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 ملخصال

وعالقته  ،االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات       

، وذلك ببناء مقياسين، يقيس األول اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم بالكفاءة الذاتية في استخدام البالك بورد

االلكتروني، والثاني يقيس كفاءتهم الذاتية في استخدام المهارات الرئيسة في نظام البالك بورد، حيث اتبعت الدراسة المنهج 

( عضو هيئة تدريس، وخرجت الدراسة بنتائج أهمها: ان اتجاهات 391نت عينة الدراسة من )الوصفي التحليلي، وتكو

أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم االلكتروني إيجابية بمستوى متوسط، وان مستوى كفاءتهم الذاتية في استخدام البالكبورد 

(، في حين كان 9319ة معامل بيرسون القيمة )مرتفعا، اما العالقة بين المتغيرين فكانت طردية ضعيفة حيث بلغت قيم

متوسط اتجاهات األعضاء على رتبة أستاذ مساعد اعلى بصورة دالة من باقي الرتب، وكذلك الحال لمتوسط اتجاهات 

حديثي الخبرة كان اعلى من زمالئهم األقدم خبرة، اما الفروق في متوسط االتجاهات تبعا لمتغيري الجنس والتخصص فلم 

 .ةتكن دال

 ، االتجاهات، الكفاءة الذاتية، البالك بوردااللكترونيالتعليم  :الكلمات المفتاحية

http://www.ajrsp.com/
mailto:k.y.zamaan3@gmail.com


 م 0202-3-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            583  

ISSN: 2706-6495 

  

The attitudes of the faculty members at Taibah University towards e-learning, and its 

relationship to self-efficacy in using the blackboard system 

 

Abstract 

   This study aimed to explore the attitudes of the faculty members at Taibah University 

towards e-learning, and its relationship to self-efficacy in using the blackboard system. By 

building two scales, the first measures the faculty members ’attitudes towards e-learning, and 

the second measures their self-efficacy in using the main skills in the blackboard system, 

where the study followed the descriptive and analytical approach, and the study sample 

consisted of (193) faculty members,The study yielded the most important results: The faculty 

members ’attitudes towards e-learning are moderately positive, and their level of self-

efficacy in using the Blackboard is high, while the relationship between the two variables 

was positive, as the value of Pearson's coefficient reached the value (0.39), while the mean 

attitudes of the members were on The rank of assistant professor is significantly higher than 

the rest of the ranks, Likewise, the maen new experience attitudes were higher than their 

older colleagues, while the differences in the maen attitudes according to the variables of 

gender and specialization were not significant. 

 Keywords: e-learning, attitudes, self-efficiency, blackboard. 
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 األولالفصل  

 المقدمة:

هيئةة التةدريس،  أعضاءعلى جميع  إلزاميًأ االلكتروني( صار التحول للتعليم 39-مع انتشار جائحة كورونا )كوفيد

بةورد المسةتخدمة فةي التعلةيم العةالي،  ة، ومنهةا منصةة الةبالكااللكترونيةمما تطلب منهم التعامل بمهنية مع منصةات التعلةيم 

هيئةة التةدريس والتةي تعنةي إدراكةه لمسةتوى تمكنةه مةن اسةتخدام المكونةات  حيث ترتبط هذه المهنيةة بالكفةاءة الذاتيةة لعضةو

والمرتبطة بإدارة المقررات، والواجبات، ومتابعة تعلم الطلبة، واإلشراف على  ،(695، 7932األساسية للنظام )العرسان، 

هيئةةة التةةدريس مةةع  أعضةةاءل (، ويعتمةد تفاعةة7992أدوات االتصةال التزامنةةي و يةةر التزامنةةي، وإدارة االختبةةارات )سةةالم، 

وأنظمته بدرجة كبيرة على اتجاهاتهم نحوه، فهي تؤثر في سلوك األفراد وتفاعلهم مع التكنولوجيةا بشةكل  االلكترونيالتعليم 

عام3 ويعتمد هذا التفاعل علةى عوامةل منهةا: الخبةرات السةابقة، والقةدرات المعرفيةة لنشةخال مةن أسةاليب واسةتراتيجيات 

ا لتوجيةه الجهةود التدريبيةة فةي (، وإخضاع هذه الموضوعات للدراسة يعةد أمةًرا هاًمة229، 7936 دالرحمنبعإسماعيل، و)

 3االلكترونيالمجال التربوي، وصقل المهارات في التعليم 

 مشكلة الدراسة:

، ومن أبرز تلك التحديات 39-من التحديات بسبب تفشي كوفيد امعات في جميع أنحاء العالم عدًداتواجه الج

، وقد سبق اعتماده بالجامعات كطريقة تدريس االلكترونيالتحول إلى التعليم عن بعد عبر االنترنت والذي يعرف بالتعليم 

