درجة استخذام أعضبء هيئة التذريس يف جبهعة أم القرى
للتعلين اإللكرتوني هن وجهة نظر الطلبة
أماني حمد منصور الشعيبي*

* جامعة أم القرى  -المملكة العربية السعودية
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درجة استخذام أعضبء هيئة التذريس يف جبهعة أم القرى
للتعلين اإللكرتوني هن وجهة نظر الطلبة
الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى استخدام أعضاء ىيئة

بيئة متكاممة يتوفر فييا قنوات االتصال الرقمية والتفاعل بين

التدريس في جامعة أم القرى لمتعميم اإللكتروني من وجية نظر الطمبة.

الطالب وأعضاء ىيئة التدريس من خالل تبادل الخبرات

وتكونت عينة الدراسة من ( )520طالباً وطالبة ،تم اختيارىم بالطريقة

التربوية واآلراء والمناقشات والحوارات اليادفة لتبادل اآلراء

العشوائية من طمبة جامعة أم القرى .واستخدمت استبانة درجة استخدام

باالستعانة بقنوات االتصال المختمفة مثل البريد اإللكتروني E-

أعضاء ىيئة التدريس في جامعة أم القرى لمتعميم اإللكتروني من

 Mailوالمحادثة  Chattingوغرف الصف االفتراضية

وجية نظر الطمبة من إعداد الباحثة وتكونت من ( )27فقرة .وأظيرت

 Virtual Classroomكما أن التعميم اإللكتروني من أىم

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال استخدام

مميزاتو أنو يتوفر في أي وقت وفقاً لمقدرة المتعمم [.[1

أعضاء ىيئة التدريس لمتعميم اإللكتروني في جامعة أم القرى من

يتطمب التعميم اإللكتروني فصول افتراضية ،وأعضاء ىيئة

وجية نظر الطمبة .وأن استخدام التكنولوجيا في التدريس ألعضاء

التدريس لدييم القدرة عمى التعامل مع التكنولوجيا وتقييم

ىيئة التدريس بدرجة متوسطة.
وأظيرت نتائج الدراسة وجود اتجاىات إيجابية لطمبة كمية التربية

إلكتروني كامل لو مصداقيتو ،ومتعمم إلكتروني E-Learner

نحو التعمم اإللكتروني .وأوصت الباحثة بضرورة إجراء مراجعات

وكتاب إلكتروني  E-Bookومكتبة إلكترونية E-Libraries

وتعديالت مستمرة لمتعميم الجامعي؛ ليواكب باستمرار ما يحدث من

ومن ثم الوصول إلى الجامعة اإللكترونية ،لذا ما زلنا في حاجة

تطور السيما التطور في تكنولوجيا المعمومات واالتصال.

إلى مرحمة انتقالية تنقمنا من التعميم التقميدي إلى التعميم

الكممات المفتاحية :التعمم اإللكتروني ،التكنولوجيا.

اإللكتروني وىذه المرحمة تكون فترة محددة ومنظمة نقوم من
خالل ىذه الفترة باالستعداد الجيد وترتيب أوراقنا لكي ندخل عالم

 .1المقدمة

التعميم اإللكتروني ونحن مستعدون [.[2

يواجو التعميم العالي في عصر الثورة المعرفية تحديات

 .2مشكمة الدراسة

مختمفة نتيجة اإلنجازات اليائمة في مجال تكنولوجيا المعمومات

إن استخدام التعمم اإللكتروني في مؤسسات التعميم

واالتصاالت التي أدت إلى تالشي الحدود بين الدول وجعل

الجامعي يواجو الكثير من المشكالت التي تحد من استخدامو،

العالم قرية صغيرة في ظل العولمة واالنفتاح االقتصادي.
إن المتتبع لمفيوم التعميم اإللكتروني يرى أن ىذا التعميم

وتبنيو كنمط حديث لمتعميم والتعمم يمكن أن يسيم في رفع كفاءة

لو أدواتو وطرقو وأنو ليس تعميماً عشوائياً بل ىو تعميم قائم عمى

وجودة وفاعمية ىذه المؤسسات التعميمية؛ لذلك فيناك حاجة

أسس ومبادئ ،وال يعنى أننا بمجرد أن أدخمنا العتاد في معاممنا

ممحة لتنشيط استخدامو في المؤسسات التعميمية ،والدراسة

أننا قد انتيينا من االستعداد لمتعميم إلكتروني في جامعاتنا بل

الحالية ليست بالدراسة األولى التي ىدفت إلى الكشف عن مدى

نحن في حاجو إلى مجموعة من الخطوات المرتبة والقائمة عمى

استخدام التعمم اإللكتروني في التعميم الجامعي ،فقد أُجريت

دراسة وأسس عمميو .فالتعميم اإللكتروني ىو تعميم لو مداخالتو

دراسات أخرى في التعمم اإللكتروني ىدفت إلى الكشف عن

وعممياتو ومخرجاتو كما أنو ال ييتم بتقديم المحتوى فقط بل ييتم

التحديات التي تعوق استخدام التعمم اإللكتروني في التعميم

بعناصر ومكونات البرنامج التعميمي كامالً ،كما ويحتاج إلى

الجامعي وىناك الكثير من الدراسات التي أثبتت عدم قدرة عضو
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ىيئة التدريس عمى متابعة بعض الطالب أثناء تنفيذ أنشطة

وفاعمية استخدام التعمم اإللكتروني في التعميم الجامعي لتنمية

التعمم اإللكتروني ،فضالً عن عدم تواجده في الوقت الذي يريده

القدرات المختمفة لمطالب في كثير من التخصصات.

