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بحث مقدم إلى
المؤتمر اإلقليمي الثاني للتعلم االلكتروني
الكويت
ملخص البحث:
تؤدي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دوراً مهما ً في جميع نواحي الحياة ،فقد ساعدت على أحددا
نقلة حضارية كبيرة ،فأصبح البعيد قريباً ،ولم تعد هناك حواجز مكانية أو زمانية بين أفراد المجتمع الواحد،
أو بين مجتمع وأخر ،وأصبح العالم " قرية الكترونية صغيرة " أو " قرية رقمية " ،حي يستطيع أي إنسان
التجول فيها والتعرف إلى كل ما فيها.
وا نعكددذ كلددك التطددور الها ددل علددى منيومددة التعلدديم إك بح د التربويددون عددن طرا د واسددتراتيجيات
وأ ساليب وتقنيات ونماكج جديدة لمواجهة العديد من التحدديات التدي تواجدل العمليدة التعليميدة ،وللمسداعدة فدي
تحسينها ،والوصول إلى أفضل النتا ج التعليمية ،فيهر ما يسمى التعليم االلكتروني.
وي هدف هكا البح إلى تحديد متطلبات استخدام التعليم االلكتروني في كليات جامعة ميسان من وجهدة
نير أعضدا الهي دة التدريسدية .وقدد بلغدت عيندة الدراسدة  )821تدريسديا ً فدي الصصدل الدراسدي ا ول للعدام
الدراسي  . 2182-2188ولتحقي كلك استخدم الباح اسدتبانة تصدف متطلبدات التعلديم االلكتروندي ،وقدد تدم
التحق من صدقها وثباتها ،وتتألف من  )36فقرة موزعة على ثالثة محاور هي:
متطلبات تصميم المقدرر التعليمدي وتتدألف مدن  )22فقدرة  ،متطلبدات البي دة التعليميدة الصيزيقيدة وتتدألف مدن
 )88فقرة  ،متطلبات تدريب أعضا الهي ة التدريسية وتتألف من  )22فقرة.
وقد توصل البح إلى النتا ج اآلتية:
 .8أن متطلبدات المقدرر االلكتروندي ومتطلبددات تددريب أعضدا الهي دة التدريسددية كاندت درجدة أهميتهدا كددل
منهما كبيرة.
 .2أن متطلبات البي ة التعليمية الصيزيقية كانت درجة أهميتها متوسطة.
The requirements for using e-learning in Maysan university colleges from the
viewpoint of faculty members
Abstract:
Information and communication technologies play an important role in all
aspects of life, helped to bring about a cultural shift, bringing the run soon, no
spatial or temporal barriers between members of the same society, or from society
to society, and the world has become a small village "electronic" or "digital
village", where one can walk around and get to know everything.
And reflected the whopper development education system, where educators
search on methods and strategies, techniques and new models to meet the many
challenges facing the educational process, and to assist in the improvement and
access to better educational outcomes, it emerged the so-called e-learning.
This research aims to determine the requirements for using e-learning in
Maysan university colleges from the viewpoint of faculty members. The study
sample (128) teaching in the first semester of the academic year 2011-2012. To
achieve this, the researcher use questionnaire describe e-learning requirements, and
has verified its validity and reliability, and consists of (63) items distributed on
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three axises: Curriculum design requirements and consist of (27) items, physical
and educational environment requirements consist of (11) items, the requirements
of training of the faculty members, consisting of (25) items.
Search has found the following results:
1. The requirements of curriculum design and the requirements of training of the
faculty members were the degree of its importance of each large.
2. Requirements for physical educational environment were the degree of its
importance middle.
مشكلة البحث:
ً
ً
ً
ً
أصبح التعليم االلكتروني واقعا تربويا ملموسا في جميع الجامعات ،وكان االهتمام واضحا بكلك ا مر
من خالل أنشا وحدات للتعلديم االلكتروندي فدي الجامعدات ،باإضدافة إلدى عقدد الددورات التدريبيدة عضدا
الهي ددة التدريسددية وكددكلك تصعيددل أمددور مهمددة بشددان التعلدديم االلكترونددي منهددا نشددر الموضددوعات الكتروني دا ً
والدروذ التدريبية ،مما يجعلندا أ مدام ضدرورة تحديدد متطلبدات لهدكا الندول مدن التعلديم المعاصدر فدي جامعدة
ميسان من وجهة نير غالبية الممارسين وخصوصا ً أعضا الهي ة التدريسية .وتبدرز مشدكلة البحد الحدالي
في السؤال الر يذ اآلتي:
" مااا متطلبااات اسااتخدام التعلاايم االلكترونااي فااي كليااات جامعااة ميسااان ماان وجهااة نظاار أعضاااء الهيئااة
