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اللهم لك احلمد محداً يليق جبالل وجهك وعظيم سلطانك على نعمة توفيقـك وفـضلك               
  .إلجناز هذا العمل 

  
 أتقدم بالشكر واالمتنان لوالدي الكرميني وزوجي العزيز وإخويت وأخوايت ملا أبدوه من دعم             

  .اسيت وتفهم ومساندة طوال مدة در
  

كما وأتوجه بشكري وتقديري إىل األستاذ الدكتور بدر بن عبداهللا الصاحل، على كل مـا               
  .بذله من توجيه وإرشاد

   
ويسرين أيضاً أن أقدم شكري وتقديري ألعضاء جلنة املناقشة؛ األستاذ الدكتور عبدالعزيز بن  

  .هذه الدراسةحممد العقيلي، والدكتور الشحات سعد عتمان لتفضلهم بقبول مناقشة 
  

وكل الشكر والتقدير للسادة أعضاء هيئة التدريس الذين قـاموا بتحكـيم أداة الدراسـة،               
وأعضاء هيئة التدريس يف كلية التربية عامة وقسم تقنيات التعليم خاصة ملا قدموه من دعـم     

  .علمي خالل مسرييت األكادميية
  

  .أسأل اهللا العلي القدير أن جيزي اجلميع خري اجلزاء
  
  

 منال بنت سليمان السيف
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  مستخلص الدراسة
  

مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروين ومعوقاا وأساليب تنميتها من وجهة نظر أعضاء 
  هيئة التدريس يف كلية التربية جبامعة امللك سعود

  جامعة امللك سعود،كلية التربية،رسالة ماجستري يف اآلداب ختصص وسائل وتكنولوجيا التعليم

  منال بنت سليمان السيف: اد إعد
  بدر بن عبداهللا الصاحل. د.أ: إشراف 

  

     سعت هذه الدراسة إىل  الكشف عن مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروين لدى عضوات هيئـة                
التدريس بكلية التربية يف جامعة امللك سعود، و قد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي من خالل بنـاء                 

عبارة ) ١٠٨(كفاية، وتضمينها يف استبانه مكونة من       ) ٨٠(التعليم اإللكتروين بلغت    قائمة من كفايات    
الدرجـة  : كأداة للدراسة، وتركزت على مدى وجود فروق ذات داللة إحـصائية تعـزى ملـتغريات             

األكادميية، واخلربة يف التدريس اجلامعي، ومكان احلصول على الدرجة، وفارق العمر، والتدريب، كما             
  .  حتديد أهم املعوقات اليت حتد من تنمية تلك الكفايات، واألساليب املقترحة لتنميتهاسعت إىل

      وطُبقت على مجيع أعضاء هيئة التدريس اإلناث ومن يف حكمهن بكلية التربية والبـالغ عـددهن                
عدد وبعد مجع البيانات مت حتليلها باستخدام       ) . ١٥٣(عضو هيئة التدريس ، واستجاب منهن       ) ٢٤٥(

  : من األساليب اإلحصائية، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها 
توافرت كفايات التعليم اإللكتروين لدى عضوات هيئة التدريس بشكل عام بدرجـة متوسـطة ،                •

وجاءت كفايات استخدام احلاسب اآليل يف املرتبة األوىل، حيث كانت متوافرة بدرجة عالية، تليهـا               
نت واليت كانت متوافرة أيضا بدرجة عالية ، كما جاءت كفايـات تـصميم         كفايات استخدام االنتر  

  .املقررات اإللكترونية، وكفايات استخدام نظم إدارة التعلم متوافرة بدرجة متوسطة  على الترتيب 
توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني عضوات هيئة التدريس تعزى ملتغري العمر                •

على زميالن يف متوسـط     )  عاماً ٣٥أقل من   ( هيئة التدريس ذوات األعمار      حيث تفوقت عضوات  
توافر كفايات استخدام احلاسب اآليل لديهن ، ومل توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري العمر               

كما مل توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملـتغريات          . يف متوسط توافر كفايات احملاور األخرى       
علمية أو مكان احلصول على الدرجة أو اخلربة يف التعليم اجلامعي أو حـىت وجـود دورات                 الدرجة ال 

  . تدريبية
توصلت الدراسة إىل أن املعوقات اليت حتد أعضاء هيئة التدريس اإلناث ومن يف حكمهن من تنميـة          •

ة مـع الـربامج     كفايان، تتمثل يف كثرة األعباء اإلدارية والتدريسية، وتعارض االرتباطات األكادميي         
  .التدريبية املقدمة داخل وخارج اجلامعة ، وصعوبة تصميم املقررات اإللكترونية 



 

 
 

د 

وجدت الدراسة أن املقترحات املناسبة لتنمية كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس              •
ـ اإلناث ومن يف حكمهن، تتمثل يف تقليل العبء التدريسي عليهن وبناء الـربامج التدري               وفقـاً   ةبي

الحتياجان ، والتنويع يف أساليب الربامج التدريبية املقدمة هلن من دروس منوذجية و استخدام التعلم               
 .املفرد واستخدام التدريب عن بعد

آليـات وسياسـات    : قدمت الدراسة منوذجاً مقترحاً لتنمية كفايات التعليم اإللكتروين مكوناً من          •
مرحلة التهيئة، مرحلـة التأسـيس،      : (ة مقترحة وفق ثالث مراحل    مقترحة للتطوير، وبرامج تطويري   

 .  ، وعدد من املقترحات البحثية املنبثقة من نتائج الدراسة)مرحلة ما بعد التدريب

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



 

 
 

ه 

  

  

Study Abstract 
 

The Extent of E-Learning Competencies Possession,  Its 
Barriers And Development Methods From The View of The 

College of Education Faculty,  King Saud University 
Master Thesis in Literatures (instructional Technology) 

College of Education  
King Saud University 

 

Prepared by : Manal Bint Sulaiman Al – Saif 
Supervised by : P. Dr. Badr Bin Abdullah Al-Saleh 

 
        This study sought to reveal E-learning Competencies of female faculty 
staff at the College of Education, King Saud University. The study used 
descriptive methodology through building a list of e- teaching including (80 
competencies) which have been included in a questionnaire consisted of (108 
statements) represented the study tool. These statements concentrated on 
differences of statistical indication attributed to variables of academic degree, 
experience in university teaching, degree acquisition place, age and training 
courses. It involved the most important obstacles impeding such faculty staff 
competencies and the recommended methods to develop them. It has been 
applied on all faculty staff ( females ) and other related staff in the college; 
their number reached to (245) members where (153) have responded. After 
collecting the related and analyzing the related data using definite statistical 
methods, a number of results have been obtained, the most important ones 

are:                                                                                                              
 

- The e-learning competencies of the female faculty staff are medium in 
general, they are represented in high level of using PC in the first place. 
Also, this is followed by using internet on a high level as well as e-
courses design and teaching management system use on a medium 
level.  

 
- The study found out that there are differences of statistic indication 

among faculty staff attributed to age where staff who are less than 35 
years old are more efficient than their colleagues regarding the mean of 
using PC competencies. There are no differences of statistic indication 
attributed to age variable in the mean of the other competencies. Also, 
there are differences of statistic indication attributed to variables of 



 

 
 

و 

scientific degree, place of acquisition, experience in university teaching 
or the related training courses.  

 
- The study found out that the obstacles impeding female faculty staff 

and other related staff  from their competencies development represent 
in many administration and teaching loads, discrepancy of academic 
subjects time table with training programs provided inside and outside 
the university; this is in addition to difficulty of designing the e-courses.  

 
- The study found out that the suitable recommendations of e-learning 

competencies development of female faculty staff and other related 
staff represent in decreasing the teaching load, building training 
programs conforming to their requirements, variety of provided 
training programs methods including standard lessons, single learning 
method and distance learning method.  

 
- The study provided a recommended method to develop e-learning 

competencies including mechanisms and policies of development; this 
is in addition to development programs conforming to three stages : 
(pre-preparation stage, preparation stage and post training stage) in 
addition to a number of research suggestions resulted from this study 
outcomes.  
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  الصفحة  ضــوعاملـو
  أ  صفحة اإلجازة

  ب  شكر وتقدير
  د- ج  مستخلص الدراسة باللغة العربية

  و-هـ  مستخلص الدراسة باللغة اإلجنليزية
  ط- ز  فهرس احملتويات
  ل- ي  فهرس اجلداول

  م  فهرس األشكال
  ن  فهرس املالحق

  اإلطار العام ملشكلة الدراسة : الفصل األول

  ٢  املقدمة
  ٤  مشكلة الدراسة

  ٥  أسئلة الدراسة
  ٦  أهداف الدراسة

  ٦  أمهية الدراسة
  ٧  حدود الدراسة

  ٨  مصطلحات الدراسة
  اإلطار النظري: الفصل الثاين

  ١٠  التعليم اإللكتروين يف التعليم اجلامعي: احملور األول 
  ١٠  مفهوم التعليم اإللكتروين

  ١١  عالقة التعليم اإللكتروين باملصطلحات األخرى
  ١٣  ات استخدام التعليم اإللكتروين يف التعليم اجلامعيمستوي

  ١٤  تقنيات التعليم اإللكتروين
  ١٦  نظم إدارة التعلم 

  ١٧  متطلبات التعليم اإللكتروين
  ١٨  تصميم حمتوى التعليم اإللكتروين

  ٢١  االستعدادات الالزمة إلجناح التعليم اإللكتروين يف اجلامعات
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  الصفحة  ــوضـــوعامل
  ٢٣  استعدادات اجلامعات العربية

  ٢٤  التعليم اإللكتروين يف جامعة امللك سعود
  ٢٦  .  أعضاء هيئة التدريس يف نظام التعليم اإللكتروين: احملور الثاين

  ٢٦  دور عضو هيئة التدريس يف التعليم اإللكتروين
  ٢٩  تقبل أعضاء هيئة التدريس للتعليم اإللكتروين

  ٣٠  ريب وتأهيل عضو هيئة التدريس الستخدام التعليم اإللكتروينتد
  ٣٢  أنواع تدريب عضو هيئة التدريس ومستوياته

  ٣٢  أساليب الربامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس
  ٣٣  عوامل جناح الربامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس

  ٣٤  .التدريسكفايات التعليم اإللكتروين لعضو هيئة : احملور الثالث
  ٣٤  مفهوم الكفاية 

  ٣٥  مصادر اشتقاق الكفايات
  ٣٦             تصنيف كفايات التعليم اإللكتروين

  ٤٠  الدراسات السابقة: الفصل الثالثً 
  ٤١  دراسات تناولت تقنيات التعليم اإللكتروين

  ٤٥  .دراسات تناولت استعدادات أعضاء هيئة التدريس للتعليم اإللكتروين
  ٤٩  سات تناولت الكفايات يف التعليم اإللكترويندرا

  ٥٥  التعقيب على الدراسات السابقة
  ٥٨  منهجية الدراسة وإجراءاا: الفصل الرابع
  ٥٩  منهج الدراسة: أوالً
  ٥٩  جمتمع الدراسة وعينتها: ثانياً
  ٦٣  أداة الدراسة وإجراءاا: ثالثاً

  ٦٣  بناء أداة الدراسة
  ٦٦  صدق أداة الدراسة
  ٧١  ثبات أداة الدراسة

  ٧٢  تطبيق الدراسة
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  الصفحة  املــوضـــوع
  ٦٧  أساليب املعاجلة اإلحصائية للبيانات: رابعاً

  ٧٤        :عرض نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها: الفصل اخلامس
  ٧٥  إجابة السؤال األول
  ٩٣  إجابة السؤال الثاين

  ١٠٠  إجابة السؤال الثالث
  ١٠٣  إجابة السؤال الرابع

  ١٠٧        ملخص الدراسة وتوصياا ومقترحاا: الفصل اخلامس
  ١٠٨  نتائج الدراسة:   أوال
  ١١٠  توصيات الدراسة ومقترحاا : ثانياً
  ١١٣  مقترحات حبثية: ثالثاً

  ١١٧  املراجع 
  ١١٧  املراجع العربية

  ١٢٧  املراجع األجنبية
  ١٢٩  املالحق
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رقم 
  اجلدول

  الصفحة  العـنــوان

  ١٢  الفرق بني التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروين  ١
  ٢٨  الفرق بني عضو هيئة التدريس التقليدي واإللكتروين  ٢
  ٦٠  توزيع أفراد الدراسة حسب القسم العلمي  ٣
  ٦١  توزيع أفراد الدراسة حسب الدرجة العلمية  ٤
  ٦١  حسب فئات العمرتوزيع أفراد الدراسة   ٥
  ٦٢  توزيع أفراد الدراسة حسب فئات عدد سنوات اخلربة يف التدريس اجلامعي  ٦
  ٦٢  توزيع أفراد الدراسة حسب مكان احلصول على آخر مؤهل علمي  ٧
  ٦٣  توزيع أفراد الدراسة حسب احلصول على دورات تدريبية  ٨
  ٦٤  عدد العبارات مقسمة على حماور االستبانه  ٩

١٠  
مالت االرتباط بني درجات عبارات حمور كفايات استخدام احلاسب اآليل مـن            معا

  البعد الرئيس
٦٧  

١١  
معامالت االرتباط بني درجات عبارات حمور كفايات استخدام شبكة اإلنترنت من           

  البعد الرئيس
٦٨  

١٢  
معامالت االرتباط بني درجات عبارات حمور كفايات استخدام نظم إدارة التعلم من            

  د الرئيسالبع
٦٨ 

١�  
حملـور كفايـات    )  مرحلة التخطيط (معامالت االرتباط بني درجات املرحلة األوىل       
  تصميم املقررات اإللكترونية من البعد الرئيس

٦٩ 

١�  
حملـور  )  مرحلة التصميم واإلعـداد   (معامالت االرتباط بني درجات املرحلة األوىل       

  لرئيسكفايات تصميم املقررات اإللكترونية من البعد ا
٦٩ 

١  
حملـور  )  مرحلة إدارة املقرر وتنفيذه   (معامالت االرتباط بني درجات املرحلة األوىل       

  كفايات تصميم املقررات اإللكترونية من البعد الرئيس
٦٩ 

١٦  
كفايات : معامالت االرتباط بني درجات املراحل الثالث املندرجة حتت احملور الرابع           

  كفايات التعليم اإللكتروين: البعد الرئيستصميم املقررات اإللكترونية من 
٧٠ 

١٧  
معوقات تنمية كفايات التعليم    : معامالت االرتباط بني درجات عبارات احملور الثاين        

  اإللكتروين مع الدرجة الكلية هلذا البعد
٧٠ 
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رقم 
  اجلدول

  الصفحة  العـنــوان

املقترحـات املناسـبة    : عد الرئيس الثالث  معامالت االرتباط بني درجات عبارات الب       ١٨
  لتنمية كفايات التعليم اإللكتروين مع الدرجة الكلية هلذا البعد

٧٠  

  ٧١  معامالت الثبات حملاور أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ  ١٩
  ٧٢  املقياس املستخدم يف تفسري نتائج الدراسة  ٢٠

٢١  
 وفقاً للمحاور الرئيسة لدى عـضوات هيئـة         مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروين    

  التدريس بكلية التربية يف جامعة امللك سعود
٧٦  

٢٢  
مدى توافر كفايات استخدام احلاسب اآليل  لدى عضوات هيئة التـدريس بكليـة              

  التربية يف جامعة امللك سعود
٧٧  

٢٣  
ليـة  مدى توافر كفايات استخدام شبكة اإلنترنت  لدى عضوات هيئة التدريس بك           

  التربية يف جامعة امللك سعود
٨٠  

٢٤  
مدى توافر كفايات استخدام نظم إدارة التعلم  لدى عضوات هيئة التدريس بكليـة              

  التربية يف جامعة امللك سعود
٨٤  

٢٥  
مدى توافر كفايات مراحل تصميم املقررات اإللكترونية  لـدى عـضوات هيئـة              

  التدريس بكلية التربية يف جامعة امللك سعود
٨٧  

٢٦  
مدى توافر كفايات مرحلة التخطيط يف تصميم املقررات اإللكترونية  لدى عضوات            

  هيئة التدريس بكلية التربية يف جامعة امللك سعود
٨٧  

٢٧  
مدى توافر كفايات مرحلة التصميم واإلعداد يف تصميم املقررات اإللكترونية  لدى            

  ودعضوات هيئة التدريس بكلية التربية يف جامعة امللك سع
٨٩  

مدى توافر كفايات مرحلة إدارة املقرر وتنفيذه يف تصميم املقررات اإللكترونية  لدى               ٢٨
  عضوات هيئة التدريس بكلية التربية يف جامعة امللك سعود

٩٠  

٢٩  
يف متوسط درجـة    ) الفروقات(لدراسة االختالفات   ) ف(نتائج اختبار حتليل التباين     
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  الفصل األول
  اإلطار العام ملشكلة الدراسة

  : املقدمة 
من طلب املتزايد على التعليم العايل، واالنتشار الواسع لالتصاالت وتقنية املعلومات ال       يعد 

 اإلجيابية والسلبية على مؤسسات اتمع بوجه انعكست آثارهايل، واليت املؤثرة يف العصر احلااملتغريات 
تتطلب تعليمية  أمثلة واقعية ملشكالت ، حيث تشكّلخاصعام  ومؤسساته التربوية والتعليمية بوجه 

  .حلوالً غري تقليدية
يف مواجهة تلك  وضعف كوادرها التقليدية  التعليميةإىل عجز املؤسساتتلك املتغريات         وقد أدت

 جديدة للتعليم جعلها تتبىن أمناطاً  والذي ضغطاً متزايداً على النظم التربوية احلالية،مما شكّلاملشكالت، 
حيث يقدر الذي انتشر استخدامه بشكل كبري، ، )١،م٢٠٠٤الصاحل،(كان أبرزها التعليم اإللكتروين 

منها يف الواليات %) ٧٠- ٦٠( تتركز سنوياًمليار دوالر )١١( العامل بـسوق التعلم اإللكتروين يف
 مليون )١٢٥(حجم قطاع التعليم اإللكتروين فيقدر املتحدة األمريكية، أما يف اململكة العربية السعودية 

 يف اخلمس سنوات القادمة% ٣٣منواً سنوياً مركباً قدره  حيققأن  من املتوقع، و هـ١٤٢٩للعام دوالر 
وقد تنوعت تطبيقات التعليم اإللكتروين حىت ). رة االتصاالت وتقنية املعلوماتلكترونية لوزاالبوابة اإل(

أن عدد الطالب ) Sonhwa, 2006( سونوا أكثر انتشاراً وأشد إقباالً من ِقبل الطلبة، فقد ذكر أصبح
، يف حني اًماليني طالب) ٣(بلغ يف والية تكساس وحدها م ٢٠٠١امللتحقني بفصول إلكترونية عام 

 حسب تقرير قسم التعليم يف الواليات املتحدة اً ماليني طالب)٦(م إىل ٢٠٠٥يف عام عددهم وصل 
  .األمريكية

       وبالرغم من النمو املتزايد للتعليم اإللكتروين إال أن هناك حتديات عديدة تواجه تطبيقه، أشارت 
لكتروين يف التعليم ، حيث ذكرتا أن تبين التعليم اإل)١٣٢م،٢٠٠٧(هلا  كل من مصيلحي وحممد 

اجلامعي يستوجب توفري بيئة تعليمية إلكترونية هلا متطلباا البشرية، ويتمثل ذلك يف تشكيل فريق عمل 
، وقد ذكر )م٢٠٠٥مالك،(متنوع اخلربات  يتعاونون فيما بينهم يف تأدية وظائف حمددة وخمطط هلا 

أن جناح التعليم اإللكتروين  (Abedor & Sacks,1984) وساكس أبيدور نقالً عن) ٦م،٢٠٠٤(الصاحل 
 مدى جاهزية اجلامعة وقبوهلا هلذا التبين من خالل عدد من املكونات أمهها جاهزية أعضاء علىيتوقف 

هيئة التدريس فيها، ومدى امتالكهم للقيم واالعتقادات والكفايات الالزمة ملثل هذا النوع من التعليم، 
  . أعلى وأدعى لنجاح التعليم اإللكتروينمكان مستوى جاهزيتهفكلما كان مستوى االمتالك عالياً 

 ميثل م اجلامعي واملؤثر فيها، حيثالتعليمنظومة  أركانعضو هيئة التدريس أحد أهم          ويعد 
 على هو املعين بإعداد الكوادر البشرية املنتجة يف اتمعئها؛ فالعمود الفقري يف تقدمها وحتمل أعبا



 

 
 

٣

كما أن أعضاء هيئة التدريس يف ، ورفع مستواها خصوصاً يف عصر يتسم باملعلوماتية،ااختالف ختصصا
مما جيعل  كليات التربية هم املخولون بإعداد معلمي التعليم العام وبالتايل إنشاء األجيال القادمة،

مية  كفاءات ومهارات تعليواألداء، وذويمتميزي اإلعداد  أعضاء هيئة تدريس حباجة إىلاجلامعات 
  فكفاءة األستاذ اجلامعي،)١٦٥،هـ١٤٢٥،زاهرآل (  فعالةتعليميةأساليب  عالية ميكنهم ترمجتها إىل

ال تقاس فقط مبا لديه من علم يف ختصصه، بل ال بد من قياس مدى امتالكه للكفايات التدريسية 
  .وممارسته هلاالالزمة 

وى أعضاء هيئة التدريس لديها، ومن تلـك                وقد حرصت عدد من اجلامعات على االرتقاء مبست        
 بإطالق مـشروع   اليت قامتبوالية أيوا األمريكية)  LAND GREAT( الند جريتجامعةاجلامعات 

خمتلـف   مـن    عضو )١٠٠٠( والذي يضم أكثر من      ،)م٢٠٠٤(هيئة التدريس يف عام     تأهيل وتدريب   
األعـضاء  األساس هو تطوير كفايـات       وهدفه   ،سنوات) ٣( الواليات املتحدة األمريكية ملدة      جامعات

 مـساعد،  و ،مستشار: خدام التعليم اإللكتروين وهي   كني وفقاً ألربعة أدوار متوقعة منهم عند است       املشار
 & Davis للكفايـات املطلوبـة يف أسـتاذ التعلـيم اإللكتـروين      وضع أسسومدرس و مصمم، و

Roblyer,2005,23) .(حتسني جودة  " رن احلادي والعشرين على أن    أكّدت اللجنة الدولية للتربية يف الق     و
أعضاء هيئة التدريس يتوقف على حتسني انتقائهم وجودة تدريبهم فهم يف حاجة إىل معرفـة مهـارات                

خـصوصاً عنـد اسـتخدام أمنـاط جديـدة           ،مناسبة وامتالك خصائص شخـصية ورؤى مهنيـة       
 كـنمط   اإللكتروينلتعليم  ر ا أنه عند اختيا  ) ١٦٥م،٢٠٠٥ (ويرى الدسوقي ). م١٩٩٨ديلور،"(للتعليم

 عضو هيئة التـدريس    متطلبات أساسية أمهها مهارات خاصة لدى كل من          جيب توفري تعليمي جامعي،   
نترنت من خالل برامج تدريبية مبنيـة        مع احلاسب اآليل وخدمات شبكة اإل      واملتعلم كمهارات التعامل  

  .هارة املتعلمني و أعضاء هيئة التدريس على حتديد مستوى م
        وقد ركزت املؤمترات العربية أيضاً على ضرورة بناء قدرات هيئة التدريس عند استخدام التعليم  

) م٢٠٠٦(يف جامعة البحرين عام  اإللكتروينملركز التعلم األول املؤمتر الدويل اإللكتروين، حيث أوصى 
صميم برامج تدريبية ذات معايري وت ،زمة هلمتنمية املعارف النظرية واملهارات األدائية الالعلى أمهية 

 توصيات اللقاء الثالث ويف السياق ذاته أكّدت). ٢٥م،٢٠٠٦القدومي، (حمددة سلفاً وفقاً الحتياجام
يسية ألعضاء هيئة التدريس أمهية إجياد مراكز تدريبية فعالة لرفع الكفاية التدرعلى  جسنتعشر جلمعية 

الندوة اليت عقدا  به  نادت وهو ما).م٢٠٠٧جسنت،(ملعاصرة باجلامعات السعودية يف ضوء املتغريات ا
ئة التدريس يف  أعضاء هي مهاراتتنمية(حول ) هـ١٤٢٣(كلية التربية يف جامعة امللك سعود عام 

تدريب أعضاء هيئة حاجة اجلامعات السعودية لرفع مستوى ، عندما أكّدت على )اجلامعات السعودية
ناء اخلدمة، مبا يضمن قدراً مناسباً من التطوير التقين واملهين ورفع الكفاية كماً ونوعاً قبل وأثالتدريس 

  ).هـ١٤٢٣جامعة امللك سعود،(هلم الشخصية 



 

 
 

٤

  :مشكلة الدراسة 
كفاءة أعضاء هيئة التدريس من أبرز العوامل املـؤثرة علـى           "        تنص خطة التنمية الثامنة على أن       

ترى ضرورة االهتمام واالستمرار يف التركيز على ضمان كفاءة أعضاء          ، و الكفاية الداخلية للتعليم العايل   
 ).٤٣٩م،  ٢٠٠٥وزارة التخطـيط،    "(هيئة التدريس من خالل توفري سبل تطوير القدرات واملعـارف         

أن تعيني عضو هيئة التدريس يتم يف الغالب بعد حصوله على درجة علمية عليـا يف              يالحظورغم ذلك   
 واليت ينبغي أن تكون معياراً أساسياً عنـد         ،ر إىل كفايته التدريسية أو املهنية     أحد فروع العلم دون النظ    

السريعة اليت حدثت خالل العقـود القليلـة         خصوصاً مع املتغريات  ،  )٢٣،هـ١٤٢٧الفاحل،(اختياره  
فوا أنفـسهم    جرى إعدادهم حتت ظروف معينة أن يكي       الذيناملاضية اليت ألزمت أعضاء هيئة التدريس       

 بل أصبح   ، أن يتقن عضو هيئة التدريس مادته العلمية فقط        كافياًم مع هذه املتغريات، فلم يعد       ومؤسسا
   ).٤٢،م٢٠٠٧علي،( من الضروري أن يكون ملماً بكفايات ختصصية متكاملة

تـدريس           ومن تلك املتغريات التوسع يف تبين التعليم اإللكتروين الذي يستلزم وجود أعضاء هيئة       
ـ   حيث اتضح يف دراسـة ديفـز و  ،خاصة خمتلفة عما سبقذات نوعية ية على كفا  & Davis( ريروبل

Roblyer,2005,4-6 (  النتائج  الطرق التقليدية للتدريس مل حيققو    ذين تفوقوا يف ا   أعضاء هيئة التدريس ال   أن
ـ   ويرجع ذلك حسب رأي مكرتي واإللكترونية؛نفسها عند استخدام الفصول   & Roblyer( ريروبل

McKenzie,2000,63 (  ختتلف اختالفاً كلياً عن مهـارات      اإللكتروين  املهارات املطلوبة يف التعليم     أن  إىل
  . ةاإللكترونيالتدريس العادي كمهارات االتصاالت وخدمات شبكة االنترنت وتنظيم الفصول 

 الوطين للتعلم   مع املركز ) م٢٠٠٨(تفاهم يف شهر يناير   جامعة امللك سعود مذكرة     كما أن توقيع           
اإللكتروين والتعليم عن بعد التابع لوزارة التعليم العايل لتطبيق مشروع التعليم اإللكتروين يف اجلامعـة،               

 استحداث عمادة التعلم اإللكتروين والتعليم عن بعد يف اجلامعة، واليت قامت ابتداًء بتأمني البنية               يف ساعد
 واألجهزة والربجميات   جتهيز القاعات الدراسية  حيث مت   التربية   كلية    ومن بينها  التحتية يف كليات اجلامعة   

، وتقدمي املقررات اإللكترونية يف كلية الدراسات       )االنترانت(الشبكة احمللية    و )االنترنت( وكذلك شبكة 
 ملواد اإلعداد العام للطالب والطالبات كتجربة يف الفصل الدراسي الثاين لعام             يف التطبيقية وخدمة اتمع  

وتتضمن املذكرة أيضا   ).م٢٠٠٨املركز الوطين للتعلم اإللكتروين والتعليم عن بعد،      (هـ  ١٤٢٨/١٤٢٩
 برامج تدريبية طوال الفصل الدراسي الثاين لعام        لذلك فقد قدمت اجلامعة   تدريب أعضاء هيئة التدريس     

حظت الباحثة  قد ال ، و للتعلم اإللكتروين والتعليم عن بعد    هـ بالتعاون مع املركز الوطين      ١٤٢٨/١٤٢٩
 مـع أنظمـة     أعضاء هيئة التدريس يف تعاملهن     ملعظم هذه الربامج تفاوت مستوى متكن      أثناء انضمامها 

 احتياجـات األعـضاء     تالمـس  موضوعاتم   تقد مل م اإللكتروين وبرجمياته، كما أن هذه الربامج      التعل
  .ين ملمارسته بشكل فاعل وتتسق مع خصائصهن وتنمي كفايان يف جمال التعليم اإللكترواملشاركات



 

 
 

٥

       وعليه فإنه ال بد من تقدمي دراسات تكشف عن كفايات التعليم اإللكتروين لديهن، األمر الـذي                
من أعضاء هيئة التدريس اإلناث يف كلية       %) ٨٤(اليت توصلت إىل أن     ) م٢٠٠٧(دراسة الدخيل   أكدته  

منهن حباجـة   %) ٨٦( التقنية التربوية الالزمة، و    التربية جبامعة امللك سعود يرين أن ال ميلكن املهارات        
إىل برامج تدريبية لرفع كفايان التقنية، مما يؤكد أمهية تأهيل أعضاء هيئة التدريس اإلناث من خـالل                 

 وبناء برامج قائمـة علـى هـذه         ،الكشف عن مستوى توافر كفايات التعليم اإللكتروين لديهن أوالً        
   .الكفايات ثانياً

امتالك عضو هيئة التدريس لكفايات التعليم اإللكتروين الالزمـة         يتضح أمهية   ما سبق    على   ًءبنا        
جيعـل  ك الكفايات، وهو مـا      ألداء مهنته على أكمل وجه،  األمر الذي ال ميكن حتقيقه دون معرفة تل             

 اململكـة  دراسات يف فإنه ال توجد ∗الوصول إليها أمراً جديراً بالدراسة والبحث ، وحسب علم الباحثة   
 يف كليات التربيـة؛    هيئة التدريس    عضاء الالزمة أل   التعليم اإللكتروين  كفاياتالعربية السعودية تناولت    

 هيئـة  ألعـضاء  الالزمة اإللكتروين مدى توافر كفايات التعليم للكشف عنلذلك أُعدت هذه الدراسة  
لديهن وأساليب تنميتها مـن وجهـة        جامعة امللك سعود ومعوقاا      يف كلية التربية يف   اإلناث  التدريس  

  .نظرهن

  :أسئلة الدراسة 
  :     سعت الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية 

  اإلناث ومن يف حكمهن هيئة التدريسأعضاء لدى اإللكتروينما مدى توافر كفايات التعليم  .١
   ؟ من وجهة نظرهنبكلية التربية يف جامعة امللك سعود

يف مدى توافر كفايات التعليم اإلناث  هيئة التدريس أعضاءائياً بني  دالة إحصهل توجد فروق .٢
العمر، الدرجة العلمية، ومكان احلصول على الدرجة، :  التالية تعزى للمتغرياتاإللكتروين

  اخلربة، وجود دورات تدريبية ؟
ناث أعضاء هيئة التدريس اإل لدى اإللكتروينتوافر كفايات التعليم  حتد من عوقاتهل توجد م .٣

 ؟ من وجهة نظرهنجامعة امللك سعودومن يف حكمهن بكلية التربية يف 

  هيئة التدريسمن وجهة نظر أعضاء اإللكتروين املناسبة لتنمية كفايات التعليم املقترحاتما  .٤
  ؟   بكلية التربية جبامعة امللك سعوداإلناث ومن يف حكمهن

  

                                           
مان ، ومكتبة امللك فهد ، ومركز امللك فيصل للبحوث ،  مكتبة األمري سل: البحث يف قواعد البيانات اخلاصة باملكتبات التالية مت ∗∗∗∗

ومراجعة العديد من األدبيات ذات العالقة مبوضوع ، ومكتبة جامعة أم القرى ، و شبكة املكتبات املصرية ، و احتاد اجلامعات األردنية
 .الدراسة

  



 

 
 

٦

  :أهداف الدراسة 
  :اف التالية  األهدحتقيق الدراسة حاولت       

الكشف عن مستوى توافر كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث ومن يف  .١
  .حكمهن يف كلية التربية جبامعة امللك سعود

أعضاء هيئة التدريس اإلناث ومن يف  اإللكتروين بني توافر كفايات التعليم املقارنة يف مستوى .٢
العمر، الدرجة العلمية، : لمتغريات التالية وفقاً للك سعود كلية التربية جبامعة املحكمهن يف 

  .ومكان احلصول على الدرجة، و عدد سنوات اخلربة، وجود دورات تدريبية 
اإلناث  هيئة التدريس أعضاء لدى اإللكتروين توافر كفايات التعليم حتد من معرفة املعوقات اليت .٣

  . من وجهة نظرهند بكلية التربية جبامعة امللك سعوومن يف حكمهن
  هيئة التدريسمن وجهة نظر أعضاء اإللكتروين املناسبة لتنمية كفايات التعليم حتديد املقترحات .٤

  .  بكلية التربية جبامعة امللك سعوداإلناث ومن يف حكمهن

  : أمهية الدراسة 
   :لي الدراسة أمهيتها مما ي استمدت

نولوجيا التعليم ومنها التعليم اإللكتروين     ضرورة مسايرة التقدم العلمي وتوظيف مستحدثات تك       . ١
 واليت جـاءت    هـ لتقنية املعلومات  ١٤٢٦خطة اخلمسية األوىل     وتطبيقاً لل  التعليم اجلامعي، يف  

يتم التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنيـة املعلومـات يف         أن   :"أمهها لتحقق عدد من األهداف   
 وإعداد مجيع منسويب التعليم من      اإللكتروين اململكة يف التعليم والتدريب، من خالل تبين التعليم       

  .)هـ١٤٢٦وزارة االتصاالت واملعلومات،" (أساتذة وطالب وإداريني الستخدامه

على أمهية دراسة الكفايات والكـشف عـن         الدراسات املتخصصة يف جمال الكفايات       تؤكد . ٢
تالك عضو هيئة    عالقة قوية بني ام    مستوى توافرها لدى أعضاء هيئة التدريس ، حيث أن هناك         

التدريس كفايات التعليم من جهة، وبني حتصيل طلبته من جهة أخرى، فقد توصل مورسند و               
إىل أن امتالك عضو هيئة التدريس لكفايات ) Moursund & Bielefeldt,1999  (بيلفدت 

 التعليم اإللكتروين الالزمة لتدريس املقررات املختلفة وممارسته هلا يرتبط بشكل مباشـر برفـع        
كفايات املتعلم التقنية والتربوية، ويعد أكثر تأثرياً من تـدريس املقـررات املـستقلة لتقنيـة                

 درسوا عنـد أسـاتذة ذوي       الّذينأن املتعلمني   ) هـ١٤٢٢(كما الحظ عسريي    . املعلومات
  . الذين درسوا عند معلمني ذوي كفايات متوسطةاملتعلمنيكفايات عالية أفضل حتصيالً من 

العديد من املؤمترات والندوات املهتمة بتطوير التعليم اجلامعي على أمهية توافر           أكدت توصيات    . ٣
املـؤمتر الـدويل األول للـتعلم       ومن ذلك   كفايات التعليم اإللكتروين لدى هيئات التدريس،       

اإللكتروين تعلم  الثاين ملركز ال  املؤمتر الدويل   م ، و  ٢٠٠٩االلكتروين والتعليم عن بعد يف الرياض       



 

 
 

٧

حيث أكّـدت    م،٢٠٠٧) جسنت(نوي الثالث عشر جلمعية     اللقاء الس م، و ٢٠٠٨رين  يف البح 
  . مجيعها على ضرورة إجراء املزيد من الدراسات والبحوث يف جمال التعليم اإللكتروين

يف توفري معلومات مستقاة من الواقع تساعد املسؤولني عن التعليم هذه الدراسة تسهم س .٤
 ويف جامعة امللك سعود بشكل خاص على اختاذ القرارات  يف اململكة بشكل عاماإللكتروين

  .لتأهيل هيئة التدريس بكفايات التعليم اإللكتروين
ستعمل هذه الدراسة على تسليط الضوء حنو أمهية إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التـدريس قبـل                 . ٥

ـ   ،   بشكل شامل يف اجلامعات السعودية      التعليم اإللكتروين  تعميم استخدام  ه خصوصاً مع توج
جامعة امللك سعود وجامعات اململكة عموماً حنو تنمية كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء             

  .هيئة التدريس من اجلنسني
على  اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريسالتعليم يات تعلقة بكفا املندرة البحوث والدراسات .٦

) Williams,2000(وويليام ) shuldman,2004(شالدمان املستويني العاملي والعريب، حيث ذكر
أن اختيار وتأهيل عضو هيئة التدريس واستخدامه للتعليم اإللكتروين ما زالت من املوضوعات 

تعثر الباحثة  مل ∗ املعلومات من خالل البحث يف قواعدالبحثية اليت مل تستوف بعد، كما أنه
يئة التدريس يف اإللكتروين لدى أعضاء هالتعليم يات بكفا متعلقة حبوث ودراساتعلى 

 .اجلامعات السعودية عموماً وجامعة امللك سعود خصوصاً 

  :حدود الدراسة 
  : الدراسة باحلدود التالية تقيدت

  هيئة التدريسعضاءالالزمة ألتناولت الدراسة كفايات التعليم اإللكتروين : احلدود املوضوعية •
  .ومعوقاا وأساليب تنميتها من وجهة نظرهن

بكلية التربية يف جامعة  اإلناث  هيئة التدريسأعضاء الدراسة على اقتصرت: ةاحلدود املكاني •
أستاذ : العلمية احلامالت للدرجة لك سعود بالرياض السعوديات منهن وغري السعودياتامل

 اللوايت  واملعيداتوأستاذ، وكذلك من يف حكمهن من احملاضرات ،أستاذ مشاركو ،مساعد
  .  منهن املتفرغات و املبتعثاتعلى  رأس العمل، حبيث يستثىن

 ١٤٢٩/١٤٣٠ العام الدراسي  خالل الفصل الدراسي الثاين من الدراسةطبقت: احلدود الزمنية •
  . هـ

  

                                           
فيصل للبحوث ، ومكتبة جامعة أم القرى ، و شبكة املكتبات املصرية مت البحث يف كل من مكتبة األمري سلمان ، ومكتبة امللك فهد ، ومركز امللك  ∗∗∗∗

 .، و احتاد اجلامعات األردنية
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  :مصطلحات الدراسة 
  :e-learning التعليم اإللكتروين 

 ،يسر التعليم تعليمي تفاعلي يرتكز على املتعلم، ويعتمد على تصميم بيئة التعلم بشكل يمنط"
 ، تعليميةاًة املتعددة لتقدمي مواد وبرامج معينه للمتعلمني حتقق أهدافاإللكترونياستخدام الوسائط ب

  )٢٠٠٧مصيلحي و عبدالقادر،.("سواء داخل املؤسسة التعليمية أو خارجها
استخدام الوسائط اإللكترونية املعتمدة على شبكة االنترنت، بشكل متزامن أو  عرف إجرائياً بأنهوي

ء من داخل  سوا، واالختبارات، والنقاشات والتمارين،لتقدمي احملاضرات والدروستزامن غري م
 ، ة ملوقع اجلامعةاإللكترونيمن خالل البوابة ها أو خارجقاعات الدراسة يف جامعة امللك سعود 

   .حبيث يكون مدعماً للطرق التقليدية يف قاعات الدراسة وليس بديالً عنها
  Competencies  كتروينكفايات التعليم اإلل

املعرفة أو املهارة أو االجتاه اليت متكّن الفرد ألداء مهمة أو وظيفة مبستوى من الفاعلية،  "الكفاية هي
 (Richey,et.,al.,2001,p.31)".يقابل معايري املؤسسة اليت ينتمي إليها الفرد

يف  هيئة التدريس عضاءلالزمة أل امهارات التعليم اإللكتروين احلد األدىن من وتعرف إجرائياً بأا
كلية التربية جبامعة امللك سعود، ألداء مهنة التدريس مبستوى من الفاعلية والكفاءة ضمن إجراءات 

  . تطبيق التعليم االلكتروين يف جامعة امللك سعود
   :Faculty Staffالتدريس أعضاء هيئة 

ظيفة أستاذ أو أستاذ مـشارك أو       لشخص الذي يعمل يف التدريس على مستوى اجلامعة ويشغل و         ا"
ــة أو       ــصات العلمي ــد التخص ــدكتوراه يف أح ــة ال ــل درج ــساعد وحيم ــتاذ م أس

  )٥١٠م،٢٠٠١محدي،".(اإلنسانية
وتعرف إجرائياً بأن األستاذات واألستاذات املشاركات واألستاذات املساعدات، و يضاف هلن من            

  .يف حكمهن من املعيدات واحملاضرات 
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
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  .التعليم اإللكتروين يف التعليم اجلامعي : أوالً 
  .أعضاء هيئة التدريس يف نظام التعليم اإللكتروين : ثانياً
  .ين لعضو هيئة التدريسكفايات التعليم اإللكترو: ثالثاً
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  الفصل الثاين

  اإلطار النظري
. تناول  هذا الفصل اإلطار النظري واخللفية العلمية للدراسة كأحد الركائز الرئيسة للبحث العلمي

  :ويرتبط ارتباطاً مباشراً مبحاورها حيث يتضمن ثالثة حماور رئيسة 
  .كتروين يف التعليم اجلامعي التعليم اإلل:  أوالً
  .أعضاء هيئة التدريس يف نظام التعليم اإللكتروين : ثانياً
  .كفايات التعليم اإللكتروين لعضو هيئة التدريس: ثالثاً

  :التعليم اإللكتروين يف التعليم اجلامعي : احملور األول

  :E-Learning مفهوم التعليم اإللكتروين

عليم اإللكتروين على التصميم الفعال لبيئة التعليم والتعلم مـن قبـل            تقوم الفكرة األساسية للت       
املعلم، واليت تركز على املتعلم واحتياجاته وقدراته بشكل يسهل عملية التعلم ألي فرد يف أي زمـان        
و مكان باستخدام مصادر التعلم الرقمية املختلفة لدعم وتوسيع نطاق العملية التعليمية بإشراف املعلم              

  ).١٣٣م،٢٠٠٧حي وحممد،مصيل(
     وإذا أردنا تعريفاً شامالً هلذا النمط جند أنه مل يتم االتفاق حول حتديد مفهوم موحد وشـامل       
ملصطلح التعليم اإللكتروين؛ ألنه ظاهرة حديثة بدأت الظهور يف أواسط التسعينات امليالدية من القرن              

 مهده، لذلك جند أنه من الـصعب يف هـذا       م كان التعليم اإللكتروين يف    ١٩٨٨املاضي، وحىت العام    
كما أن  معظـم     .)∗،أ٤م،٢٠٠٥الصاحل،(الوقت املبكر االتفاق على تعريف موحد للتعليم اإللكتروين       

احملاوالت نظرت إليه من زوايا خمتلفة حسب طبيعة االهتمام والتخصص، فهناك من يرى بأنه تعلـيم               
اجتاه آخر بأنه وسيلة لتقدمي املناهج الكترونياً عـرب         عن بعد يوظف الوسائط اإللكترونية، بينما يؤكد        

منـط حـديث للتعلـيم      "شبكة اإلنترنت  إلثراء التعليم التقليدي، يف حني أن النظرة األمشل له أنه              
،  آيل توظف فيه آليات االتصال احلديثة من حاسـب       والتعلم، قائم على حاجات املتعلم وقدراته ، و       

وت وصورة، ورسومات وآليات حبث، ومكتبـات إلكترونيـة،         وشبكاته،ووسائطه املتعددة من ص   
" قاعة الدراسة لتحقيق أهداف تعليميـة حمـددة  وكذلك بوابات اإلنترنت سواء أكان عن بعد أم يف  

  ).م٢٠٠٩املركز الوطين،(

                                           
 ) .م٢٠٠٥(إىل ترتيب املرجع يف قائمة املراجع ، وذلك لوجود مرجعني لنفس املؤلف يف العام نفسه ) أ(يشري احلرف  ∗∗∗∗



 

 
 

١١

منط يغطي عدداً كبرياً مـن      "بأنه  ) ASTD( كما عرفته اجلمعية األمريكية للتدريب والتطوير          
العمليات مثل التعلم املعتمد على االنترنت والـتعلم املعتمـد علـى احلاسـب اآليل،               التطبيقات و 

والصفوف الرقمية، واإلنترانت وتشارك امللفات ونقل احملتوى بوساطة اإلنترنت، واإلنترانت وأشرطة           
 مع  الفيديو والصوت والبث عرب األقمار االصطناعية وتفاعالته وتقوميه، ويعطي إطاراً منظماً للتعامل           

  .)،أ٦م،٢٠٠٥الصاحل،" (مشكالت التعلم
إىل أن التعليم اإللكتروين يف الوقت احلايل خري وسـيلة لتعويـد            ) ٤م،٢٠٠٨(ويشري بلغرسة       

املتعلم على التعلم املستمر، والذي يساعد كالً من املتعلم واملعلم على تعليم نفـسه مـدى احليـاة،             
لفرد طريقة احلصول على املعرفة عندما يريدها، واكتـسب         فاملعرفة طريقة وليست نتاجاً، فإذا تعلم ا      

املهارات املناسبة لتوليدها فإن التعليم اجلامعي يكون قد أسدى خدمة كبرية إىل الفرد ملتابعة تعلمه يف                
  . املستقبل

  :عالقة التعليم اإللكتروين باملصطلحات األخرى
التعلم االفتراضـي   : مثل    ،يم اإللكتروين التعل      جاءت العديد من املصطلحات اليت ترادف معىن        

Virtual Learning – التعلم الرقمي Digital Learning  –    التعلم عـن طريـق اإلنترنـت 
Online Learning –التعلم املبين على الويب Web-Based Learning -   التعلم املـبين علـى

كتـروين والـتعلم   كما أن هناك من يفرق بـني التعلـيم اإلل   .Network Learningالشبكات 
أمـا  ،  العملية التعليمية من قبل املعلم واملتعلم     جهد يبذل لتحقيق أهداف     اإللكتروين حبكم أن األول     

  ).١٤٣م،٢٠٠٥زيتون ،(يقوم ا املتعلم عملية فرديةفهي التعلم اإللكتروين 
ال أـا          وتداخل مصطلح التعليم اإللكتروين مع بعض املصطلحات اليت وإن بدت متداخلـة إ            

  ).١(ختتلف يف مستوى استخدام ودمج التقنية والظروف احمليطة ا كما يتضح من الشكل
  
  
   
  
  
  

  :كالتايلالتعليم اإللكتروين وميكن تعريفها وتوضيح العالقة بينها وبني 
استخدام تقنية االتصال واملعلومات لدعم "والذي يشري إىل  :Flexible learningم املرن التعل •

يف القاعات الدراسية التقليدية املعتمد على احملاضرات واملواد املطبوعة، وجعل التعليم           التعليم  

  تعليم مدمج بالتقنية  تعليم غري مدعم بالتقنية  

تدريس تقليدي 
وجهاً (قائم على 

 )لوجه

 تقنياًتعليم مدمج  تعليم إلكتروين تعليم عن بعد
الفصل تعزز 

 . التقليدي
  تعليم مفتوح
 تعليم مرن

 )٦٧م،٢٠٠٧علي، (مستويات استخدام التكنولوجيا يف أمناط التعليم) : ١(شكل 
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متاحاً للطالب يف أماكن وأوقات خمتلفة وبتكاليف خمفضة كمـا ميكـن اعتبـار التعلـيم                
  ). ٨م،٢٠٠٤الصاحل ،" (اإللكتروين أحد مناذج التعليم املرن

نواع أو مستويات التعليم اإللكتروين، وهو وهو أحد أ: Blended Learning املدمجم التعل •
التعلم الذي يتم من خالله استخدام وسائل اتصال خمتلفة تتضمن اإللقاء املباشـر والـتعلم               "

الذايت والتواصل عرب اإلنترنت، فهو ميزج بني التعليم االعتيادي  وبني اسـتخدام التقنيـات               
" دام تقنيات االتصال يف غرفـة الـصف       التعليمية املتنوعة مما يعطي احلرية للمعلم يف استخ       

  ).٦٧م،٢٠٠٨الشهري،(
التعليم الذي يؤكد على التحرر الكامل من العقبات " هو:  Open Learningم املفتوح التعل •

اليت يفرضها النظام التقليدي على الطالب، خاصة فيما يتعلق باالنفتاح يف القبول، ووسـائل              
كان والزمان، حيث يتمتع الطالـب حبريـة غـري          التعليم، ومستوى املناهج، واملسافات وامل    

سـواًء  ).٦٦م،٢٠٠٧العسيلي،" (حمدودة يف اختيار ما يتناسب مع قدراته وظروفه الشخصية 
 distance ، أو التعلـيم عـن بعـد    face to faceكان يف إطار التعليم وجهـاً لوجـه   

learning)،٥٦م،٢٠٠٠العمري. (  
التعلم الذي يتم من خالل وسائط التعلم كافة، "هو  : Distance Learningعد  عن بالتعليم •

احلاسب (أو حديثة   ) املطبوعات، وأشرطة التسجيل، والراديو، والتلفاز    (سواء كانت تقليدية    
حيث يفصل املعلـم    )اآليل وبرجمياته، وشبكة اإلنترنت، والقنوات الفضائية، واهلاتف اجلوال       

  .)Sherry,1996,88 "(واملتعلم مساحات جغرافية واسعة
ورغم التشابه الكبري بني التعليم اإللكتروين والتعليم عن بعد إال أنه ال ميكن اعتبارمها الشيء نفسه، 

أما خمتلفان من حيث طبيعة العملية التربوية، واملضمون، ) ١٢٢م،٢٠٠٧(حيـث يرى فرج 
).١(كما هو موضح يف اجلدول. واملنهجية، والتقومي  

م عن بعد والتعليم اإللكتروينالفرق بني التعلي): ١(جدول   

  التعليم اإللكتروين  التعليم عن بعد  العنصر

  دور املتعلم
دوراً سلبياً، حيث ينحصر يف تلقي املعلومات 

  .دون املشاركة والتفاعل يف املادة التعليمية
مشارك يف العملية التربوية خطوة 

  .خبطوة

  .جيب أن يكون مفصوال عن املعلم كليا  مكان املتعلم
د يكون مفصوالً عن املعلم فصالً كلياً ق

أو جزئياً،أو معه يف غرفة الصف نفسها 
  .حسب مستوى استخدامه

  املادة التعليمية
معدة جلميع املتعلمني ثابتة على اختالف 

  .خصائصهم وتقدم جبداول زمنية 
 عرضها من فرد ةيتغري احملتوى وطريق

  .آلخر طبقاً لقدرام اآلنية واملستقبلية  
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  تقومي اجنازات الطالب يف اية الربنامج  لتقوميا
عملية نشطه مستمرة جلمع املعلومات 

  عن تأثري التعلم وفاعليته 
  :مستويات استخدام التعليم اإللكتروين  يف التعليم اجلامعي 

 التعليم                  يتباين مستوى استخدام اجلامعات للتعليم اإللكتروين كنظام ومنط تعليمي، سواء لدعم          
التقليدي أو االكتفاء بالتعليم اإللكتروين كنمط أساسي وفقاً لعدد من املستويات اليت خيتلف فيهـا               
مستوى استخدام تقنيات التعليم اإللكتروين، ومستوى املتطلبات الالزمة سواء كانت جتهيزات مادية            

 بصفتهم من يقـود     التدريسأعضاء هيئة   و بشرية، أو مستوى التأهيل الالزم للعاملني ويف مقدمتهم          
  :يف املستويات التالية) ٥٤م،٢٠٠٥عبداحلميد،(هذا التعليم ويقدمه 

  :level  Enrichmentاملستوى اإلثرائي  •
يتم استخدام الوسائط اإللكترونية وشبكة اإلنترنت يف هذا املستوى بوصفها مـصدراً            

به املهارات املختلفة، سـواء    للمعلومات العامة واملتخصصة ، واليت تدعم حتصيل املتعلم وإكسا        
كان ذلك برغبة منه أو بتوجيه من عضو هيئة التدريس دون أن تكون جـزءاً مـن العمليـة                   
التعليمية، والذي يتم غالباً داخل قاعات الدراسة التقليدية، ويكفي عـضو هيئـة التـدريس               

للقيـام ـذا    واملتعلم إملامهما مبهارات البحث ومهارات استخدام احلاسب اآليل واالنترنت          
  .املستوى

  : level    Supplementalاملستوى التكميلي •
       تستخدم مجيع خصائص املستوى اإلثرائي إال أن الوسائط اإللكترونية وشبكة اإلنترنت           
تستخدم بوصفها وعاًء ملصادر التعليم والتعلم واخلربات اخلاصة باملقرر الدراسي أو حمتـواه،              

مية من خالل إتاحة عضو هيئة التدريس الربامج والتطبيقات علـى  وعنصر رئيس للعملية التعلي  
الشبكة، وإرشادات وتوجيهات حول املقرر الدراسي، حبيث يصبح التعليم مدجماً ألكثر مـن             

  .منط تعليمي
استخدام االنترنت للمساعدة يف تـدعيم      ) ٢-٢(وميثل املستويني األول والثاين حسب الشكل                     

  Web Assisted-Internet Assisted/ Supported Instructionالتعليم 
  :Essential Levelاملستوى األساسي  •

يتوسع هذا املستوى يف االعتماد على شبكة االنترنت، حيث يتم بناء وتصميم املقررات             
اإللكترونية وتوفري متطلباا من التفاعالت واألنشطة واالختبارات، ويوفر عضو هيئة التدريس           

 النظام واجهات تفاعل ترشد املتعلم يف مساره التعليمي وتوجهه إىل أدوات التفاعـل    من خالل 
واالتصال وطلب املساعدة، كما توفر لعضو هيئة التدريس أدوات االتصال باملتعلم واملتابعـة             

  .وصور التقومي املختلفة 
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  :Integrated Levelاملستوى التكاملي  •
لتعليم والتعلم، ليشمل أيضاً التدريس عرب الشبكة       ويف هذا املستوى ال يكتفي النظام با        

من خالل التصوير الرقمي وشرح الدروس بواسطة عضو هيئة التدريس نفسه الـذي يتـيح               
للمتعلمني التواصل عرب املوقع والوصول للمواد، سواء كان ذلك تزامنيـاً أو غـري تـزامين ،                 

لثالث والرابع ميثالن التعليم القائم على      املستويني ا أن  واالستفادة من املصادر السابقة، ويالحظ      
  .)Based Learning Virtual Learning/Online Learning/شبكة االنترنت

أن اجلامعـة الـيت ترغـب       ) ١٦ م، ٢٠٠٥(وحول ذلك يضيف كل من البلوشي وعسريي            
خلمـسة  باستخدام منط التعليم اإللكتروين متر بأربعة مستويات أو مراحل متداخلة حسب حتقيقهـا              

البنية التحتية، واحملتوى الرقمي، والقوانني واألنظمة، وطرق التعليم والتعلم         : (مرتكزات أساسية، هي  
  :وقسماها إىل )  والتقييم، ونشر الثقافة

وهي املرحلة اليت تبدأ فيها اجلامعة بتطويرات بسيطة، وجتهيزات مادية وبشرية،           :  مرحلة البدء  •
  .وغالباً ما تتم جبهود فردية 

  .وتعين أن اجلامعة بدأت بتطبيق بعض املفاهيم على مستوى حمدود وللتجريب: مرحلة التطبيق •
وتعين أن اجلامعة قطعت شوطاً بالتجهيزات املادية والبشرية، وتطبيق مفاهيم           :مرحلة التكامل  •

  .التعليم اإللكتروين، كما أا بدأت بتصميم احملتوى التعليمي اإللكتروين 
وهنا تكون اجلامعة مستعدة للتحول الكامل ملفهوم اجلامعة اإللكترونية بعد           : مرحلة التحول  •

  .استكمال املرتكزات اخلمسة األساسية 

  :تقنيات التعليم اإللكتروين  
  

تعد التقنيات مبختلف مكوناا من معدات وأجهزة وشبكات وبرجميات ركناً جوهرياً يف        
يف غياا ألا توفر بيئة تعلم وتعليم نشطة لتحاكي إمكانيات التعليم اإللكتروين، فال ميكن العمل 

، تسهل الوصول ملصادر التعلم من خالل أدوات متكّن ) ١٩م،٢٠٠٦الصاحل،(التعلم التقليدي 
املستخدم، سواء كان عضو هيئة تدريس أو متعلم من التحكم بعملية التعليم والتعلم والتفاعل مع 

  ) :١٣٢م،٢٠٠٥زيتون ،(ن خالل نوعني من التفاعل مها أطراف العملية التعليمية م
وهو التفاعل املباشر الذي يتم يف الوقـت   :  Synchronous Interactionتفاعل متزامن  •

ذاته، ويتم فيه التواصل بني املتعلم وعضو هيئة التدريس، أو بني املتعلم وأقرانه يف اللحظة ذاا                
  .مؤمترات الفيديو واحملادثة الفورية : باشرة، مثلمن خالل استخدام أدوات تفاعليه حية وم

وهو ما يتم فيه التواصل بني عضو هيئة : Asynchronous Interactionتفاعل غري متزامن  •
التدريس واملتعلم واألقران بشكل غري متزامن، فيكون هناك فاصل زمين بني الرسـالة، سـواء               

أو املتعلم، وبني تلقيه الرد عليها مـن خـالل   كانت نصية أو صوتية أو مرئية اليت يبعثها املعلم    
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استخدام أدوات تفاعلية غري متزامنة مثل الربيد اإللكتروين، ومنتـديات النقـاش، والقـوائم              
 . الربيدية

      ومتكّن تلك التقنيات عضو هيئة التدريس من التعامل مع املتعلمني على اختالف قدرام 
إنتاجهم مما يعطي استقاللية أكرب يف التعلم، وحتقيق مبدأ تفريد ومعارفهم وخربام، ومن مثّ اختالف 

  ). ١٤٥م،١٩٩٩الناقة،(التعليم، حبيث يتعلم املتعلم وفقاً لسرعته 
  :تقنيات التعليم اإللكتروين إىل ) ٥٤م،٢٠٠٩(ويصنف العرتي 

وسـائط،  حمرر ال : وهي برامج لتأليف ودمج حمتويات املقرر اإللكتروين، مثل       : تقنيات اإلنتاج  •
  .وبرنامج فرونت بيج 

وهي برامج لتوصيل مواد التعلم للمتعلمني، وإدارة هذه املواد على الـشبكة،            : تقنيات التوصيل  •
والتحكم بوصول املتعلمني ومراقبة أدائهم وتسهيل االتصال الفعال بني املتعلمني سـواء كـان     

 متزامن باستخدام الربيد اإللكتروين     متزامناً باستخدام برامج احملادثة واملؤمترات الصوتية، أو غري       
ومنتديات النقاش، وميكن اجلمع بينها باستخدام تقنية نظـم إدارة الـتعلم كنظـام مـودل                

)Moodel( ونظام بالك بورد ،)Blackboard(أو تقنية الفصول االفتراضية ،. 

