالمفهوم يتطلب األمر تفصيله بحسب مفرداته، للوقوف على المفهوم 
كامالً، وإلعطاء صورة مفصلة عما نريد إيصاله من تجزئة المفهوم، ثم اإلشارة إليها 

ولكن يجب التفريق بين مفهوم التعليم التزامني الحاسوبي وبين المفاهيم مجتمعة، 
التركيز هنا على التعليم الذي هو تقليدي من  إذاالخرى الدالة على التعليم االلكتروني، 

 عتماده على التكنولوجيا الرقميةحيث اعتماده على الزمان والمكان وجديد من حيث ا
 .عن بعد أم النمط التقليدي السائدوالذي يعد تقنية من تقنيات التعليم االلكتروني سواًء 

تتطلب اإلحاطة بالمفردات المكونة لمفهوم التعليم الحاسوبي المتزامن دراسته 
، ل كلمة من المفهوم بشكل منفصلمن ناحيتين، لغوية وأكاديمية )لغًة واصطالحاً( ولك

، والتزامن( لكٍل منها ، والحاسوبالتعليم) ات رئيسة وهييتكون من ثالث مفرد إذ
في  –وجهاً لوجه  –المعتمد على الزمان والمكان )مفهوم الن يتكومفهومه الخاص، ل

 وكاآلتي:المؤسسات التعليمية ( 

 العامة البنائية األسس المتعلم إكساب خاللها من يتم منظمة عمليةالتعليم:  .1
 في التحكم عملية أي األهداف، ومحددة ومنظمة مقصودة بطريقة للمعرفة
 وذلك  والتنظيم، والضبط، بالتقنين،  للمتعلم المقدم العلمي والمحتوى المعرفة
 الفلسفة وفق، وعقلياً  ووجدانياً، سلوكياً، إعداده بهدف المتعلم إلى لتوصيله
 (. العالي للتعليم البريطانية العربية األكاديمية) عليها المتفق

، فقد غزا كل إبداعات البشر في عصرنا الحالي أفضليعد من والحاسوب:  .2
مجاالت الحياة وبشكل سريع ومذهل ، لما يقدمه من امكانيات لعرض 

 هوأصبح استخدام .ها ومعالجتها بشكل فائق السرعةالمعلومات واالحتفاظ ب
ضرورياً في حياتنا، وما نشاهده من تطور سريع في تكنولوجيا الحاسوب إال 
 دليل على أهمية استخدامه، إذ لم يعد حقل من المعرفة إال وللحاسوب فيه أثر

( 785: 1998)الرازي، َعرب وقد  .( 96:  2014)البرزنجي والهواسي، 
يعني لغًة "عقل الكتروني أو و( إلى )الحاسوب(، computerمصطلح )
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تعريفات اصطالحاً فقد كثرت  أما(، Oxford, 1995 :134حاسوب آلي" )

الحاسوب وتعددت، بل وتغيرت عبر الزمن وأخذت مفاهيم مختلفة بحسب 
تطور الحواسيب ذاتها، وعلى الرغم من ذلك فإنها كانت وال تزال تعطي 

لتعريفات من خالل ما اه لاتج تقريباً، وسنحاول عكس أفضلنفسه المفهوم 
معالج بيانات بإمكانه بأنه " ه( إذ عرفت1999أوردته )المنظمة العالمية للتقييس، 

أداء حوسبة مقادير ضخمة بضمنها عمليات حسابية ومنطقية كثيرة دون تدخل 
ولم يكن التعليم ليقف جامداً أمام هذا  ."اإلنسان القائم بتشغيله خالل عملية التنفيذ

) الحاسوب ( بل استفاد منه كغيره، ودخل العملية التعليمية من أوسع  االختراع
وتعددت أوجه . يغ التعليم والتعلم في هذا العصرأبوابها حتى غدا من أهم ص

 .ونة للعملية التعليمية الحاسوبيةاستخداماته في التعليم من خالل العناصر المك
( التزامن 203: 2005قاموس المورد )البعلبكي، بحسب ّيعرف والتزامن:  .3

"Concurrent "" أوSynchronous " هـو التالقي في نقطة واحدة، أو

التالقي "  هوالتـزامن ومنه فإن الحدث الـذي يسير في وقت واحـد )متزامن( . 
، ) االجتماع في ...، التعليم وجها لوجه واحد وفي وقت واحداتجـاه سير بالو

)التعليم كامالً وبذلك تتضح معالم المفهوم . "..... ، االتجاه نحو...، ...(
الحاسوبي التزامني( من خالل جمع المصطلحات المكونة له والدالة على تكوين 

 يكونوا أن من والطالب لألستاذ يمكن الذي السلوك" عرف بأنهي   مفهوم جديد

 ويشمل (الفوريوالزماني ) المكاني اإلدراك إطار في البعض لبعضهم اقرب

 : 198" ) واعتماداً على التعليم الرقمي اللفظي وغير اللفظي االتصال

Titsworth, 1996 الذي يحتاج الى وجود الرقمي " التعليم ( كما يعرف بأنه
:  2011)الوادي والوادي،  "المعلمين والمتعلمين في الوقت نفسه والمكان نفسه

أو "هو التعليم الرقمي التزامني الذي يضم مجموعة االساتذة والطالب  (.338

في وقت ومكان واحد وفق جدول زمني محدد، يتالقون فيه للتواصل وتناقل 
 (. 68:  2013وتبادل المعلومات " ) عبد العليم وآخرون، 

حصول العملية التعليمية التفاعلية بشكل مباشر،  وتدل التعريفات اآلنفة الذكر
وجود فارق ، ولكن مع أنواعهاوهو النمط السائد من التعليم في الجامعات على اختالف 
ع من التعليم هذا النو ويتطلب .الوسيلة التكنولوجية التي تسهل تلقي الطلبة للمادة العلمية

 .المقرر الدراسي إكمالعن الحاجة لمدة طويلة في ، فضالً والزمان تحديد سابق للمكان
 .اإللكترونيالتعليم  في بيئةنمط التعليم الحاسوبي كتقنية  والشكل اآلتي يوضح

ومن الجدير ذكره أن المتتبع لألدبيات يرى أن الكتاب والباحثين يستخدمون 
ضمن تقنيات مصطلحات مترادفة للداللة على نفس المفهوم تقريباً، ولكن جميعها يندرج 

( و )التعليم في الوقت والمكان بون مباشرةً التعليم اإللكتروني، مثل )التعليم الموجه للز
( و التعليم بمساعدة الحاسوبالمحدد( و)ورشة التعليم المباشرة( و )التعليم الفوري( و )

 .(الفوري المتزامن التواصل)التعليم الرقمي التزامني( و )
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 بيئة التعليم اإللكتروني :(2شكل )

 .الموضوع أدبياتالباحثان اعتماداً على  إعدادالمصدر: 

 اإللكتروني التعليم في التفاعلي االتصال في الفورية ثالثاً:

 األستاذ يمكن الذي السلوك "بأنهاية( التزامن) التعليمية الفورية تعريف يمكن

، )المسافة( المكاني اإلدراك إطار في البعض لبعضهم اقرب يكونوا أن من والطالب
:  2010" ) قرواني،  ياتكالسلو تشمل إذ ،أيضاً  اللفظية غير الفورية تشملقد  والفورية

