أثز املهبرات التقنية ومذى رؤية أعضبء هيئة التذريس
لفبعلية أدوات التعلم اإللكرتوني على استخذامهم الفعلي
هلذه األدوات يف جبمعة الببحة
حمادة السعدون*

* أستاذ مساعد _ الجامعة السعودية اإللكترونية
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أثز املهبرات التقنية ومذى رؤية أعضبء هيئة التذريس
لفبعلية أدوات التعلم اإللكرتوني على استخذامهم الفعلي
هلذه األدوات يف جبمعة الببحة
الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى اختبار مدى تأثير عاممي

التعمم اإللكتروني كان من الضروري تحديد العوامل التي تؤدي

الميارات التقنية ورؤية أعضاء ىيئة التدريس لفعالية استخدام أدوات

إلى االستخدام الفاعل ليذه التقنيات في التعميم .فيذه التقنيات

التعمم اإللكتروني في التعميم عمى استخداميم ليذه األدوات في

واألدوات ىي إحدى المبنات اليامة لمتعمم اإللكتروني التي ال

تدريسيم بكمية التربية بجامعة الباحة من خبلل استخدام المنيج

تعمب دو اًر ميماً في تقديم وطرح المواد التعميمية فحسب بل

الوصفي والمنيج االرتباطي .اذ طُبقت الدراسة عمى عينة من أعضاء

وأيضا في تيسير التعمم وتسييمو .فالمميزات التي تقدميا التقنية

ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الباحة والبالغ عددىم ()33

تساىم في إعطاء المتعمم دو اًر ايجابياً في بناء تعميمو ].[2,3,4

عضو ىيئة تدريس ،وقد وجدت الدراسة أن  %61من التفاوت في

حاليا لمجامعات السعودية نحو التعمم
ىذا التوجو السائد ً

استخدام أعضاء ىيئة التدريس المشاركين في الدراسة ألدوات التعمم

اإللكتروني يدفع الجامعات إلى معرفة العوامل التي تقود إلى

اإللكتروني يمكن تفسيره من خبلل معرفة مياراتيم التقنية ومن خبلل

نجاح وتعزيز التعمم اإللكتروني .وألن أعضاء ىيئة التدريس في

مدى رؤيتيم لفاعمية استخدام ىذه األدوات في التعميم وليذا أوصت

الجامعات ىم من يقوم بتفعيل ىذا التوجو وىم المسؤولون عن

الدراسة بتكثيف الدورات التدريبية التي تركز عمى كيفية استخدام أدوات
التعمم اإللكتروني في التعميم الجامعي.

نجاحو أو عدمو فإن معرفة العوامل التي تؤدي إلى استخداميم

الكممات المفتاحية :مؤسسات التعميم العالي ،دمج التقنية بالتعميم،

لمثل ىذا النوع من التعميم أمر في غاية االىمية .ومن ضمن

التطوير الميني ألعضاء ىيئة التدريس.

ىذه الجامعات جامعة الباحة التي تسعى نحو تطبيق التعمم

 .1المقدمة

اإللكتروني سعيا حثيثاً وجاداً.
التعمم اإللكتروني:

في العقود األخيرة سارعت كثير من الجامعات المحمية إلى

ويمكن تعريف التعمم اإللكتروني عمى أنو التعمم الذي يظير

تقديم التعمم اإللكتروني ودفع عجمتو في المممكة العربية

عن بعد ويعتمد عمى استخدام الحاسوب والتقنيات –عادة

السعودية .خاصة بعد تنظيم الئحة التعميم عن بعد في مؤسسات

اإلنترنت -ويمكن المتعممين من التعمم في أماكنيم دون الحاجة

التعميم العالي بالمممكة والتي جاءت استجابة لمحراك والتطور

إلى االنتقال إلى مكان الدراسة [ .]5كما يمكن تعريفو بأنو

الذي حدث في ىذا النوع من التعميم حيث انتشرت المواقع التي

التعميم الذي يتم إيصال المحتوى التعميمي فيو من خبلل

تقدم خدمات تعميمية عن طريق شبكة االنترنت وتتيح التواصل

اإلنترنت [ ]6فيو نوع من التعمم عن بعد والذي ينفصل فيو

بين الدارسين وغيرىا من الخدمات التي ميدت لظيور ىذا النوع

المتعمم والمعمم زمانيا ومكانيا [.[7

من التعميم [.[0

والتعمم اإللكتروني قد يحدث ضمن عدة أشكال ،حيث يمكن

ومع ىذا التوجو السائد في جامعات المممكة العربية

تعريـ ـف ث ـ ـبلث طـ ـرق أسـاسي ـة مني ـا معتم ـدة عم ـى طريق ـة ح ـدوث

السعودية والذي ال يتم إال من خبلل استخدام تقني ـات وأدوات
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التفاعل والتواصل بين المتعممين والمعممين ،وىي كالتالي:

المدونة  Blogوىي أداة تستخدم كمذكرات شخصية تتيح لمفرد

 .1التعميم المتزامن وىو الذي يتواصل فيو المتعممين مع

التعبير عن أ ارئو وأفكاره والكتابة حول مواضيع يختارىا مع

المعممين في نفس الوقت.

