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: ملخص الدراسة
تهدف هذه الدراسة تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة
 وصياغة مجموعة من المقترحات واإلجراءات التطبيقية التي من شانهأ المساعدة في، وايضا ًالوصول إلى نتائج علمية تساعد في وضع.المجمعة
المنهج الذي استخدم هو المنهج الوصفي أما عينة الدراسة. و كفايات أعضاء هيئة التدريس المناسبة الستخدام التعليم اإللكتروني، تحسين مهارات
تحقيق صحة الفرض بأنه تتوفر كفايات التعليم: )أناث وكانت النتائج كاآلتي51() ذكور و11()من أعضاء هيئة التدريس04(فتمثلت في عدد
وأيضا صحة الفرض الثاني بأنه التوجد فروق ذات داللة إحصايئة في استجابات عينة،اإلالكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بنسب متوسطة
.الرتبة العلمية والدورات التدريبية، التخصص،العمر، النوع:الدراسة تعزى إلى المتغيرات التالية

The Extent of E-Learning Competencies Possession, for staff members in
Majmaah University
The study aims of knowing The Extent of E-Learning Competencies Possession, for staff members in
Majmaah University also aims at getting scientific results to help in the development and formulation of a set
of proposals and measures that when applied it helps in improving the suitable skills and competence of staff
members to use E-Learning .Descriptive method is used in this study .(40)members were taken as the sample
(15)male –(25)female. The Study found the following results:
The hypothesis of The Extent of E-Learning Competencies Possession, for staff members in Majmaah
University has achieved positively , and secondly there are no statistically significant relationship between the
response of the study sample related to ,sex ,age, specialization, scientific scale and training.
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مقدمة
التحديات العالمية المعاصرة تحتم على المنظمات التعليمية انتهاج األسلوب العلمي الواعي في مواجهة هذه التحديات واستثمار الطاقات اإلنسانية
الفاعلة في ترصين األداء بمرونة أكثر كفاءة وفاعلية،في ظل طوفان المعلومات ،والتغير المتالحق،ونمو المعرفة بمعدالت سريعة ،الذي نتج عن
ثورة المعلومات التي نعيشها اآلن ،أصبح العالم يعيش ثورة علمية وتكنولوجية كبيرة ،كان لها تأثير على مختلف جوانب الحياة ،فأصبح لزاما على
أعضاء هيئة التدريس مواكبة هذه التغيرات وإتقان مهارات التعليم اإللكتروني المختلفة  ،ولعل التعليم اإللكتروني في الوقت الحالي خير وسيلة
لتعويد المتعلم على التعلم المستمر والذي يساعد المتعلم على تعليم نفسه مدى الحياة ،األمر الذي يمكنه من تثقيف نفسه وإثراء المعلومات من حوله.

أهداف الدراسة :
/1تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة.
 /5الوصول إلى نتائج علمية تساعد في وضع  ،وصياغة مجموعة من المقترحات واإلجراءات التطبيقية التي من شانهأ المساعدة في تحسين
مهارات  ،و كفايات أعضاء هيئة التدريس المناسبة الستخدام التعليم اإللكتروني.

أهمية الدراسة :
/1الجامعة مؤسسة تعليمية تزود المجتمع بالكوادر المؤهلة لقيادة عملية التنمية في البلد،وتمثل القاعدة األساسية في بيئة التعلم وأهدافها ،وهي المدداخل
للنشاطات اإلنسانية كلها بأبعادها المختلفة،لذا يجب االهتمام بأعضاء هيئة التدريس،وبأدائهم ،وبمخرجاتها.
 /5إن عملية معرفة كفايات أعضاء هيئة التدريس الستخدام التعليم اإللكتروني يساعد المؤسسة التعليمية في الوقف على المستوي الفعلي لهم
وبالتالي على اتخاذ اإلجراءات التي تكفل تطوير مستوى أدائهم .
/3تنبع أهمية الدراسة من خالل تدعيم الجهود المبذولة لنشر ثقافة التعليم االلكتروني .