 واالتصال الرأس، وهز االبتسامات،)ومن أمثلة االتصال التزامني غير اللفظي ( ،  8

 فتشير اللفظية الفورية وأما ...(، مريحة، جسم لغة وامتالك ،العينين باستخدام البصري

 الطلبة مداخالت، وتشجيع humor الدعابة واستخدام ،بأسمائهم الطلبة مناداة إلى

 .بينهم والمناقشات

 األستاذ نحو ينجذبون الطلبة أن يعنيفي االتصال والتفاعل  الفورية مبدأو

 ال التي األشياء ويتجنبون يبتعدونو غيرها، على ويفضلونها يحبونها التي واألشياء
 وترتبط الناجحة، الدروس تكوين أو تشكيل في إيجابياً هذا  ويسهم يفضلونها، وال يحبونها

 الفورية تقسيم يمكن ولذلك، المكاني البعد إطار في تدرك أن يمكن التي سلوكلل التزامنية
 :( Rocca , 2007 : 53 ) نوعين لىع التفاعلي االتصال في

 : وتشتمل على اآلتي Non-Verbal behaviors   اللفظية غير السلوكيات .1
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 أي المتغيرة الصوتية النبرة استخدام فضالً عن الصف داخل الكالم أثناء الرأس هز 

 .الصوت نبرة تغيير

 الفوري اإللكتروني التعليم في باالسم مناداتهم ويمكن الدرس أثناء الطلبة إلى النظر. 

 التعليم خالل منمباشرًة  التعبيرات استخدام ، إذاألستاذ من قبل االبتسامات 

 .الفوري اإللكتروني

 يعبر الذي االنطباع إعطاء المحاضر البد إذ الصف، في مريح جسمي وضع اتخاذ 

 .التزامني اإللكتروني التعليم في والنفسية الجسمية راحته مدى عن

 الدرس أثناء النقاط على والتأشير البيضاء اللوحة على وعرضها الشرائح استخدام 

 من يقلل أن يجب إذ التقليدي الصف بعكس  (.... باليد التأشير أو عليها اإلضاءةك

 .(التدريس أثناء اللوح إلى النظر

 التعامل في اإلنسانية اللمسات ستخدممن خالل ا والمتعلمين المعلم بين الحواجز إزالة 

 .الدارسين مع

 له والمصداقية المهنية للمدرس العام المظهر يعكس أن يجب. 

 

 ويشتمل على اآلتي:  Verbal Behaviors اللفظية السلوكيات .2

 وجهاً لوجه(بشكل مباشر ) األستاذ مناداة بأسمائهم، فضالً عن ةلبالط مناداة. 

 البيئة التعليمية  إلى لإلشارةأو غيرها  "لنا" أو  نحن" مثل مصطلحات استخدام

  .لصفل اإللكترونية

 قصيرة آلماد الدرس أو المحاضرة موضوع عن الحديث في بالخروج السماح . 

 عليها واألجوبةمن خالل االستفسارات  الفورية الراجعة بالتغذية الطلبة تزويد. 

 األستاذ يراها أخرى أشياء في أو مناقشتها يتم التي األشياء حول الطلبة شعور تلمس 
 .للدرس مالئمة

 التزامني الحاسوبيأهمية التدريب على استخدام التعليم رابعاً: 

على استخدام التعليم المستند على الحاسوب والتكنولوجيا  إن ضرورة تدريب االساتذة
:  2011لتنمية مهاراتهم له العديد من المبررات ، نجملها باآلتي ) الوادي والوادي، 

351 - 349 ) : 

لتنمية التنمية المهنية: فكما أن التعليم االلكتروني وسيلة يستخدمها االستاذ  (1
مهارات الطلبة وقدراتهم التحصيلية، فإنه وسيلة لتنمية مهارات االستاذ نفسه 

 .يةومهاراته المهن

، واالطالع ة دائمة ومستمرة لتطوير معلوماتهالدعم المعلوماتي: فاألستاذ بحاج (2
، ومن هنا فالتعليم الحاسوبي ى الجديد وال سيما في مجال تخصصهعل

 .ك بشكل كبيركتروني يساعده على ذلواالل
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: إذ يحتاج التدريسي لمصادر كثيرة للتأكد من نجاح عملية التعليمتأكيد نجاح  (3
زويده وهنا تؤدي الشبكات والمواقع دورها في تالتعليم التي يقدمها ويقوم بها، 

 .بالمصادر التي تتيح له ذلك

الحاجة للوقت: فمع تزايد المهام واالدوار التي يقوم بها االساتذة فالتعليم  (4
االلكتروني الحاسوبي يساعدهم على جمع معلوماتهم واالحتفاظ بها 

 .له الوقت الكافي للتحضير لدروسهمواسترجاعها بسهولة، تحقق 

طور : فمن خالل التعليم االلكتروني والحاسوبي بدأت تتالتعليمتغيير عمليات  (5
 .طلبة وتمركز عملية التعليم نحوهمنظريات التعليم وطرائقه وتيسير تعليم ال

 

  الحاسوبية عناصر العملية التعليمية خامساً: 

 وتتمثل في اآلتي: 

التعليم الرقمي األهم في  ويعد هذا الجزء:  Human Resourcesالموارد البشرية .1

تكنولوجيا، فضالً عن لل، إذ من دون األفراد ال يوجد أي حاجة وغير الرقمي حتى
األفراد الذين يتم إعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم بشكل  هذا الجزء فئة، ويضم استخدامها

صر )الجزء( إلى يمكنهم من أداء عملهم بصورة صحيحة ويصنف هذا العن
والمبرمجين والمهندسين الفنيين على مل توتش فئة التقنيونهي:  مجموعة فئات

االجهزة وغيرهم، والذين يعملون بشكل مباشر في تشغيل وصيانته  نمشغليالو
فئة أما  وعلى االغلب هم االساتذة ومهندسي الصيانة. ومتابعته وإعداد مخرجاته.

فضالً عن  من اإلداريين والماليين وغيرهم.الدعم  يقدمم علىمل تتشفالمساندون 
 .وهم االساتذة والطلبة على السواء اختالف مستوياتهم علىو نميفئة المستخد

المستخدمة في عمليات  :Hardware & Devices  والمكونات الماديةاألجهزة  .2

مل هذا المكون تويش. البيانات اإلدخال واإلخراج والمعالجة والتخزين وإرسال
)كالحواسيب  المادية المستخدمة في عملية التعليم التكنولوجي المعدات واألجهزة
ويمكن القول أن األجهزة والمعدات . ( Alter , 2002 : 6)  (وأجهزة العرض

ويشمل كل  ية التعليمية التكنولوجيةعملالقوم عليه الذي ت هو المكون األساسالمادية 
األجهزة المختصة بإدخال البيانات ومعالجتها وإخراجها ونقلها للمستفيدين، ومن 
الضروري جداً التأكيد على متابعة هذه األجهزة وتحديثها لمواكبة التطور 

 المعرفة توصل التي الوسيلة نأ .الجامعاتالتكنولوجي الهائل ويصب في أداء 

 تصميمفسه، نف الحاسوب وليس التعليم على رتؤث هي التي المتعلم إلى والمعلومات

، أي أن التعليم على يؤثر الذي هو الحاسوب باستخدام والمحاضرات النماذج
 .(13:  2010) قرواني، الحديثة التعلمالتعليم و أدوات من وأداة وسيلة ديع الحاسوب