التدريسية؟ "
ويتصرل من هكا السؤال ا س لة الصرعية اآلتية:
 .8ما المتطلبات الخاصة بتصميم المقرر وتنصيكه وتقويمل الستخدام التعليم االلكتروندي فدي كليدات جامعدة
ميسان؟
 .2ما المتطلبات الخاصة بالبي ة التعليمية الصيزيقية الستخدام التعليم االلكتروني في كليات جامعة ميسان؟
 .6ما المتطلبات الخاصة بتدريب أعضا الهي ة التدريسية الستخدام التعليم االلكتروني في كليدات جامعدة
ميسان؟
أهداف البحث :يهدف البح الحالي إلى:
 .8تحديد متطلبات استخدام التعليم االلكتروندي فدي كليدات جامعدة ميسدان مدن وجهدة نيدر أعضدا الهي دة
التدريسية.
 .2تحديددد المتطلبددات الخاصددة بتصددميم المقددرر وتنصيددكه وتقويمددل السددتخدام التعلدديم االلكترونددي فددي كليددات
جامعة ميسان من وجهة نير أعضا الهي ة التدريسية.
 .6ما المتطلبات الخاصة بالبي ة التعليمية الصيزيقية الستخدام التعليم االلكتروني فدي كليدات جامعدة ميسدان
من وجهة نير أعضا الهي ة التدريسية.
 .4تحديد المتطلبدات الخاصدة بتددريب أ عضدا الهي دة التدريسدية السدتخدام التعلديم االلكتروندي فدي كليدات
جامعة ميسان من وجهة نير أعضا الهي ة التدريسية.
أهمية البحث:
أوضح عدد من التربويين أهمية التعليم االلكتروني ،حي أكدد كدل مدن الموسدى والمبدارك ، )٥٠٠٢
والتودري  ،)٥٠٠٢وسالم  )٥٠٠٢أن التعليم االلكتروني يصيد في:
 .8خلد بي ددة تعليميددة تعلميددة تصاعليددة مددن خددالل تقنيددات الكترونيددة جديدددة والتنددول فددي مصددادر المعلومددات
والخبرة.
 .2دعم عمليدة التصاعدل بدين المتعلمدين وال معلمدين والمسداعدين مدن خدالل تبدادل الخبدرات التربويدة واآلرا
والمناقشات والحوارات الهادفة لتبادل اآلرا باالستعانة بقنوات االتصال المختلصة مثل البريد االلكتروني
والمحادثة وغرف الصف االفتراضية.
 .6رفع قدرات التصكير العليا لدى المتعلمين.
 .4إكساب المعلمين المهارات التقنية الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة.
 .2إكساب المتعلمين المهارات أو الكصايات الالزمة الستخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات.
 .3تطددوير دور المعلددم فددي العمليددة التعليميددة حتددى يتواكددب مددع التطددورات العلميددة والتكنولوجيددة المسددتمرة
والمتالحقة.
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 .2توسيع دا درة اتصداالت المدتعلم مدن خدالل شدبكات االتصداالت العالميدة والمحليدة وعددم االقتصدار علدى
المعلم مصدراً للمعرفة مع ربط الموقع التعليمي بمواقع تعليمية أخرى كي يستزيد الطالب.
 .1إيجاد شبكات تعليمية لتنييم وإدارة عمل المؤسسات التعليمية.
 .9تقديم التعليم الكي يناسب ف ات عمرية مختلصة مع مراعاة الصرو الصردية بينهم.
.81تعزيز العالقة بين أوليا ا مور وبين المدرسة والبي ة الخارجية.
ويساعد التعليم االلكتروني على الدتعلم مدن خدالل محتدوى علمدي مختلدف عمدا يقددم بدين دفتدي الكتداب
المدرسي في المكان الكي يريدده وفدي الوقدت الدكي يصضدلل دون االلتدزام بالحضدور إلدى قاعدات الدراسدة فدي
أوقات محددة  ،حي يعتمد المحتوى الجديد على الوسا ط المتعددة نصوص ،رسومات ،صور ثابتة ،فيدديو،
صوت) ،ويقدم من خالل وسا ط حديثة مثل الحاسوب واإنترنت.
وتبرز أهمية هكا البح من خالل اآلتي:
 .8انددل يتندداول اتجاه دا ً حددديثا ً فددي العمليددة التعليميددة والتربويددة ،وه دو التعلدديم االلكترونددي وتحديددد متطلبددات
استخدامل بطريقة علمية مناسبة.
ً
ً
 .2انددل مددن أول البحددو فددي هددكا المجددال فددي جامعددة ميسددان تحديدددا ،وفددي جامعاتنددا عمومدا علددى حددد علددم
الباح .
 .6قد يسهم هكا البح في مساعدة القا مين على التعليم االلكتروني بالجامعة فدي تدوفير المتطلبدات التدي قدد
يسصر عنها البح .
حدود البحث:
 .8الحدود المكانية :اقتصر البح على أعضا الهي ة التدريسية في كليات جامعة ميسان.
 .2الحدود الزمانية :طب البح في العام الدراسي . ٥٠٠٠ / ٥٠٠٠
 .6الحدددود الموضددوعية :تحديددد متطلبددات اسددتخدام التعلدديم االلكترونددي فددي مجددال المددنهج ،البي ددة التعليميددة
الصيزيقية ،أعضا الهي ة التدريسية وتدريبهم).
مصطلحات البحث:
 )٠التعليم االلكتروني:
يعرفل الموسى والمبارك  )٥٠٠٢بأنل " :طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثدة مدن حاسدب
وشددبكاتل ووسددا طل المتعددددة مددن صددوت وصددورة ورسددومات واليددات بح د  ،ومكتبددات الكترونيددة ،وكددكلك
االنترنددت سددوا أكانددت عددن بعددد أ م فددي الصددف الدراسددي وهددو اسددتخدام التقنيددة بجميددع أنواعهددا فددي إيصددال
المعلومة للمتعلم بأقصر وقت واقل جهد واكبر فا دة ".
ويعرفل عزمي  )٥٠٠٢بأنل " :نيام تصاعلي للتعليم عن بعد يقدم للمتعلم وفقا ً للطلب ويعتمد على بي ة
