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 ١

  الملخص العربي
  

  مقدمة
  
  

ان استخدام وسائل وتكنولوجیات االتصال والمعلومات الحدیثة 

والمتطورة فى العملیة التعلیمیة زادت االھتمام بالتعلیم االلكترونى 

ان التعلیم . بواسطة المنطمات التعلیمیة االكادیمیة وغیر االكادیمیة

العملیة االدراكیة االلكترونى یكشف االفق الجدیدة للمعلومات وتقویة 

والتعلیمیة للطالب باالضافة الى تمكین الطالب من اكتساب المھارات 

ھذا الى جانب أنھ لوحظ .االزمة لتحسین قدراتھم التنافسیة فى سوق العمل

فى العقود الماضیة التطور الھائل لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت فى 

تسمى المجتمع المعلوماتى ان ھذه الظاھرة . كل مجال من مجاالت الحیاة

ومنظمات التعلیم العالى التعلیمیة تلعب وما زالت تلعب دورا ھاما فى 

ھذه الحالة ككونھا سفینة لخلق ونقل المعلومات الى المجتمع على نطاق 

ان اضافة التكنولوجیا الى طرق التعلم التقلیدى أصبح شائعا . واسع

ات الشائعة لھذه وتعتبر المدونات من أكثر التكیفات والتطور

. التكنولوجیات المدعمة التى بدأت منظمات التعلیم العالى فى تطبیقھا

وفى مجال السیاحة یعتبر التعلیم االلكترونى من الوسائل التى تقوى 

 ٢٠٠٦ولقد جاءت فكرة الدراسة فى أواخر عام . وتدعم العملیة التعلیمیة 

ف العالمى عندما حصلت الجامعات المصریة على صفر فى التصنی

الفضل الجامعات ولقد وجد الباحث أن من أحد ھذه االسباب عدم تطبیق 

  .التعلیم االلكترونى فى الجامعات المصریة أو تطبیقھ بطریقة غیر فعالة 

  الدراسةأهمیة 
أنھا استجابة لتوصیات العدید من في  دراسةتتمثل األھمیة العلمیة لل 

خاصة فى مجال التعلیم  والمؤتمرات الحدیثة الدراسات االجنبیة
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باالضافة الى أن هذه الدراسة ، االلكترونى لزیادة كفاءة العملیة التعلیمیة

تساهم فى زیادة الوعى لدى أعضاء هیئة التدریس والطالب بالوسائل 

فى العملیة التعلیمیة لتحسینها  ٢التكنولوجیة الحدیثة وتطبیقات الویب 

لى ندرة الدراسات باللغة العربیة وكذلك ترجع أهمیة الدراسة ا، ودعمها 

التى تناولت مثل هذه الموضوعات وقلة وعى الطالب بالمدونات وكذلك 

سوف تساهم الدراسة فى رفع استعداد الطالب وأعضاء هیئة التدریس 

  .نحو تطبیق فعال للتعلیم االلكترونى
  

  الدراسة أهداف
  

لى النظر الى لھذا كانت االھداف الرئیسیة التى صممت لھذه الدراسة ا

تحدید ،ووصف المدونات كأداة ابتكاریة وفعالة لتحسین العملیة التعلیمیة

تحدید شعور ، استخدام الطالب الحالى والمحتمل للمدونات فى فصولھم

وادراك الطالب تجاه استخدام المدونات وفوائدھا كمصادر تعلیمیة فى 

دام المدونات تحدید الفائدة من استخ، الفصول التقلیدیة واالفتراضیة

وكذلك تحدید المعوقات والتحدیات التى تعوق استخدام ھذة الوسائل 

باالضافة الى قیاس مدى استعداد أعضاء ھیئة التدریس ، التكنولوجیة

 . وكذلك الطالب لتطبیق التعلیم االلكترونى بفاعلیة
       

  فروض الدراسة
  

  :كالتالي قوم الدراسة علي اختبار صحة الفروض التالیة من عدمھات
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وجود قصور واستعداد غیر كافى لدى طالب كلیات السیاحة والفنادق -١