تقوم التي : وتعني عملية تشغيل وإدارة المكونات المادية و Softwareالبرمجيات  .3

من ولتشغيل الحاسب  رئيسة، وألهميتها أصبحت تكنولوجيا بمختلف التطبيقات
الحاسوبي ال يعمل النظام  التي (System Software'sبرمجيات النظام أشهرها )
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بدونها فهي تنظم عالقة وحداته بعضها ببعض ويضم هذا النوع برامج التشغيل 
Operation System سلسلة برامج تعد من قبل الشركات المصنعة  وتعرف بأنها"

، وكذلك )البرمجيات جزًء ال يتجزأ من الحاسب للحاسب وتخزن فيه داخلياً وتعد
وهي برامج معدة لتشغيل عمليات معينة  ( Application Softwareالتطبيقية 

والتي تستخدم في التعليم الحاسوبي الرقمي ذات طبيعة نمطية، ومن هذه البرامج 
 : (  60-61:   2007ما يأتي ) السالمي ، ى األغلب عل

  برامج معالجة النصوصWord Processing وتختص بكتابة النصوص :

ومن أمثلة ، ت ذات الجودة العالية في التصميموتنسيقها بغية الوصول إلى المخرجا
 . Microsoft Wordهذه البرامج برنامج 

  برامج قواعد البياناتData Base  بحفظ البيانات والمعلومات بشكل : وتختص

جداول وتستخدم في حاالت خزن المعلومات الكبيرة جداً مع إمكانية استرجاعها 
 .  Access ، مثلبكفاءة وجودة عاليتين

  برامج البيانات المجدولةSpread Sheets  وتختص بعمل جداول مع قدرة إنشاء :

 هذه البرامج برنامجومن أمثلة ، جداول إحصائية ومخططات ورسوم بيانية
Microsoft  Excel . 

  برامج العرضPresentation Programs :  وهذه البرامج مصممة لعرض

ن خالل شاشات عرض المعلومات في جلسات النقاش والمؤتمرات والندوات م
 .  Power Pointبرامج  خاصة، ومن أمثلتها

  برامج االتصالCommunication  وتختص بتوفير القدرة أو الوسائل التي :

مختلفة لنقل البيانات تسمح باالتصال بين الحواسيب عن طريق شبكات 
 .والمعلومات

 برامج خاصة بالمعداتHard Ware  وترافق هذه البرامج مع األجهزة والمعدات :

صوير والطابعات التي تربط مع الحاسب مثل الماسحات الضوئية وآالت الت
 .وغيرها

 برامج أخرىOthers  مثل برامج الرسم :Corel Draw  وبرامج صيانة ،

 .الحاسب، وبرامج مكافحة الفيروسات، وغيرها
: الشبكات هي حصيلة  Networks & Communicationالشبكات واالتصاالت .4

تطور االتصاالت عن بعد وتأخذ مفهوم العالم كقرية واحدة وساعدت على نقل 
األجهزة والبرمجيات بشكل سريع وكبير جداً. وت عرف البيانات المنتجة من قبل 

إلى آخر ومن الشبكات بأنها " جميع الوسائل التقنية التي تنقل البيانات من حاسوب 
، وإتاحة الفرص لإلفادة من المعلومات ضمن حدود محطة طرفية إلى أخرى

أنواعاً  الشبكاتو( .  212:  2011االستخدام المتعلقة بالمستفيد " ) الشوابكة ، 
( ، واالكسترانت... الخLANشبكات المحلية ال، واالنترانت، واالنترنتعديدة منها )

والشبكات تركيبة من أجهزة الحاسب التي تربط فيما بينها وسائط النقل واالتصال 
المعلومات خالل عملية إرسال واستقبال أما االتصاالت فهي  بأنواعها المختلفة.
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وتضبط عملية النقل هذه بوساطة بروتوكوالت وبرامج االتصال السابق  الشبكة،
 ذكرها. 

التزامني فعاالً بناًء على ما تقدم فإن المستلزمات المطلوبة لجعل التعليم الحاسوبي و
 : تتمثل باآلتي جامعة ديالى –التربية االساس  وعملياً في كلية

   المستخدمUser ،)وهم كل من )الطلبة: وهم المستهدفون بعملية التعليم والتعلم :

 .ادة العلمية التي يتلقاها الطالب(لملالقائد والموضح )االستاذ: وهو 

 لطالب من خالل العملية التعليميةالمنهج التعليمي: وهي المادة العلمية التي يتلقاها ا. 

 و ورش أو مختبرات أو مكان التلقي: وهو أي فصل دراسي أو غرف التدريس أ
 غيرها.

 :على تلقي التعليم من قبل  االجهزة والمعدات التي تساعدوهي  الوسيلة التعليمية
 .يل استيعاب الطالب للمنهج العلمي، ومهمتها تسهالطالب

 االختبارات: وهي وسائل وادوات التقييم )كاالمتحانات( لقياس مدى الفائدة المتحققة 
 .علميةللطالب وتحصيله للمادة ال

 :كاإلنترنت والمكتبات االفتراضية وسائل اتصال. 

 

 المبحث الثالث: اإلطار التحليلي العملي
   Reliability of Questionnaire ثبات االستبانة قياس : أوالً 

عني "أن أداة القياس تعطي النتائج نفسها إذا ما وتدعى المعولية على االستبانة وت
(، ويمكن حساب  2009: 17البياتي،  مرة أخرى" )طبقت على مجتمع الدراسة نفسه 

ة ألفا ي البحث الحالي طريقمعامل ثبات االستبانة بطرائق عديدة، واختير منها ف
 وكاالتي: كرونباخ

اعتمد لتحديد التناسق الداخلي والتجانس  :  Gronbach – alphaاختبار ألفا كرونباخ
بين أسئلة االستبانة ومدى تعبيرها عن موضوع البحث ، إذ بلغ ألفا كرونباخ الكلي 

مقبولة  وهي نسب( لمحاور االستبانة على التوالي 0.884( ) 0.585)( 0.771)

 فتظهر في الجدول االتيأما على مستوى الفقرات  .إحصائياً 
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 ( يمثل قيمة الثبات على مستوى أسئلة المحاور  2 جدول )

     ة               )        (

                 ي 

           

       ب

       ش     

         

 0.874 0.894 0.767 1   ة 

 0.880 0.544 0.736 2   ة 

 0.867 0.526 0.715 3   ة 

 0.870 0.505 0.726 4   ة 

 0.880 0.522 0.768 5   ة 

 0.871 0.517 0.769 6   ة 

 0.861 0.541 0.745 7   ة 

 0.876 0.523 0.730 8   ة 

 0.872 0.506 - 9   ة 

 0.878 0.537 - 10   ة 

 0.884   0.585 0.771     ك     خ        

 0.894  

  االتي : (2جدول )المن ر ظهي

قد يؤدي الى انخفاض ثبات  الماديةاالجهزة والمكونات محور سئلة أن حذف احد إ (1
االجمالية االسئلة ومما يالحظ هنا الى ان جميع قيم الثبات هي اقل من قيمة الثبات 

فيما اذا لو بقيت على حالها فهذا يعني ان حذف اي سؤال سيؤدي الى تقليل ثبات 
 .الماديةاالسئلة الخاصة بثبات اسئلة االجهزة والمكونات 

، سئلةثبات اال من زيديسمن محور برمجيات الحاسوب ن حذف السؤال االول إ (2
(  0.894( الى )0.585ومما يالحظ هنا الى ان هذا السؤال سيغير قيمة الثبات من )

 وهذا يعني ان االسئلة ستكون اكثر ثباتا في حاله حذف السؤال االول . 