في الجامعات  ستخداًماالمنصة التعليمية األكثر انتشاًرا وابورد، وهي  ة مثل منصة البالكااللكترونيتعتمد على المنصات 

ومنصاته  االلكترونيالسعودية3 وبالر م من تقديم العديد من الدورات والورش التدريبية الخاصة بطرق تفعيل التعليم 

 ،يتبناه عضو هيئة التدريس حسب مستوى تمرسه في التكنولوجيا إال أن استخدامه لم يكن إلزاميًا بل كان إختياريًا المختلفة

توظيف هذا األسلوب التعليمي الجديد كطريقة للتدريس3 ومع التحول اإللزامي للتعليم عن بعد فإن دراسة واتجاهاته نحو 

ة يُعد ضرورة، وهو ماتهتم به الدراسة االلكترونيهيئة التدريس، ومستوى كفاءتهم في استخدام المنصات  أعضاءاتجاهات 

 تي:اآل الرئيس تسعى لإلجابة عن السؤالالحالية التي 

  .في استخدام برنامج البالك بورد الذاتية كفاءتهمب ااتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم االلكتروني وعالقتهما 

 :فرعية كما يليأسئلة ويتفرع عن السؤال الرئيس عدة 

 ؟االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاه ما مستوى  -3

 هيئة التدريس بجامعة طيبة في استخدام برنامج البالك بورد؟ عضاءالذاتية ألما مستوى الكفاءة  -7

وبين الكفاءة الذاتية في  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءهل توجد عالقة بين اتجاهات  -1

 استخدام برنامج البالك بورد؟
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 الجنس؟تعزى لمتغير االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاه متوسطات بين  فروقهل توجد  -2 

 ؟ للتخصصتعزى  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاه متوسطات بين  فروقهل توجد  -6

تعزى لمتغيرالدرجة  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءهل توجد فروق بين متوسطات اتجاه  -5

 العلمية؟

عدد تعزى لمتغير االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاه متوسطات هل توجد فروق بين  -2

 سنوات الخبرة؟

 أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:  

 3االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاهات  تحديد -3

 هيئة التدريس بجامعة طيبة في استخدام برنامج البالك بورد3 عضاءمستوى الكفاءة الذاتية أل تحديد -7

ام وبين الكفاءة الذاتية في استخد االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءالعالقة بين اتجاهات  تحديد -1

 برنامج البالك بورد3

للجنس والتخصص  تبًعا االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءتحديد الفروق في اتجاهات  -2

 والدرجة العلمية وسنوات الخبرة3

 أهمية الدراسة:

هيئة  أعضاءتكتسب الدراسة الحالية أهميتها النظرية من تناولها مفهومين أساسيين من مفاهيم الدافعية عند  

، والكفاءة الذاتية3 كما تكتسب الدراسة أهميتها من طبيعة عينة الدراسة االلكترونيالتدريس وهما: االتجاهات نحو التعليم 

 ن الكثير من المعرفة والخبرة3 وتتمثل األهمية العملية لهذه الدراسة باآلتي:هيئة التدريس الذين يمتلكو أعضاءوالتي تمثل 

توظيف نتائجها في تطوير العملية التعليمية لمواكبة متطلبات العصر التقني المعتمد على استخدام أدوات التعليم  يمكن -3

جوانب القصور التقني لدى من خالل تحديد  هيئة التدريس أعضاءتوجيه الجهود التدريبية التي تستهدف و االلكتروني

  3في التعليم ك بورد والتي أصبحت تعتبر خياًرا إلزاميًا وليس بدياًل اختياريًاأعضاء هيئة التدريس والمرتبطة بمنصة البال

 التربوي3تعد نتائج الدراسة الحالية إضافة إلى التراكم المعرفي المتسارع حول آثار الجائحة العالمية في الميدان  -7

 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            586  

ISSN: 2706-6495 

 حدود الدراسة: 

 الكفاءة الذاتية3 - االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاهات  -الحدود الموضوعية: تتمثل في:  -3

 هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة3 أعضاءالحدود البشرية والمكانية: تقتصر الدراسة على  -7

لكامل  االلكترونيهـ وهو أول فصل دراسي استخدم فيه التعليم 3227من العام  األولالحدود الزمانية: الفصل الدراسي  -1

 بشكل إلزامي3 (39-كوفيدكورونا )الفصل بعد جائحة 

 مصطلحات الدراسة:

 االتجاه:

يَُعّرف بأنه" اعتقاد أو تفكير نحو موضوع ما أو شخص ما، أو حدث ما بناء على الحكم، ومن أمثلة االتجاه    