الطالب لممساعدة ،وارتفاع تكاليف التعمم اإللكتروني ،والمتمثمة

 .3تساعد في نشر ثقافة مجتمع المعرفة في األوساط التربوية

في ارتفاع تكمفة :األجيزة ،والتجييزات ،والبرامج ،وتنفيذ

الالزمة لمتحول إلى مجتمع المعرفة.

االتصاالت اإللكترونية بين المؤسسات التعميمية والخبراء

 .4إلقاء الضوء عمى التعمم اإللكتروني من منظور الرؤية

والطالب في أماكن تعمميم ،وتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى

المعاصرة لبرامج مؤسسات التعميم العالي والتي تواكب التغيرات

استخدام الكمبيوتر واإلنترنت ،كذلك أشار إلى عدم تحمس

السريعة والمتالحقة في تكنولوجيا التعميم.

أعضاء ىيئة التدريس بالمؤسسات التعميمية وتحفظيم عمى

ج .حدود الدراسة

مبادئ استخدام تكنولوجيا التعمم اإللكتروني .ومن ىنا جاءت

تتضمن الدراسة الحالية الحدود التالية:

فكرة الدراسة في الكشف عن استخدام أعضاء ىيئة التدريس

الحدود البشرية :تقتصر البحث عمى طمبة كمية التربية في

لمتعميم اإللكتروني في جامعة أم القرى من وجية نظر الطمبة.

جامعة أم القرى.

أ .اسئمة الدراسة

الحدود المكانية والزمانية :طبقت أداة الدراسة في جامعة أم
القرى لمعام الدراسي 2015/2014م.

يمكن أن تتحدد مشكمة الدراسة الحالي من خالل اإلجابة عمى
األسئمة الثالثة التالية:

الحدود الموضوعية :تركز الدراسة الحالي عمى اإلمكانات

 .1ما مدى استخدام أعضاء ىيئة التدريس تخصص (المناىج

البشرية ،التكنولوجية ،التربوية.

وأساليب التدريس) لمتعميم اإللكتروني في جامعة أم القرى من

د .مصطمحات الدراسة

وجية نظر الطمبة؟

التعميم اإللكتروني:

 .2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات آراء أفراد

ىو نظام تعميمي تعممي يستفيد من كافة اإلمكانيات

العينة حول مدى استخدام أعضاء ىيئة التدريس تخصص

والوسائط التكنولوجية المتاحة ،وذلك بالجمع بين أكثر من

(المناىج وأساليب التدريس) لمتعميم اإللكتروني في جامعة أم

أسموب وأداة لمتعمم سواء كانت إلكترونية أم تقميدية؛ لتقديم نوعية

القرى من وجية نظر الطمبة تعزى إلى متغير الجنس؟

جيدة من التعمم تناسب خصائص المتعممين واحتياجاتيم من

 .3ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات آراء أفراد

ناحية وتناسب طبيعة المقرر الدراسي واألىداف التعميمية التي

العينة حول مدى استخدام أعضاء ىيئة التدريس تخصص

نسعى لتحقيقيا من ناحية أخرى .ويعرف إجرائياً في ىذه الدراسة

(المناىج وأساليب التدريس) لمتعميم اإللكتروني في جامعة أم

عمى أنو :الدمج بين أساليب التعميم الصفي التقميدية (الشرح،

القرى من وجية نظر الطمبة تعزى إلى متغير سنوات الدراسة؟

المناقشة ،الحوار العممي ،الدروس العممية) وبين أساليب التعمم

ب .أهمية الدراسة

اإللكتروني (إنترنت ،بريد إلكتروني ،مكتبة إلكترونية تفاعمية،
مجير استقطابي مرتبط بالحاسب) في التدريس الجامعي.

تكمن أىمية الدراسة في اآلتي:
 .1تتناول جانباً ميماً من جوانب العممية التعميمية ،حيث يعتبر

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

التعمم اإللكتروني في التدريس كأحد الحمول لتفعيل التعمم

أجرى البيطار [ ]3دراسة ىدفت إلى تقديم نموذج مقترح

اإللكتروني في التدريس الجامعي.

الستراتيجية التعمم اإللكتروني الممزوج ،مع تحديد كل من:

 .2تساىم في توجيو أعضاء ىيئة التدريس إلى العناية بأىمي ـ ـ ـ ـ ـ ـة

الميارات الالزمة لتوظيفو لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية
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التربية جامعة أسيوط ،ومعوقات استخدامو في التدريس

طالباً وطالبة .وبينت نتائج الدراسة أن ىناك أث اًر واضحاً عمى

الجامعي ،ولتحقيق أىداف الدراسة طُبِق استبيان لمتعرف عمى

مستوى فيم الطالب كفرد وتفاعمو مع زمالئو ومعممو ومع المادة

الميارات الالزمة لتوظيف التعمم اإللكتروني الممزوج لدى

الدراسية المحممة في البرنامج واإلنترنت .كما وأن لألنشطة

أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة أسيوط ،وكذلك طُبِق

اإللكترونية الفردية والجماعية دور فاعل في تنمية التفكير

استبيان لمتعرف عمى معوقات استخدام التعمم اإللكتروني

التأممي ،أما أبرز المعيقات فقد ظيرت في الجانب الفني المتمثل

الممزوج لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة أسيوط،

في العطل المتكرر ألجيزة الحاسوب وعدم امتالك الطمبة لميارة

وتمخض عن نتائج الدراسة قائمة بالميارات الواجب توافرىا لدى

استخدام الحاسوب.