يؤدي الى انخفاض ثبات االسئلة محور الشبكات واالتصاالت سئلة أن حذف احد إ (3
فيما اذا االجمالية ومما يالحظ هنا الى ان جميع قيم الثبات هي اقل من قيمة الثبات 

هذا يعني ان حذف اي سؤال سيؤدي الى تقليل ثبات االسئلة وبقيت على حالها لو 
 .بثبات اسئلة الشبكات واالتصاالت الخاصة

قل منه على أأن معامل ألفا كرونباخ على مستوى الفقرات  سبق امويالحظ م
األمر الذي يعطي  ( في المحور الثاني،1)الفقرة رقم  فيال إ المستوى الكلي )العام(،

ويمكن اعتماده . جيدةوبدرجة صفة الثبات والصدق للمقياس المعتمد في البحث الحالي 
 .سهافراد أنفسهم ويعطي النتائج نففي أوقات مختلفة لأل
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 قياس جودة مطابقة أداة البحث: ثانياً 

فضالً عن قياس ، )أداة القياس( المستخدمة في البحثاألنموذج  مدى جودة من للتأكد
، الحاسوبيةمهارات العملية التعليمية لدرجة امتالك اعضاء الهيئة التدريسية عينة البحث 

 :ةاآلتي اتستخدم المؤشرأفقد 

أسلوب آخر لقياس جودة المطابقة ويتم ومقياس هو مؤشر المطابقة المطلقة: و .1
وفق مؤشر حسن المطابقة ويقيس مقدار التباين في المصفوفة المحللة عن 
طريق األنموذج موضوع الدراسة وهو يناظر مربع معامل االرتباط المتعدد 

( إذ إن 0 – 1والمستخدم في تحليل االنحدار، وتكون قيمته محصورة بين )

لألداة المستخدمة مع بيانات  كبيرهذا المؤشر تشير إلى تطابق القيمة المرتفعة ل
( ويدل 0.892العينة، وقد وجد بعد تحليل النتائج أن مؤشر حسن المطابقة بلغ )

 على أن األنموذج المستخدم يتطابق بشكل جيد مع بيانات البحث.
: إذ تم اعتماد ترتيب المتوسطات مؤشر قياس البحث واختبار الفروض .2

ة للفقرات وتحديد درجة امتالك المهارات من خاللها، ومن ثم قبول الحسابي
 الفروض أو نفيها، وكاآلتي :

 ( وتمثل د4.5 – 5الدرجة االولى: وتتراوح ما بين ) رجة امتالك كبيرة جداً أو

 .ممتازة

 ( وتمثل درجة امتالك كبيرة أو 4.0 – 4.5الدرجة الثانية: وتتراوح ما بين )

 جيدة جداً.

  :( وتمثل درجة امتالك جيدة3.5 – 4.0وتتراوح ما بين )الدرجة الثالثة. 

  :( وتمثل درجة امتالك متوسطة3.0 – 3.5وتتراوح ما بين )الدرجة الرابعة. 

  :( وتمثل درجة امتالك ضعيفة2.0 – 3.0وتتراوح ما بين )الدرجة الخامسة. 

  :ضعيفة جداً ( وتمثل درجة امتالك 2.0وهي أقل من )الدرجة السادسة. 

 
 تحليل الخصائص المميزة لعينة البحثاً: لثثا

والصتالحة االستبانات المستترجعة  ت، وبلغتدريسياً ( 93عينة عشوائية من ) تاختير
 تهنستبمتا يمثتل  ةفتي المنظمتالعينة ، علماً أن عدد أفراد (%70بنسبة )أي (، 65)للتحليل 

 بلتتغمتتن المجتمتتع األصتتلي، وتعتتد مقبولتتة إحصتتائياً لستتببين، األول هتتو أن العينتتة ( 38%)
ألنهتتا تتتتوزع توزيعتتاً ( فتترداً وهتتو حجتتم مطمتتئن فتتي التحلتتيالت اإلحصتتائية 65عتتددها )

ويمكتتن التعويتتل علتتى نتائجهتتا، أمتتا الثتتاني إن نستتبة العينتتة المقبولتتة فتتي الدراستتات طبيعيتتاً 
من أفراد المجتمع، ولذلك يمكن تعمتيم النتتائج التتي  (%5 – %10السلوكية تتراوح من )

تمثلتت الخصتائص . يتم التوصل إليها من دراسة العينة علتى أفتراد المجتمتع المتأخوذ منته
المميزة والبيانات العامة لعينة البحث من ستتة فئتات وهتي )الجتنس، والعمتر، والتحصتيل 

 اآلتي : في الجدول ، وكما (يالعلم واللقب العلمي، والتخصصوسنوات الخدمة، العلمي، 
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 ( وصف الخصائص المميزة لعينة البحث3جدول )

       ص       ة   

 

1 

 

     س

    ى ذك  

                      

40 61% 25 39% 

 

 

2 

            ي  

  أك   51 41 – 50 31 – 40   أ ل  30

                                            

13 20 % 30 46% 13 20% 9 14% 

 

 

3 

       ل       

          ك    ه

                      

26 40% 39 60% 

 

 

4 

                      يس

  أك   11  7 – 10 4 – 6  أ ل 3

                                            

19 29% 13 20% 14 22% 19 29% 

 

 

5 

           ب 

     ذ     ذ    ع      س    س    ع  

                                            

32 49% 15 24% 10 15% 8 12% 

 

 

6 

      ص        

 ع          ع           

                      

47 72% 18 28% 

 .اعتماداً على استمارة االستبانة انإعداد الباحث :المصدر

 اآلتي: على النحو ل جدوح الخصائص المبينة في الويمكن توضي

أن عتتتدد الهيئتتتة ( 3)يتضتتتح متتتن الجتتتدول  توزيتتتع أفتتتراد العينتتتة علتتتى وفتتتق الجتتتنس: .1
( متتن االنتتاث 25(، مقابتتل )%61( فتترداً وبنستتبة )40التدريستتية متتن التتذكور بلغتتت )

مشاركة المرأة في العملية التعليميتة قياستاً بالتذكور ، وهذا يعكس قلة (%39وبنسبة )

، وهتتذا متتا تؤكتتده النتتتائج المتحصتتلة متتن وثتتائق الكليتتة وبوصتتفها مجتمعتتاً للدراستتة
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المبحوثتتة، إذ يبلتتغ العتتدد الكلتتي للهيئتتة التدريستتية ) مجتمتتع البحتتث ( متتن العنصتتر 
 (.170( من المجتمع الكلي والبالغ عددهم )%37( أي بنسبة )64النسوي )

يتضتتح أن الفئتتة وربعتتة مجتتاميع، أل تبتتإذ بو :العمتترتوزيتتع أفتتراد العينتتة علتتى وفتتق  .2
 حصتلتحين ، في (%46كبر إذ بلغت )( حصلت على النسبة األ40 – 31العمرية )

، أمتا الفئتة العمريتة األصتغر (%14قل وبمقدار )النسبة األفأكثر(  51الفئة العمرية )
( فحصتتلتا علتتى النستتبة 50 – 41فأقتتل( والفئتتة العمريتتة الوستتطية وهتتي ) 30وهتتي )