مشكلة الدراسة :
نتيجة للتطور التكنولدوجي السدريع فدي جميدع الميدادين وخاصدة فدي مجدال التعلديم  ،فدلن الددور التقليددي للجامعدات سدوف يتغيدر  ،وإن منظومدة التعلديم
المعمول بها في جميع الجامعات سوف تكون أكثر انفتاحا ً بحيث تتبنى برامج وأنظمة تعليم إلكتروني متطورة تعطي نظام التعليم أهميدة اسدتراتيجية فدي
المجتمع.
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في النقاط التالية:
 /1لقد ضاعفت العديد من الجامعات والكليات في السنوات األخيرة درجة اهتمامها لإلفادة من التعليم اإللكتروني ورغم أن دمج وإدخال التكنولوجيا
الجديدة في برامج مؤسسات التعليم العالي أصبح أمراً حتمياً،إال أن هنالك نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية تنقصهم القدرة والكفاءة
في إستخدام التعليم اإللكتروني .
 /5اعتقاد بعض من أعضاء هيئة التدريس أن التعليم الجامعي قوامه المحاضرات النظرية والكتاب الجامعي فقط وتركيزهم على التعليم التقليدي
وعدم الرغبة في التطور .
 /3التعليم اإللكتروني أصبح من القضايا التي تؤرق بال صانعي القرار في الجامعة ،وذلك بما يتطلبه من ضرورة لوضع السياسات،و االحتياجات
التدريبية أوالتأهيلية لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس.

أسئلة الدراسة :
تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن مجموعة األسئلة :
/1ما مدى توفير كفايات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة؟
/5هل هنالك فروق في استجابات عينة الدراسة تعزى إلى المتغيرات (النوع ،العمر،التخصص ،الرتبة العلمية ،والدورات التدريبية)

فروض الدراسة :
 /9تتوفر كفايات التعليم االلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بنسب متوسطة .
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 /5التوجد فروق ذات داللة إحصايئة في استجابات عينة الدراسة تعزى إلى المتغيرات التالية:النوع ،العمر،التخصص ،الرتبة العلمية والدورات
التدريبية .

حدود الدراسة :
يتحدد البحث الراهن بالعينة المستخدمة المكونة من ( )04من أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير والدكتوراه بكلية التربية للبنات بالزلفي
وكلية العلوم للطالب وباالستبانة المستخدمة لقياس واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس للتعليم اإللكتروني ،وباألساليب اإلحصائية المستخدمة.

مصطلحات الدراسة :
التعليم االلكتروني :
عرفه عوض حسين ( )5446:01بأنه ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط اإللكترونية في االتصال بين المعلمين والمتعلمين
وبين المتعلمين والمؤسسة التعليمية برمتها”.
وتعتمد الباحثة في التعريف اإلجرائي تعريف جمال عبد الفتاح وخالد شاكر()5415:02بأنه ذلك النوع من التعلم الذي يعتمد في ايصاله للمادة
العلمية على آليات االتصال الحديثة كالحاسوب واإلنترنت واألقمار الصناعية  ،وغيرها وقد يتم بطريقة متزامنة أو غير متزامنة ،وقد يكون مكمالً
للتعليم التقليدي وداع ًما له.
الكفايات  :مجموعة المعارف والمهارات واالتجاهات التي يمتلكها عضو هيئة التدريس وتمكنه من أداء مهامه و مسؤولياته بمستوى يمكن
مالحظته وتقييمه لضمان جودة العملية التعليمية ،وجودة مخرجاتها واستمرارية تطويرها ومن ثم اعتمادها أكاديميا.
كفايات التعليم اإللكتروني:
الكفاية هي المعرفة أو المهارة أو االتجاه التي تمكن الفرد ألداء مهمة أو وظيفة بمستوى من الفاعلية ،يقابل معايير المؤسسة التي ينتمي إليها الفرد
()Richey,et.,al.,2001,p31
وتعرف إجرائيًا بأنها الحد األدنى من مهارات التعليم اإللكتروني الالزمة ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية  ،ألداء مهنة التدريس بمستوى من
الفاعلية والكفاءة .
أعضاء هيئة التدريس :
الشخص الذي يعمل في التدريس على مستوى الجامعة ويشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد ويحمل درجة الدكتوراه .
يعرف إجرائيًا بأنهم األستاذ ،واألستاذ المشارك ،واألستاذ المساعد ,والمحاضر المشاركين بالدراسة وضمن القوى العاملة بجامعة المجمعة كلية
التربية للبنات وكلية العلوم للطالب.