  .فى مصر لتطبیق التعلیم االلكترونى

كفاءة ومھارات لدى أعضاء ھیئة التدریس فى كلیات  وجودعدم   -٢

  .السیاحة والفنادق فى مصر

أعضاء ھیئة التدریس بكلیات السیاحة لدیھم موقف سلبى تجاه تطبیق  -٣

  .لتعلیم االلكترونى ا

وجود نقص فى خبرة أعضاء ھیئة التدریس بكلیات السیاحة فى . ٤

  .التعلیم االلكترونى

معظم الطالب فى جامعة الفیوم وجامعة برواناشفیج لدیھم شعور . ٥

  .وتصور ایجابى تجاه استخدام المدونات فى العملیة التعلیمیة

 ٢بتكولوجیا الویب  معظم الطالب بجامعة الفیوم لیس لدیھم وعى. ٦

  .عامة والمدونات خاصة ٢والتعلیم االلكترونى 
  

  الدراسة تساؤالت
  

ھل لدى أعضاء ھیئة التدریس بكلیات السیاحة والفنادق بمصر  -١

  ؟استعداد لتطبیق التعلیم االلكترونى بكفاءة

بكلیات السیاحة والفنادق بمصر استعداد لتطبیق  الطالبھل لدى  -٢

  ؟ ونى بكفاءةالتعلیم االلكتر

ھو تصور الطالب تجاه استخدام المدونات فى العملیة التعلیمیة فى  ما -٣

  ؟كل من جامعة الفیوم بمصر وجامعة براوناشفیج بألمانیا

ما ھى العوامل والمحددات التى تعوق وتحد من استخدام مثل ھذه . ٤

  .الوسائل الحدیثة فى العملیة التعلیمیة

  مشكلة الدراسة 
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عوامل الحاسمة التى تحدد جودة نظام التعلیم االلكترونى ان من ال

فى أى جامعة ھو تقییم العنصر البشري المتمثل فى أعضاء ھیئة 

ونظرا الن نظام التعلیم االلكترونى حدیث فى مصر  .التدریس والطالب

وفى مراحلة االولیة فان البد من قیاس مدى استعداد أعضاء ھیئة 

لتعلیم االلكترونى كذلك فان المشكلة االخرى التدریس والطالب لتطبیق ا

واستخدامھا  ٢ھى عدم وجود وعى بوسائل التكنولوجیا الحدیثة للویب 

باالضافة الى وجود  خاصة المدونات االلكترونیة فى العملیة التعلیمیة

  .مجموعة من المحددات االخرى

  الدراسة أبعاد

  : النقاط التالیة فيالدراسة  أبعادتتمثل 

أعضاء ھیئة التدریس بكلیات السیاحة والفنادق تم تحدید :  مكانیة أبعاد

كمجتمع للدراسة  الموقع االلكترونى لھذه الكلیاتطبقا لـ  المصریة

  :التالیة لالعتباراتوذلك  طالب  ٣٠٠للطالب  باالضافة الى عینة من

الطالب التكلفة والجھد ال یسمح لتغطیة كل و عنصر الوقت -١

  .فنادقبكلیات السیاحة وال

دی -٢ الب ع دریس والط ة الت اء ھیئ ر أعض تخدام األكث  ااس

الیبلأل یلة س ة كوس ة  الحدیث ویر و التكنولوجی ع للتط رف

ات ا درج ودة بھ یة ؛الج دة التنافس ذا ألن القاع یة ھ  الرئیس

كل  د بش وق تعتم يللس ة  أساس ات العملی ودة مخرج ي ج عل

  .)الطالب(التعلیمیة 

اد ة أبع ي :  زمنی ل ف ات تتمث ي البیان ئلةالت الل أس ن خ ا م م جمعھ  ت

تبیانات و ابالت الاالس ع المق یة م الب شخص دریس والط ة الت اء ھیئ أعض

وم  ات الھندسة والحاسبات والعل بكلیات السیاحة المصریة والطالب بكلی
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ن  االجتماعیة بجامعة الفیوم ونظیرتھا بجامعة برواناشقیج رة م خالل الفت