كانت صـيغة   وهي الربامج اليت متكن املتعلمني من عرض حمتويات املقرر أياً            : تقنيات الوصول  •
املتـصفحات، وبـرامج تـشغيل الوسـائط، وبرنـامج ريـال باليـر            : ذلك احملتوى، مثل  

)RealPlayer( وبرنامج فالش ، Flash . 

 كـنظم إدارة    Web1)(من الويـب             ومتثل التقنيات السابقة ما يسمى بتقنيات اجليل األول       
ية برزت جمموعة من التقنيات املصنفة حتت       التعلم والفصول االفتراضية إال أنه يف اخلمس سنوات املاض        

 والــيت تــدعم اجلانــب االجتمــاعي للعمليــة  (Web2)مظلــة اجليــل الثــاين مــن الويــب
  :، مثل)٥م،٢٠٠٩اخلليفة،(التعليمية

وهي صفحات انترنت تسمح للمعلم كتابة مواضيع ومفـردات املقـرر،            :Blogsاملدونات   •
وأرشفة وتصنيف احملتويات، كما ميكن دعمهـا       وللمتعلمني إضافة تعليقات مع إمكانية حفظ       

،  Ms Word)(الـوورد  : واملكتبيـة، مثـل  ) API(بالقوالب اجلاهزة والربامج التطبيقيـة  
  . وغريها Ms) (PowerPointوالبوربوينت 

جمموعة من صفحات االنترنت املرتبطة تشعبياً، واليت تسمح لكـل مـستخدم            : wikiالويكي   •
اها مع حفظ كل حتديث باسم الشخص احملرر مما يسهل على املعلـم        كتابة وحترير وتعديل حمتو   

 .متابعة طالبه 

قارنـت  ) ١١م،٢٠٠٩(ورغم أن هذه التقنيات تتميز عن سابقتها بالدعم االجتماعي إال أن اخلليفـة              
عملياً بني كل من نظم إدارة التعلم وبني املدونات، وتوصلت إىل أنه ال ميكن حتديد مـا إذا كانـت                    
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 أفضل من األخرى؛ ألن ما حيدد مناسبة كل تقنية هي األهداف املرجو حتقيقها ومدى مالءمتها                إحداها
للمتعلمني ، فكما أن املدونات كانت فعالة نوعاً ما من الناحية التقنية والوظيفيـة إال أن نظـم إدارة                   

ناسبة لعـضو هيئـة     التعلم تفوقت عليها يف تسهيل اخلدمات اإلدارية والنظامية، وتوفري بيئة مركزية م           
  .التدريس 

   : learning Management Systemsنظم إدارة التعلم
  

      تعد نظم إدارة التعلم إحدى التقنيات املستخدمة يف التعليم اإللكتروين، حيث تشكّل حزمة مـن               
وات برامج متكاملة تكون نظاماً إلدارة احملتوى املعريف املطلوب تعلمه أو التـدريب عليـه، وتـوفر أد           

للتحكم يف عملية التعلم فيتم من خالهلا عملية إدارة املصادر التعليمية من خالل جتميعهـا وتـصنيفها                 
  ).٩٨م،٢٠٠٣مخيس(وفهرستها، وإدارة عمليات التصميم والتطوير التعليمي 

       ومن خصائص تلك النظم نشر املقررات الدراسية وتقوميها، وإدارة سجالت املتعلمني ومتابعـة             
وميكن .طتهم والتواصل بني املعلمني واملتعلمني، أو بني املتعلمني أنفسهم من خالل منتديات حواريه            أنش

النظر إليها على أا الوعاء الذي ينقل من خالهلا احملتوى اإللكتروين بنشاطاته وتفاعالته مـن خـالل                 
احملتـوى  :ت مثـل  املنتديات، واالمتحانات، وغريها ،وكـذلك املعلومـا      : جمموعة من األدوات، مثل   

التعليمي، ومعلومات املتعلمني، وغريها وكالمها يوظـف خلدمـة سـياق منـهج دراسـي حمـدد                 
  ).٦م،٢٠٠٩اخلليفة(

نظـام مـودل    :      وختتلف طرق احلصول على هذه النظم فمنها ما هو مفتـوح املـصدر، مثـل              
)moodel(     برنامج بالك بورد    : ، ومنها ما هو جتاري، مثل)blackboard ( كومي مثل مشروع   أو ح

  .نظام جسور املستخدم يف جامعة امللك سعود 
  :نظام جسور إلدارة التعلم

      يعد نظام جسور أحد مشروعات املركز الوطين للتعلم اإللكتروين والتعليم عن بعد التابع لـوزارة               
كة ميتـور   التعليم العايل، واملتقرر استخدامه رمسياً يف اجلامعات السعودية ، وهو مـن تطـوير شـر               

)Metor (  بناء على نظام إدارة التعلم اإللكتروين  املاليزية)MyLMS (   املستخدم يف اجلامعـة املاليزيـة
الذي قام بتطويره مبـا  للتعلم اإللكتروين والتعليم عن بعد    وقد مت تسليم النظام للمركز الوطين       ،  املفتوحة

 النظام يف الفصل األول من العام الدرسي        يتوافق مع متطلبات اجلامعات السعودية، وكانت بداية تطبيق       
  ∗.ـه١٤٢٨/١٤٢٩

                                           
يف املركز الوطين للتعلم ) information technology(هـ من قسم ١٤/٦/١٤٣٠مت احلصول على هذه املعلومات عرب رسالة إلكترونية بتاريخ   ∗∗∗∗

  ).٦انظر ملحق (اإللكتروين والتعليم عن بعد استجابة لطلب الباحثة معلومات خبصوص نظام جسور 
 



 

 
 

١٧

مـع بدايـة العـام الدراسـي          من النظام،  )١,٥(وبعد سنة من تطبيق النظام مت إطالق النسخة               
 التـدريس  هـ، حيث مت إضافة مميزات جديدة للنظام جتاوباً مع مقترحات أعضاء هيئة           ١٤٢٩/١٤٣٠

جيري العمل على املقترحات واملالحظات حول النظام إلصـدار          و . الذين استخدموا النظام   من اجلنسني 
  .هـ١٤٣٠/١٤٣١ مع بداية العام الدراسي القادم) ٢جسور( مبسمىنسخة جديدة 

  

   
  
  
  
  

  واجهة عضو هيئة التدريس يف نظام جسور): ٢(شكل 

رونيـة، وتقـدمي    ويعد نظام جسور منظومة برجمية مسؤولة عن إدارة العملية التعليمية اإللكت                   
ويظهـر يف   . التسجيل والتوصيل والتتبـع واالتـصال واالختبـارات       : جمموعة من اخلدمات، مثل   

الواجهة الرسومية لعضو هيئة التدريس املستخدم لنظام جسور، واليت تتكـون مـن             ) ٣-٢(الشكل
  ):م٢٠٠٩املركز الوطين،(متثل أدوات أستاذ املقرر مصنفة كالتايل ) كائنات رسومية (أيقونات 

يتم من خالهلا عرض نبذه عن املقرر وحتديث يومي ملصطلحات املقـرر            : أدوات حمتوى املقرر   •
  .من قبل أستاذ املقرر والتحكم باحملتوى التعليمي للمقرر من خالل نظام إدارة احملتوى وتنظيمه

منهم، يتم من خالهلا تصميم الواجبات وتقدميها للمتعلمني واستالمها         : الواجبات واالختبارات  •
  .وتصميم االختبارات القصرية والتمارين عرب االنترنت

  .يعرض فيها أستاذ املقرر معلومات أو حتديثات جديدة متعلقة باملقرر: اإلعالنات •
وهي األدوات اليت تتيح التفاعل بني أستاذ املقرر واملـتعلمني مـن خـالل       : األدوات التفاعلية  •

  .رك يف امللفات منتديات النقاش واحملادثات الفورية والتشا
ميكّن النظام أستاذ املقرر من عرض قائمة املتعلمني وعرض بيانام، وكـذلك            : أدوات إضافية  •

األساتذة املدرسني للمقرر نفسه، وتصميم استبيانات للمتعلمني ختص املقرر، كما وميكن بنـاء             
  .بنك ألسئلة املقرر تساعد األستاذ يف بناء االختبار

  :تروين متطلبات التعليم اإللك
         تتباين متطلبات كل نظام تبعاً لتباين األهداف والسياسات اليت تتبعها اجلامعـات، إال أن              
هناك مكونات أساسية البد من توافرها يف كل جامعه تطبق التعليم اإللكتروين، وهي كما تصنفها               

  :إىل) ٣٤م،٢٠٠٥ (د؛ وعبد احلمي)٢٢م،٢٠٠٧(حممود
  :تتمثل باآليت العناصر البشرية و:أوالً 



 

 
 

١٨

األستاذ اجلامعي املؤهل القادر على التدريس باستخدام التقنيات احلديثة وتصميم املقـرر             -١
الرقمي وتكييف أساليب التدريس مبا يتوافق مع خصائص املتعلمني واإلمكانيات املتاحة ،            
حيث تغري دوره من مدرس إىل مبسط للمحتوى وميسر للعمليـات التعليميـة ومرشـد       

هذا يتطلب منه اكتساب معارف ومهارات وخربات خاصة سنفـصل فيهـا            وموجه، و 
  . الحقاً

املتعلم املتمكن من مهارة التعلم الذايت والقادر على التعامل يف البيئة الرقمية مـن خـالل                 -٢
 .إملامه بتطبيقات احلاسب اآليل واالنترنت 

مثـل تـسجيل    طاقم الدعم الفين املتخصص يف دعم اخلدمات الرقمية، سواء اإلداريـة             -٣
 .املتعلمني إلكترونياً أو تعليمية مثل ترتيل املقرر على شبكة االنترنت 

الطاقم اإلداري املركزي وهو الفريق املتخصص يف رسـم الـسياسات اخلاصـة بـالتعليم         -٤
اإللكتروين يف اجلامعة وفقاً لسياسة وأهداف اجلامعة ككل، والتأكد من سـريها باالجتـاه              

ت السابقة، وتأمني البنية التحتية وغريها من اإلجراءات اإلداريـة          الصحيح، وتقومي املكونا  
  .األساسية 

  :العناصر املادية وتتمل باآليت: ثانياً 
  .األجهزة اخلدمية واحلاسوبية، وكذلك تأمني شبكة اإلنترنت : جتهيزات أساسية، مثل -١
ـ           -٢ صيل واإلجنـاز،   احملتوى اإللكتروين وبناء املقررات للوصول باملتعلم إىل مستوى من التح

واملكون من نصوص وصور ورسومات وملفات الوسائط املتعددة إلثرائه، واملعـد وفقـاً             
 .ملبادئ التصميم التعليمي

واجهات التفاعل وهي الواجهة اإللكترونية اليت ترشد املتعلم إىل مواقع وعناصـر النظـام               -٣
 .ليةوطرق الوصول إليه من خالل روابط تشعبية وأدوات إلكترونية تفاع

 أو  LMSنظم التعلم اإللكتروين املساندة، وهي النظم اليت تعىن بإدارة الـتعلم اإللكتـروين               -٤
 من خالل قائمة من األدوات اليت متكـن مـستخدم     LCMSإدارة حمتوى التعلم اإللكتروين   

النظام، سواء من التحكم بالعملية التعليمية والبحث والوصول السريع للنصوص والوسـائط     
 . اء احملتوى الالزمة لبن

   :تصميم حمتوى التعليم اإللكتروين 
      ميثل احملتوى اإللكتروين بأبعاده املختلفة من بناء مفاهيمي، وأهداف وتسلـسل نـشاطات،             
وتفاعالت، وأسلوب عرض على الشبكة العنكبوتية، ودور املتعلم، وأساليب التعلـيم، والتقـومي             

رد وضع مقرر تقليدي على الشبكة العنكبوتية، وإمنا هو         جوهر نظام التعلم اإللكتروين ،فهو ليس جم      
  ).،أ٢٣م،٢٠٠٥الصاحل،(مزيج من املصادر التفاعلية ودعم األداء ونشاطات تعلم مبنية جيداً 



 

 
 

١٩

ويتطلب تصميم احملتوى وجود فريق عمل مكون من مصمم تعليمي، ومعلمني، وإداريـني،                    
ل على األهداف ونظـم الـدعم واالسـتراتيجيات         ومربجمني لتصميم خطة واضحة املعامل تشتم     

، حيث مير بنـاؤه    )١٠٢م،٢٠٠٥زيتون،  (التدريسية واختيار تطبيق تكنولوجي أمثل وخطة تطوير      
 بناء حمتوى إلكتروين بتفرعاته املختلفة، وقـد        مراحل) ٣(مبراحل التصميم التعليمي، ويبني الشكل    

  :إىل أربع مراحل أساسية كالتايل  ) ٤٥م،٢٠٠٥(؛ ومالك)،أ)٦٨م،٢٠٠٥(قسمها عبداحلميد 
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  )٢٠٠٩مركز التدريب اإللكتروين ومصادر التدريب،(مراحل بناء احملتوى اإللكتروين ): ٣(شكل 
  

  :مرحلة التحليل :أوالً 
يتم فيها تقدير احلاجات للتعرف على مابني املتعلمني من فوارق وحتديـد خصائـصهم،                   

ية، وتقدير مدى مناسبة املادة العلمية املقترح تقدميها ملستوى وقـدرات           وصياغة األهداف التعليم  
 اليت سيتم عرضها ومناقشتها يف املقرر، ورسم جدول زمين          ةاملتعلمني، ومن مثّ حتليل األفكار الرئيس     

للمهام املزمع تنفيذها، حبيث يكون املنتج النهائي هلذه املرحلة هو خطة مكتملة العناصر واألفكـار              
  . ة املهام واضح

  :مرحلة التصميم: ثانياً 
حتديد االستراتيجيات   و       ويتم فيها بناء املادة العلمية للمحتوى،وصياغة األهداف الفرعية       

املستخدمة من خالل حتديد النموذج التعليمي املستخدم يف تـدريس احملتـوى، والطريقـة الـيت            
املعلومات ، كما جيب مراعاة التنظيم العام       سيستخدمها املتعلم يف تصفح احملتوى ، وأساليب تقدمي         

للمعلومات، سواء يف صورة هرمية أو يف صورة ارتباطات، والتسلسل املنطقي إلطارات تعـرض              
احملتوى والتغذية الراجعة، ويتم حتديد كافة األنشطة املستخدمة وأساليب التغذية الراجعة لزيـادة             

 للتفاعل بـني املعلـم      مة وغري التزامنية اليت ستستخد     واألدوات التزامني  تفاعلية التعلم واالختبارا  
واملتعلمني أو بني املتعلمني أنفسهم من خالل تصميم شاشات ختيلية ملا سـيكون عليـه املقـرر،                 
ويكون املنتج النهائي هلذه املرحلة شاشات ختطيطية متسلسلة جلميع حمتوى املادة العلمية واألنشطة             

  .ستخدمة املتواالختبارات واالستراتيجيا

  
  

مراحل بناء احملتوى 
اإللكتروين
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  :مرحلة التطوير والتنفيذ:ثالثاً
وهي املرحلة اليت يتم فيها حتويل املنتج التخطيطي السابق وبرجمته إىل صيغة إلكترونية تفاعلية                     

تتضمن كافة الوسائط املتعددة املستخدمة، وغالباً ما تسند مهام هذه املرحلة إىل شـركة مطـورة                
ريق أو يقوم عضو هيئة التدريس بتطوير  مقرره بنفـسه، حيـث   للمقررات  أو إىل املربجمني يف الف 

جيمع الوسائط املتعددة املقترحة وبرجمة النشاطات التفاعلية وتصميم احملتوى بصيغته النهائية، ومـن        
  . مث يطبقه على املتعلمني بصيغة مبدئية للتأكد من فاعليته وجدواه

  :مرحلة التقومي : رابعاً
و حتسني فاعلية املنتج وتفعيل آراء املتعلمني حول املنتج وهـو مـا             اهلدف من هذه املرحلة ه    

يسمى تقومياً  تكوينياً أثناء تطوير املنتج، حيث يقوم املصمم أو املطور بتجريبه على عينة صـغريه                 
من املتعلمني أنفسهم يف بيئة التعلم الفعلية قبل التطبيق الفعلي، واستطالع آرائهم حـول املنـتج                

أما النوع الثاين من التقومي فهو التقومي اإلمجايل  ويتم فيه           . ستفادة منها يف حتسني املنتج    وفاعليته واال 
  .تقييم ائي لنتاج التعليم اإللكتروين

وبعد التأكد من جودته يتم إتاحته على الشبكة اخلاصة بقاعة الدراسة أو شبكة اإلنترنـت أو                
ملفات الـصوت، والفيـديو،   :  تثري املقرر، مثلعلى أقراص ضوئية مع كافة املواد املسانده واليت      

  .املكتبات الرقمية، واجلمعيات املتخصصة : واالرتباطات باملواقع الغنية باملعلومات، مثل
ويف حماولة لربط عملية التصميم التعليمي مبكونات نظم التعلم اإللكتروين وتقنياتـه يوضـح           

   :هذه العالقة) ٤(يف الشكل) ،أ٢٥م،٢٠٠٥(الصاحل
احملتوى اإللكتروين هو نتاج عمليات التحليل والتصميم والتطوير حيث يـصمم            ف

ويطور باستخدام أدوات تأليف املقرر،     ) علم التدريس (هذا احملتوى من خالل مبادئ      
وأدوات إنتاج الوسائط، وخمزن وحدات التعلم ، ومن خالل نظم التوصـيل واإلدارة    

تنفيذ نظام التعليم حيث يتفاعل املـتعلم مـع         اليت مت اختيارها يف مرحلة التحليل يتم        
النظام ذاتياً أو تشاركياً وتعاونياً من خالل بوابة التعلم اإللكترونية اليت تدمج على حنو              
مترابط كل املكونات األخرى، وتوفر للمـتعلم وصـوالً سـهالً هلـذه املـصادر               

قياس فاعليـة الـتعلم   واخلدمات،وأخرياً يقوم أداء املتعلم يف مرحلة التقومي من خالل   
  )١٤ص .(وكفاءة النظام ) حتقيق أهداف التعلم(
 
 

  
  



 

 
 

٢١

 العالقة بني عملية التصميم التعليمي ومكونات نظم التعليم اإللكتروين):  ٤(شكل 

  
  
  
  
  

  )٣(شكل 
  العالقة 

  
  
  

  :ومن املمكن أن يقوم ذه العملية فريق املقرر، والذي يتكون من
مصممي التعليم ومهمتهم املشاركة يف حتديد األهداف التعليمية، واختيـار اسـتراتيجيات             ) ١

ل االتصال املناسبة باملتعلم، وتشجيعه على االستقاللية يف التعلم وإتاحة فـرص            التعليم، وسب 
  .التقومي املناسبة

خرباء احملتوى ومهمتهم حتديد احملتوى العلمي املناسب للمتعلمني، وأهداف احملتوى وتقسيمه            ) ٢
 .إىل موضوعات صغرية، وصياغته بأسلوب يناسب املتعلم 

رونياً ومتابعته رقمياً وصيانته املستمرة ،كما ميكن ألعضاء هيئـة           املربجمني لتطوير املنتج إلكت    ) ٣
التدريس جبامعات خمتلفة أن يتشاركوا يف تصميم املقرر من خالل تصميم وحدات نـسقية              

) م،أ٢٠٠٥الـصاحل، (للمقرر، ومن مثّ يتم مجعها يف النهايـة ليكونـوا مقـرراً متكـامالً               
  ).(Alistair,2002,89؛

لتدريس يف هذه احلالة مشرفاً على سري املقرر، وقد يكون هو املصمم واملطور             ويكون عضو هيئة ا    
للمقرر  الذي يقوم بتدريسه، ويف كلتا احلالتني يتطلب األمر تأهيلـه وتزويـده مبهـارات التـصميم                  
التعليمي، ألن يف ذلك تقليل للتخبط واالرجتالية اليت قد تقع يف تـصميم احملتـوى أو يف اسـتخدامه                   

، كما أن تزويده بنماذج التصميم التعليمي متده بأشكال وإجراءات ترشده إىل كيفية سري العمل               وإدارته
  ) . م،أ٢٠٠٥عبداحلميد،(

  

  : االستعدادات الالزمة إلجناح التعليم اإللكتروين يف التعليم اجلامعي
  

 ببعض االعتبارات          ال ميكن القول بوجود وصفه سحريه لنجاح التعليم اإللكتروين ، إال أن األخذ            
؛ واحلديـدي   )٥٦م،٢٠٠٣(أو االفتراضات اليت تسهم يف جناحه ، حيث ذكر كـل مـن مخـيس                

 التنفيذ التقومي التحليل               التصميم               التطوير

 

   تعليم تزامين على الويب-
   تعليم غري تزامين على الويب-
   تعليم حاسويب على الويب-

 نظم إدارة التعلم -

  
  

بوابة التعلم 
 اإللكتروين

دع مستو 
وحدات 

 التعلم

احملتوى اإللكتروين
 

 أدوات تأليف
 املقرر

أدوات إنتاج 
 الوسائط

 نظم التوصيل واإلدارة

تعلم 
 ذايت

تعلم 
 تشاركي

 البـنـيــة التقـنـيــــة والشـبكــــات



 

 
 

٢٢

أنه عند تطبيق التعليم اإللكتروين كنمط تعليمي       ) langlois,1999,56(؛ و النغلويس    )٨٧م،٢٠٠٧(
  :أساسي فإن من الضروري القيام باألمور التالية

حتدد من خالهلا احلاجـات واألهـداف والنـواتج         التخطيط السليم ورسم سياسة واضحة       •
  .املتوقعة

يئة املناخ املناسب سواًء كان فكرياً من خالل نشر الوعي وثقافة التغيري، أو وجدانياً مـن                 •
خالل إجياد الدافع الداخلي لكافة املنتسبني للنظام، أو مادياً من خالل توفري التمويل الكايف              

 .حتية أو علمياً من خالل توفري وتصميم املقررات ومواد التعلموالتجهيزات الالزمة للبنية الت

التجريب  أي جتريبه على مراحل وعينات صغرية بشكل تدرجيي، وتقومي كل مرحلـة قبـل     •
 .التعميم 

 .التنبه إىل أن التعليم اإللكتروين  قد ال يصلح جلميع التخصصات واخلربات التعليمية •

 مكون أو متطلب للتعليم اإللكتروين نوع من االستعداد يؤهلـه          وإذا أردنا التفصيل أكثر فإن لكل     
؛واحلديدي )٢٤م،٢٠٠٣(لتقبل تطبيق التعليم اإللكتروين ومن مث جناحه، وقد ذكرت كل من الغراب             

طبيعة هذه االستعدادات على املستويات خمتلفة      ) ٢١م،٢٠٠٤(؛ وكذلك الصاحل    )٩٤-٨٩م،٢٠٠٧(
  :وهي

  :مستوى اجلامعة 
 واليت تكون مكلفة نسبياً يف بداية األمر، فـالتعليم اإللكتـروين لـيس               :ات املادية اإلمكاني -١

رخيصاً فهو باإلضافة إىل البنية التقنية وصيانتها ،يتطلب عناصر بشرية متمكنة يف جمـاالت              
عدة  إال أن جدواها مرتفعة إذا ما قورنت بتكلفة التعليم التقليدي، كما أن التصميم اجليـد                 

  .لكتروين يقلل من هذه التكلفة تدرجييا للتعليم اإل
من خالل تأهيل فريق متكامل من الفنيني، وهم القوى العاملة اهولة           : اإلمكانيات البشرية    -٢

اليت تنتج الربامج واملقررات ومواد التعلم املختلفة ويوفرون املساندة واخلدمات الفنية بـصفة             
 يقومون بدور الوسـيط بينـه وبـني         مستمرة، واملساعدين ألعضاء هيئة التدريس، حيث     

 الذين  املتعلمني يف تقدمي اخلدمة واملساعدة يف ظل توجيهات عضو هيئة التدريس، واإلداريني           
يعملون على بث التوافق واالنسجام بني القوى العاملة ومتخذي القرار بإدارة هذه الـربامج              

أهيالً عالياً كل حسب    وهذا  يتطلب ت   ). ٥٤م،٢٠٠٥عبداهلادي،(واملشروعات اإللكترونية   
ختصصه لتأدية أدوارهم، سواء برسم السياسات املناسبة ومتابعة تبنيها، أو بـدعم العمليـة              

إن تأمني اإلمكانيات البشرية للقيام بأدوارهم يف هذا الصدد         .التعليمية وطبيعة سريها وتقوميها   
بشرية بنمط متوازن ومواٍز    ميثل حتدياً بشرياً، مما يتطلب التركيز على ضرورة تنمية العناصر ال          

 ) .١١٠م،٢٠٠٧عبدالقادر ومصيلحي،( لتأسيس البنية التحتية 
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وهي ختتلف عن تلك املعتمدة يف اجلامعات التقليديـة؛ فهـي           : النظم والسياسات التعليمية   -٣
تأخذ يف حسباا متطلبات بيئة التعلم اإللكترونية اجلديدة ،ويتطلب ذلك إعـادة النظـر يف          

  .  وية املتبعة ودور كل من التقنية واملتعلم وعضو هيئة التدريس الفلسفة الترب
  : مستوى العملية التعليمية 

      واملتمثلة بطرق تقدمي احملتوى وطرق التدريس والتقومي،حيث تـرى البلوشـي وعـسريي             
أن جمرد حتويل املواد التعليمية إىل صفحات ويب يعـد خطـأً يف فهـم التعلـيم               ) ٤٣م،٢٠٠٥(

تروين الذي يتطلب تقدمي حمتوى متنوع يف ضوء جمموعة من املعايري العاملية املتخصصة، ومثل              اإللك
ذلك طرق التدريس اليت البد أن تتغري من طرق تقليدية تتمركز حول املعلم إىل طرق تركز علـى                  
املتعلم، كما أن التقومي البد أن يواكب هذه التغيريات ليقيس مدى حتقق األهداف مـن خـالل                 

املشاريع، وحل املشكالت، وحقيبة الطالب     : ئل متنوعة تدعم استخدام تقنيات االتصال، مثل      وسا
  .اإللكترونية، واالختبارات اإللكترونية وغريها

  :مستوى األفراد 
يعد املتعلم هو حمور العملية التعليمية يف التعليم اإللكتروين، األمر الذي جيعل القائمني عليه              

الـتعلم  : لم من تطبيق املمارسات اجلديدة واستراتيجيات التعلم املناسبة مثلأمام حتٍد لتمكني املتع  
الذايت، والتعلم التعاوين، وحل املشكالت، وتدريبه على مهارات استخدام احلاسب اآليل وشبكة            
االنترنت، والتكفل بامكانية الوصول للخدمات املقدمة للمتعلمني كتـأمني أجهـزة واتـصال             

  .تعلمني مهما اختلفت أماكنهم وإمكانيامباالنترنت جلميع امل
وكذلك عضو هيئة التدريس الذي يعد أحد أهـم الفئـات تـأثريا يف إجنـاح التعلـيم                  

يف مقدرتـه علـى   ) ٧٦م،٢٠٠٧(اإللكتروين، حيث يكمن التحدي احلقيقي حسب رأي علي      
صورة علمية متكنه مـن  اكتشاف الطرق التعليمية املناسبة والتعامل اإلجيايب مع التقنيات املتنوعة ب   

تبسيط مفاهيم املادة العلمية وإدارة احلوار والنقاش التزامين وغري التزامين مع املتعلمني وتوجيـه              
  .املتعلمني كذلك على استخدامها

  

  :استعدادات اجلامعات العربية لتطبيق التعليم اإللكتروين
  

مـن خـالل اختـاذ بعـض        قطعت بعض اجلامعات العربية شوطاً يف تأمني تلك االستعدادات          
  : أمهها التايل) ١٦٤-١٦٠م،٢٠٠٧عبدالقادر و مصيلحي ،(االستراتيجيات 

 تبني فلسفة تعتمد على اجلمع بني التعليم اإللكتروين والنموذج التقليدي للتعليم يف وقـت               -١
  .واحد وبالتدريج تتناقص نسبة الدراسة التقليدية مع تقدم املتعلم يف سنواته التعليمية 

  :التعاون املشترك مع جامعات ودول أجنبية لالستفادة من خرباا يف اال من خالل  -٢
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  .اعتماد براجمها وشهاداا واالشتراك يف اإلشراف على طلبتها  •
تقدمي برامج عاملية جنباً إىل جنب مع الربامج العربية مع متتع الدارس العريب مبميزات               •

  .ركة يف الربنامج وحقوق الطالب املسجل يف اجلامعة املشا
االستعانة باخلرباء األجانب يف تصميم وإعداد املقررات اإللكترونية وفق معايري جودة            •

  .معتمدة 
  .دعوة اخلرباء للمشاركة يف املؤمترات وورش العمل املقامة يف اجلامعات العربية •

، ومـن أبـرز      السعي حنو خلق بيئة تعليمية مناسبة الحتياجات ومتطلبات التعليم اإللكتروين          -٣
  :مسات هذه البيئة

  .إعداد وتصميم برامج قائمة على الوسائط املتعددة  •
  .بث الدروس املعدة للتعليم اإللكتروين عن طريق أكثر من وسيلة تقنية  •
  .الدعم الفين عرب االنترنت وعلى أرض الواقع لكل الفئات املستفيدة •
  .د والتعليم اإللكتروين خاصة بذل اجلهود لنشر الثقافة الرقمية عامة والتعليم عن بع •
إعداد مكتبات إلكترونية جتمع يف طياا العديد من املراجـع والوثـائق املختلفـة               •

 .واألحباث اإللكترونية 
 

  :التعليم اإللكتروين يف جامعة امللك سعود
  

الـيت  ) جتـسري ( اتفاقية تفاهم لتطبيق مبادرة      ٢٠٠٨وقّعت جامعة امللك سعود يف يونيو               "
تبناها املركز الوطين للتعلم اإللكتروين والتعليم عن بعد، حيث تنص على الشراكة بـني اجلامعـة              ي

مبراكزها املختلفة واملركز يف تطبيق نظام جسور ووضع اللبنة األوىل لبنية متكاملة لتطبيقات التعلم              
  ).م ٢٠٠٨املركز الوطين،"(اإللكتروين

 تنظيم محلة دف إىل تعريف كل من الطـالب والطالبـات                 وبناء على هذه االتفاقية فقد مت     
وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم اإللكتروين وما يتطلبه من مهارات، وجتارب عاملية يف اـال مـن               

  .خالل لقاءات مفتوحة وحماضرات وندوات
اجلامعـة         وذلك بعد جناح تطبيق نظام جسور يف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اتمع يف              

لتدريس عدد من مقررات اإلعداد العام كالثقافة اإلسالمية، واللغة العربية، واللغة اإلجنليزيـة علـى               
   :∗مرحلتني

                                           
 أا مل جتد مما جعلها تستقي هذه املعلومات أثناء حاولت الباحثة احلصول على وثائق أو تقارير لتجربة كلية الدراسات التطبيقية لدى اجلهات ذات العالقة إال  ∗∗∗∗

  )هـ١٢/٣/١٤٢٩(مقابلة املشرفة العامة على خدمات التعليم اإللكتروين يف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اتمع بتاريخ
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 هـ، حيث استخدام النظام     ١٤٢٨/١٤٢٩وهي للفصلني الدراسيني من العام      : املرحلة األوىل    •
نشطة وإدارة احلـوارات و     يف التفاعل املتزامن وغري املتزامن مع الطالب والطالبات يف عرض األ          

  .بناء االختبارات وتصحيحها آلياً، واستالم الواجبات وتسليمها كذلك 
 هـ، حيث اسـتخدم     ١٤٢٩/١٤٣٠وهي للفصلني الدراسيني من العام احلايل       : املرحلة الثانية  •

النظام، بنفس خصائص املرحلة السابقة إضافة إىل رفع احملاضرات اإللكترونية على النظام حبيث             
  .من احملاضرات % ٥٠متثل 

        وقد بدأت التجربة بعينة قليلة من الطالبات وعدد حمدود من أعضاء هيئـة التـدريس حـىت               
اكتمل يف هذا الفصل ليشمل مجيع الطالبات يف الكلية ومجيع أعضاء هيئـة التـدريس املدرسـات                 

  . اإلجنليزية الثقافة اإلسالمية، واللغة العربية، واللغة: للمقررات العامة وهي
       أما يف الكليات األخرى ومن بينهم كلية التربية فإن إدارة اجلامعه تقوم بتنفيذ مشاريع البنيـة                
التحتية للتعليم اإللكتروين من خالل عمادة التعلم اإللكتروين والتعليم عن بعد، ومن تلك املـشاريع               

لتزويد مركز  ) ات اجلامعية للبنات بعليشة   مشروع التعلم االلكتروين والتعليم عن بعد مبركز الدراس       (
-A Digital E(الدراسات اجلامعية للبنات بعليشة بنظام تعلم إلكتروين وتعليم عن بعـد  رقمـي   

Learning system over IP using computer IT network(  لنقل احملاضرات والنـدوات 
 & Audio/Video, Data, Controlإشارات الصوت واملعطيـات والـتحكم عـن بعـد     (

Telemetry information)      بني مرافق مركز عليشة و الدرعية كذلك التعامـل مـع شـبكة
كلية اآلداب، وكلية إدارة األعمال، وكلية التربية، وكلية األنظمة والعلوم          : اإلنترنت، ويشمل ذلك  

  .دراسات العلياالسياسية، وكلية اللغات والترمجة، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكذلك كلية ال
 :وقد مت حىت اآلن إجناز اآليت

يف الكليـات  ) E-Learning Studios(استدويو للتعلم اإللكتـروين  ) ٢٠(جتهيز عدد  -١
 . املناظرة ملركز عليشة بالدرعية

بكلية اآلداب وكلية العلوم اإلداريـة  ) Control Rooms(غرفة حتكم ) ٢(جتهيز عدد  -٢
 .بالدرعية

 . مبعدل غرفة حتكم بكل مبىن بعليشةControl Roomكم غرفة حت) ١٣(جتهيز عدد  -٣

لألقسام املختلفة يف كـل  ) Meeting Rooms(قاعة لالجتماعات ) ٢٤( جتهيز عدد  -٤
 .الدرعية وعليشة

 .بعليشة) Press Center(إنشاء  وجتهيز  مركز إعالمي للتغطية اإلعالمية -٥

 .بعليشة) Computer Laboratories(معمل حاســب آلــي ) ٢٢(جتهيز عدد  -٦

 .بعليشة) Computer & Video Library(إنشاء مكتبة فيديوية وحاسوبية   -٧



 

 
 

٢٦

  .بالدرعية وعليشة) Fiber Optic Link(استكمال تنفيذ شبكة ألياف بصرية  -٨
  .بعليشة ) E-Learning Classrooms(قاعة دراسية ) ٥٥(جتهيز عدد  -٩
بالدرعية ) Security & Safety System(تأمني أنظمة أمن وسالمة مبواقع خمتلفة - ١٠

 .وعليشة

 . بالدرعية وعليشة(Auditorium)مدرج كبري ) ٨(جتهيز عدد  - ١١

 .بعليشة) Language Laboratories(معمل لغة ) ٢٢(جتهيز عدد  - ١٢

جامعة ( (LED  Outdoor Full-color Screen). توفري شاشة عرض رقمية كبرية - ١٣
 ).م٢٠٠٩امللك سعود،

ية التحتية سيتم االنتقال للمرحلة الثانية وهي تطبيق التعليم اإللكتروين، ويف حال االنتهاء من مشاريع البن
  . للمرحلة القادمةأعضاء هيئة التدريسمما يلزم تأهيل 

  :أعضاء هيئة التدريس يف نظام التعليم اإللكتروين : احملور الثاين 
  

ئق األساسـية  لقد وجهت عدد من البحوث اللوم الشديد لعضو هيئة التدريس بصفته أحد العوا   
 هيئـة   أمام حركة التجديد التربوي لتلبية عصر املعلومات ولكن النظرة املشجعة تؤكـد أن عـضو              

 ميكن أن يكون مصدر احلل ال جوهر املشكلة، فالتجديد التربوي يف التعليم العايل ال ميكـن                 التدريس
  ).١١٥،هـ١٤٢٥الربيعي وآخرون،(أن ينجح دون أن يكون على رأسها عضو هيئة التدريس 

        إن استخدام التعليم اإللكتروين ال يعين التقليل من دور عضو هيئة التدريس أو االستغناء عنـه                
كما يتصور البعض بل تعين يف احلقيقة دوراً خمتلفاً له، وذلك الختالف مهنة التربية من حتصيل املعرفة                 

تعلم ذاتياً فلم يعد عضو هيئة التـدريس        إىل تنمية املهارات األساسية وإكساب املتعلم القدرة على أن ي         
هو الناقل للمعرفة واملصدر الوحيد هلا، بل املوجه املشارك للدارسني وأصبحت مهنته مزجياً من مهـام                

مما يدفع أعـضاء هيئـة      ). ١١٩هـ،١٤٢٥الربيعي،(القائد ومدير املشروع البحثي والناقد واملوجه       
تمحور حول ذام إىل تبين منهج آخر متمحور حـول          التدريس إىل التحول من منهجهم التقليدي امل      

  ).٥٦م،٢٠٠٧علي،(طالم املتعلمني، حبيث يكون املتعلم مشاركاً حقيقياً يف عملية التعليم والتعلم 
  :     دور عضو هيئة التدريس يف التعليم اإللكتروين 

ي استخدام التعليم إن دور عضو هيئة التدريس يف القرن احلادي والعشرين ويف ظل تنام       
اإللكتروين مل يعد هو الدور الذي ألفه يف العقود املاضية، بل أصبح مشاركاً إجيابياً مع املتعلمني يف 

احلصول على املعلومات يف عملية تعلم مستمرة مدى احلياة، حبيث يكون لدينا متعلمون خرباء وهم 
  ).٥٧م،٢٠٠٧لي،ع (أعضاء هيئة التدريس، ومتعلمون مبتدؤون وهم املتعلمون
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      لذا فإن مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس تتحدد يف مخسة مهام متكاملة تذكرها مجال 
  :وهي) ٩٦م،٢٠٠٢(الدين
  .تقدمي مساعدة عالجية كتوضيح املفاهيم الرئيسة وتفسري موارد املقرر  -١
ا بقـيمهم   تفريد عملية التعلم عن طريق مساعدة املتعلمني على نقد املواد التدريسية وربطه            -٢

  .وخربام اخلاصة 
تعزيز عملية االتصال عن بعد من خالل التفاعل مع املتعلمني، سواء كان تزامنيـاً أو غـري                  -٣

  .تزامين، وتوجيههم حنو التفاعل فيما بينهم مبا خيدم العملية التعليمية 
 قراءة وتقومي الواجبات على أن يكون بصورة منتظمة، وتقدمي تغذية راجعة تساعدهم علـى    -٤

  .التغلب على نقاط ضعفهم واالستفادة من مواطن القوة لديهم 
متكني املتعلمني من عمل األنشطة التقوميية التفاعلية مثل املشاريع، وحل املشكالت، والـيت              -٥

  . يقومون ا الطالب وفقاً لرؤيتهم لتعكس النمو احلقيقي هلم 
التدريس ويوسع من جماالت أدوار عضو هيئة ) ١٤٣م،٢٠٠٥(       بينما جيمع زين الدين 

وأساليب عمله حىت تشمل كل األدوار املمكنة واحملتملة له يف ظل هذا النظام ، فهو ميسر 
للعمليات، وتقين، ومبسط للمحتوى، وباحث، ومصمم للخربات التعليمية، مدير للعملية التعليمية، 

  .ناصح ومستشار، وأخرياً مقوم
نية اليت يقوم ا عضو هيئة التدريس ليست جزئية كما كانت       مما سبق يتضح أن األدوار امله

تقتصر على التدريس أو البحث أو خدمة اتمع بل هي تلك األدوار املتكاملة والشاملة، واليت 
  ):٨م،٢٠٠٦؛عزمي،٣٤١م،٢٠٠٥آل زاهر،(ميكن تلخيصها كالتايل 

ره مرشداً وموجهـاً    وهنا يكون دو  "  ميسر"مرشد و "وهو دور :الدور التدريسي واملعريف     •
للمتعلمني، حيث يتغري الدور من ناقل للمعلومة إىل موجه للحصول على املعلومـة مـن               

  .خالل تشجيعهم على التعلم الذايت واختاذ استراتيجيات مناسبة لتحقيق ذلك التعلم 
، حيث يتطلب من أن يكون متمكناً من أدواته البحثية          "باحث"وهو دور   : الدور البحثي    •

لتقدمي حبوث علمية مبتكرة، لكي يستطيع تنمية ذلك يف املتعلمني؛ ففاقد الشيء ال             ساعياً  
يعطيه ، والبحث الدائم عن مصادر تعلم الكترونية، مواقع تعليمية، ووسائط متعددة تثري             
املقرر، مما جيعل عضو هيئة التدريس يف حاجة دورية مبعرفة املستجدات خصوصاً يف جمـال     

ات اإللكترونية وقواعد البيانات جللب ما هو مناسب للموضـوع  التخصص ودخول املكتب  
  .التعليمي املطروح

، ويف هذا الدور تظهر مهارات عضو هيئـة         "مقوم"و"مصمم"وهو دور   : الدور املنهجي    •
التدريس يف تصميم العملية التعليمية والتخطيط هلا باتباع مبادئ التصميم التعليمي بـدءاً             
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انتهاًء بوضع أنشطة تقوميية مناسبة هلم يف البيئة اإللكترونيـة          بتحليل خصائص املتعلمني و   
  .بكافة تفاعالا

عن طريق مشاركة عـضو هيئـة التـدريس يف إدارة       " منسق"وهو دور   : الدور اإلداري    •
حوارات املتعلمني وحل بعض املشكالت التعليمية اليت تواجه املـتعلمني أو توجيههـا إىل              

  . لسري العملية التعليمية اجلهة املخولة حللها ،مراقباً
الذي يقوم فيه عضو هيئة التدريس فيه باستخدام الوسائط         " تقين"وهو دور   : الدور التقين    •

اإللكترونية يف البيئة التعليمية، سواء لعرض احملتوى أو للتفاعل بني املـتعلمني وإكـسام              
  .بعض مهارات التعامل مع تقنيات املعلومات  

الل املشاركة يف الندوات وورش العمل، وتقدمي األحباث العلميـة،          من خ : الدور العاملي    •
  .واملشاركة يف املنظمات التربوية 

بني عضو هيئة التدريس التقليدي وبني ) ١٥٧-١٥٦ م، ٢٠٠٩(         ويف مقارنٍة إلمساعيل 
وجد أن هناك اختالفات ترجع لعناصر ) ٢- ٢(عضو هيئة التدريس اإللكتروين كما يف اجلدول

دوره يف العملية التعليمية،الطالب،قاعة الدراسة ،اخلربة،أسلوب التعليم والدراسة (خمتلفة، وهي 
  ).،األجهزة واملستحدثات التكنولوجية ،استخدام شبكات االتصاالت احلديثة ة،الوسائل التعليمي

  الفرق بني عضو هيئة التدريس التقليدي واإللكتروين): ٢(جدول 

  عضو هيئة التدريس اإللكتروين  ريس التقليديعضو هيئة التد  العالقة
  توجيه التعلم  نقل املعرفة  دوره يف العملية التعليمية

  يرسل احملتوى بطريقة سلبية  املتعلم
يتفاعل مع احملتوى ويوجه بالتعلم 

  الذايت
  مكان استبدال وتكوين املعلومات  مكان نقل املعلومات  قاعة الدراسة

  اخلربة
 تلقائيا من األستاذ عملية مرتبة وتنتقل

  للمتعلم
عملية استبدال بني أعضاء جمموعة 
  .تعليمية يكوا عضو هيئة التدريس 

  اختياري مشوق ومرن  إجباري   أسلوب التعليم والتعلم

  الوسائل التعليمية
يستخدمها جلذب االنتباه إىل فكرة 

  معينة
  .تفاعلية وجزء من بيئة القاعة التعليمية

ثات األجهزة واملستحد
  التكنولوجية

  يشعر باخلوف أن حتل حمله
تستخدم األجهزة واألدوات كعنصر 

  أساسي للموقف التعليمي

  استخدام الشبكات 
يستخدمها لبناء الفصل الدراسي 

  .والتخطيط له
يستخدمها كل من الطالب وهيئة 

 التدريس لتبادل األفكار
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  : للتعليم اإللكتروينأعضاء هيئة التدريستقبل 
ن جتديد طبيعة األدوار اليت يقوم ا عضو هيئة التدريس يف العمليـة التعليميـة داخـل البيئـة                   إ      