اإلطار النظري:
مفهوم التعليم االلكتروني:
يعرفه محمد محمد ( )5411:06التعليم االلكتروني بأنه التعليم الذي يتيح المحتوى التعليمي الرقمي من خالل الوسائل االلكترونيدة  ،التدي تتضدمن
الحاسبات اآللية وبرمجياتها المتضمنة خواص التفاعلية التي تتداح علدى الخدط ،عبدر شدبكات المعلومدات والكمبيدوتر ،باإلضدافة إلدى إمكانيدة البدث عبدر
األقمار الصناعية ،واستخدام الوسائل السمعية والبصرية ،والتلفزيون التفاعلي واألقراص المدمجة .
يُعد التعليم اإللكتروني شكالً من أشكال التعليم عن بعد ويرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالتكنولوجيا حيث يُعد من أحدث الطرق للتعليم باستخدام آليات االتصال
الحديثة من حاسبات آلية وشبكات الحاسب واالتصاالت واإلنترنت والوسائط المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات البحث المختلفة والمكتبات
اإللكترونية بهدف توسيع مفهوم عملية التعليم والتعلم ،ويعرفه احمد محمد سالم (  ) 5440:522للتعليم اإللكتروني بأنه " منظومة تعليمية لتقديم البرامج
التعليمية أو التدريبية للمتعلمين أو المتدربين في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت التفاعلية مثل ( اإلنترنت  ،القنوات
المحلية  ،البريد اإللكتروني  ،األقراص الممغنطة  ،أجهزة الحاسوب  ..الخ ) لتوفير بيئة تعليمية تعليمية تفاعلية متعددة المصادر بطريقة متزامنة في
الفصل الدراسي أو غير متزامنة عن بعد دون االلتزام بمكان محدد اعتماداً على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم " ويرى عوض
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حسين()5446:02التعليم االلكتروني في صورته المثلى على أنه توسيع مفهوم عملية التعليم والتعلم لتتجاوز حدود جدران الفصول التقليدية إلى بيئة
غنية متعددة المصادر يكون لتقنيات التعليم التفاعلي عن بعد دوراً أساسياً تعاد فيها صياغة دور كل من المعلم والمتعلم  ،وبالتالي فالتعليم اإللكترونى
غير مرتبط بتكنولوجيا الحاسب و ال يقف عند حدود التعامل مع اإلنترنت و إنما يتعداها ليرتبط حاليا بتقنيات الشبكات واالتصاالت عن طرق الجوال
وهو ما يعرف بمصطلح  M-Learningوال احد يستطيع التنبؤ بمستقبل التعليم االلكترونى وال معرفة الحدود التي يمكن أن يصل إليها وبالتالي فلن
مفهوم التعليم اإللكترونى مفهوم متطور ومتغير طبقا لتطور العلم ومستجداته في مختلف المجاالت،وقد أورد حسام مازن ّ( )31-5415:34بعض
االنجازات المتوقعة للتعليم االلكتروني تتمثل في االتي :
تكيف المقررات التعليمية للتغيرات المتسارعة في المعرفة الرقمية ،تلبية الطلب المتزايد على التعليم والتدريب ،تحقيق معايير الجودة الشاملة في التعليم
،تطبيق مبادئ التعلم النشط في التعليم ،تلبية الحاجة المتزايدة للتنمية البشرية المستدامة ،سد الفجوة االقتصادية بين الدول ،خفض تكاليف التعليم ،وخفض
معدل األمية الرقمية والمعلوماتية بين األفراد .