إتاحة الفرصة لآلخرين لقراءتيا والتعميق عمييا وتتيح إضافة

 .2التعميم الموجو ذاتياً وفيو يتفاعل الطالب مع المحتوى

أنواع متعددة من البيانات كالصور واألصوات والفيديو والروابط.

التعميمي الذي يتم إيصالو من خبلل اإلنترنت.

ويمكن استخدام المدونة في التعميم لنشر المحتوى التعميمي .ومن

 .3التعميم غير المتزامن ويتم فيو التفاعل بين المعممين

فوائد استخداميا في التعميم أنيا تحث الطبلب عمى التفكير الناقد

والمتعممين في أوقات مختمفة مثبل بواسطة ترك رسائل يمكن الرد

قبل الكتابة ألن كتاباتيم سيتم قراءاتيا والتعميق عمييا من قبل

عمييا بعد عدة ساعات [.[5

زمبلئيم وتدعم ميارة الكتابة وميارات التواصل اإللكتروني بين
الطبلب وتقبل وجيات النظر المختمقة والنظر لؤلفكار بطريقة

وقد لعبت التقنية دو اًر كبي اًر في تطوير وانتشار التعمم

واعية [.[03

اإللكتروني ،ويمكن تصنيف خمسة أنواع من الوسائط التقنية

الفيديو والوسائط المتعددة والذي يعتبر مجاالً حيويا ميماً

التي تستخدم في توصيل التعميم عبر اإلنترنت وىي الطباعة

في التعميم التقميدي واإللكتروني لما يقوم بو من تسييل توصيل

والصور الثابتة والصوت والفيديو والوسائط المتعددة [.[8
ولكي يتم استخدام ىذه التقنيات بشكل فعال فإنو البد من

التعميم بطريقة ميسرة تناسب مختمف أنماط المتعممين كما يساعد

تحديد العوامل التي تؤدي إلى استخدام أعضاء ىيئة التدريس

عمى تطوير ميارات المتعممين التقنية ويزيد من الدافعية لمتعمم.

ليذه التقنيات في تدريسيم بطريقة فعالة .وقد ركزت ىذه الدراسة

ويؤكد  [14] Shere & Sheaان استخدام الفيديو في التعميم

عمى عاممي الميارات التقنية ألعضاء ىيئة التدريس ومدى

الجامعي سواء في التعميم التقميدي أو االلكتروني سوف يقدم

رؤيتيم لفعالية استخدام ىذه األدوات في التعميم ألنيا من أكثر

فرص غير محدودة إلثراء المحاضرات والواجبات وحتى

العوامل التي أشارت الدراسات إلى أىميتيا [.[9101100

االختبارات كما سيساعد عمى تطوير الميارات التقنية لمطبلب.

أدوات التعمم اإللكتروني:

الشبكات االجتماعية والتي تمكن المستخدمين من إنشاء ممف

ويقصد بيا في ىذا البحث التطبيقات والبرامج والمواقع التي

شخصي ومشاركة الكثير من المعمومات مع دائرة من

يمكن لممستخدم الوصول إلييا وقراءة محتواىا واإلضافة إليو

المستخدمين االخرين الذين يختارىم كل مستخدم .يمكن أن

والتفاعل مع أفراد آخرين وسيقتصر ىذا البحث عمى أكثرىا

تستخدم الشبكات االجتماعية في التعميم لتوسيع دائرة زمن

شيوعاً واستخداماً ،وىي عمى النحو التالي:

المحاضرة والوصول إلى الطبلب خارج وقت ومكان الدراسة

الويكي  Wikiوىي أداة تمكن المستخدمين من العمل في

لمشاركة التعمم كما تساعد عمى االلتقاء بخبراء في تخصصات

مجموعات لبناء محتوى بخصوص موضوع معين واذا استخدمت

مختمفة وتمكن الطبلب من االستفادة من آرائيم وافكارىم

في المجال التعميمي فيي أداة تشجع عمى العمل الجماعي

وخبراتيم في المجال [.[05

وتسيل المشاركة بين المتعممين وتبادل األفكار واآلراء كما تمكن

فاعمية استخدام أدوات التعمم اإللكتروني:
إن استخدام التقنيات وأدوات التعميم االلكتروني في العممية

المعمم من متابعة اإلضافات التي قام بيا كل متعمم عمى حده.
وقد وجدت الدراسات أن استخدام الويكي في التعميم يسيم

التعميمية طورت وحسنت من التعميم بطرق عدة مثبل توسعت

في تحسين ميارات الكتابة لدى الطبلب ويساعدىم عمى رؤية

طرق االتصاالت بين المعمم والمتعمم وسمحت بزيادة عدد

وجيات النظر المختمفة ويدربيم عمى التعامل معيا ].[12

المتعممين خارج نطاق غرف الدراسة ومكنت من التعمم التعاوني،
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وتعدد الميام ،الوصول السريع إلى المعمومات ،والوصول

