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  الحمد هللا صاحب الفضل والعطاء أحمده وأشكره واستغفره وأتوب إليه ، وبكل إذالل  

وخضوع أسجد هللا شكراً لعظيم نعمه وجليل أآلئه أن وفقني بمشيئته وتـدبيره العظـيم   
علماً وأرسل هادياً على إتمام هذه الدراسة ، وأصلى وأسلم على من بورحمةً للعـالمين  عث م

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأرضِ اللَهم عن ساداتنا أبى بكر وعمـر وعثمـان   
  وعلي وعن الصحابة أجمعين وأرضِ اللهم عنا معهم .
  وبعد،،،

لَـئن شـكَرتُم   فانطالقاً من إيماني بقول المولى عز وجـل فـي كتابـه الكـريم: (       
نَّكُم٧اآلية )(سورة إبراهيم، ألَزِيد.(  

فإنه يطيب لى أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفـان بالجميـل إلـى هيئـة     
محمـد  اإلشراف على هذه الدراسة وأخص بالشكر والتقدير أستاذى الجليل األستاذ الـدكتور/  

أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة سوهاج، ذلك العالم الجليل الـذى   األصمعى محروس
بعلمه، وال بوقته، فكان خير معين بعد اهللا تعالى على إنجاز هذه الدراسة فجزاه  علىلم يبخل 

اهللا عني خير الجزاء لما تغمدنى به من توجيهات صائبة، وزاده اهللا بسطة فـي العلـم وأدام   
  عليه نعمتى الصحة واإليمان وحفظه للباحثين ذخراً.

محمـد فـوزي   السيد الـدكتور /  كما أتقدم بخالص شكرى وتقديرى ألستاذى الفاضل 
بكلية التربية جامعة سوهاج وذلك للجهد والعون الصادق المتفرغ أصول التربية  أستاذ زيدان

والتشجيع المستمر، فهو لم يدخر وقتاً وال جهداً وال نصحاً، وقدم لـي التوجيهـات العلميـة    
وجـزاه اهللا عنـى خيـر     النافعة،  وكان دائماً واسع الصدر معي، متعه اهللا بالصحة والعافية

  الجزاء، فله مني كل الشكر والتقدير.
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير ألسرة كلية التربية وأخص بالشكر سعادة عميد الكلية 
والسادة وكالء الكلية والسادة رؤساء األقسام والسادة العاملين بالمكتبـات والمجلـة التربويـة    

  ه الدراسة.بجامعة سوهاج على معاونتي إلتمام هذ
والشكر موصول للسادة أعضاء هيئة التدريس بقسم أصول التربيـة، وكـذلك اإلخـوة    
واألخوات معاوني أعضاء هيئة التدريس على ما قدموه وساهموا به من دعم فنـي ومعنـوي   

  كان له عظيم األثر في نفسي.  
الحسـن إال   وأخيراً أسأل اهللا أن يغفر لى عجزى وتقصيري، فما الكمال إال لذاته ، وما

لصفاته، فحسبي أنى اجتهدت ، فإن أصبت فالفضل من اهللا وإن أخطأت فمـن نفسـي ومـن    
  الشيطان، فما الكمال إال هللا وحده وال يكلف اهللا نفساً إال وسعها.

  . وآخر دعوانا أن احلمد  رب العاملني ،واحلمد  من قبل ومن بعد 
  الباحثة                                                                    

  ابتسام السيد ثابت
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  باللغة العربیة الدراسة مستخلص 
إلى الوقوف على أهميـة التعلـيم اإللكترونـي فـي مراحـل التعلـيم        ة الحالىالدراسة  ت هدف    

والتعرف على متطلبات تطبيق التعليم اإللكترونـي فـى مرحلـة التعلـيم الثـانوي العـام        ،الثانوي 
والتعرف علـى أدوار ومواصـفات المعلـم الالزمـة لتطبيـق التعلـيم اإللكترونـي،        ى مصـر، ف

التى تواجه المعلمين أثنـاء تطبيـق التعلـيم اإللكترونـي، والتعـرف علـى       والوقوف على العقبات 
واقع استخدام التقنيات الحديثة ومدى امتالك معلمـي التعلـيم الثـانوى الكفايلـت المهنيـة للتعلـيم       