أنه ) ١٧٠م،٢٠٠٩(اإللكترونية خلق نوعاً من املقاومة هلذا التغري ، فاألستاذ اجلامعي كما يرى إمساعيل              
يف سـنوات قليلـه مـن       منا يف ظل األساليب التقليدية عقوداً من الزمن كمتعلم، مث أصبح مطلوباً منه              

التجريب األكادميي االنتقال إىل البديل اإللكتروين دون جتهيز وصياغة فكرية كفيلـة بإقناعـه بتغـيري                
 اإللكترونية ، مما أدى إىل مقاومة من قبـل بعـض            ةاستراتيجيات التعليم التقليدية وعدم نقلها إىل البيئ      

على أنه رغم وجـود مقومـات التعلـيم         ) ١٠٠م،٢٠٠٥(، و يؤكد عبداحلميد     أعضاء هيئة التدريس  
اإللكتروين على مستوى كليات التربية، وفتح اال الستخدامه؛ إال أن هناك عزوفـاً عامـاً مـشاهداً         

  .وملموساً من قبل أعضاء هيئة التدريس، مما يستدعي التوقف والتأمل يف األسباب
يم اإللكتروين ، ويرى أا ترجـع       مقاومة بعض أعضاء هيئة التدريس للتعل     ) Bower,2001(ويربر بور 

  :ألمور خارجة عن إرادم وحتتاج إىل معاجلة،  مثل
وهي سلسلة من السياسات واإلجـراءات   ) : Institutional Support(قلة الدعم املؤسسي -١

  :اليت تدعم نقله من التدريس التقليدي إىل التدريس اإللكتروين، وتتمثل بالوسائل التالية
 يعد شعور عضو هيئة التدريس املشارك يف نظام التعليم اإللكتروين بعـدم             حيث: املكافآت •

حصوله على تعويضات مادية عادلة ومساواته بزمالئه يف التعليم التقليدي عقبـة تعتـرض              
،  فاجلهد والوقت الذي يقضيه يف تصميم برامج التعليم عن بعد ومتابعة العمليـة               هاستمرار

ن التكاليف املادية اليت يصرفها يف دعم العملية التعليمية، فقد          التعليمية كبري جداً ، ناهيك ع     
ذكرت عضوات هيئة التدريس عند مقابلة الباحثة هلن بأن يدفعن تكاليف إضافية خاصـة              
بالتعليم اإللكتروين مثل تكلفة االتصال بشبكة االنترنت عايل السرعة، وجهاز حاسـب آيل         

 دعم مادي أو معنوي مييزهن عـن زمـيالن يف           مكتيب وحممول من غري أن يقدم هلن أي       
  .التعليم التقليدي 

تعتمد الترقية يف اجلامعات على اخلدمات اليت يقدمها عـضو هيئـة التـدريس يف               : الترقية   •
التدريس والبحث العلمي ، ولكن املشاركة يف نظام التعليم اإللكتروين غالبـاً مل تـضمن               

لتدريس قلقاً جتاه الوقت واجلهد الـذي يقـضيه يف          كمتطلب للترقية مما جيعل عضو هيئة ا      
تصميم برامج التعليم اإللكتروين واليت قد تعيقه عن األمور األخرى واليت تكفل اسـتحقاقه              

  .للترقية 
يستغرق إعداد املقررات اإللكترونية وقتاً أكرب من الوقت الالزم إلعـداد           : العبء التدريسي  •

بأن التعليم اإللكتروين يتطلب وقتـاً       ) Tomei,2004(املقررات التقليدية، ويؤكد توماي     
ـ  على األقل من الوقت الذي يتطلبه التدريس العادي ، وهو ما ذكرته أعضاء             % ٢٠أكرب ب
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هيئة التدريس اإلناث عند مقابلة الباحثة أن يقضني ما يقارب ثالث ساعات على االنترنت              
ودعم املقررات ويف الغالب فـإن هـذا        يوميا خارج إطار الدوام الرمسي، ملتابعة الطالبات        

  .الوقت ال حيتسب ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس 
إن استخدام الوسائط اإللكترونية يف تصميم ومتابعة العملية التعليمية حيتـاج إىل            : التدريب •

مهارات متوازنة يف جماالت خمتلفة، فمن إتقان استخدام هذه الوسائط مـرورا بالتـصميم              
ي اجليد للمادة التعليمية وحىت أساليب التقومي املتبعة وإدارة املقرر، مما جيعل عضو هيئة              املنهج

  .التدريس الذي مل يتلق تدريباً متخوفاً من الظهور أمام طالبه وكأنه غري كفء
يواجه أعضاء هيئة التدريس صـعوبة عنـدما حتـل الوسـائط            : التغري يف العالقات الشخصية     -٢

 للتواصل املباشر باملتعلمني،مما جيعلهم يف خيار صعب عند قياسهم ملـدى            اإللكترونية بديالً 
  . اليت غالبا ما تكون غري تزامنية ةوضوح اتصاالم عرب األنشطة اإللكتروني

يتعني على اخلربة املكتسبة من خالل التعليم اإللكتـروين أن تتـسم بالفاعليـة              : قضايا اجلودة   -٣
اً للخربة املكتسبة يف التعليم التقليدي، وهو ما يشكل ضغطاً          والكفاءة ، وليست بديالً ضعيف    

  .على عضو هيئة التدريس يف تقدمي تعليم فعال يتميز باجلودة  
أعضاء هيئـة         ولكي يتمكن القائمون على التعليم اإللكتروين تغيري املواقف السلبية واحملايدة لبعض     

ة ومن مثّ معاجلتها ، والبدء بتطوير مهارام من خـالل            ، البد من دراسة أسباب تلك املقاوم       التدريس
  .تطوير مهين خمطط له وعايل املستوى 

  

  : تدريب وتأهيل عضو هيئة التدريس الستخدام التعليم اإللكتروين 
  

إىل أن السبب الرئيس ملقاومة بعض أعضاء هيئـة التـدريس           ) ١٧٥-١٦٧م،٢٠٠٥(يشري علي         
 إىل ضعف التأهيل التربوي والتقين موضحاً بأن أعـضاء هيئـة التـدريس يف               للتعليم اإللكتروين يرجع  

. مؤسسات التعليم العايل ال حيصلون يف الغالب على إعـداد تربـوي قبـل اخنـراطهم يف التـدريس                  
ملاذا يشترط اإلعداد التربوي واملهين ملعلم التعليم العام وال يشترط ألسـتاذ اجلامعـة مـع أن           :ويتساءل

ن بالتدريس ؟ بينما يكتفى بالدرجة العلمية العليا كمعيار للحصول على وظيفة عضو هيئة              كليهما يقوما 
كما أن األدوار اجلديـدة     . تدريس؟ ومن مثّ إلزامه باستخدام التعليم اإللكتروين كنمط تعليمي جامعي         

ري مـن    جتعل من الصعب التحول الفـو      التعليم اإللكتروين   املطلوبة من عضو هيئة التدريس يف نظام        
، فذلك االنتقال لن يتم إال بصورة تدرجيية ويتطلب تأهيل تربوي           التعليم اإللكتروين التعليم التقليدي إىل    

 إن احلل ملثل هذه املعضلة يكون بتحسني أدائـه          أعضاء هيئة التدريس  وتقين، للتقليل من حجم مقاومة      
ـ    وتنمية وتطوير كفاياته التدريسية واملهنية أثناء القيام بعمله،        " التدريب أثناء اخلدمـة   " وهو ما يعرف ب

  .الذي تتنوع أساليبه وتتعدد 
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عدداً من األساليب اليت ميكن أن تسهم يف إجناح برامج تأهيل أعضاء            ) ١٨٠م،٢٠٠٥(      ويذكر علي 
  :هيئة التدريس للتعليم اإللكتروين منها

الندوات واحملاضـرات   إعطاء عضو هيئة التدريس قدره من االهتمام، واحلرص على إشراكه يف             •
  .واملؤمترات

إنشاء مركز للتطوير املهين يف كل جامعة يعىن بإعداد أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم يف نظـام                 •
  .التعليم اإللكتروين قبل استخدامهم له، وحماولة إجياد بيئة مشجعة للنمو املهين

موضـوعاا ، مراعيـةً     تقدمي برامج تدريبية مطورة ومتنوعة احملتوى واألسلوب ومتسلسلة يف           •
  .وضوح أهدافها للمستفيدين 

متابعة فعالة لسري تقدم التعليم اإللكتروين وطريقة تفعيل املقررات اإللكترونية من خالل أساتذة              •
  .  مميزين، وحتديد مواطن الضعف ومعاجلتها بشكل دوري

مـاذج اجليـدة يف     أن تكون هذه األساليب مؤسساً وخمططاً هلا وليست ارجتالية، وأن تربز الن            •
 . تطبيق التعليم اإللكتروين 

       ومع اختالف تلك األساليب وتنوعها إال أا ال ميكن أن تؤيت مثارها مامل يبادر فيها عضو هيئـة                  
إىل ) ١١٧هــ، ١٤٢٥(التدريس يف ابتكار وسائل نابعة من داخله لتطوير نفسه، حيث يشري الربيعـي   

  :أمهية 
ة حنو مهنته العلمية والتربوية أوالً مث تنمية اجتاهه حنو التعليم اإللكتروين            تنمية االجتاهات اإلجيابي   •

  .خصوصاً إذا ألزم على استخدامه فيؤدي ذلك إىل رضاه عن عمله وسعادته 
الطموح الشخصي لألستاذ وقابليته للتقدم ومدى تأثره بالتشجيع من قبل من حوله ، فيوسـع                •

 على قناعة أن هناك مستوى أعلى مما هو فيه ، وجيـب             من طموحاته الشخصية مبا جيعله دائماً     
  .الوصول إليه

االطالع الواسع على كل ما هو جديد، سواء يف ختصصه أو ما يستجد يف امليـدان التربـوي                   •
  .والبحث عن اجلديد والعميق دائماً 

التعلم الذايت والتجريب لكل ما يستحدث يف امليدان التربوي والعلمـي مـن اسـتراتيجيات                •
قنيات حديثة ، وكسر احلاجز النفسي حىت وإن مل يكن ملماً ا من خالل  وسائل الـتعلم                  وت

 . احلقائب التدريبية والربجميات التعليمية : الفردي، مثل
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  :أنواع تدريب عضو هيئة التدريس ومستوياته 
  

 وتصنف الفاحل ميكن تصنيف برامج التدريب لعضو هيئة التدريس حسب األسس اليت تعتمد عليها،     
برامج التدريب من حيث اهلدف منها، ومكان التدريب، وتوقيتها كما ) ١٢٠- ١١٨،هـ١٤٢٧(

  :يلي
  :من حيث اهلدف من التدريب : أوال

  .التزود باملعلومات حول التعليم اإللكتروين حل املشكالت والتغلب عليها •
  .إتقان مهارات تطوير األداء واالرتقاء به •
  .جيابية حنو التعليم اإللكتروينتكوين االجتاهات اإل •
  . ممارسة املهام اليت يتطلبها العمل اجلديد •

  :من حيث مكان التدريب : ثانياً
  .داخلي حيث يتم التدريب داخل إطار اجلامعة اليت يعمل فيها عضو هيئة التدريس •
 . خارجي ويتم التدريب خارج اجلامعة اليت يعمل فيها عضو هيئة التدريس  •

  :يث توقيت التدريب من ح: ثالثاً
 يف اجلامعة أثنـاء اسـتخدامهم       أعضاء هيئة التدريس  حيث يتم تدريب    : أثناء اخلدمة    •

  .للتعليم اإللكتروين للرفع من مستوى أدائهم وكفاءم
 .وتتم قبل ممارسة التعليم اإللكتروين لتأهيلهم قبل استخدامه وتطبيقه: قبل اخلدمة •

 

  :هيئة التدريسأساليب الربامج التدريبية ألعضاء 
  

 أعضاء هيئـة التـدريس         تتعد الطرق واألساليب التدريبية اليت تستخدم يف برامج تأهيل وتدريب     
  ):٢٥٨-٢٣٣م،٢٠٠٤؛تريسي،٢٥٤-٢٤٣م،٢٠٠٧مرزا،(منها 

وهو أسلوب إلقاء املعلومات على املتدربني، حيث يكون لدى املدرب معلومـات            : احملاضرة  -١
ربني بواسطة االتصال الشفهي يهدف إىل إعالمهـم بـسياسات          يأمل نقلها إىل املتد   

  .واملعارف والقواعد واإلجراءات، وعادة ما تستخدم للتهيئة للطرق األخرى
وهي حلقة تستخدم فيها أساليب النقاش اجلماعية للوصول ألهداف         ): احللقة الدراسية (املؤمتر  -٢

 املوجهة من قبل املـدرب ،       املناقشة: التدريب، وتتضمن مزجياً من األساليب، وهي     
واملؤمترات التدريبية، وحلقات النقاش للبحث عن إجابة سؤال ال ميلك املدرب إجابة            

  .عليه
وهو أسلوب يقوم املدرب فيه باألداء الفعلي لعملية أو عمل ما ويعرض على             : التدريب العملي -٣

  .املتدربني ما جيب القيام به ، ويطلب منه تطبيقه
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 أسلوب يتطلب من املتدرب تطبيق املعارف واملهارات اليت تعلمها، واليت قـد        هو: ورش العمل -٤
تتنوع إىل أداء املستقل، وفيه يعمل املتدربون بشكل فردي طبقاً ملعدل التعلم اخلاص              

  .بكل منهم، أو أداء مجاعي يعمل فيها املتدربون يف صورة فريق خطوة خبطوة
ذايت يقوم فيه املتدرب باكتساب املعـارف واملهـارات         وهو أسلوب للتعلم ال   : التعليم املربمج -٥

الالزمة جهداً ذاتياً منه من خالل سلسلة من اخلطوات اليت يتم ترتيبها سابقاً لتحقيق              
  .أهداف تدريبية

  .حيث يقوم املدرب بتدريب املتدرب بشكل فردي : التدريب الفردي-٦
ثيل التلقائي ملوقف بواسطة فـردين أو    وهو أسلوب معملي للتدريب يتضمن التم     : متثيل األدوار -٧

  .أكثر وبتوجيه من املدرب 
وهو أسلوب يعتمد على احلوار بني خبري وجمموعة من املتدربني لتوضـيح            : املقابالت اجلماعية -٨

القضايا اخلالفية واملشكالت وحتليلها دف احلصول على معلومات وآراء وانطباعات          
  .اخلرباء عن قضية ما

وفيه تقوم الوسائط اإللكترونية دور الوسيط بني املدرب واملتـدرب مـن            : عدالتدريب عن ب  -٩
خالل استخدام عدد من األمناط السابقة كاحملاضرة واملناقشة اإللكترونيـة والتعلـيم            

  .املربمج 
   وجتدر اإلشارة بأنه أياً كانت األساليب املستخدمة يف الربامج التدريبية فإنه البد أن يراعـى يف                

 املتدربني والفروق الفردية بينهم، واإلمكانيات املاديـة  أعضاء هيئة التدريسا كل من خصائص  اختياره
  .والبشرية للجامعة، وخصائص املدربني، وأهداف التدريب الالزم حتقيقها 

   

  :عوامل جناح الربامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس
  

لعوامل املؤثرة اليت تساعد على حتقيق األسـاليب        يتطلب جناح الربامج التدريبية وجود عدد من ا               
ــي   ــها، وهـ ــشود منـ ــدف املنـ ــة اهلـ ــر ،(التدريبيـ ـــ،١٤٢٥آل زاهـ ؛ ٢١٠هـ

  ):  ٣٢٧م،٢٠٠٤؛تريسي،٧٦م،١٩٩٧الغزو،
الدعم الفعال من اإلدارات العليا من خالل الربط بني حضور الدورات التدريبية والترقيـة أو                •

 . التقدم يف العمل 

الدورات التدريبية من قبل رؤساء األقسام وجلان الترقية، ومنح شـهادات           االعتراف حبضور    •
 .حضور لربامج التدريب 

  .أن توفق الربامج بني احتياجات اجلامعة و االحتياجات احلقيقية ألعضاء هيئة التدريس •
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التقليل من األعباء اإلدارية والتدريسية مبا يسمح بالتطوير، ومراعاة االرتباطـات األكادمييـة              •
 .لألساتذة

 .التركيز على املشكالت اليت ميكن حلها ، وجتنب املثالية يف الطرح •

  .أن تصمم الربامج وفقاً للكفايات املراعية ملتطلبات األداء  •
إجراء تقييم دوري ألداء التدريس يف التعليم اإللكتروين وعقـد تـدريب دوري إجبـاري                •

  .وخصوصاً األساتذة اجلدد
أعضاء هيئـة   املقدمة داخل اجلامعة، وتقدمي فرص متساوية جلميع        اإلعالن عن برامج التطوير      •

 . يف مجيع الكليات واألقسامالتدريس

 . تقدمي احلوافز املادية واملعنوية لألساتذة النشطني مهنياً  •

        وحىت يتمكن القائمون على التدريب ، تدريب أعضاء هيئة التدريس على اسـتخدام التعلـيم               
مج تدريبية جيدة شكالً ومضموناً، فإن حتديد كافة املعارف واملهـارات املطلوبـة             اإللكتروين وفق برا  

ألداء أدوارهم اجلديدة ضمن وظائف ومهام حمددة وصياغتها على شكل كفايات، متكّن من بناء برامج               
  . الكفايات الالزمة لتلك األدوار واملهام أعضاء هيئة التدريستدريبية جيدة دف إىل إكساب 

  :كفايات التعليم اإللكتروين لعضو هيئة التدريس:  الثالثاحملور
  

  : مفهوم الكفاية
ومع ذلـك فقـد عرفهـا       ) Competency(       ليس من اليسري تقدمي تعريف دقيق لكلمة كفاية         

التربويون والباحثون بتعريفات عدة تعكس فلسفام ووجهات نظرهم، فقد عرفها الس العاملي ملعايري             
املعارف واملهارات وامليول اليت جتعل شخصاً ما قادراً على القيام بـشكل            " واألداء والتعلم بأا  التدريب  

  ).م٢٠٠٥اهلزاين،"( من املواصفات املطلوبة واملتوقعةىفعال بأداء عمل أو وظيفة مبستو
 هدف مـا ،  أا خمتلف أشكال األداء اليت متثل احلد األدىن لتحقيق  ) "م١٩٩٩طعيمة،(     بينما حيددها   

فهي عبارة عن جمموعة االجتاهات واملهارات اليت من شأا أن تيسر العملية التعليمية وحتقـق أهـدافها                 
  " .العقلية والوجدانية والنفسية حركية

  :إىل عدد من التصورات ملفهوم الكفاية، وهي) So Wing-Mue ,2004(      وتوصل سوونج ميو
املعرفـة  : مل شيٍء حمدد بشكل مستقل لتحقيق هدف معني، وثانياً          عبارة عن سلوك أو أداء لع     :  أوالً  

واملهارة اليت تستلزم اختيار األفضل،وهي امتالك الشخص لعدد من املهارات واألداء واملعرفة والـسلوك              
  .اجليد والدوافع 

 أن للكفاية شكالن كامن وظاهر، فهي يف شكلها الكـامن القـدرة الـيت             ) م١٩٩٧(      ويرى الناقة   
تتضمن جمموعة من املهارات واملعارف واملفاهيم واالجتاهات اليت يتطلبها عمل ما، حبيـث يـؤدى أداًء                
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مثالياً، وهذه القدرة تصاغ على شكل أهداف تصف السلوك املطلوب ومطالب األداء الـيت ينبغـي أن                 
وقياسـه، أي أـا     أما يف شكلها الظاهر فهي األداء الذي ميكن مالحظته وميكن تفسريه            . يؤديها الفرد 

 وهي  conceptمقدار ما حيققه الفرد يف عمله ولذلك ميكن القول بأن الكفاية يف شكلها الكامن مفهوم                
 . وهي األداء الفعلي للعمل processإمكانية القيام بالعمل، أما يف شكلها الظاهر عملية 

ها أن العملية التعليميـة ميكـن             يقوم مدخل التدريب القائم على الكفاية على مسلّمة رئيسة مؤدا         
حتليلها إىل جمموعة من املهارات فإذا أمكن استخالصها وتدريب عضو هيئة التدريس عليها فإن ذلـك                

وميكـن  ) . ٢٣٦م،٢٠٠١إبراهيم،(  على مستوى عاٍل من الكفاءة        أعضاء هيئة التدريس  يضمن إعداد   
ي حيدد األهداف بذكر الكفايات اليت على الفرد        الربنامج الذ " تعريف الربنامج القائم على الكفاية بأنه       

أن ينفذها، واملعايري اليت تقيم هذا األداء، حبيث تكون مسؤولية اكتساب الكفاية وحتقيق األهداف على               
  )٢١١م،٢٠٠٥الفقي،". (الفرد نفسه 

       وقد ظهرت هذه احلركة تزامناً مع حركات وعوامل أخرى أدت إىل ظهورها وهي كما يذكر              
  ):م١٩٩٧(الناقة

  .ظهور فكرة التعلم باألهداف  •
  .ظهور حركة تفريد التعليم  •
  .اعتماد مبدأ التدريب واإلعداد املستمر  •
  .انتشار مبدأ املسؤولية  •
  .تطور املفاهيم التربوية وتكنولوجيا التعلم واملعلومات  •
  .ظهور أسلوب النظم  •

  :مصادر اشتقاق الكفايات 
در اليت تستخدم يف اشتقاق وحتديد الكفايات ، وتتحدد أمهية كل مـصدر             توجد العديد من املصا         

؛ إبـراهيم،   ٥٥م،١٩٩٧الناقـة،   ( طبقاً لطبيعة كل برنامج وأهدافه ، ومن تلك املصادر كما يـذكرها           
  ):١٣٢ م،٢٠٠١

الطـالب أو اخلـرجيني أو      : من خالل سؤال العينة املستهدفة، مثل     : االحتياج الشخصي    . ١
  .ر شعروا باحلاجة إليها ومن مث دراسة أمهيتها يف الربنامج املقترح املعلمني عن أمو

يف ضوء طبيعة امليدان وحاجاته يرى اخلرباء حاجة إعداد الفرد الـذي            : حاجات امليدان    . ٢
  .سيعمل فيه، وهذا يتطلب تزويده بكفايات معينة ميكن حتديدها 

  .راسات ذات الصلة وتعين االستفادة من نتائج البحوث والد: الدراسة البحثية  . ٣
وهنا يتم االعتماد على نظريه تربوية معينة يف اشتقاق الكفايات الواجـب            :الطريقة النظرية  . ٤

  .توافرها لدى الفرد للقيام بأدواره ومهامه املتوقعة، واليت حتددها هذه النظرية 
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ت وهي قوائم نتجت من حماوالت علمية يف امليدان، سواء كانت حماوال          : القوائم اجلاهزة    . ٥
  .فردية أو جمموعة كمؤسسة تربوية ما 

أي مالحظة أداء األفراد أثناء قيامهم مبهامهم ، حبيث يتم          : رصد األداء النموذجي لألفراد      . ٦
رصد السلوك النموذجي له ويف ضوء حتليل هذه السلوكيات نستطيع حتديد الكفايـات             

 .الالزمة

  :  تصنيف كفايات التعليم اإللكتروين 
ئة التدريس الكفء يف مؤسسات التعليم العايل بسمات شخـصية وكفايـات             يتميز عضو هي     

 على اختالف ختصصام    أعضاء هيئة التدريس  تدريسية ومهنية مميزة سواء كان كفايات عامة جلميع         
مثل الكفايات التدريسية والشخصية أوكفايات ختصصية حبسب اال والتخصص، وقد مت التوصـل             

املية والعربية لتصنيف كفايات دمج تقنيات املعلومات يف العملية التعليميـة           إىل عدد من احملاوالت الع    
   :لدى أعضاء هيئة التدريس، وميكن استعراضها من األقدم إىل األحدث كالتايل

  ):م٢٠٠٢( تصنيف مجال الدين 
  :واليت قسمها إىل عدد من حماور املهارات  

  . صناعة مهارات سلوكية-   . مهارات التخطيط - 
  . مهارات التغذية الراجعة-   .علومات حول احملتوى  م- 
  . معارف خاصة بأسس التقنية-   . االتصال مع اآلخرين - 
  . التعاون والعمل يف فريق-   . مهارات اإللقاء - 
  . مهارات العمل كميسر لعملية التعلم-  . مهارات التقومي - 
  . مهارات طرح األسئلة-   . استراتيجيات التدريس- 
  . التوجيه واإلرشاد -   .الحتياجات تقومي ا- 
    . نظرية وأساليب التعلم- 
   . معلومات عن خدمات الدعم واملساندة- 

   . تصميم التدريس- 

  : للكفايات Shankتصنيف شانك 
  :  كفايات التعليم اإللكتروين إىل مخس حماور رئيسة، وهي)shank,2004(قسم شانك 

ة عضو هيئة التدريس على التعامـل مـع التقنيـات    وتتمثل يف قدر : كفايات فنيه أو تقنية      •
  .الرقمية وتوظيفها يف العملية التعليمية ومساعدة املتعلمني على التعامل معها 

وتعىن بإدارة املوقف التعليمي، حبيث تناقش قدرة األستاذ علـى تزويـد            : كفايات اإلدارة    •
ليمية حمددة والتأكـد مـن      املتعلمني خبطة سري واضحة أثناء التعلم مرسومة وفق أهداف تع         
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مناسبة املقررات الدراسية ملستوى املتعلمني، وحل املشكالت اليت مير ا املتعلمون أثناء سري             
  .التعلم أو توجيهها إىل من حيلها

وتتمثل يف قدرة عضو هيئة التدريس على ختطـيط األنـشطة املرتبطـة             :كفايات التصميم    •
ـ        باحملتوى التعليمي،والتصميم اجليد للعم     ةلية التعليمية، وإتاحة الفرصـة للمـتعلم للممارس

  .والتطبيق، ودمج البيئة والظروف االجتماعية بتجربة التعلم 
تعىن بقدرة عضو هيئة التدريس على تـسهيل عمليـة الـتعلم    : كفايات التيسري والتسهيل   •

صـة  والتفاعل بينه وبني املتعلمني، وكذلك بني املتعلمني بعضهم مع البعض،وإعطـاء الفر           
للمناقشة اإللكترونية بقيادة األستاذ نفسه،وتوجيههم حنو مصادر خارجية مثرية للمحتـوى           

  . ،وتوجيه الشكر للمسامهات اجليدة
وتناقش قدرة عضو هيئة التدريس على تبين معايري واضحة للمـتعلمني ،            : كفايات التقومي    •

حل املـشكالت الـيت   ومساعدم على حتقيق األهداف املرجوة من خالل متابعة مهامهم و      
 .تواجههم

  :للكفايات) م٢٠٠٥(تصنيف زين الدين 
  :والذي قسم كفايات التعليم اإللكتروين إىل ثالثة حماور رئيسة 

 :كفايات عامة  وتتضمن  . ١

وهي كفايات معرفية تناقش احلـد األدىن مـن         : كفايات متعلقة بالثقافة احلاسوبية      •
كونات احلاسب اآليل، والتعرف على صيغ      م: املعارف الالزم توافرها يف املعلم، مثل     

  .امللفات والفريوسات 
وتعـىن بالكفايـات األدائيـة      : وكفايات متعلقة مبهارات استخدام احلاسب اآليل        •

الستخدام احلاسب اآليل، واليت ميكن اختصارها يف طرق التعامل مع اجلهاز والربامج            
  .وامللفات 

يت تعىن بطرق استخدام مصادر املعلومـات       وال: كفايات متعلقة بالثقافة املعلوماتية      •
  .وقواعد البيانات، والقدرة على استخدام التقنية يف حتقيق أهداف تعليمية وتربوية 

وتناقش مهـارات   ) : اإلنترنت(كفايات التعامل مع برامج وخدمات الشبكة العاملية         . ٢
  .استخدام التقنيات واألدوات التفاعلية اليت تقدمها الشبكة ملستخدميها 

واليت تناقش كفايات تصميم احملتـوى أو املقـرر         : كفايات إعداد املقررات إلكترونياً      . ٣
كفايات التخطيط، التصميم والتطوير ،التقـومي ،       (اإللكتروين وفقاً ملبادئ التصميم التعليمي      

 ) .إدارة املقرر 
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  :للكفايات)  IBSTIP(  تصنيف اهليئة العاملية للمعايري و التدريب 
 The International Board Ofاهليئة العاملية ملعايري التدريب واألداء والـتعلم  طورت     

Standards For Training    خالل ثالث سنوات من العمل كفايات التعلـيم اإللكتـروين 
، وجامعـة  Arizona State Universityللمعلمني باشتراك كل من جامعة أريزونا احلكومية

 ، وجامعة بنسلفانيا احلكوميـة Syracuse Stat كالودز  وجامعة سانت Syracuseسريكيوس
Pennsylvania Stat University وجامعة ديكن ،Deakin University،  ومعهد تطوير

، وقد مت بناء )Institute For Learning And Development (France التعلم يف فرنسا
  :كفايات التعليم اإللكتروين وتصنيفها إىل مخس جوانب 

وتتمثل يف قدرة عضو هيئة التدريس على أن يتواصل بفاعليـة،           : األساس املهين    كفايات •
  .ويطور وحيدث معلوماته ومهاراته املهنية ويلتزم باملعايري واملواصفات القانونية واألخالقية 

وتعين القدرة على التخطيط للربامج التدريبيـة ، والعمليـة          :كفايات التخطيط واإلعداد     •
  .التعليمية 

وتتمثل يف قدرة املعلم علـى أن حيـافظ علـى           : ات طرق التدريب واستراتيجياته     كفاي •
مشاركة املتعلمني ويشجعهم على ذلك، ويبدي مهارات عرض فعالة ومهارات تعليميـة            

  .فعاله ومهارات طرح األسئلة ويزود املشاركني باإليضاحات واملالحظات 
على تقييم أداء املتعلمني وعملية الـتعلم       وتعين قدرة األستاذ    : كفايات االختبار والتقومي     •

  .،وتقييم مدى فاعلية الربامج التعليمية والتدريبية 
قدرة األستاذ على إجياد بيئة مناسبة لعملية التعلم، وتوظيـف الوسـائل            :كفايات اإلدارة    •

 ).٣٤٤م،٢٠٠٥اهلزاين،(التقنية  بفاعلية إلدارة عملية التعليم والتدريب 

  :للكفايات)اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة منظمة األمم تصنيف 
يف دليلها التخطيطي لتأهيل املعلمني يف دمج تقنيات املعلومات ) اليونسكو(         صنفت 

  ):م٢٠٠٦السيد،(واالتصاالت بالتعليم كفايات التعليم اإللكتروين إىل 
 جتاهلها، وربطها بنظريات    وتتناول اخلربات التربوية اليت ال ميكن     : علم أصول التدريس   . ١

التعلم احلديثة، كما تم بربط السياق احمللي واألسلوب الفـردي للمعلمـني بتلـك              
  .اخلربات

ميتد دور املعلم هنا هنا ليشمل تيسري سبل التعاون         : العمل اجلماعي واالتصال بالشبكات    . ٢
  .والعمل اجلماعي وإنشاء شبكات لالتصال باتمعات احمللية والعاملية 
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وتناقش ضرورة إملام املعلمني باملـشكالت الـصحية        : املشكالت الصحية واالجتماعية   . ٣
واالجتماعية الناجتة عن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعـدم االنبـهار           

  .بالتقنية وتطبيق هذا الفهم يف أساليب عملهم 
لومات واالتصاالت  وتناقش املشكالت املتعلقة بدمج تكنولوجيا املع     : املشكالت التقنية  . ٤

  .، والكفايات التقنية اليت جيب أن يلم املعلم ا حلل تلك املشكالت 
  :كفايات التعليم اإللكتروين الالزمة لعضو هيئة التدريس يف كليات التربية 

     من خالل استعراض احملاوالت السابقة قامت الباحثة بتحديد كفايات التعليم اإللكتروين الالزمة            
  :ئة التدريس باعتمادها على املصادر التالية ألعضاء هي
  .من خالل استعراض نتائج الدراسات األجنبية والعربية : الدراسة البحثية  . ١
  . من خالل مقابلة عضوات هيئة التدريس أنفسهن واستشارن: االحتياج الشخصي . ٢
املركز الـوطين للـتعلم     : من خالل زيارة لذوي التخصص، مثل       : حاجات امليدان    . ٣
لكتروين والتعليم عن بعد وعمادة التعلم اإللكتروين والتعليم عن بعد يف جامعة امللـك              اإل

سعود، وكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اتمع بصفتها أوىل الكليات يف جامعة امللـك             
سعود املطبقة للتعليم اإللكتروين، وكذلك حتكيم املتخصصني يف تقنية التعليم و املنـاهج             

  .شارم حول أمهية تلك الكفايات وجدواها التعليمية واست
، )٣ملحـق (وبالتايل فقد توصلت الباحثة إىل قائمة بكفايات التعليم اإللكتروين بكليات التربية            

  :واليت تكونت من أربعة حماور رئيسة 
ـ        : كفايات احلاسب اآليل     •  ةوتعىن باملهارات األساسية استخدام احلاسـب اآليل الالزم

  .س لعضو هيئة التدري
وتعىن احلد األدىن من مهارات استخدام الشبكة يف        : كفايات استخدام شبكة االنترنت      •

  .العملية التعليمية 
وتعىن مبهارات استخدام أدوات نظم إدارة      : كفايات توظيف أدوات نظم إدارة التعلم        •

  .كإدارة احلوارات املباشرة، واستخدام األدوات يف التعامل مع املتعلمني : التعلم
واليت تم بتحليل احتياجات املقرر، ومـن مث        : كفايات تصميم املقررات اإللكترونية      •

تصميمه وتطويره ،ومهارات إدارة املقرر وتفعيله على شبكة االنترنت ،واليت تلخـص            
  .حتليل،تصميم،تطوير،تنفيذ وتقومي،إدارة املقرر: مراحل التصميم التعليمي وهي

) ٨٠(جمموعة من الكفايات الفرعية اليت بلغ إمجايل عـددها                  وقد اشتمل كل حمور على      
كفاية، حيث أصبحت بعد حتكيمها جاهزة للتطبيق على جمتمع الدراسة، وهو ما سيتم عرضـه               

  .بالتفصيل يف الفصل الثالث 
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 تناولت تقنيات التعليم اإللكتروين دراسات : أوالً 

 . دراسات تناولت استعدادات أعضاء هيئة التدريس للتعليم اإللكتروين: ثانياً 

  .دراسات تناولت الكفايات يف التعليم اإللكتروين: ثالثاً 
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

ا الفصل الدراسات السابقة ، وما طُِرح يف امليدان التربوي من البحوث ذات العالقـة                       تناول هذ 
مبجال الدراسة احلالية ، ليفيد منها يف املعاجلتني النظرية واإلجرائية، وقد اُعتمد على األحـدث منـها،                 

  :واليت أجريت خالل العقد املاضي، مصنفةً إىل احملاور التالية 
 ولت تقنيات التعليم اإللكتروين دراسات تنا: أوالً  •

 .دراسات تناولت استعدادات أعضاء هيئة التدريس للتعليم اإللكتروين : ثانياً  •

  .دراسات تناولت الكفايات يف التعليم اإللكتروين: ثالثاً  •
      ورتبت الباحثة الدراسات السابقة حسب أهدافها والترابط املنطقي فيما بينها بغض النظـر عـن               

هدف الدراسـة ومنهجيتـها ،      :  أو مكان صدورها ، كما أنَّ منهجية عرضها مشلت كالً من             تارخيها
وعينة الدراسة ، وأداة الدراسة ، وأبرز نتائجها ، وأوجه االتفاق واالختالف فيما بني هذه الدراسـات                 

جات، وجوانـب   ومت التعقيب عليها يف اية الفصل لتحديد أهم االستنتا        . وبينها وبني الدراسة احلالية     
  . اإلفادة منها، وموقع الدراسة احلالية منها

  

  :دراسات تناولت تقنيات التعليم اإللكتروين: أوالً 
  

              ال ميكن للتعليم اإللكتروين أن يكون فعاالً إال باستخدام تقنيات متنوعة إلدارة احملتوى اإللكتروين              
مني أنفسهم، واليت تسمى تقنيات التعليم اإللكتروين، لذلك جنـد          والتفاعل بني املعلم واملتعلم وبني املتعل     

ميتـرا  (عدداً من الدراسات اليت تناولتها، سواء بتحديد أمناط استخدامها مثـل دراسـة كـل مـن                  
)Mitra,1999   ، أو املقارنـة فيمـا بينـها مثـل دراسـة           ) م٢٠٠٨م؛ املخضوب، ٢٠٠٧؛ آل مقبل

م، ٢٠٠٥النبـاهني، (مها على التحصيل مثل دراسة كل مـن         أو قياس فاعلية استخدا   ) م٢٠٠٩(اخلليفة
أو قياس وتقومي مهارات أعضاء هيئة التدريس يف استخدامها مثل دراسـة كـل مـن                ) م٢٠٠٧عقل،

مع التأكيد على أن نظم إدارة التعلم قـد نالـت           ) م؛٢٠٠٩م؛العرتي،٢٠٠٩م؛ بدح، ٢٠٠٧القرين،(
ألمهيتها وسهولة استخدامها وانتشارها يف تطبيقات      نصيب األسد يف البحث والدراسة، وقد يرجع ذلك         

  .التعليم اإللكتروين يف العامل العريب 
لتقصي مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة ويـك          ) Mitra,1999(             ففي دراسة ميترا    

علمهـم،  للربيد اإللكتروين يف االتصال بالطلبة فيما خيص ت ) Wake Forest University(فورست 
حيث مت توزيع حاسوب شخصي لكل طالب وأستاذ مع بداية العام الدراسي كجزء من خطة تطبيـق                 
استعمال التقنية احلديثة يف التدريس اجلامعي، وأصبح لكل عضو يف اجلامعة بريد إلكتروين خـاص بـه                 

تلف الكليـات،   عضواً يف هيئة التدريس من خم     ) ١٥٤(،ويف اية العام الدراسي مت توزيع استبيان على         
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وأظهرت النتائج أن اجليل األصغر من األساتذة هم األكثر استعماالً للربيد اإللكتروين ،كمـا أن ذوي                
اخلربة األقل أكثر تقبالً للتقنية ،كما بينت الدراسة أن توافر التقنية ال يعين بالضرورة استعماهلا؛ إذ البد                 

  .قبل عليها حبماس ملن يطبقها أن يرى فائدة واضحة حىت يستعملها وي
الربيد اإللكتروين كأداة فاعلة يف التواصل بني أعضاء هيئة         ) م٢٠٠٧(            كما تناولت دراسة آل مقبل    

عضو ) ٥٣(التدريس، يف جامعة طيبة وطالم ، واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي يف استفتاء آراء              
رنت بشكل عام يف التعليم والربيـد اإللكتـروين         طالباً حول أمهية استخدام االنت    ) ١٢٠(هيئة تدريس و  

 يستخدمون االنترنت   أعضاء هيئة التدريس  من  %) ٦٠(بشكل خاص كأداة تواصل ، وتوصلت إىل أن         
منهم يتفقون على ضرورة استخدام الربيد اإللكتروين للتفاعل بني األسـتاذ           %) ٩٤،٩(بشكل يومي، و  

  .ية استخدام الربيد اإللكتروين بينهم وبني األستاذمن الطالب يتفقون على أمه%) ٩٣،٧(والطالب، و
اليت استهدفت تقومي جتربة اجلامعـة      ) م٢٠٠٨(             أما يف امليدان العملي فقد كانت دراسة املخضوب         

العربية املفتوحة يف تصميم برنامج التعلم عن بعد من  خالل استخدام املنهج الوصفي التحليلي واستفتاء                
أعضاء هيئـة   مدى استخدام   : طالباً ، حول عدد من العناصر منها        ) ١٩٠(ة تدريس، و  عضو هيئ ) ٥٦(

 أعضاء هيئـة التـدريس  من %) ٩٤،٦( للوسائط املتعددة يف نظام التوصيل، وتوصلت إىل أن   التدريس
يف تسليم الواجبات وتقدمي التغذية الراجعة فقـط، يف  )  Moodelمودل(يستخدمون نظام إدارة التعلم 

منهم يستخدمون الربيد اإللكتروين يف االتصال مع الطالب، أما بالنسبة للطـالب            %) ٩١،١ (حني أن 
منهم فقـط   %) ٤٣(يف تسليم الواجبات ، بينما يستخدم       ) مودل(منهم برنامج   %) ٩١،٥(فيستخدم  

  .الربيد اإللكتروين يف التواصل مع أساتذم 
نظـام جـسور    (ملقارنة بني املدونات ونظم إدارة التعلم       ا) م٢٠٠٩(               وقد تناولت دراسة اخلليفة   
ومدى قدرما على تصميم بيئات لنـشر املقـررات اإللكترونيـة    ) إلدارة التعليم اإللكتروين كنموذج 

الدراسية والتواصل مع الطالب، وبنيت هذه املقارنة على جتربة فعلية الستخدام كلتا التقنيتني ملدة ثالثة               
م تقنيات املعلومات يف كلية علوم احلاسب واملعلومات جبامعة امللك سعود وفقـاً             فصول دراسية يف قس   

الوجود الدائم، والقدرة على التوسع، وقابليـة       : (اخلصائص التقنية العامة، وهي   :ألربعة عناصر هي أوالً   
 وإدارة  إدارة وبنـاء احملتـوى،    : (اخلدمات والوظائف املتاحة، وهـي    : ،ثانياً)التبادل، واألمان، والثبات  

اجلانـب التربـوي مـن    : ، ثالثـاً )الفصل، وإدارة املقرر، وأدوات تفاعلية، وأدوات التقييم واملتابعـة     
استخدام تقنيات  :، رابعاً )تشجيع التواصل بني الطالب واملعلم، وتطوير بيئة للتعاون بني املتعلمني         (خالل

قابلية االستخدام من خالل    :  خامساً ،)التعلم النشط، وإعطاء تغذية راجعة فورية والتركيز على الطالب        
  ) .الكفاءة، والرضا، وقابلية التذكر، وقابلية التعلم، واألخطاء(

أمـا يف  ) من الناحية التقنية والوظيفية   (      وقد توصلت الدراسة إىل أن املدونات كانت نوعا ما فاعلة           
متابعـة  :  اإلدارية والنظامية، مثل   ضبط العملية التعليمية فقد تفوقت نظم إدارة التعلم بتسهيل اخلدمات         



 

 
 

٤٣

بينما تفوقت املـدونات يف    . أداء الطالبات ومشاركان واختباران وتوثيق ذلك يف سجالت إلكترونية        
اجلانب التربوي للعملية التعليمية، وذلك بإجياد مساحات حرة للتعبري واملناقشة وتبادل اخلربات خـارج              

ية االستخدام فقد توصلت الدراسة إىل أن املدونات كانت أكثـر           مقاعد الدراسة ، أما فيما يتعلق بقابل      
  .كفاءة ومرونة من نظريا نظام جسور إلدارة التعليم اإللكتروين

من نتائج حول تقنية نظم إدارة التعلم، إال أن تلـك       ) م٢٠٠٩(     ورغم ما توصلت له دراسة اخلليفة       
أثبتت فاعلية نظام   ) م٢٠٠٧(، فنجد أن دراسة عقل    التقنية قد حققت أثراً ملموساً على حتصيل الطالب       

طالبـة مـن   ) ١٩( على تنمية مهارات تصميم األشكال املرئية احملوسبة لدى  Web Ctويب سي يت 
طالبات كلية تكنولوجيا املعلومات باجلامعة اإلسالمية يف غزة من خالل املنهج التجرييب، وتصميم كـل       

عرفية، وبطاقة تقييم لقياس اجلوانب املهارية، وتوصلت إىل وجـود  من اختبار حتصيلي لقياس اجلوانب امل   
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اموعة التجريبية يف كل من التحصيل وتنمية املهـارات، كمـا أن                 

استخدمت املنهج نفسه يف تدريس وحدة من مقرر وسائل وتكنولوجيا التعليم           ) م٢٠٠٥(دراسة النباهني 
طالبة من كلية التربية باجلامعة اإلسالمية بغزة وقياس اجتاهان حنو ) ٢٢(لـ Web Ctباستخدام نظام 

الوحدة، مستخدمةً اختباراً حتصيلياً ومقياس اجتاه كأدوات للدراسة، وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق             
جود فروق  ذات داللة إحصائية لصاحل اموعة التجريبية يف اجلوانب املعرفية فقط بينما مل تتوصل إىل و              

( ذات داللة إحصائياً بني اموعتني يف اجتاههن حنو الوحدة تعزى الختالف طريقة تـدريس املقـرر                 
  ).الطريقة اإللكترونية والتقليدية

 على  أعضاء هيئة التدريس           وقد يعود مستوى جناح أو فشل استخدام نظم إدارة التعلم إىل قدرة             
دى امتالكهم للمهارات املعرفية واألدائية الالزمة هلا، وهـو مـا           استخدامها، وجماالت استخدامها وم   

، واليت استهدفت تقومي جتربة جامعة امللك سـعود يف اسـتخدام نظـام    )م٢٠٠٧(تناولته دراسة القرين  
Web Ct عضو هيئة تدريس للنظام ومعرفتهم باتبـاع  ) ٢٥( من خالل الوقوف على مدى استخدام

توصلت  إىل أن معرفة أعضاء هيئة التدريس بالنظام وتطبيقاته كانـت            املنهج الوصفي املسحي ، حيث      
من أعضاء هيئة التدريس بأن لديهم معرفـة متوسـطة إىل           %) ٧٢(منخفضة إىل متوسطة، حيث ذكر      

منهم أن لديهم معرفة متوسطة إىل منخفـضة مبكونـات النظـام،            %) ٦٦(منخفضة بالنظام ككل و     
%) ٨٤(أما يف جمال تطبيقهم للنظام فقـد عبـر          . تطبيقات النظام على معرفة بسيطة نسبياً ب    %) ٥٨(و

منهم مل يـستخدموا    %) ٨(منهم بأن استخدامهم للنظام يف مساندة التدريس كانت منخفضة، بل إن            
النظام مطلقاً، ويقاس على ذلك النتائج األخرى املرتبطة باستخدام أدوات النظام مثل استخدام الوسائط              

ت التقومي وخدمات تنظيم درجات املقرر، حيث كانت مجيعها ما بني متوسـطة إىل              املتعددة ، أو أدوا   
  .منخفضة أو حىت منعدمة 



 

 
 

٤٤

من أعضاء هيئة التدريس أنفـسهم بـأم        %) ٨٤(        وتأيت هذه النتائج غري املتوقعة بعد وصف        
ن ملهارات التصميم   منهم بأم متقنو  %) ٧٥(متقنون ملهارات احلاسب اآليل واالنترنت بدرجة عالية، و       

وقـد عـزت    . منهم فقط من ذكر بأم يتقنون مهارات التعامل مع النظـام          %) ٣٢(التعليمي، إال أن  
الدراسة أسباب قلة استفادم من النظام يف مساندة التدريس إىل وجود عوامل أخـرى تعـيقهم مـن                  

ظام وعدم تـوافر الـربامج   منهم أن قلة امتالكهم ملهارات التعامل مع الن     %) ٥٨(استخدامه، فقد ذكر    
منهم يرى أن ذلك بسبب غياب الدعم الفـين         %)  ٦٠(التدريبية أحد أهم األسباب اليت تعيقهم، بينما        

من أعضاء هيئة التدريس أن عدم وجود حوافز معنويـة وماديـة            %) ٧٩(ملستخدمي النظام ، و عبر      
  .ملستخدمي النظام من أكثر العوامل املؤثرة سلباً يف استخدامه

تقدير مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس يف       ) م٢٠٠٩(       ويف السياق ذاته استهدفت دراسة العرتي     
عضو ) ٨١٤( باستخدام املنهج الوصفي يف استطالع رأي  Web Ctجامعة امللك فيصل ملهارات نظام 

 إدارة املقـرر،    مهـارات : هيئة تدريس حول املهارات اليت ميتلكوا يف استبيان تناول األبعاد التاليـة           
ومهارات إدارة احملتوى، ومهارات إدارة الطالب، ومهارات اسـتخدام أدوات التقـومي، ومهـارات              

يف اخنفاض مستوى   ) م٢٠٠٧(استخدام أدوات االتصال مع الطالب، واتفقت الدراسة مع دراسة القرين         
خنفاض فيمـا بينـها،     امتالك أعضاء هيئة التدريس ملهارات مجيع األبعاد بشكل عام، وتفاوت ذلك اال           

حيث كانت مهارات إدارة احملتوى هي األضعف لدى أعضاء هيئة التدريس ،ومهـارات إدارة املقـرر                
األعلى امتالكاً، وقد فسرت الدراسة هذا الضعف إىل عدم قناعة أعضاء هيئة التدريس جبدوى النظـام                

  . ل غياب الدعم املؤسسي هلموقلة رغبتهم يف زيادة األعباء اليت ستترتب على استخدامهم له يف ظ
قد اقتصرت على نظـم إدارة      ) م٢٠٠٧(، والقرين )م٢٠٠٩(      ويالحظ أن دراسة كل من العرتي       

التعلم كإحدى تقنيات التعليم اإللكتروين، وكانت النتائج نوعاً ما خميبة لآلمال يف حني جند أن دراسـة                 
ستخدام تقنيات التعليم اإللكتروين ككـل  استهدفت الكشف عن املهارات األساسية ال   ) م٢٠٠٩(بدح  

أعضاء من هيئة التدريس احلاصـلني  ) ١٠٦(يف جامعة البلقاء التطبيقية يف األردن عن طريق تقصي رأي     
على املاجستري أو الدكتوراه يف اجلامعة حول امتالكهم للمهارات األساسـية يف مهـارات اسـتخدام                

دماته التعليمية وبعض األجهزة املـستخدمة يف التعلـيم         احلاسب اآليل وبرجمياته، وشبكة االنترنت وخ     
ودراسة  ) Smart Board، والسبورة الذكية Data Showجهاز عرض البيانات : (اإللكتروين، مثل

أثر متغري املؤهل العلمي أو الكلية األكادميية، وقد توصلت الدراسة إىل أن امتالك العينة ملهارات احلاسب                
جهاز عرض البيانات كانت عالية، أما مهارات استخدام شبكة اإلنترنت فقد           اآليل ومهارات استخدام    

كانت استخدام الربيد اإللكتروين ،وترتيل امللفات، واستخدام حمركات البحث لدعم البحث العلمي من             
، وجهـاز   SPSSاستخدام الربامج اإلحصائية    (أكثر املهارات امتالكاً ،بينما بدت مهارام يف كل من          

ضعيفة، وقد أرجعت الدراسة ذلك إىل قلة احتياجهم        )  الذكية، وبرامج ترمجة املواقع اإلجنليزية     السبورة



 

 
 

٤٥

هلا يف العملية التعليمية، ومل جتد الدراسة فروقاً ذات داللة احصائية يف مدى امتالكهم للمهارات تعزى                 
ة التـدريس يف الكليـات      ملتغري الكلية األكادميية أو املؤهل العلمي، وقد عزت ذلك إىل أن أعضاء هيئ            

اجلامعية خيضعون لذات السياسات واألنظمة والتعليمات اإلدارية واألكادميية والتدريبية الـواردة مـن             
  .مركز جامعة البلقاء 