كفايات التعليم اإللكتروني:
ينظر التربويون إلى مفهوم الكفاية كما ذكر اسماعيل محمد( بدون )1:من زاويتين شكلها العام ومكوناتها ،فالكفاية شكلها الكامن مفهدوم وبالتدالي فهدي إمكانيدة
القيام بالعمل نتيجة اإللمام بالمهارات والمعدارف والمفداهيم واالتجاهدات التدي تؤهدل إلدى القيدام بالعمدل ،وفدي شدكلها الظداهر عمليدة ،وبالتدالي فهدي األداء
الفعلي للعمل.
وقد أورد تقرير اليونسكو()1222عدداً من الكفايات التي ينبغي أن تتوافر لدى عضو هيئة في عهد تكنولوجيا المعلومات تتضمن ضرورة :
فهم الطرق المختلفة التي يتعلم من خاللها الطلبة.
اكتساب معارف ومهارات تتعلق بكيفية تقويم الطلبة لمساعدتهم على التعلم.
متابعة التطورات الحديثة في مجاالت تخصصهم.
الوعي بأهمية وكيفية االستفادة من تكنولوجيا المعلومات والمواد والمصادر،وتقنيات التعليم وكيفية حدوث هذه االستفادة
وقد ذكر محمد محمد ()5411:61بعض النقاط لتحسين التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس وهي :
بناء أساسية السلكية مرنة ومؤمنة ،تطبيق إطار كامل للتعلم ،تمكين األفراد من االنخراط في بيئة تعلم ثرية ونشطة على حد كبير.كما حدد زين
الدين المذكور في منال سليمان ()30 :5442الكفايات الالزمة للمعلم في مجال التعلم اإللكتروني بالتالي:
/1كفايات متعلقة بالثقافة الكمبيوترية:مثل معرفة المكونات المادية للكمبيوتر وملحقاته ،التعرف على برمجيات التشغيل
والوسائط التي يعمل بها الكمبيوتر االستخدامات المختلفة للكمبيوتر في العملية التعليمية والحياتية  ،معرفة الفيروسات وطرق الوقاية منها ،معرفة
المصطلحات المستخدمة في مجال الكمبيوتر.
 /5كفايات متعلقة بمهارات استخدام الكمبيوتر :مثل استخدام لوحة المفاتيح والفارة كيفية التعامل مع وحدات
اإلدخال واإلخراج ،كيفية التعامل مع سطح المكتب والملفات والبرامج سواء بالحفظ أو النقل أو الحذف أو التعديل التعامل،مع وحدات والتخزين
استخدام مجموعة برامج األوفيس ،والتغلب على المشكالت الفنية التي تواجهه أثناء االستخدام.
 /3كفايات متعلقة بالثقافة المعلوماتية:مثل التعرف على مصادر المعلومات االلكترونية استخدام شبكة اإلنترنت في
العملية التعليمية من بحث وبريد إلكتروني وغيرها من استخدامات اإلنترنت التعليمية ،القدرة على تقييم مصادر المعلومات
اإللكترونية المتاحة عبر اإلنترنت ،معرفة المبادئ األساسية للتصميم التعليمي ،تصميم ونشر الصفحات التعليمية على
اإلنترنت ،استخدام الوسائط المتعددة في عملية التعلم ،واستخدام المصطلحات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