الكترونية رقم ية متكاملة ،تستهدف بنا المقررات وتوصيلها بواسطة الشبكة االلكترونية واإرشاد والتوجيدل
وتنييم االختبارات ".
ويعرف الباح التعليم اإلكتروني إجرا يا ً بأنل " :كلك النيام التعليمدي الدكي يقددم بي دة تعليمية/تعلميدة
تصاعلية متعددة المصادر اعتماداً على الحاسوب وملح قاتل وشبكة االنترنت ،مما يتيح عضا هي ة التددريذ
مساعدة المتعلم الجامعي في اي وقت.
 )٥متطلبات التعليم االلكتروني:
يمكددن تعريصهددا بأنهددا " :طرا د واسددتراتيجيات وتقنيددات نمدداكج جديدددة لمواجهددة التحددديات التددي تواجددل
العملية التدريسية".
ً
ويعرف الباح متطلبات التعليم االلكتروني إجرا يا بأنها " :المقومات ا ساسية في مجداالت المدنهج والبي دة
التعليمية الصيزيقية وتدريب أ عضا الهي ة التدريسية الواجب توفرها الستخدام التعلديم االلكتروندي فدي كليدات
جامعة ميسان.
الدراسات السابقة:
 )٠دراسة سالمة ( :)٥٠٠٢هدفت إلى معرفدة اثدر اسدتخدام شدبكة االنترندت فدي التحصديل الدراسدي لطلبدة
جامعة القدذ المصتوحة في مقرر الحاسوب فدي التعلديم ،حيد تكوندت عيندة الدراسدة مدن  )٢٥دارسدا ً مدنهم
 )٤٢طالبا ً و  )٤٢طالبة .وأسصرت الدراسة عن عدة نتا ج من أهمها وجود فرو كات داللدة إحصدا ية فدي
الوسط الحسابي الكلي على االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.
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 )٥دراسة ايفانس ( :)Evans,2000فقد هدفت الدراسة إلى معرفة اثر إيجاد بي ة تعلديم تصاعليدة مدن خدالل
دمج المحتوى التعليمي بالتقنية في تحصيل طالب مقدرر اإحصدا العدام فدي كليدة سدانتا فدي )Santa Fee
ا هلية بوالية فلوريدا ا مريكية .وأس صرت نتا ج الدراسة عدن قددرة اكتشداف الطدالب الدكين درسدوا فدي هدكه
البي ة التصاعلية على االتصال ،ومشاركتهم الصاعلة الجماعية من خالل البريد االلكتروني ومنتديات النقاش.
 )٤دراساااة ( : )Schutte,1997وكدددان عنوانهدددا اثدددر اسدددتخدام االنترندددت فدددي تددددريذ مقدددررات اإحصدددا
االجتماعي بجامعة كاليصورنيا ،وهدفت هكه الدراسة إلى المقارنة بين التدريذ الكي يستخدم الطريقة التقليدية
والتدريذ الكي يعتمد على التسهيالت التي يوفرهدا االنترندت .وأيهدرت نتدا ج الدراسدة أن طلبدة المجموعدة
التجريبية الكين استخدموا االنترنت كان تحصيلهم الدراسي أفضل من أقرانهم الكين درسوا المقرر الدراسدي
نصسل وفقا ً للطريقة التقليدية .وارجع الباح هكه النتيجة إلى أن االنترندت ،بصضدل خدمدة البريدد االلكتروندي،
سهلت عملية االتصال بين أفراد المجموعة التجريبية ودعمت تعاونهم ،وهكا ما ساعدهم علدى تعزيدز درجدة
فهمهم واستيعابهم لمادة المقرر.
 )٢دراسة الفهد والهابس ( :)٥٠٠٠هدفت هكه الدراسة إلى التوصل إلى أهمية استخدام التقنيدة فدي التعلديم
والتعرف إلى استخدامات االنترنت في التعليم العالي ،وأيهرت الدراسة عدة نتا ج منها:
 أكثر خدمات االنترنت استخداما ً في التعليم العالي هو البريد االلكتروني وكلك لسهولة استخدامل وكثرة فوا ده.
 أ ن خدمات االنترنت التي يمكن توييصهدا فدي التعلديم العدالي هدي خدمدة القدوا م البريديدة ،وتبدرز أهميتهدا فدي تبدادل
وجهات النير بين الطلبة وأعضا الهي ة التدريسية.
 أكثر الخدمات استخداما ً بعد البريد االلكتروني هي خدمة المحادثة التي يمكن استخدامها في التعليم عن بعد.
 مدن أهددم العوا د التدي تقددف أ مددام اسدتخدام شددبكة االنترنددت فددي التعلديم العددالي هددي العوا د الماليددة المتمثلددة بتددوفير
ا جهزة ،والعوا الصنية المتمثلة في انقطال الخدمة أ ثنا االتصال ،والعوا البشرية المتمثلة في عدم إعداد هي دة
التدريذ والطالب الستخدام هكه الخدمة.
 )٢دراسة الهدلق ( :)٥٠٠٢هدفت دراستل إلى استشرا مستقبل تقنية المعلومات وما يترتب على كلك من
أساليب تعليمية حديثة في أ طار البح والتطبي في يل رؤى ثابتة وفهم عمي لطبيعة المتغيرات التقنية في
مجال التعلديم والتوجهدات المسدتقبلية ،وكيصيدة توييصهدا لتحسدين التعلديم فدي السدعودية ،وأكددت الدراسدة علدى
إمكانية استصادة الباحثين من شبكة االنترنت نيراً لمزاياها الكثيرة التي توفرها للباحثين ،كمدا أكددت علدى أن
هكه الشبكة تمثل وسيلة هامة لتبادل المعلومات بين الباحثين وتيسير إجرا حلقات النقاش في شتى المجاالت
لتسهيل االتصال بالعلما ومحاوراتهم مهما بعدت المسافة بينهم.
منهج البحث:
اتبع الباح في هكا البح المنهج الوصصي المسحي) ندل يهددف إلدى تحديدد أهميدة متطلبدات التعلديم
االلكتروني من وجهة نير أعضا هي ة التدريذ في كليات جامعة ميسان.
مجتمع البحث وعينته:
تألف مجتمع البح من جم يع أعضا الهي ة التدريسية في جامعة ميسدان فدي الصصدل الدراسدي الثداني
للعدام الدراسددي  2188/2181والبددالع عددددهم  )624فددي مختلددف الكليددات وا قسددام .أمددا العينددة فبلددع عددددها