، التعلتيم التقليتتدي ا(، وتشتير هتتذه النتتائج التى وجتود متتن واكبتو%20ذاتهتا والبالغتة )

فضالً عن التعليم في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة وبنسب مختلفة ولكنها جيتدة 
وتتتدل علتتى امكانيتتة وقتتدرة تبنتتي ، ( ن) المخضتترميوهتتم متتن اصتتطلح علتتى تستتميتهم 
 . تكنولوجيا المعلوماتظل التعليم التزامني الحاسوبي في 

توزيتتع أفتتراد العينتتة علتتى وفتتق التحصتتيل العلمتتي: وتعتتد متتن الصتتفات المتتؤثرة فتتي  .3
الظاهرة عينتة البحتث ، إذ توضتح قتدرات وامكانيتات الفترد فتي التعلتيم بشتكل عتام ، 

( لحملتتتة  %40، وكانتتتت النتتتتائج ) عدمتتتهل ختتتاص متتتن والتعلتتتيم الحاستتتوبي بشتتتك
توى ، وهتتي نستتب معتدلتتة نوعتتاً متتا ومستت( لحملتتة الماجستتتير %60التتدكتوراه ، و ) 

، وهتتذا يعطتتي قتتوة لمجتمتتع البحتتث لتبنتتي الظتتاهرة التفتتاوت فيهتتا لتتيس كبيتترا جتتداً 
 .حث وتطبيقها في الحياة التعليميةموضوع الب

فأقتل(  3: بلغتت كتل متن فئتة )عتة ديتالىفي جامتوزيع أفراد العينة على وفق الخدمة  .4
( وتتتدل %29علتى بمقتتدار )فتي الخدمتتة كعضتتو تتدريس النستتبة األ( فتتأكثر 11وفئتة )

ولربمتا يعتود الستبب ، كافية ومن هم بحاجة التى امتالكهتاعلى وجود من لديهم خبرة 
متر األبشتكل مستتمر، في الحاجة المستمرة للكلية المبحوثة الى زيادة عتدد المالكتات 

ال ستتتيما متتتن حملتتتة شتتتهادة التتتذي يتتتدفعها التتتى تتتتوفير درجتتتات توظيفيتتتة مختلفتتتة و
رفتتع المستتتوى التعليمتتي رغبتتة الكليتتة التتى التتى ايضتتاً ، وقتتد يعتتود الستتبب الماجستتتير

لموظفيها من خالل فتح باب إكمال التحصتيل العلمتي )الدراستات العليتا(، أمتا الفئتات 
( علتى %22( و )%20بلغتت ) ( فحصلتا علتى نستب متقاربتة10 – 7( و )6 – 4)

 .خبرة لتطبيق الظاهرة موضوع البحثالتوالي. وهما يؤشران وجود ال
( النستبة األكبتر 3عكست نتائج الجتدول ) توزيع أفراد العينة على وفق اللقب العلمي: .5

متتنح لحملتة شتتهادة الماجستتتير والتتتي ت(، %49لرتبتة )المتتدرس المستتاعد(، إذ بلغتت )

يل العلمتتي فتتي التحصتتونتتتائج صتتفات الخدمتتة ومتوافقتتة متتع وهتتي مناستتبة ، حصتتراً 
، فتتتي حتتتين بلغتتتت النستتتبة األصتتتغر لرتبتتتة )االستتتتاذية( وبمقتتتدار الفقتتترتين الستتتابقتين

( %15( ورتبتة )استتاذ مستاعد( فكانتت )%24(، أما رتبة )مدرس( فكانتت )12%)

  وهي نسب جيدة وتعطي قوة لمجتمع البحث، ألنها تعد طبيعية نوعاً ما.
وضحت نتتائج البحتث أن العينتة المستتهدفة  يع أفراد العينة على وفق التخصص:توز .6

( منهتا ذات تخصتص %28( منها ذات تخصص انساني، ونسبة )%72بلغت نسبة )

وهتتذا يعطتتي قتتوة ايضتتا لمجتمتتع البحتتث، إذ أن المقتتررات الدراستتية علمتتي صتترف، 
كثتر رغبتًة وتوجهتاً االنسانية هتي األكثتر عرضتة للملتل، ومتن ثتم فأنهتا االنستب واأل
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، ررات ذات الطبيعة العلمية الصترفة، فضالً عن المقلعرضها على وسائل الكترونية
 ذات التطبيقات العملية منها.وال سيما 

 
 واختبار الفروض تحليل وتفسير النتائجاً: رابع

االستتبانة كمتا وردت متن حيتث تسلستلها وعلتى عرضتاً لفقترات  ندرج فيما يأتي
الممنوحتة والدرجة ومعامل االختالف  الحسابي واالنحراف المعياري لوسطوفق مقياس ا

( كأساس لتقتدير 1( وانحراف معياري مقداره )3، وأعتمد وسط فرضي مقداره )للفقرات
( وانحتراف 3ايجابية مقبولة عند وسط يتجتاوز ) الدرجةاألهمية، إذ تكون درجة مستوى 

كلمتا كتان ، إذ (% 25ختتالف أقتل متن )كبر بقليل، فضالً عتن معامتل اأقل من واحد أو أ

 .قل من الواحد فانه يشير الى تركيز افراد العينة حول المتغير المقصوداالنحراف أ

لمتتدى امتتتالك المستتتجيبين لمهتتارات التعلتتيم بهتتدف إعطتتاء وصتتف وتشتتخيص و
كبر سيتم ذلك علتى وفتق متا أستفرت عنته نتتائج أبشمولية  االلكتروني الحاسوبي التزامني

)محتاور( وهتي أبعتاد  ثالثتةمتن ختالل  هاتتم قياستة، فقتد المبحوثت للمنظمةالبحث الميدانية 
كما يتبين فتي  (،المكونات المادية الحاسوبية، وبرامج الحاسوب، والشبكات واالتصاالت)

( 3.535( )3.937)ولجميتتع المحتتتاور بلتتتغ الوستتتط الحستتتابي  . إذ(6)( 5)( 4)ول االجتتد
. (3) البتتالغوأعلتتى متتن الوستتط الفرضتتي للمقيتتاس  جميعهتتاو، علتتى التتتوالي ( 3.603)

كافتة، وكمتا  ( متع مضتمون فقترات المحتاوروتعطي نتيجة اتفتاق شتبه تتام وبدرجتة )جيتد
يالحتتظ متتن االنحرافتتات المعياريتتة المنخفضتتة للفقتترات والمتغيتترات بمجملهتتا والتتتي تتتدل 

 كانت بحسب اآلتي:  أما التفاصيل فعلى تشتت نسبي منخفض إلجابات المبحوثين، 

ك أعضتتاء الهيئتتة التدريستتية فتتي متتتالا)نصتتت علتتى : والتتتي اختبتتار الفرضتتية االولتتى .1
، (والمكونتتات الماديتتة للحاستتوب األجهتتزةمهتتارات استتتخدام ل يةساستتالتربيتتة األكليتتة 

 (.4جابات المبحوثين في الجدول )إ وتتضحثمانية أسئلة وخصص لهذا المحور 

( أن االجهتتزة والمكونتتات الماديتتة  قتتد حصتتلت علتتى وستتط 4تشتتير نتتتائج الجتتدول )
( ومعامتتل اختتتتالف بلتتتغ 0.724( وانحتتتراف معيتتتاري )3.937حستتابي عتتتام قتتدره )