  ).٢٠١١( سبتمبرإل) ٢٠١٠( فبرایر
  

  -:التالياءت الدراسة في خمسة فصول قدمت على النحو و ج
  

   :األولالفصل 

رض ھ ع م فی ة ت ة الدراس روض  أھمی ة و ف داف الدراس و أھ

  . ومحددات الدراسة مشكلة الدراسةتساؤالت الدراسة ووالدراسة 
  

  :الثانيالفصل 
  

ت  ي تناول ابقة الت ة الس ات المرجعی رض للدراس ھ ع م فی ت

  ث أقسام رئیسیة الموضوع و یتكون من ثال

ومو ھو  :األولالقسم  ات  و یعرض مفھ ى مكون یم االلكترون واع التعل وأن

ة  ة االجتماعی باالضافة الى النظریة التى قامت علیھا الدراسة وھى نظری

ة  دى ، البنائی اس م ى وقی یم االلكترون ى التعل ودة ف ل الج ذلك عوام وك

التعلیمیة مع عرض االستعداد االلكترونى على مستوى الدولة والمؤسسة 

ا  ا وعالمی ى محلی یم االلكترون ة للتعل ادرات ، بعض االمثل ب المب ذا بجان ھ

  .الحكومیة واالحصائیات الحدیثة للتعلیم االلكترونى

ات الویب وھو یعرض  :الثانيالقسم  ى  ٢تكنولوجی دى استخدامھا ف وم

ى  یم االلكترون ا ٢العملیة التعلیمیة وكذلك التعرض للتعل ھ ب لتعلیم ومقارنت

ا  دونات واأنواعھ دقیق للم رق ال ى التط افة ال دى باالض ى التقلی االلكترون

تخدام  ى اس ة ف ارب العالمی ض التج داتھا وبع ا ومح اییره وممیزاتھ ومع

ابقة  ات الس ب الدراس دونات بجان ائیات  الم ت واالحص ى تناول یم الت التعل

  .االلكترونى
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  - :الثالثالفصل 

تخدمت     ي اس ة الت م األدوات و الطرق البحثی رض أھ ھ ع م  فی ت

   -:النجاز البحث على النحو التالي 

  . مجتمع وعینة الدراسة -١

ات نظرا الن مجتمع البحث یشمل كل  أعضاء ھیئة التدریس بكلی

اتطبقا مصرالتي تقع في  السیاحة والفنادق    للموقع االلكترونى لھذه الكلی

ع  لذلك تم تطبیق أسلوب ى مجتم ة  الدراسةالحصر الشامل عل ذ عین وأخ

الب  ن الط تعدادھم  ٣٠٠عشوائیة م اس اس زء قی ذا بالنسبة لج ب وھ طال

ى یم االلكترون ق التعل اس  .لتطبی دونات وقی تخدام الم وص اس ا بخص أم

د  ن استخدامھا فق د م الشعور والتصور تجاه استخدامھا والعوامل التى تح

ة  الب بجامع ن الط ة م ذ عین م أخ ة ت یاحة والھندس ات الس ى كلی وم ف الفی

ة  ة االجتماعی بات والخدم امل  ٤٠٠والحاس ر ش ة وحص ب وطالب طال

  .للطالب فى الكلیات المناظرة فى جامعة برواناشفیج بالمانیا
  

ا  وقد - ى علیھ ي یبن ات الت تناول ھذا الفصل أیضا عرضا لمصادر البیان

   -:مصدرینالبحث و تمثلت في 
  

  ). البحث المیداني ( المصادر األولیة  -١

ن خالل  تبیانھي البیانات التي تم جمعھا م ة (  اس ئلة مغلق ذو أس

ع  )و أخرى مفتوحة ابالت شخصیة م ى شكل مق معدة من قبل الباحث عل

ادق یاحة والفن ات الس ى كلی الب ف دریس والط ة الت اء ھیئ ا  أعض وأیض

  . الطالب فى كل من جامعة الفیوم وجامعة براوناشفیج
  

  ).البحث المكتبي ( ثانویة المصادر ال -٢

ات ال ة البیان ع العلمی ن خالل المراج ا م م الحصول علیھ ة ت ثانوی

االت ب والمق ل الكت ائل مث ت  والرس ع االنترن ة و مواق دوریات العلمی وال
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وذلك لتحدید البیانات المتاحة  .اإلنجلیزیةسواء كان ذلك باللغة العربیة أو 