التواصل التي توفرىا الجامعة .وقد قسم لي وىيرومي [ ]63ىذه

العشوائي لممعمومات وبذلك تكون قد قدمت تعميماً مرناً يتيح

الميارات إلى ستة أقسام )0( :ميارات التفاعل مع الطمبة)6( ،

لمطالب التعمم في الوقت والمكان وبالسرعة المناسبة لو [.]06

ميارات اإلدارة الصفية )3( ،ميارات تصميم التعميم)4( ،

السيما أن كثير من الدراسات تؤكد أن الغالبية العظمي من

ميارات تقنية )5( ،ميارات تطبيق المعارف ( )6ميارات العمل

الطبلب مؤىمين لمثل ىذا النوع من التعمم ولدييم القابمية

الجماعي.

لبلستفادة من مرونتو حيث أنيم يستخدمون شبكة اإلنترنت

كما ذكر تيرنر [ ]64عشرين ميارة من ميارات القرن

واالجيزة الرقمية الشخصية مثل اليواتف المحمولة الذكية

الحادي والعشرين التي يجب أن يمتمكيا كل معمم ،وقد تضمنت

والشبكات االجتماعية ].[17,18,19

الميارات األساسية الستخدام الكمبيوتر مثل إدارة الممفات

وقد وردت مميزات عديدة لمتعميم اإللكتروني مثل المرونة

وتحميل البرامج والتطبيقات ،كما شممت ميارات استخدام

وامكانية الوصول لو وتوفير المال والوقت بالنسبة لمطالب أما

التطبيقات األساسية مثل التطبيقات المكتبية كمعالجات

مميزاتو لعضو ىيئة التدريس فتزيد عمى تمك المميزات بسيولة

النصوص وبرامج تصميم العروض والجداول اإللكترونية وقواعد

التعديل [ ]6كما أنو يسيم في تطوير ميارات متعددة لمطبلب

البيانات وأيضا ميارات اإلنترنت كاستخدام المتصفحات وتصميم

وألعضاء ىيئة التدريس كميارات استخدام الكمبيوتر واإلنترنت

صفحات الويب وادارة البريد اإللكتروني ،وميارات استخدام

والبحث والقراءة والكتابة والتواصل [ .]4أيضاً يسيم التعمم

تقنيات أخرى مثل الماسح الضوئي والكامي ار الرقمية وميارة

اإللكتروني في تطوير ميارات التواصل االجتماعي بين

استخدام أنظمة اإلدارة الصفية مثل الببلكبورد Blackboard

المتعممين ،وضمن ىذا اإلطار يؤكد بجورنر [ ]3أن التعمم

وميارات أخبلقيات استخدام اإلنترنت كمعرفة الحقوق الفكرية

اإللكتروني يتيح المجال لمطبلب لمحديث مع مجموعات متعددة

وأمن المعمومات.

ومختمفة من الطبلب ويتجاوب معيم رغم اختبلف وجيات

ووجد ويميام [ ]65أن الميارات األساسية لمتقنية وميارات

نظرىم ويشارك في المناقشة وتبادل األفكار من خبلل الكتابة

استخدام البرامج والتطبيقات وميارات استخدام الوسائط المتعددة

كوسيمة لمتواصل.

ىي الميارات التقنية األساسية ألعضاء ىيئة التدريس في

ميارات التدريس اإللكتروني:

الجامعات .أما سالتر وىانسن [ ]66فقد صنفا الميارات البلزمة

إن استخدام ىذه التقنيات في التعميم يحتاج إلى ميارات

لممعممين والمربين الذي يمارسون التعمم اإللكتروني كالتالي)0( :

تربوية مختمفة عن الميارات المطموبة في طريقة التدريس العادية

ميارات تواصل غير متزامن باستخدام الكمبيوتر واإلنترنت

[ ]61فميارة استخدام الحاسب واإلنترنت مثبل أصبحت من

كميارات التعامل مع البريد اإللكتروني ومنتديات النقاش ()6

الميارات البلزمة لممعممين الذين يمارسون التعمم اإللكتروني

وميارات تواصل متزامن باستخدام الكمبيوتر واإلنترنت مثل

[ .]60وىذه الميارات تتمثل في القدرة عمى التعامل مع التقنية

ميارات استخدام المحادثة وميارات استخدام مؤتمرات الفيديو

وفيم نقاط قوة وضعف التقنية وميارة استخدام التقنية لمتواصل

( )3التقييم اإللكتروني ( )4ميارات خاصة باستخدام مصادر

مع المتعممين بفعالية [.[66

التعميم ( )5ميارات التوثيق ( )6ميارات استخدام الوسائط
المتعددة.

وقد أجريت العديد من الدراسات التي تحاول تعريف وتحديد
الميارات الضرورية ألعضاء ىيئة التدريس والتي تمكنيم من

 .2الدراسات السابقة

التدريس اإللكتروني والتواصل مع طبلبيم من خبلل أوعية

أجريت العديد من الدراسات التي حاولت تحديد العوامل المؤدية
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إلى استخدام أعضاء ىيئة التدريس ألدوات التعميم االلكتروني

التعمم اإللكتروني في التعميم.