الدراسات السابقة :
دراسة منال العبيد و آخرون( :)5415تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم االلكتروني في الجامعات السعودية ومدى تفاعل أعضاء
هيئة التدريس مع األنظمة التعليمية المتاحة .استخدمت الدراسة منهج االستبيان والمقابلة لجمع البيانات كما استخدمت عدد من االختبارات
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اإلحصائية لتحليل البيانات مثل كأي تربيع ومعامالت المصادفة و"باي وكرامير" وغيرها .وقد خلصت الدراسة إلى أن  %65من العينة استخدموا
برامج التعليم االلكتروني بينما  %32منهم لم يستفيدوا منها ،بينما  %2.2فقط هم من استخدمها بشكل فعال .كما استخلصت الدراسة أن هنالك
الكثير من المنتسبين  %52.2 -من العينة  -ال يعلمون عن برامج التعليم االلكتروني التي توفرها الجامعة .كما اتضح أيضا أن النوع يؤثر تأثيراً
طفيفا ً في مدى الدراية واإللمام بهذه البرامج .أجريت هذه الدراسة على عينة من جامعة الملك فيصل باعتبارها نموذجا مشابها لغيرها من الجامعات
السعودية.
دراسة منال سليمان السيف ( )5442سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى عضوات هيئة التدريس بكلية
التربية في جامعة الملك سعود ،و قد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خالل بناء قائمة من كفايات التعليم اإللكتروني بلغت (  ) ٠٨كفاية وقد
بلغت عينة الدراسة ( )113عضو هيئة تدريس وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها:
توافرت كفايات التعليم اإللكتروني لدى عضوات هيئة التدريس بشكل عام بدرجة متوسطة  ،كما توصلت أيضا ً إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين عضوات هيئة التدريس تعزى لمتغير العمر لصالح األصغر سنا  .كما لم توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الدرجة
العلمية أو مكان الحصول على الدرجة أو الخبرة في التعليم الجامعي أو حتى وجود دورات تدريبية.
دراسة نايل الحجايا ( (5442عنوان الدراسة :واقع التعليم اإللكتروني في الجامعات األردنية,وتمثلت عينتها في ( )114من أعضاء هيئة التدريس
وأشارت النتائج إلى أن البنية التحتية للتعليم االلكتروني ما زالت متدنية  .أما درجة معرفة أعضاء هيئة التدريس بمتطلبات التعليم االلكتروني فقد
كانت بدرجة مرتفعة .في حين كانت درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية للتعليم االلكتروني بدرجة متوسطة .
علياء عبد هللا الجندي ( )5444عنوان الدراسة  :أهمية التكنولوجيا الرقمية في مجال التعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض
الجامعات السعودية هدفت الكشف عن أهمية التقنية الرقمية في مجال التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات السعودية
وفقا لمتغيري الجنس والتخصص العلمي شملت الدراسة خمسين عضو هيئة تدريس من الجامعات السعودية المختلفة  ٥٣من الذكور ٥٣ ،من
اإلناث .تبين من نتائج الدراسة أن الذكور من ذوي التخصص العلمي من أعضاء هيئة التدريس أكثر تأييداً ألهمية التقنية الرقمية في مجال التعلم،
وخلصت الدراسة إلى التوصية بتعميم هذه التقنية على مراحل التعليم المختلقة وإجراء المزيد من األبحاث في مجال أهمية التقنية الرقمية وعالقتها
ببعض القدرات المعرفية المختلفة.
دراسة يحي زكريا الل ( )5444تهدف إلى التعرف على أهمية استخدام اإلنترنت في العملية التعليمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات السعودية ،تكونت عينة الدراسة من( )104عضو هيئة تدريس  ،وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى أن هناك فرقا ً ذا داللة إحصائية بين
أعضاء هيئة التدريس ذوي التخصص العلمي وأعضاء هيئة التدريس ذوي التخصص النظري ،وذلك لصالح أعضاء هيئة التدريس ذوي
التخصص العلمي ،كما أن هناك فرقا ً ذا داللة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس من الذكور واإلناث وذلك لصالح الذكور .أما نتائج اختبار
الفرضيات المتبقية فقد كانت سلبية ،إذ تبين من التحليل أنه ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجتمع المبحوث ،سواء من حيث
مستوى العمر أو المرتبة العلمية أو الجنسية في أهمية استخدام اإلنترنت في العملية التعليمية .
1دراسة ميترا )) )Mitra(1999مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة ( )Wake Forest Universityالبريد اإللكتروني لالتصال مع
الطلبة فيما يخص تعاملهم ،أظهرت النتائج أن الجيل األصغر من المدرسين هو األكثر استعماالً للبريد االلكتروني ،كما أن الذين لهم سنوات خبرة

نقال  :من منال سليمان
1

1

Proceedings of the 2nd e-learning Regional Conference –State of Kuwait, 25-27 March 2013-01-13 Paper Code. No. eRC-X

أقل في الجامعة هم أكثر تقبالً للتكنولوجيا ،وبينت الدراسة أن توافر التكنولوجيا ال يعني بالضرورة استعمالها ،إذ ال بد لمن يطبق استعمالها أن يرى
فائدةً واضحةً حتى يستعملها ويقبل عليها بحماس.
دراسة عزو إسماعيل عفانة ( )1222عنوان الدراسة :الكفايات التدريسية التي يمارسها أساتذة الجامعة اإلسالمية بغزة كما يراها طلبتهم ،بلغت
عينة الدراسة ( )351طالبا ً وطالبة .وأظهرت النتائج قصوراً في الكفايات التي يمارسونها ،حيث وصلت إلى ( )36كفاية من أصل ( )144كفاية.
كما بينت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعض الكفايات التدريسية ترجع إلى الجنس ونوع الكلية التي ينتمي إليها الطالب.

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة -:
-1استفادت الباحثتان مما قدمته الدراسات السابقة من محاور رئيسة للدراسة ،كما استفادتا من إثراء الجانب النظري للدراسة الحالية ،وفى صياغة

فروض الدراسة .
-5أتاحت الدراسات السابقة للباحثتين اختيار المنهج المالئم لطبيعة الدراسة وهو المنهج الوصفي.
-3من حيث أدوات جمع المعلومات اتضح للباحثتين أن االستبانة هي أفضل لجمع المعلومات في الدراسة الحالية .
-0استفادت الباحثتان لمثل هذا النوع من الدراسات السابقة في إثراء مناقشتهما وتفسيرهما لنتائج دراستهما الحالية .