ني، ووضع تصور مقترح لتنمية الكفايـات المهتيـة للمعلـم الداعمـة للتعلـيم اإللكترونـي       اإللكترو
في مرحلة التعليم الثانوي العـام، ولتحقيـق ذلـك مـرت الدراسـة بمجموعـة مـن اإلجـراءات         

  -تمثلت فى تأصيال نظريا يشمل ما يلى:
 .اإلطار العام للدراسة 
 الثانوى. التعليم اإللكتروني ومتطلبات تطبيقه بالتعليم 
 .الكفايات المهنية المأمولة لدى معلم التعليم اإللكتروني بالتعليم الثانوى 

تهـدف إلـى الكشـف    وتال ذلك إعداد الدراسة الميدانية حيث تم إعـداد أداة متمثلـة فـى اسـتبانة     
عن الكفايات المهنية للمعلم الداعمة للتعليم اإللكترونـي فـي مرحلـة التعلـيم الثـانوى ، وطبقـت       

ــى ــى:    عل ــوهاج وه ــة س ــام بمحافظ ــانوى الع ــيم الث ــديرى التعل ــي وم ــن معلم ــة م عين
مـن معلمـى ومـدبرى التعلـيم     ٣٢٣(طما،المراغة،سوهاج،البلينة،جرجا،أخمبم سـاقلته).، قوامهـا  

  الثانوى العام .
واستخدمت فى ذلـك المـنهج الوصـفى مـن خـالل جمـع الدراسـات ذات الصـلة بموضـوع          

ها ،واسـتخدام التحليـل اإلحصـائى فـى الدراسـة الميدانيـة ،الـذى        الدراسة وتحليلها واإلفادة من
يسهم فى التعرف الفعلي على الكفايات المهتية للمعلـم الداعمـة للتعلـيم اإللكترونـي فـى مرحلـة       

  التعليم الثانوى العام .
وبناء على ذلك قدمت الدراسة تصورا مقترحا لتنميـة الكفايـات المهتيـة للمعلـم الداعمـة للتعلـيم       

  لكتروني في مرحلة التعليم الثانوى العام .اإل
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها قلة الوعى لدى بعض المعلمين بأهمية التعليم 
اإللكترونى وفائدته للطالب ، وقصور اهتمامهم بالمشاركة فى وضع المقررات بما يتناسب مع 

  خصائص واحتياجات وميول الطالب .
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Abstract of study 

     The study aimed at identifying the challenges which face the 
application of e-learning in the secondary stage, identifying the roles 
and specifications of the teacher in the e-learning, identifying the 
obstacles and problems facing teachers during the application of e-
learning, identifying the competencies and their different patterns 
and revealing the reality of the use of modern technologies and the 
extent to which secondary stage teachers possess the professional 
competencies of e-learning. The study used the descriptive approach, 
as it is appropriate to the study. The study used a questionnaire to 
reveal the reality of the desired professional competencies of the 
teacher which support the achievement of the requirements of e-
learning in the secondary stage and it was applied to a sample of 
(323) secondary stage teachers in Sohag governorate. The study 
reached the following results: The teachers' weak awareness of the 
importance of e-learning and its usefulness to students, and their lack 
of interest in participating in the design of curricula which are 
suitable to the characteristics, needs and tendencies of students. 

      There is a lack of inclusion of pictures, in the teacher of 
educational Poor teachers' awareness of the importance of e-learning 
and its usefulness to students, and their lack of interest in 
participating in the development of courses commensurate with the 
characteristics, needs and tendencies of students. 
There is a lack of inclusion of educational images, multimedia and 
educational films by the teacher which aims at the consolidation of 
students' concepts, ideas and information, and the lack of availability 
of the devices for students in the secondary schools to implement e-
learning. 
The study also put a suggested scenario for the application of the e-
learning through teacher's own of professional competencies which 
support the e-learning. the e-learning   that the teacher should seek to 
develop his ability in dealing with technology and information 
sources, and that the teacher should realize his role in implementing 
and activating e-learning in the field of e-learning at the General 
Secondary Schools> 
 