ولقد كان مدى رؤية أعضاء ىيئة التدريس لفاعمية ىذا

وعميو تبمورت مشكمة الدراسة في السؤل الرئيس التالي:

االستخدام ومدى رؤيتيم لما تحققو ىذه األدوات من فوائد كان

أ .أسئمة الدراسة

من العوامل المؤثرة التي أدت إلى توجيو سموكيم الستخدام

ما مدى تأثير عاممي الميارات التقنية ومدى رؤية أعضاء ىيئة

وتفعيل ىذه األدوات في التعميم [.[00

التدريس لفاعمية استخدام أدوات التعمم اإللكتروني في التعميم
عمى استخداميم الفعمي ليذه األدوات في تدريسيم بكمية التربية

أيجيان وىارتشورني [ ]9درسا العوامل التي تقود األشخاص
الى استخدام التقنيات ووجدا ان توجيات االشخاص تجاه التقنية

بجامعة الباحة؟

ومدى رؤيتيم لفائدة ىذه التقنية وكذلك االتجاه السائد في البيئة

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية :

المحيطة من حوليم ىي ما تؤثر عمى االشخاص وتدفعيم

 -ما الميارات التقنية ألعضاء ىيئة التدريس في جامعة الباحة؟

الستخداميا.

 ما مدى رؤية ىيئة التدريس لفعالية استخدام أدوات التعمماإللكتروني في التعميم؟

قو وستيفنز [ ]01أيضاً درسا العوامل التي تدفع الستخدام
الويكي في التعميم ووجدا أن الخبرة السابقة لؤلشخاص في

 -ما ىو واقع استخدام أعضاء ىيئة التدريس ألدوات التعميم

استخدام التقنية ومدى رؤيتيم ألىميتيا وفائدتيا ومدى رؤيتيم

اإللكتروني؟

لسيولة استخداميا والوصول الييا ىو ما يدفعيم الستخداميا في

ب .أهداف الدراسة

مجاالت التعميم.

تيدف الدراسة الحالية الى معرفة الميارات التقنية ألعضاء

دويفيدي وآخرون [ ]00درسوا العوامل التي تؤدي الى

ىيئة التدريس في جامعة الباحة وواقع استخداميم ألدوات التعميم

استخدام الناس ألدوات الويب والتقنيات معتمدين عمى نظرية

اإللكتروني ومدى رؤيتيم لفاعمية استخدام ىذه األدوات في

قبول التقنية  Technology Acceptance Modelووجدوا أن

التعميم ومن ثم االجابة عمى سؤال الدراسة الرئيسي وىو ما مدى

مدى رؤية االشخاص ألىمية وفائدة ىذه األدوات ومدى سيولتيا

تأثير عاممي الميارات التقنية ومدى رؤية أعضاء ىيئة التدريس

كانا عاممين مؤثرين يدفعان إلى استخدام أدوات الويب والتقنيات.

لفاعمية استخدام أدوات التعمم اإللكتروني في التعميم عمى

 .3مشكمة الدراسة

استخداميم الفعمي ليذه األدوات في تدريسيم بكمية التربية

لقد بات من الضروري لمجامعات التي وضعت في خططيا

بجامعة الباحة؟

طرح مقررات إلكترونية ومنيا جامعة الباحة أن تحدد العوامل

ج .أهمية الدراسة

التي تؤدي إلى تحقيق التعمم اإللكتروني وتفعيل استخدام أدواتو

تنبع أىمية الدراسة من أىمية تحديد العوامل التي تؤدي إلى

من قبل أعضاء ىيئة التدريس ،فيم المبنة األساسية في دفع

نجاح التعمم اإللكتروني من خبلل االستخدام األمثل ألدواتو من

عجمة التقدم في مجال التعمم اإللكتروني .وألن األدبيات األجنبية

قبل أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة الباحة .فقد

في ىذا المجال كشفت عن عدد من العوامل المؤدية إلى تحقيق

سعت جامعة الباحة إلى توفير البنية التحتية لتعزيز وتسييل

ذلك اليدف ،فإن البحث الحالي يسعى إلى اختبار أكثر ىذه

تفعيل التقنيات في التعميم وتوفير بيئة بنائية لمتعمم يسيم فييا

العوامل فاعمية لمكشف عن مدى تأثيرىم عمى استخدام أعضاء

الطالب في بناء تعممو ويمغي حواجز الزمان والمكان لمتعمم.

ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة الباحة :وىما أثر الميارات

كما أن معرفة قدرات أعضاء ىيئة التدريس التقنية وواقع

التـقـنـي ـة ورؤي ـة أع ـضـ ـاء ىـيـئ ـة الـتـدري ـس لفاعميـ ـة استخـ ـدام أدوات

استخداميم لمتقنيات يسيل تحديد االحتياجات التدريبية وتساعد
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ليا مقياس ليكرت الثبلثي.