ة  داف الدراس دم أھ ى تخ يالت د ف والت ار تفی ع إط ريى وض امل  نظ ش

إلیھا  باالستنادلموضوع الدراسة، باإلضافة إلى صیاغتھا فى إطار یسمح 

  .عند البحث عن البیانات من مصادرھا األولیة
  

  

  -:الفصل الرابع

ا م م جمعھ ى ت ات الت ة البیان ل كاف ى تحلی ع ویھدف ھذا الفصل إل ن مجتم

دری ة الت اء ھیئ تعداد أعض دى اس اس م دف قی ة بھ الب الدراس س والط

ى یم االلكترون ق التعل اه  ،لتطبی الب تج ور الط اس تص ى قی افة ال باالض

ن استخدامھا د م ى تح ل الت ك  استخدام المدونات والتعرف الى العوام وذل

تخالص یات  الس ن توص ا م ب علیھ ا یترت ائج وم احالنت ذا  إلنج ق ھ تطبی

د و النظام اءبع ا، و االنتھ ث بتفریغھ ام الباح ات، ق ع البیان ن جم ا م إدخالھ

ل  امج التحلی ذي) (SPSS Version. 16 اإلحصائيلبرن ھ  وال م خالل ت

ة   واالنحراف Meansوالمتوسطات  Percentageحساب النسب المئوی

اري  Frequenciesوحساب التكرارات  Standard Deviation المعی

  .ANOVAوالتباین  Regressionباالضافة الى تحلیل االنحدارٌ 

ى صور  اإلحصائيل البرنامج وقد قام الباحث من خال بعرض البیانات ف

   .وذلك لتسھیل تحلیلھاجداول 

  :الیةـاط التـل النقـاول الفصـد تنـو ق 

 المقابلة الشخصیةتحلیل مصداقیة 

ل  قبل التحقق من أھداف الدراسة واختبار فروضھا، استخدم الباحث تحلی

ا(المصداقیة  ل ألف رابط ) معام دى الت اس م ك لقی داخليوذل داقیة  ال والمص
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ارات المستخدمة  يللعب ا  ف ل مستویات ألف دول أن ك ح الج ة ویوض المقابل

ة المستخدمة ) ٠٫٦٠(كانت أكبر من  اییر البحثی ل المع يوبھذا تكون ك  ف

ً طبقا لـ    ).٢٠٠٢رزق هللا، (الدراسة مقبولة إحصائیا

  . معدل االستجابة للعینة -١

عضو ھیئة تدریس تم الحصول على  ١٤٩من بین  .١

وذلك بالنسبة لقیاس %  ٨٢٫٥بمعل استجابة  ١٢٣

  .البعد االول وھو الكفاءة

ین  ١٣٨ .٢ ن ب تبیان م تمارة اس ة  ١٦٥اس ت االجاب تم

بة  دریس بنس ة الت اء ھیئ ل أعض ن قب یھم م % ٨٤عل

 .وذلك بالنسبة للبعد الثانى وھو الخبرة

الى  ١١٠تم اجابة  .٣ ن اجم  ١٩١من المستقصى منھم م

ث وه التصور او وذلك بالنسب% ٥٧بنسبة  ة للبعد الثال

 .الشعور

ى . ٤  ول عل م الحص ات  ٣٠٠ت الب كلی ن ط تمارة م اس

وذلك بالنسبة لقیاس مدى استعدادھم % ١٠٠السیاحة بمعدل 

 .لتطبیق العلیم االلكترونى

ا . ٥ تجابة أیض دل اس ى % ١٠٠بمع ول عل م الحص  ٤٠٠ت

بات  ة والحاس یاحة والھندس ات الس الب بكلی ن الط تمارة م اس

وم و و ة الفی ة بجامع ات  ١٢٠الخدم ن الكلی تمارة م اس

دونات المن اظرة بجامعة برواناشفیج بألمانیا وذلك بالنسبة للم

    .٢والتعلیم االلكترونى 
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  -:نتائج طبقا ألھداف الدراسة على النحو التالي الوقد جاءت أھم 