 )821تدريسياً ،وقد تم اختيارهم بالطريقة الطبقية حسب المرتبة العلمية ،سنوات الخدمة).
أداة البحث:
لتحقي أهداف البح  ،استخدم الباح االستبانة .وقد مر بناؤها بالمراحل اآلتية:
أوالا :االطالل على الكتب وا دبيات المتعلقة بالتعليم االلكتروني.
ثانياا اًً  :مراجعددة الدراسددات العربيددة وا جنبيددة التددي تناولدت التعلدديم االلكترونددي ،وخاصددة التددي تناولددت بي ددة
التعليم االلكتروني ومتطلباتل والعقبات التي تعترض استخدامل في التدريذ.
ثالثا ا :االطالل علدى ا سدتبانات بعدض البحدو السدابقة كات العالقدة بموضدول التعلديم االلكتروندي واالسدتصادة
منها.
ا
رابعا :بنا االستبانة ،التي تكونت في صورتها ا ولية من  )21فقرة تصف متطلبات التعليم االلكتروني.
خامسا ا :عرض االستبانة على عدد من السادة الخبرا والمحكمين إبدا آرا هدم السدديدة بشدأن فقراتهدا ،وقدد
تم ا خك بجميع تلك اآلرا  ،وتتألف االستبانة من قسمين هما:
القسم األول :معلومات عامة عن المستجيب.
القسم الثاني :متطلبات التعليم االلكتروني التي توزعت في ثالثة محاور هي:
4
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 .8متطلبات تصميم المقرر التعليمي.
 .2متطلبات البي ة التعليمية الصيزيقية.
 .6متطلبات تدريب أعضا الهي ة التدريسية.
وقد استخدم الباح مقياذ ليكرت الخماسي البدا ل لإلجابة عن فقرات االستبانة ،كما مبين في جدول .)8
جدول ( :)1مقياس ليكرت الخماسي البدائل
التصنيف كبيرة جداً كبيرة متوسطة قليلة قليلة جداً
8
2
6
4
2
الدرجات
سادساا ا :بعدد أن تدم عدرض االسدتبانة فدي صدورتها ا وليدة علدى مجموعدة مدن المحكمدين المتخصصدين فدي
الجامعات .وبعد أن تمت اإجابة عنها واستعادتها إلى الباح  ،ارتئ المحكمين بعض التعديالت ومنها:
 أعادة الصياغة اللغوية لبعض العبارات كي ال يواجل المستجيب صعوبة في فهمها.
 نقل بعض الصقرات المككورة في مجال ما وغير منتمية لل إلى مجال أخر يناسبها.
 حكف الصقرات التي لها نصذ المعنى في فقرات أخرى.
 تجز ة الصقرة التي تتألف من فقرتين أو أكثر.
وبنددا ً علددى التعددديالت السددابقة الددككر ،أصددبحت االسددتبانة مكونددة مددن  )36فقددرة موزعددة علددى ثالثددة
مجاالت كما في جدول .)2
جدول ( :)2عدد فقرات كل مجال من مجاالت االستبانة
عدد الفقرات
المجال
22
متطلبات تصميم المقرر التعليمي
88
متطلبات البي ة التعليمية الصيزيقية
22
متطلبات تدريب أعضا الهي ة التدريسية
36
المجموع
صدق االستبانة :تحق الباح من صد هكه االستبانة بطرا هي:
 )1صدق المحكمين  :تم عرض االستبانة بعد صياغتها بالصورة ا ولية على عدد من الخبرا المتخصصين
وعددهم  )82خبيراً من أساتكة الجامعات ،وطلب منهم تحديد مدى مناسدبة كدل فقدرة للمجدال الدكي وضدعت
فيل ،ومدى وضوح الصقرات وصحة صياغتها اللغوية ومدى مناسبة كل فقرة لقياذ ما وضعت جلدل .وبعدد
استجابة المحكمين على االستبانة ،ارتأوا إجرا بعض التعديالت والمالحيات واإضافات ،واسدتبعاد بعدض
الصقرات .وفي ضو نتا ج التحكيم ،تم ا خك بجميع تلك اآلرا  .وقد استقرت االستبانة فدي صدورتها النها يدة
على  )36فقرة.
 )2صدق االتساق الداخلي :يقصد بصد االتسا الداخلي قوة االرتباط بدين درجدات كدل فقدرة مدن الصقدرات
في المجال الكي تنتمي إليل مع الدرجة الكلية للمجال أبو ناهية.)822 ،8994 ،
وقد قام الباح بالتحق من صد االتسا الدداخلي لالسدتبانة بتطبيقهدا علدى عيندة اسدتطالعية مكوندة
من  ) 61من أعضا الهي ة التدريسية في جامعة ميسان من غير عينة البح  .وتم حساب االتسدا الدداخلي
من خالل حساب معامل ارتبداط بيرسدون بدين كدل فقدرة والدرجدة الكليدة للمجدال التدابع لدل ،فقدد كاندت القيمدة
الحرجة لمعامل االرتباط تساوي  )16436عند مستوى داللة  )1618ودرجدة حريدة  ،)21وبمقارنتهدا مدع
قيمة معامل االرتباط لكل فقرة مدن فقدرات المجداالت الثالثدة ،يتضدح أن الصقدرات دالدة إحصدا يا ً حيد كاندت
قيمة معامل االرتباط المحسوبة أعلى من القيمة الحرجة لمعامل االرتباط عند مستوى داللة  )1618ودرجدة
حرية  ) 21ما عدا بعض الصقرات والتي تم حكفها حي كانت قيمة معامل االرتباط المحسوبة اقل من القيمة
الحرجة لمعامل االرتبداط عندد مسدتوى داللدة  )1618ودرجدة حريدة  ،)21وهدكا يؤكدد علدى تمتدع المقيداذ
بدرجة عالية من االتسا الداخلي.
 )3الصدق البنائي :وللتحق من الصد الب نا ي للمجاالت تم حساب معامل ارتبداط بيرسدون بدين درجدة كدل
مجال من مجاالت االستبانة والمجاالت ا خرى ،وككلك درجة كل مجال بالدرجة الكليدة لالسدتبانة ،وجددول
 )6يوضح كلك.
جدول ( :)3االرتباط بين مجاالت االستبانة
األول الثاني الثالث المجموع
المجال
5
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األول
الثاني
الثالث
المجموع