اإلجراءات البلزمة لموصول إلى االستخدام المأمول لمتقنيات

 .4الطريقة واإلجرااات

وأدوات التعمم اإللكتروني من خبلل طرح البرامج التدريبية أو

أ .منهج الدراسة

التثقيفية المناسبة.

استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي لقياس

د .محددات الدراسة

الواقع الحالي لمتغيري الميارات التقنية ألعضاء ىيئة التدريس

الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة عمى اعضاء ىيئة التدريس

في كمية التربية بجامعة الباحة ومدى رؤيتيم لفاعمية استخدام

بجامعة الباحة في المقر الرئيسي لمجامعة في العقيق.

أدوات التعمم اإللكتروني في التعميم .كما استخدم الباحث المنيج

الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة في الفصل االول لمعام

االرتباطي من خبلل استخدام ىذين المتغيرين الختبار مدى

الدراسي .0436-0435

إمكانية التنبؤ باستخدام أعضاء ىيئة التدريس ليذه األدوات في

الحدود بشرية :اقتصرت الدراسة عمى اعضاء ىيئة التدريس

تدريسيم.

الذكور فقط بجامعة الباحة.

ب .عينة الدراسة

الحدود موضوعية :اقتصرت الدراسة عمى تقصي اثر عاممين

تمثل مجتمع الدراسة في أعضاء ىيئة التدريس الذكور

فقط عمى استخدام اعضاء ىيئة التدريس ألدوات التعميم

بكمية التربية بجامعة الباحة والبالغ عددىم  001حسب الموقع

االلكتروني وىما الميارات التقنية ومدى رؤية اعضاء ىيئة

االلكتروني لجامعة الباحة والمسترجع بتاريخ  0435-3-01من

التدريس ألىمية ىذه االدوات في التعميم.

مختمف تخصصات كمية التربية.
أما العينة فقد كانت عينة غرضية شممت األعضاء الذين

ه .التعريفات اإلجرائية
الميارات التقنية ألعضاء ىيئة التدريس :وتعني في ىذه

تطوعوا لئلجابة عمى االستبانة التي تم إرساليا إلكترونياً لجميع

الدراسة الدرجة التي يحصل عمييا عضو ىيئة التدريس المشارك

أعضاء ىيئة التدريس الذكور بكمية التربية ،والذين بمغ عددىم

في الدراسة عمى المحور الثاني من اداة الدراسة (االستبانة)

 33عضواً من أصل  001عضو ىيئة تدريس في كمية التربية.

والتي تشمل عمى سبعة أسئمة تم استخدام مقياس ليكرت الرباعي

ج .أداة الدراسة

لقياسيا مدى رؤية اعضاء ىيئة التدريس لفاعمية أدوات التعمم

تم استخدام االستبانة اإللكترونية لجمع بيانات كمية وقد

اإللكتروني :وتشير إلى اعتقاد أعضاء ىيئة التدريس بأن

شممت عمى  4أجزاء ( )0بيانات ديموغرافية لتحديد سنوات

استخدام أدوات التعمم اإللكتروني سيحسن عممية التعمم وتعني

الخبرة والتخصص والدرجة العممية لممشاركين في الدراسة ()6

في ىذه الدراسة الدرجة التي يحصل عمييا عضو ىيئة التدريس

بيانات حول الميارات التقنية ألعضاء ىيئة التدريس المشاركين

المشارك في الدراسة عمى المحور الرابع من محاور اداة الدراسة

في الدراسة وقد اشتمل ىذا الجزء عمى سبعة أسئمة تم استخدام

(االستبانة) والتي تشمل عمى  6اسئمة واُستخدم ليا مقياس

مقياس ليكرت الرباعي لقياسيا ( )3بيانات حول االستخدام

ليكرت الرباعي.

الحالي لممشاركين لمتقنيات في تدريسيم واُستخدم ليا مقياس

استخدام اعضاء ىيئة التدريس الفعمي ألدوت التعميم

ليكرت الثبلثي ( )4بيانات حول مدى رؤية أعضاء ىيئة

االلكتروني :وتشير في ىذه الدراسة الى الدرجة التي يحصل

التدريس المشاركين في الدراسة لمدى فعالية استخدام أدوات

عمييا عضو ىيئة التدريس المشارك في الدراسة في المحور

التعمم اإللكتروني واشتممت عمى  6اسئمة واُستخدم ليا مقياس

الثالث من محاور االستبانة والتي تشمل عمى  6محاور واُستخدم

ليكرت الرباعي.
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كما تم استخدام مقياس  Cronbach’s Alphaلقياس

صدق األداة وثباتها:
ولمتأكد من مصداقية األداة فقد تم تحكيميا من قبل ثبلثة

الثبات الداخمي لكل محور من المحاور الثبلثة (الميارات التقنية

من أعضاء ىيئة التدريس في جامعات المممكة .كما تم تجريبيا

ألعضاء ىيئة التدريس ومدى رؤيتيم لفعالية استخدام أدوات

عمى عينة قصدية من كمية الحاسب في جامعة الباحة لمتأكد من

التعمم اإللكتروني في التعميم واستخداميم الحالي ليذه األدوات)

وضوح مفرداتيا ،وبناء عمى النتائج تم تعديل االستبانة.