أعضاء ىيئة التدريس لتنفيذ االستراتيجية المقترحة ،فضالً عن

وأجرى النجار والعجرمي [ ]6دراسة ىدفت إلى التعرف

تقديم الدراسة لمجموعة من معوقات استخدام التعمم الممزوج من

عمى مدى امتالك محاضري جامعة األقصى لكفايات التعمم

قبل أعضاء ىيئة التدريس ،بحيث قُِدمت ىذه المعوقات تحت

اإللكتروني في ضوء بعض المتغيرات .وقد استخدم الباحثان

ثالثة أبعاد رئيسة وىي كالتالي :األول يضم المعوقات التقنية

استبانة مكونة من ( )69فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت ،طبقت

والفنية ،واإلدارية ،والثاني المعوقات البشرية المتعمقة بعضو ىيئة

عمى عينة مكونة من ( )82محاض اًر .وقد أظيرت النتائج أن

التدريس ،والثالث المعوقات البشرية المتعمقة بالطالب.

المحاضرين يمتمكون كفايات التعمم اإللكتروني في مجال

وأجرى النذير وخشان [ ]4دراسة ىدفت إلى معرفة

أساسيات استخدام الحاسوب بنسبة ( )%82وفي خدمات الشبكة

اتجاىات طالب السنة التحضرية بجامعة الممك سعود نحو

( )%76وفي مجال تصميم المقررات اإللكترونية وبنائيا

استعمال الموقع اإللكتروني (McGraw Hill) Math Zone

( )%66وفي ادارة المقررات اإللكترونية ( ،)%64ولم تظير

أثناء تعمميم لمقرر الرياضات .وتكونت عينة الدراسة من

النتائج فروقاً دالة احصائياً في درجة امتالك الكفاية تعزى

( )360طالباً من الذكور من مختمف التخصصات في الجامعة،

لمتغير المؤىل ،أو الكمية ،في حين ظيرت فروق في متغير

وتكون المقياس من ( )29فقرة موزعة عمى مقاييس فرعية ىي:

الخبرة عمى جميع مجاالت الدراسة ،باستثناء مجال أساسيات

مراجعة المادة العممية ،وحل الواجبات المنزلية ،والتقويم الذاتي

استخدام الحاسوب ،ولصالح أصحاب الخبرة ( )5سنوات فأكثر.

لمتحصيل المعرفي في الرياضيات ،وأظيرت نتائج الدراسة أن

وأجرى العيفري [ ]7دراسة ىدفت إلى التعرف عمى أثر

اتجاىات طالب السنة التحضيرية في المجاالت الثالث :مراجعة

التعميم اإللكتروني في اكتساب طمبة الصف الثامن أساسي في

المادة العممية ،وحل الواجبات المنزلية ،والتقويم الذاتي لمتحصيل

مدارس

لمفاىيم

المعرفي في الرياضيات ،جاءت متوسطة ،وتراوحت اتجاىات

االجتماعيات ،وفي اتجاىاتيم نحوىا ،من خالل تخطيط وتنفيذ

الطالب نحو استعمال الموقع بين العالية والمتوسطة.

وحدات مختارة من مقررات االجتماعيات لمصف الثامن وفقاً

أمانة

العاصمة

(الحكومية

والخاصة)

وىدفت دراسة العاني [ ]5إلى الكشف عن أثر استخدام

الستراتيجية التعميم اإللكتروني .وتكون مجتمع الدراسة من جميع

برنامج ) (Moodleفي إشاعة بيئة صفية متعممة في مادة

مدارس التعميم األساسي (الحكومية ،واألىمية) في أمانة

أصول التربية لطمبة تخصص المغة اإلنجميزية بكمية التربية

العاصمة ،ومن بين المجتمع تم اختيار مديريتين تعميميتين

بجامعة السمطان قابوس .وتمثمت أداة البحث باالستبانة ،وتألف

بصورة عشوائية .واتبعت الدراسة المنيج الوصفي ،والتصميم

مجتمع الدراسة من جميع الطمبة المسجمين في مقرر اصول

شبو التجريبي .وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة

التربية والذين يدرسون بالطريقة اإللكترونية والبالغ عددىم ()62

إحصائية تعزى إلى التعميم اإللكتروني.
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وىدفت دراسة صباح [ ]8إلى تشخيص واقع التعمم

دراسة صباح [ ]8تشخيص واقع التعمم اإللكتروني ،وبينت دراسة

اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة لمفصل الدراسي االول

العاني [ ]5أثر استخدام ) (Moodleفي إشاعة بيئة صفية

لمعام ( )2010/2009في خمسة محاور أساسية ،وتم استخدام

متعممة في جامعة السمطان قابوس.

أداتين ىما :المجموعات المركزة والمقابالت الشخصية لجمع

 -تم االستفادة من الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة

البيانات من الطواقم األكاديمية واإلدارية والدارسين .ومن النتائج

وتحديد محاورىا وفي بعض المعالجات اإلحصائية.

التي خرجت بيا الدراسة أن تطبيق التعمم اإللكتروني جاء بشكل

 .4الطريقة واالجراءات

مفاجئ في الجامعة وىو ال يتالءم مع واقع البنى التحتية

أ .مجتمع الدراسة وعينتها

لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ونموىا التدريجي ،كما أن

تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة كمية التربية في

تقنيات التعمم اإللكتروني المستخدمة يكتنفيا تكرار في عدد من

جامعة أم القرى لمعام الجامعي الدراسي ()2015 - 2014

الخدمات التي تقدميا وبحاجة إلى تدريب ،أما نماذج التعمم

والبالغ عددىم ( .)8000أما عينة الدراسة فقد تكونت من

اإللكتروني فيي عديدة وتتباين تطبيقاتيا مما سبب التشتت

( )520طالباً وطالبة والتي تشكل ( )%6.5من مجموع العينة

وااللتباس لدى الدارسين والييئة التدريسية عمى حد سواء.