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
في هذا الفصل تناولت الباحثتان إجراءات الدراسة الميدانية  ،وتوضيح األسلوب أو المنهج المستخدم في هذه الدراسة كما تناولت عينة الدراسة
وكيفية اختيارها واألدوات التي قامت الباحثتان بتطبيقهما ،و المناهج اإلحصائية التي استخدمت لمعالجة ما تم جمعة من بيانات .
منهج الدراسة تدخل هذه الدراسة في إطار الدراسات الميدانية التي تعتمد على المنهج الوصفي لدراسة كفايات أعضاء هيئة التدريس للتعليم
االلكتروني.

مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع هذه الدراسة في هيئة التدريس بجامعة المجمعة وبالتحديد الذين يعملوا في كلية التربية وكلية العلوم بالزلفي
من حيث الفترة الزمنية:قامت الباحثتان بالدراسة االستطالعية للتحقق من الخصائص القياسية ألدوات الدراسة في النصف األخير من شهر
اكتوبر(5415مـ) وقامتا بلجراءات الدراسة الميدانية النهائية في بداية شهر نوفمبر(5415م).

أدوات الدراسة :
استخ ِدمت االستبانة أداة أساسية لتجميع البيانات المتعلقة بالدراسة ،وقد استفادت الباحثتان من االطالع على العديد من الدراسات واألبحاث السابقة
ذات العالقة بموضوع البحث كدراسة منال العبيد آخرون()5415مودراسة منال سليمات ()5442م،في عملية تصميم االستبانة وتكييفها؛ لكي تكون
متالئمة ومتوافقة لتحقيق أهداف الدراسة الحالية ،واإلجابة عن تساؤالتها.
صدق البناء (االتساق الداخلي) للفقرات  :لمعرفة صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة والبالغ عددها ()55فقرة قامت الباحثة بحساب
معامل االرتباط بين درجات كل فقرة مع الدرجة الكلية للبعد الفرعي الذي تقع تحته الفقرة المعنية،
فالحظة الباحثة أن معامل ارتباط جميع الفقرة موجبة اإلشارة ودالة إحصائيا ً عند مستوى (.)4.41
معامالت الثبات االستبانة  :لمعرفة معامل الثبات لألبعاد باالستبانة بمجتمع الدراسة الحالية ،قامت الباحثتان بتطبيق (معادلة ألفا كرونباك) فكان
معامل الثبات (ألفا) .262وكان

عينة الدراسة :ـ
بعد أن تحققت الباحثتان من صالحية االستبانة شرعتا في تطبيقها على عينة عشوائية حيث بلغ حجم العينة ()04اربعين عضو هيئة تدريس
األساليب اإلحصائية :استخدمت الباحثتان معادلة الفا كرونباك واختبار (ت ) للفروق بين متوسطي عينتين واختبار بيرسون .الوسط الحسابي
واالنحراف المعياري
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عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
الختبار صحة الفرض األول من فروض الدراسة الحالية والذي نصه":تتوفر كفايات التعليم االلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بنسب متوسطة"
قامت الباحثتان أوالً :بحساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات استجابة أعضاء هيئة التدريس على االستبانة  .الجدول التالي يوضح
نتائج هذا اإلجراء :
جدول رقم ( )9يوضح المحاور الرئيسية لكفايات التعليم االلكتروني بعينة الدراسة

المحاور الرئيسة لكفايات التعليم االلكتروني

الوسط الحسابي

انحراف معياري

الداللة اإلحصائية

االستنتاج

استخدام الحاسب اآللي

14.933

5.627

0.022

الوسط

استخدام (االنترنت)

6.993

2.558

0.001

الوسط

تصميم المقررات االلكترونية.