جدول رقم ( )0يبين قيم  Cronbach’s Alphaلكل محور.
جدول 1

قيم  Cronbach’s Alphaلكل محور من محاور االستبانة
المتوسط

م

محاور االستبانة

عدد االسئمة

0

الميارات التقنية التي يمتمكيا أعضاء ىيئة التدريس

7

Cronbach’s
Alpha
1.7

6.3

6

مدى استخدام أعضاء ىيئة التدريس الحالي ألدوات التعمم اإللكتروني في تدريسيم

6

1.8

1.7

3

مدى رؤية أعضاء ىيئة التدريس لفعالية استخدام أدوات التعمم اإللكتروني في التعميم

5

1.9

3.5

نتائج البيانات الديموجغرافية:

بجامعة الباحة من حيث التخصص وسنوات الخبرة والدرجة

تفاوتت تخصصات المشاركين لتشمل  00تخصصاً .جدول رقم

العممية.

( )6يبين عدد المشاركين من أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية
جدول 2
خصائص عينة الدراسة (ك = )33
الدرجة العممية

عدد المشاركين حسب

عدد

عدد سنوات الخبرة

الدرجة العممية ونسبتهم
معيد
محاضر

المشاركين

4

أقل من  5سنوات

3

 2تربية فنية 0 ،تربية خاصة

()%06

من  6إلى  01سنوات

1

تربية فنية

7

من  6إلى  01سنوات

5

لغة عربية -ثقافة اسبلمية -تربية فنية – دراسات قرانية –

()%60
أستاذ مساعد

التخصص

تربية خاصة
 05سنة فأكثر

6

 6تربية فنية

06

أقل من  5سنوات

6

تربية خاصة – لغة عربية

()%36

من  01إلى  05سنة

7

 6مناىج – لغة عربية – تقنيات تعميم –  6توجيو وارشاد-

 05سنة فأكثر

3

عمم نفس -ثقافة اسبلمية – تربية فنية

10

من  6إلى  01سنوات

6

مناىج -تقنيات تعميم

()%31

من  01إلى  05سنة

4

مناىج -اصول تربية -عمم نفس – تقنيات تعميم

 05سنة فأكثر

4

 6تقنيات تعميم – اصول تربوية – مناىج

ثقافة اسبلمية
أستاذ مشارك

الميارات التقنية التي يمتمكيا أعضاء ىيئة التدريس والذي يشكل

 .5النتائج
النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

المتغير المستقل األول تم استخدام سبعة أسئمة لقياس ىذا

ما الميارات التقنية ألعضاء ىيئة التدريس في جامعة الباحة؟

المتغير كما ىو موضح في الجدول التالي:

ولئلجابة عمى السؤال الفرعي األول والذي ييدف الى معرفة
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جدول 3

توزيع المشاركين من أعضاا هيئة التدريس بجامعة الباحة حسب مهاراتهم التقنية (ك = )33
ليس لدي

مبتدئ

متوسط

متقدم

المتوسط

االنحراف

م

المهارة

0

ميارة استخدام برامج االوفيس

0

1

7

66

6.8

1.4

()%60

()%79

6

ميارة استخدام متصفح اإلنترنت

1

1

9

64

()%67

()%73

3

ميارة استخدام محركات البحث

1

1

00

66

()%33

()%66

4

ميارة استخدام مواقع التواصل االجتماعي

0

4

00

07

()%3

()%06

()%33

()%50

5

ميارة استخدام مواقع الشبكات االجتماعية

1

7

9

08

()%60

()%64

()%54

6

ميارة استخدام انظمة إدارة التعمم

7

5

03

8

()%60

()%05

()%41

()%64

7

ميارة استخدام انظمة التخزين السحابي

00

6

8

8

()%33

()%08

()%64

()%64

خبرة

6.8
6.6
6.3
6.3
0.6
0.3

المعياري

1.4
1.4
1.7
1.6
0
0.0

يبلحظ من الجدول السابق أن متوسط ىذا المتغير 6.3من

متصفحات اإلنترنت كقوقل كروم وميارة استخدام محركات

أصل  3مما يشير إلى أن أعضاء ىيئة التدريس المشاركين

البحث مثل قوقل وياىو .بينما يمتمك  %64منيم ميارات

بالدراسة يمتمكون الميارات البلزمة الستخدام أدوات التعمم

استخدام أنظمة اإلدارة الصفية .غالبيتيم ( 87إلى )%84

اإللكتروني .ويشير الجدول إلى أن غالبية أعضاء ىيئة التدريس

يمتمكون ميارات استخدام مواقع التواصل االجتماعي والشبكات

يمتمكون الميارات التقنية :جميعيم ( )%011يمتمكون ميارات

االجتماعية .ونصفيم تقريباً ( )%48يمتمكون ميارات التخزين

استخدام برامج االوفيس مثل معالجات النصوص وتصميم

السحابي.