قد تـشات مـع   ) م٢٠٠٩م؛ بدح،٢٠٠٨م؛ العرتي، ٢٠٠٧القرين،(        ورغم أن دراسة كل من      
 يف التعليم اإللكتروين واستخدامها املنـهج       ء هيئة التدريس  أعضاالدراسة احلالية يف استهدافها مهارات      

الوصفي التحليلي إال أا اختلفت يف مستوى مشول هذه املهارت ومكان الدراسة، فنجـد أن دراسـة                 
قد اقتصرت على مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس ملهارات نظـام        ) م٢٠٠٨م؛ العرتي، ٢٠٠٧القرين،(

 الذكور يف جامعة امللك سـعود،  أعضاء هيئة التدريستناولت األوىل  فقط، وWeb Ctإلدارة التعلم  
) م٢٠٠٩(أما دراسة بـدح   .  الذكور يف جامعة امللك فيصل     أعضاء هيئة التدريس  أما الثانية فقد تناولت     

 أعضاء هيئة التدريس  فقد تناولت مهارات استخدام تقنيات التعليم اإللكتروين بشكل عام، واستهدفت           
يف حني أن الدراسة احلالية اختلفت يف تناوهلـا كفايـات           .  يف جامعة البلقاء األردنية    الذكور واإلناث 

التعليم اإللكتروين لدى عضوات هيئة التدريس اإلناث يف كلية التربية يف جامعة امللك سـعود، والـيت                 
مهـارة  ) ٨٠(تناولتها بشيء من التفصيل، حيث مت صياغة الكفايات على شكل مهارات مبسطة بلغت    

استخدام احلاسب األيل، استخدام شبكة اإلنترنت، استخدام نظـم إدارة الـتعلم،            :( يف ااالت التالية  
م؛ ٢٠٠٨م؛ العـرتي،  ٢٠٠٧القـرين، (، كما يالحظ بـأن دراسـات        )تصميم املقررات اإللكترونية    

ـ   مل تتناول كفايات تصميم املقررات اإللكترونية ومدى توافرها لـدى           )  م٢٠٠٩بدح، ة أعـضاء هيئ
  .   مما يربز أمهية الدراسة احلاليةالتدريس

  

  :دراسات تناولت استعدادات أعضاء هيئة التدريس للتعليم اإللكتروين  : ثانياً
  

             تناولت هذه الدراسات استعداد هيئة التدريس لتقبل وتطبيق التعليم اإللكتروين بـصفتهم الفئـة              
الـيت توصـلت إىل     ) م٢٠٠٤(ة، األمر الذي تؤكده دراسة الصاحل     املؤثرة يف جناح أي تغيري تتبناه اجلامع      

توضيح مفهوم جاهزية أعضاء هيئة التدريس فهي مزيج من القيم واالعتقادات واملعارف واملهارات اليت              
يتقنوا كمكون أساسي جلاهزية واستعداد اجلامعة، وقد استخدمت الدراسة منهج االستقصاء للتوصل            

س البحث عن حلول حول قضايا جوهرية تتناول مستوى جاهزية اجلامعات للتغـيري             إىل إثارة أسئلة ولي   
وافترضت أن التعليم اإللكتروين ليس نقالً للمقررات التقليدية بواسطة شبكة          . وتقبل التعليم اإللكتروين  

ر بشرية  اإلنترنت، وهذا جيعله يتطلب تغيريات كثرية ومكلفة فهو إضافة إىل البنية التقنية ، يتطلب عناص              
قادرة ومتمكنة يف جماالت عديدة لعل أبرزها التصميم التعليمي لبيئات التعلـيم اإللكترونيـة اجلديـدة           
وتأهيل عضو هيئة التدريس لتقبل دوره اجلديد من مدرس إىل ميسر ومرشد ومصمم، وتوصلت دراسة               



 

 
 

٤٦

هزية عـضو هيئـة     ما مستوى جا  : إىل تساؤالت ترى ضرورة اإلجابة عليها، ومنها      ) م٢٠٠٤(الصاحل  
  .التدريس للتغيري من قيم التدريس التقليدي إىل متطلبات الدور اجلديد لبيئات التعليم اإللكتروين ؟ 

، وامـتالكهم للقـيم     أعضاء هيئة التـدريس          وقد تناولت دراساٍت عدة مناقشة مدى استعداد        
قد استهدفت استعراض املفاهيم    ) م٢٠٠٨(، فنجد أن دراسة اإلرياين      واملعارف واملهارات الالزمة لتقبله   

اخلاطئة لدى أعضاء هيئة التدريس حول التعليم اإللكتروين وكيفية معاجلتها من خالل استخدام منـهج               
االستقصاء، وكان من أبرز نتائجها أن الوضع االقتصادي ألي بلد ساعد يف تشكيل بعـض املفـاهيم                 

ن أنواع الرفاهية االقتصادية يف جمتمٍع ما نظـراً ملـا           اخلاطئة عن التعليم اإللكتروين، حيث يعد  نوعاً م        
يتطلبه من بىن حتتية متكاملة من أجهزة حاسب آيل وتقنيات االتصاالت، يف الوقت الذي جنـده لـدى              
جمتمعات أخرى أصبح يعد جزء ال يتجزأ من نظامها التعليمي، وتستعرض الدراسة عـدداً مـن هـذه                

اد أعضاء هيئة التدريس أن املقرر اإللكتـروين ال يتجـاوز طباعـة             اعتق: املفاهيم اليت توصلت هلا هي    
احملاضرات وتلخيصها وبثها إلكترونياً كما أن التعليم اإللكتروين يهمش دور عضو هيئـة التـدريس يف        
العملية التعليمية، حيث يقتصر دوره يف إعداد املادة العلمية واستقبال الواجبات اإللكترونيـة مـن دون      

  .أمهية التفاعل بني عضو هيئة التدريس واملتعلم أو بني املتعلمني بعضهم مع بعضالنظر إىل 
       كما توصلت إىل أن إدارة اجلامعة تعتقد أن التدريس يف التعليم اإللكتروين هو نفس التدريس يف                

اء هيئـة   التعليم التقليدي، و يوفر على عضو هيئة التدريس اجلهد والوقت، لذا فهي ال تم بتأهيل أعض               
واقترحت الدراسة بعض احللول    . التدريس وال حترص على إجياد احلوافز التشجيعية هلم تقديراً جلهودهم         

حتديد الفروق بني كل من التعليم التقليدي والتعلـيم اإللكتـروين           : لتجاوز بعضاً من هذه املفاهيم منها     
لى التعليم اإللكتروين من القيـادات      وعقد الدورات واملؤمترات لتوضيحها والتوعية ا لدى القائمني ع        

اإلدارية والتعليمية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على إدارة النقاشات اإللكترونيـة وإدارة احملتـوى              
  . التعليمي، وضرورة تكوين جلان متخصصة يف تصميم املقررات اإللكترونية

لتعليم اإللكتروين أحـد فئـات   أعضاء هيئة التدريس يف نظام ا  ) م٢٠٠٥(       واعتربت دراسة مالك    
القوى البشرية الالزمة لتنفيذ مشروعات التعليم اإللكتروين، واليت تتفاعل مع بعضها يف إطار فريق واحد               
متعاون، حيث استهدفت الدراسة حتديد الوظائف اليت تتضمنها كل فئة من هذه الفئات من خالل إتباع                

اً من ختصصات تربوية خمتلفة على أن تكون فئات فريق          خبري) ١٢(املنهج الوصفي التحليلي، حيث اتفق      
الفئة اإلدارية وهي الفئة اليت تقوم بدور مدير املشروع ومـسجل           : تنفيذ التعليم اإللكتروين مكونة من      

الطلبة ومنسق حقوق النشر والتسويق والعالقات العامة ، والفئة األكادميية أو التربوية وهم أعضاء هيئة               
 ومـصمم  ييقومون بدور املعلم واملرشد ومطور الوسائل املتعددة واملستـشار التربـو  التدريس اللذين  

احملتوى العلمي، أما الفئة الثالثة فهي فئة تقنية املعلومات، واليت تعىن بدور املربمج ومنتج الوسائل املتعددة                
  . ومسئول إدارة وهندسة الشبكات، ومسؤول الدعم اهلندسي والفين 



 

 
 

٤٧

 لدى أعضاء هيئة التدريس     تتقصي بعض القيم واالعتقادا   ) م٢٠٠٦(دراسة اخلطيب           وتناولت  
يف اجلامعات األردنية جتاه التعليم اإللكتروين وواقع استخدامهم له يف التدريس باستخدام املنهج الوصفي              

عضو هيئة تدريس، وتوصلت إىل نتيجة مفادها أنه بالرغم من أن وعـي             ) ٤٦٥(من خالل رصد آراء     
مسات التعليم اإللكتروين، ودور    (اء هيئة التدريس  مبفهوم التعليم اإللكتروين كان جيداً يف كل من             أعض

إال أن  ) املعلم واملتعلم، وأمهية التعليم اإللكتروين، وأساسيات استخدامه، عقبات قد تقلل مـن جناحـه             
لك إىل ضعف البنية    استخدامهم له كان منخفضا خصوصاً يف اجلامعات احلكومية، وأرجعت الدراسة ذ          

التحتية يف اجلامعات األردنية ومجود السياسات واألنظمة يف تناول التعليم اإللكتروين كـنمط تعليمـي             
معترف به، كما توصلت إىل ارتباط موجب بني الوعي واالستخدام أي أنه كلما كان مستوى الـوعي                 

  .عالياً أدى ذلك إىل استخدام أكثر فاعلية
اليت استطلعت آراء عضوات هيئة     ) م٢٠٠٧(لى املستوى احمللي، فقد كانت دراسة الدخيل                     أما ع 

عـضوة  ) ١٧٥( بلغ عددهن التدريس بكلية التربية جبامعة امللك سعود حول التعليم اإللكتروين، والاليت 
 منهن يرين أن قلة الوعي وعدم وضوح االسـتراتيجيات      %) ٨٠(أن  : وتوصلت لعدد من النتائج أمهها      

%) ٨٤(املتبعة تؤثر سلباً يف اختاذ مواقف جتاه تطبيق التعليم اإللكتروين يف اجلامعة،كما توصلت إىل أن                
منهن بـضرورة تـوفري دورات      %) ٨٦(منهن ال ميلكن املهارات التقنية الالزمة الستخدامه، وطالبت         

 تصمم هذه الدورات وفقـاً      تدريبية لعضوات هيئة التدريس تتناول التعليم اإللكتروين وتطبيقاته على أن         
  .الحتياجان التدريبية  ومراعاة فروقهن الفردية

تتفق مـع مـا     ) م٢٠٠٧(             ويالحظ أن بعض آراء أعضاء هيئة التدريس اإلناث يف دراسة الدخيل          
يف تبين أعضاء هيئة التدريس لبعض املفاهيم اخلاطئة، فقد أمجعـت         ) م٢٠٠٨(توصلت له دراسة اإلرياين   

منهن بأنه ال يتطلب طـرق      %) ٨٧(أن التعليم اإللكتروين يقلل األعباء اإلدارية والتدريسية، و       %) ٧٢(
 حسب مـا    -منهن خماوفهن جتاه التعليم اإللكتروين؛ ألنه       %) ٤٨(متعددة لتقومي الطالب، كما أبدت      

بطالبـه، وأن   اإلنطوائية لدى الطالبات وإضعاف عالقة عضو هيئة التـدريس            يساهم يف تنمية      -رأينه
استخدامه قد يهدر من وقت احملاضرة الشئ الكثري، و وتعد مجيعها من املفاهيم اخلاطئة اليت استعرضتها                

  .، ونادت بضرورة االلتفات هلا وتوضيح اللبس والغموض حوهلا )م٢٠٠٨اإلرياين، (دراسة 
  ؛ م٢٠٠٦خلطيـب، م؛ا٢٠٠٤الـصاحل، (         وميكن اعتبار الدراسة احلالية مكملـةً لدراسـات         

يف ) م٢٠٠٤(، فالدراسة احلالية حاولت اإلجابة عن السؤال الـذي أثـاره الـصاحل            )م٢٠٠٧الدخيل،
دراسته حول مستوى جاهزية أعضاء هيئة التدريس من خالل الكشف عن مستوى تـوافر كفايـات                

الذي اتفقت فيه   التعليم اإللكتروين الالزمة لعضوات هيئة التدريس من خالل استخدام املنهج الوصفي،            
، حيث استهدفت الكشف عن مستوى وعي أعضاء هيئة التدريس بالتعليم           )م٢٠٠٦(مع دراسة اخلطيب  

اليت تناولت جمتمع    ) م٢٠٠٧(الدخيلاإللكتروين يف اجلامعات األردنية إناثاً وذكوراً،  وكذلك  دراسة             
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 جامعـة امللـك سـعود إال أـا        الدراسة احلالية نفسه وهو عضوات هيئة التدريس يف كلية التربية يف          
استهدفت الكشف عن آرائهن حول التعليم اإللكتروين ومدى تقبلهن الستخدامه يف جامعـة امللـك               
سعود ومستوى االستعداد املعريف والنفسي لتطبيقه، يف حني أن الدراسة احلاليـة اختلفـت عنـها يف                 

ري الستخدام التعليم اإللكتـروين     استهدافها الكشف عن مستوى استعداد عضوات هيئة التدريس املها        
  .ومدى امتالكهن للكفايات األدائية الالزمة له 

بدراسة هدفت إىل معرفة  ) Martha & Barbara,1998(  ويف السياق ذاته قام مارثا وباربارا 
وجهات نظر هيئات التدريس والطالب امللتحقني بربامج التعليم اإللكتروين يف جامعة جورجيا، وتكون             

عضو هيئة تدريس يف ست كليات خمتلفة، حيث طُلب منهم حتديد كفايـام            ) ٧٦(ع الدراسة من    جمتم
وخربام يف استخدام التقنية يف تدريسهم والصعوبات اليت تعترضهم، وقد أسفرت نتائج الدراسة عـن               

ـ                ل نقـص   وجود اجتاه إجيايب حنو أمهية دمج التقنية يف املقررات اجلامعية رغم وجود معوقات لذلك مث
الدعم اإلداري ألعضاء هيئة التدريس ، وقد اتفقت مع الدراسات السابقة على أمهية تكثيف التـدريب                
على استخدام التقنية قبل املمارسة، وأن اخلربة وحدها ال تكفي لالستخدام اجليد، وقد اقتـرح بعـض                 

 جمال تـصميم املقـررات      أفراد العينة التركيز على التدريب الفردي مع أحد خمتصي تقنية املعلومات يف           
  .اإللكترونية وختفيف العبء التدريسي وزيادة الدعم الفين وزيادة احلوافز املعنوية واملادية

 للتعليم اإللكتروين، أال أن هنـاك عـدد مـن           أعضاء هيئة التدريس          ومع أمهية تقبل واستعداد     
لباً أو إجياباً يف استخدامهم وتقبلهم له، فقـد         املتغريات والعوامل اليت ينبغي التنبه هلا، واليت قد تسهم س         

 للتعليم اإللكتـروين،    أعضاء هيئة التدريس  املتغريات املؤثرة يف استخدام     ) م٢٠٠٦(تناولت دراسة شبل  
أعضاء هيئـة  سواء كانت متغريات تنظيمية أو اجتماعية أو شخصية، و اقتصرت على عينة عشوائية من    

عضو هيئة تـدريس    ) ٦٩(جامعة املنوفية وجامعة اإلسكندرية بلغت       يف كلية التربية لكل من       التدريس
باستخدام املنهج الوصفي التحليلي ، وتوصلت الدراسة إىل أن متغري دعـم رئـيس القـسم كعامـل                  
اجتماعي، ومتغري التجهيزات املادية كعامل تنظيمي، ومتغري اهتمام عضو هيئة التدريس بنفسه كعامـل              

 للتعليم اإللكتروين، واستنتجت الدراسة     أعضاء هيئة التدريس  ؤثرة يف تقبل    شخصي، من أكثر العوامل امل    
 هم يف الغالبية املبكرة واملتأخرة يف تقبل املـستحدث، والـيت مـن       أعضاء هيئة التدريس  من  % ٦٦أن  

  . خصائصها التأين يف اإلقدام والتفاعل بشكل متردد
يف أهدافها ومنهجيتـها    ) م٢٠٠٦(اسة شبل مع در ) Berverly,2001(        واتفقت دراسة بريفلي    

 بقسم احملاسبة بكليـات     أعضاء هيئة التدريس  فقد هدفت إىل حتديد العوامل اليت تؤثر يف تبين واستخدام           
التجارة يف جامعة كارولينا الشمالية لألساليب املستخدمة يف التعليم اإللكتروين، وتوصلت إىل وجـود              

دعم رئيس القسم مث الزمالء مث الناصحون والطالب، ونظام احلـوافز           : جمموعة من العوامل املؤثرة أمهها    
يف حني أن دراسة ماسي     . واملكافآت بينما ضغط رئيس القسم بالكلية كان من آخر هذه العوامل تأثريا           
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 يف جامعـات الـشمال   أعضاء هيئة التدريستوصلت إىل أن  ) Massey & Wilger,1998(ووجلر 
وا مدى أمهية السياق املؤسسايت بشكل كـبري يف اسـتخدامهم للتعلـيم             الغريب لوالية ميسوري أظهر   

  .اإللكتروين كما أن ثقافة املؤسسة والقرارات اإلدارية تؤثر بشكل كبري يف اختاذهم للقرارات 
؛ ماسـي ووجلـر     )Berverly,2001(بريفلي  ؛  )م٢٠٠٦(        ويالحظ بأن دراسات كل من شبل     

)Massey & Wilger,1998 (  تناولت املتغريات املؤثرة على أعضاء هيئة التـدريس يف تبنـيهم   قد
للتعليم اإللكتروين، ورغم اختالف هدف الدراسة احلالية عن اهلدف العام لتلك الدراسـات إال هنـاك           
تشااً يف أحد أهدافها، حيث استهدفت املتغريات اليت ميكن أن تؤثر على مستوى امتالك عضوات هيئة                

الـيت  ) املعوقات أو األساليب(التعليم اإللكتروين مثل العمر واخلربة ، وحتديد العوامل التدريس لكفايات   
قد تسهم يف تنمية تلك الكفايات أو حتد منها ، واليت كان أبرزهـا العوامـل التنظيميـة يف األقـسام                  

  . األكادميية 
  

  :دراسات تناولت الكفايات يف التعليم اإللكتروين   : ثالثاً 
  

 كفايات تقنية التعليم الالزمة ألعضاء هيئة التدريس أحد ااالت الالزمة لكفايات التعلـيم              تعد      
استهدف اجلامعات  ) م٢٠٠٢(اإللكتروين ومن املصادر األساسية الشتقاقها ، فنجد أن دراسة الشريف           

:  صـنفتها إىل     السعودية ومدى امتالك أعضاء هيئة التدريس فيها للكفايات التقنية وممارستهم له ، وقد            
كفايات تصميم التعليم،كفايات األساليب واألنشطة،كفايات اختيار املـواد واألجهـزة ، كفايـات             (

من خـالل اسـتخدام     ) استخدام التقنيات التعليمية،كفايات تشغيل األجهزة التعليمية،كفايات التقومي        
) ٥٩٨(لذي كـان عـددهم      املنهج الوصفي، وقد توصلت إىل أن امتالك أعضاء هيئة التدريس فيها وا           

عضواً كانت بدرجة كبرية إال أن ممارستهم هلا كانت بدرجة متوسطة، وبررت الدراسة ذلك بأنه عادة                
ما يكون مستوى األداء أقل من مستوى املعرفة، وقد تفوق أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود                 

واتفقـت يف ذلـك نتيجـة دراسـة        . على أقرام يف جامعة أم القرى يف مستوى امتالك الكفايـات          
عضو هيئة تدريس يف كلية     ) ١٥٠(واليت استخدمت املنهج نفسه يف استفتاء وزع على         ) م٢٠٠٧(الدايل

املعلمني بالرياض، وتوصلت إىل أن مستوى امتالك أعضاء هيئة التدريس لكفايات تقنية التعليم كانـت               
التصميم التعليمي،  : (  وقد صنفت الكفايات إىل    كبرية على اختالف ختصصام ومستويام األكادميية،     

، )وطرق التدريس، واختيار تقنيات التعليم، واستخدام تقنيات التعليم و مراكز مصادر التعلم، والتقومي            
كفاية الزمة، هذا وقد كان أكثر ااالت امتالكاً للكفايات         )٥١(كفاية من أصل    ) ٤٢(حيث ميتلكون   

، أما بالنسبة ملمارسة أعضاء هيئة التـدريس  )التصميم العليمي (وأقلها هو   ) استخدام تقنيات التعليم  (هو  
  ) . التقومي(هو األكثر ممارسة وأقلها هو ) طرق التدريس(هلذه الكفايات فقد كان جمال 
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يف هـدف الدراسـة وعينتـها       ) م٢٠٠٧(مع دراسة الدايل  ) م٢٠٠١(       وقد اتفقت دراسة القثامي   
قد تناولت مجيع كليات املعلمـني يف اململكـة         ) م٢٠٠١( إال أن دراسة القثامي    واملنهج املستخدم فيها  

، يف حماولة للكشف عن     )م٢٠٠٧الدايل،(العربية السعودية ، وليس فقط يف فرع الرياض كما يف دراسة            
التـصميم ، والتنفيـذ، والتطـوير ،        ( مدى توافر الكفايات التقنية لديهم، واليت صنفت إىل كفايات          

، وتوصلت إىل أن كفايات التصميم والتنفيذ والتقومي قد توافرت بدرجة كبرية ، أما              )ارة، والتقومي واإلد
  .  كفايات اإلدارة والتطوير فقد كان توافرها بدرجة متوسطة 

كفايات التعلـيم   ) م٢٠٠٥م؛  عبداحلميد ،   ٢٠٠٥م؛ زين الدين،  ٢٠٠٢احمليا،(وتناولت دراسات     
املعلمني حبكم أم هم املخولون مستقبالً لتويل مهنة التدريس، والتوصل إىل           اإللكتروين الالزمة للطالب    

كفايـات احلاسـب اآليل     ) م  ٢٠٠٢(قائمة من الكفايات يف عدة جماالت ، فقد تناولت دراسة احمليـا           
مهارات التشغيل األساسية، وإدارة امللفات، وتنصيب الربامج وحل املشكالت         ( واإلنترنت يف كل من     

 األجهزة، ومعاجل النصوص، واجلداول الرياضية ، وقواعد البيانات، والوسائط املتعددة، وتقنية            الفنية يف 
) العرض والتقدمي، والشبكات، والربيد اإللكتروين، االتصال بالشبكة العنكبوتية العاملية واسـتخداماا          

ت الدراسة إىل اخنفـاض  والكشف عن مدى توافرها يف الطالب املعلمني يف كلية املعلمني بأا ، وتوصل 
يف مستوى الكفايات لديهم كما أن طالب األقسام العلمية ذوي مستوى أعلى يف امتالك الكفايات من                

  . طالب األقسام األدبية 
فقد هدفت إىل حتديد كفايات إعداد برامج التعليم االلكتـروين         )  م ٢٠٠٥( أما دراسة زين الدين     

تقنية املعلومـات ،    ( خبرياً يف جماالت     ) ٢٥( ستعانة بـ   ووضع تصور مقترح لتطويرها من خالل اال      
 الـذي  delphi Techniqueباستخدام أسلوب دلفـاي  ) وتقنيات التعليم، ومناهج وطرق التدريس 

يعتمد على جوالت متعاقبة من االستبانات مع جمموعة من اخلرباء واملتخصصني يف موضوع ما بقـصد                
: كفاية وتـصنيفها إىل   ) ١٢٥(ملوضوع، وقد توصلت إىل  حتديد       الوصول إىل اتفاق مجاعي حول هذا ا      

كفايات متعلقة بالثقافة الكمبيوترية، وكفايات متعلقة مبهـارات اسـتخدام          ( كفايات عامة، وتشمل    
، وكفايات للتعامل مع بـرامج وخـدمات الـشبكة،          )الكمبيوتر، وكفايات متعلقة بالثقافة املعلوماتية    

كفايـات التخطيط،كفايـات التـصميم والتطوير،كفايـات        (تـشمل   وكفايات إعداد املقررات و   
، كما توصلت الدراسة إىل مشروع مقترح لتطوير كفايات الطالب املعلم           )التقومي،كفايات إدارة املقرر  

  .يف جمال التعليم اإللكتروين
ب املعلمني  يف ضعف امتالك الطال   ) م٢٠٠٥(مع دراسة عبداحلميد  ) م٢٠٠٢(             واتفقت دراسة احمليا  

للكفايات إال أن الثانية قد تناولت كفايات تصميم برجميات التعليم اإللكتروين لدى عينة مـن طـالب                
وطالبات الفرقة الثانية دبلوم خاص بكلية التربية يف جامعة املنصورة واملسجلني ملقرر إنتاج الربجميـات               

ليمي لربجميات التعلـيم اإللكتـروين ويف       التعليمية من خالل التوصل إىل قائمة  لكفايات التصميم التع         
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ضوءها مت تصميم أدوات الدراسة واليت تشمل كالً من اختبار حتصيلي لقياس اجلوانب املعرفية، ومقياس               
اجتاه لقياس اجلوانب الوجدانية وبطاقة تقييم األداء لقياس اجلوانب األدائية ، وبناء برنامج قـائم علـى                 

حلاسب اآليل لعالج الضعف يف امتالك الكفايات لدى عينـة الدراسـة،   املوديالت التعليمية من خالل ا   
وقد أثبت الربنامج فعاليته حيث تفوقت العينة التجريبية على الضابطة يف اكتساب كل مـن اجلوانـب                 
املعرفية الوجدانية واألدائية لكفايات تصميم برجميات التعليم اإللكتروين، وأكدت الدراسة على أن فهم             

الب للجوانب املعرفية ينعكس إجياباً على اجتاهه حنو تصميم برامج التعلـيم اإللكتـروين ،               وإدراك الط 
ويرفع من مستوى أدائه ، كما أوصت بضرورة إشراك املعلمني يف مراحل تصميم إنتاج برامج التعلـيم                 

  .اإللكتروين وجعلها أساساً للتدريب حىت تكون واضحة وحمددة اإلجراءات واخلطوات 
يالحظ التشابه الكبري يف حمتوى الكفايات وتقسيماا بني الدراسـة احلاليـة ودراسـة زيـن                       و

اليت اقتصرت على كفايات التصميم التعليمـي       ) م٢٠٠٥(، وكذلك دراسة عبداحلميد   )م٢٠٠٥(الدين
يل اليت اقتصرت على كفايات استخدام احلاسب اآل      ) م٢٠٠٥(لربجميات التعليم اإللكتروين، ودراسة احمليا    

واالنترنت، كما أن الدراسة احلالية قد سعت للكشف عن مدى توافر تلك الكفايـات لـدى جمتمـع          
مع  واختلفت   ،  )م٢٠٠٢ودراسة احمليا،  م؛٢٠٠٥عبداحلميد،(الدراسة وهو ما اتفقت عليه مع دراسة        

ات يف هدفها ومنهجيتها  وجمتمعها، حيث تناولت الدراسة احلالية عـضو          ) م٢٠٠٥(دراسة زين الدين  
وقد استفادت الدراسة احلاليـة     . هيئة التدريس يف حني أن الدراسات األخرى تناولت الطالب املعلمني         

  . من نتائج تلك الدراسات يف بناء أداا

 كل مـن     أما فيما خيص كفايات التعليم اإللكتروين ألعضاء هيئة التدريس فقد توصلت دراسة                   
إىل الكفايات املتطلبة للتعليم عـن بعـد و          )Williams,2000( ووليامز   )Sonhwa,2006(سوناوا  

 اخلـرباء دلفـاي ربـاعي       أسـلوب التعليم االلكتروين يف مؤسسات التعليم العايل من خالل استخدام          
  على ثالثة عشر دوراً وثالثون كفاية الزمة للمعلم نتيجة مجع            Sonhwaاجلوالت، فقد تعرف سوناوا     

كمـا  . ان من أمهها كفايات التعامل مع االتصاالت وشبكة اإلنترنت          آراء مخسة عشر خبرياً ، وقد ك      
يف ذلك حيث هدفت إىل معرفـة املتطلبـات املـستقبلية           ) Williams,2000(تشات دراسة وليامز    

 م من خالل مجع آراء سبعة عشر خبرياً تعليمياً وقد مت التوصل إىل              ٢٠١٥ملؤسسات التعليم العايل عام     
التخطيط ، التصميم ، البيئة التعليمية ، االختبـارات         (مصنفة إىل مخسة مستويات     سبعة وسبعون كفاية    

، حيث كان أمهها تلك الكفايـات املرتبطـة         )والتقييم ، الثقافة واملؤمترات اخلارجية ، استخدام التقنية       
بـأت  مبهارات التصميم البنائي ومهارات االتصال ومهارات املناقشات يف الفصول االلكترونية، كما تن           

بأن التعليم وجهاً لوجه سيظل هو األساس ولن ختتفي األساليب التقليدية إال أا ستكون جزءاً من كل                 
وقـد  . حيث سيتم دمج الوسائط املتعددة يف الفصول الدراسية وتزويدها خبدمات شـبكة اإلنترنـت           
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ات الالزمـة لعـضو هيئـة       اتفقت كلتا الدراستني إىل أن ماهية البيئة التعليمية هي احملدد األول للكفاي           
 أدوار و كفايات املشاركني يف جمتمع التعلم         )Williams,2006( كما ناقشت دراسة وليامز     .التدريس

عن بعد، وتوصلت إىل أن مهارات تصميم الرسومات وتوجيه الطالب والربط فيما بينهم مـن مهـام                 
 على دليل الكفايات الالزمـة لتلـك        اإلداريني وأوصت باختبار العاملني يف بيئات التعليم عن بعد بناء         

  . البيئات 

إىل كفايات عضو هيئة التـدريس يف       ) م٢٠٠٦(        وعلى املستوى اإلقليمي، توصلت دراسة عزمي     
نظام التعليم اإللكتروين وفقاً للوظائف املستقبلية اليت سيتوالها، وقد حددا الدراسة بــثمانية أدوار              

) ٤٢(، وبعد استفتاء    )ولوجي، مقدم، منسق، مرشد، ميسر، مقوم     باحث، مصمم، تكن  : (حمتملة، وهي 
عضو هيئة تدريس بكلية التربية بالرستاق بسلطنة عمان لتحديد أكثرها أمهية مـن وجهـة نظـرهم،                 

أن كفاية إجادة اللغة اإلجنليزية والتعامل مع املكتبات اإللكترونية         : توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها     
، واليت يرى أعضاء هيئة التدريس أا من        )باحث(البحث من أهم الكفايات لوظيفة      واستخدام حمركات   

)  املـصمم (أهم األدوار املوكلة إليهم يف نظام التعليم اإللكتروين ، ويرى أعضاء هيئة التدريس أن دور                
ية كفايـات   أقل األدوار أمهية، أما األدوار األخرى فقد تباينت اآلراء يف أمهيتها ولكنها أمجعت على أمه              

حتديد األهداف العامة للمقرر ومدى مالئمته للتعليم اإللكتروين، واستخدام وسائل التفاعل           : معينه مثل   
لتشجيع ومتابعة الطالب والرد على استفسارام والتنويع بني وسائل التقومي ووضع معـايري واضـحة               

  .لتقومي األداء 
قد اتبعت املنهج الوصفي املسحي     ) م٢٠٠٨(اسة الشهري           أما على املستوى احمللي  فنجد أن در       

 يف بيئة التعليم اإللكترونية يف اجلامعة العربية املفتوحة بالرياض، وكان           أعضاء هيئة التدريس  يف تقومي أداء    
أحد أهدافها حتديد الكفايات الالزمة للعمل يف بيئة التعليم اإللكتروين والكشف عـن مـدى امـتالك          

املعرفـة بنظـام إدارة التعلـيم اإللكتـروين         : (يس هلا، وقد صنفتها إىل عدة جماالت      أعضاء هيئة التدر  
Moodel       استخدام نظام إدارة التعليم اإللكتروين ،Moodel       جمال التصميم التعليمي، املهـارات ،( ،

وقد اتضح أن مهارام يف كل من احلاسب اآليل واالنترنت كانت عالية ومعرفتـهم للنظـام كانـت                  
منهم أن مـستوى  %) ٥٦(يف حني أن استخدامهم له كان ما بني الضعيف واملتوسط، و يرى       متوسطة  

امتالكهم ملهارات استخدام وإدارة النظام كان متوسطاً إىل منخفضاً، وقد توصـلت الدراسـة إىل أن                
 استخدامهم ملبادئ التصميم التعليمي يف تصميم املقررات بدا متوسطاً الذي جاء متناسباً مع مـستوى              

منهم أم ذو مستوى متوسـط يف       %) ٥٠(امتالكهم ملهارات التصميم التعليمي، حيث ذكر أكثر من         
امتالك املهارات، وقد بررت الدراسة ذلك لوجود عوامل أخرى تعيق أعضاء هيئة التدريس ،حيث عبر               

ـ      %) ٤٢(منهم عن قلة الدعم الفين للنظام، كما أن         %) ٧٥( ى منهم يعزون ذلك لضعف التدريب عل
منهم أن غياب فريق متخـصص للتـصميم        %) ٧٧(تفعيل النظام و قلة معامل احلاسب اآليل، ويرى         
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فقد اقتصرت على حتديد كفايـات      ) م٢٠٠٧(أما دراسة السايح والعمري   . التعليمي أحد أهم األسباب   
ملعلمني بالرياض  إعداد املقررات االلكترونية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس يف كلية التربية البدنية بكلية ا            

التحليـل، التـصميم،   ( كفاية يرى أعضاء هيئة التدريس أمهيتها مقسمة على جماالت ٣٠وتوصلت إىل  
، وقد توصلت إىل أن كفايات إدارة املقرر هي أهم الكفايات من وجهـة              )التطوير، التقومي، إدارة املقرر   

  .نظر أعضاء هيئة التدريس 
ة مع دراسات كفايات التعليم اإللكتروين ألعضاء هيئة التـدريس،                ويالحظ تشابه الدراسة احلالي   

ودراسـات  ) م٢٠٠٦؛عزمي،م٢٠٠٧السايح والعمري، ؛  م٢٠٠٨الشهري،(حيث اتفقت مع دراسات     
أا تناولت أعضاء )Sonhwa,2006(سوناوا  Williams,2006)(، ووليامز Williams,2000)(وليامز 

مت املنهج الوصفي، إال أا اختلفـت يف أهـدافها حيـث            هيئة التدريس كمجتمع للدراسة، واستخد    
تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس وكان حتديد الكفايات والكـشف          ) م٢٠٠٨(تناولت دراسة الشهري    

عن مدى توافرها لديهم أحد أهدافها، كما أا اقتصرت على كفايات استخدام نظـام إدارة الـتعلم                 
Moodel .  فقد اقتصرت على كفايات تـصميم املقـررات        ) م٢٠٠٧السايح والعمري،  (أما دراسة

 ومل تستهدف الكشف عـن      أعضاء هيئة التدريس  اإللكترونية والتوصل إىل أكثر الكفايات أمهية لدى        
اليت تناولت كفايات التعليم اإللكتروين وفقـاً       ) م٢٠٠٦عزمي،(وكذلك دراسة   . مستوى امتالكهم هلا  

 أعضاء هيئة التدريس  والتوصل إىل أكثر الكفايات أمهية لدى       يس ،   لألدوار املستقبلية ألعضاء هيئة التدر    
، Williams,2000)(أما دراسـات وليـامز      . ومل تستهدف أيضاً الكشف عن مستوى امتالكهم هلا       

 فقد استخدمت أسـلوب دلفـاي لتحديـد         )Sonhwa,2006(سوناوا   Williams,2006)(ووليامز  
وتعد الدراسة احلالية مكملةً    . ن تناول ملستوى امتالكهم هلا    الكفايات الالزمة ألعضاء هيئة التدريس دو     

هلذه الدراسات من خالل االستفادة من نتائجها يف بناء أداة الدراسة اليت تناولت يف هدفها العام بنـاء                  
كفايات التعليم اإللكتروين مبا يتوافق مع اتمع احمللي، والكشف عن مدى توافرها لدى عضوات هيئة               

لية التربية يف جامعة امللك سعود، كما تناولت أيضاً املعوقات اليت قد حتد من تنمية تلـك                 التدريس بك 
الكفايات، واألساليب املقترحة اليت تسهم يف تنميتها وتطويرها لدى عضوات هيئة التدريس، مما يـربز               

 .أمهيتها وحاجة امليدان إليها

ميتها يف أعضاء هيئة التدريس يتمثل يف                إن الطريق األمثل الستثمار هذه الكفايات وتن      
اجلنـدي  (تدريبهم وعقد املؤمترات والندوات يف ذلك، وهو ما أوصت به العديـد مـن الدراسـات                 

م؛ ٢٠٠٧م؛ والـسايح والعمـري،    ٢٠٠٢م؛ والشريف، ٢٠٠٧م؛ والقرين، ٢٠٠٧م؛ والدايل، ٢٠٠٧،
دريبية أثنـاء اخلدمـة     ، حيث أكدت على ضرورة عقد دورات ت       )م٢٠٠٧هـ؛ الفاحل، ١٤٢٥العودان،

فقد توصلت  . مبنية على الكفايات وذات أساليب وطرق متنوعة تناسب حاجات أعضاء هيئة التدريس             
إىل فعالية استخدام الوحدات النسقية يف تنمية كفايات دمـج تكنولوجيـا            ) م٢٠٠٧(دراسة اجلندي   
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أحد أمناط التعلم الـذايت املناسـبة       املعلومات يف العملية التعليمية لدى أعضاء هيئة التدريس، حيث تعد           
بعدما قامت بتصميم   ) م٢٠٠٧(واتفقت معها دراسة الفاحل     . لظروف وإمكانيات أعضاء هيئة التدريس    

برنامج حاسويب تدرييب لتنمية كفايات تكنولوجيا املعلومات وجتريبه على أعضاء هيئة التدريس، ونـتج              
قييمهم باستخدام االختبار التحـصيلي وبطاقـة   عن ذلك ارتفاع مستوى كفايات األعضاء من خالل ت    

  .تقييم األداء 

ـ ١٤٢٥(كما قامت كل من دراسة العـودان              بتحديـد  ) م٢٠٠٥(، ودراسـة الدسـوقي  )هـ
االحتياجات التدريبية يف تكنولوجيا التعليم واقتراح برنامج تدرييب يف ضوئها، حيث جنـد أن دراسـة                

كلية من كليات البنات على     )١٦(عضو هيئة تدريس يف     ) ٣٦٤(قد رصدت آراء    ) هـ١٤٢٥(العودان
 حيتجنها، وقد توصلت إىل أن يف حاجة ماسـة إىل           مستوى اململكة حول االحتياجات التدريبية الاليت     

تدريبهن على استخدام املواقع التعليمية على االنترنت وبرجميات احلاسب اآليل التعليمية،كما صـممت             
 مقترحاً قائماً على تلك الكفايات وجتريبه على عينة بـسيطة ليكـون صـاحلاً               الدراسة برناجماً تدريبياً  

تصوراً لربنامج تدرييب متكامل يقوم على ترمجـة        ) م٢٠٠٥(وقد وضعت دراسة الدسوقي   . لالستخدام
احتياجات أعضاء هيئة التدريس  التدريبية وفقاً لرؤيتهم الفعلية ضمن مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة               

يف مصر، من خالل جتميع املقترحات اليت طرحها أعضاء هيئة التـدريس             FLDPوالقيادات  التدريس  
ومعاونيهم املشاركني يف الربنامج القومي للمشروع حول أهم االحتياجات التدريبية الالزمة ألعـضاء             

 متدرباً من أعضاء هيئة التـدريس     ) ٢٨١(هيئة التدريس وصياغتها بشكل علمي، ومن مثّ تطبيقها على          
ومعاونيهم، وقد توصلت الدراسة لعدد من املوضوعات اليت يرى أعضاء هيئة التدريس ضرورة تدريبهم              

استخدام مستحدثات تقنية التعليم ، ومفاهيم تقنيات التعلم واملعلومات ، وتصميم مـواد             : عليها، وهي 
  .التعليم اإللكترونية، والتعليم اإللكتروين 

منوذج مقترح لتنمية عضو هيئة التدريس يف نظـام التعلـيم           ) م٢٠٠٧(         وقد قدمت دراسة علي   
اإللكتروين يف دولة الكويت مبين على إعادة النظر يف طبيعة األدوار و الكفايات واألساليب التدريـسية                
له، والذي يستند إىل تصور نقدي مقارن مل حركة التعليم اإللكتروين عاملياً وإقليمياً وحملياً ، يقـوم                 

توافر اإلرادة السياسية احملفزة للتعلم اإللكتروين يف الكويت        : نموذج على عدد من املسلمات منها     هذا ال 
واإلرادة التنفيذية املقتنعة بأمهية التنمية املهنية ، كما يقرر هذا التصور أن التدريب التقليدي غري قـادر                 

واهلـدف  " . مؤيـد "إىل  "فضرا"وحده على االرتقاء مبستوى عضو هيئة التدريس أو تغيري موقفه من            
األساسي للنموذج هو تقدمي تصور ديناميكي ملالمح تنمية مهنية تقنية مكثفة لرفع كفاءة إعداد أسـتاذ                

وتوصـل  . اجلامعة املشارك يف التعليم اإللكتروين يف الكويت مبا يضمن االرتقاء مبستويات أدائه املهـين             
فعالة للتنمية املهنية حبيث ال تكـون منفـصلة عـن            واملشاريع ال  تالنموذج إىل عدد من االستراتيجيا    
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جمموعات الدراسة، حيث جيتمع املشاركون يف جمموعات صـغرية يكونوهـا           : السياقات اتمعية مثل    
بأنفسهم وجيتمعون أسبوعيا ملدة ساعة أو أكثر ملتابعة أهداف النمو املهين املشترك وحيـددون أفـضل                

أو استخدام استراتيجيات التدريب عن بعد حبيـث حيـدد األسـتاذ    السبل املناسبة هلم يف حتقيق ذلك،      
الوقت واملكان املناسب له، والذي يعتمد على سرعته الذاتية يف التعلم ،أما احملتوى العلمي ملثـل هـذه                  
االستراتيجيات التدريبية فترى الدراسة أا البد أن تناقش مواضـيع متعـددة كأسـاليب التـدريس                

  .ط املتعددة، وطبيعة التحوالت يف مهام وأدوار املعلمنياإللكتروين، والوسائ
   

   : التعقيب على الدراسات السابقة
  

  :مما سبق عرضه وحتليله من الدراسات السابقة ، تستنتج الباحثة ما يلي
عـن  ) م٢٠٠٩م؛ اإلرياين، ٢٠٠٥م؛ مالك، ٢٠٠٤الصاحل،( كشفت نتائج الدراسات السابقة      •

 لتقبل التعليم اإللكتروين،من خالل رصد اآلراء والقيم حوله         دريسأعضاء هيئة الت  أمهية جاهزية   
، أو الكـشف عـن      )م٢٠٠٧م؛ و الدخيل،  ٢٠٠٦اخلطيب،(أو قياس اجتاهام حنوه كدراسة      

م؛ ٢٠٠٨م؛ والـشهري،  ٢٠٠٧القـرين، (مستوى اتقام ملهارات استخدام تقنياته كدراسـة      
افر املهـارات التقنيـة األساسـية       ، واليت اتفقت على تو    )م٢٠٠٩م؛  وبدح،  ٢٠٠٩والعرتي،

الستخدام احلاسب اآليل واستخدام شبكة االنترنت ، إال أن املهارات املتعلقة بنظم إدارة التعلم              
 .بدت متوسطة أو ضعيفة

أثبتت الدراسات السابقة جدوى استخدام تقنيات التعليم اإللكتروين، سواء كانت باملقارنـة             •
م؛ ٢٠٠٥النبـاهني، ( فعاليتها على حتصيل الطلبة كدراسة       ، أو )م٢٠٠٩اخلليفة،(بينها كدراسة   

؛ وآل Mitra,1999( عنها كدراسة ميتـرا  أعضاء هيئة التدريس، أو باستفتاء  )م٢٠٠٧وعقل،
  ). م٢٠٠٨م؛ واملخضوب،٢٠٠٧مقبل،

بينت الدراسات السابقة أنه رغم اختالف التقنيات املستخدمة يف التعليم اإللكتروين من حيث              •
يقة االستخدام، فإنه ال ميكن حتديد األفضل منها ، ألن ما حيكم ذلك هو األهداف               احملتوى وطر 

 ؛ ميتـرا ٢٠٠٧م؛ ال مقبل،٢٠٠٩اخلليفة،(املرجو حتقيقها والظروف احمليطة بالعملية التعليمية 

Mitra,1999.(  
م؛ ٢٠٠٦م؛اخلطيـب، ٢٠٠٥م؛ وعبداحلميد، ٢٠٠٢احمليا،(أكدت الدراسات السابقة كدراسة      •

على وجود ارتباط موجب بني كل من مستوى الـوعي          ) م٢٠٠٨م؛والشهري،٢٠٠٧،والقرين
  .بالتعليم اإللكتروين ومستوى االستخدام وامليول اإلجيايب حنوه 

م؛ ٢٠٠٨م؛ واالريـاين،  ٢٠٠٧م؛ والقرين، ٢٠٠٥مالك،(أكدت الدراسات السابقة كدراسة      •
ـ        ) م٢٠٠٨والشهري، ات بـشرية متعـددة     على أن جناح التعليم اإللكتروين يتطلـب مقوم
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التخصصات، و فريق مصمم للتعليم اإللكتروين من إداريني وأكادميني وتربويني مـؤهلني، وال             
  .ميكن جناح التعليم اإللكتروين إال بتكاتف هذا الفريق 

اتفقت معظم الدراسات السابقة يف استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي أو املسحي من خالل              •
وليـامز   أو استخدام اسلوب دلفاي جلمع آراء اخلـرباء كدراسـة              رصد آراء جمتمع الدراسة   

)(Williams,2000 ــدين،،و ــن ال ــامز م، ٢٠٠٥زي ــوناوا ، وWilliams,2006)(وولي س
)Sonhwa,2006(             يف حني أن بعض الدراسات قد استخدمت املنـهج التجـرييب كدراسـة
ر قـد اسـتخدم     ، والبعض اآلخ  )م٢٠٠٥م ؛ والنباهني؛  ٢٠٠٥م؛ و عبداحلميد،  ٢٠٠٧عقل،(

  ) .م٢٠٠٩م؛ واالرياين،٢٠٠٤الصاحل،( أسلوب االستقصاء العلمي
وبريفلـي  ) Massey & Wilger,1998(أشارت الدراسات السابقة كدراسة ماسي ووجلـر   •

)Berverly,2001(  وشبل ، )لتقنيات التعلـيم  أعضاء هيئة التدريسإىل أن استخدام ) م٢٠٠٦ 
مل متداخلة، كان أكثرها تأثرياً الدعم اإلجيايب مـن رئـيس           اإللكتروين يتأثر سلباً وإجيابا بعوا    

 .القسم وتوفري نظام للحوافز واملكافآت 

أعضاء تناولت معظم الدراسات السابقة مناقشة التعليم اإللكتروين يف التعليم العايل واستهدفت             •
   كمجتمع للدراسة،  إال أن بعض الدراسات قد استهدفت الطـالب املعلمـني             هيئة التدريس 

ولقرب موضوعها مـن  ) م٢٠٠٥م؛ وزين الدين، ٢٠٠٥م؛ وعبداحلميد، ٢٠٠٢احمليا،(كدراسة  
  . موضوع الدراسة فقد استفادت الدراسة احلالية منها استفادة مباشرة منها وهلذا مت استعراضها

ــة    • ــات كدراس ــض الدراس ــارت بع ــدي ،(أش ــاحل ،٢٠٠٧اجلن م؛ ٢٠٠٧م؛ والف
ىل جدوى التنويع بني األمناط واألساليب التدريبية       إ) م٢٠٠٥هـ؛ الدسوقي، ١٤٢٥العودان،و

 وضـرورة تبنيهـا يف ضـوء        أعضاء هيئة التدريس  وتأكيد جدواها يف رفع مستوى كفايات       
  .االحتياجات التدريبية هلم

ناقشت الدراسات السابقة الكفايات من عدة حماور، فنجد أن بعضها قد تناول كفايات تقنيـة     •
والبعض اآلخر قـد   ) م٢٠٠٧م؛ والدايل، ٢٠٠٢م؛ والشريف، ٢٠٠١القثامي،(التعليم كدراسة   

اقتصر على أحد جوانب كفايات التعليم اإللكتروين ككفايات تصميم الربجميـات التعليميـة             
الـسايح  (، أو كفايات تصميم املقررات التعليميـة كدراسـة          )م٢٠٠٥،عبداحلميد(كدراسة  
، أو  )م٢٠٠٢احمليـا، (، أو كفايات استخدام احلاسـب اآليل كدراسـة          )م٢٠٠٧والعمري،

، )م٢٠٠٦عزمـي، (مناقشتها يف ضوء األدوار املستقبلية املتوقعة لعضو هيئة التدريس كدراسة           
لتعليم اإللكتروين مبفهومها األمشل ومدى توافرهـا       إال أن الدراسة احلالية قد تناولت كفايات ا       

 . اإلناثأعضاء هيئة التدريسلدى 
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م، ٢٠٠٥زيـن الـدين،   ،و  Williams,2000)(وليامز  توصلت عدد من الدراسات كدراسة       •
 إىل قائمة من كفايـات التعلـيم        )Sonhwa,2006(سوناوا  ، و Williams,2006)(ووليامز  

 كدراسـة   أعضاء هيئـة التـدريس    لكفايات من وجهة نظر     اإللكتروين ،أو تقرير أمهية تلك ا     
أعضاء هيئة  ،  دون الكشف عن مستوى امتالك        )م٢٠٠٧م؛ والسايح والعمري،  ٢٠٠٦عزمي،(

 هلذه الكفايات، إال أن الدراسة احلالية قد هدفت إىل بناء قائمة من كفايات التعلـيم                التدريس
 .ة التدريس اإلناث اإللكتروين والكشف عن مستوى توافرها لدى أعضاء هيئ

استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف بناء اإلطار النظري وبناء قائمة من كفايات               •
  .التعليم اإللكتروين وتضمينها يف أداة الدراسة

مناذج مقترحة لتطبيق   ) م٢٠٠٧م؛ وعلي، ٢٠٠٥عبداحلميد،(قدمت بعض الدراسات كدراسة      •
ضو هيئة التدريس ، ويؤمل أن تقدم هذه الدراسـة مقترحـاً            التعليم اإللكتروين أو تدريب ع    

   .     هيئة التدريسلدى أعضاءالتعليم اإللكتروين لتطوير وتنمية كفايات 
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  الفصل الرابع

  منهجية الدراسة وإجراءاا

ل إيضاحاً ملنهج البحث العلمي املستخدم يف الدراسة، وحدودها، وكذلك حتديد                تناول هذا الفص    
كما تطرق لبناء أداة الدراسـة واإلجـراءات الـيت مت    . جمتمع الدراسة ووصف خصائص عينة الدراسة     

 وبني أيضا كيفية تطبيق الدراسة ميدانياً، وأساليب املعاجلة اإلحصائية        . إتباعها للتحقق من صدقها وثباا    
  . اليت مت استخدامها يف معاجلة بيانات الدراسة واإلجابة على تساؤالا

  :منهج الدراسة: أوالً 

 من طبيعة الدراسة واملعلومات املراد احلصول عليها للتعـرف علـى آراء واسـتجابات                   انطالقاً
ليـة التربيـة    مدى كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث يف ك          أفرادها حول   

  . املنهج الوصفي التحليلي ة الباحثت، فقد استخدمجبامعة امللك سعود مبدينة الرياض

  :جمتمع الدراسة وعينتها: ثانياً

 أعضاء هيئة التدريس اإلناث ومن يف حكمهـن مـن املعيـدات              من مجيع  يتكون جمتمع الدراسة  
 عـضو   ∗)٢٤٥( رأس العمل، وعددهن     واحملاضرات يف كلية التربية جبامعة امللك سعود والاليت على        