ات %) ١١٫٠١(أكدت الدراسة أن  - ١    دریس بكلی ة الت من  أعضاء ھیئ

ا الس ة بینم ارات التكنولوجی ى المھ ة ف اءة عالی دیھم كف ریة ل یاحة المص

  .لدیھم مھارات وكفاءات تربویة% ٦٥٫٥٨

  

ى % ٢٧٫٥   ٢ من السادة أعضاء ھیئة التدریس لیس لدیھم خبرة كافیة ف

ى  ة ف ة كافی ى دورات تدریبی م یحصلوا عل م ل التعلیم االلكترونى حیث أنھ

دیھم  یس ل ى ول یم االلكترون یم التعل تخدام التعل دم اس ھ وع ابقة ب رة س خب

  .االلكترونى بشكل متكرر

  

دیھم  -٣ یاحة ل ات الس دریس بكلی ة الت اء ھیئ ن أعض ة م بة عالی نس

  %.٩٤٫٦سلوك واتجاه ایجابى نحو تطبیق التعلیم االلكترونى 

  

دیھم % ٣٩٫٦٧ -٤ ریة ل ادق المص یاحة والفن ات الس الب كلی ن ط م

یم االلكتر ق التعل ارات تطبی ى مھ ص ف ارات نق ن مھ ى م ون

  .تكنولوجیة وفنیة  ومھارات للتعلم ومھارات ادارة الوقت

  
ات  - ٥ الب بكلی ن الط ة م بة عالی اك نس ائج أن ھن حت النت أوض

ب  ات الوی ى بتكنولوجی دیھم وع بات ل ة والحاس ة  ٢الھندس عام

والمدونات خاصة ولدیھم تصور وشعور ایجابى تجاه استخدامھا 

ا ن ة بینم ة التعلیمی ى العملی تخدمون ف یس ال یس نھم ل ة م بة عالی س

جیع  دم تش ة وع ة التحتی ة البنی ا وقل وعى بھ ة ال دونات لقل ذه الم ھ

  .عضو ھیئة التدریس للطالب الستخدامھا
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ى استخدام % ٧٥٫٢ -   ة ف دیھم رغب وم ل ة الفی من الطالب بجامع

  .المدونات كأداة مدعمة للعملیة التعلیمیة
  

  -:الخامسالفصل 
  

  -:كالتاليات التي خلصت إلیھا الدراسة وفیھ تم عرض التوصی

ـــرورة رفـــــــع أعضـــــــاء هیئـــــــة التـــــــدریس مـــــــن كفـــــــاءاتهم ومهـــــــاراتهم . ١  ضــــ

التكنولوجیة لتطبیـق التعلـیم االلكترونـى بفاعلیـة واسـتخدام طـرق حدیثـة فـى 

  .التدریس والتقییم

علــى أعضــاء هیئــة التــدریس الحصــول علــى دورات تدریبیــة فــى مجــال . ٢

مثــل المهــارات التكنولوجیــة وطــرق التــدریس االلكترونــى التعلــیم االلكترونــى 

  .لزیادة الخبرة لدیهم

ــــة التــــدریس والطــــالب بمحاضــــرات وورش . ٣ ــــد أعضــــاء هیئ وجــــوب تزوی

عمــل ومـــؤتمرات عــن التعلـــیم االلكترونــى لزیـــاة الــوعى وتعـــریفهم بالحـــدیث 

 فى تكنولوجیات هذا النوع من التعلیم  مـن خـالل وحـدة التعلـیم االلكترونـى

  .بالجامعة

یتعــین علــى طــالب الســیاحة والفنــادق زیــادة قــدراتهم ومهــاراتهم الالزمــة . ٤

للتعلـــــــیم االلكترونـــــــى مثـــــــل المهـــــــارات التعلیمیـــــــة ومهـــــــارات ادارة الوقـــــــت 

  . والمهارات التكنولوجیة
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ضرورة وجود بنیة تحتیة  مناسبة  وكافیة لتطبیق مثـل هـذا النـوع مـن .  ٥

  التكنولوجیا