8

16212 16328
16218
8
8

16124
16226
16216
8

ثبات االستبانة :تم التحق من ثبات االستبانة وكلك من خالل تطبيقل على العيندة االسدتطالعية باسدتخدام طريقدة
ألصددا -كرونبددا ،)،حيد أن الثبددات بهددكه الطريقددة يتالفددى سددلبيات طرا د أخددرى ويحدددد مدددى اسددتقرار اسددتجابة
المصحوص علدى مصدردات االسدتبانة ،كمدا أن هدكه الطريقدة هدي ا نسدب مدع أداة البحد الحدالي ن كدل الصقدرات
تحتاج إلى اإجابة عنها باختيار مدى تحق الصقرات وف مقياذ ليكرت الخماسي كبيرة جداً ،كبيرة ،متوسدطة،
قليلة ،قليلة جداً) .وبالتالي ال بد من تحديد معامل التجانذ بها وكلك يتحق باستخدام معامل ألصا -كرونبا )،أبو
الصتوح .)622 ،8993 ،وقد تم احتساب معامل الثبات باستخدام معادلة ألصا -كرونبا )،لكدل مجدال مدن مجداالت
االستبانة والمجمول الكلي لكل فقرات االستبانة ،وجدول  )4يوضح كلك.
جدول ( :)4معامل (ألفا -كرونباخ) لكل مجال من مجاالت االستبانة ولالستبانة ككل
عدد الفقرات معامل (ألفا -كرونباخ)
المجال
ت
16198
22
متطلبات تصميم المقرر التعليمي
1
16223
88
متطلبات البي ة التعليمية الصيزيقية
2
16316
22
 3متطلبات تدريب أعضا الهي ة التدريسية
16134
36
المجموع
يتبين من الجدول الساب أن معامالت ألصا -كرونبا )،مرتصعة وتتراوح بدين  )16198 - 16316لكدل
مجال من مجاالت االستبانة ،كما بلغت قيمة معامل ألصا للمجمول الكلي لصقرات االستبانة  )16134وهكا يدل
على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،والكي جعل الباح يطم ن إلى تطبي االستبانة على عيندة
البح .
و بعد التأكدد مدن صدد وثبدات أداة البحد وصدالحية اسدتخدامها ،قدام الباحد بتوزيدع االسدتبانة علدى
أعضا الهي ة التدريسية جل تعب تها ثم جمعها.
الوسائل اإلحصائية:
 .8معامل ارتباط بيرسون :استخدم للتحق من صد االتسا الداخلي والصد البنا ي لالستبانة.
 .2معامل ألفا كرونباخ  :استخدم إيجاد ثبات كل مجال من مجاالت االستبانة ولالستبانة ككل.
 .6المتوسط الحسابي الموزون (المرجح) :استخدم إيجاد المتوسط الحسابي الموزون لكل فقرة من فقرات
االستبانة ولالستبانة ككل.
 .4الااوزن المئااوي (األهميااة النساابية) :اسددتخدم إيجدداد الددوزن الم ددوي لكددل فقددرة مددن فقددرات االسددتبانة
ولالستبانة ككل.
نتائج البحث وتفسيرها:
للحصول على نتا ج البح  ،تدم تطبيد االسدتبانة علدى عيندة البحد ثدم إجدرا المعالجدات اإحصدا ية
للبيانات الناتجة .ولغرض تحديد المحك المعتمد في هكا البح فقد تم تحديده حسب الخطوات اآلتية:
 .8حساب المدى بين درجات مقياذ ليكرت الخماسي أي المدى= اكبر قيمة -اقل قيمة= .)4 =8-2
 .2تحديد طول خاليا مقياذ ليكرت الخماسي ،من خالل تقسيم المدى بين درجات المقياذ على أكبدر قيمدة
في المقياذ للحصول على طول الخلية أي .)1611 = 2 ÷ 4
 .6تحديد الحد ا على لهكه الخلية ب إضافة قيمة طول الخلية إلى أقل قيمدة فدي المقيداذ بدايدة المقيداذ وهدو
واحد صحيح).
 .4وهككا يصبح طول الخاليا كما موضح في الجدول .)2
جدول ( :)5المحك المعتمد في البحث
درجة األداء
الوزن النسبي المقابل له
طول الخلية
قليلة جداً
من ٪ 63 - ٪ 21
من 8611 – 8
أكبر من ٪ 22 - ٪ 63
أكبر من 2631 - 8611
قليلة
أكبر من ٪ 31 - ٪ 22
أكبر من 6641 - 2631
متوسطة
6
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أكبر من ٪14 - ٪ 31
أكبر من 4621 - 6641
كبيرة
كبيرة جداً
أكبر من ٪ 811 - ٪ 14
أكبر من 2 – 4621
ولتصسدير نتدا ج البحد والحكددم علدى مسدتوى االسدتجابة ،اعتمددد الباحد ترتيدب المتوسدطات الحسددابية
الموزونة على مستوى المجاالت لألدا ككل ومستوى الصقرات في كل مجال ،وقد حدد الباحد درجدة ا دا
حسب المحك المعتمد في البح .
يمكن عرض النتا ج التي تم التوصل إليها من خالل استجابات أفراد عينة البح وفقا ُ لترتيبها:
أوالا :عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس ،والذي ينص على أن:
" ما متطلبات استخدام التعليم االلكتروني في كليات جامعة ميسان من وجهة نير أعضا الهي ة التدريسية ؟ "
ولغرض اإجابة عن هكا السدؤال ،اسدتخدم الباحد المتوسدط الحسدابي المدوزون ،والدوزن النسدبي لالسدتبانة
الكلية وككلك لكل مجال من مجاالتها ،كما في جدول .)3
جدول ( :)6المتوسط الحسابي الموزون والوزن النسبي لالستبانة الكلية ولكل مجال من مجاالتها
ت