45.56

2.923

0.010

الوسط

استخدام المعامل االفتراضية

7.513

2.654

0.001

الوسط

المتوسط الحسابي العام

35.000

11.236

0.001

الوسط

من الجدول السابق يتضح ان قيمة الوسط الحسابي لالبعاد لكفايات التعليم
االلكتروني (استخدام الحاسب اآللي  ،استخدام (االنترنت) ،تصميم المقررات االلكترونية ، .استخدام المعامل االفتراضية والدرجة الكلية الستبيان )
هي علي التوالي ( ) 31.444 ، 0.113، 6.2،1.164 ،10.233و قيمة (ت) المحسوبة لها فكانت( )1.014، 2.100،5.306،6.220، 5.435
وجميعها دالة احصائية عند المستوي ( . )4.441عليه فنجد ان هذا الفرض قد حقق صحته تتوفر كفايات التعليم االلكتروني لدى أعضاء هيئة
التدريس بنسب متوسطة.وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة العبيد واخرون ()5415ومنال سليمان ()5442وتختلف مع نتيجة دراسة نايل
الحجايا ((5442واختلفت مع نتيجة دراسة عزو اسماعيل()1222وتعزي الباحثة هذه النتيجة ،إلى إن العالم اليوم تحول إلى قرية صغيرة حيث
سهلت عملية االتصاالت وتبادل المعلومات بين اآلخرين وكثير جداً من الناس من يتقن التعامل مع االنترنت واجهزة الحاسب بل وأصبح من اليجيد
التعامل يطلق عليه مصطلح األمية الحاسوبية ولكن رغم ذلك فهنالك البعض مما اليجد الوقت الكافي لمعرفة كيفية استخدام مثل هذه التكنولوجيات
،وبما ان الدراسة على أعضاء هيئة التدريس الجامعي وبالتالي فهم أكثر الناس تعامل مع هذه التقنيات لما يحتاجونه من نقل المعلومات ونشرها
وبالتالي ومن باب اوال أن تستخدم في نقل العلم والمعرفة وتسيهيلها الى الجانب االخر ّ(الطالب) ، .فعدم توافر التدريب الكافي ،وعدم وجود
المساعدات الفنية ،كلها من األسباب الموضحة والمفسرة عن مدى عدم االستفادة القصوى للتكنولوجيات الحديثة المتطورة من جانب أعضاء هيئة
التدريس .
الختبار صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة الحالية والذي نصه  " :التوجد فروق ذات داللة إحصايئة في استجابات عينة الدراسدة تعدزى
إلى المتغيرات التالية:النوع ،العمر،التخصص ،الرتبة العلمية والددورات التدريبيدة " قامدت الباحثتدان بدلجراء تحليدل التبداين األحدادي ،والجددول
التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء:
جدول رقم ( )6يوضح نتيجة معامالت االرتباط العزمي لبيرسون لمعرفة داللة االرتباط

المتغيرات

قيمة معامل االرتباط

حجم العينة

0

القيمة
االحتمالية

االستنتاج
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العمر

4.400

04

4.166

االرتباط غير دال إحصائياً

النوع

4.434

04

4.012

االرتباط غير دال إحصائياً

الرتة العلمية

4.452

04

4.010

االرتباط غير دال إحصائياً

الدورات التدريبية

4.412

04

4.004

االرتباط غير دال إحصائياً

الدرجة الكلية

4.415

04

4.110

االرتباط غير دال إحصائياً

نالحظ من الجدول السابق ان قيمة معامل االرتباط مع جميع المتغيرات تتراوح بين ()4.452و()4.412وجميعها غير دالة عند مستوى
(،) 4.41عليه فقد ثبت صحة هذا الفرض بانه التوجد فروق ذات داللة إحصايئة في استجابات عينة الدراسة تعزى إلى المتغيرات التالية:النوع
،العمر،التخصص ،الرتبة العلمية والدورات التدريبية.
وتتفق هذه النتيجة جزئيا ً مع ما توصلت له نتيجة دراسة دراسة منال سليمان السيف ( )5442ودراسة يحي زكريا الل ( )5444وتختلف مع نتيجة
دراسة علياء عبد هللا ( )5444بأن الذكور من ذوي التخصص العلمي أكثر تأييداً ألهمية التقنية الرقمية في مجال التعلم ونتيجة دراسة ميترا
)) )Mitra(1999يوجد اختالف لصالح الجيل االصغر وان الذين لهم سنوات خبرة أقل في الجامعة هم أكثر تقبالً للتكنولوجيا وتفسر الباحثة هذه
النييجة في ضوء ان اعضاء هيئة التدريس ومهما اختالف النوع او العمر غيرها من المتغيرات فكل واحد منهم تواقا لتطوير نفسه وعلمه وبالتالي
فال اثر لهذه المتغيرات .