  .استخدمت الدراسة مجيع أفراد اتمع كعينة هلاالدراسة فقد جمتمع  حجم هيئة تدريس، ونظراً لصغر

  :  وصف جمتمع الدراسة

  :القسم) ١

إذ مثّل  " التربية اخلاصة "أن القسم الشائع بني أفراد الدراسة هو قسم         ) ٣(       يتضح من اجلدول  
" التربيـة "من إمجايل أفراد الدراسة، يليه قـسم        %) ٢٤,٨(ة يف هذا القسم ما نسبته       أفراد الدراس 

بنسبة " الثقافة اإلسالمية "، ويليه قسم    %)١٥,٧(بنسبة  " علم النفس "، مث قسم    %)١٦,٣(بنسبة  
، حيث يعد عدد األعضاء يف هذه األقسام هي األكرب عدداً بكلية التربية نظراً لتقدميها               %)١٢,٤(

وتدريسها املقررات العامة املتطلبة جلميع طالبات اجلامعـة، مث تليهـا قـسم             ) بكالوريوس(برامج  
وسـائل  "، وقسم   %)٧,٨(بنسبة  " تربية فنية "، وقسم   %)١١,٨(بنسبة  " مناهج وطرق تدريس  "

من إمجايل أفراد الدراسة    %) ٤,٦(بنسبة  " إدارة تربوية "، وقسم   %)٦,٥(بنسبة  " وتقنيات التعليم 

                                           
هـ من عمادة ١٤٢٩/١٤٣٠اسي الثاين لعام للفصل الدرأعضاء هيئة التدريس اإلناث ومن يف حكمهن بكلية التربية مت احلصول على إحصائية بأعداد  ∗∗∗∗

  )٥ملحق (شؤون أعضاء هيئة التدريس 
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ة أعداد األعضاء يف هذه األقسام بصفتها أقسام مساندة وتقدم مقرراا فقط لطالبات كلية              نظراً لقل 
أن نسبة االستجابة من األقسام إىل نسبة أعداد األعضاء يف          ) ٣(التربية ، وكما يالحظ من اجلدول     

  .، وهذا يعين أا استجابة مناسبة %٥٠معظم األقسام تفوق 
  سة حسب القسم العلميتوزيع أفراد الدرا): ٣(جدول  

  القسم
عدد 

األعضاء 
  يف القسم

عدد األعضاء 
  املستجيبات

  )التكرارات(

نسبة االستجابة من 
  األقسام

نسبة املستجيبات من 
  جمموع أفراد الدراسة 

  %١٢,٤ ٥٢,٧٧%  ١٩  ٣٦  ثقافة إسالمية
  %٢٤,٨ ٨٠,٨٥%  ٣٨  ٤٧  تربية خاصة
  %١٥,٧ ٤٧,٠٥%  ٢٤  ٥١  علم نفس
  %٦,٥ ٨٣,٣٣%  ١٠  ١٢  التعليموسائل وتقنيات 
  %٧,٨ ٥٧,١٤%  ١٢  ٢١  تربية فنية

  %٤,٦ ٥٣,٨٤%  ٧  ١٣  إدارة تربوية
  %١٦,٣ ٧٣,٥٢%  ٢٥  ٣٤  تربية 

  %١١,٨ ٥٨,٠٦%  ١٨  ٣١  مناهج وطرق تدريس
 % ١٠٠,٠    ١٥٣  ٢٤٥  اموع

  :الدرجة العلمية) ٢

إذ " معيد"اد الدراسة هي درجة     أن الدرجة العلمية الشائعة بني أفر     ) ٤(يتضح من اجلدول         
من إمجايل أفراد الدراسة،    %) ٤٤,٤(مثّل أفراد الدراسة أصحاب هذه الدرجة العلمية ما نسبته          

ومن الطبيعي أن يكن األكثر استجابة نظراً لسعي جامعة امللك سعود لتعيني عدد كـبري مـن                 
قص يف هيئة التـدريس،     هـ حلل مشكلة الن   ١٤٢٩هـ والعام احلايل    ١٤٢٨املعيدات يف العام    

 من إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس       ∗معيده) ١٠٠(حيث بلغ عددهن يف كلية التربية وحدها        
ومن يف حكمهن يف الكلية، كما أن قلة انشغاهلن وتفرغهن مقارنة بأعضاء هيئة التـدريس أدى               

، مث  %)٢٨,٨(بنـسبة   "أستاذ مساعد "إىل تفاعلهن اإلجيايب مع الدراسة ، وتالهن ذوات درجة          
، ودرجة  %)٢,٦(بنسبة  " أستاذ مشارك "، وقد جاءت درجة     %)٢٢،٢(بنسبة  " حماضر"درجة  

أسـتاذ  " من إمجايل أفراد الدراسة وتأيت هذه النسب القليلة لـدرجيت           %) ٢,٠(بنسبة  " أستاذ"
عضواً فقـط لكـال     ) ١٥(نظراً لقلة أعدادهن يف الكلية، حيث تضم الكلية         " أستاذ"و"مشارك  

  .جتني كما أن انشغاهلن بأداء وظائف ومهام متعددة أدى إىل ضعف استجابتهنالدر

                                           
  .إحصائية أعداد أعضاء هيئة التدريس : )٥(ملحق ∗∗∗∗
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  توزيع أفراد الدراسة حسب الدرجة العلمية): ٤(جدول  

  عدد األعضاء يف الكلية  الدرجة العلمية
  عدد أفراد الدراسة

  )املستجيبات(
  %النسبة املئوية 

  %٢,٠  ٣  ٧  أستاذ
  %٢,٦  ٤  ٩  أستاذ مشارك
  %٢٨,٨  ٤٤  ٧٩  أستاذ مساعد

  %٢٢,٢  ٣٤  ٦٤  حماضر
  %٤٤,٤  ٦٨  ١٠٠  معيد

 % ١٠٠,٠  ١٥٣  ٢٤٥  اموع

  :فئات العمر) ٣

 إىل  ٢٥مـن   (أن الفئة العمرية الشائعة بني أفراد الدراسة هي الفئة          ) ٥(       يتضح من اجلدول  
 وقـد   %)٥٧,٥(إذ بلغت نسبة أفراد الدراسة أصحاب هذا العمر ما نسبته           )  عاماً ٣٥أقل من   

يعود السبب يف ذلك إىل أن املعيدات واحملاضرات هن ذوات هذه الفئة وهن األكثر يف الكليـة                 
 ٤٥ إىل أقل مـن      ٣٥من  (واألقل انشغاالً، لذلك فقد كُن األكثر استجابة، وتليها الفئة العمرية           

ـ  %) ١٧,٠(بنسبة  )  عاماً فأكثر  ٤٥من  (، مث الفئة العمرية     %)٢٥,٥(بنسبة  ) عاماً ايل من إمج
  .أفراد الدراسة 

  توزيع أفراد الدراسة حسب فئات العمر): ٥(جدول 

  فئات العمر
  عدد أفراد الدراسة

  )التكرارات(
  %النسبة املئوية 

  %٥٧,٥  ٨٨   عاما٣٥ً إىل أقل من ٢٥من 
  %٢٥,٥  ٣٩   عاما٤٥ً إىل أقل من ٣٥من 

  %١٧,٠  ٢٦   عاماً فأكثر٤٥من 
 % ١٠٠,٠  ١٥٣  اموع

  :دد سنوات اخلربة يف التدريس اجلامعيفئات ع) ٤

 ٥أقـل مـن   (أن فئة عدد سنوات اخلربة يف التدريس اجلامعي      ) ٦(يتضح من اجلدول          
هي األكثر استجابة إذ بلغت نسبة أفراد الدراسة أصحاب هذا العدد مـن سـنوات               ) سنوات

لنـصف ويالحـظ أن     من إمجايل أفراد الدراسة أي ما يزيد على ا        %) ٥٥,٦(اخلربة ما نسبته    
  ٢٠ إىل أقـل من ١٠من (ذوات اخلربة األقل هن املعيدات أو احملاضرات اجلدد، يليها الفئة 
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، ويليهـا   %)١٦,٣(بنسبة  )  سنوات ١٠ إىل أقل من     ٥من  (، مث يليها الفئة     %)١٩,٦(بنسبة  ) سنة
  .من إمجايل أفراد الدراسة%) ٨,٥(بنسبة )  سنة فأكثر٢٠من (الفئة 

  عدد سنوات اخلربة يف التدريس اجلامعيوزيع أفراد الدراسة حسب فئات ت): ٦(جدول 

  فئات عدد سنوات اخلربة يف التدريس اجلامعي
  عدد أفراد الدراسة

  )التكرارات(
  %النسبة املئوية 

  %٥٥,٦  ٨٥   سنوات٥أقل من 
  %١٦,٣  ٢٥   سنوات١٠ إىل أقل من ٥من 
  %١٩,٦  ٣٠   سنة٢٠ إىل أقل من ١٠من 
  %٨,٥  ١٣   فأكثر سنة٢٠من 

  ١٠٠,٠  ١٥٣  اموع

  :مكان احلصول على آخر مؤهل علمي) ٥

مـن إمجـايل   % ٧٤,٥حتديداً ما نسبته    (أن غالبية أفراد الدراسة     ) ٧(يتضح من اجلدول          
، يف حني كان هنـاك مـا        "جامعة سعودية "قد حصلوا على آخر مؤهل هلم من        ) أفراد الدراسة 

، وكان هناك مـا نـسبته     "جامعة أجنبية "ى آخر مؤهل هلم من      قد حصل عل  %) ١٣,٧(نسبته  
وقد يعود ذلك إىل توقف اجلامعة      " جامعة عربية "قد حصل على آخر مؤهل هلم من        %) ١١,٨(

عن االبتعاث طوال عشرين عاماً مضت مما جعل غالبية أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهـن        
  . هن خرجيات اجلامعات السعودية 

  زيع أفراد الدراسة حسب مكان احلصول على آخر مؤهل علميتو): ٧(جدول  

مكان احلصول على آخر 
  مؤهل علمي

  عدد أفراد الدراسة
  )التكرارات(

  %النسبة املئوية 

  %٧٤,٥  ١١٤  جامعة سعودية
  %١١,٨  ١٨  جامعة عربية
  %١٣,٧  ٢١  جامعة أجنبية

 % ١٠٠,٠  ١٥٣  اموع

     

  :يميةاحلصول على دورات تدريبية تعل) ٦
مـن إمجـايل    % ٨٤,٣حتديداً ما نسبته    (أن غالبية أفراد الدراسة     ) ٨(      يتضح من اجلدول  

قد حصلوا على دورات تدريبية معظمها يف جمال احلاسب اآليل واالنترنت ويف            ) أفراد الدراسة 
راسة جمال التعليم االلكتروين وتعكس هذه النسبة الكبرية الرغبة يف تطوير الذات لدى أفراد الد             
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فقط مـن إمجـايل     %) ١٥,٧(وحماولتهن مسايرة التقدم التقين ، يف حني كان هناك ما نسبته            
  .أفراد الدراسة مل حيصلوا على دورات تدريبية 

  توزيع أفراد الدراسة حسب احلصول على دورات تدريبية تعليمية): ٨(جدول  

  هل سبق أن حصلت على 
  دورات تدريبية

  عدد أفراد الدراسة
  )راتالتكرا(

  %النسبة املئوية 

  %١٥,٧  ٢٤  ال
  %٨٤,٣  ١٢٩  نعم

 % ١٠٠,٠  ١٥٣  اموع

  :أداة الدراسة وإجراءاا : ثالثاً 

املنـهج املتبـع يف     (        نظراً للطبيعة الوصفية للدراسة اليت متت من خالل املـسح االجتمـاعي             
 لتحقيـق أهـداف هـذه        الالزمة ، فقد استخدمت الدراسة االستبانة كأداة جلمع البيانات       )الدراسة
  . الدراسة

  :    وقد أُِعدت االستبانة وفقاً لألسس العلمية بناًء على املراحل التالية 

  :بناء االستبانة: املرحلة األوىل

صممت االستبانة انطالقاً من موضوع الدراسة وأهدافها وتساؤالا، وطبيعة البيانات واملعلومـات     
  :، بناء على املصادر التالية املرغوب يف احلصول عليها

اإلطالع على األدبيات يف جمال الدراسة احلالية، وقد مت االستفادة من الدراسات الـسابقة               •
م؛ ٢٠٠٢م؛ والشريف، ٢٠٠١م؛ والقثامي، ٢٠٠٥زين الدين، (حتديداً يف بناء األداة كدراسة    

  ).Williams,2000 م؛٢٠٠٦وعزمي،
نفسهن يف كلية التربية وذوات اخلربة العملية يف        مقابالت ومناقشات أعضاء هيئة التدريس أ      •

اال، وكذلك املشرفات على خدمات التعليم اإللكتروين يف كلية الدراسـات التطبيقيـة             
  .وخدمة اتمع 

زيارة املركز الوطين للتعلم اإللكتروين والتعليم عن بعد، وعمادة التعلم اإللكتروين والتعليم             •
 واالسترشاد بآراء املسئوالت عن تـدريب أعـضاء هيئـة           عن بعد يف جامعة امللك سعود     

  .التدريس 
ومن خالل ما سبق مت بناء االستبانة لتشمل باإلضافة إىل البيانات األولية ثالثة حمـاور رئيـسة ،                  

  :وذلك على النحو التايل
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 :البيانات األولية ألفراد الدراسة: اجلزء األول 

، وكانت هذه املـتغريات     "امسي أو رتيب  " قياس  وهي متغريات مستقلة مت وضعها يف مستوى        
القسم العلمي ، والدرجة العلمية، والعمر، وعدد سنوات اخلربة يف التدريس اجلـامعي،             : هي

  .ومكان احلصول على آخر مؤهل علمي، واحلصول على دورات تدريبية

  :متغريات الدراسة األساسية : اجلزء الثاين

، ومشلـت البيانـات األساسـية،    "فئـوي " توى قياس  وهي متغريات تابعة مت وضعها يف مس      
عبارة موجهة إىل أفراد الدراسة، وموزعة على حماور رئيسة كما يتضح           ) ١٠٨(وتكونت من   

  :اآليت) ٩(من جدول
  

  عدد العبارات مقسمة على حماور االستبانة) : ٩(جدول

  عدد العبارات  حماور االستبانة

  كفايات التعليم اإللكتروين: أوالً

  ٢٤  ايات استخدام احلاسب اآليلكف

  ١٥  )االنترنت(كفايات استخدام الشبكة العاملية 

  ١٤  كفايات استخدام نظم إدارة التعلم

  ٢٧  كفايات تصميم املقررات االلكترونية

  ١٥  معوقات تنمية كفايات التعليم اإللكتروين: ثانياً

  ١٣  مقترحات لتنمية كفايات التعليم االلكتروين: ثالثاً

  ١٠٨  ـمـوع العباراتجم
  

  :كفايات التعليم االلكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث:احملور الرئيس األول   

      مت إدراج هذا احملور الرئيس يف االستبانة للتعرف على مدى تـوافر كفايـات التعلـيم              
د مبدينـة   اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية التربية يف جامعة امللك سـعو            

، وقد تكـون هـذا احملـور        )وذلك لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة       (الرياض  
) ٩(عبارة أو كفاية تغطي كفايات التعليم االلكتروين املختلفة ويتضح من اجلـدول           ) ٨٠(من

  :أا قُسمت إىل أربعة حماور فرعية للكفايات على النحو التايل
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 كفايـة   ٢٤وتكونت من   (تخدام احلاسب اآليل    كفايات اس :احملور الفرعي األول   •
  ).فرعية

 ١٥وتكونـت مـن     ) (االنترنت(كفايات استخدام الشبكة العاملية     : احملور الثاين  •
  ).كفاية فرعية

 كفايـة   ١٤وتكونـت مـن     (كفايات استخدام نظم إدارة التعلم      :احملور الثالث  •
  ).فرعية

 كفايـة   ٢٧وتكونت مـن    (كفايات تصميم املقررات االلكترونية     : احملور الرابع  •
 مرحلـة   - مرحلة التصميم واإلعداد   -مرحلة التخطيط : فرعية على ثالث مراحل   

  ).إدارة املقرر وتنفيذه
 Closed(وقد اعتمدت الباحثة يف إعداد هـذا احملـور بكاملـه علـى الـشكل املغلـق       

Questionnaire (     وقد مت اسـتخدام مقيـاس      . الذي حيدد االستجابات احملتملة لكل سؤال
، حبيـث   )٨٠(ليكرت املتدرج ذي النقاط األربع لقياس درجة امتالك هذه الكفايات الــ             

  : أخذ هذا املقياس الشكل التايل

  .عالية) = ٤(متوسطة، ) = ٣(ضعيفة،  )= ٢(منعدمة،  )= ١(

  .وقد طُلب من أفراد الدراسة حتديد درجة امتالكهم هلذه الكفايات وفقاً هلذا املقياس
  

  :معوقات تنمية كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث: احملور الثاين

مت إدراج هذا احملور يف االستبانة للتعرف على آراء أفراد الدراسة من أعـضاء هيئـة                
التدريس اإلناث يف كلية التربية جبامعة امللك سعود حول املعوقات اليت قد حتول دون توافر               

، )وذلك لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسـة      (وين لديهن   كفايات التعليم اإللكتر  
وقد سبق هذا احملور سؤال حيدد ما إذا كانت عضو هيئة التدريس ترى تواجد معوقات قد                

عبارة أو معوق تغطي مجيع املعوقـات       ) ١٥(حتد من تنمية كفاياا ، ومن مثّ مت استعراض          
وقد طُلب من أفـراد     .  التعليم اإللكتروين لديهن   اليت من املمكن أن حتد من تنمية كفايات       

  :الدراسة حتديد درجة توافر هذه املعوقات وفقاً ملقياس ليكرت الرباعي على الشكل التايل

  .عالية) = ٤(متوسطة، ) = ٣(ضعيفة،  )= ٢(غري متوافر،  )= ١ (
  

  

  

  



 

 
 

٦٦

أعـضاء هيئـة التـدريس      مقترحات لتنمية كفايات التعليم االلكتروين لدى       :      احملور الثالث 
  :اإلناث

مت إدراج هذا احملور يف االستبانة للتعرف على آراء أفراد الدراسة من أعـضاء هيئـة                
التدريس اإلناث يف كلية التربية جبامعة امللك سعود حول أهم املقترحات املناسـبة لتنميـة               

، )لة الدراسـة  وذلك لإلجابة عن السؤال الرابع من أسئ      (كفايات التعليم اإللكتروين لديهن     
عبارة أو أسلوب تغطي مجيع املقترحات اليت من املمكن أن          ) ١٣(وقد تكون هذا احملور من      

وقد طُلب من أفراد الدراسة حتديـد درجـة         . تساعد يف تنمية كفايات التعليم االلكتروين     
  :مناسبة هذه املقترحات وفقاً ملقياس ليكرت الرباعي على الشكل التايل

  .عالية) = ٤(متوسطة، ) = ٣(ضعيفة،  )= ٢( إطالقاً،  غري مناسبة)= ١ (

  :صدق أداة الدراسة : املرحلة الثانية

مشول االستبانة لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل مـن ناحيـة،              " يقصد بالصدق        
عبيـدات  " (وضوح فقراا ومفرداا من ناحية ثانية، حبيث تكون مفهومة لكل من يـستخدمها            

  :ومن أجل التحقق من صدق االستبانة، مت إجراء اختبارات الصدق التالية). ٢٨٠م،٢٠٠٦

  :)الصدق الظاهري و صدق احملتوى (صدق احملكمني)أ

علـى    يف صورا األولية   امت عرضه ) صدق احملكمني (     للتأكد من الصدق الظاهري لألداة      
ـ  تالدراسة فقد حرص   لتعدد جماالت وجوانب أداة      ونظراً ،) ٢ملحق(حمكماً  ) ٢١(  ة الباحث

 تقنيات التعليم، ومناهج طـرق التـدريس، ونظـم          :على تنوع ختصصات احملكمني لتشمل    
 جامعة  : جهات عديدة  احلاسب واملعلومات، وعلم نفس اإلحصاء، وأصول التربية، وذلك من        

امللك سعود، وجامعة األمرية نوره بنت عبدالرمحن، وكليات املعلمـني، وجامعـة اإلمـام ،               
   .وجامعة امللك فيصل، إىل جانب جهات أخرى خارج اململكة

       وقد طُلب من احملكمني إبداء آرائهم حول مدى مالئمة العبارات لقياس مـا وضـعت               
ألجله، ومدى وضوح صياغة العبارات، ومدى كفاية العبارات لتغطية كل حمور مـن حمـاور      

اح ما يرونه ضرورياً من تعـديل صـياغة         متغريات الدراسة األساسية، هذا باإلضافة إىل اقتر      
العبارات، أو حذفها، أو إضافة عبارات جديدة الزمة ألداة الدراسة، وكذلك إبداء آرائهـم              
فيما يتعلق بالبيانات األولية املطلوبة من املبحوثني، إىل جانب مقياس ليكـرت املـستخدم يف               

  .االستبانة
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تفق اإجراء التعديالت اليت    مت   احملكمون،اها   إىل املالحظات والتوجيهات اليت أبد     واستناداً
ل صياغة بعض العبـارات، وحـذف الـبعض اآلخـر           ي حيث مت تعد   احملكمني،عليها معظم   

أسـئلة للجـزء األول     ) ٦( يف صورا النهائيـة      )١ملحق (وبلغ عدد عبارات االستبانة   .منها
تغريات الدراسة األساسية   عبارات للجزء الثاين واخلاص مب    ) ١٠٨(واخلاص بالبيانات األولية، و   

واملتعلقة باستطالع آراء أفراد الدراسة حول مدى توافر كفايات التعليم االلكتـروين لـدى              
أعضاء هيئة التدريس اإلناث يف كلية التربية جبامعة امللك سعود واملعوقات واملقترحات املناسبة             

  .لتنميتها

   :الصدق البنائي)ب

ني  مت تطبيق االستبانة يف صورا النهائية على عينة عشوائية                   بعد إدخال تعديالت احملكم   
عضو من جمتمع الدراسة، واسترجاعها منهن، وطلب منهم اإلجابـة          ) ٣٠(استطالعية قوامها   

كل  بني درجة    Pearson بريسون   رتباطاحساب معامل   على حمتوى األسئلة، وبعد استعادا مت       
لكلية جلميع عبارات هذا احملور الذي تنتمي إليه تلـك           من عبارات احملور وبني الدرجة ا      عبارة

إىل  ) ١٠ (اجلـداول مـن     هو موضـح يف    االعبارة، وذلك لكل حمور من حماور الدراسة كم       
)١٨.(  

  :كفايات احلاسب اآليل  من احملور الرئيس األول:معامالت االرتباط بني درجات عبارات احملور األول ):١٠(جدول

  يم اإللكتروين مع الدرجة الكلية هلذا احملورمدى توافر كفايات التعل

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

  رقم 

  العبارة

معامل 
  االرتباط

  رقم

   العبارة

معامل 
  االرتباط

٠,٧٢٨  ١٩  **٠,٦٩٨  ١٣  **٠,٦٥٧  ٧  **٠,٧٨٦  ١**  

٠,٧٠٥  ٢٠  **٠,٧٣٧  ١٤  **٠,٥٧٣  ٨  **٠,٦٥٦  ٢**  

٠,٦٨٤  ٢١  **٠,٧١٢  ١٥  **٠,٧٢٩  ٩  *٠,٤٥٩  ٣**  

٠,٨١٠ ٢٢  **٠,٧٨٦  ١٦  **٠,٧٨٦  ١٠  **٠,٤٨٣  ٤**  

٠,٦٦٥ ٢٣  **٠,٦٥٦  ١٧  **٠,٦٥١  ١١  **٠,٦٣٩  ٥**  

٠,٧٦٦ ٢٤  **٠,٦٢٩  ١٨  **٠,٦٨٩  ١٢  **٠,٧٣٤  ٦**  

  ).٠,٠١(دال إحصائيا عند مستوى داللة ).    ** ٠,٠٥(دال إحصائيا عند مستوى داللة * 

  

  



 

 
 

٦٨

  : ت االرتباط بني درجات عبارات احملور الثاينمعامال): ١١(جدول

  :كفايات استخدام شبكة اإلنترنت من احملور الرئيس األول

  مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروين مع الدرجة الكلية هلذا احملور

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

  رقم 

  العبارة

معامل 
  االرتباط

  رقم

   العبارة

معامل 
  االرتباط

٠,٦٠٥  ١٣  **٠,٧٥٧  ٩  *٠,٣٤١  ٥  **٠,٦٦٢  ١**  

٠,٧٥٦  ١٤  **٠,٦٨٦  ١٠  **٠,٤٨١  ٦  **٠,٥٢٦  ٢**  

٠,٧٤٦  ١٥  **٠,٧٩٥  ١١  *٠,٤٠٣  ٧  *٠,٣٤٤  ٣**  

٠,٦٨٢  ١٢  **٠,٤٧٢  ٨  **٠,٧١٨  ٤**     

  ).٠,٠١(دال إحصائيا عند مستوى داللة ).       ** ٠,٠٥(دال إحصائيا عند مستوى داللة * 

  :معامالت االرتباط بني درجات عبارات احملور الثالث): ١٢(جدول

  :كفايات تفعيل أدوات نظم إدارة التعلم من احملور الرئيس األول

  مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروين  مع الدرجة الكلية هلذا احملور

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

  رقم 

  العبارة

عامل م
  االرتباط

  رقم

   العبارة

معامل 
  االرتباط

٠,٥٣٨  ١٣  **٠,٧٧٨  ٩  **٠,٥٣١  ٥  **٠,٦٨٤  ١**  

٠,٦٣٢  ١٠  *٠,٣٤٨  ٦  **٠,٧٤٢  ٢**      

٠,٧٩٣  ١١  **٠,٦٣٨  ٧  **٠,٥٩٧  ٣**      

٠,٦٠٤  ١٢  **٠,٧٤٧  ٨  **٠,٧٣٠  ٤**     

  ).٠,٠١(داللة دال إحصائيا عند مستوى ).       ** ٠,٠٥(دال إحصائياً عند مستوى داللة * 

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

٦٩

  :من احملور الرابع) مرحلة التخطيط(معامالت االرتباط بني درجات عبارات املرحلة األوىل ): ١٣(جدول

  :كفايات تصميم املقررات اإللكترونية من احملور الرئيس األول

  مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروين   مع الدرجة الكلية هلذه املرحلة

رقم 
  العبارة

ل معام
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

  رقم 

  العبارة

معامل 
  االرتباط

  رقم

   العبارة

معامل 
  االرتباط

٠,٨٨٣  ٧  **٠,٧٩٩  ٥  **٠,٩١٠  ٣  **٠,٨٢٣  ١**  

٠,٨٤٣  ٦  **٠,٩٢٨  ٤  **٠,٩١٢  ٢**      

  ).٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى داللة ** 

  :من احملور الرابع) مرحلة التصميم واإلعداد(رحلة الثانية معامالت االرتباط بني درجات عبارات امل): ١٤(جدول

  :كفايات تصميم املقررات اإللكترونية من احملور الرئيس األول

  مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروين  مع الدرجة الكلية هلذه املرحلة

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

  رقم 

  العبارة

معامل 
  رتباطاال

  رقم

   العبارة

معامل 
  االرتباط

٠,٨١١  ٢٠  **٠,٨٠٤  ١٦  **٠,٧٩١  ١٢  **٠,٨٨٤  ٨**  

٠,٦٨١  ١٧  **٠,٧٣٥  ١٣  **٠,٨٧٤  ٩**      

٠,٧١٩  ١٨  **٠,٩٠٩  ١٤  **٠,٧٥٣  ١٠**      

٠,٧٣٩  ١٩  **٠,٨٧٨  ١٥  **٠,٩٠٧  ١١**      

  ).٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى داللة ** 

  :من احملور الرابع) مرحلة إدارة املقرر وتنفيذه( درجات عبارات املرحلة الثالثة معامالت االرتباط بني):١٥(جدول

  :كفايات تصميم املقررات اإللكترونية من احملور الرئيس األول

  مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروين  مع الدرجة الكلية هلذه املرحلة

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

  رقم 

  العبارة

معامل 
  االرتباط

  رقم

   العبارة

معامل 
  االرتباط

٠,٨٧٤  ٢٧  **٠,٨٢٣  ٢٥  **٠,٩١١  ٢٣  **٠,٧٣٠  ٢١**  

٠,٨٨٠  ٢٦  **٠,٧٩١  ٢٤  **٠,٨٠٩  ٢٢**      

  ).٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى داللة ** 



 

 
 

٧٠

 من احملور الرئيس األول مع الدرجة الكلية معامالت االرتباط بني درجات املراحل الثالث املندرجة حتت احملور الرابع): ١٦(جدول
  هلذا احملور

  معامل االرتباط  رقم املرحلة

٠,٩٣٣  ١**  

٠,٩٧٥  ٢**  

٠,٩٣٣  ٣**  

  ).٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى داللة ** 

  :معامالت االرتباط بني درجات عبارات احملور الثاين): ١٧(جدول

  الدرجة الكلية هلذا احملورمعوقات تنمية كفايات التعليم اإللكتروين  مع 

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
  االرتباط

  رقم 

  العبارة

معامل 
  االرتباط

  رقم

   العبارة

معامل 
  االرتباط

٠,٣٥٣  ١٣  **٠,٦٤٧  ٩  **٠,٧٤٧  ٥  **٠,٥٢٢  ١*  

٠,٥٦٣  ١٤  *٠,٤٠٠  ١٠  **٠,٦٥٩  ٦  **٠,٥٢٩  ٢*  

٠,٣٧٩  ١٥  *٠,٤٤٥  ١١  **٠,٦٢٢  ٧  **٠,٥٨٠  ٣*  

٠,٣٦٩  ١٢  **٠,٦٧٥  ٨  **٠,٦٤٧  ٤*     

  ).٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى داللة ).       ** ٠,٠٥(دال إحصائياً عند مستوى داللة * 

  :معامالت االرتباط بني درجات عبارات احملور الثالث ):١٨(جدول 

  مقترحات لتنمية كفايات التعليم اإللكتروين مع الدرجة الكلية هلذا احملور

  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  العبارةرقم 
  رقم 

  العبارة
  معامل االرتباط

٠,٧٦٨  ٩  **٠,٦٨٩  ٥  **٠,٦٦٩  ١**  

٠,٦٨١  ١٠  **٠,٥٧٥  ٦  **٠,٧٦٠  ٢**  

٠,٦٦٦  ١١  **٠,٧٠٧  ٧  **٠,٧٢٧  ٣**  

٠,٧٢٤  ١٢  **٠,٦٩٣  ٨  **٠,٨١٧  ٤**  

  ).٠,٠١(دال إحصائياً عند مستوى داللة  ** 

أن العبارات ترتبط باحملاور اليت تنتمي إليها ارتباطـاً         ) ١٨(إىل اجلدول ) ١٠(ح من اجلدول  يتض      
ويف الدراسات السلوكية يعـد االرتبـاط متوسـطاً إذا زاد عـن      ) ٠,٩٧،  ٠,٣٤(يتراوح ما بني    



 

 
 

٧١

كما أن مجيع معامالت االرتباط     ) . ٦٧م،٢٠٠٥فهمي،) (٠,٥٠(، ويعد قوياً إذا زاد عن       )٠,٣٠(
، مما يشري إىل الـصدق البنـائي ألداة         )٠,٠٥(ة يف اجلداول دالة إحصائياً عند مستوى داللة         الوارد

  .  الدراسة

  ):معامل ألفا كرونباخ ( ثبات أداة الدراسة : املرحلة الثالثة

 إىل إمكانية احلصول على النتائج ذاا لو أعيد تطبيق األداة على ذات األفراد، أما               تيشري الثبا       
قدير ثبات أداة الدراسة فأبرزها طريقة االتساق الداخلي بني بنود األداة، وللوقـوف علـى               طرق ت 

، يف حساب معامـل     )٣٠(ثبات أداة الدراسة مت استخدام العينة العشوائية االستطالعية ذات احلجم           
بلغت قيمة املعامل للمحور األول     ) ١٩(االتساق الداخلي لكرونباخ، وكما يتضح من اجلدول رقم         

، وللمحـور   )٠,٨٧(، وللمحور الثاين من احملور الـرئيس األول         )٠,٩٤(من احملور الرئيس األول     
، )٠,٩٧(، وللمحور الرابع مـن احملـور الـرئيس األول           )٠,٨٨(الثالث من احملور الرئيس األول      

 وتعد هذه القيم مرتفعة ومطمئنة جداً ملـدى       ). ٠,٩٠(، واحملور الثالث     )٠,٨١( وللمحور الثاين   
ثبات أداة الدراسة، حيث يرى كثري من املختصني أن احملك للحكم على كفاية معامل ألفا كرونباخ                

، مما يشري إىل ثبات النتائج اليت ميكـن أن تـسفر عنـها أداة               )٥٩م،  ٢٠٠٥فهمي،  ) (٠,٧٥(هو  
  .الدراسة عند تطبيقها
  ) ٣٠=ن (ة ألفا كرونباخ  باستخدام طريق أداة الدراسةحملاورمعامالت الثبات : )١٩(جدول رقم 

  معامل الثبات  عدد العبارات  احملاور

  ٠,٩٤  ٢٤  احملور األول من احملور الرئيس األول

  ٠,٨٧  ١٥  احملور الثاين من احملور الرئيس األول

  ٠,٨٨  ١٤  احملور الثالث من احملور الرئيس األول

  ٠,٩٧  ٢٧  احملور الرابع من احملور الرئيس األول

  ٠,٨١  ١٥  الثايناحملور الرئيس 

  ٠,٩٠  ١٣  احملور الرئيس الثالث
  

صادقة يف قياس مـا     ، )االستبانة(   ونستخلص من نتائج اختباري الصدق والثبات أن أداة القياس          
وضعت لقياسه، كما أا ثابتة بدرجة جيدة جدا، مما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة وفاعلة هلذه                

  .  وميكن تطبيقها بثقةةالدراس

  



 

 
 

٧٢

  :تطبيق االستبانة:رحلة الرابعةامل

جلميـع أعـضاء هيئـة       خطابات موجهة            بعد التأكد من صدق وثبات االستبانة مت إعداد       
 الدراسة  استبانه مع   ، ومت إرفاقها   فيها ن أمهية هذه الدراسة وأمهية مشاركته     التدريس اإلناث لشرح  

 كانت عينة الدراسة هي كامـل اتمـع         ، وقد  إعادا و بتعبئتها   يقمنحىت  وتوزيعها هلن مناولةً    
، )٣٠(ولكن بعد استثناء األعضاء املشاركات يف العينة االستطالعية وعـددهن           ) ٢٤٥(وعددهن

أعضاء هيئة التدريس    متابعة   من وبعد شهرين . عضو) ٢١٥(أصبحت العينة الفعلية للدراسة قوامها      
استبانه ) ١٥٣(مت استرجاع    ،     هاتفيل   واتصا من قبل الباحثة وعن طريق بعض زميالا يف الكلية        

تقريباً، وتعد هذه النـسبة مـن نـسب     %) ٦١،٤٤(مكتملة البيانات أي بنسبة استرجاع بلغت       
  .الردود املقبولة يف العلوم السلوكية، وقد متّ تفريغها وحتليلها إحصائيا للتوصل إىل نتائج الدراسة 

  :أساليب املعاجلة اإلحصائية للبيانات: رابعاً 
ترميز وإدخال البيانات إىل    قامت الباحثة ب  لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها،               

 Statistical Package for Social اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة  ةاحلاسب اآليل باستخدام احلزم

Sciences) SPSS(، الرباعي  لتحديد طول خاليا مقياس ليكرت       و) املـستخدم  ) ا والعليا   احلدود الدني
، مث تقسيمه على عدد خاليا  املقياس للحصول علـى   )٣=١-٤( ، مت حساب املدى     استبانة الدراسة يف  

 وأ( قيمة يف املقيـاس      أقل ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل        بعد) ٠,٧٥= ٣/٤(طول اخللية الصحيح أي     
 تفـسري  ميكـن وهكـذا  ، هلذه اخللية وذلك لتحديد احلد األعلى ،)بداية املقياس وهي الواحد الصحيح  

  ) :٢٠(يف اجلدول حسب املقياس املذكورالنتائج 
  املقياس املستخدم يف تفسري نتائج الدراسة) :٢٠(جدول  

  درجة توافر املعوق  درجة مناسبة األسلوب  درجة امتالك الكفاية  املتوسط احلسايب

  )١(منعدمة  )١(منعدمة  )١(منعدمة  ١،٧٥ إىل أقل من ١

  )٢(ضعيفة  )٢(ضعيفة  )٢(ضعيفة  ٢،٥٠ىل أقل من  إ١،٧٥

  )٣(متوسطة  )٣(متوسطة  )٣(متوسطة  ٣،٢٥ إىل أقل من ٢،٥٠

  )٤(عالية  )٤(عالية  )٤(عالية  ٤ إىل ٣،٢٥من 

  :وقد مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية
اء هيئـة   أفراد الدراسة مـن أعـض     ) أو استجابات ( للتعرف على آراء     املئوية،التكرارات والنسب    . ١

 .التدريس اإلناث حنو حماور الدراسة املختلفة

 الدراسة عن كـل      عينة  وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض آراء أفراد        ،Meanاملتوسط احلسايب    . ٢
  .الرئيسة احملاور إىل جانب العباراتمن عبارة 



 

 
 

٧٣

أفـراد  ) استجابات(راء آ للتعرف على مدى احنراف Standard Deviationاالحنراف املعياري  . ٣
 .  الرئيسة عن متوسطها احلسايباحملاور من حمور رئيس ولكل العبارات من عبارةالدراسة لكل 

، )Independent-Samples T test( أو اختبار املقارنة بني جمموعتني مـستقلتني  ) ت(اختبار  . ٤
لرئيـسة يف   لبيان الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف استجابات أفراد جمتمع الدراسة حنو املتغريات ا            

املتغريات األولية هلم أو املتغريات     (وفقاً خلصائصهم الشخصية والوظيفية     ) املتغريات التابعة (الدراسة  
وجـود دورات تدريبيـة   (املكونة من جمموعتني فقط، وهي هنا متغري واحد فقط وهـو         ) املستقلة
 ) .تعليمية

بيان الفروق ذات الداللة ل، ) ONE-WAY ANOVA(أو حتليل التباين األحادي ) ف(اختبار   . ٥
) املتغريات التابعـة  (اإلحصائية يف استجابات أفراد جمتمع الدراسة حنو املتغريات الرئيسة يف الدراسة            

املكونة من أكثـر  ) املتغريات األولية هلم أو املتغريات املستقلة  (وفقاً خلصائصهم الشخصية والوظيفية     
يف التدريس اجلامعي، مكان احلصول على آخر مؤهل        الدرجة العلمية، اخلربة    (من قيمتني وهي هنا     

 ) .علمي، العمر

 الفروق ذات الداللة اإلحصائية ألي فئة من فئـات          اجتاه البعدي لتحديد    `Scheffeاختبار شيفيه    . ٦
أفراد الدراسة حسب متغريات الدراسة، وذلك إذا ما تبني من نتائج اختبار حتليل التبـاين وجـود                 

  .فروق ذات داللة إحصائية
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  إجابة السؤال األول •

  إجابة السؤال الثاين •

  إجابة السؤال الثالث •

  إجابة السؤال الرابع •
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  الفصل اخلامس
   ومناقشتهاعرض نتائج الدراسة

 وذلك  ،اسات السابقة الدربوربطها  وتفسريها   ومناقشتهاناول هذا الفصل عرض نتائج الدراسة       ت        
 التعرف على مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية              من خالل 

التربية يف جامعة امللك سعود، وأهم املعوقات اليت  حتول دون توافر كفايات التعليم اإللكتروين لديهن،                
د مت عرض ومناقشة النتائج تبعاً ألسئلة الدراسـة         واملقترحات املناسبة لتنمية تلك الكفايات لديهن، وق      

  :ووفقاً للمنهجية التالية لكل سؤال
  .استعراض النتائج بشكل جممل بالنظر إىل املتوسطات احلسابية للسؤال ككل . ١
  .استعراض نتائج كل حمور يف السؤال بالنظر إىل املتوسطات احلسابية . ٢
 أعلى النسب املئوية وأقلّها ومـن مثّ    استعراض النتائج لكل حمور يف السؤال بالنظر إىل        . ٣

  .تفسريها
  .مناقشتها وربطها بالدراسات السابقة  . ٤
  .تلخيص نتيجة السؤال إن تطلّب ذلك . ٥

  : اإلجابة عن السؤال األول 
ما مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية التربية             

  يف جامعة امللك سعود؟
  :اور كفايات التعليم اإللكتروين إىل مت تقسيم حم 

  .كفايات استخدام احلاسب اآليل  . ١
  ) .االنترنت( كفايات استخدام الشبكة العاملية  . ٢
  .كفايات استخدام نظم إدارة التعلم . ٣
التخطـيط،  :( كفايات تصميم املقررات اإللكترونية ، واليت مت تقسيمها إىل ثالث مراحل             . ٤

  ).ر وتنفيذهوالتصميم والتطوير، وإدارة املقر
وقد مت التعرف على مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروين هلا ككل، مث االنتقـال إىل الكفايـات                 

  :الفرعية حتت كل حمور ، وذلك على النحو التايل 
مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية التربية يف جامعـة               .١

  :محاور الرئيسة امللك سعود تبعاً لل
مت تلخيص تكرارات إجابة أعضاء هيئة التدريس اإلناث، والنـسب املئويـة، واالحنـراف               - 

  .املعياري، واملتوسطات احلسابية، وترتيبها تنازلياً لتكون جماالً الستقراء النتائج ودالالا
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 أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية التربية يف مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروين وفقاً للمحاور الرئيسة لدى): ٢١(جدول 
  جامعة امللك سعود

احملاور الرئيسة لكفايات التعليم 
  االلكتروين

املتوسط احلسايب 
  العام لدرجة املوافقة

  االحنراف املعياري
الترتيب وفقاً ملتوسط 

  درجة املوافقة
  ١  ٠,٥١٩  ٣,٤٧٠  استخدام احلاسب اآليل

  ٢  ٠,٥٠٥  ٣,٤٢٥  )االنترنت(استخدام الشبكة العاملية 
  ٣  ٠,٨٨٣  ٢,٩٠٨  .تصميم املقررات االلكترونية

  ٤  ٠,٧٨٠  ٢,٧٢٧  .استخدام نظم إدارة التعلم
   ٠,٥٣٥  ٣,١٣٣  املتوسط احلسايب العام

أن املتوسط احلسايب العام لدرجة توافر كفايات التعليم اإللكتروين بوجه عـام            ) ٢١(يتضح من اجلدول    
 مـن   ٣,١٣٣(ريس اإلناث بكلية التربية يف جامعة امللك سعود مبدينة الرياض هو            لدى أعضاء هيئة التد   

وبذلك ميكن القول إن درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية التربية يف جامعة              ).  درجات ٤
  .متوسطة هي درجة امللك سعود مبدينة الرياض لكفايات التعليم االلكتروين بوجه عام

  :يف احملاور الرئيسة التاليةوميكن تفصيل ذلك 
استخدام احلاسب اآليل وترتيبه األول لتوافر كفاياته لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث، حيث              •

بـاحنراف معيـاري    ) ٤ درجات مـن     ٣,٤٧٠(بلغت قيمة املتوسط احلسايب العام هلذا احملور      
استخدام احلاسـب   مما يعين أن درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس اإلناث لكفايات           ) ٠,٥١٩(

  .اآليل عالية
وترتيبه الثاين، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب العام هلذا         ) االنترنت(استخدام الشبكة العاملية     •

مما يعين أن درجة امتالك أعضاء هيئة       ) ٠,٥٠٥(باحنراف معياري   ) ٤ درجات من    ٣,٤٢٥(احملور
  . عالية) رنتاالنت(التدريس اإلناث لكفايات استخدام الشبكة العاملية 

تصميم املقررات االلكترونية وترتيبه الثالث، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب العـام هلـذا               •
مما يعين أن درجة امتالك أعضاء هيئـة        ) ٠,٨٨٣(باحنراف معياري   ) ٤ درجة من    ٢,٩٠٨(احملور

  .التدريس اإلناث لكفايات تصميم املقررات اإللكترونية متوسطة
وترتيبه الرابع، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب العـام للمحـور            لتعلماستخدام نظم إدارة ا    •

مما يعين أن درجة امـتالك أعـضاء هيئـة          ) ٠,٧٨٠(باحنراف معياري   ) ٤ درجة من    ٢,٧٢٧(
 .التدريس اإلناث لكفايات استخدام نظم إدارة التعلم متوسطة أيضاً 

وافر احملاور الرئيسة للكفايات لدى أعـضاء          و جتدر اإلشارة إىل أن ما سبق من ارتفاع درجة ت          
هيئة التدريس اإلناث بكلية التربية يف جامعة امللك سعود مبدينة الرياض ال تعين بالضرورة عدم وجود                
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جتاه بعض الكفايات الفرعية املندرجة حتت هذه احملاور الرئيـسة،          ) أو قليلة (درجات امتالك صغرية    
  :وهذا ما سنوضحه فيما يلي

توافر كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية التربية يف جامعة امللك              مدى  . ٢
  :سعود تبعاً للكفايات الفرعية لكل حمور 

  :كفايات استخدام احلاسب اآليل )أ
أن استجابات أعضاء هيئة التدريس اإلناث كانت  ما بني عالية إىل متوسـطة،              ) ٢٢(يتضح من اجلدول  

  : ترتيبها وترقيمها وفقاً ملتوسطاا احلسابية تنازلياً كالتايل وقد مت
إىل ) ١( تراوحت املتوسطات احلسابية لكفايات أعضاء هيئة التدريس اإلنـاث مـن الكفايـة                 -

ممـا يعـين أن     ) ٠،٢٩١-٠،٨٢(، وباحنراف معياري    )٤ من   ٣،٩٦ – ٣،٥(بني  ) ١٥(الكفاية    
  .توافرها كان بدرجة عالية

إىل الكفايـة    ) ١٦(توسطات احلسابية لكفايات أعضاء هيئة التدريس اإلناث من الكفاية             أما امل  - 
) ١،٠٨٠-٠،٩٢١(، وباحنراف معياري    )٤ من   ٣،٢٨١ –٢،٦٠٥(فقد تراوحت بني    ) ٢٤(

  .مما يعين أن توافرها كان بدرجة متوسطة 
ء هيئـة التـدريس     متتلكها أعضا %) ٦٦(وبنسبة  ) ٢٤(كفاية من أصل    ) ١٥(وهذا يعين أن هناك     

كان امتالكهن هلا بدرجة متوسـطة      %) ٣٣(كفايات بنسبة   )٩(اإلناث بنسبة عالية ، بينما هناك       
  ).٤ من ٣،٤٧(،وقد كان املتوسط العام للمحور 

  مدى توافر كفايات استخدام احلاسب اآليل لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية التربية يف جامعة امللك سعود): ٢٢(جدول  

منعدمة الكفاية
  )

١(
 

ضعيفة
 ) 

٢(
 

متوسطة 
)٣

(
 

عالية
   
)٤

(
 

فاقد
 املتوسط  

  احلسايب
  االحنراف
  املعياري

ترتيب 
العبارات 
وفقاً 
لدرجة 
  املوافقة

فتح جهاز احلاسـب اآليل وإغالقـه بطريقـة           ١٥١  صفر  ١  ١  ك
  ٩٨,٧  صفر  ٠,٧  ٠,٧  % .صحيحة

-  ٠,٢٩١  ٣,٩٦٧  
١  

 بـ احلذف أو النقل أو       التعامل مع امللفات سواء     ١٣٧  ٩  ٣  ٢  ك
  ٩٠,٧  ٦,٠  ٢,٠  ١,٣  %  .التعديل

٢  ٠,٤٩٠  ٣,٨٦١  ٢  

التمييز بـني أدوات  اإلدخـال و اإلخـراج و             ١٣٢  ١٧  ١  ١  ك
  ٨٧,٤  ١١,٣  ٠,٧  ٠,٧  %  .التخزين

٣  ٠,٤٢٢  ٣,٨٥٤  ٢  

ختزين امللفات والربامج على وحدات التخـزين         ١٣٣  ١٥  ٤  ١  ك
األقراص املدجمـة ،     ،   األقراص الصلبة (املختلفة  

  ٨٦,٩  ٩,٨  ٢,٦  ٧.  %  ).ذاكرة الفالش
-  ٤  ٠,٤٨٤  ٣,٨٣٠  

  ٥  ٠,٥٣٧  ٣,٧٨٨  -  ١٢٦  ٢٠  ٣  ٢  ك  .تنظيم امللفات يف صورة جملدات 
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منعدمة الكفاية
  )

١(
 

ضعيفة
 ) 

٢(
 

متوسطة 
)٣

(
 

عالية
   
)٤

(
 

فاقد
 املتوسط  

  احلسايب
  االحنراف
  املعياري

ترتيب 
العبارات 
وفقاً 
لدرجة 
  املوافقة

%  ٨٣,٤  ١٣,٢  ٢,٠  ١,٣  

التعامل مع أيقونات سطح املكتب وشريط املهام         ١٢٧  ١٨  ٥  ٣  ك
  ٨٣,٠  ١١,٨  ٣,٣  ٢,٠  %  .باحلذف واإلضافة والنقل

-  ٦  ٠,٦٠٧  ٣,٧٥٨  

التنقل بني الربامج املختلفة بسهولة ألداء مهمـة          ١١٩  ٢٧  ٤  ٣  ك
  ٧٧,٨  ١٧,٦  ٢,٦  ٢,٠  %  .حمددة يف نفس الوقت 

-  ٧  ٠,٦١٤  ٣,٧١٢  

طابعة ، ماسـح    (استخدام األجهزة امللحقة مثل       ١١٠  ٣٥  ٢  ٢  ك
  ٧٣,٨  ٢٣,٥  ١,٣  ١,٣  %  .بشكل صحيح) ضوئي

٨  ٠,٥٦٦  ٣,٦٩٨  ٤  

توصيل أسالك جهاز احلاسب اآليل وملحقاتـه         ١١٣  ٣٢  ٦  ١  ك
  ٧٤,٣  ٢١,١  ٣,٩  ٠,٧  %  .بطريقة صحيحة

٩  ٠,٥٧٨  ٣,٦٩١  ١  

حذف الربامج من اجلهاز عند االستغناء عنـها           ١١٧  ٢٤  ٩  ٣  ك
  ٧٦,٥  ١٥,٧  ٥,٩  ٢,٠  %  .باستخدام لوحة التحكم 

-  ١٠  ٠,٦٧٨  ٣,٦٦٧  

حتميل الربامج اجلاهزة باستخدام القرص املـدمج         ١١٣  ٣١  ٦  ٣  ك
)(CD   %  ٧٣,٩  ٢٠,٣  ٣,٩  ٢,٠  

-  ١١  ٠,٦٥١  ٣,٦٦٠  

  ١٠٧  ٣٧  ٦  ٢  ك
  . التعامل مع احلاسب اآليل بيسر وسهولة

%  ٧٠,٤  ٢٤,٣  ٣,٩  ١,٣  
٠,٦٢٦  ٣,٦٣٨  ١  

١٢  

 MS( استخدام برنامج العـروض التقدمييـة     ١١٠  ٢٨  ٨  ٤  ك

Power Point (  يف إنشاء العروض وإضافة
  ٧٣,٣  ١٨,٧  ٥,٣  ٢,٧  %  .التأثريات احلركية عليها