عدد
الفقرات

المجال

المتوسط الحسابي
الموزون

الوزن
النسبي

الترتيب

درجة
األداء

8
% 72.06
3.603
22
8
كبيرة
متطلبات تصميم المقرر التعليمي
6
% 63.1
3.155
88
2
متوسطة
متطلبات البي ة التعليمية الصيزيقية
2
% 70.34
3.517
22
كبيرة
 6متطلبات تدريب أعضا الهي ة التدريسية
% 68.5
3.425
36
كبيرة
المجموع الكلي
ثانياا :عرض النتائج المتعلقاة بالساؤال الفرعاي األول ،والاذي يانص علاى :مدا المتطلبدات الخاصدة بتصدميم
المقرر وتنصيكه وتقويمل الستخدام التعليم االلكتروني في كليات جامعة ميسان؟
ولإل جابدددة عدددن هدددكا السدددؤال ،قدددام الباحددد بحسددداب المتوسدددط الحسدددابي المدددوزون وا هميدددة النسدددبية
الستجابات أفراد العينة حول كل فقرة تمثل متطلبات المقرر االلكتروني ،كما مبين في جدول .)2
جدول ( :)7حساب المتوسط الحسابي الموزون واألهمية النسبية الستجابات أفراد العينة حول أهمية المقرر االلكتروني
تسلسل
الفقرة
82
81
2
4
22
8
83
82
89
6
1
28
22
2
82
24
81
2
3
26

المتوسط
الحسابي
الموزون

الفقرة
متطلبات المقرر االلكتروني
اختيار أنشطة مناسبة لخصا ص المتعلم ومثيرة للتصكير اإبداعي لديل
تجز ة المحتوى االلكتروني لمكوناتل ا صلية وجعلها قابلة لالسترجال
صد المحتوى ومناسبتل لخصا ص المتعلمين وا هداف
توييف عناصر الوسا ط المتعددة من نصوص ،رسوم ،فيديو ،صوت
توفر أس لة التقويم التكويني لكل وحدة
تنمية مهارات التعلم الكاتي لدى المتعلم
تقويم شامل لعملية التجريب في ضو المعايير المحددة
اختيار إستراتيجية تدريذ مناسبة لخصا ص المتعلم وطبيعة المقرر
تحديد التكلصة المادية للتطوير
تضمين قيم المجتمع العربي اإسالمي
تجريب المقرر
وضع خطة للتجريب
تعميم المقرر بعد التأكد من صالحيتل
خصا ص المتعلم العقلية والمعرفية والجسمية
إمكانية التحدي المستمر
تقويم شامل لعملية التجريب في ضو المعايير المحددة
موازنة المحتوى بين المعارف والمهارات واالتجاهات
مناسبة المحتوى للصرو الصردية بين المتعلمين
توفر معلومات عن كيصية االتصال بعضو الهي ة التدريسية
التنييم المنطقي والسيكولوجي للمقرر
7

3.73
3.71
3.69
3.67
3.66
3.65
3.65
3.64
3.63
3.62
3.62
3.61
3.61
3.6
3.59
3.59
3.58
3.57
3.56
3.56

األهمية
النسبية
% 74.6
% 74.2
% 73.8
% 73.4
% 73.2
% 73
% 73
% 72.8
% 72.6
% 72.4
% 72.4
% 72.2
% 72.2
% 72
% 71.8
% 71.8
% 71.6
% 71.4
% 71.2
% 71.2

ترتيب
الفقرة
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
9
10
10
11
12
12
13
14
15
15
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23
88
21
9
86
84
22

توفر إجابات التدريبات واالختبارات التكوينية والبعدية والقبلية
تحديد التقنيات والوسا ط التي تحتاجها عملية التطوير
توفر التقويم الدراسي لتحديد مواعيد المحاضرات والواجبات واالختبارات
توفر التعزيز المناسب في حالة اإجابة الصحيحة
واقعية ا هداف وتوفر الصصات الجيدة فيها
توفر التوجيل للمتعلم إلى قرا ات أضافية في حالة اإجابة غير الصحيحة
اختيار العينة التي سيتم عليها التجريب
الدرجة الكلية