هتتذا ( هتتي االكثتتر تجانستتاً فتتي 1(، وأمتتا علتتى مستتتوى الفقتترات فتتإن الفقتترة )33.19)

الستطاعة تشغيل واطفاء الحاسوب بإتقان(، فتي حتين حصتلت الفقترة المحور وذلك )
ذي تشتتتت عتتاٍل ( وانحتتراف معيتتاري 2.866( علتتى أقتتل متوستتط حستتابي بلتتغ )8)
الضتتعف فتتي استتتخدام ، وتشتتير التتى (44.82)بلتتغ ( وأكبتتر معامتتل اختتتالف 1.255)

بتل عتدم التطبيتق نهائيتاً كمتا ، كإحدى تقنيات التعليم التزامني الفتوريالسبورة الذكية 
لكليتة عينتة ( علتى الترغم متن تهيئتهتا فتي ا% 15يتضح متن متدى التطبيتق والبتالغ )

وأن أجوبتة االتجتاه العتام لألجهتزة والمكونتات الماديتة هتو ، البحث ألغتراض التعلتيم
 ، أمتا متدى تطبيتق هتذا المحتور فقتد كتان بنستبةعلى درجتة )جيتدة(وحصل )موافق( 
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 يتدل علتى ضتعف التطبيتق%( اال انته  50على الرغم من تجتاوزه )%( و51.875)

 .الفعلي

 ومعامل االختالف والدرجة الممنوحة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري (4)جدول 

 ( n = 65) لحاسوباالجهزة وا إلجابة العينة لمتغير

          
    ط 

        

      ف 

         

    ل 

 %     ف

  ى 

 %   ط  ق
       

1 
   ط    شغ ل           ز 

       ب      ن
     زة 90 41.75 0.708 4.800

2 
   ط     ط      ة            

    ز       ب
    ة       70 20.32 0.911 4.483

3 

          ز ع     ش   ح 

(Data Show             )

      ن

     ط  45 40.83 1.608 3.433

4 
ي                      ع 

        ب           
    ة 38.3 39.88 1.396 3.500

5 

( CD   ط     خ         ع ى )

      ى       ب )    ن 

)        

    ة       63.3 27.28 1.155 4.233

6 
           ي                     

          ع ى               ب
    ة       51.7 21.48 0.913 4.250

7 
 غ   ك   ة                

                   ع    
    ة 41.7 29.16 1.147 3.933

8 
ي                    ة   ذك   

      ن
2.866 1.255 44.82 15       

    ة 51.875 33.19 0.724 3.937             
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( فكانتتت متقاربتتة نوعتتاً متتا وتعطتتي 10، 9، 7، 6 ،5 ،4، 3 ،2أمتتا بتتاقي الفقتترات )
( أقتل متوستط 3.433حالة متوازنة للمحور بباقي فقراته إذ كانت محصورة ما بتين )

( فتي Data Showجهاز عترض الشترائح ) مباستخدا( والمختصة 3حسابي للفقرة )
. والمختصتتتة (2( للفقتتترة )4.483، وأعلتتتى متوستتتط )محاضتتترات بإتقتتتانعتتترض ال

فتي ضتوء على االجمال فو. ربط االجهزة الطرفية ) الملحقة ( مع الحاسوببمهارة  
نتتتتائج التحليتتتل الخاصتتتة بتتتالفرض االول يقبتتتل الفتتترض االول والتتتدال علتتتى امتتتتالك 
مهتتارات استتتخدام المكونتتات الماديتتة والحاستتوب فتتي التعلتتيم الحاستتوبي االلكترونتتي 

 .الفوري(التزامني )
يمتلك أعضتاء الهيئتة التدريستية فتي كليتة نصت على )اختبار الفرضية الثانية: والتي  .2

وخصتتص لهتتذا المحتتور استتتخدام برمجيتتات الحاستتوب(  مهتتاراتل يةساستتالتربيتتة األ
 .اآلتتتي (5) عشترة أستئلة وتتضتح إجابتات المبحتوثين تجتاه هتذا المحتور فتي الجتدول

قتتد حصتتلت علتتى وستتط  برمجيتتات الحاستتوبمحتتور ( أن 5تشتتير نتتتائج الجتتدول )
( ومعامتتل اختتتالف بلتتغ 0.956(  وانحتتراف معيتتاري )3.535حستتابي عتتام قتتدره )

( هتي االكثتر تجانستاً فتي هتذا 1(، وأما على مستوى الفقترات فتأن الفقترة )37.067)
إذ بلتتغ متوستتطها الحستتابي  ، Windowsالمحتتور إلمكانيتتة التتتحكم بتشتتغيل نظتتام 

( كمتا أن 26.91( وأقتل معامتل اختلتف بلتغ )1.081عيتاري )(، وانحراف م4.016)
( وإن كتتان مؤشتتر ضتتعف اال أنتته االقتتوى بتتين % 50مستتتوى تطبيقهتتا أقتتترب متتن )

وانحتتراف ذي ( 2.683( فهتتي االضتتعف بمتوستتط حستتابي )5الفقتترات، أمتتا الفقتترة )
ويتتدل علتتى قلتتة  (53.33)وأكبتتر معامتتل اختتتالف بلتتغ ( 1.431)تشتتتت عتتاٍل بمقتتدار 

االهتمتتام بمضتتمون الفقتترة التتتي تتتدل علتتى الضتتعف فتتي استتتخدام بتترامج التحلتتيالت 
( وقد يعود السبب التى عتدم الحاجتة الستتخدام هتذه البترامج، فتي SPSSاالحصائية )

التعليم الحاستوبي التزامنتي لتدى أغلتب عينتة البحتث، وال ستيما قتد تبتين ستابقاً أن متا 
من أصحاب التخصصات االنستانية وال تستتخدم عنتدهم  ( من العينة هم%72نسبته )

هذه البرامج اال في التحلتيالت االحصتائية لبحتوثهم العلميتة. وهتذا متا يؤكتده مستتوى 
، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2أمتا بتاقي الفقترات ). (% 20) والبالغجداً  التطبيق الضعيف

فقراتته إذ كانتت ( فكانت متقاربتة نوعتاً متا وتعطتي حالتة متوازنتة للمحتور ببتاقي 10
 بإتقتتتان( والمختصتتتة 4( أقتتتل متوستتتط حستتتابي للفقتتترة )3.083محصتتتورة متتتا بتتتين )

( للفقترة 3.783، وأعلتى متوستط حستابي )(Excelاستخدم برامج البينات الجدوليتة )
ن . إالطباعتتتة والتنستتتيق الحتياجتتتات التتتتدريس والبحتتتث(. والمختصتتتة بمهتتتارة  8)

( ، أمتا متدى تطبيتق هتذا المحتور فقتد موافتق)هتو  للبرامج الحاستوبية ةجوبة العاماأل
هو مؤشتر تطبيتق ضتعيف، وعلتى االجمتال ففتي ضتوء نتتائج و( 29.17) كان بنسبة

التحليل الخاصة بالفرض الثاني يتم قبول الفرض الثاني والدال على امتالك مهتارات 
استتخدام برمجيتات الحاستتوب فتي التعلتتيم الحاستوبي االلكترونتتي التزامنتي )الفتتوري( 