١٣  ٠,٧١٠  ٣,٦٢٧  ٣  

 إدراج وتضمني اجلداول والرسوم البيانية والصور   ١٠٤  ٣١  ١٠  ٧  ك
  ٦٨,٤  ٢٠,٤  ٦,٦  ٤,٦  %  .الثابتة للمستندات

١٤  ٠,٨١٣  ٣,٥٢٦  ١  

  ١٠٣  ٣٠  ١٤  ٦  ك
 )Word MS(رر النصوص   استخدام برنامج حم  

يف إنشاء وحترير وتنسيق املـستندات بفاعليـة        
  ٦٧,٣  ١٩,٦  ٩,٢  ٣,٩  %  .وكفاءة

-  ١٥  ٠,٨٢٠  ٣,٥٠٣  

فحص وحدات التخزين وتنظيفها قبل استخدامها    ٨١  ٤٥  ١٦  ١١  ك
للتأكد من خلوها من الفريوسـات باسـتخدام        

  ٥٢,٩  ٢٩,٤  ١٠,٥  ٧,٢  %  .برامج مضادات الفريوسات 

-  ١٦  ٠,٩٢١  ٣,٢٨١  

) فيديو،فالش،صوت(استخدام الوسائط املتعددة      ٧٥  ٤٦  ٢١  ٩  ك
.  %  ٤٩,٧  ٣٠,٥  ١٣,٩  ٦,٠  

١٧  ٠,٩٠٧  ٣,٢٣٨  ٢  

التمييز بـني أنـواع بـرامج احلاسـب اآليل            ٦٣  ٦٠  ٢٤  ٥  ك
)software :( بــرامج التــشغيل و الــربامج

  ٤١,٤  ٣٩,٥  ١٥,٨  ٣,٣  %  .التطبيقية و لغات الربجمة، برامج التأليف

١٨  ٠,٨١٩  ٣,١٩١  ١  

  ١٩  ٠,٨٧٧  ٣,١٥٨  ١  ٦١  ٦٥  ١٥  ١١  ك  .التعامل مع رسائل النظام التحذيرية بشكل إجيايب

  اسب اآليل لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية التربية يف جامعة امللك سعودمدى توافر كفايات استخدام احل): ٢٢(تابع جدول  
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منعدمة الكفاية
  )

١(
 

ضعيفة
 ) 

٢(
 

متوسطة 
)٣

(
 

عالية
   
)٤

(
 

فاقد
 املتوسط  

  احلسايب
  االحنراف
  املعياري

ترتيب 
العبارات 
وفقاً 
لدرجة 
  املوافقة

%  ٤٠,١  ٤٢,٨  ٩,٩  ٧,٢  

ملواقـع   ) links(إدراج  االرتباطات التشعبية       ٧٠  ٣٧  ٣٠  ١٣  ك
  ٤٦,٧  ٢٤,٧  ٢٠,٠  ٨,٧  %  .الويب ذات الصلة مبوضوع العرض التقدميي

١,٠٠٦  ٣,٠٩٣  ٣  
٢٠  

ضغط أو فك الـضغط للملفـات باسـتخدام           ٦٣  ٤٢  ٢٧  ١٧  ك
)WinRar, WinZip (   دف الـتحكم يف

  ٤٢,٣  ٢٨,٢  ١٨,١  ١١,٤  %  .حجمها

١,٠٣٣  ٣,٠١٣  ٤  
٢١  

  Avi(التمييز بني امللفات حسب االمتداد مثل  ٥٦  ٤٧  ٣٤  ١٤  ك

Html , Pdf, Doc , Ppt(  %  ٣٧,١  ٣١,١  ٢٢,٥  ٩,٣  
٢٢  ٠,٩٨٦  ٢,٩٦٠  ٢  

تقومي الربجميات التعليمية اجلاهزة مـن الناحيـة          ٤٤  ٦٤  ٢٤  ١٤  ك
  ٣٠,١  ٤٣,٨  ١٦,٤  ٩,٦  %  .التربوية

٢٣  ٠,٩٢٣  ٢,٩٤٥  ١  

 Acrobat(استخدام برامج نشر النصوص مثل   ٤٣  ٣٣  ٤٩  ٢٧  ك

Reader & Writer (  يف حتويل املـستندات
  ٢٨,٣  ٢١,٧  ٣٢,٢  ١٧,٨  %  .لنشر لصيغة قابلة ل

٢٤  ١,٠٨٠  ٢,٦٠٥  ١  

  

تشغيل جهاز احلاسب اآليل وإغالقه بطريقة صحيحة      "وتفصيل ذلك بالنظر للنسب املئوية، جند أن كفاية           
التعامل مع امللفـات    " ، تلتها كفاية    %)٩٨(كانت أعلى الكفايات امتالكاً حيث حصلت على نسبة         " 

التمييز بـني   "وتلتها كفاية   %) ٩٠,٧(حيث حصلت على نسبة     " ـ احلذف أو النقل أو التعديل     سواء ب 
، ومجيعها من الكفايات األساسية اليت ال ميكن        %) ٨٧,٤(بنسبة  " أدوات اإلدخال واإلخراج والتخزين   

ر التقين من    مواكبة التطو  أعضاء هيئة التدريس  استخدام احلاسب اآليل دون اتقاا وهذا يدل على حماولة          
أما أقل  . خالل استخدام احلاسب اآليل يف احلياة العامة تذليالً للصعوبات وتوفريا للجهد والوقت املبذول            

 & Acrobat Reader(استخدام برامج نشر النـصوص مثـل   " الكفايات امتالكاً فقد كانت كفاية 

Writer (       نسبة ضعف امتالك     حيث حصلت على أعلى   " يف حتويل املستندات لصيغة قابلة للنشر )  بعـد
تقومي الربجميات التعليمية اجلـاهزة مـن       " ، وتليها كفاية    %)٥٠(وكانت  ) مجع درجة ضعيفة ومنعدمة   

ويالحظ هنا أن الكفاية اليت تليها وهي       %) ٢٦(حيث ميتلكها بنسبة ضعيفة أو منعدمة       "  الناحية التربوية 
قد حصلت على نـسبة  )" Avi, Html, Pdf, Doc, Ppt(التمييز بني امللفات حسب االمتداد مثل " 

 )وهذه النسبة أعلى من سابقتها إال أن املتوسط احلسايب هلذه الكفايـة كـان               %) ٣١,٨(عدم امتالك   
 وهو ما جعل األوىل تسبقها يف عدم املوافقة، وهي كفايات وإن بدت             (٢,٩٦٠) وهو أقل من     (٢,٩٤٥
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 اإللكتروين إال أا تبدو متقدمة نوعاً ملـن يـستخدم           أساسية لعضو هيئة التدريس عند استخدامه للتعليم      
  .احلاسب اآليل بشكل حمدود يف احلياة اليومية فضالً عن العملية التعليمية

وباستقراء نتائج هذا احملور ومقارنته بنتائج الدراسات السابقة جند أن هناك توافقاً وانسجاماً مع نتائج               
إىل أن كفايات تـشغيل جهـاز احلاسـب اآليل          ) م٢٠٠٩بدح،(تلك الدراسات، فقد توصلت دراسة      

) ٥  مـن     ٤,٥٦(وتوصيله مبلحقاته كانت األكثر امتالكاً حيث حصلت على متوسطات أكـرب مـن              
كما اتفقـت   ) . ٥ من   ٣,٥١(والتعامل مع امللفات والربامج التطبيقية حصلت على متوسطات أكرب من           

 بأم يستخدمون احلاسـب      هيئة التدريس  أعضاءمن  % ٩١حيث ذكر   ) م٢٠٠٧آل مقبل، (مع دراسة   
من أعضاء هيئـة  %) ٨٤(ولكن . اآليل بشكل يومي مما يعين امتالكهم للكفايات األساسية يف استخدامه     

يرين أن ال ميلكن املهارات التقنية الالزمـة ، ويف هـذا            ) م٢٠٠٧الدخيل،(التدريس اإلناث يف دراسة     
"  يعود ذلك إىل قلة إملام أعضاء هيئة التدريس اإلناث مبفهـوم             اختالف عن نتيجة الدراسة احلالية ، وقد      

وأنه يشتمل على املهارات األساسية الستخدام احلاسب اآليل واعتقادهن بأنـه يعـين             " املهارات التقنية 
املهارات األكثر تعمقاً يف حني أن التعليم اإللكتروين ال يتطلب تقنياً إال اإلملام مبهارات استخدام احلاسب                

  .آليل واالنترنت ا
   وبشكل عام كانت النتيجة اليت توصلت إليها الدراسة احلالية يف هذا احملور نتيجـةً متفقـة مـع                  

) م٢٠٠٧القـرين، (، ويف هذا توافق مع دراسة       )عالية(الدراسات السابقة حيث درجة االمتالك للمحور       
تخدام احلاسـب اآليل بدرجـة       ميتلكون مهارات اس   أعضاء هيئة التدريس  %) ٨٤(اليت توصلت إىل أن     

 أعضاء هيئـة التـدريس    من  %) ٦٧(كذلك واليت توصلت إىل أن      ) م٢٠٠٧الشهري،(عالية، ودراسة   
  .ميتلكون مهارات استخدام احلاسب اآليل بدرجة عالية

  ) :االنترنت( كفايات استخدام الشبكة العاملية )ب
لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية التربية يف جامعة امللك )  االنترنت(مدى توافر كفايات استخدام الشبكة العاملية ): ٢٣(جدول  

  سعود

 الكفاية

منعدمة
)١

(
 

ضعيفة 
)٢

(
 

متوسطة 
)٣

(
 

عالية
)٤

(
 

فاقد
 املتوسط  

  احلسايب
  االحنراف
  املعياري

ترتيب 
العبارات وفقاً 
  لدرجة املوافقة

   ). E-mail(إرسال واستقبال الربيد اإللكتروين   ١٤٢  ٨  صفر  ١  ك
  ٩٤,٠  ٥,٣  صفر  ٠,٧  %

١  ٠,٣٢٩  ٣,٩٢٧  ٢  

التخلص من رسائل الربيد اإللكتروين غري املرغوب   ١٤٣  ٦  ١  ١  ك
  ٩٤,٧  ٤,٠  ٠,٧  ٠,٧  % .فيها 

٢  ٠,٣٤٨  ٣,٩٢٧  ٢  

 , Google (:استخدام حمركات البحث، مثل  ١٤٢  ١٠  صفر  ١  ك

yahoo(  للحصول على معلومات تفيد العملية
 .التعليمية

  ٩٢,٨  ٦,٥  صفر  ٠,٧  %
-  ٣  ٠,٣٤٣  ٣,٩١٥  
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 الكفاية

منعدمة
)١

(
 

ضعيفة 
)٢

(
 

متوسطة 
)٣

(
 

عالية
)٤

(
 

فاقد
 املتوسط  

  احلسايب
  االحنراف
  املعياري

ترتيب 
العبارات وفقاً 
  لدرجة املوافقة

  .إرسال مرفقات مع رسائل الربيد اإللكتروين  ١٣٦  ١٢  ٣  ١  ك

%  ٨٩,٥  ٧,٩  ٢,٠  ٠,٧   
٠,٤٤٧  ٣,٨٦٢  ١  

٤  

االتصال بشبكة االنترنت بسهولة أيا كان نوع   ١٠٧  ٤١  ١  ٢  ك
   ٧٠,٩  ٢٧,٢  ٠,٧  ١,٣  % ).من اهلاتف الثابت، السلكي، فضائي(االتصال 

٥  ٠,٥٦٠  ٣,٦٧٦  ٢  

استخدام شبكة االنترنت كمساند يف إجراء البحوث   ١١٣  ٣١  ٦  ٣  ك
   ٧٣,٩  ٢٠,٣  ٣,٩  ٢,٠  % .وتوثيقها وربطها مبصدرها األصلي

-  ٦  ٠,٦٥١  ٣,٦٦٠  

  ١٠٩  ٣١  ٧  ٥  ك
...) ملف،حترير،املفضله،أدوات (استخدم القوائم 

 firefox   Internet(لربامج تصفح االنترنت 

Explorer, Netscape ( ٧١,٧  ٢٠,٤  ٤,٦  ٣,٣  % .بفاعلية وكفاءة   
٧  ٠,٧٢٩  ٣,٦٠٥  ١  

  .حتميل امللفات والربامج من الشبكة والرفع إليها   ٩٥  ٣٦  ١٦  ٦  ك

%  ٦٢,١  ٢٣,٥  ١٠,٥  ٣,٩   
-  ٨  ٠,٨٣٤  ٣,٤٣٨  

إرسال واستقبال امللفات باستخدام برامج احملادثة   ٩٢  ٤٢  ١٠  ٩  ك
 messenger: (ل مث) on line(الفورية 

skipper.(   %  ٦٠,١  ٢٧,٥  ٦,٥  ٥,٩   
-  ٩  ٠,٨٥٥  ٣,٤١٨  

  .استخدام املكتبات اإللكترونية والتزود منها   ٧٢  ٤٧  ١٩  ١٠  ك

%  ٤٨,٦  ٣١,٨  ١٢,٨  ٦,٨   
١٠  ٠,٩١٧  ٣,٢٢٣  ٥  

تطبيق قواعد التعامل مع الشبكة العاملية وفق قواعد   ٧٥  ٤٧  ١٣  ١٧  ك
قواعد احلماية ( جب إتباعها مثلاللياقة والسلوك الوا

   ٤٩,٣  ٣٠,٩  ٨,٦  ١١,٢  %  ..).الفكرية
١١  ٠,٩٩٩  ٣,١٨٤  ١  

التواصل مع اجلامعات ومراكز البحوث لالستفادة من   ٥٩  ٥٠  ٣١  ١٣  ك
   ٣٨,٦  ٣٢,٧  ٢٠,٣  ٨,٥  % .إمكانيام 

-  ١٢  ٠,٩٦٧  ٣,٠١٣  

  ٥٩  ٤٧  ٢٤  ٢٣  ك
ة مثل قاعدة استخدام قواعد املعلومات اإللكتروني

للحصول على  ) ERIC(املعلومات التربوية إريك 
  ٣٨,٦  ٣٠,٧  ١٥,٧  ١٥,٠  % .معلومات ختدم العملية التعليمية

-  ١٣  ١,٠٧١  ٢,٩٢٨  

متابعة التطور املهين يف جمال التقنيات التعليمية   ٤٧  ٥٤  ٣٥  ١٦  ك
   ٣٠,٩  ٣٥,٥  ٢٣,٠  ١٠,٥  % .وتطبيقات الشبكة العاملية

١٤  ٠,٩٧٤  ٢,٨٦٨  ١  

 .استخدام مؤمترات الفيديو واملؤمترات الصوتية  ٤٠  ٥٥  ٣١  ٢٣  ك

%  ٢٦,٨  ٣٦,٩  ٢٠,٨  ١٥,٤   
١٥  ١,٠١٩  ٢,٧٥٢  ٤  

أن استجابات أعضاء هيئة التدريس اإلناث كانت ما بني عالية إىل متوسـطة،             ) ٢٣(يتضح من اجلدول    
  :طاا احلسابية تنازلياً كالتايل وقد مت ترتيبها وترقيمها وفقاً ملتوس

  لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية التربية يف جامعة امللك سعود) االنترنت( مدى توافر كفايات استخدام الشبكة العاملية ): ٢٣(تابع جدول 
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إىل ) ١( تراوحت املتوسطات احلسابية لكفايات أعضاء هيئة التدريس اإلنـاث مـن الكفايـة                 -
مما يعين أن   ) ٠,٣٢٩-٠,٨٥٥(، وباحنراف معياري    )٤ من   ٣,٩٢ – ٣,٤١٨(بني    ) ٩(الكفاية    

 .درجة توافر هذه الكفايات عالية 

إىل ) ١٠(لكفايات أعضاء هيئة التدريس اإلناث مـن الكفايـة            تراوحت املتوسطات احلسابية    -
مما يعـين أن    ) ١,٠١٩-٠,٩١٧(، وباحنراف معياري    )٤ من   ٣,٢٢ –٢,٧٥(بني  ) ١٥(الكفاية    

  .توافرها كان بدرجة متوسطة 
كفايات من كفايات استخدام االنترنت لدى أعضاء هيئة التـدريس اإلنـاث            ) ٩(      وهذا يعين أن    

كفايات تتوافر لدى أعضاء هيئـة التـدريس        )٦(، بينما حصلت    %) ٦٠(لية وبنسبة موافقة    بدرجه عا 
  %) .٤٠(اإلناث بدرجة متوسطة ونسبة موافقة 

       وتفصيل ذلك بالنظر إىل النسب املئوية، أن أعلى الكفايات امتالكاً لدى أعضاء هيئة التـدريس               
حيث حصلت على نسبة بلغت     " ،  )E-mail(كتروين  إرسال واستقبال الربيد اإلل   " اإلناث، هي كفاية    

رغم أن نسبة االمتالك كانت أكرب من       " التخلص من رسائل الربيد اإللكتروين      "وتليها كفاية    %) ٩٤(
؛ ألن قيمة االحنراف املعياري للكفاية األوىل كـان أقـل مـع             %)٩٤,٧(الكفاية األوىل حيث بلغت     

 أن جتانس استجابات أفراد الدراسة كان أكرب للكفاية األوىل          تساوي قيمة املتوسط احلسايب، وهذا يعين     
بنـسبة  " استخدام حمركات البحث للحصول على معلومات ختدم العملية التعليميـة           "،مث تلتها كفاية    

ومجيعها من الكفايات األساسية الستخدام االنترنت بشكل عام فضالً عـن اسـتخدامه             %) ٨٩,٥(
ات البحث والتواصل مع اآلخرين عرب الربيد اإللكتروين اسـتخدامات          التعليم حيث يعد استخدام حمرك    

  . بشكل كبريأعضاء هيئة التدريسأساسية وعامة لكل مستخدم لالنترنت مما جعلها متوافره لدى 
استخدام مؤمترات الفيديو واملـؤمترات     "       أما بالنسبة للكفايات األضعف امتالكاً فقد كانت كفاية         

متابعـة  " ، وتليها كفايـة     %)٣٦(بلغت  ) بعد مجع نسبة منعدمة مع ضعيفة     ( امتالك   بنسبة." الصوتية
" وتليها كفاية   " ،  %)٣٣,٥(بنسبة  "التطور املهين يف جمال التقنيات التعليمية وتطبيقات الشبكة العاملية          

ظيـف  ومجيعها من الكفايات املتقدمـة لتو     %) ٢٠،٧(بنسبة  " استخدام قواعد املعلومات اإللكترونية     
استخدام االنترنت سواء يف التطوير أو البحث العلمي أو التعليم اإللكتروين الذي مل يستخدم بعد، واليت                

   .أعضاء هيئة التدريسمل تتوافر لدى معظم 
      وباستقراء نتائج الدراسات السابقة جند أن هناك توافقاً وانسجاماً مع نتائج الدراسة احلالية، حيث              

يد اإللكتروين كأداة يف التواصل مع الطلبة هو أكثر األمناط شيوعاً يف استخدام التعليم              كان استخدام الرب  
%) ٦٨(و  ) م٢٠٠٨الـشهري، (من أعضاء هيئة التدريس يف دراسة       %) ٦٠,٦(اإللكتروين فقد ذكر      

من أعضاء هيئة التـدريس     %) ٩١,١(، وكذلك   ) م٢٠٠٧القرين،(من أعضاء هيئة التدريس يف دراسة       
آل (من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة طيبة يف دراسـة           %) ١٠٠(، و )م٢٠٠٨(ة املخضوب   يف دراس 
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أم مجيعاً يستخدمون الربيد اإللكتروين كأداة رئيسة لتبادل املعلومات مـع الطلبـة ،          )  م٢٠٠٧مقبل،
مه رغم عدم تفعيلهم لكثري من األدوات األخرى للتعليم اإللكتروين ، وقد يعود ذلك لسهولة اسـتخدا               

وأكـدت دراسـة    . وتيسريه لكثري من الصعوبات اليت قد تصاحب التواصل املباشـر وجهـاً لوجـه             
وضرورة إكساا وممارستها من قبـل      " استخدام حمركات البحث  "على أمهية كفاية    ) م٢٠٠٦عزمي،(

، ويف هذا اتفاق مع الدراسـة       )٥ من   ٤,٦٩(أعضاء هيئة التدريس، وقد حصلت على متوسط حسايب         
ة، حيث حصلت كفاية استخدام حمركات البحث على املرتبة الثالثة يف مستوى امتالك أعضاء هيئة               احلالي

  .التدريس اإلناث هلا 
      وقد جاءت الدراسة احلالية بنتائج متفقة مع الدراسات السابقة عن الكفايات األقل امتالكاً فقـد               

من أعضاء هيئـة    %) ٧٩(اً، حيث ذكر  هي التقنية األقل استخدام   " مؤمترات الصوت والفيديو  "كانت  
) م٢٠٠٧القرين،(من أعضاء هيئة التدريس يف دراسة       %) ٨٠(و  ) م٢٠٠٨(التدريس يف دراسة الشهري   

بـأم ال يـستخدمون مـؤمترات    ) م٢٠٠٩العرتي،(من أعضاء هيئة التدريس يف دراسة     %) ٦٣،٩(و
هامـة  "ى أمهيتها ووصفتها بأـا      عل) م٢٠٠٦عزمي،(رغم تأكيد دراسة    . الصوت والفيديو إال نادراً     

، وقد  )٥ من   ٤,٢١(عند استخدام أو تطبيق التعليم اإللكتروين فقد حصلت على متوسط حسايب            " جداً
يعود ضعف امتالكها يف الدراسة احلالية إىل عدم ممارستها وقلة الشعور بأمهيتها،كما أن املرأة يف اتمع                

  . على الشبكة من وجهة نظر دينية أو جمتمعيةاحمللي قد تتحفظ على تسجيل صورا وطرحه
يف مـستوى امـتالك     ) م٢٠٠٩بدح،(      وقد اتفقت الدراسة احلالية يف هذا احملور مع نتيجة دراسة           

فقد توصلت دراسة بـدح إىل      " استخدام قواعد املعلومات اإللكترونية     " أعضاء هيئة التدريس لكفاية     
ه مستوى أعضاء هيئة التدريس اإلناث يف الدراسة احلالية، وقد          أم ميتلكوا بدرجة متوسطة وهو نفس     

إما  أن ممارسة أعضاء هيئة التدريس اإلناث للبحث العلمي كانت قليلـة،             : يعود ذلك إىل أحد سببني    
والاليت مل ميارسن البحث العلمي بعد وبالتايل مل حيتجن هلـا ، أو              " املعيدات"منهن من   %) ٤٤(حيث  

علومات، حيث اللغة املستخدمة هي االجنليزية وهو مـا قـد يعـده الـبعض معوقـاً                 لطبيعة قواعد امل  
  .الستخدامها 

     وبشكل عام تعترب النتيجة اليت توصلت إليها الدراسة احلالية نتيجةً متفقة مـع نتـائج الدراسـات                 
( والشهري) م٢٠٠٧(ويف هذا توافق مع دراسيت القرين     ) عالية  (السابقة ،حيث درجة االمتالك للمحور      

 ميتلكون مهارات استخدام االنترنت     أعضاء هيئة التدريس  من  %) ٨٤(واللتني توصلتا إىل أن     ) م٢٠٠٨
  .بدرجة عالية

  :كفايات استخدام نظم إدارة التعلم ) ج
أن استجابات أعضاء هيئة التدريس اإلناث كانت متفاوتة ما بني عالية           ) ٢٤(      يتضح من اجلدول    

  :فة، وقد مت ترتيبها وترقيمها وفقاً ملتوسطاا احلسابية تنازلياً كالتايل ومتوسطة إىل ضعي



 

 
 

٨٤

) ٢(و) ١( تراوحت املتوسطات احلسابية لكفايات أعضاء هيئة التدريس اإلناث يف الكفـايتني               -
مما يعين أن توافرها كان     ) ٠,٩١٥-٠,٨٧٢(وباحنراف معياري   ) ٤ من   ٣,٤٧ – ٣,٣٩١(بني  

  .بدرجة عالية 
 من  ٣,٢٠ – ٢,٥١٣(فقد تراوحت متوسطاا احلسابية بني      ) ٩(وحىت  ) ٣(الكفايات من    أما   -

 .مما يعين أن توافرها كان بدرجة متوسطة ) ١,١٥٠-١,١٦٣(واحنراف معياري ) ٤

علـى  ) ١٣(إىل الكفايـة  ) ١٠( وقد حصلت كفايات أعضاء هيئة التدريس اإلناث من الكفاية        -
مما ) ١,٠٦٥-١,٠٢٦(واحنراف معياري   ) ٤ من   ٢,١٩٩ – ٢,١١(متوسطات حسابية بلغت    

  .يعين أن توافرها كان بدرجة ضعيفة 
وهذا يعين  أن هناك كفايتان تتوافران لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث بدرجة عاليـة وبنـسبة                       

 كفايات تتوافر لدى أعـضاء هيئـة التـدريس اإلنـاث بدرجـة متوسـطة              ) ٧(فقط، و %) ١٥(
، ومبتوسط عام   %) ٢٣,١(كفايات تتوافر بدرجة ضعيفة وبنسبة      )٤( كما أن هناك     ،%)٦١,٥(وبنسبة

  ).٢,٧٢٧(للمحور بلغ 
مدى توافر كفايات توظيف أدوات أنظمة إدارة التعلم االلكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية التربية يف ): ٢٤(جدول 

  جامعة امللك سعود

 الكفاية

منعدمة 
)١

(
 

ضعيفة 
)٢

(
 

متوسطة 
)٣

(
 

عالية  
)٤

(
 

فاقد
 املتوسط  

  احلسايب
  االحنراف
  املعياري

ترتيب 
العبارات 

وفقاً لدرجة 
  املوافقة

  ١٠٣  ٣٠  ٥  ١٣  ك
  .جدولة املقرر ووضع خطة لتدريسه

%  ٦٨,٢  ١٩,٩  ٣,٣  ٨,٦  
١  ٠,٩١٥  ٣,٤٧٧  ٢  

التواصل مع الطالبات من خالل االتصال غري   ٩٠  ٣٨  ١٥  ٨  ك
تروين ومنتديات مثل الربيد اإللك(املتزامن 
  ٥٩,٦  ٢٥,٢  ٩,٩  ٥,٣  %  ).النقاش

-  ٢  ٠,٨٧٢  ٣,٣٩١  

 تقدمي الواجبات واستالمها من الطالبات   ٧٥  ٣٣  ١٨  ٢٧  ك
  ٤٩,٠  ٢١,٦  ١١,٨  ١٧,٦  % .إلكترونياً

-  ٣  ١,١٥٠  ٣,٠٢٠  

  ٦٥  ٤٤  ٢٥  ١٩  ك
  .متابعة أداء الطالبات وإصدار تقارير عنها

%  ٤٢,٥  ٢٨,٨  ١٦,٣  ١٢,٤  
-  ٤  ١,٠٤٥  ٣,٠١٣  

 التواصل مع الدعم الفين يف النظام عند وجود   ٥٤  ٤٧  ٢٨  ٢٢  ك
  ٣٥,٨  ٣١,١  ١٨,٥  ١٤,٦  %  .مشكالت 

١,٠٥٨  ٢,٨٨١  ٢  
٥  

استخدام استراتيجيات للكشف عن متابعة   ٤١  ٥٠  ٣٠  ٣١  ك
: الطالبات أثناء النشاطات التزامنية مثل

  ٢٧,٠  ٣٢,٩  ١٩,٧  ٢٠,٤  %  طالعات الرأي االختبارات القصرية املفاجئة واست
٦  ١,٠٨٥  ٢,٦٦٥  ١  

استخدام األجهزة امللحقة خلدمة التعليم 
  ١,٢٢٣  ٢,٦١٨  ١  ٥٤  ٢٧  ٣٠  ٤١  كيف ...) مساعات ، كامريا الويب(اإللكتروين

٧  
  

 



 

 
 

٨٥

 الكفاية

منعدمة 
)١

(
 

ضعيفة 
)٢

(
 

متوسطة 
)٣

(
 

عالية  
)٤

(
 

فاقد
 املتوسط  

  احلسايب
  االحنراف
  املعياري

ترتيب 
العبارات 

وفقاً لدرجة 
  املوافقة

  ٣٥,٥  ١٧,٨  ١٩,٧  ٢٧,٠  % .التواصل مع اآلخرين

املقرر من خالل أداة  تصميم استبيانات خاصة ب  ٤١  ٤٥  ٣٠  ٣٦  ك
  ٢٧,٠  ٢٩,٦  ١٩,٧  ٢٣,٧  % . االستبيان

٨  ١,١٢٣  ٢,٥٩٩  ١  

 استخدام أداة اإلعالنات يف طرح األخبار اخلاصة   ٣٩  ٤٢  ٢٦  ٤٣  ك
  ٢٦,٠  ٢٨,٠  ١٧,٣  ٢٨,٧  % .باملقرر للطالبات

٩  ١,١٦٣  ٢,٥١٣  ٣  

 التواصل مع الطالبات من خالل االتصال   ٤٥  ٢٩  ٣٦  ٤٢  ك
  ٢٩,٦  ١٩,١  ٢٣,٧  ٢٧,٦  %  ) .مثل احملادثة الفورية( تزامنامل

١٠  ١,١٨٥  ٢,٥٠٧  ١  

 حتديد ساعات مكتبية إلكترونية للرد على   ٣٩  ٣٣  ٣٥  ٤٥  ك
  ٢٥,٧  ٢١,٧  ٢٣,٠  ٢٩,٦  %  .استفسارات الطالبات عرب احملادثات الفورية

١١  ١,١٦٦  ٢,٤٣٤  ١  

ءات اإللكترونية مبا خيدم  إدارة احلوارات واللقا  ١٩  ٤٠  ٤٤  ٤٨  ك
  .العملية التعليمية داخل الفصول االفتراضية 

%  ١٢,٦  ٢٦,٥  ٢٩,١  ٣١,٨  

١٢  ١,٠٢٦  ٢,١٩٩  ٢  

 تصميم االختبارات اإللكترونية لتقومي الطالبات   ٢٠  ٣٤  ٣٩  ٥٧  ك
  .من خالل استخدام أدوات النظام 

%  ١٣,٣  ٢٢,٧  ٢٦,٠  ٣٨,٠  

١٣  ١,٠٦٥  ٢,١١٣  ٣  

        وتفصيل ذلك بالنظر للنسب املئوية، أن أعلى كفاية متتلكها أعضاء هيئة التدريس اإلناث كانـت               
، وتلتـها   %)٨٨,١(وحصلت على نسبة امتالك عالية بلغـت        " جدولة املقرر ووضع خطة لتدريسه    " 

، ومن  %)٨٤,٨(الية بلغت   بنسبة امتالك ع  " التواصل مع الطالبات من خالل الربيد غري املتزامن       "كفاية  
،وقـد يعـود ذلـك إىل أن هـذه     %)٧٠,٦(بنسبة " تقدمي الواجبات واستالمها إلكترونياً" مث كفاية  

 متارسها من دون    أعضاء هيئة التدريس  الكفايات ال تقتصر على استخدام نظم إدارة التعلم بل إن أغلب            
  .استخدام تلك النظم عن طريق الربيد اإللكتروين 

تصميم االختبارات اإللكترونية لتقومي الطالبات من خالل استخدام        " لها امتالكاً كانت كفاية           وأق
" ، وتلتها كفايـة     %)٦٤(، حيث حصلت على نسبة امتالك ضعيفة أو منعدمة بلغت           "أدوات النظام   

، حيـث   "ة  إدارة احلوارات واللقاءات اإللكترونية مبا خيدم العملية التعليمية داخل الفصول االفتراضـي           
حتديد ساعات مكتبية إلكترونية للـرد علـى        " ، وقد حصلت كفاية     %) ٦٠,٩(حصلت على نسبة    

وقد %) ٥٢,٦(على املرتبة الثالثة بنسبة عدم امتالك بلغت        "استفسارات الطالبات عرب احملادثات الفورية      
عة الدراسـة، األمـر     يعود ذلك ألن هذه الكفايات تتطلب تفعيل استخدام التعليم اإللكتروين داخل قا           

    .أعضاء هيئة التدريسالذي مل يتم بعد يف كلية التربية مما أضعف مستوى توافر هذه الكفايات لدى 
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      وباستقراء نتائج الدراسات السابقة جند أن هناك اختالفاً بينها وبني الدراسة احلاليـة، حيـث إن                
كانت املهارة األقل استخداماً يف دراسة  Web Ctجدولة املقرر ووضع خطة لتدريسه باستخدام نظام 

؛ ورمبا يعود ذلك إىل أن الدراسة احلالية        )٥ من   ٢,٣٨(حيث حصلت على متوسط     ) م٢٠٠٩(العرتي  
تتناول موضوع االمتالك بغض النظر عن املمارسة، كما أا قد تناولت نظم إدارة التعلم من غري حتديد                 

  .Web Ct لنظام أعضاء هيئة التدريسى ممارسة قد اقتصرت عل) م٢٠٠٩(بينما دراسة العرتي 
من أكثر الكفايات امتالكاً وممارسة يف كثري       " تسليم الواجبات واستالمها الكترونياً     "      وتعد كفاية   

، بل إن بعض التجـارب      ) م٢٠٠٧(ودراسة البلوشي وعسريي  ) م٢٠٠٩(من الدراسات كدراسة بدح   
إللكتروين يف استالم وتسليم الواجبات عرب الوسائط اإللكترونية        يف اجلامعات يقتصر استخدامها للتعليم ا     

فراد الدراسة ضـعفاً يف قـدرم علـى         أ، أما االختبارات فقد أظهر      ) م٢٠٠٩(كما ذكرت اإلرياين  
، واليت توصـلت إىل أن      )م٢٠٠٨(تصميمها وإجرائها إلكترونياً ، وهو ما يتعارض مع دراسة الشهري         

 يستخدمون االختبارات اإللكترونية بدرجة عالية ، وترى الباحثة بأن          ريسأعضاء هيئة التد  من  %) ٦٠(
اختالف النمط التعليمي املستخدم يف الدراستني قد يكون السبب، حيث إن اجلامعة العربية املفتوحـة               
تستخدم التعليم عن بعد والذي يتطلب إجراء اختبارات إلزامية للطالب والطالبات إلكترونياً بينما يعد               

خدام التعليم اإللكتروين يف جامعة امللك سعود يف مراحله األوىل يف بعض الكليات ومل يطبق فعلياً يف                 است
  .كلية التربية، حيث النمط املستخدم حالياً فيها هو التعليم التقليدي 

       وبشكل عام كانت النتيجة اليت توصلت إليها الدراسة احلالية متفقة مع الدراسات السابقة، حيث             
الـيت توصـلت إىل أن   ) م٢٠٠٧(ويف هذا توافق مع دراسة القرين ) متوسطة (درجة االمتالك للمحور    

%) ٣٢( بدرجة متوسطة وWeb Ct ميتلكون مهارات التعامل مع نظام أعضاء هيئة التدريس%) ٤٨(
أعضاء من  %) ٤٨(كذلك واليت توصلت إىل أن      ) م٢٠٠٨(منهم فقط بدرجة عالية ، ودراسة الشهري      

منهم ميتلكوا بدرجة عالية ، كما      %) ٣٢( ميتلكون مهارات التعامل بدرجة متوسطة ، و       يئة التدريس ه
 مل يتمكنوا بعد من كفايات اسـتخدام        أعضاء هيئة التدريس  أكدت على أن    ) م٢٠٠٦(أن دراسة شبل  

  .أدوات التعليم اإللكتروين 
  

  :كفايات تصميم املقررات اإللكترونية )د
  

التخطـيط،  (:  هـي  فايات هذا احملور إىل ثالثة مراحل لتصميم املقررات االلكترونيـة       قُسمت ك        
وستعرض الباحثة أوالً نتائج احملـور ككـل مث سـتتناول            ،   )التصميم واإلعداد، وإدارة املقرر وتنفيذه    

  . التفصيل داخل كل مرحلة 
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عضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية التربية يف جامعة امللك مدى توافر كفايات تصميم املقررات االلكترونية  لدى أ): ٢٥(جدول  
  سعود 

  مراحل تصميم
   املقررات االلكترونية  

املتوسط احلسايب 
  العام لدرجة املوافقة

االحنراف 
  املعياري

الترتيب وفقاً ملتوسط 
  درجة املوافقة

  ١  ٠,٩٦١  ٣,١٠٦  التخطيط
  ٢  ٠,٨٩٧  ٢,٨٥٤  التصميم واإلعداد

  ٣ ٠,٩٦٨  ٢,٨١٠  تنفيذهإدارة املقرر و
أن درجة توافر كفايات املراحل الثالث بشكل عام متوسطة، حيـث أن            ) ٢٥(يتضح من اجلدول        

، ويليه التصميم واإلعداد حيث بلـغ       )٣,١٠٦(التخطيط كان يف الترتيب األول وبلغ املتوسط العام له          
  ) .٢,٨١٠(م ، مث إدارة املقرر وتنفيذه مبتوسط عا) ٢,٨٥٤(املتوسط العام 

وجتدر اإلشارة أنه رغم توافر كفايات تصميم املقررات بشكل عام بدرجة متوسـطة يف املراحـل                     
الثالث فإن ذلك ال يعين بالضرورة عدم وجود كفايات فرعية عالية أو ضعيفة أو منعدمة االمتالك حتت                 

  :هذه املراحل كالتايل 
  :كفايات التخطيط 

مدى توافر كفايات التخطيط يف تصميم املقررات اإللكترونية لـدى          ) ٢٦(        يتضح من اجلدول    
مما يعـين   ) ٣،٣٧(أعضاء هيئة التدريس اإلناث، وقد حصلت كفايتان على أعلى متوسط حسايب بلغ             

ممـا  ) ٤ من   ٣،٢١٧  -٢،٧٦( توافرها بدرجة عالية ، بينما حصلت باقي الكفايات على متوسطات           
اء هيئة التدريس اإلناث بدرجة متوسطة، رغم أن معظـم كفايـات هـذه              يعين أا متوافرة لدى أعض    

 بشكل يومي أثناء تصميم     أعضاء هيئة التدريس  املرحلة من مراحل تصميم املقررات اإللكترونية متارسها        
  .مقرران التقليدية 

التدريس اإلناث بكلية التربية يف مدى توافر كفايات التخطيط يف تصميم املقررات االلكترونية لدى أعضاء هيئة ): ٢٦(جدول  
  جامعة امللك سعود

 الكفاية

منعدمة
 )

١(
 

ضعيفة 
)٢

(
 

متوسطة 
)٣

(
 

عالية
  )

٤(
 

فاقد
 املتوسط  

  احلسايب
  االحنراف
  املعياري

ترتيب 
العبارات وفقاً 
  لدرجة املوافقة

 حتديد األهداف العامة للمقـرر       ٩٥  ٣١  ٦  ٢١  ك
  ٦٢,١  ٢٠,٣  ٣,٩  ١٣,٧%  .واألهداف الفرعية اليت حتققها

-  ١ ١,٠٥٩  ٣,٣٠٧  

 تقسيم املقرر إىل وحدات حسب       ٩٦  ٢٩  ٧  ٢١  ك
  ٦٢,٧  ١٩,٠  ٤,٦  ١٣,٧%  .األهداف الفرعية 

-  ٢ ١,٠٦٥  ٣,٣٠٧  

وضع جدول زمين إلجناز املهـام        ٨٨  ٣١  ١١  ٢٢  ك
  ٥٧,٩  ٢٠,٤  ٧,٢  ١٤,٥%  .املختلفة إلعداد املقرر 

٣ ١,٠٩١  ٣,٢١٧  ١  

ــ ــة  ص ــداف الفرعي   ٤ ١,٠٨٠  ٣,٢٠٩  -  ٨٧  ٣٢  ١٣  ٢١  كياغة األه
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 الكفاية

منعدمة
 )

١(
 

ضعيفة 
)٢

(
 

متوسطة 
)٣

(
 

عالية
  )

٤(
 

فاقد
 املتوسط  

  احلسايب
  االحنراف
  املعياري

ترتيب 
العبارات وفقاً 
  لدرجة املوافقة

للوحدات بأسلوب واضح وقابـل     
  .للقياس

%٥٦,٩  ٢٠,٩  ٨,٥  ١٣,٧  

 حتديد املتطلبات املادية والبـشرية       ٦٢  ٤٨  ١٩  ٢٤  ك
  ٤٠,٥  ٣١,٤  ١٢,٤  ١٥,٧%  .الالزمة لبناء املقرر 

-  ٥ ١,٠٧٨  ٢,٩٦٧  

  ٦٠  ٥٠  ١٨  ٢٤  ك
  . حتديد خصائص الطالبات

%٣٩,٥  ٣٢,٩  ١١,٨  ١٥,٨  
٦ ١,٠٧٢  ٢,٩٦١  ١  

 تقرير مدى مالئمة املقرر لتقدميه       ٥٢  ٤٦  ٢٠  ٣٤  ك
  ٣٤,٢  ٣٠,٣  ١٣,٢  ٢٢,٤%  .عرب الشبكات 

٧ ١,١٤٩  ٢,٧٦٣  ١  

  :كفايات التصميم واإلعداد 
 تـصميم املقـررات     مدى توافر كفايات التـصميم واإلعـداد يف       ) ٢٧(يتضح من اجلدول              

  :اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث، وذلك على النحو التايل
بـاحنراف معيـاري    ) ٣،٢٧(على أعلى متوسط حسايب، وقد بلـغ        ) ١( حصلت كفاية واحدة     -
" اختيار استراتيجيات تعلم وتعلـيم متنوعـة      " مما يعين توافرها بدرجة عالية وهي كفاية        ) ١،٠٤٩(

ممـا يعـين أن     ) ٣،٢١٧-٣،١٩١(على املتوسطات احلـسابية     ) ٣(و) ٢( الكفايتان   بينما حصلت 
 .توافرها كان بدرجة متوسطة تقترب من العالية 

مما يعـين  )  ٣،٠٣٣ -٢،٦٧من (  على متوسطات) ١٢(وحىت ) ٤( بينما حصلت الكفايات من     -
 .أا متوافرة لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث بدرجة متوسطة 

مما يعـين   ) ١،١٢٣(واحنراف معياري   ) ٢،٤٠١(على متوسط حسايب    ) ١٣(حصلت كفاية   وقد   -
حتويل احملتوى التعليمي إىل سيناريو لربنامج ميكـن أن         "توافر هذه الكفاية بدرجة ضعيفة وهي كفاية        

  ".يفهمه املربمج
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دى أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية مدى توافر كفايات التصميم واإلعداد يف تصميم املقررات االلكترونية ل): ٢٧(جدول 
  التربية يف جامعة امللك سعود

 الكفاية

منعدمة 
)١

(
 

ضعيفة 
)٢

(
 

متوسطة 
)٣

(
 

عالية 
)٤

(
 

فاقد
 املتوسط  
  احلسايب

  االحنراف
  املعياري

ترتيب 
العبارات 
وفقاً 
لدرجة 
  املوافقة

التعلم : اختيار استراتيجيات تعلم وتعليم متنوعة مثل         ٩٠  ٣٤  ٨  ٢٠  ك
ناقشة، أو احملاضرة ، أو املشاريع ، أو        التعاوين ، أو امل   

  ٥٩,٢  ٢٢,٤  ٥,٣  ١٣,٢  %  .حل املشكالت ، أو احملاكاة

١ ١,٠٤٩  ٣,٢٧٦  ١  

لتـدريس الفعالـة لتحقيـق      حتديد استراتيجيات ا    ٨٢  ٤٠  ١١  ١٩  ك
  ٥٣,٩  ٢٦,٣  ٧,٢  ١٢,٥  %  .األهداف

٢ ١,٠٣٥  ٣,٢١٧  ١  

  ٨٥  ٣٣  ١٢  ٢٢  ك
  .مي يف خطة املقرر وضع معايري واضحة للتقو

%  ٥٥,٩  ٢١,٧  ٧,٩  ١٤,٥  
١,٠٩٠  ٣,١٩١  ١ 

٣  

ــددة    ٧٤  ٣٦  ١٧  ٢٦  ك ــائط متع ــات وس ــرر مبلف ــدعيم املق  ت
حتقق أهـداف املقـرر وتناسـب       ..)صوت،فيديو(

  ٤٨,٤  ٢٣,٥  ١١,١  ١٧,٠  %  .الطالبات
٤ ١,١٣٢  ٣,٠٣٣  ١  

ادة منـها يف    حتليل نتائج التقومي وتفسريها لالسـتف       ٥٤  ٥٢  ٢٣  ٢٢  ك
  ٣٥,٨  ٣٤,٤  ١٥,٢  ١٤,٦  %  .حتسني األداء 

-  ٥ ١,٠٤٥  ٢,٩١٤  

  ٥٠  ٥٨  ٢١  ٢٢  ك
  .استخدام أمناط إجيابية ومتنوعة للتغذية الراجعة 

%  ٣٣,١  ٣٨,٤  ١٣,٩  ١٤,٦  
٦ ١,٠٢٤  ٢,٩٠١  ٢  

حتديد أمناط التغذية الراجعـة املناسـبة خلـصائص           ٥٧  ٤٩  ٢١  ٢٦  ك
  ٣٧,٣  ٣٢,٠  ١٣,٧  ١٧,٠  %  . املقرر وتفاعالتهالطالبات ولطريقة 

٧ ١,٠٨٩  ٢,٨٩٥  ٢  

للمواضيع املرتبطة   ) links(وضع ارتباطات تشعبيه      ٥٧  ٣١  ٣١  ٣٣  ك
  ٣٧,٥  ٢٠,٤  ٢٠,٤  ٢١,٧  %  .ببعضها

-  ٨ ١,١٧٧  ٢,٧٣٧  

تطبيق أساليب تقومي متنوعـة ومالئمـة للتعلـيم           ٤٤  ٤٦  ٣١  ٣٠  ك
ارات ، مشروعات ، حقيبـة      اختب: اإللكتروين مثل 

  ٢٩,١  ٣٠,٥  ٢٠,٥  ١٩,٩  %   e-portfolioالطالب اإللكترونية 
٩ ١,٠٩٦  ٢,٦٨٩  ١  

..) حقيبة ، برجمية    (تطوير برنامج للتعلم الذايت مثل        ٤٧  ٤٣  ٢٩  ٣٣  ك
  ٣٠,٩  ٢٨,٣  ١٩,١  ٢١,٧  %  .تناسب الطالبات وحتقق أهداف الوحدة 

١٠ ١,١٣٠  ٢,٦٨٤  ٢  

  ٥١  ٣٩  ٢٣  ٣٩  ك
  .إتاحة الفرصة للطالبات للمشاركة يف بناء املقرر 

%  ٣٣,٦  ٢٥,٧  ١٥,١  ٢٥,٧  
١١ ١,١٨٩  ٢,٦٧١  ١  

متزامن (حتديد أسلوب االتصال اإللكتروين املناسب        ٣٧  ٤٢  ٣٢  ٤٠  ك
  ٢٤,٥  ٢٧,٨  ٢١,٢  ٢٦,٥  %  . بني عناصر العملية التعليمية) أو غري املتزامن

١٢ ١,١٣٠  ٢,٥٠٣  ٢  

 حتويل احملتوى التعليمي إىل سيناريو لربنامج ميكن أن        
  .يفهمه املربمج 

  ١٣ ١,١٢٣  ٢,٤٠١  ١  ٣٢  ٤٢  ٣٣  ٤٥  ك
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كفاية تتوافر بدرجة عاليـة لـدى       ) ١٣(      ويتضح مما سبق أن هناك كفاية واحدة فقط من إمجايل           
، %)٨٤،٦(اية بدرجة متوسطة بنسبة     كف) ١١(، وكانت   %)٧،٧(أعضاء هيئة التدريس اإلناث بنسبة      

  %) .٧،٧(وكفاية واحدة بدرجة ضعيفة بنسبة 
  :كفايات إدارة املقرر وتنفيذه 

مدى توافر كفايات إدارة املقرر وتنفيذه يف تصميم املقررات اإللكترونيـة  ) ٢٨(     يتضح من اجلدول   
كفاية علـى   ) ١٣(ور والبالغة   لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث ، و قد حصلت مجيع كفايات هذا احمل            

مما يعين توافرها لدى أعضاء     ) ١،١٢٤ -١،٠٦٦(، واحنراف   )٣،٠٣٣-٢،٦٢(متوسطات تتراوح بني    
  .هيئة التدريس اإلناث بدرجة متوسطة 

بكلية مدى توافر كفايات إدارة املقرر وتنفيذه يف تصميم املقررات االلكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث ): ٢٨(جدول  
  التربية يف جامعة امللك سعود 

 الكفاية

منعدمة
 )

١(
 

ضعيفة 
)٢

(
 

متوسطة 
)٣

(
  

عالية
  )

٤(
 

فاقد
 املتوسط  

  احلسايب
  االحنراف
  املعياري

ترتيب 
العبارات 
وفقاً 
لدرجة 
  املوافقة

 حتديد مواعيد تقـدمي نـشاطات الـتعلم          ٧٤  ٣٣  ٢١  ٢٤  ك
  ٤٨,٧  ٢١,٧  ١٣,٨  ١٥,٨  %  .األسبوعية لتسهيل تعلم الطالبات 

١ ١,١٢٤  ٣,٠٣٣  ١  

احلذف (  التعامل مع املقرر مبرونة من حيث         ٦٨  ٤٥  ١٤  ٢٥  ك
حسب جمريات املقـرر    ) و اإلضافة والتعديل  

  ٤٤,٧  ٢٩,٦  ٩,٢  ١٦,٤  %  .وظروفه
٢ ١,٠٩٧  ٣,٠٢٦  ١  

 توفري معلومات واضحة للطالبات عن كل        ٦٠  ٤٢  ٢٥  ٢٥  ك
إستراتيجية تعلم مستخدمة من حيث الطريقة     

  ٣٩,٥  ٢٧,٦  ١٦,٤  ١٦,٤  %  .ألهدافوا

٣ ١,١٠٢  ٢,٩٠١  ١  

 توجيه الطالبات حنو الـتعلم الـذايت مـن           ٤١  ٥٤  ٢٥  ٢٨  ك
  ٢٧,٧  ٣٦,٥  ١٦,٩  ١٨,٩  %  .املقررات املقدمة عرب الشبكات 

٤ ١,٠٦٦  ٢,٧٣٠  ٥  

إثارة دافعية الطالبات للتفاعل مـع املقـرر          ٤٨  ٤٠  ٣٣  ٣١  ك
  ٣١,٦  ٢٦,٣  ٢١,٧  ٢٠,٤  %  .اإللكتروين 

٥ ١,١٢٣  ٢,٦٩١  ١  

  ٤٩  ٣٥  ٣٧  ٣١  ك
متابعة أداء الطالبات ومـدى تقـدمهن يف        
التعلم من املقرر اإللكتروين لتقدمي املساعدة      

  ٣٢,٢  ٢٣,٠  ٢٤,٣  ٢٠,٤  %  .عند احلاجة

٦ ١,١٣٢  ٢,٦٧١  ١  

إدارة الوقت لتقدمي وتطوير املقـرر علـى          ٣٨  ٤٦  ٣٧  ٢٩  ك
  ٢٥,٣  ٣٠,٧  ٢٤,٧  ١٩,٣  %  .الشبكة 

٧ ١,٠٦٦  ٢,٦٢٠  ٣  

كفاية جند أن أعلى الكفايات امتالكاً      ) ٢٧(وبالنظر إىل كفايات هذا احملور مبراحله الثالث والبالغة             
، حيث حصلت على نسبة امـتالك       "حتديد األهداف العامة للمقرر واألهداف الفرعية اليت حتققها         "هي  
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، حيث حصلت   "تقسيم املقرر إىل وحدات حسب األهداف الفرعية        " وتلتها كفاية    ،%)٨٢،٤(بلغت  
" ويالحظ بأن كال الكفايتني من مرحلة التخطـيط،  مث كفايـة             %) ٨١،٧(على نسبة امتالك بلغت     