3.56
3.55
3.54
3.53
3.53
3.52
3.51
3.603

% 71.2
% 71
% 70.8
% 70.6
% 70.6
% 70.4
% 70.2
% 72.06

15
16
17
18
18
19
20

يتضح من الجددول  )2أن أفدراد العيندة يدرون أن متطلبدات المقدرر االلكتروندي – بشدكل عدام -مهمدة
بدرجة كبيرة ،حي أن المتوسط الحسابي الموزون  )3.603أي بأهمية نسبية .)%72.06
وقد كان ترتيب متطلبات المقرر االلكتروني كما مبين في الجدول الساب .
نستنتج مما سب  ،أن متطلبات المقرر االلكتروني كانت مهمة بدرجدة كبيدرة مدن وجهدة نيدر أعضدا الهي دة
التدريسية .ويمكن تصسدير كلدك بدان أفدراد عيندة البحد فدي موضدع المسدؤولية واإحسداذ بهدا اتجداه تطدوير
استراتيجيات التعليم الجامعي نحو ا فضل ومسايرة التطور نحو استخدام تقنيات التعلديم االلكتروندي ،والدكي
ال يطب بشكل فاعل إكا لم تتوفر متطلباتل ،وهكا أيضا ً يتص مع تطلعات الجامعة إلى تطدوير أسداليب التعلديم
الجامعي نحو ا فضل.
ثالثاا :عرض النتاائج المتعلقاة بالساؤال الفرعاي الثااني ،والاذي يانص علاى :مدا المتطلبدات الخاصدة بالبي دة
التعليمية الصيزيقية الستخدام التعليم االلكتروني في كليات جامعة ميسان؟
ولإلجابة عن هكا السؤال ،قدام الباحد بحسداب المتوسدط الحسدابي المدوزون وا هميدة النسدبية السدتجابات أفدراد
العينة حول كل فقرة تمثل متطلبات البي ة التعليمية الصيزيقية للتعليم االلكتروني ،كما مبين في جدول .)1
جدول ( :)8حساب المتوسط الحسابي واألهمية النسبية الستجابات أفراد العينة حول أهمية متطلبات البيئة
التعليمية الفيزيقية للتعليم االلكتروني
تسلسل
الفقرة
10
9
11
1
8
3
5
6
2
4
7

المتوسط الحسابي
الموزون

الفقرة
متطلبات البيئة التعليمية الفيزيقية للتعليم االلكتروني
برمجيدددات تعليميدددة تصاعليدددة بأنمددداط متنوعدددة وبدددرامج خاصدددة لتشدددغيل
الشبكات وبرامج حماية وامن الشبكات
أجهزة حاسب حديثة بأعداد كافية
ملحقدددات أجهدددزة الحاسدددب مثدددل جهددداز الددد  ،Data Showوجهددداز
 ، Scannerوشاشات عرض متنوعة ،وسبورة الكترونية.
تهي ة مختبرات بمساحات مناسبة
أجهزة ومقاعد للطالب في المختبر بشكل مناسب
إضا ة جيدة للمختبرات
أثا مناسب في المختبرات مناضد وكراسي)
تجهيزات السالمة ومضادات الحري
تهوية جيدة في المختبرات
أرضيات من البالستك المضاد للكهربا في المختبرات
ستا ر معتمة لنوافك المختبرات
الدرجة الكلية

األهمية
النسبية

ترتيب
الفقرة

3.28

% 65.6

1

3.25

% 65

2

3.24

% 64.8

3

3.22
3.21
3.19
3.19
3.14
3.06
2.96
2.96
3.155

% 64.4
% 64.2
% 63.8
% 63.8
% 62.8
% 61.2
% 59.2
% 59.2
% 63.1

4
5
6
6
7
8
9
9

يتضح من الجدول  )1أن أفراد العينة يرون أن متطلبات البي ة التعليمية الصيزيقية للتعليم االلكتروني–
بشكل عام -مهمة بدرجدة متوسدطة ،حيد أن المتوسدط الحسدابي المدوزون  )3.155أي بأهميدة نسدبية %
.)63.1
وقد كان ترتيب متطلبات البي ة التعليمية الصيزيقية للتعليم االلكتروني كما مبينة في الجدول الساب .
نستنتج مما سب  ،أن متطلبات البي ة التعليمية الصيزيقية كانت مهمة بدرجة متوسطة من وجهدة نيدر أعضدا
الهي ة التدريسية ،ويصسر الباح كلك بأنل ال يمكن تنصيك التعليم االلكتروني دون تهي ة البي ة التعليمية الصيزيقية
لل.
8
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رابعا ا :عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث ،والاذي يانص علاى :مدا المتطلبدات الخاصدة بتددريب
أعضا الهي ة التدريسية الستخدام التعليم االلكتروني في كليات جامعة ميسان؟
ولإل جابدددة عدددن هدددكا السدددؤال ،قدددام الباحددد بحسددداب المتوسدددط الحسدددابي المدددوزون وا هميدددة النسدددبية
السددتجابات أ فددراد العينددة حددول كددل فقددرة تمثددل متطلبددات تدددريب أعضددا الهي ددة التدريسددية السددتخدام التعلدديم
االلكتروني ،كما مبين في جدول .)9
جدول ( :)9حساب المتوسط الحسابي الموزون واألهمية النسبية الستجابات أفراد العينة حول أهمية
متطلبات تدريب أعضاء الهيئة التدريسية الستخدام التعليم االلكتروني
تسلسل
الفقرة
18
21
2
9
17
15
14
22
7
1
16
8
20
4
25
10
19
3
5
6
13
11
24
12
23

المتوسط
الحسابي
الموزون

الفقرة
متطلبات تدريب أعضاء الهيئة التدريسية
القدرة على استخدام محركات البح
القدرة على تحديد بعض المواقع الخاصة في تخصصل وتوجيل الطالب لل
القدرة على التخطيط للتدريذ باستخدام الحاسوب
معرفة أدوات التعليم االلكتروني
القدرة على استخدام جميع إمكانات االنترنت وتوييصها في العملية التعليمية
القدرة على استخدام برنامج معالجة النصوص
القدرة على استخدام الحاسوب لحل التمارين الخاصة بالمادة الدراسية
معرفة خصا ص البرمجية التعليمية الجيدة
معرفة مصهوم ومبررات وطبيعة وأهداف وخصا ص التعليم االلكتروني
القدرة على إدارة الصف االلكتروني
القدرة على استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في مقرر المادة التخصصية
معرفة أنوال التعليم االلكتروني
القدرة على إجرا اتصال بالصوت والصورة مع شخص أخر
معرفة أساليب التدريذ التي تناسب التعليم االلكتروني
القدرة على تحدي المعلومات على الموقع بشكل فردي
معرفة عوا التعليم االلكتروني
القدرة على استخدام غرف المحادثة
القدرة على استخدام التقنيات التعليمية الحديثة
القدرة على أثارة دافعية الطالب للتعلم
معرفة أنوال التقويم االلكتروني
معرفة دور المعلم والمتعلم في التعليم االلكتروني
معرفة سلبيات التعليم االلكتروني
القدرة على اإسهام في اتخاك القرارات المتعلقة بتطوير التعليم االلكتروني
معرفة الصرو بين التعليم المعتمد على الحاسوب والتعليم االلكتروني
القدرة على أنشا القوا م البريدية وا شراف عليها
الدرجة الكلية