 درجة )جيدة(.وب
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ومعامل االختالف والدرجة الممنوحة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (5)جدول 

 ( n = 65) برمجيات الحاسوب إلجابة العينة لمتغير

          
    ط 

        

      ف 

         

    ل 

 %     ف

  ى 

    ط  ق%
       

1 
                    ذ

(Windows ن      ) 
    ة       46.7 26.91 1.081 4.016

2 
                      

 (Word     ص )
    ة 36.7 30.51 1.144 3.750

3 
                         ي    

(Power Point ن      ) 
     ط  25 40.63 1.344 3.300

4 
                               

(Excelن      ) 
     ط  16.7 38.37 1.183 3.083

5 
   ح                    

(SPSSن      ) 
2.683 1.431 53.33 20       

6 
           ب       ي   

      ن           
     ط  30 44.49 1.496 3.216

7 
                                

                 ي   
     ط  13.3 39.34 1.259 3.200

8 
       ق          ة   ط  ع 

  ح             ي            
    ة 38.3 31.56 1.194 3.783

9 
         ض              ع ة 

 PDFك ض                 ئ 
    ة 33.3 36.42 1.305 3.583

10 
                                

      ح   غ                
    ة 31.7 29.11 1.087 3.733

    ة 29.17 37.067 0.956 3.535             
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نصت على )يمتلك أعضتاء الهيئتة التدريستية فتي كليتة اختبار الفرضية الثالثة: والتي  .3
وخصتص لهتذا المحتور  استتخدام الشتبكات واالتصتاالت(، مهتارات التربية األساسية

 .( اآلتي6جابات المبحوثين في الجدول )عشرة أسئلة وتتضح إ

قتد  محتور مهتارات استتخدام الشتبكات واالتصتاالت( أن 6الجتدول )تشير نتتائج 
( ومعامتل 0.824( وانحراف معيتاري )3.603حصل على وسط حسابي عام قدره )

( هي االكثر تجانستاً 4، وأما على مستوى الفقرات فأن الفقرة )(32.16اختالف بلغ )

البحتتث فتتتي المواقتتع االلكترونيتتتة بإتقتتان لزيتتتادة كفتتتاءة  فتتي هتتتذا المحتتور )إلمكانيتتتة
وبي وكتتل متتا التدريستتي فتتي البحتتث متتن جهتتة، واالستتتزادة فيمتتا يختتص التعلتتيم الحاستت

، وانحتراف معيتاري (4.450( إذ بلتغ متوستطها الحستابي )يتعلق به من جهة اخترى
متن  فكتان أعلتى( كما أن مستوى تطبيقها 19.57( وأقل معامل اختلف بلغ )0.871)
 هامتوستتطفبلتتغ ( 7، أمتتا الفقتترة )علتتى التطبيتتق متوستتطكتتان مؤشتتر  ه%( وإنتت 50)
ومعامتل اختتالف بلتغ ( 1.381)وانحراف ذي تشتت عاٍل بمقدار ( 3.083حسابي )ال
بحتاث فتي االالبريتد االلكترونتي لنشتر ويدل علتى الضتعف فتي استتخدام  (% 21.7)

 . المجالت العلمية المحكمة
( فكانت متفاوتة نوعاً ما وتعطتي 10، 9، 8، 6، 5، 3، 2، 1أما باقي الفقرات )

( أقتل متوستط 3.300، إذ كانت محصورة متا بتين )لمحورحالة من التفاوت لفقرات ا
م المواقتع العلميتة إلثتراء عمليتة التعلتيم ااستخد بإتقان( والمختصة 10حسابي للفقرة )

. (1( للفقترة )4.333)وبدرجة متوسطة، وأعلى متوسط حسابي  االلكترونية الفورية

 .تمكن من استخدام المواقع االلكترونية للمواد الدراسيةلاوالمختصة بمهارة 
(، أمتا متدى تطبيتق موافتقهتو ) محور الشبكات واالتصاالتن االتجاه العام ألجوبة إ

هو مؤشتر تطبيتق ضتعيف، وعلتى االجمتال و( 41.340) هذا المحور فقد كان بنسبة

لخاصتة بتالفرض الثالتث يتتم قبتول الفترض الثالتث والتدال ففي ضتوء نتتائج التحليتل ا
علتتتتى امتتتتتالك مهتتتتارات استتتتتخدام الشتتتتبكات واالتصتتتتاالت فتتتتي التعلتتتتيم الحاستتتتوبي 

 .امني )الفوري( وبدرجة )جيدة(االلكتروني التز
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معامل االختالف والدرجة الممنوحة والوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (6)جدول 

 ( n = 65) االجهزة الشبكات واالتصاالت لمتغيرإلجابة العينة 

          
    ط 

        

      ف 

         

    ل 

 %      ف

   ى    ط  ق

% 
       

1 
                                    

                
4.333 0.985 22.73 63.3 

    ة

      

2 
ي        ش     ي                 

       ل       ة         ة 
    ة 43.3 42.88 1.501 3.500

3 
             ت  غ ي                

      ة
4.266 0.971 22.76 56.7 

    ة

      

4 
 (yahoo)          ك         

(Google)  غ  ه         
4.450 0.871 19.57 66.7 

    ة

      

5 
 ش  ك          ي                    

  ث          
     ط  21.7 31.99 1.093 3.416

6 
   ط      يل      ل         ع ى 

       ت       
    ة 53.3 33.08 1.307 3.950

7 
           ي              ش      ث  

                          
     ط  21.7 44.79 1.381 3.083

8 
ي       ي       ز       ت  ش    

           )     ت(       
    ة 35 32.8 1.181 3.600

9 
                   ل       ع  

               ح                     
    ة 31.7 33.88 1.186 3.500

10 
                        ث    ع     

                         ي 
     ط  20 37.12 1.225 3.300

    ة 41.340 32.16 0.824 3.603             
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 : اإلطار الختامي للبحثالرابعالمبحث 

 والتوصتيات ،التي توصتل إليهتايقدم هذا المبحث خاتمة البحث المتمثلة باالستنتاجات 
ي استتخدمت ، فضتالً عتن قائمتة بتالمراجع التتالجامعة مجتمتع البحتثسترشد بها تالتي قد 

 تي:في البحث الحالي، وكاآل

   Conclusions: االستنتاجاتأوالً 

 :نستنتج االتيالتطبيقية نتائج البحث استقراء االدبيات وفي ضوء 

مفهتوم  يختلتف عتنمفهتوم التعلتيم الحاستوبي التزامنتي اتضح من الطرح النظري أن  .1
التعليم االلكتروني كما َعَدها بعض البتاحثين والكتتاب، إذ أن أغلتب تعريفتات الكتتاب 

التزامنتي الفتوري  والباحثين للتعليم االلكترونتي تشتير التى التعلتيم عتن بعتد، وبنوعيته
والذي ال يشترط التواجد في نفتس المكتان، وبهتذا يختلتف عتن التعلتيم  وغير التزامني

 .المعلم والمتعلم في المكان نفسه ذي يستوجب وجودالفوري الالحاسوبي 

علتتى التترغم متتن تعتتدد اآلراء ووجهتتات النظتتر بتتين البتتاحثين حتتول مفهتتوم التعلتتيم  .2
االلكترونتي، إال أنهتم يتفقتون علتى تعريتف شتبه موحتد وال يتفتاوت كثيتراً متن باحتث 