من مجتمع الدراسة.

وأجرى عدس ،وأبو شميس [ ]9دراسة ىدفت لمتعرف عمى

ب .أداة الدراسة

توجيات طمبة جامعة النجاح نحو التعمم اإللكتروني في وعاء
المساقات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )92طالباً وطالبة ،وقام

استخدم مقياس تقيم مدى استخدام أعضاء ىيئة التدريس لمتعميم
ُ
اإللكتروني في جامعة أم القرى من وجية نظر الطمبة الذي

الباحثان بتصميم استبانة تتضمن ثالثة مجاالت ىي :اإلجراء،

اعدتو الباحثة وفقاً لمخطوات اآلتية:

والمحتوى ،وسيولة االستخدام ،وأجرى الباحثان مقابمة مع الطمبة

أوالً :تعريف األبعاد الرئيسة لممشكالت تعريفاً إجرائياً.

من أجل الحصول عمى تغذية راجعة ،وتعزيز مصداقية الدراسة.

اعتمدت الباحثة بعدين رئيسين ىما :االستخدامات التكنولوجية،

وخمصت الدراسة إلى أن توجيات الطمبة نحو التعمم اإللكتروني

واالستخدامات البشرية .وقد تم ذلك بعد عرض ىذين البعدين

بعامة كانت إيجابية في المجاالت جمعييا ،وعكست ذلك

عمى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة أم القرى.

اىتمامات الطمبة وميارتيم في مجال اإلنترنت وتكنولوجيا

ثانياً :صياغة وتحديد فقرات األداة.

المعمومات ،وذلك لتوفرىا وسيولة الحصول عمييا.

تم مسح وتحميل األدب السابق وبخاصة االستعانة

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

باألدبيات المتعمقة مدى استخدام أعضاء ىيئة التدريس لمتعميم

في ضوء مراجعة الباحثة لمدراسات السابقة ذات العالقة بالتعمم

اإللكتروني ،وتم استطالع آراء ووجيات نظر المتخصصين في

اإللكتروني ،تم التوصل إلى االمور اآلتية:

الدراسات اإلنسانية ،والمعمومات المتعمقة بشبكة اإلنترنت،

 -ىناك قمة في الدراسة التي تناولت اتجاىات الطمبة نحو تعمم

والخبرة الميدانية لالستفادة منيا في بناء فقرات األداة والتي

المساقات بالطريقة اإللكترونية إلكترونياً وباألخص في المجتمع

اشتممت عمى ( )27فقرة.

السعودي ،األمر الذي يتطمب إجراء المزيد من الدراسات حول

ثالثاً :صدق المقياس scale validity

ىذا الموضوع عمى مختمف الفئات.

 -صدق المحتوى Content Validity

 -تختمف الدراسة الحالية عن بعض الدراسات السابقة في

وقد تحقق صدق المحتوى من خالل عرض الصورة األولية

تناوليا لدراسة التعمم اإللكتروني من زوايا مختمفة ،حيث تناولت

لألداة عمى مجموعة من المحكمين من أعضاء ىيئة التدريس
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في جامعة أم القرى وعددىم ()10؛ مما يؤكد صدق أداة

درجة ( )2تنطبق عميو بدرجة كبيرة :وتعني أن السموك يتك ـرر

الدراسة .وبناء عمى المالحظات التي تم الحصول عمييا من

بشكل شبو دائم وىو يشكل مظي اًر ممي اًز لمفرد.

لجنة التحكيم ،تم إعادة صياغة الفقرات وتبسيطيا واستبدال

ثبات المقياس Scale Reliability

أما سمم
الكممات غير واضحة المعنى بكممات أخرى واضحةّ ،

وقد عمدت الباحثة إلى استعمال طريقة إعادة االختبار في

اإلجابة الذي استخدم في ىذا النوع من المقاييس فيو سمم ليكرت

حساب الثبات ،وىي:

(تنطبق عميو بدرجو كبيرة ،تنطبق عميو نوعاً ما ،ال تنطبق

طريقة إعادة االختبار Test- Retest Reliability

عميو) .واشتمل المقياس بصورتو النيائية عمى ( )27فقرة موزعة

ثبات استجابة الطمبة :اعتمدت الباحثة في استخراج الثبات عن

عمى األبعاد المذكورة سابقاً ،ذو تدريج ثالثي (تنطبق عميو

طريق تطبيق المقياس عمى عينة تكونت من ثالثين طالب ًا

بدرجة كبيرة ،تنطبق عميو نوعاً ما ،ال تنطبق عميو).

وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية بسيطة من خارج عينة الدراسة

رابعاً :تم إجراء دراسة استطالعية لممقياس نفسو عمى عشرة من

وبعد مرور خمسة عشر يوماً تم إعادة التطبيق ،وقد تم استخراج

الطمبة في جامعة أم القرى ،وتضمن المقياس بصورتو األولية

معامل ارتباط بيرسون ) (Pearsonبين االستجابة األولى

( )30فقرة موزعة عمى المجاالت المذكورة سابقاً .وقد استغرق

واالستجابة الثانية ،وبمغت قيمة معامل االرتباط ( ،)0.80ويعد

تطبيق المقياس أسبوعاً كامالً ،حيث ىدفت الدراسة االستطالعية

ىذا العامل مؤش اًر جيداً في الثبات وىذا يعني أن المقياس الحالي

إلى معرفة مدى مناسبة الفقرات لما وضعت لقياسو ،باإلضافة

يتمتع بدرجة عالية من االستقرار عبر الزمن ،وأن ىذه القيمة

إلى سالمة الصياغة المغوية ،وابداء المالحظات ،حيث تم حذف

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (.(α ≥ 0.05

( )3فقرات من المقياس لتصبح ( )27فقرة بصورتيا النيائية.

 .5النتائج ومناقشتها

واتخذت أداة الدراسة شكل مقياس تقدير من ثالث درجات ،حيث

السؤال األول :ما مدى استخدام أعضاء ىيئة التدريس

اشتمل المقياس عمى سبع وعشرين فقرة ،وقد حددت درجات

تخصص(المناىج وأساليب التدريس) لمتعميم اإللكتروني في

السموك الذي تكشف عنو كل فقرة من الفقرات بثالث درجات

جامعة أم القرى من وجية نظر الطمبة؟

وىي عمى النحو التالي:

المجال االول :استخدام التكنولوجيا في التدريس:
يشتمل ىذا المجال عمى ( )10فقرات ،تصف كل فقرة

درجة ( )0ال تنطبق عميو :وىي تعني أن السموك الذي تعبر
عنو الفقرة ال يتكرر أو ال يظير أبدا.

مدى استخدام أعضاء ىيئة التدريس تخصص (المناىج وأساليب

درجة ( )1تنطبق عميو نوعاً ما :وتعني أن السموك يتكرر بين

التدريس) لمتعميم اإللكتروني في جامعة أم القرى من وجية نظر

الحين واآلخر ،بمعنى أنو يظير بشكل متوسط دون أن يشكل

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات
الطمبة أنفسيم .ليذا ّ

مظي اًر ممي اًز لمفرد.

المعيارية والرتبة لكل فقرة من الفقرات كما ىو في جدول (.)1

جدول 1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة عمى مجال :استخدام التكنولوجيا في التدريس
المتوسط

المجال االول :استخدام التكنولوجيا في التدريس

الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

يسيم في اتقاني لممواقع التعميمية اإللكترونية المفيدة في دراستي التعميمية

1.57

0.796

1

يستخدم قاعات التدريس بأجيزة الكمبيوتر المتصمة باإلنترنت وأجيزة عرض .wShS ataD

1.48

0.765

2

ينمي لدي االستخدام االمثل لمتكنولوجيا الحديثة واإلنترنت وغيرىا.

1.35

0.712

3

يستخدم برامج التدريب عمى ميارات التصميم واالنتاج لمقرر تعميمي في بيئة التعميم

1.21

0.860

4
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اإللكتروني.
يستخدم مواقع إلكترونية لمتحاور مع الخبراء في المجال.

1.05

0.963

5

يحافظ عمى كفاءة شبكات االتصال باإلنترنت

0.98

0.695

6

يساعدني في االطالع عمى تجارب اآلخرين من خالل المواقع اإللكترونية.

0.84

0.779

7

تصميم المقررات والبرامج في شكل التعميم اإللكتروني.

0.79

0.860

8

يستخدم مقرر إلكتروني لكل مادة .earuoC-E

0.71

0.739

9

يستخدم الفصول االفتراضية بجانب الفصول التقميدية بحيث يكمل كل منيما األخر.

0.65

0.993

10

لمتعميم اإللكتروني في جامعة أم القرى من وجية نظر الطمبة

يبين الجدول ( )1المتوسطات الحسابية واالنحرافات

عمى المجال االول كان بدرجة متوسطة.

المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات المجال االول لإلمكانات
التكنولوجية في التعميم اإللكتروني من قبل أعضاء ىيئة التدريس

ويمكن إرجاع ذلك إلى أن طمبة الجامعة أكثر إلماماً

في جامعة أم القرى ،ويالحظ أن المتوسطات الحسابية ليذا

بالمعايير التكنولوجية التي يمكن استخداميا من قبل األعضاء.

المجال تراوحت بين ( )1.57 – 0.65حيث احتمت الفقرة "يسيم

وذلك ألنيم بمغوا من الوعي وتعايشوا مع المجتمع التكنولوجي

في اتقاني لممواقع التعميمية اإللكترونية المفيدة في دراستي

بشكل أوسع ،وتعامموا مع فئات مختمفة .فاتضح ليم أىمية ىذه

التعميمية ".المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( ،)1.57وجاءت

اإلمكانات لمتعميم اإللكتروني.

الفقرة " يستخدم الفصول االفتراضية بجانب الفصول التقميدية

المجال الثاني :اإلمكانات البشرية

بحيث يكمل كل منيما األخر ".في المرتبة العاشرة بمتوسط

اشتمل ىذا المجال عمى ( )17فقرة ،تصف كل فقرة اإلمكانات

حسابي ( .)0.65كما بمغ المتوسط الحسابي العام ليذا المجال

البشرية لمتعميم اإللكتروني من وجية نظر طالب جامعة أم

( )1.06مما يعني أن مدى استخدام التكنولوجيا في التدريس

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات
القرى أنفسيم .ليذا ّ
المعيارية والرتبة لكل فقرة من الفقرات كما ىو في جدول (.)2

ألعضاء ىيئة التدريس تخصص (المناىج وأساليب التدريس)

جدول 2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة عمى مجال :اإلمكانات البشرية
المجال الثاني :اإلمكانات البشرية

الرتبة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

وضوح مفيوم التعمم اإللكتروني ألعضاء ىيئة التدريس.