العروض والجداول اإللكترونية وقواعد البيانات وميارة استخدام
جدول 4

توزيع المشاركين من أعضاا هيئة التدريس بجامعة الباحة حسب رؤيتهم لفعالية استخدامهم أدوات التعمم اإللكتروني في التعميم (ك = )33
م

العبارة

اوافق بشدة

اوافق

ال اوافق

61

03

1

()%66

()%38

06

07

()%48

()%56

08

03

6

()%55

()%38

()%6

08

03

6

()%58

()%38

()%4

61

03

1

()%66

()%38

ال اوافق

المتوسط

بشدة
0

استخدام التقنيات في التعميم سيحسن من ادائي في التدريس

6

استخدام التقنيات في التعميم يدعم التعميم التعاوني

3

استخدام التقنيات في التعميم يؤىل الطالب لمتعمم الذاتي

4

استخدام التقنيات في التعميم يبلئم االنماط المختمفة لمطبلب

5

استخدام التقنيات سيمبي احتياجات الطبلب في ىذا العصر
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1

1
1
1
1
1

االنحراف
المعياري

3.6
3.5
3.5
3.5
3.6

1.49
1.5
1.59
1.59
1.59

مدى رؤية أعضاء ىيئة التدريس لفعالية استخدام أدوات التعمم

استخدام خمسة أسئمة لقياس ىذا المتغير وقد بمغ متوسط ىذا

اإللكتروني في التعميم.

المتغير  3.5من أصل  4مما يشير إلى أن أعضاء ىيئة
التدريس المشاركين بالدراسة يرون فاعمية استخدام أدوات التعمم

لئلجابة عمى السؤال الفرعي الثاني والذي ييدف الى معرفة

اإللكتروني في التعميم.

مدى رؤية اعضاء ىيئة التدريس لفعالية استخدام أدوات التعمم
اإللكتروني في التعميم والذي يشكل المتغير المستقل الثاني تم

جدول 5

توزيع المشاركين من أعضاا هيئة التدريس بجامعة الباحة حسب استخدامهم ألدوات التعمم اإللكتروني (ك = )33
م

األداة

دائما

احيانا

ابدا

المتوسط

االنحراف المعياري

0

مدونة Blog

1

06

60

1.7

1.5

()%36

()%64

6

ويكي Wiki

4

00

08

()%06

()%33

()%55

3

فيديو وصور

06

06

5

()%36

()%47

()%05

4

مواقع عمى الويب

06

01

00

()%36

()%31

()%33

5

منتديات نقاش

4

08

00

()%06

()%55

()%33

6

اختبارات إلكترونية

4

07

06

()%06

()%50

()%36

1.56
0.0
0.6
1.8
1.8

1.7
1.7
1.8
1.6
1.7

االستخدام الحالي ألعضاء ىيئة التدريس ألدوات التعمم

استخداميم الفعمي ليذه األدوات في تدريسيم بكمية التربية

اإللكتروني.

بجامعة الباحة؟

لئلجابة عمى السؤال الفرعي الثالث والذي ييدف الى

لئلجابة عمى سؤال البحث الرئيس تم إجراء اختبار تحميل

معرفة االستخدام الفعمي الحالي ألعضاء ىيئة التدريس ألدوات

االنحدار  Regressionلمكشف عن مدى تأثير عاممي

التعميم االلكتروني والذي يشكل المتغير التابع في الدراسة تم

الميارات التقنية ومدى رؤية أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية

استخدام ستة أسئمة مع مقياس ليكرت الثبلثي لقياس ىذا المتغير

بجامعة الباحة لفاعمية استخدام أدوات التعمم اإللكتروني في

وقد بمغ متوسط ىذا المتغير 1.7من أصل  6مما يشير إلى أن

التعميم عمى استخداميم الحالي ليذه األدوات.

أعضاء ىيئة التدريس المشاركين بالدراسة ال يستخدمون غالبية

وكانت نتيجة اختبار االنحدار دالة إحصائياً وىذا يعني

أدوات التعمم اإللكتروني حالياً في تدريسيم ..ويشير الجدول إلى

أنو يمكن تفسير ما مقداره  %61من التفاوت في استخدام

أن استخدام الفيديو ومواقع الويب كان االكثر استخدماً (من 66

أعضاء ىيئة التدريس المشاركين في الدراسة ألدوات التعمم

إلى  )%83من قبل أعضاء ىيئة التدريس المشاركين في

اإللكتروني من خبلل معرفة مياراتيم التقنية ومن خبلل مدى

الدراسة في تدريسيم .بينما كان استخدام والويكي ىو األقل (من

رؤيتيم لفاعمية استخدام ىذه األدوات في التعميم .وقد كان

 36إلى  )%45بينما كان استخدام االختبارات اإللكترونية

المتغير األول وىو الميارات التقنية التي يمتمكيا أعضاء ىيئة

ومنتديات النقاش في المنتصف ( 63إلى .)%67

التدريس دال إحصائياً مما يعني أن الميارات التقنية تقود إلى

أثر عاممي الميارات التقنية ومدى رؤية أعضاء ىيئة التدريس

استخدام أدوات التعمم اإللكتروني في التدريس ،في حين كان

لفاعمية استخدام أدوات التعمم اإللكتروني في التعميم عمى

المتغير الثاني وىو مدى رؤية فعالية استخدام أدوات التعمم
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ليس كافياً ليقود أعضاء ىيئة التدريس إلى استخداميا.