 .آلخر

حالتة وستطية تقتع متا أن التعليم الحاسوبي الفوري المستخدم في العملية التعليمية هي  .3
بتتين التعلتتيم التقليتتدي والتعلتتيم االلكترونتتي المعتمتتد كليتتاً علتتى تكنولوجيتتا االتصتتاالت 

 .للوصول الى التعليم االلكترونيإذ هو حالة تطور للتعليم التقليدي  .والمعلومات

للتعلتيم الحاستوبي أظهرت نتائج التحليتل اإلحصتائي للبيانتات واستقصتاء آراء العينتة  .4
 :ما يأتي الفوري

يمتلتتك أعضتتاء الهيئتتة التدريستتية فتتي كليتتة التربيتتة االستتاس لمهتتارات استتتخدام  .أ 
المكونات المادية والحاسوب وبرمجياته، فضتالً عتن مهتارات استتخدام الشتبكات 

 .واالتصاالت وبدرجات متفاوتة ولكنها متقاربة 

ضتعيف التزامني ولجميع المحتاور  إن مستوى التطبيق لتقنيات التعليم الحاسوبي .ب 
لتتيس بالمستتتوى المطلتتوب، االمتتر التتذي يعنتتي الستتعي البطتتيء للوصتتول التتى و

 .التعليم االلكتروني 

، فضتالً م تقنيتة الستبورة الذكيتةقلة اهتمام اساتذة كلية التربية االساس في استتخدا .ج 
عتن قلتة االهتمتام باستتخدام بترامج التحلتيالت االحصتائية المستتخدمة فتي تحليتتل 

االمر التذي متن شتأنه تقليتل النتتاج العلمتي البحثتي لتديهم بستبب بحوثهم العلمية، 
 .تماد على محللين احصائيين مختصيناالع

يختتص التحتتتول التتى التعلتتتيم  افيمتت الكليتتة المبحوثتتتة  إدارةضتتعف الرؤيتتة لتتتدى  .د 
الحاستتوبي ومتتن ثتتم وضتتع خطتتط واستتتراتيجيات واضتتحة للتحتتول التتى التعلتتيم 

 .عيدروني على المدى القريب أو البااللكت
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علتى النتتائج استتغالل طاقتات االستاتذة  اعتمتادابإمكتان الكليتة المبحوثتة تبين أنه  .ه 
ومهاراتهم في مجال التعليم الحاسوبي الفوري للتغيير باتجتاه ادختال التكنولوجيتا 

 .في جميع مفاصل العملية التعليميةالحديثة 

 
   Recommendation ثانياً : التوصيات

نقتدم  األساستيةبغية ضمان نجاح تطبيق تقنية التعليم الحاسوبي التزامني في كليتة التربيتة 
 التوصيات االتية:

، فضتالً عتن اعمامهتا علتى بتاقي األساستيةاعتماد نتائج البحث من قبتل كليتة التربيتة  .1
يمتد أثتره ست التكيف في التعلتيم بحستب التطتورات التكنولوجيتةإن كليات الجامعة، إذ 

 .في الجامعةتحقيق باقي عوامل النجاح ل

تعميتتق التتوعي هم، فضتتالً عتتن تثقتتيفومتابعتتة الهيئتتة التدريستتية فتتي الكليتتة وتشتتجيعهم  .2
علتتى تطتتوير مهتتاراتهم فتتي استتتخدام تقنيتتة التعلتتيم الحاستتوبي التزامنتتي بغيتتة  لتتديهم

 .لية التعليميةمتطبيقها فعلياً في الع

 ، يجتتبقنيتتات التعلتتيم الحاستتوبي التزامنتتيين علتتى استتتخدام تالتدريستتي لغتترض حتتث .3
تكتتون ملزمتتة لكتتل التدريستتيين واعتبتتار بية مكثفتتة حاستتودورات إقحتتام التدريستتيين بتت

 .النجاح في هذه الدورات أحد شروط الترقية العلمية

إعتتداد ورش إلكترونيتتة لتتتدريب التدريستتيين علتتى استتتخدام التقنيتتات اإللكترونيتتة متتن  .4
 .المجال وليسوا من المعيدين في المختبرات قبل متخصصين أساتذة في هذا

بضترورة البتدء الفعلتي  ات في مجال التعليم الحاسوبي نوصيبناًء على توافر المهار .5
ائدة فيمتتا بعتتد للتعلتتيم فتتي بتطبيتتق تقنيتتة التعلتتيم الحاستتوبي التزامنتتي لتصتتبح ستتمة ستت

 .الكلية

االلكترونيتة علتى المستتوى العمل على بناء ومشتاركة الهيئتة التدريستية فتي المواقتع  .6
الشخصتتي أو علتتى مستتتوى القستتم والكليتتة أو علتتى مستتتوى الجامعتتة، إذ يمكتتن متتن 
خاللهتتا تستتهيل استتتخدام الشتتبكات والمواقتتع لضتتمان استتتخدامها مستتتقبالً فتتي التعلتتيم 

الهيئتتة  ءااللكترونتتي، فضتتالً عتتن تستتهيل نشتتر المؤلفتتات العلميتتة والبحثيتتة ألعضتتا
 .التدريسية

أن ي َكونتوا رؤيتة هادفتة للتحستين المستتمر معتاً ة التدريسية ومجلتس الكليتة على الهيئ .7
 .جديدة كالتعليم الحاسوبي الفوريوتنفيذ برامج في مجال العملية التعليمية 

، وإنمتا ياً عن التعليم السائد في الكليتةنشر ثقافة أن التعليم الحاسوبي ال يعد بديالً نهائ .8
 وبأسلوب تكنولوجي حديث. ةة التعليمية األكاديميهو تقنية مساعدة ومكملة للعملي

 الهيئتتة التدريستتيةمتتن ختتالل زيتتادة قتتدرة  التعلتتيم الحاستتوبيانتهتتاج وتبنتتي مفهتتوم  .9
زيتادة للتغييتر ل واالقسام العلمية في الكلية وحتثهم علتى تقبتل الموضتوع كاستتراتيجية

 ة العملية التعليمية.فاعلي
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Abstract: This current research Tests the degree of 

possession faculty members in the College of Basic 

Education – Diyala University educational process 

management capabilities and synchronous-based 

Computer and Information Technology, The problem 

with the research over the possession of faculty 

research sample of computer skills education 

messaging as e-learning techniques, Questionnaire 

has been used as a key tool for data collection, and 

distributed to the research sample (65) form, It was 

deliberate choice of the faculty category exclusively 

to represent the research community, and form the 

proportion (38%) of the community, The purpose of 

research and achieve the goal of answering his own 

question formats hypothesis president who reported 

to possess faculty members in the College of Basic 

Education – University of Diyala skills to computer-

based e-learning, Data were analyzed using the 
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Statistical Package (SPSS), if used a number of 

statistical methods directionality to validate the 

hypothesis President, As well as sub-hypotheses 

emanating from it, including the arithmetic mean and 

standard deviation and coefficient of variation. The 

results were identical to loan research, has been 

shown to own faculty members in the College of 

Basic Education – Diyala University computer skills 

education Synchronous and against which has been 

drafting a set of recommendations that will hopefully 

be taken advantage of those concerned in the current 

research.                                                                       

Keywords: Computer Education Technology Skills 

(Digital) Synchronous 

 