1.61

0.704

1

يمتمك أعضاء ىيئة التدريس الرغبة في التغيير وعدم التمسك بالتعميم التقميدي.

1.56

0.828

2

يقدم ألعضاء ىيئة التدريس حوافز مادية أو معنوية الستخدام التعمم اإللكتروني.

1.49

0.715

3

تتوافر ألعضاء ىيئة التدريس اإلمكانات والتسييالت الستخدام التعميم اإللكتروني.

1.37

0.714

4

يتوافر ألعضاء ىيئة التدريس الوقت الكافي لمتدريب والتجريب.

1.28

0.882

5

يتخوف أعضاء ىيئة التدريس من الفشل عند تنفيذ التعميم اإللكتروني.

1.19

0.929

6

تتوافر ألعضاء ىيئة التدريس ميارة التعامل مع برامج تصميم المقررات اإللكترونية.

1.03

0.983

7

تتوافر ألعضاء ىيئة التدريس ميارة تصميم االختبارات اإللكترونية.

0.95

0.773

8

تتوافر ألعضاء ىيئة التدريس ميارة تحويل المحتوى التعميمي بصورتو التقميدية إلى

0.88

0.782

9

محتوى تتخممو الوسائط المتعددة والفائقة.
تتوافر ألعضاء ىيئة التدريس ميارة التدريس التقميدي والتدريس باستخدام الكمبيوتر

0.82

0.889

10

وشبكاتو.
تتوافر ألعضاء ىيئة التدريس ميارة البحث عما ىو جديد عمى اإلنترنت والرغبة في

0.79

0.722

11

تطوير المقرر وتجديد معموماتو بصفة مستمرة.
تتوافر ألعضاء ىيئة التدريس ميارات التدريس عبر اإلنترنت.

0.71

0.872

12

تتوافر ألعضاء ىيئة التدريس ميارة التعامل مع البريد اإللكتروني وتبادل الرسائل بينو

0.68

0.868

13
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10

وبين الطالب.
تتوافر ألعضاء ىيئة التدريس ميارة الدمج بين اإلدارة التقميدية واإلدارة اإللكترونية

0.66

0.940

14

تتوافر ألعضاء ىيئة التدريس ميارة قبول التغيير والدمج بين الفصول التقميدية

0.61

0.872

15

والفصول االفتراضية
تتوافر ألعضاء ىيئة التدريس ميارة الدمج بين التعميم التقميدي والتعميم اإللكتروني

0.58

وفقاً الستراتيجيات التعمم اإللكتروني.

كثرة االجراءات اإلدارية الروتينية المعقدة والموائح الجامدة التي ال تسمح بالتطوير وال

0.837
0.801

0.55

16
17

تتيح المرونة

يبين الجدول ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات

أعضاء ىيئة التدريس لمتعميم اإللكتروني في مجال اإلمكانات

المعيارية والرتبة لكل فقرة من فقرات المجال الثاني لإلمكانات

البشرية ،وبالتالي فإنيم يطالبون أعضاء ىيئة التدريس مزيداً من

البشرية في التعميم اإللكتروني من قبل أعضاء ىيئة التدريس في

التفاني في أداء دورىم التربوي .كما أن طبيعة البرامج التعميمية

جامعة أم القرى ،ويالحظ أن المتوسطات الحسابية ليذا المجال

في الجامعة ،والتي تقدم ثقافة إلكترونية شاممة تتضمن جوانب

تراوحت بين ( )1.61 – 0.55حيث احتمت الفقرة " وضوح

إلكترونية وبشرية واجتماعية وتربوية لكافة الطمبة مما يشكل

مفيوم التعمم اإللكتروني ألعضاء ىيئة التدريس " المرتبة األولى

لدييم معايير ومفاىيم مشتركة حول أىمية الثقافة اإللكترونية في

بمتوسط حسابي ( ،)1.61وجاءت الفقرة " كثرة اإلجراءات

المجتمع ووظائفيا في التعميم الجامعي.

اإلدارية الروتينية المعقدة والموائح الجامدة التي ال تسمح

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

بالتطوير وال تتيح المرونة " في المرتبة االخيرة .بمتوسط حسابي

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات آراء أفراد

( .)0.55كما بمغ المتوسط الحسابي العام ليذا المجال ()0.98

العينة في جامعة أم القرى من وجية نظر الطمبة تعزى إلى

مما يعني أن اإلمكانات البشرية في التعميم اإللكتروني من قبل

متغير الجنس؟

أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات من وجية نظر الطمبة

تم حساب
ولإلجابة عمى سؤال الدراسة الثاني ،فقد ّ

ويمكن إرجاع ذلك إلى أن طمبة الجامعة أكثر إلماماً

اإلحصائي )(T-Test؛ لمتحقق من الفرق بين المتوسطات

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واجراء االختبار

أنفسيم عمى المجال الثاني (متوسطة).