 3(Bohner and Dickel, 2011, 26)االدراك الذاتي، وهو نتاج مالحظة الفرد لسلوكياته 

3 ويعرف االلكتروني هيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم أعضاءويقصد به في هذه الدراسة بأنه اتجاهات 

 بأنه الدرجة التي يحصل عليها المستجيب على مقياس االتجاهات المستخدم بالدراسة الحالية3 إجرائيًا

 عضو هيئة التدريس:

يعرف بأنه" الشخص الذي يعمل في التدريس على مستوى الجامعة ويشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مشارك أو     

 (6393، 7993أستاذ مساعد، ويحمل درجة الدكتوراه في أحد التخصصات العلمية أو اإلنسانية )حمدي، 

المساعد بجامعة طيبة ومن في ويعرف إجرائيًا في الدراسة الحالية بأنه األستاذ واألستاذ المشارك واألستاذ 

 حكمهم من المعيدين والمحاضرين3

 :االلكترونيالتعليم 

بأنه بيئة تعليم افتراضية متزامنة و ير متزامنة تعتمد على برامج متخصصة تمكن  االلكترونييعرف التعليم 

عضو هيئة التدريس من بناء وإدارة محتوى مقرراته وتقديمها وتقييمها بسهولة ومرونة حتى يتمكن من القيام بمهام العملية 

 التعليمية بشكل فعال3  

والتقنيات الحاسوب ليم الذي يعتمد على استخدام أجهزة ويقصد به في هذه الدراسة بأنه ذلك النوع من التع

هيئة التدريس والطلبة بجامعة طيبة من خالل منصة  أعضاءالمتطورة في عرض الدروس بواسطة الشبكة العنكبوتية بين 

البالك بورد عن طريق دخول الطلبة إلى الشبكة العنكبوتية من منازلهم لالطالع على المحاضرات والعروض والكتب 

وتسجيل المالحظات وتسليم الواجبات وأداء االختبارات ومتابعة الدرجات التي حصلوا عليها أو حتى إجراء حوار مباشر 

 .هيئة التدريس أو الزمالء  أعضاءمع 
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 (:Black Boardالبالك بورد ) 

هو منصة تعليمية عالمية إلدارة التعلم على اإلنترنت متاحة بعدة لغات ومنها اللغة العربية، مصممة لمساعدة 

الدراسية على  هيئة التدريس والطلبة على التفاعل في المحاضرات المقدمة عن طريق اإلنترنت، واستخدام المواد أعضاء

ن البالك بورد  هيئة التدريس من تقديم: مواد المقررات  أعضاءاإلنترنت، باإلضافة ألداء النشاطات عن بُعد، حيث يُمكِّ

 الدراسية، وإدارة الحوار، والدردشة، واالمتحانات القصيرة على اإلنترنت، والموارد األكاديمية3

 الكفاءة الذاتية:

هيئة التدريس بالجامعات السعودية لتمكنهم من إدارة وانجاز  أعضاءيقصد بها في هذه الدراسة بأنها إدراك 

ة التعليمية من انشاء مقررات وتفاعل صفي و ير صفي و إدارة اختبارات ومهام الطالب وتعامل يالمهام المتعلقة بالعمل

ة في برنامج البالك بورد بما يحقق أهداف واستراتيجيات التعليم المتمثل االلكترونيمع الدرجات من خالل منصة التعليم 

 الجامعي3 

هيئة التدريس على مقياس الكفاءة الذاتية  أعضاءا بأنها الدرجة التي يحصل عليها المستجيب من وتعرف اجرائيً 

 المستخدم بالدراسة الحالية3

 

 النظري اإلطار

 مفهوم التعليم االلكتروني:

تهدف إلى تقديم بيئة تعلم تفاعلية تتيح التعلم في كل زمان ومكان3 وقد  االلكترونيمما ال شك فيه أن فلسفة التعليم 

بأنه المعلومات التي يتم تقديمها على جهاز  االلكترونيبتعريف التعليم  (Clark, R., & Mayer, R.2008)قام 

وتشمل على المحتوى ذو الصلة بهدف التعلم واألمثلة والتدريبات  الكمبيوتر عن طريق األقرال الممغنطة أو االنترنت،

التي تساعد المتعلمين على استخدام الوسائط مثل: الكلمات والصور، من أجل بناء المعرفة والمهارات الجديدة المرتبطة 

 بأهداف التعلم الخاصة بالطالب3

إبداعية لتقديم بيئة تفاعلية، متمركزة حول ( التعليم االلكتروني بأنه "طريقة 52هـ،3279يُعرف الموسى )

المتعلمين، ومصممة مسبقاً بشكل جيد، وميسرة ألي فرد وفي أي مكان وأي وقت باستعمال خصائص ومصادر اإلنترنت 