3.613
3.593
3.583
3.573
3.566
3.563
3.543
3.543
3.533
3.523
3.523
3.513
3.513
3.503
3.503
3.493
3.493
3.483
3.483
3.473
3.473
3.463
3.463
3.453
3.453
3.517

األهمية
النسبية
% 72.26
% 71.86
% 71.66
% 71.46
% 71.32
% 71.26
% 70.86
% 70.86
% 70.66
% 70.46
% 70.46
% 70.26
% 70.26
% 70.06
% 70.06
% 69.86
% 69.86
% 69.66
% 69.66
% 69.46
% 69.46
% 69.26
% 69.26
% 69.06
% 69.06
% 70.34

يتضح من الجدول  )9أن أفراد العينة يرون أن متطلبات تددريب أعضدا الهي دة التدريسدية السدتخدام
التعليم االلكتروني – بشكل عدام -مهمدة بدرجدة كبيدرة ،حيد أن المتوسدط الحسدابي المدوزون  )3.517أي
بأهمية نسبية .)% 70.34
وقد كان ترتيب متطلبات المقرر االلكتروني كما مبين في الجدول الساب .
نستنتج مما سب  ،أن متطلبات تددريب أعضدا الهي دة التدريسدية كاندت مهمدة بدرجدة كبيدرة مدن وجهدة نيدر
أعضدا الهي دة التدريسددية ،ويعدزو الباحد كلددك إلدى مددى جديددة أعضدا الهي دة التدريسددية فدي الجامعدة نحددو
السعي الستخدام التعليم االلكتروني في مقرراتهم الدراسية والكي ال يتم بصدورة فاعلدة دون تدوفر المهدارات
الكافية لديهم لتطبيقل.
االستنتاجات :يستنتج الباح ما يلي:
9

ترتيب
الفقرة
1
2
3
3
4
5
6
6
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
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 .8أن متطلبات المقرر االلكتروني كانت مهمة بدرجة كبيرة من وجهة نير أعضا الهي ة التدريسية.
 .2أن متطلبات البي دة التعليميدة الصيزيقيدة كاندت مهمدة بدرجدة متوسدطة مدن وجهدة نيدر أعضدا الهي دة
التدريسية.
 .6أن متطلبات تدريب أعضا الهي ة التدريسية كانت مهمة بدرجة كبيرة من وجهة نير أعضا الهي ة
التدريسية.
التوصيات :في ضو نتا ج البح  ،يوصي الباح باالتي:
 .8تددوفير جميددع المسددتلزمات الالزمددة للبي ددة التعليميددة الصيزيقيددة الالزمددة لتنصيددك اسددتراتيجيات التعلدديم
االلكتروني بصاعلية.
 .2زيادة التخصيص المالية للجامعات الخاصة بالتعليم االلكتروني.
المقترحات :استكماالً للبح الحالي يقترح الباح اآلتي:
 .8إقامة دورات تدريبية وورش عمل لتدريسي الجامعة لتصميم وإنتاج المقرر االلكتروني.
 .2إقامة دورات تدريبية لتدريسي الجامعة في الحاسبات وملحقاتها ومهارات تحويل المقررات الورقيدة
إلى الكترونية.
 .6إجرا دراسات تتناول معيقات التعليم االلكتروني.
المصادر:
 .8أبو الصتوح ،حمدي  :)8993منهجية البحث العلماي وتطبيقاتاه فاي الدراساات التربوياة والنفساية،
ط ،8دار النشر للجامعات ،القاهرة.
 .2أبو ناهية ،صالح الدين  :)8994القياس التربوي ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.
 .6التودري ،عوض  :)٥٠٠٢المدرسة االلكترونية وادوار حديثة للمعلم ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 .4سالم ،احمد محمد  :)٥٠٠٢تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروني ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 .2سالمة ،عبد الحافي محمد " :)٥٠٠٢أثر استخدام شبكة االنترنت فدي تحصديل طلبدة جامعدة القددذ
المصتوحة -فرل الرياض -في مقرر الحاسوب في التعليم" ،مجلة العلوم التربوياة والنفساية ،جامعدة
البحرين ،المجلد  ،)3العدد .)8
 .6عزمي ،نبيل جاد  :)٥٠٠٢تكنولوجيا التعليم االلكتروني ،دار الصكر العربي ،القاهرة.
 .2الصهد ،فهد والهابذ ،عبد هللا  :)٥٠٠٠دور خدمات االتصال في االنترنت في تطوير نظم التعليم في
مؤسسات التعليم العاالي ،ورقدة مقدمدة فدي نددوة تكنولوجيدا التعلديم والمعلومدات – حلدول لمشدكالت
تعليمية وتدريبية ملحة ،جامعة سعود -كلية التربية.
 .1الموسى ،عبدد هللا والمبدارك ،احمدد  :)٥٠٠٢التعلايم االلكتروناي  ...األساس والتطبيقاات ،مؤسسدة
شبكة البيانات ،الرياض.
 .9الهدل  ،عبد هللا  :)٥٠٠٠استشراق مستقبل تقنية المعلومات في مجال التعليم ،ورقدة مقدمدة فدي نددوة
تكنولوجيا التعليم والمعلومات –حلول لمشكالت تعليمية وتدريبية ملحة ،جامعة سعود -كلية التربية.
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