مـن  " اختيار استراتيجيات تعلم وتعليم متنوعة مناسبة خلصائص الطالبات ولطريقة املقرر وتفاعالتـه           
 - مجيع النسب بعد مجع درجة متوسطة وعالية       –%) ٨١،٦(م واليت حصلت على نسبة      مرحلة التصمي 

 هلذه الكفايات أثناء تصميم مقررام التقليدية فجميـع         أعضاء هيئة التدريس  وقد يعود ذلك إىل ممارسة      
كفايات مرحلة التخطيط ال تتطلب تطبيق التعليم اإللكتروين إمنا هي كفايـات مـشتركة يف تـصميم          

  .رات التقليدية أيضاًاملقر
حتويل احملتوى التعليمي إىل سيناريو لربنامج ميكن أن يفهمـه      " يف حني كانت أقل الكفايات امتالكاً هي      

حتديد "  تليها كفاية    -بعد مجع درجة ضعيفة ومنعدمه    -%)٥١،٣(، حيث حصلت على نسبة      "املربمج
وبلغت نسبة  " بني عناصر العملية التعليمية   ) متزامن أو غري املتزامن   (أسلوب االتصال اإللكتروين املناسب     

  . للتعليم اإللكتروينأعضاء هيئة التدريسوقد يعود ذلك لعدم استخدام %) ٤٧،٧(امتالكها 
قد أكدت على بعض الكفايات،     ) م٢٠٠٦(    وباستقراء نتائج الدراسات السابقة جند أن دراسة عزمي       

وضع األهداف العامة للمقـرر وصـياغة       " من أعضاء هيئة التدريس كفاية      %) ٩٠،٤(حيث وصف   
حتديـد األنـشطة واالسـتراتيجيات      " كفايـة    أعضاء هيئة التدريس  من  %) ٨٩(، و "أهدافه الفرعية   

أعضاء هيئة  من  %) ٩٩(فريى  ) م٢٠٠٧(، أما دراسة السايح والعمري    "مهمتان جداً "، بأما   "التعليمية
دراسة احلالية بني الدراسات السابقة ؛ ففـي حـني           أمهية هذه الكفاية، ويف ذلك توافق بني ال        التدريس

لتقرران األمهية ، جند أن نتائج الدراسـة        ) م٢٠٠٧(و السايح والعمري  ) م٢٠٠٦(جاءت دراسة عزمي    
  .احلالية جاءت مكملّةً هلا بتأكيد امتالك أعضاء هيئة التدريس اإلناث هلذه الكفاية 

أمهية حتويل احملتوى العلمي إىل سـيناريو ومـدى         ) م٢٠٠٦عزمي،(        وبالرغم من تقرير دراسة     
 إال أن الدراسة احلالية قد توصلت إىل أا أقل الكفايات امتالكـاً؛             أعضاء هيئة التدريس  كفايتها لدى   

، أو لقلة ممارستهن    "سيناريو"وقد يعود ذلك إما إىل عدم فهم أعضاء هيئة التدريس اإلناث ملدلول كلمة              
  .     تدرن على هذه الكفايةهلذه الكفاية، أو لعدم 

      وبشكل عام كانت النتيجة متفقة مع الدراسات السابقة حيث كان درجـة االمـتالك للمحـور        
أعضاء هيئة  من  %) ٤٨(اليت توصلت إىل أن     ) م٢٠٠٨(ويف هذا توافق مع دراسة الشهري       ) متوسطة  (

منهم فقط بدرجـة عاليـة ،       %) ٣٦( ميتلكون مهارات التصميم التعليمي بدرجة متوسطة و       التدريس
 ميتلكـون   أعضاء هيئة التـدريس   من  %) ٥٠(كذلك واليت توصلت إىل أن      ) م٢٠٠٧(ودراسة القرين   

  .   فقط منهم ميتلكوا بدرجة عالية %) ٣٧(بدرجة متوسطة ، و مهارات التصميم التعليمي
 وما سبق مـن دراسـات       ،)٢١(وباستقراء نتائج السؤال األول بكافة حماوره والنظر إىل اجلدول          

  :سابقة، ميكن تلخيص اآليت 
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حصلت كفايات استخدام احلاسب اآليل على املرتبة األوىل يف امتالك أعضاء هيئة التـدريس               •
وتليها يف املرتبة الثانية كفايات استخدام االنترنت بتوسط عام         ) ٣,٤٧(اإلناث هلا مبتوسط عام     

المح العصر احلايل من اندماج لتقنيات االتصال       ، وميكن اعتبار ذلك نتيجةً منطقيه مل      )٣,٤٢٥(
واملعلومات حبيث أصبحت جزءاً ال يتجزأ من احلياة العلمية والعملية وحىت االجتماعية منها ،مما              

  على تعلم املهـارات الالزمـة السـتخدامها وخـصوصاً         - ومنهم األكادمييني  -ألزم الكثري   
  .نب حيام املختلفة األساسية منها، واليت تساعدهم على تيسري جوا

رغم أن كفايات تصميم املقررات االلكترونية جاءت يف املرتبة الثالثة يف مستوى امتالك أعضاء               •
، إال أن مستواهن بدا متوسطاً، وعند التأمل يف         )٣,٩٠٨(هيئة التدريس اإلناث هلا مبتوسط عام       

توي على خطوات إجرائية    مراحل التصميم التعليمي وخصوصاً يف مرحلة التخطيط ، جند أا حت          
منطقية تؤديها بعض أعضاء هيئة التدريس اإلناث عند تصميم مقررام التقليدية دون علمهـن              

  مبسماها العلمي؛ وذلك إما إلحساسهن بأمهيتها أو تكراراً للطريقة اليت درسن ا،              - أحياناً –
فايـات املعنيـة بـدمج      وتالحظ الباحثة بأن الكفايات اليت حصلت على امتالك أقل هي الك          

واستخدام الوسائط اإللكترونية أثناء تصميم املقرر مثل بعـض كفايـات مرحلـة التـصميم            
وكفايات مرحلة إدارة املقرر، حيث مل تمارس بعد من قبل أعضاء هيئة التدريس اإلناث نظراً                

 الكفايـات   يف الكلية بشكل جاد، ولعد تدرن على تطبيق هذه        التعليم اإللكتروين   لعدم تطبيق   
باعتبارها كفايات تقنية وفنية تتطلب مهارات وقدرات فنية غري موجودة لدى كثري من أعضاء              

 .هيئة التدريس اإلناث

، وقد  )٢,٧٢٧(جاءت كفايات استخدام نظم إدارة التعلم أقل الكفايات امتالكاً مبتوسط عام             •
اء تدريس املقرر باعتبارها    يكون ذلك للسبب نفسه، حيث إا تناقش الوسائط اإللكترونية أثن         

كفايات تقنية وفنية تتطلب مهارات وقدرات فنية، يف حني أن التعليم اإللكتروين مل يـستخدم               
  .فعلياً يف تدريس املقررات يف كلية التربية ماعدا بعض االجتهادات الفردية من هنا وهناك 

   :إجابة السؤال الثاين
يئة التدريس اإلناث يف مدى توافر كفايات        هل توجد فروق دالة إحصائياً بني أعضاء ه       

العمر ، الدرجة العلمية ، مكـان احلـصول   : التعليم اإللكتروين تعزى للمتغريات التالية 
 على الدرجة ، عدد سنوات اخلربة ، وجود دورات تدريبية   ؟

  :متت اإلجابة عن هذا السؤال باستخدام كل من 



 

 
 

٩٣

ني لدراسة االختالفات ذات الداللـة اإلحـصائية يف        للمقارنة بني جمموعتني مستقلت   ) ت(اختبار   •
متوسط درجة توافر كفايات حماور التعليم اإللكتروين باختالف املتغري االمسي مـن قيمـتني              

  ).وجود دورات تدريبية(
للمقارنة بني عدة جمموعـات مـستقلة لدراسـة         ) اختبار ف  ( ANOVAاختبار حتليل التباين   •

ئية يف متوسط درجة توافر كفايات العناصر الرئيسة للتعلـيم          االختالفات ذات الداللة اإلحصا   
اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث باختالف املتغريات االمسية املكونة من أكثر مـن              

الدرجة العلمية، وفئات العمر، وفئات عدد سنوات اخلربة، ومكان احلصول          (قيمتني وهي هنا    
  ).على آخر مؤهل علمي

 .بني كل جمموعتني على حدة) إن وجد( لتحديد موضع االختالف `Scheffeاختبار شيفيه  •

  :العمر  ) ١
  :ما يلي)  ٢٩(يتضح من اجلدول 

 هناك فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجة توافر كفايات اسـتخدام احلاسـب اآليل لـدى             -
لـة احملـسوبة    أعضاء هيئة التدريس اإلناث باختالف أعمارهن ، حيث كانت قيمة مـستوى الدال            

 -) عاماً ٣٥أقل من   (لصاحل أعضاء هيئة التدريس اإلناث ذوات األعمار        ) ٠,٠٥(  أقل من    )٠,٠١٨(
 ، أن متوسط درجة توافر كفايات استخدام احلاسب         `Scheffeحيث  تبني بعد إجراء اختبار شيفيه        

 ٤٥من  (ت األعمار   اآليل لديهن كان أكرب بشكل دال إحصائياً من أعضاء هيئة التدريس اإلناث ذوا            
، ومل يظهر اختبار شيفيه البعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسـط تـوافر                ) عاماً فأكثر 

 إىل أقل   ٣٥من  (لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث ذوات األعمار        " كفايات استخدام احلاسب اآليل   
ختبار وجـود فـروق دالـة      ، كما مل يظهر اال    ) عاماً فأكثر  ٤٥من  (وذوات األعمار   )  عاماً ٤٥من  

من (وذوات األعمار   )  عاماً ٣٥أقل من   (إحصائياً  لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث ذوات األعمار          
  ). عاما٤٥ً إىل أقل من ٣٥

 مل يتبني وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجة توافر احملاور األخرى لكفايات التعلـيم                 -
يس اإلناث باختالف أعمارهن ، حيث كانت قيم مستوى الداللة          اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدر    

  ). ٠,٠٥( هلذه احملاور أكرب من مستوى الداللة 

  

  

  



 

 
 

٩٤

يف متوسط درجة توافر كفايات العناصر الرئيسة ) الفروقات(لدراسة االختالفات ) ف(نتائج اختبار حتليل التباين ): ٢٩(جدول  
  س اإلناث باختالف أعمارهنللتعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدري

 كفايات حماور
  التعليم االلكتروين

 فئات األعمار
حجم 
  العينة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 فقيمة 
  احملسوبة

مستوى 
 الداللة
 احملسوب

شيفيه 
Scheffe`  

  ٠,٤٩٧  ٣,٥٣٦  ٨٨   عاما٣٥ًأقل من ) ١
  ٠,٥٠٠  ٣,٤٩٤  ٣٩   عاما٤٥ً إىل أقل من ٣٥من ) ٢

استخدام احلاسـب   
  اآليل

  ٠,٥٦٢  ٣,٢١٢  ٢٦   عاماً فأكثر٤٥من ) ٣
٠,٠١٨  ٤,١٣٦∗ 

أكرب من ) ١(
)٣(  

  ٠,٥١٥  ٣,٤٥٧  ٨٨   عاما٣٥ًأقل من ) ١

  استخدام االنترنت  ٠,٤٤٩  ٣,٤٦٩  ٣٩   عاما٤٥ً إىل أقل من ٣٥من ) ٢
  ٠,٥٣١  ٣,٢٥٤  ٢٦   عاماً فأكثر٤٥من ) ٣

  ال يوجد ٠,١٦٣  ١,٨٣٦

  ٠,٧٦٦  ٢,٧٩١  ٨٨   عاما٣٥ًأقل من ) ١
  ٠,٨٠١  ٢,٦٩٩  ٣٩   عاما٤٥ً إىل أقل من ٣٥من ) ٢

أدوات أنظمة  توظيف  
إدارة التعلـــــيم 

  ٠,٧٩٥  ٢,٥٥٤  ٢٦   عاماً فأكثر٤٥من ) ٣  االلكتروين
  ال يوجد ٠,٣٨٥ ٠,٩٥٩

  ٠,٧٩٥  ٢,٩٧٤  ٨٨   عاما٣٥ًأقل من ) ١
  ٠,٩٨١  ٢,٨٥١  ٣٩   عاما٤٥ً إىل أقل من ٣٥من ) ٢

ــررات  تــصميم املق
  االلكترونية

  ١,٠١٨  ٢,٧٧٠  ٢٦   عاماً فأكثر٤٥من ) ٣

   يوجدال ٠,٦٤١ ٠,٥٢٨

وتعد هذه النتيجة منطقية، حيث تشري دراسات اليونسكو إىل أن عامل العمر من أهم العوامل اليت ينبغي                 
لتعليم اجلامعي؛ ألن األصغر سـناً      أن تؤخذ يف احلسبان عند تطوير النماذج اإللكترونية املستخدمة يف ا          

، كما أن نتيجة الدراسـة احلاليـة         )UNESCO,1998(غالباً أكثر انسجاماً مع التقنية وتطبيقاا       
 عاماً يف امتالكهن لكفايـات اسـتخدام        ٣٥واليت تبني تفوق أعضاء هيئة التدريس اإلناث األصغر من          

أعـضاء هيئـة    ، حيث مستوى وعي     )م٢٠٠٦(احلاسب اآليل تتفق مع نتيجة كل من دراسة اخلطيب        
 ٣٩-٣٣( للتعلم اإللكتروين وامتالكهم لكفاياته املعرفية كان أكرب ملن كانت أعمارهم مـابني     التدريس

اليت أظهرت أن اجليل األصغر من األساتذة هم األكثر استعماالً          ) Mitra,1999(، ودراسة ميترا    )عاماً
توصـلت إىل أن    ) Williams،2000(ية ، إال أن دراسة وليامز       للربيد اإللكتروين واألكثر تقبالً للتقن    

أكثر فهماً وامتالكاً لكفايات تصميم الربجميات التعليمية من الفئات األقـل           ) عاما٤٠ً-٣٣(ذوي الفئة   
لدرجـة   احلاملني   أعضاء هيئة التدريس  عمراً ، وإذا نظرنا هلذه الفئة على أا أصغر الفئات سناً يف سلم              

  . دراسات وليامز فإن نتيجة هذه الدراسة تتفق مع الدراسة احلالية يفالدكتوراه

                                           
  ).٠,٠٥(يوجد اختالف دال إحصائياً عند مستوى معنوية   ∗∗∗∗

   . مت التأكد من توافر شرط التوزيع الطبيعي لكل وجه من أوجه متغري مكان احلصول على آخر مؤهل
  



 

 
 

٩٥

أما بالنسبة للكفايات األخرى للتعليم اإللكتروين ككفايات تصميم املقررات اإللكترونيـة وكفايـات             
استخدام نظم إدارة التعلم وكفايات استخدام االنترنت فإن الفئات العمرية املختلفـة ألعـضاء هيئـة                

ث قد تقاربت يف مستوى امتالكهن هلذه الكفايات ومل توجد داللة إحـصائية للفـروق               التدريس اإلنا 
 .    بينهن، وقد يعود ذلك إىل قلة ممارسة معظم الفئات هلذه الكفايات 

  :الدرجة العلمية )٢
أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجـة تـوافر حمـاور    ) ٣٠(يتضح من اجلدول   

اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث باختالف الدرجة العلميـة ، حيـث             كفايات التعليم   
كانت قيم مستوى الداللة احملسوب جلميع حماور الكفايات أكرب من مستوى الداللة مسبقاً، وهو هنا               

 )٠,٠٥ .(  
توافر حماور كفايات التعليم يف متوسط درجة ) الفروقات(لدراسة االختالفات ) ف(نتائج اختبار حتليل التباين ): ٣٠(جدول  

    اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث باختالف الدرجة العلمية

  العناصر الرئيسة
   للتعليم االلكتروين

 ∗∗∗∗الدرجة العلمية 
حجم 
  العينة

 املتوسط احلسايب
االحنراف 
  املعياري

 فقيمة 
  احملسوبة

مستوى 
 الداللة
 احملسوب

  ٠,٤٩٤  ٣,٤٤٦  ٥١  اذ مساعد فأعلىأست) ١
  استخدام احلاسب اآليل  ٠,٦٧٧  ٣,٤٠٦  ٣٤  حماضر) ٢
  ٠,٤٤٦  ٣,٥٢١  ٦٨  معيد) ٣

٠,٥٣٤  ٠,٦٣٠ 

  ٠,٤٩٣  ٣,٤٤٦  ٥١  أستاذ مساعد فأعلى) ١

  استخدام االنترنت  ٠,٥٨٨  ٣,٤٠٤  ٣٤  حماضر) ٢
  ٠,٤٧٥  ٣,٤٢١  ٦٨  معيد) ٣

٠,٩٢٧  ٠,٠٧٦ 

  ٠,٨٦٢  ٢,٦٦٠  ٥١  أستاذ مساعد فأعلى) ١
  ٠,٧٩٤  ٢,٦٣٧  ٣٤  حماضر) ٢

توظيف أدوات أنظمـة    
  تروينإدارة التعليم االلك

  ٠,٧٠٥  ٢,٨٢٣  ٦٨  معيد) ٣
٠,٣٩٩ ٠,٩٢٥ 

  ١,٠٦٥  ٢,٧٧٥  ٥١  أستاذ مساعد فأعلى) ١
  ٠,٩٢٣  ٢,٨٨١  ٣٤  حماضر) ٢

ــررات   ــصميم املق ت
  االلكترونية

 ٠,٦٩٠  ٣,٠٢١  ٦٨  معيد) ٣

٠,٣١٧ ١,١٥٧ 

واليت توصلت إىل أنه ال يوجد فروق دالة إحصائياً بـني           ) م٢٠٠٦(جة مع دراسة شبل   وتتفق هذه النتي  
أعضاء هيئة التدريس اإلناث يف متوسط استخدامهم ألدوات التعليم اإللكتروين بـاختالف درجتـهم              

                                           
؛ ألن حجـم    )أستاذ مساعد فأعلى  (يف فئة واحدة حتت مسمى      ) أستاذ مساعد ( مع  ) أستاذ ، أستاذ مشارك   (مت ضم القيم اخلاصة بـ       ∗∗∗∗

وبالتايل مل يتحقق شرط التوزيع الطبيعي يفضل أن ) ٢-٣(يف جدول ) ٤ ، أستاذ مشارك ٣أستاذ (العينة اخلاص ذه القيم كان قليل جداً 
فهمي، (والذي يعد أساساً يف تطبيق اختبار حتليل التباين         )  حىت يتحقق شرط االعتدالية تلقائياً     ٣٠ة لكل وجه أكثر من      يكون حجم العين  

  ).٤٦٩م، ٢٠٠٥
  



 

 
 

٩٦

 أعضاء هيئـة التـدريس    إىل عدم وجود اختالف بني      ) م٢٠٠٥(العلمية ، كما توصلت دراسة العسيلي     
 درجتهم العلمية يف تقديرهم ألمهية كفايات املشرف األكـادميي يف جامعـة القـدس               تعزى الختالف 

،  واللتني توصلتا إىل     )م٢٠٠٧(و دراسة الدايل  )م٢٠٠١(املفتوحة ، يف حني اختلفت مع دراسة القثامي       
 كانوا أكثر امتالكاً لكفايات تكنولوجيا التعليم ،      " أستاذ مساعد " ذوي درجة    أعضاء هيئة التدريس  أن  

 ذوو الدرجـة نفـسها      أعضاء هيئة التدريس  ، واليت توصلت إىل أن      )م٢٠٠٦(وكذلك دراسة اخلطيب  
كانوا أكثر وعياً وامتالكاً للكفايات املعرفية من نظرائهم، وهم نفسهم الذين حـصلوا             ) أستاذ مساعد (

  ).م٢٠٠٦(على تقدير أعلى ألمهية كفايات تصميم برجميات التعليم اإللكتروين يف دراسة عزمي
       وميكن تفسري ذلك االختالف بني نتيجة الدراسة احلالية وبعض نتائج الدراسـات الـسابقة ، أن          
الدراسة احلالية تناولت كفايات التعليم اإللكتروين، واليت ختتلف عن الدراسات السابقة، حيث يتطلـب      

وهـو ماقـد    ( عملية التعليمية   امتالكها ممارسة وتطبيقاً لكل من الوسائط اإللكترونية واستخدامها يف ال         
وهو مـا  (ومبادئ التصميم التعليمي وتطبيقها يف املواقف التدريسية    ) يتقنه ذوو مدرجة معيد أو حماضر       

مما قد يعين متازجاً جلميـع      ) قد يتقنه ذوو درجة أستاذ مساعد فأعلى نظراً خلربم وممارستهم للتدريس          
  .   لعدم وجود فروق - يف نظر الباحثة-أفراد الدراسة وهو السبب 

  :اخلربة يف التدريس اجلامعي)٣
أنه ليس هناك  فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجـة تـوافر    ) ٣١(         يتضح من اجلدول    

احملاور لكفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث باختالف عدد سنوات خربن يف              
قيم مستوى الداللة جلميع احملاور الرئيسة أكرب مـن قيمـة مـستوى    التدريس اجلامعي ، حيث كانت      

  ). ٠,٠٥( الداللة 
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  



 

 
 

٩٧

يف متوسط درجة توافر كفايات العناصر الرئيسة ) الفروقات(لدراسة االختالفات ) ف(نتائج اختبار حتليل التباين ): ٣١(جدول  
  د سنوات خربن يف التدريس اجلامعيللتعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث باختالف عد

  

  العناصر الرئيسة
   للتعليم االلكتروين

فئات عدد سنوات اخلربة يف 
 ∗∗∗∗التدريس اجلامعي 

حجم 
  العينة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 فقيمة 
  احملسوبة

مستوى 
 الداللة
 احملسوب

  ٠,٤٩٦  ٣,٥١٩  ٨٥   سنوات٥أقل من ) ١
  ٠,٥١٩  ٣,٤٨٣  ٢٥   سنوات١٠ إىل أقل من ٥من ) ٢

استخدام احلاسب 
  اآليل

  ٠,٥٦١  ٣,٣٦٧  ٤٣   سنوات فأكثر١٠من ) ٣
٠,٢٩٦  ١,٢٢٩ 

  ٠,٥٢٨  ٣,٤٣٥  ٨٥   سنوات٥أقل من ) ١
  استخدام االنترنت  ٠,٤١٤  ٣,٥٠٧  ٢٥   سنوات١٠ إىل أقل من ٥من ) ٢
  ٠,٥١٣  ٣,٣٥٩  ٤٣   سنوات فأكثر١٠من ) ٣

٠,٤٨٩  ٠,٧١٨ 

  ٠,٧٣٣  ٢,٨٢٠  ٨٥   سنوات٥أقل من ) ١
  ٠,٨٠٠  ٢,٦١٤  ٢٥   سنوات١٠ إىل أقل من ٥من ) ٢

ت أنظمة توظيف أدوا
إدارة التعليم 

  ٠,٨٤٨  ٢,٦١٠  ٤٣   سنوات فأكثر١٠من ) ٣  االلكتروين
٠,٢٦٠ ١,٣٥٨ 

  ٠,٨١٢  ٢,٩٣٧  ٨٥   سنوات٥أقل من ) ١
  ٠,٨٤٨  ٣,٠٣٨  ٢٥   سنوات١٠من  إىل أقل ٥من ) ٢

تصميم املقررات 
  االلكترونية

  ١,٠٣١  ٢,٧٧٤  ٤٣   سنوات فأكثر١٠من ) ٣

٠,٤٤٨ ٠,٨٠٧ 

، حيث مل تظهر فروق يف      )م٢٠٠٦(        وقد اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة اخلطيب        
 للكفايات املعرفية باختالف خربم يف التدريس ،يف حني اختلفت          أعضاء هيئة التدريس  متوسط امتالك   

، حيث تفوق ذوو اخلربة التدريسية األكثر من مخس سنوات علـى            )م٢٠٠١(تيجة دراسة القثامي  مع ن 
أقرام األقل خربة يف امتالكهم لكفايات تكنولوجيا التعليم،وقد يكون سبب هذا االختالف أن طبيعـة        

يفـر  اخلربة املطلوبة يف التعليم اإللكتروين ختتلـف عنـها يف التعلـيم التقليـدي  ، وقـد ذكـر أول                    
)oliver,2002,68 (    م يف الفصول التقليدية خيتلف كثرياً عـن مـا يتطلبـه التعلـيم               "إىل أنقدما ي

كانـت  ) م٢٠٠١(، ففي حني أن دراسة القثامي     "اإللكتروين، حيث االختالف يف املنهجية واألدوات       
 تكن ذات تأثري يـذكر يف       اخلربة مؤثراً إجيابياً حيث التعليم املستخدم هو التعليم التقليدي ، جند أا مل            

مستوى امتالك كفايات التعليم اإللكتروين إذ تقل تلك األمهية عند استخدام التعليم اإللكتروين، بل إنه               
، حيث كان ذوي اخلـربة األكـرب يف   )م٢٠٠٦شبل،(دراسة يف بعض األحيان قد يكون تأثريها سلبياً كما يف     

  . ليم اإللكتروينالتعليم التقليدي أكثر مقامة الستخدام التع
  

                                           
؛ ) سنوات فـأكثر   ١٠من  (يف فئة واحدة حتت مسمى      )  سنة ٢٠ أقل من    – ١٠من  ( مع  )  سنة فأكثر  ٢٠(مت ضم الفئة اخلاصة  بـ        ∗∗∗∗

يفضل أن يكون حجم العينة  (وبالتايل مل يتحقق شرط التوزيع الطبيعي       ) ٤-٤( جدول )١٣(ذه الفئة كان قليالً     ألن حجم العينة اخلاص     
م، ٢٠٠٥فهمـي،   (والذي يعد أساساً يف تطبيق اختبار حتليل التباين         )  حىت يتحقق شرط االعتدالية تلقائياً     ٣٠لكل قيمة أو فئة أكثر من       

٤٦٩.(  



 

 
 

٩٨

  

  :مكان احلصول على آخر مؤهل علمي ) ٤
أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجة توافر حمـاور             ) ٣٢(يتضح من اجلدول           

كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث باختالف مكان احلصول على آخر مؤهل              
 ). ٠,٠٥( ستوى الداللة احملسوبة أكرب من قيمة مستوى الداللة علمي هلن ، حيث كانت قيم م

 

يف متوسط درجة توافر كفايات العناصر الرئيسة ) الفروقات(لدراسة االختالفات ) ف(نتائج اختبار حتليل التباين ): ٣٢(جدول  
   علميللتعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث باختالف مكان احلصول على آخر مؤهل

  العناصر الرئيسة
   للتعليم االلكتروين

  مكان احلصول على آخر
 مؤهل علمي 

حجم 
  العينة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 فقيمة 
  احملسوبة

مستوى 
 الداللة
 احملسوب

  ٠,٥٢٧  ٣,٤٤٤  ١١٤  جامعة سعودية) ١
  استخدام احلاسب اآليل  ٠,٤٦٣  ٣,٦٧١  ١٨  جامعة عربية) ٢
  ٠,٥٠٧  ٣,٤٤٤  ٢١  جامعة أجنبية) ٣

٠,٢١٩  ١,٥٣٢ 

  ٠,٥١١  ٣,٣٨٧  ١١٤  جامعة سعودية) ١

  استخدام االنترنت  ٠,٤٤١  ٣,٦٤٥  ١٨  جامعة عربية) ٢
  ٠,٤٩٢  ٣,٤٤٧  ٢١  جامعة أجنبية) ٣

٠,١٢٨  ٢,٠٨٦ 

  ٠,٧٣٢  ٢,٦٨٨  ١١٤  جامعة سعودية) ١
  ١,٠١٠  ٣,٠٤٥  ١٨  جامعة عربية) ٢

توظيف أدوات أنظمة إدارة 
  التعليم االلكتروين

  ٠,٧٨٦  ٢,٦٦٨  ٢١  جامعة أجنبية) ٣
٠,١٨٣ ١,٧١٩ 

  ٠,٧٩٢  ٢,٩١٠  ١١٤  جامعة سعودية) ١
  تصميم املقررات االلكترونية  ١,٠٦٦  ٣,١٩٩  ١٨  جامعة عربية) ٢
  ١,١٢٥  ٢,٦٤٧  ٢١  جامعة أجنبية) ٣

٠,١٤٩ ١,٩٢٥ 

شبكة االنترنت مل تشغل رمسياً وعامليـاً إال يف عـام           "وقد ال يكون ذلك مستغرباً، إذا علمنا أصالً أن          
التعليم اإللكتروين مل يظهر كمفهوم إال يف أواسط        "، كما أن    )١٣٢م،٢٠٠٧آل مقبل، " (م تقريباً ١٩٩٣

، كمـا أن    ) ٥م،ب،٢٠٠٥الصاحل ، " (يف مهده التعليم اإللكتروين   م مازال   ١٩٩٨التسعينات وحىت عام    
ا تبني أن متوسط مستوى كفايات التعليم اإللكتروين اليت اكتستبتها أعضاء           النتيجة اليت حنن بصدد تفسريه    

منـهن خرجيـات اجلامعـات     %) ١٣,٧٢(هيئة التدريس اإلناث يف كلية التربية يف جامعة امللك سعود           
من خرجيات اجلامعات العربية، يقترب من متوسط زميالن خرجيات اجلامعات          %) ١١,٦٧(األجنبية، و 
، وحىت إن كانت أعضاء هيئة التدريس اإلناث قد اكتـسنب كفايـات التعلـيم               %)٧٤,٦١(السعودية  

اإللكتروين أثناء حصوهلن على آخر مؤهل علمي، فإن قلة ممارستهن هلذه الكفايات أثناء عملهن يف جامعة                
  امللك سعود أضعف مستوى امتالكها نظراً لقلة تطبيق التعليم اإللكتروين

(  
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  :ية تعليمية وجود دورات تدريب) ٥
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجة تـوافر حمـاور              ) ٣٣(يتضح من اجلدول           

كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث يف ما إذا كن قد حـصلن علـى دورات                  
 ).٠,٠٥( ى الداللة تدريبية أم ال ، حيث كانت قيم مستوى الداللة احملسوب أكرب من قيمة مستو

لدراسة الفروق يف متوسط درجة توافر حماور كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة )  ت( نتائج اختبار ):٣٣(جدول  
  ةالتدريس اإلناث باختالف حصوهلن على دورات تدريبي

  العناصر الرئيسة
   للتعليم االلكتروين

هل سبق أن 
حصلت على 
 دورات تدريبية

حجم 
  نةالعي

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 تقيمة 
  احملسوبة

مستوى 
 الداللة
 احملسوب

  ٠,٦٤٢  ٣,٣٤٤  ٢٤  ال) ١
  استخدام احلاسب اآليل

  ٠,٤٩٣  ٣,٤٩٤  ١٢٩  نعم) ٢
-٠,٢٨٦  ١,٠٨٧ 

  ٠,٤٩٦  ٣,٣٨٧  ٢٤  ال) ١
  استخدام االنترنت

  ٠,٥٠٨  ٣,٤٣٣  ١٢٩  نعم) ٢
-٠,٦٨٧  ٠,٤٠٣ 

إدارة التعليم توظيف أدوات أنظمة   ٠,٨٣١  ٢,٦٥٩  ٢٤  ال) ١
  ٠,٧٧٢  ٢,٧٤٠  ١٢٩  نعم) ٢  االلكتروين

-٠,٦٤٢ ٠,٤٤٦ 

  ٠,٨١٣  ٢,٨٦٤  ٢٤  ال) ١
  تصميم املقررات االلكترونية

 ٠,٨٩٨  ٢,٩١٦  ١٢٩  نعم) ٢
-٠,٧٩٣ ٠,٢٦٣ 

  
 إجيـايب علـى     يف أن التدريب املبكر كان ذا تأثري      ) م٢٠٠٦(وختتلف هذه النتيجة مع دراسة شبل             

وبالرغم من أمهيـة التـدريب يف   . أعضاء هيئة التدريسمستوى استخدام أدوات التعليم اإللكتروين لدى     
تنمية كفايات التعليم اإللكتروين إال أن نتيجة الدراسة احلالية مل تكن متوقعة و ميكن تفـسريها يف أحـد             

 هيئة التدريس اإلناث مل تكن ضمن جمـاالت         إما أن ااالت التدريبية املذكورة من قبل أعضاء       : أمرين  
التعليم اإللكتروين كربامج تطوير الذات، أو لضعف الربامج التدريبية اليت تلقينها داخل وخارج اجلامعة ،               
وقد عبرت كثري من أعضاء هيئة التدريس اإلناث أثناء الدراسة امليدانية عن قلة استفادن من الربامج اليت                 

معة ، ويعود ذلك برأيهن إىل أن بعضها قد تكون عن طريق البث املباشر مـن فـرع                  تلقينها داخل اجلا  
الرجال ويف هذا ميش هلن كفئة مستهدفة يف الربنامج، أو اقتصارها على استخدام نظـام جـسور دون      

للمواقـف  التوعية التثقيفية بأمهية استخدام التعليم اإللكتروين والفوائد انية من ذلك و النمذجة الواقعية              
  .التعليمية عملياً ، وهذا ما الحظته الباحثة أيضاً أثناء حضورها لبعض الربامج التدريبية

  :وباستقراء نتائج السؤال الثاين بكافة متغرياته ميكن تلخيص اآليت 
اتضح أن متغري العمر هو املتغري الوحيد من متغريات الدراسة املؤثر إحـصائياً يف متوسـط                 •

 اإلناث حملور كفايات استخدام احلاسـب اآليل أمـا احملـاور             التدريس أعضاء هيئة امتالك  
  .االخرى للتعليم اإللكتروين فإنه مل يكن ذا تاثري دال إحصائياً



 

 
 

١٠٠

الدرجة العلمية ، و اخلربة ، ومكان احلصول على آخر مؤهل           : أما املتغريات األخرى وهي      •
   .أعضاء هيئة التدريسحصائياً على علمي و التدريب فإا مل تكن مؤثرة تأثرياً ذا داللة إ

  : إجابة السؤال الثالث 
هل توجد معوقات حتول دون توافر كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس             

  اإلناث بكلية التربية جبامعة امللك سعود ؟
  :لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب 

  .دريس اإلناث التكرارت والنسب املئوية الستجابات أعضاء هيئة الت •
  .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس اإلناث •

                وجهت الباحثة يف بداية هذا احملور يف االستبانة سؤاالً إىل أفراد الدراسة مـن أعـضاء هيئـة                  
كفايات التعلـيم االلكتـروين     التدريس اإلناث عن ما إذا كن يعتقدن بوجود معوقات حتد دون تنمية             

%) ٧٤,٠(لديهن، طالبةً منهن ختطي احملور يف حال عدم وجود معوقات، فكانت اإلجابة تشري إىل أن                
تقريباً من أعضاء هيئة التدريس اإلناث يرين أن هناك معوقات بالفعل قد حتد من تنمية كفايات التعليم                 

  .االلكتروين لديهن 
الدراسة من أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية التربية جبامعة امللك سعود حنو املعوقات اليت  حتول استجابات أفراد ): ٣٤(جدول  

  دون توافر كفايات التعليم اإللكتروين لديهن

 املعوق

غري 
  متوافر

)١( 

ضعيفة 
)٢( 

متوسطة 
)٣( 

  عالية
)٤( 

 املتوسط
  احلسايب

  االحنراف
  املعياري

ترتيب 
العبارات 

وفقاً لدرجة 
  بةاالستجا

 واحملاضرات ةتعارض جدول الدورات التدريبي  ٩٦  ٢٢  ٥  ٨  ك
  ٧٣,٣  ١٦,٨  ٣,٨  ٦,١  %  .التوعوية مع ارتباطايت األكادميية

٠,٨٣٢  ٣,٥٧٣ 
١  

يتطلب بناء وتصميم املقررات اإللكترونية وقتاً   ٨٨  ٢٨  ٩  ٦  ك
  ٦٧,٢  ٢١,٤  ٦,٩  ٤,٦  %  . وجهداً كبريين 

٢ ٠,٨١٦  ٣,٥١٢  

فات الدعم الفين غري كافية ملساندة أعداد موظ  ٧٧  ٣٠  ١٣  ١٠  ك
  ٥٩,٢  ٢٣,١  ١٠,٠  ٧,٧  %  .أعضاء هيئة التدريس اإلناث 

٣ ٠,٩٤٤  ٣,٣٣٩  

( ضعف البنية التحتية للتعليم اإللكتروين  ٧٢  ٣٧  ٨  ١٢  ك
و غري حمفزة للنمو ) قاعات ، أجهزة ،شبكات

  ٥٥,٨  ٢٨,٧  ٦,٢  ٩,٣  %  .املهين 
٤ ٠,٩٥٠  ٣,٣١٠  

  ٦٥  ٣٣  ١٣  ١٨  ك
  .كثرة األعباء اإلدارية املكلفة ا

%  ٥٠,٤  ٢٥,٦  ١٠,١  ١٤,٠  
٥ ١,٠٧٥  ٣,١٢٤  

مستوى الربامج التدريبية املقدمة داخل اجلامعة   ٥٤  ٤٩  ١٢  ١٦  ك
موحد وال يراعي الفروق الفردية ألعضاء هيئة 

  ٤١,٢  ٣٧,٤  ٩,٢  ١٢,٢  %  .التدريس اإلناث
٦ ٠,٩٩٧  ٣,٠٧٦  



 

 
 

١٠١

 املعوق

غري 
  متوافر

)١( 

ضعيفة 
)٢( 

متوسطة 
)٣( 

  عالية
)٤( 

 املتوسط
  احلسايب

  االحنراف
  املعياري

ترتيب 
العبارات 

وفقاً لدرجة 
  بةاالستجا

 املقدمة يف الربامج تقليدية ةألساليب التدريبيا  ٤٨  ٥١  ١٨  ١٤  ك
  ٣٦,٦  ٣٨,٩  ١٣,٧  ١٠,٧  %  . وغري متنوعة

٧ ٠,٩٦٨  ٣,٠١٥  

 الربامج املقدمة غري مبنية على االحتياجات   ٣٥  ٤٥  ١٦  ٣٠  ك
  ٢٧,٨  ٣٥,٧  ١٢,٧  ٢٣,٨  %  .التدريبية لنا

٨ ١,١٢٣  ٢,٦٧٥  

والبحثي املتميز قلة تقدير األداء التدريسي   ٣٨  ٣٨  ٢١  ٣١  ك
  ٢٩,٧  ٢٩,٧  ١٦,٤  ٢٤,٢  %  .داخل الوسط األكادميي 

٩ ١,١٤٧  ٢,٦٤٨  

قلة وجود احلوافز املشجعة سواء معنوية أو   ٣٥  ٤٢  ١٦  ٣٧  ك
  ٢٦,٩  ٣٢,٣  ١٢,٣  ٢٨,٥  %  . مادية من قبل إدارة اجلامعة

١٠ ١,١٦٧  ٢,٥٧٧  

غري ) يالت رئيسات أو زم( بيئة العمل احمليطة   ٣٥  ٣١  ٢٩  ٣٣  ك
  ٢٧,٣  ٢٤,٢  ٢٢,٧  ٢٥,٨  %  .مشجعة على النمو املهين

١,١٤٩  ٢,٥٣١ 
١١  

  ٣٨  ٣٣  ١٤  ٤٤  ك
  .ضعف مستوى اللغة االجنليزية

%  ٢٩,٥  ٢٥,٦  ١٠,٩  ٣٤,١  
١٢ ١,٢٣٨  ٢,٥٠٤  

التعليم اإللكتروين ال يناسب مقررايت الدراسية   ٢١  ٤١  ٢٦  ٣٨  ك
  ١٦,٧  ٣٢,٥  ٢٠,٦  ٣٠,٢  %  .حاليا 

١٣ ١,٠٨٤  ٢,٣٥٧  

ضعف احلافز والرغبة الداخليني لتطبيق التعليم   ١٣  ٢١  ٣٠  ٦٦  ك
  ١٠,٠  ١٦,٢  ٢٣,١  ٥٠,٨  %  .اإللكتروين يف التعليم اجلامعي 

١,٠٢٧  ١,٨٥٤ 
١٤  

عدم قناعيت جبدوى التعليم اإللكتروين يف   ٨  ١٤  ٢٨  ٨١  ك
  ٦,١  ١٠,٧  ٢١,٤  ٦١,٨  %  .التعليم اجلامعي

١٥ ٠,٩٠٧  ١,٦١١  

         
  :أنه مت ترتيب املعوقات وترقيمها وفقاً ملتوسطاا احلسابية تنازلياً كالتايل ) ٣٤(ويتضح من اجلدول 

-٣,٣١٠(بـني   ) ٤(وحـىت   ) ١( تراوحت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمعوقات من         -
  .ا يعين توافرها لديهم بنسبة عالية مم) ٠,٩٤٤-٠,٠٩٥(، وباحنراف معياري )٣,٣٣٩

، وبـاحنراف   )٣,١٢٤-٢,٥٠٤(فقد بلغت املتوسطات    ) ١٢(وحىت  ) ٥( أما املعوقات األخرى من      -
  .مما يعين توافرها بنسبة متوسطة ) ١,٠٧٥-١,٢٣٨(معياري 

) ١,٠٨٤-٩٠٧(واحنراف معيـاري    ) ٢,٣٥٧-١,٦١١(بلغت متوسطاا   ) ١٥-١٣( واملعوقات من  -
  .   توافرها بدرجة ضعيفة مما يعين

 واحملاضـرات التوعويـة مـع     ةتعارض جدول الدورات التدريبي   "        و تفصيل ذلك ، جند أن عبارة        
%) ٩٠،١) (بعد مجع متوسطة وعالية     (قد حصلت على نسبة موافقة، حيث أجاب        " ارتباطايت األكادميية 

يتطلـب بنـاء وتـصميم املقـررات        " عبارة  من أعضاء هيئة التدريس اإلناث  بأا معوق هلن، وتليها           
" ، وقد حصلت على املدرجة الثالثـة عبـارة          %) ٨٨,٦(بنسبة  " اإللكترونية إىل وقت وجهد كبريين      



 

 
 

١٠٢

، هـذا   %) ٨٢,٣(بنسبة" أعداد موظفات الدعم الفين غري كافية ملساندة أعضاء هيئة التدريس اإلناث            
بنـسبة  " يت جبدوى التعليم اإللكتروين يف التعليم اجلامعيعدم قناع"وقد كانت أقل العبارات موافقة عبارة    

ضعف احلافز والرغبة الداخليني لتطبيق التعليم اإللكتروين       " فقط، وتلتها عبارة    %) ١٦,٨(موافقة بلغت   
التعليم اإللكتروين ال يناسـب     " فقط ، وقد حصلت عبارة      %) ٢٦,٢(بنسبة موافقة   "يف التعليم اجلامعي    

  %) .٤٩,٢(بنسبة " ة حالياً مقررايت الدراسي
 معـوق أي بنـسبة      ١٥من إمجايل املعوقـات وعـددها       (معوقات  ) ٤(       ويتضح مما سبق وجود     

حتد بدرجة كبرية أو عالية دون تنمية أعضاء هيئة التدريس اإلناث لكفايات التعليم االلكتروين              %) ٢٦,٧
معوقات بنـسبة   ) ٨(كان هناك عدد    بينما  ) ٣,٣٩٩(لديهن،حبيث حصلت أعالها على متوسط حسايب       

حتد بدرجة متوسطة دون تنمية أعضاء هيئة التدريس اإلناث لكفايات التعلـيم االلكتـروين              %) ٥٣,٣(
حتدان بدرجة ضعيفة دون تنمية أعضاء هيئة التدريس        %) ٣,٣(لديهن، يف حني كان هناك معوقان بنسبة        

حيـد  %) ٦,٧( كان هناك معوق واحد فقط بنـسبة         اإلناث لكفايات التعليم االلكتروين لديهن، وأخرياً     
بدرجة ضعيفة جداً دون تنمية أعضاء هيئة التدريس اإلناث لكفايات التعليم االلكتروين لـديهم وقـد                 

  ).١,٦١١(حصل على أدىن متوسط حسايب 
س           وباستقراء نتائج السؤال الثالث ومقارنته بالدراسات السابقة جند أن أعـضاء هيئـة التـدري             

اإلناث بكلية التربية يف جامعة امللك سعود يذكرن أن تعارض ما يقدم من أنشطة وبرامج داخل اجلامعـة            
مع ارتبطان األكادميية كان من أبرز املعوقات اليت يواجهنها عند تنمية كفايان ، ويف هذا إشـارة إىل                  

ية واجلهات املنظمة لتلك األنـشطة      ضرورة مراعاة العامل التنظيمي، حيث التنسيق بني األقسام األكادمي        
مـن أكـرب    " الرضا عن الوضع القـائم    "و" دعم رئيس القسم    "بأن  ) م٢٠٠٦(كما ذكرت دراسة شبل   

 للتعليم اإللكتروين، وهذا ما أكدته دراسة       أعضاء هيئة التدريس  املتغريات االجتماعية املؤثرة يف استخدام      
 إىل أن االعتراف املؤسسي للمستحدث ال ، حيث توصلت)١٩٩٧Massey & wilger(ماسي ووجيلر

 به، بل يتطلب توفري بيئة مليئة بالعوامل املشجعة هلم على           أعضاء هيئة التدريس  يقتصر على تطبيقه وإلزام     
  .تقبله وجتريبه 

       وقد كان ضعف احلوافز واملكافآت اخلارجيه من ضمن العوامل اليت يرى أعضاء هيئـة التـدريس              
يف دراسته ما يؤكد ذلك، حيث ذكر بأن نظـام            )Bervely,2001(وقد أورد بريفلي    اإلناث أمهيتها،   

  .احلوافز التشجيعية واملكافآت املادية هلا تأثري كبري على تقبل املستحدث والتعامل بإجيابية معه 
ث، مما        وقد كانت مهمة تصميم املقررات اإللكترونية معوقاً ذا أمهية لدى أعضاء هيئة التدريس اإلنا             

أعـضاء  من  %) ٥٧,٥٥(يؤكد أمهية تشكيل فريق تصميم تعليمي وتقين لتصميم املقررات ، فقد رأى             
 يف دراسـة    أعـضاء هيئـة التـدريس     مـن   %) ٩٢(، و   )م٢٠٠٨( يف دراسة الشهري   هيئة التدريس 



 

 
 

١٠٣

أعـضاء  ضرورة ذلك لضمان اجلودة والنوعية يف تصميم املقررات وختفيف العبء على            ) م٢٠٠٧(القرين
   . يئة التدريسه

      ومما يالحظ أن املعوقات األضعف هي تلك املتعلقة بالقناعة الشخصية والرغبة الداخليـة ألعـضاء               
هيئة التدريس اإلناث، ويف هذا مؤشر إجيايب على ميوهلن ورغبتهن باستخدام التعليم اإللكتروين يف حـال        

  .     مكوناته مت التخطيط له ونظّم تطبيقه بشكل جيد ومتوازن مع مجيع
 

   :إجابة السؤال الرابع
ماملقترحات املناسبة لتنمية كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التـدريس اإلنـاث             

  بكلية التربية جبامعة امللك سعود ؟
  :لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب 

  .التكرارت والنسب املئوية الستجابات أعضاء هيئة التدريس اإلناث  •
  .ات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس اإلناثاملتوسط •

أنه مت ترتيب األساليب املقترحة وترقيمها وفقاً ملتوسطاا احلسابية تنازلياً ،           ) ٣٥(       يتضح من اجلدول    
) ٣،٧٥٥-٣،٣٧٨(وقد حصلت مجيعها على نسبة موافقة عالية، حيث تراوحت متوسطاا احلسابية بـني    

هي أكثر العبـارات    " تقليل العبء اإلداري والتدريسي مبا يسمح بالتطوير املهين       " وتفصيل ذلك أن عبارة     
توزيع منشورات ودورات توعوية دورية عن جدوى التعلـيم         " ، وعبارة   ) ٣,٧٥٥(موافقة مبتوسط حسايب  

ات احلـسابية، فـإن مجيـع       ، وبداللة املتوسط  ) ٣،٣٧٨(هي أقلها موافقة مبتوسط حسايب      " اإللكتروين  
املقترحات يف هذا احملور قد حصلت على نسبة موافقة واستجابة عالية ويف هذا تأكيد علـى أمهيـة هـذه                    

  .  من وجهة نظرهنأعضاء هيئة التدريساملقترحات يف تنمية كفايات التعليم اإللكتروين لدى 
دريس اإلناث بكلية التربية جبامعة امللك سعود حنو األساليب اليت أفراد الدراسة من أعضاء هيئة الت) استجابات(آراء ): ٣٥(جدول  

  من املمكن أن تستخدم لتنمية كفايات التعليم االلكتروين لديهن

 العبارة

غري 
مناسبة 
  إطالقاً

)١( 

ضعيفة 
)٢( 

متوسطة 
)٣( 

  عالية
)٤( 

  فاقد
 املتوسط
  احلسايب

  االحنراف
  املعياري

ترتيب 
العبارات 

وفقاً لدرجة 
  بةاالستجا

تقليل العبء اإلداري والتدريسي لعـضو هيئـة          ١٢٧  ١٥  ٥  ٤  ك
  ٨٤,١  ٩,٩  ٣,٣  ٢,٦  %  .التدريس مبا يسمح هلا بالتطوير املهين 

١ ٠,٦٤٢  ٣,٧٥٥  ٢  

بناء الربامج التدريبية وفقا لالحتياجات التدريبية        ١٢٠  ٢٢  ٨  ١  ك
  ٧٩,٥  ١٤,٥  ٥,٣  ٠,٧  %  .ألعضاء هيئة التدريس

٢ ٠,٥٨٨  ٣,٧٢٩  ٢  

 االستفادة من أعضاء هيئة التدريس ذوي اخلربة         ١٢٤  ١٣  ١١  ٣  ك
يف ممارسة التعلـيم اإللكتـروين لتقـدمي دروس         

%  ٨٢,١  ٨,٦  ٧,٣  ٢,٠  
٣ ٠,٦٨٨  ٣,٧٠٩  ٢  



 

 
 

١٠٤

 العبارة

غري 
مناسبة 
  إطالقاً

)١( 

ضعيفة 
)٢( 

متوسطة 
)٣( 

  عالية
)٤( 

  فاقد
 املتوسط
  احلسايب

  االحنراف
  املعياري

ترتيب 
العبارات 

وفقاً لدرجة 
  بةاالستجا

  .منوذجية

فصل دراسي  ( تنفيذ برامج تدريبية إلزامية مكثفة        ١٢١  ١٧  ٩  ٤  ك
ألعضاء هيئة التدريس اإلناث قبل استخدام      ) مثال
  ٨٠,١  ١١,٣  ٦,٠  ٢,٦  %  .ليم اإللكتروين التع

٤ ٠,٧٠٤  ٣,٦٨٩  ٢  

 إجياد املرونة واحلوافز للمشاركة واحلـضور يف         ١١٨  ٢٠  ١٠  ٣  ك
  ٧٨,١  ١٣,٢  ٦,٦  ٢,٠  %  .املؤمترات ذات العالقة بالتعليم اإللكتروين

٥ ٠,٦٨٨  ٣,٦٧٦  ٢  

زاولة تشجيع أعضاء هيئة التدريس اإلناث على م        ١١٩  ١٧  ١٢  ٣  ك
التعليم اإللكتروين من خالل ربطه مبا يناسبه من        

العالوة السنوية ، الترقيـة األكادمييـة       (حمفزات  
.(...  