الحسابية لمذكور واإلناث .كما في جدول (.)3

بالمعايير البشرية التي يمكن من خالليا معرفة مدى امتالك

جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات عينة الدراسة وقيمة (ت) ومستوى الداللة حسب الجنس عمى فقرات مجاالت استبانة الدراسة
وفق الجنس

الجنس

الرقم
المتغير

أنثى
المتوسط

ذكر

ت

الداللة
0.000

المجال

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

2

االول

1.22

0.596

0.89

0.527

6.034

3

الثاني

1.14

0.692

0.82

0.482

4.086

0.000

4

المجموع

1.18

0.519

0.86

0.452

5.126

0.000

*دالة عند مستوى α ≥ 0.05

االنحراف

قيمة

مستوى

التدريس لتعميم اإللكتروني) مقداره ( )0.89بينما المتوسط

يتبين من الجدول ( )3أن المتوسط الحسابي لمذكور في

الحسابي لإلناث مقداره ( )1.22وىو أكبر من المتوسط

المجال األول (استخدام التكنولوجيا في التدريس ألعضاء

الحسابي لمذكور ،ويتضح كذلك أن المتوسط الحسابي لمذكور
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في المجال الثاني (اإلمكانات البشرية المتوفرة ألعضاء التدريس

اإللكتروني ،التي تراعي معايير عناصر التصميم الفني ،ومبادئ

لتعميم اإللكتروني) مقداره ( )0.82بينما المتوسط الحسابي

التعمم والتعميم .وتراعي أيضاً التفاعل المباشر بين المحاضرات

لإلناث مقداره ( )1.14وىو أكبر من المتوسط الحسابي لمذكور.

والطالبات ،كما تساعدىن عمى إتقان التعمم من خالل توفير

ويالحظ من الجدول أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية

فرص المحاولة والتدرب ،وتقديم التغذية الراجعة الفورية بأسموب

عند مستوى الداللة  α ≤ 0.05تُعزى لمجنس في المجال األول

يثير دافعيتين ويحفزىن ويوجو اىتمامين نحو التعمم ،لذلك

(استخدام التكنولوجيا في التدريس ألعضاء التدريس لتعميم

يستطعن التعامل مع المادة التعميمية بأسموب سيل كمو إثارة
ّ

اإللكتروني) ،والمجال الثاني (اإلمكانات البشرية المتوفرة

وامتاع وجديو.

ألعضاء التدريس لتعميم اإللكتروني) حيث أن قيمة (ت)

النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:

لممجالين = ( )5.126عند مستوى الداللة ( ،)0.000وىي

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات آراء

لصالح لإلناث في المجالين .وتعزى ىذه النتيجة إلى مجموعة

أفراد العينة في جامعة أم القرى من وجية نظر الطمبة تعزى إلى

من األسباب :منيا الخصائص والمميزات التي يتمتع بيا التعميم

متغيرات سنوات الدراسة؟
تم أوالً :حساب
ولإلجابة عمى سؤال الدراسة الثالث ،فقد ّ

اإللكتروني في الجامعات ،حيث يتميز التعميم اإللكتروني
بمنطقية العرض ،فقد صممت محاض ارت التعميم اإللكتروني

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية كما ىو موضح في

وفق تصميم يعتمد عمى األسس المتبعة في تصميم التعميم

جدول (.)4

جدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجاالت واألداة ككل وفق السنة الدراسية
المجاالت

السنة الدراسية

المتوسط

األول :استخدام التكنولوجيا في التدريس ألعضاء ىيئة التدريس

2

1.15

0.562

لمتعميم اإللكتروني

3

1.09

0.549

4

0.94

0.486

كمي

1.06

0.428

2

1.10

0.624

3

0.95

0.537

4

0.90

0.569

كمي

0.98

0.537

2

1.13

0.435

3

1.02

0.527

4

0.92

0.489

كمي

1.02

0.482

الثاني :اإلمكانات البشرية ألعضاء ىيئة التدريس لمتعميم اإللكتروني

األداة ككل

يتضح من الجدول ( )4أن تقديرات عينة الدراسة حول

الحسابي

االنحراف المعياري

( )1.02وبانحراف معياري ( .)0.527يميو السنة الدراسية ()4
بمتوسط حسابي ( )0.92وبانحراف معياري (.)0.489

مدى معرفتيم بمدى استخدام أعضاء ىيئة التدريس لمتعميم
اإللكتروني في جامعة أم القرى من وجية نظر الطمبة تعزى إلى

ولمعرفة فيما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند

متغيرات سنوات الدراسة عمى األداة ككل ،بمغ أعمى متوسط
حسابي لمسنة الدراسية ( )2بمتوسط حسابي ( )1.13بانحراف

تم إجراء تحميل التباين
مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05فقد ّ
األحادي لمتحقق من الفرق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة

معياري ( ،)0.435يميو السنة الدراسية ( )3بمتوسط حسابي

كما ىو موضح في جدول (.)5
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جدول 5
نتائج تحميل التباين األحادي وفق متغير سنوات الدراسة عمى مجاالت الدراسة واألداة ككل
المجاالت

مستوى الداللة

قيمة ف

متوسط المربعات

درجات الحرية

مجموع المربعات

األول :استخدام التكنولوجيا في

0.770

0.262

0.243

2

0.804

0.421

517

301.075

519

301.879

0.102

2

0.204

0.391

517

202.072

519

202.277

4.781

2

8.563

0.306

517

132.406

519

140.969

التدريس ألعضاء ىيئة التدريس
لمتعميم اإللكتروني
0.651

الثاني :اإلمكانات البشرية

0.532

ألعضاء ىيئة التدريس لمتعميم
اإللكتروني
األداة ككل

0.002

5.419

استخدام التعمم اإللكتروني وتوظيفو من قبل أعضاء ىيئة

* ذات داللة عند مستوى )(α ≤ 0.05

التدريس ومعاونييم في مقررات دراسية مختمفة.