رؤية فعالية استخدام أدوات التعمم اإللكتروني في التعميم وحده
جدول 6
ممخص نموذج تحميل االنحدار
 Adjusted R Squareقيمة

Std. Error of the Estimate
.33238
Sig.

t

.004

-3.092

Standardized Coefficients
Beta

 Rقيمة

 R Squareقيمة

.808a
Model

.653
.630
Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
-.827
.268

ثابت

.000

6.612

.801

.107

.711

الميارات

.901

.125

.015

.080

.010

االعتقاد باألىمية

نموذج
1
1

 a.المتغير التابع ىو االستخدام

سيولتيا.

 .6مناقشة النتائج
ىدفت الدراسة الحالية إلى اختبار مدى تأثير عاممي

 .7التوصيات

الميارات التقنية ورؤية أعضاء ىيئة التدريس لفعالية استخدام

نسبة التفاوت في استخدام أعضاء ىيئة التدريس

أدوات التعمم اإللكتروني في التعميم عمى استخداميم الفعمي ليذه

المشاركين في الدراسة ألدوات التعمم اإللكتروني والتي يمكن أن

األدوات في تدريسيم بكمية التربية بجامعة الباحة وقد وجدت

يتم تفسيرىا بعاممي االستخدام ومدى رؤية أىمية ىذه األدوات

النتائج أن  %61من التفاوت في استخدام أعضاء ىيئة التدريس

وىي  %61تعتبر نسبة عالية وتفيد المسؤولين وأصحاب القرار

المشاركين في الدراسة ألدوات التعمم اإللكتروني يمكن تفسيره من

المعنين بتفعيل استخدام أدوات التعمم اإللكتروني من قبل

خبلل معرفة مياراتيم التقنية ومن خبلل مدى رؤيتيم لفعالية

أعضاء ىيئة التدريس من خبلل اتخاذ الق اررات المناسبة وعميو

استخدام ىذه األدوات في التعميم ،ولقد كان عامل الميارات دال

توصي الدراسة بما يمي:

إحصائياً في حين أن عامل االعتقاد باألىمية لم يكن كذلك.

• زيادة توعية اعضاء ىيئة التدريس بفاعمية استخدام أدوات

ويمكن تفسير ذلك بأن اعتقاد االشخاص بأىمية ىذه األدوات

التعميم االلكتروني وحده ليس كافيا لحثيم عمى استخداميا ولذلك

وحده ليس كافياً ليم لكي يقدموا عمى استخداميا في التعميم،

يجب تقديم ورش عمل ودورات تدريبية تمكنيم من استخداميا

بينما استخداميم ليا وادراكيم لمدى سيولة التعامل معيا وانيا ال

فعمياً.

تشكل عبء في التدريس كما يعتقد البعض يعتبر عامبلً قوياً

• إعادة إجراء الدراسة عمى مستوى أعضاء ىيئة التدريس في

لحث االشخاص عمى استخدام ىذه االدوات في التعميم.

جامعات المممكة إلمكانية تعميم النتائج.
• اعادة إجراء الدراسة عمى مستوى اإلناث في جامعة الباحة

وىذا يتوافق مع ما وجده قووستيفنز [ ]01حيث وجدا أن

ومقارنة النتائج بنتائج الدراسة الحالية.

العوامل التي تدفع الستخدام الويكي في التعميم ىي الخبرة
السابقة لؤلشخاص في استخدام التقنية ومدى رؤيتيم ألىميتيا
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وفائدتيا ومدى رؤيتيم لسيولة استخداميا والوصول الييا وكذلك
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THE IMPACT OF FACULTY TECHNICAL
SKILLS AND THEIR PERCEPTION
TOWARDS THE USEFULNESS OF ELEARNING TOOLS ON THEIR ACTUAL
USE OF THESE TOOLS IN THEIR
TEACHING AT THE COLLEGE OF
EDUCATION AT AL-BAHA UNIVERSITY
HAMADAH ALSADOON
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Saudi Electronic University
ABSTRACT_ The study aims to investigate the impact of faculty's technical skills in using the elearning tools and their perception towards the usefulness of these e-learning tools on their actual
use of such tools in their teaching at the Faculty of Education at Al-Baha University. Both
correlative and descriptive analytical approach are used for data collection and analysis. Data
are collected through an online questionnaire sent to thirty three faculty members from the
College of Education. The study found that 60% of the variance in the use of the e-learning tools
can be explained by the technical experiences of the faculty members and by their own perception
of the usefulness of these e-learning tools.
KEY WORDS: Institutions of Higher Education, Technology Integration in Education, Faculty
Professional Development.
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