%  ٧٨,٨  ١١,٣  ٧,٩  ٢,٠  

٦ ٠,٧٠٩  ٣,٦٦٩  ٢  

 استضافة زائرين من خارج اجلامعة مـن ذوي          ١١٣  ٢٥  ١١  ٢  ك
  .التخصص لعمل برامج وورش تدريبية 

%  ٧٤,٨  ١٦,٦  ٧,٣  ١,٣  
٧ ٠,٦٧٥  ٣,٦٤٩  ٢  

  ٩٩  ٣٤  ١٤  ٤  ك
واليت تقـوم   ) تفريد التدريب ( التدريب بواسطة   

على فكرة التعلم الذايت املستقل ، حبيث يسري كل         
  ٦٥,٦  ٢٢,٥  ٩,٣  ٢,٦  %  .متدرب وفقاً لقدراته الفردية 

٨ ٠,٧٧٣  ٣,٥١٠  ٢  

استخدام تقنيات التعليم عن بعـد يف تـدريب           ١٠٢  ٢٧  ١٧  ٥  ك
  .هيئة التدريس اإلناث أياً كان موقعهنأعضاء 

%  ٦٧,٥  ١٧,٩  ١١,٣  ٣,٣  

٩ ٠,٨٢٣  ٣,٤٩٧  ٢  

بناء اختبار لقياس كفايات التعليم اإللكتـروين         ١٠٠  ٣٠  ١٤  ٧  ك
  ٦٦,٢  ١٩,٩  ٩,٣  ٤,٦  %  واشتراط اجتيازه ملزاولة التعليم اإللكتروين  

١٠ ٠,٨٤٧  ٣,٤٧٧  ٢  

ة الدولية لقيـادة احلاسـب اآليل        توفري الرخص   ١٠٤  ٢١  ١٩  ٧  ك
ICDL       داخل اجلامعة وجعلها شرطا ملزاولـة 

  ٦٨,٩  ١٣,٩  ١٢,٦  ٤,٦  %  .التعليم اإللكتروين

٢  
  

١١ ٠,٨٨٥  ٣,٤٧٠  

توزيع منشورات ودورات توعوية دوريـة عـن          ٩٣  ٢٩  ٢٢  ٧  ك
  ٦١,٦  ١٩,٢  ١٤,٦  ٤,٦  %  .جدوى التعليم اإللكتروين 

١٢ ٠,٨٩٩  ٣,٣٧٨ ٢  

 

         وباستقراء نتائج السؤال الرابع ومقارنته مبا سبق من دراسات سابقة ، جند أن أعضاء هيئة التدريس                
اإلناث بكلية التربية يف جامعة امللك سعود يذكرن أن تقليل أعبائهن اإلدارية والتدريسية لتمكينـهن مـن                 

ارتباط بنتيجة السؤال الثالث، حيث تعاين أعـضاء هيئـة          التطوير املهين هو من أهم املقترحات، ويف هذا         
التدريس اإلناث من األعباء اإلدارية واليت تشغلهن عن االلتحاق بالربامج التدريبية ، وقد اقترحن أن تـبىن                 



 

 
 

١٠٥

ـ ١٤٢٥(هذه الربامج وفقاً الحتياجان التدريبية وهو ما أكدته دراسة العودان          مـن أمهيـة حتديـد      ) هـ
  .  يبية بصفة دورية وبناء الربامج يف ضوءهااالحتياجات التدر

الدروس (       وقد تنوعت املقترحات واليت وافقت عليها أعضاء هيئة التدريس اإلناث بدرجة عالية وهي                
ويف هـذا   )  النموذجية ، و تفريد التدريب، وتقنيات التدريب عن بعد، واحملاضرات والنشرات التوعويـة              

 اليت نادت بضرورة تدريب أعضاء هيئة التـدريس والتنويـع يف األسـاليب              توافق مع الدراسات السابقة   
على جـدوى اسـتخدام التعلـيم       ) م٢٠٠٥(املستخدمة حىت تراعي الفروق الفردية بينهم، فقد أكد نصر        

اإللكتروين نفسه يف تدريب أعضاء هيئة التدريس للوصول بأدائهم إىل أفضل صورة ممكنة ، مـن خـالل                  
 بعد لتدريبهم يف أماكنهم ويف األوقات اليت يرغبوا ، واتفقت يف ذلك مع دراسة الفاحل                تقنيات التعليم عن  

، حيث أكدتا فاعلية الربامج احلاسوبية القائمة والوحـدات النـسقية           )م٢٠٠٧(ودراسة اجلندي ) م٢٠٠٧(
 . على التعلم الذايت يف تنمية كفايات دمج التقنية يف التعليم لدى أعضاء هيئة التدريس 
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  نتائج الدراسة : أوالً                                  
  توصيات الدراسة :                          ثانياً 

  املقترحات البحثية: ثالثاً                          
  
  
  

  
  
  
  
  

  



 

 
 

١٠٧

  الفصل السادس
  صياا ومقترحااملخص الدراسة وتو

      تناول هذا الفصل ملخصاً حملتوى الدراسة، وعرضاً ألبرز نتائجها والتوصيات واملقترحـات الـيت              
ظهرت يف ضوء النتائج واليت ترتبط بتنمية كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث               

  .يف كلية التربية جبامعة امللك سعود 

 الدراسة للكشف عن مستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس اإلنـاث يف نظـام              وقد أُُعدت هذه  
التعليم اإللكتروين للتعرف على  مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروين الالزمة ألعضاء هيئة التـدريس               

  .اإلناث يف كلية التربية يف جامعة امللك سعود من وجهة نظرهن

   :وحماولة اإلجابة عن أسئلة الدراسة، وهي
ما مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث بكلية التربية يف               . ٥

  جامعة امللك سعود ؟
هل توجد فروق دالة إحصائياً بني أعضاء هيئة التدريس اإلناث يف مدى تـوافر كفايـات                 . ٦

احلصول على  العمر، الدرجة العلمية، و مكان      : التعليم اإللكتروين تعزى للمتغريات التالية    
  الدرجة، وعدد سنوات اخلربة، وجود دورات تدريبية ؟

هل توجد معوقات حتد من توافر كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئـة التـدريس                . ٧
 اإلناث بكلية التربية جبامعة امللك سعود ؟

إلنـاث  ما املقترحات املناسبة لتنمية كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس ا            . ٨
  بكلية التربية جبامعة امللك سعود من وجهة نظرهن؟

ولتحقيق أهداف الدراسة، مت مراجعة الدراسات السابقة وأدبيات املوضوع، وتوظيـف املنـهج                   
كفاية وتـضمينها يف اسـتبانة تناولـت        ) ٨٠(الوصفي التحليلي واستنتاج قائمة من الكفايات بلغت        

عبارة، وبعد تطبيقها على عينة     ) ١٠٨(ملقترحات ، بلغت بعد حتكيمها      الكفايات املقترحة واملعوقات وا   
عضو من جمتمع الدراسة والتأكد من صدقها وثباا، مت تطبيقها علـى عينـة              ) ٣٠(استطالعية بلغت   

عضو هيئة  ) ٢١٥( حيث بلغ    -واليت بلغت كامل اتمع مستثىن منه حجم العينة االستطالعية        -الدراسة  
من جمتمـع الدراسـة، وذلـك يف        %) ٦١،٤٤(عضوه بنسبة قدرها    ) ١٥٣(نهن  تدريس، استجاب م  

  .هـ١٤٢٩/١٤٣٠الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 
وبعد مجع البيانات وحتليلها باستخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات                

واختبـار شـيفيه لألسـاليب      ) ف( حتليل التبـاين     واختبار) ت(املعيارية لألساليب الوصفية واختبار   
  .االستداللية مت التوصل إىل نتائج الدراسة 



 

 
 

١٠٨

  :نتائج الدراسة :أوالً
  : فيما يلي أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 

 :فيما يتعلق مبدى توافر كفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث ) أ

ت التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث بشكل عـام بدرجـة                   توافرت كفايا 
  :متوسطة إال أن هذا ال ينفي وجود كفايات عالية وأخرى ضعيفة كالتايل

اتضح بأن أعضاء هيئة التدريس اإلناث لديهن القدرة على استخدام احلاسب اآليل بنـسبة               . ١
تالكاً، وجاءت يف املرتبة األوىل مـن       عالية، حيث كانت كفايات هذا احملور هي األكثر ام        

حيث االمتالك وخصوصاً تلك املتعلقة بتشغيل جهاز احلاسب اآليل، وتوصـيل ملحقاتـه        
وأيضاً التعامل مع امللفات والربامج التطبيقية كربنامج الوورد و البوربوينت إال أن قدرن              

  .النصوص بدت متوسطة يف تقومي الربجميات التعليمية واستخدام برامج نشر 
عالية أيضاً  ) االنترنت(بدت قدرة أعضاء هيئة التدريس اإلناث يف استخدام الشبكة العاملية            . ٢

، وقد جاءت كفايات هذا احملور يف املرتبة الثانية من حيث االمتالك فقد أبدين قدرة عالية                
ام يف التعامل مع الربيد اإللكتروين واستخدام حمركات البحث إال أن قدرن على اسـتخد             

 .مؤمترات الفيديو والصوت والتعامل مع قواعد املعلومات اإللكترونية  بدت متوسطة 

مرحلة التخطيط،  : (سبق حمور كفايات تصميم املقررات اإللكترونية مبراحله الثالث، وهي         . ٣
حمور كفايات توظيف نظـم إدارة      )  مرحلة التصميم والتطوير، مرحلة إدارة املقرر وتنفيذه      

االمتالك، حيث كان توافرها لدى أعضاء هيئة التدريس اإلناث بدرجـة           التعلم يف درجة    
متوسطة، إال أن هناك بعض الكفايات كان امتالكهن هلا بدرجة عالية، فقد أبدت أعضاء              
هيئة التدريس اإلناث قدرة عالية على حتديد أهداف املقرر وتقـسيم وحداتـه واختيـار               

 يف حني كانت قدرن على حتويل احملتوى العلمي         استراتيجيات التعلم والتعليم املناسبة له،    
 .إىل سيناريو ضعيفة 

أما حمور كفايات توظيف نظم إدارة التعلم فقد كان يف املرتبة األخرية من حيث امـتالك                 . ٤
أعضاء هيئة التدريس اإلناث لكفاياته والذي بدا متوسطاً، إال أن هناك بعض الكفايـات              

د أبدت أعضاء هيئة التدريس اإلناث قدرة عالية علـى       كان امتالكهن هلا بدرجة عالية، فق     
 ال  التواصل غري املتزامن مع طالبان وتسليم واجبان واستالمها الكترونيـاً ، إال أـن             

يستطعن تصميم اختبارات الكترونية وإدارة احلوارات يف الفصول االفتراضية، حيث كان           
 .امتالكهن هلذه الكفايات ضعيفاً 

  
  



 

 
 

١٠٩

  
الدرجـة  (لق بالفروق بني أعضاء هيئة التدريس اإلناث اليت ميكن أن تعزى ملـتغريات              فيما يتع ) ب

 ):العلمية، اخلربة يف التدريس اجلامعي، مكان احلصول على الدرجة، فارق العمر، التدريب

بدت استجابات أعضاء هيئة التدريس اإلناث متجانسة ومل يتضح فروقاً ذات داللة إحـصائية               . ١
ن لكفايات التعليم اإللكتروين باختالف درجتهن األكادميية، أو خربن يف          بني متوسط امتالكه  

  .التدريس اجلامعي، أو مكان حصوهلن على الدرجة، أو حىت إن كن تلقني تدريباً أم ال
توصلت الدراسة إىل أن فارق العمر بني أعضاء هيئة التدريس اإلناث كان مؤثراً حيث تفوقت                . ٢

على زميالن األكرب سـناً يف      )  عاماً ٣٥أقل من   ( ذوات األعمار    أعضاء هيئة التدريس اإلناث   
مستوى امتالكهن لكفايات استخدام احلاسب اآليل، يف حني أنه مل يكن ذا داللة إحـصائية يف      

 .تأثريه على مستوى امتالكهن لكفايات احملاور األخرى 

ن تنمية كفايان ، واملقترحات     وفيما يتعلق باملعوقات اليت حتول أعضاء هيئة التدريس اإلناث م         ) ج
 :املناسبة  لتنميتها 

أكدت أعضاء هيئة التدريس اإلناث على أن ما يعيقهن عن تنمية كفايات التعليم اإللكتـروين                . ١
لديهن هي معوقات خارجة عن إرادن، حيث تعارض ارتباطان األكادميية مع ما يقدم مـن               

بدين انتقادهن لطبيعة الربامج املقدمة، حيث إا       برامج تطويرية داخل وخارج اجلامعة ،كما وأ      
ال تراعي الفروق الفردية بينهن ومل تنب أصالً على احتياجان التدريبية كما وأـا تـستخدم                
أساليب تقليدية وغري متنوعة، ومل يغب عن باهلن التذكري بأن ال ميلكن الوقت الكايف لاللتزام               

للجهد والوقت الكبري اليت تتطلبها تلك املقـررات، وانعـدام   بتصميم مقرران إلكترونياً نظراً     
احلوافز املعنوية واملادية املقدمة من قبل إدارة اجلامعة ألعضاء هيئة التدريس اإلناث املطبقـات              

  .للتعليم اإللكتروين
أما املعوقات الداخلية فقد حازت على أقل النسب املئوية موافقة من قبل أعضاء هيئة التدريس                . ٢

اث ، معبرات عن ذلك بأن رغبتهن بتطبيق التعليم اإللكتروين وقناعتهن جبدوى استخدامه             اإلن
  .عالية ومل تكن املعيق لتنمية كفايان أو استخدامهن للتعليم اإللكتروين 

توصلت الدراسة إىل عدد من األساليب املقترحة، واليت نالت مجيعها على موافقة بدرجة عالية               . ٣
التدريس اإلناث وهي تناقش ضرورة إزالة املعوقات والتنويع بأمناط الربامج          من قبل أعضاء هيئة     

التدريبية املقدمة كاستخدام الدروس النموذجية واستضافة زائرين من ذوي اخلربة واالسـتفادة            
  .من تقنيات التعليم عن بعد يف تفريد التدريب وبناء الربامج على التعلم الذايت

  



 

 
 

١١٠

  :توصيات الدراسة : ثانياً
توصلت الدراسة إىل عدد من التوصيات اإلجرائية املقترحة، اليت دف إىل مساعدة مؤسسات                    

تطوير عضو هيئة التدريس يف جمال التعليم اإللكتروين، من خالل إكسابه كفايات التعليم اإللكتروين              
 التوصيات املقترحـة    وسيتم تصنيف . حبيث يستطيع إجناز مهامه وتأدية األدوار املستقبلية املتوقعة منه        

  :كالتايل 
آليات وسياسات مقترحة إلجناح برامج تطوير عضو هيئة التـدريس يف جمـال التعلـيم               : أوالً    

  .اإللكتروين
  .الربامج املقترحة لتطوير عضو هيئة التدريس يف جمال التعليم اإللكتروين:   ثانياً 

  :آليات وسياسات التطوير : أوالً 
كاملة من جتهيزات مادية ، ومدربني ذوي مستوى عال لتدريب أعـضاء             تأمني بنية حتتية مت    •

 .هيئة التدريس 

 :  تكوين جلنة اختصاصية لتصميم املقررات اإللكترونية تتكون من •

  .لتحويل احملتوى العلمي إىل خطة مقرر إلكتروين : خرباء تصميم تعلمي  . ١
 اإللكترونية،  لدعم عضو هيئة التدريس عند تصميم املقررات      : فريق دعم فين     . ٢

متخصص وسائط متعددة لتأمني الوسائط البصرية من صـور         (ويتكون من   
ومقاطع فيديو أو مسعية من مقاطع صوتية، و مربمج لتحويل اخلطة التصميمية            

  ).للمقرر إىل منتج الكتروين تفاعلي
حتديد خبري حمتوى لكل ختصص علمي، وميكن أن يقوم ـذا           : خبري حمتوى    . ٣

التدريس ، ومهمته تقومي احملتوى العلمي يف كـل مرحلـة           الدور عضو هيئة    
 .لتصميم املقرر

 التنسيق بني املؤسسات املقدمة للربامج التطويرية داخل اجلامعات وبني األقسام األكادمييـة             •
مكان وزمـان انعقادهـا ، واملـدة    : فيها، يف االقتراحات املناسبة إلقامة الربامج من حيث   

 .الزمنية اليت تستغرقها

 تأسيس رخصة حملية الستخدام التعليم اإللكتروين أسوة بالرخصة العاملية لقيادة احلاسـب             •
 .اآليل، وتقدميها ملن ميتلك الكفايات الالزمة للتعليم اإللكتروين

توسيع مستوى صالحيات مؤسسات تطوير عضو هيئة التدريس يف جمال التعليم اإللكتروين             •
 : العليا للجامعة يفمن خالل التنسيق بينها وبني اإلدارة



 

 
 

١١١

تفريغ من يرغب من أعضاء هيئة التدريس  االنضمام هلذه الربامج، سواء كان              . ١
التفريغ كامل ملدة فصل دراسي، أو تفريغ جزئي يوم أو يومـان أسـبوعياً يف               
الفصل الدراسي حبيث يلزم عضو هيئة التدريس باحلضور إال أنه يفـرغ مـن              

 .غ األعباء التدريسية يف أيام التفري

تقدمي حوافز تشجيعية مادية ومعنوية، وربطها بسلم الترقية األكادميية لتشجيع           . ٢
 .أعضاء هيئة التدريس على استخدام التعليم اإللكتروين، وتطويرهم يف اال 

  :من خالل )  ٤ملحق (تبين الكفايات اليت توصلت إليها الدراسة  •
  .حتويل هذه الكفايات إىل برامج تدريبية . ١
ويات خمتلفة للربنامج التدرييب الواحد ملالئمة الفـروق الفرديـة          اقتراح مست  . ٢

 .ألعضاء هيئة التدريس 

 .التنويع يف استخدام األساليب التدريبية يف الربامج املقترحة  . ٣

إجراء اختبار قبلي وبعدي للمتدربني يف كل برنامج تدرييب لضمان جـودة             . ٤
 .مدخالت وخمرجات الربنامج 

لى كفايات التعليم اإللكتروين وإلزام أعضاء هيئة التدريس اجلـدد     بناء اختبار قياس قائم ع     •
 .باجتيازه كشرط لالنضمام هليئة التدريس 

االهتمام باجلوانب املعرفية والوجدانية واألدائية يف تطوير أعضاء هيئة التـدريس بـشكل              •
  . متوازن

  :برامج التطوير والتنمية لعضو هيئة التدريس : ثانيا 
باحثة أن تصنف الربامج التطويرية وفق ثالث مراحل دف إىل ختريج عضو هيئـة                     تقترح ال 

تدريس ممتلك للكفايات املعرفية والنفسية واألدائية الالزمة للتعليم اإللكتروين، حبيث يكون قـادراً             
على االستخدام الصحيح للتعليم اإللكتروين يف تدريس املقررات اجلامعيـة، وممارسـاً متمكنـاً              

  :اته، وهي كالتايللتطبيق
  :مرحلة التهيئة :املرحلة األوىل 

       دف هذه املرحلة إىل نشر ثقافة التعليم اإللكتروين، وتكوين اجتاه اجيايب حنـو التعلـيم               
اإللكتروين من خالل إكساب أعضاء هيئة التدريس الكفايات املعرفية والوجدانية الالزمة للتعليم            

  .اإللكتروين
  :ية املقترحة هلذه املرحلة الربامج التدريب

  .مفهوم التعليم اإللكتروين  . ١
  .الفرق بينه وبني األمناط األخرى مبا فيها التعليم التقليدي . ٢



 

 
 

١١٢

  .متطلبات ومستويات تطبيق التعليم اإللكتروين يف التعليم اجلامعي  . ٣
  .معايري اجلودة يف برامج التعليم اإللكتروين  . ٤
 . عند استخدامه للتعليم االلكتروين الفوائد اليت سيجنيها عضو هيئة التدريس . ٥

  .سلبيات التعليم اإللكتروين وكيفية عالجها  . ٦
عرض مناذج واقعية سواء على مستوى جتارب اجلامعات أو على مستوى الـدروس              . ٧

  .اإللكتروين
  .التجول داخل الفصل االفتراضي  . ٨

  :األساليب التدريبية املناسبة 
:  تناوهلا يف الفصل الثاين مـن الدراسـة وهـي             هناك عدد من األساليب املقترحة، واليت مت      

  .احملاضرة، واملناقشة، واملقابالت اجلماعية، والتدريب عن بعد
  :مرحلة التأسيس: املرحلة الثانية

دف هذه املرحلة إىل إكساب أعضاء هيئة التدريس الكفايات األدائيـة الالزمـة للتعلـيم                     
وتعىن بنوعني من التأسيس بشكل متـوازن،       ) ٤ملحق   (اإللكتروين، واليت توصلت إليها الدراسة    

  :ومها 
من خالل إكساب عضو هيئة التـدريس كفايـات اسـتخدام احلاسـب اآليل،                :تأسيس تقين   

   .وكفايات استخدام االنترنت ، كفايات استخدام أدوات التعليم اإللكتروين
يم التعليمي، وكفايـات    من خالل إكساب عضو هيئة التدريس كفايات التصم         :تأسيس تربوي   

  .تقومي الطالب، وكفايات توظيف أدوات التعليم اإللكتروين يف العملية التعليمية
  :الربامج التدريبية املقترحة هلذه املرحلة 

  .مهارات استخدام جهاز احلاسب اآليل وبراجمه التطبيقية  . ١
 ) .االنترنت(مهارات استخدام الشبكة العاملية  . ٢

 .ت املختلفة للتعليم اإللكتروينمهارات استخدام األدوا . ٣

 . مهارات تصميم املقررات اإللكترونية  . ٤

 . مهارات استخدام بعض برامج تأليف الدروس اإللكترونية  . ٥

  .مهارات استخدام برامج تقومي الطالب إلكترونياً  . ٦
  : األساليب املقترحة هلذه املرحلة

د، التعليم املربمج،    التدريب العملي، األداء، التعليم املربمج، التدريب عن بع       
  .املقابلة اجلماعية، الدروس النموذجية



 

 
 

١١٣

  : مرحلة ما بعد التدريب : املرحلة الثالثة 
وهي مرحلة اختيارية انتقائية دف إىل حتويل عضو هيئة التدريس من ممارس عادي للتعلـيم                    

ة إىل عـضو فاعـل      اإللكتروين  إىل أستاذ متمكن ومبدع ، ومن عضو مستفيد من الربامج التطويري            
ومفيد، وتشترط هذه املرحلة على عضو هيئة التدريس أن يكون قد استخدم التعليم اإللكتـروين يف                

  .تدريسه للمقررات ملدة ال تقل عن عام دراسي كامل
  :الربامج التدريبية املقترحة هلذه املرحلة 

كيفيـة  املشكالت اليت يواجهها الطالب و أعضاء هيئة التدريس عند االسـتخدام و            . ١
  .مواجهتها

  .الربامج اجلديدة لتصميم دروس تفاعلية  . ١
  .وسائل حديثة لتقييم الطالب  . ٢
  .طرق تقييم عضو هيئة التدريس لنفسه  . ٣
  .تصميم برامج تعليمية إلكترونية وفق معايري اجلودة  . ٤

  : األساليب التدريبية املقترحة هلذه املرحلة
  .عية ،التدريب عن بعدالتدريب العملي، متثيل األدوار، املقابلة اجلما 

     وتتميز هذه املرحلة باالستفادة من أعضاء هيئة التدريس أنفسهم يف تـصميم الـربامج التدريبيـة                
وتقدميها للمستخدمني اجلدد، وميكن اعتبارهم مستشارين للمؤسسة من خالل عقد لقاءات بينهم وبني             

لثانية لالستفادة من خـربام بـصفتهم قـد         أعضاء هيئة التدريس امللتحقني بربامج املرحلتني األوىل وا       
  .خاضوا جتربة حقيقية يجدر االستفادة منها من قبل املؤسسات داخل اجلامعات 

  

  :أما يف اال البحثي فتوصي الدراسة بإجراء البحوث التالية 
دراسة مدى توافر اجلوانب املعرفية لكفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التـدريس              . ١

 .ناث اإل

دراسة مدى توافر اجلوانب الوجدانية لكفايات التعليم اإللكتروين لدى أعضاء هيئة التدريس             . ٢
 .اإلناث

إعادة تطبيق الدراسة يف كليات أخرى مثل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اتمع بصفتها              . ٣
  .الكلية املطبقة للتعليم اإللكتروين بشكل كامل 

  .كفايات تصميم املقررات اإللكترونية ، ودراسة مدى فاعليتهبناء برنامج تدرييب قائم على  . ٤
بناء موقع الكتروين للتدريب عن بعد  قائم على كفايات التعليم اإللكتروين، ودراسة مـدى          . ٥

 .فاعليته على اكتساب أعضاء هيئة التدريس اإلناث هلذه الكفايات 



 

 
 

١١٤

 التربية يف جامعـة امللـك       دراسة مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروين لدى طالبات كلية         . ٦
  .سعود

بناء موقع الكتروين للتدريب عن بعد  قائم على كفايات التعليم اإللكتروين، ودراسة مـدى          . ٧
 .فاعليته على اكتساب الطالبات هلذه الكفايات 
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  :ع العربية املراج: أوالً

-Wsisرقم الوثيقة . جنيف. القمة العاملية تمع املعلومات ). م٢٠٠٣(.االحتاد الدويل لالتصاالت

A-5/Doc/Geneva/03   هـ على الرابط١٢/٣/١٤٢٩تاريخ الدخول يف:   
html.indexar/wsis/int.itu.www://http  

برامج التطوير املهين لعـضو هيئـة التـدريس يف اجلامعـات            ). هـ١٤٢٥. (ل زاهر، علي ناصر   آ
، اململكـة العربيـة     مكة املكرمـة  القرى،  جامعة أم   رسالة دكتوراة غري منشورة،    .السعودية
  .السعودية

جلامعي الربيد اإللكتروين وحتقيق التفاعل بني الطالب واألستاذ ا        . )م٢٠٠٧.(آل مقبل ، علي بن ناصر       
  مصر).٨٢-٣٩(ص ).٤٦(ع ).١٣(مج .جملة مستقبل التربية العربية . الواقع والطموح: 

مرتكزات اجلامعة اإللكترونية ودورهـا يف      ).م٢٠٠٥.(د  البلوشي،فاطمة حممد و عسريي،ابراهيم حمم    
ـ (ورقة عمل مقدمة يف امللتقى العريب الثاين للتربية والتعلـيم          .جناح التعلم اإللكتروين   يم التعل

  .مؤسسة الفكر العريب، بريوت، لبنان).رؤى مستقبلية:العايل

فعالية الوحدات النسقية يف تنمية كفايات توظيف تكنولوجيا املعلومات لدى          ).م٢٠٠٥.(اجلندي، علياء 
جلة جامعة أم القـرى للعلـوم       م.معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية        

  ).١٢٤-٧١(ص .)١(ع.)٧(مج.اإلنسانيةالتربوية واالجتماعية و

فاعلية التعلم القائم على الويب يف تنميـة كفايـات الـتعلم            ).م٢٠٠٧(.احلديدي،نسرين عبده زكي  
جامعـة  . رسالة ماجستري غري منشوره   . بكليات التربية  اإللكتروين لدى طالب الدراسات العليا    

  .، مجهورية مصر العربيةدمياط، املنصورة

http://www.itu.int/wsis/indexar.html


 

 
 

١١٨

مدى وعي أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية مبفهـوم          ) . م٢٠٠٦.(ود  اخلطيب ، لة حمم   
اجلامعـة  . رسالة دكتوراه غري منـشورة  .التعلم اإللكتروين وواقع استخدامهم له يف التدريس  

  .األردنية ، عمان، اجلمهورية األردنية اهلامشية

ورقة .سور إلدارة التعلم اإللكتروين   مقارنة بني املدونات ونظام ج    ).م٢٠٠٩(.اخلليفة،هند بنت سليمان  
،  وزارة التعلـيم العـايل     .عمل مقدمة للمؤمتر الدويل األول للتعلم اإللكتروين والتعليم عن بعد         

  .، اململكة العربية السعوديةالرياض

مدى توافر كفايات تكنولوجيا التعليم لدى أعضاء هيئة التـدريس          ).م٢٠٠٧.(الدايل، سعد عبدالرمحن  
  ).٧٦-٥٠(ص .)٢(ع.)٧(مج.جملة كليات املعلمني.ني بالرياض بكلية املعلم

دراسة آلراء عضوات هيئة التدريس حنو التعليم اإللكتـروين بكليـة           ).م٢٠٠٧(.الدخيل،  مشاعل  
، اململكة  الرياض،جامعة امللك سعود  رسالة ماجستري غري منشورة ،    .التربية جبامعة امللك سعود   

  .العربية السعودية

بناء برنامج يف تكنولوجيا التعليم لتنمية قدرات أعضاء هيئـة          ). م٢٠٠٥(.راهيم  الدسوقي، حممد إب  
حبـث مقـدم    . التدريس ومعاونيهم يف ضوء االحتياجات التدريبية وتفعيل دوائر اجلـودة         

تكنولوجيا التعليم اإللكتروين ومتطلبـات     (صرية لتكنولوجيا التعليم    لجمعية امل للمؤمتر العاشر ل  
  . قاهرةال).اجلودة الشاملة

الريـاض  . التعليم عن بعد وتقنياته يف األلفيـة الثالثـة        .)م٢٠٠٤.(الربيعي، السيد حممود و آخرون      
  )ب،ن.(

  كفايات إعداد املقررات اإللكترونية لـدى أعـضاء        ).م٢٠٠٧.(السايح ، مصطفى ؛ العمري ، حسن      
جملـة  .لعربية السعودية   هيئة التدريس بكلية التربية البدنية والرياضة مبدينة الـرياض باململكة ا         

  )٨١-٦٥(ص .) ٢(ع).٦(مج.كليات املعلمني

الكفايات الالزمة ملعلم املرحلة الثانوية السـتخدام الكمبيـوتر يف          ). م٢٠٠٦.(السيد ، حممد صغري     
رسـالة ماجـستري غـري    . عملية التدريس مبدارس اجلمهورية اليمنية ومدى توافرها لديـه        

  .قاهرة، مجهورية مصر العربيةمنشورة، جامعة الدول العربية، ال
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منوذج مقترح لصنع القرار التكنولوجي عند اختيـار املعلـم ألنظمـة            ).م٢٠٠٥.(الشاعر، حنان   
حبث مقدم للمؤمتر العاشر للجمعية املصرية لتكنولوجيا التعلـيم          .التوصيل املناسبة للتعليم  

  . ةالقاهر.)تكنولوجيا التعليم اإللكتروين ومتطلبات اجلودة الشاملة(

مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الـسعودية للكفايـات           ).م٢٠٠٢.(الشريف، خالد   
رسـالة ماجـستري غـري      . التكنولوجية ومدى ممارستهم هلا والصعوبات اليت يواجهوـا       

  .منشورة،كلية التربية، جامعة الريموك، إربد

ضاء هيئة التدريس التعليمي يف بيئة التعليم       تقومي مستوى أداء أع   ). م٢٠٠٨(.الشهري ، بندر بن عبداهللا      
رسالة ماجستري غري منشورة، جامعـة امللـك سـعود،          . اإللكتروين باجلامعه العربية املفتوحة   

  .الرياض

مدى جاهزية اجلامعات   :املنظور العوملي لتقنية االتصاالت واملعلومات      ).م٢٠٠٤.(الصاحل، بدر عبداهللا    
جامعة امللك  .كلية التربية . مة لندوة العوملة وأولويات التربية    ورقة عمل مقد   .السعودية للتغيري 

  .الرياض، سعود

 .شراكة من أجل اجلـودة    :التعلم اإللكتروين والتصميم التعليمي   ).م،أ٢٠٠٥.(الصاحل ، بدر بن عبداهللا      
تكنولوجيـا التعلـيم    (حبث مقدم للمؤمتر العاشر للجمعية املصرية لتكنولوجيـا التعلـيم           

  . القاهرة).متطلبات اجلودة الشاملةاإللكتروين و

التصميم التعليمي وتطبيقاته يف تصميم التعلم اإللكتروين عن        ).م،ب٢٠٠٥.(الصاحل، بدر بن عبداهللا     
جلنة مسئويل التعليم عن بعـد جبامعـات        . التعليم عن بعد بني النظرية والتطبيق     : يف حمرر   .بعد

  .  جامعة الكويت اخلليج، بدول جملس التعاون لدولومؤسسات التعليم العايل

ورقة عمل مقدمـة للمـؤمتر      . التعلم عن بعد إشكالية النموذج     ).م٢٠٠٦.(الصاحل ، بدر بن عبداهللا    
  .، مسقط،سلطنة عمانالدويل للتعلم عن بعد 

الكفايات الالزمة ملعلم املواد االجتماعية يف املرحلة املتوسـطة يف ضـوء            ).م١٩٩٩.(العرفج، خالد   
. وية احلديثة من وجهة نظر املشرفني التربويني واملعلمني يف مدينة الريـاض           االجتاهات الترب 

  .الرياض،جامعة امللك سعودمنشورة،رسالة ماجستري غري 
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 شـركة   : الريـاض  . املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية     ).م١٩٩٥( .العساف، محد صاحل  
 .العبيكان للطباعة والنشر

ات اليت جيب توافرها يف املشرف األكادميي الفعال يف جامعـة           ،الكفاي)م٢٠٠٧.(العسيلي، رجاء زهري    
الـة الفلـسطينية للتربيـة املفتوحـة عـن          .القدس املفتوحة وعالقتها ببعض املـتغريات     

  .، فلسطني)١٨٢-١٣٩(، ص) ١(،ع)١(،مجبعد

التحليل اإلحصائي للبيانات يف البحـث العلمـي        ). م٢٠٠٤.(العمر ، بدران بن عبد الرمحن     
  .ن.د. الرياض.  SPSSام باستخد

ورقة .التعليم عن بعد باستخدام االنترنت دراسة حتليلية نقدية       .) م٢٠٠٠.(العمري، عالء الدين    
  .عمل مقدمة إىل املؤمتر الثاين لوزارة التربية والتعليم، الدوحة، قطر

 web(مدى توافر مهارات استخدام نظام ويب سي يت ).م٢٠٠٩.(العرتي، غامن بن طواش 

ct (  رسـالة  .لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك فيصل من وجهـة نظـرهم
  .ماجستري غري منشورة، جامعة امللك سعود،الرياض

 الطبعة الثالثـة،    .التعلم اإللكتروين مدخل إىل التدريب غري التقليدي      ).م٢٠٠٨.(الغراب، إميان حممد    
  .القاهرة املنظمة العربية للتنمية اإلدارية

: ديب   .إعداد املعلم تقنياً لأللفية الثالثـة     : دمج التقنيات يف التعليم     ) . م٢٠٠٤.( حممد   الغزو،  إميان  
  .دار القلم

فاعلية برنامج حاسويب تدرييب مقترح لتنمية مهارات أعـضاء   ). هـ١٤٢٧. (الفاحل، مرمي عبدالرمحن  
رسـالة   .نـات هيئة التدريس حنو توظيف تقنيات املعلومات يف العملية التعليمية بكليات الب     

  .الرياض دكتوراه غري منشورة،جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن،

برنامج تدرييب مقترح معد وفق أسـلوب الـنظم لتوظيـف    ). م٢٠٠٥.(الفقي ، حممود سامل حممد      
رسالة ماجستري غري   .مهارات االتصال التعليمي اإللكتروين لدى أخصائي تكنولوجيا التعليم       

  . القاهرةجامعة القاهرة،.منشورة
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 مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس يف كليـات املعلمـني يف            .) م٢٠٠١.(القثامي ، غازي بن اج      
رسـالة ماجـستري غـري    .اململكة العربة السعودية للكفايات التقنية التعليمية وممارستهم هلا     

  .منشورة، جامعة الريموك، عمان

. ويل األول للتعلم اإللكتروين يف جامعة البحـرين       تقرير عام عن املؤمتر الد    ). م٢٠٠٦.( القدومي، حممد 
  ). ٢٧٥-٢٧١(ص ).٣(ع). ٧(مج .جملة العلوم التربوية والنفسية

 يف مـساندة  web ctتقومي جتربة جامعة امللك سعود يف استخدام نظام ).م٢٠٠٧. (القرين، عبداهللا
  الرياض،  جامعة امللك سعود، رسالة ماجستري غري منشورة.التدريس

مدى توافر كفايات تقنية احلاسب واالنترنت لدى طالب كلية املعلمـني           ).م٢٠٠٢.(، عبداهللا   احمليا
  .الرياض ،  جامعة امللك سعودرسالة ماجستري غري منشورة،.بأا 

تقومي جتربة اجلامعة العربية املفتوحة يف تصميم برنـامج      ).م٢٠٠٨( .املخضوب،رحاب بنت عبدالعزيز  
  . الرياضاجستري غري منشوره،جامعة امللك سعود، رسالة م.اضالتعلم عن بعد مبدينة الري

فعاليات التعلم اإللكتروين يف جامعة امللك      ).م٢٠٠٨.(للتعلم اإللكتروين والتعليم عن بعد      املركز الوطين   
  :هـ على الرابط ١٢/١/١٤٣٠ تاريخ الدخول يف. سعود

a&3=apage&news=mod?php.index/portal/sa.edu.elc.www://http
431=nnID  

  

. الدليل اإلرشادي الستخدام نظام جسور    ).م٢٠٠٩.(للتعلم اإللكتروين والتعليم عن بعد      املركز الوطين   
  :هـ على الرابط ١٥/١/١٤٣٠ تاريخ الدخول يف

pdf.1JUSUR/pdf/jusur/sa.edu.elc.www://http  

  املؤمتر الدويل األول للـتعلم اإللكتـروين        .)م٢٠٠٩(للتعلم اإللكتروين والتعليم عن بعد    املركز الوطين   
  :هـ على الرابط ٤/٩/١٤٣٠ تاريخ الدخول يف. والتعليم عن بعد

arconf-2009/4/sa.edu.elc.eli://http  

كليـة  .الربنامج التعليمي القائم على الكفايات أسسه وإجراءاته      ). م١٩٩٧.(الناقة  ، حممود كامل      
  .جامعة عني مشس : القاهرة.التربية

http://www.elc.edu.sa/portal/index.php?mod=news&apage=3&annID=431
http://www.elc.edu.sa/portal/index.php?mod=news&apage=3&annID=431
http://www.elc.edu.sa/jusur/pdf/JUSUR1.pdf
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ورقة عمـل مقدمـة إىل      . التنمية املهنية ألستاذ اجلامعة يف عصر املعلوماتية      ).م١٩٩٩.(الناقة، حممود   
   .القاهرة ،جامعة عني مشس.ز تطوير التعليم اجلامعياملؤمتر القومي السنوي السادس ملرك

على حتصيل الطالبات املعلمات على )  web ct(أثر برنامج ). م٢٠٠٥.(النباهني ، مهام علي سامل 
 . مساق تكنولوجيا التعليم بكلية التربية باجلامعة اإلسالمية واجتاهان حنوه واالحتفاظ بـه           

  . اإلسالمية ، غزةاجلامعة.رسالة ماجستري غري منشورة

برنامج مقترح لتنمية كفايات الدراسة عـرب نظـم التعلـيم           ). م٢٠٠٥.(نورة بنت سعود     اهلزاين ، 
مرية نورة بنـت    األرسالة دكتوراه غري منشوره، جامعة       .اإللكتروين لطالبات كليات البنات   

  .عبدالرمحن، الرياض

لتنمية الكفايات الالزمة لتصميم املواقـف      برنامج مقترح   ).م٢٠٠١.(إبراهيم ، هاين أبو الفتوح جاد       
جامعة القـاهرة،   . رسالة ماجستري غري منشورة    .التعليمية لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم     

  .مجهورية مصر العربية

 .املقررات اإللكترونية تصميمها وانتاجها وتطبيقهـا وتقوميهـا       .) م٢٠٠٩.(إمساعيل ، الغريب زاهر     
  .عامل الكتب: القاهرة

درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس يف األقـسام التربويـة للمهـارات            ). م٢٠٠٩(.، أمحد حممد    بدح
ورقة عمـل مقدمـة     .األساسية الستخدام تقنيات التعلم اإللكتروين يف جامعة البلقاء التطبيقية        

ة ،اململكالرياض،وزارة التعليم العايل  .للمؤمتر الدويل األول للتعلم اإللكتروين والتعليم عن بعد       
  .العربية السعودية

تدريس العلوم اإلنسانية يف اجلامعات العربية بني مـربرات التعلـيم           ).م٢٠٠٨(.بلغرسة ، عبداللطيف    
ورقة عمـل مقدمـة     . اإللكتروين وحتديات التعليم التقليدي يف إطار إصالح التعليم اجلامعي        

  .لكة البحرين،مماملنامه،جامعة البحرين.للمؤمتر الدويل الثاين للتعلم اإللكتروين

 .الطبعة الثالثة.)ترمجة سعد أمحد اجلبايل(.تصميم نظم التدريب والتطوير).م٢٠٠٤.(تريسي، وليم
  .معهد اإلدارة  :الرياض
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التقرير النهائي والتوصيات لندوة تنمية أعضاء هيئـة التـدريس يف           ).هـ١٤٢٥. (جامعة امللك سعود  
ــايل ــيم الع ــسات التعل ــوير (مؤس ــديات والتط ــة ا).التح ــيمل ــسعودية للتعل  ال

   .)٢٥١-٢١٥(ص).٢(ع.العايل

إعداد املعلم  (اللقاء السنوي الثالث عشر     ).م٢٠٠٧(.سعودية للعلوم التربوية والنفسية     اجلمعية ال جسنت،  
  .جامعة امللك سعود .الرياض.)ويره يف ضوء املتغريات املعاصرةوتط

  .مكتبة اآلداب: القاهرة .  بعديف اجتماعيات التعليم عن .  )م٢٠٠٢.(مجال الدين ، جنوى 

حنو منوذج تكنولوجي معاصر إلعداد عضو هيئة التدريس اجلامعي يف جمـال            ).م٢٠٠١(محدي، نرجس 
  ).٢(ع).٢٨(مج.جملة دراسات العلوم التربوية.تكنولوجيا املعلومات

  .مكتبة دار الكلمة: القاهرة  .عمليات تكنولوجيا التعليم).م٢٠٠٣( .حممد عطية مخيس،

تقرير اللجنة الدولية للتربية للقرن احلادي       التعليم ذلك الكرت الكامن   ).م١٩٩٨.(ور، جاك وآخرون    ديل
  .دار النهضة العربية : القاهرة).ترمجة جابر عبداحلميد. (والعشرين

حبث مقدم للمؤمتر الثـامن      .جتربة مجهورية مصر العربية واملدرسة اإللكترونية     ).م٢٠٠٢.(زمزم، حممد 
،مجهورية مـصر   القاهرة،صرية لتكنولوجيا التعليم باالشتراك مع جامعة عني مشس       للجمعية امل 

  .العربية

ـ   - التعليم اإللكتروين  -رؤية جديدة يف التعليم    ).م٢٠٠٥(. زيتون، حسن حسني     ضايا،  املفهوم، الق
 .الدار الصولتية للتربية:  الرياض.التطبيق، التقومي

 كفايات الطالب املعلمني بكليات التربية لتلبية متطلبات        تطوير).م٢٠٠٥.(زين الدين ، حممد حممود      
، جامعة حلوان، القـاهرة،     منشورة  غري  رسالة دكتوراه    .إعداد برامج التعلم عرب الشبكات    

  .مجهورية مصر العربية

العوامل املؤثرة يف استخدام أدوات التعليم عرب شـبكة اإلنترنـت           ) . م٢٠٠٦.(شبل ، عصام شوقي     
جملـة تكنولوجيـا    . املتغريات الشخصية لعضو هيئة التدريس بكلية التربيـة         وعالقتها ببعض   

  .مصر).١٥٥-١١٩(ص) .١٦ (مج . التعليم
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لتعليم اجلامعي بني رصد الواقـع ورؤى       ا) .م٢٠٠٤.(طعيمة، رشدي أمحد ؛ البندري، حممد سليمان        
  .دار الفكر العريب: القاهرة  .التطوير 

  .دار الفكر العريب: القاهرة . )تدريبه-إعداده-كفاياته(علم امل) .م١٩٩٩.(طعيمه ، رشدي أمحد 

أثر اختالف كل من النمط التعليمي والتخصص األكـادميي         ).،أم٢٠٠٥(.عبداحلميد ، عبدالعزيز طلبة     
على اكتساب بعض كفايات التصميم التعليمي لربجميات التعلم اإللكتـروين لـدى الطـالب            

 للمؤمتر العاشر للجمعية املـصرية لتكنولوجيـا التعلـيم          حبث مقدم . املعلمني بكلية التربية    
   القاهرة).تكنولوجيا التعليم اإللكتروين ومتطلبات اجلودة الشاملة(

فعالية برنامج مقترح يف ضوء معـايري اجلـودة الـشاملة           ).م،ب٢٠٠٥.(عبداحلميد ، عبدالعزيز طلبة     
ملعلمني مبتطلبات توظيف تكنولوجيا    واملدخل املنظومي لتطوير التعليم على تنمية وعي الطالب ا        

حبث مقدم للمؤمتر العاشر للجمعيـة املـصرية لتكنولوجيـا التعلـيم            . التعليم اإللكتروين   
   .القاهرة).تكنولوجيا التعليم اإللكتروين ومتطلبات اجلودة الشاملة(

ـ : حمرر يف   . فلسفة التعليم اإللكتروين عرب الشبكات    ).م٢٠٠٥.(عبداحلميد، حممد    ة منظوم
  )٣٧-١(ص.عامل الكتب: القاهرة. التعليم عرب الشبكات

الـدار  : القـاهرة . التعليم اإللكتروين عرب شبكة االنترنت    ):م٢٠٠٥.(،حممد   عبداهلادي
  .املصرية اللبنانية

  .دار الفكر:عمان . مفهومة وأدواته وأساليبه: البحث العلمي). م٢٠٠٦(.عبيدات، ذوقان 

ايات املعلم وفقاً ألدواره املستقبلية يف نظام التعليم اإللكتروين عـن           كف). م٢٠٠٦(.عزمي، نبيل جاد    
  . سلطنة عمان،مسقط، بعدعنلمؤمتر الدويل للتعلم ورقة عمل مقدمة ل.بعد

مدى أمهية الكفايات التعليمية الالزمة ملعلم التربية البدنية يف املرحلة          ).هـ١٤٢٢.(عسريي، عبداهللا   
جامعة .قسم التربية البدنية وعلوم احلركة    .ة ماجستري غري منشورة   رسال.املتوسطة مبدينة الرياض    

  .الرياض،امللك سعود

منهجية البحث العلمـي وتطبيقاـا يف الدراسـات         ). م١٩٩٦(.عطيفة، محدي أبو الفتوح     
 .دار النشر للجامعات : القاهرة.التربوية والنفسية
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نمية مهارات تصميم األشكال املرئية  يف ت web ctفاعلية برنامج  . )م٢٠٠٧.(عقل ، جمدي سعيد 
رسالة ماجستري غـري    . احملوسبة لدى طالبات كلية تكنولوجيا املعلومات باجلامعة اإلسالمية       

  .قسم املناهج وطرق التدريس،اجلامعة اإلسالمية،غزة،فلسطني.منشورة

األسـاليب اإلحـصائية االسـتداللية البارامتريـة        ). م١٩٩٣. (عالم، صالح الدين حممـود    
 .    دار الفكر العريب:القاهرة.الالبارامترية يف حتليل بيانات البحوث النفسية والتربويةو

منوذج مقترح إلعداد التعلم اإللكتروين يف دولة الكويت يف ضوء اجلودة           ) . م٢٠٠٧.(علي ، بدر نادر     
  .مصر).٨٢-٣٩(ص).٤٦(ع ).١٣(مج .جملة مستقبل التربية العربية. الشاملة 

تنمية وتطوير كفايات وفعالية أعضاء هيئة التدريس مبؤسـسات التعلـيم           ). م٢٠٠٥(.دعلي، علي محو  
دراسات وأحباث امللتقى   مؤسسات التعليم العايل والتحديات املعاصرة ،       :العايل يف إطار حمور     

  .بريوت:مؤسسة الفكر العريب  ،العريب الثاين للتربية والتعليم

لم بنفسك التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام      تع). م٢٠٠٠(.غنيم، أمحد الرافعي وآخرون   
SPSS. ر قباء للطباعة والنشر والتوزيعدا: القاهرة. 

حبث مقـدم للمـؤمتر     .التعليم اإللكتروين كأحد روافد العملية التعليمية     ).م٢٠٠٧.(فرج، عالء الدين  
) توح واإللكتروين التخطيط االستراتيجي لنظم التعليم املف    (السنوي الثاين ملركز التعليم املفتوح      

  .،جامعة عني مشس،القاهرة

املفاهيم والتطبيقات باستخدام برنـامج     : اإلحصاء بال معاناة   ).م٢٠٠٥(.فهمي، حممد شامل    
SPSS. معهد اإلدارة العامة:  الرياض . 

حبـث مقـدم للمـؤمتر       .القوى البشرية الالزمة للتعليم اإللكتروين      ).م٢٠٠٥.(مالك، خالد مصطفى  
تكنولوجيا التعلـيم اإللكتـروين ومتطلبـات    (عية املصرية لتكنولوجيا التعليم    العاشر للجم 

  القاهرة).اجلودة الشاملة
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حبث مقدم  . منوذج مقترح إلدارة تلوث البيئة الثقافية يف التعليم عن بعد         ).م٢٠٠٧.(حممود، صفاء سيد    
 التعليم املفتـوح    التخطيط االستراتيجي لنظم  (للمؤمتر السنوي الثاين ملركز التعليم املفتوح       

  . ،جامعة عني مشس،القاهرة)واإللكتروين

رسـالة دكتـورة غـري     .تدريب مديري املناطق التعليمية برنامج مقترح).م٢٠٠٧.(مرزا، هند حممد  
  .جامعة امللك سعود، الرياض.منشورة

 يف  حتديات التعليم اجلامعي اإللكتـروين    ). م٢٠٠٧( حممد، أماين عبدالقادر     مصيلحي، زينب حممود و   
-١١(ص).٤٦(ع).١٣(مـج  .مستقبل التربية العربية  . مصر والفرص املتاحة لالستفادة منه    

٢٢٨.(  

دور التعليم اإللكتروين يف تطوير األداء وحتقيق اجلودة الشاملة بالتعليم          . ) م٢٠٠٥.(نصر ، حممد علي     
لوجيـا  تكنو(حبث مقدم للمؤمتر العاشر للجمعية املصرية لتكنولوجيـا التعلـيم         .  اجلامعي

  القاهرة).التعليم اإللكتروين ومتطلبات اجلودة الشاملة

برنامج مقترح لتنمية الكفايات الالزمة لتصميم املواقـف        ).م٢٠٠١.(هاين أبو الفتوح جاد إبراهيم      
رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القاهرة ،       .التعليمية لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم     

  .القاهرة

اخلطة اخلمسية األوىل لتقنية املعلومات واالتـصاالت       ).هـ١٤٢٦.(وتقنية املعلومات وزارة االتصاالت   
هـ علـى   ٢٠/٤/١٤٢٩تاريخ الدخول يف    . هـ  ١٤٣١-١٤٢٦يف اململكة العربية السعودية   

ــرابط   :الـــــــــــــــــــــــ
FiveYearPlan/TPNIC/arabic/sa.gov.mcit.www://http  

حجم قطاع التعليم اإللكتروين يف اململكة يـصل إىل     ).هـ١٤٢٩.(وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات   
  :هـ على الرابط ٢٠/١٠/١٤٢٩تاريخ الدخول يف  . هذا العام  مليون دوالر١٢٥

learning-e/NICTP/arabic/sa.gov.mcit.www://http/  
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