يكشف جدول ( )5وجود فروق ذات داللة إحصائية في
تقديرات عينة الدراسة حول مدى معرفتيم بمدى استخدام أعضاء

 .3العمل عمى تبني أسموب التعمم المبرمج واستخدامو في

ىيئة التدريس لمتعميم اإللكتروني في جامعة أم القرى من وجية

تدريس مساقات أخرى مختمفة وتخصصات مختمفة.

نظر الطمبة عمى األداة ككل ،حيث بمغت قيمة ف = ،5.419

 .4إجراء مزيد من الدراسات والبحوث لبحث فعالية استخدام

عند مستوى الداللة ( )0.002تُعزى إلى متغير سنوات الدراسة

التعمم المبرمج لتشمل عمميات أكبر لكي يتم تعميم النتائج

في األداة ككل ولصالح اإلناث .وعدم وجود فروق ذات داللة

والوصول إلى نواتج تحقق الفائدة في برامج ومقررات دراسية

إحصائية في المجال األول والمجال الثاني بمدى استخدام

مختمفة.

أعضاء ىيئة التدريس لمتعميم اإللكتروني في جامعة أم القرى من

 .5توفير مستمزمات التعمم المبرمج واإلمكانات الفنية والمادية

وجية نظر الطمبة.

وتأىيل العناصر البشرية لتنفيذ الخطط والبرامج التي تعنى بيذا
النوع من التعمم.

ويمكن إرجاع ذلك إلى أن الدور التربوي ال يتأثر كثي اًر
بسنوات الدراسة .وأن جميع الطمبة في جميع السنوات لدييم

المراجع

ثقافة حاسوبية وعمى دراية كافية باإلمكانات التكنولوجية والبشرية

أ .المراجع العربية

ألعضاء ىيئة التدريس في التعميم الجامعي.

] [3حمدي ،محمد البيطار ( .)2008نموذج مقترح الستراتيجية

وتعتبر الدراسة الحالية من الدراسات الحديثة في ىذا المجال

التعمم اإللكتروني الممزوج والميارات الالزمة لتوظيفو لدي

كون الدراسات السابقة لم تتطرق لمتغير سنوات الدراسة.

أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة أسيوط ومعوقات

 .6التوصيات

استخدامو في التدريس الجامعي ،تكنولوجيا التعميم :سمسمة

من خالل النتائج التي تم التوصل إلييا ،فإنو يمكن استخالص

دراسات وبحوث مُحكمة ،القاىرة :الجمعية المصرية

التوصيات التالية:

لتكنولوجيا التعميم ،ع ،1.مج ،18 .ص ص.115-85 :

 .1إجراء مراجعات وتعديالت مستمرة لمتعميم الجامعي؛ ليواكب

] [4النذير ،مجمد بن عبداهلل ،خشان ،خالد بن حممي (.)2009

باستمرار ما يحدث من تطور ال سيما التطور في تكنولوجيا

اتجاىات طالب السنة التحضيرية بجامعة الممك سعود نحو

المعمومات واالتصال.

استعمال الموقع اإللكتروني (ماث زون) McGraw HILL

 .2وضع نماذج وتصورات الستراتيجيات تدريسية تعتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد عمى
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MATHZON

أثناء

تعمميم

مقرر

االجتماعيات واتجاىاتيم نحوىا .رسالة ماجستير غير

الرياضيات.

 PRECALCULUبحث قدم في المؤتمر الدولي األول

منشورة ،جامعة عمان العربية ،األردن.

لمتعميم اإللكتروني والتعميم عن بعد في الرياض ،و ازرة التعميم

] [8صباح ،يوسف ( .)2010واقع التعمم اإللكتروني في جامعة

العالي.

القدس المفتوحة .جامعة القدس المفتوحة ،فمسطين.

] [5العاني ،وجيية ثابت ( :)2009التعمم اإللكتروني الفعال

] [9عدس ،دانة؛ وأبو شميس ،وفاء ( .)2011توجيات الطمبة

ومعيقاتو باستخدام برنامج ) (moodleلطمبة تخصص المغة

نحو بيئة التعمم اإللكتروني باستعمال وعاء المساقات .مجمة

االنجميزية في كمية التربية في تدريس مادة أصول التربية

النجاح لمعموم االنسانية.1710 - 1681 .)6(25 .

بجامعة السمطان قابوس ،متوفر عمى الموقع اإللكتروني
االتي:

ب .المراجع االجنبية

http://ykadri.ahlamontada.net/montada.fl/topic
-190.htm
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EXAMINE LEVELS OF USING E- LEARNING
AMONG FACULTY MEMBERS AT UMM AL
QURA' UNIVERSITY FROM STUDENTS'
PERCEPTIONS
AMANI ALSHUAIBI
Umm Al Qura' University – Saudi Arabia
ABSTRACT _The aim of the study was to examine levels of using e- learning among faculty
members at Umm Al Qura' University from students' perceptions. The sample of the study
consisted of (520) male and female students selected using random sampling procedures from
Umm Al Qura' University students. For data collection, a ( 27) items questionnaire measuring
faculty members at Umm Al Qura' University use of e- learning from students' perceptions was
developed and used. Results of the study showed that there were no statistically significant
differences in faculty members at Umm Al Qura' University use of e- learning from students'
perceptions. Results indicated that faculty members at Umm Al Qura' University use level of elearning from students' perceptions was moderate.
It was found that students hold positive attitudes towards the use of e- learning by faculty
members. It was recommended that there is a continuous reviews and modifications in university
teaching to keep abreast with the modern developments, especially in information and
communication technology field.
KEY WORDS: E- learning, Technology.
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