الخالصة :
تهدف هذه الدراسة تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة
المجمعة،وايضا ًالوصول إلى نتائج علمية تساعد في وضع ،وصياغة مجموعةمن المقترحات واإلجراءات التطبيقية التي من شانهأ المساعدة في
تحسين مهارات  ،و كفايات أعضاء هيئة التدريس المناسبة الستخدام التعليم اإللكتروني ،أما النتائج كاآلتي :تحقيق صحة الفرض بأنه تتوفر كفايات
التعليم اإلالكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بنسب متوسطة،وأيضا صحة الفرض الثاني بأنه التوجد فروق ذات داللة إحصايئة في استجابات
عينة الدراسة تعزى إلى المتغيرات التالية:النوع ،العمر،التخصص ،الرتبة العلمية والدورات التدريبية.

التوصيات:
 /1تدريب منسوبي الجامعة على استخدامات الحاسب اآللي وإجادة استخدام التطبيقات التي سيحتاجونها في نظام التعليم اإللكتروني ،وعقد الدورات
التي تزيد من إتقانهم و استخدام لمهاراتهم في التعليم اإللكتروني.
 /5إجراء المزيد من الدراسات المسحية الميدانية الشاملة لجميع أعضاء هيئة التدريس (ذكور-إناث) لتقويم استخدامهم
الفعلي لهذه التقنيات والتعرف على احتياجاتهم الفعلية في هذا المجال والعوامل التي تدفعهم إلى توظيفها ،بغية توفير معلومات واقعية لمتخذي
القرار.
 /3نشر الوعي بين أعضاء هيئة التدريس بأهمية استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية من خالل
لقاءات أو دورات تثقيفية قصيرة مع التعريف بنتائج األبحاث العلمية في هذا المجال.

2

Proceedings of the 2nd e-learning Regional Conference –State of Kuwait, 25-27 March 2013-01-13 Paper Code. No. eRC-X

المراجع
أحمد محمد سالم

(:)5440

تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني ،الرياض :مكتبة الرشد.

حسام محمد مازن

(:)5411

تكنولوجيا التربية ،مصر :السحاب للنشر والتوزيع

عدددددددددددوض حسدددددددددددين محمدددددددددددد (:)5446

المدرسة اإللكترونية وأدوار حديثة للمعلم ،ط ،5الرياض:مكتبة الرشد
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محمد محمد الهادي
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الدددددددددددتعلم اإللكتروندددددددددددي المعاصر(أبعادتصدددددددددددميم وتطدددددددددددوير برمجياتددددددددددده اإللكترونيدددددددددددة
،القاهرة:الدار المصرية اللبنانية .

الددددددددددددددددددددوريات ومواقدددددددددددددددددددع
االنترنت
إسددددددددماعيل محمددددددددد إسددددددددماعيل (بدون):
حسن

" الكفايات الالزمة للمعلم في مجال التعلم اإللكتروني"
http://www.qu.edu.qa/home/publications/edunewsletter/issue17/edu_week

جمددددددددال عبدددددددددالفتاح العسدددددددداف (:)5411
وخالد شاكر الصرايرة

"مدى وعي المعلمين بمفهوم التعليم اإللكتروني وواقع استخدامهم إياه في التدريس في مديرية
تربية عمان الثانية "،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،المجلد ()13العدد(.)1

عزو اسماعيل عفانة
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منال العبيد وآخرون
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منال سليمان السيف
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يحي زكريا الل
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"الكفايات التدريسية التي يمارسها أساتذة الجامعة االسالمية بغزة كما يراها طلبتهم" .دراسات
في المناهج وطرق التدريس ،مصر:العدد السادس واألربعون ،ص .21-30
"أهمية التكنولوجيا الرقمية في مجال التعلم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض
الجامعات السعودية "،مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية
واإلنسانية ،مج ( ،)15عدد( )5ص()55-11
"التعليم اإللكتروني في الجامعات السعودية "،المجلة العربية للدراسات التربوية واالجتماعية
،العدد ()1
"مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروني ومعوقاتها وأساليب تنميتها من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس بكلية التربية في جامعة الملك سعود"راسة دكتوراة علي الموقع
www.abegs.org
"أهمية استخدام اإلنترنت في العملية التعليمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات السعودية ".مجلة التعاون ،عدد ( )15ص 122-165
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2. competencies the standards,(3rdrd.),Eric: Syracuse University.
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