 والتقنيات الرقمية بالتطابق مع مبادئ التصميم التعليمي المناسبة لبيئة التعلم المفتوحة والمرنة والموزعة3

( بأنه أسلوب التعلم المرن باستخدام المستحدثات التكنولوجية وتجهيزات شبكات 66، 7999يل )ويعرفه إسماع

المعلومات عبر اإلنترنت، معتمًدا على االتصاالت المتعددة االتجاهات، وتقديم مادة تعليمية تهتم بالتفاعالت بين المتعلمين 

 وهيئة التدريس والخبرات والبرمجيات في أي وقت وأي مكان3
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 يئة التعلم التقليدي والتعلم االلكترونيب 

تختلف أدوار كل من المعلم والطالب باختالف األسلوب المستخدم في عملية التدريس3 ففي التعليم التقليدي؛ يكون 

 اًل على المعلم بشكل كامل، من خالل تزويده للطالب بالمعلومات والخبرات المتنوعة، ويظل الطالب مستقب ركًزاالتعليم متم

فقط طيلة الوقت3 أما في التعليم االلكتروني؛ فإن العملية التعليمية تصبح متمركزة حول المتعلم وكفاءته وتفاعله مع  البيً وس

 معلومات، بينما يصبح المعلم موجهًاالمحتوى التعليمي، وقدرته على الوصول إلى النتائج بنفسه من خالل البحث عن ال

دومي ولننشطة الممتعة والتمارين المناسبة لمستوى المتعلمين )الشناق ا ومبتكرً  للعملية التعليمية، ئًداوقا ومرشًدا

( إلى أن العبء األكبر يقع على عاتق عضو هيئة التدريس في توظيف التعليم 7937وقد أوضح أبو خطوة ) (79393،

( أن 7999ا أشار إسماعيل )االلكتروني، وذلك بما يتوفر لديه من قدرات تمكنه من تصميم وتطوير وإدارة مصادره3 كم

على التصميم التعليمي وتسهيل  االتعليم االلكتروني يعمل على تطوير دور عضو هيئة التدريس، حيث يصبح دوره متمركزً 

تنفيذ األنشطة وتوجيه الطالب3 باإلضافة إلى ذلك؛ يعطي التعليم االلكتروني حرية أكبر للمتعلمين في قضاء الوقت 

المناسب مع المادة التعليمية ألنها تتم خارج المدرسة، مما يساهم في إتقان التعلم، وزيادة التعاون، وبناء الثقة بالنفس، 

 ,Unakorn and Klongkratokeالفرصة لتوجيه المالحظات واالنتقادات بين الطالب حول المادة العلمية )وإعطاء 

20153) 

 :االلكترونيالتعليم  مزايا

من المتغيرات الحديثة في الميدان التربوي ذات األ راض اإليجابية والتي يشكل تحقيقها  االلكترونيتعليم يعد ال

 :يساعد على ين، فالتعليم االلكترونياعتبار التربويمزايا هامة تضعها في موضع 

مواجهة الطلب المتزايد على التعليم، ومعالجة مشكلة ازدحام القاعات الدراسية، وزيادة فرل القبول  (3

 3، والقضاء على األميةفي الجامعات

 3 زيادة التدريب والتأهيل للعاملين (7

وتهيئة بيئة تفاعلية  نية  التفاعلية بين المتعلمينتوفير برامج المحاكاة والصور المتحركة والتدريبات  (1

 (79973 ،العبادي ؛7937 ،) أبو خطوة بالمصادر التعليمية

 نشر االستخدام التقني في المجتمع، والتأكيد على مفهوم التعليم المستمر3   (2

 إعداد جيل من المعلمين والطالب القادرين على التعامل مع التقنية3   (6

 كوادر التعليمية والتدريبية من خالل الصفوف االفتراضية3تعويض النقص في ال  (5

 تسهيل الخدمات التعليمية المساندة مثل: بناء الجداول الدراسية، التسجيل المبكر، و يرها3  (2

 تطوير أدوار المعلم والطالب في العملية التعليمية3  (8

 بين المعلمين والطالب3 والمناقشاتتبادل الخبرات التربوية واآلراء   (9
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 (79923؛ سالم، 7992)اللتودري،  تعزيز العالقة بين أولياء األمور والمعلمين وادارة المدرسة (39

تحقيق مبدأ التكافؤ في الفرل التعليمية لجميع المتعلمين من خالل التعليم االلكتروني، دون النظر إلى  (33

 3(7939 الجندي ،والل )الجنس أو العرق أو اللغة أو البُعد المكاني والزماني أو وجود احتياجات خاصة

 سلبياته:

3 إحدى أهم مشكالت التعليم االلكترونيوفي الجانب األخر هناك بعض السلبيات التي تصاحب تطبيق التعليم 

 االلكتروني( بأن استمرار اإلخفاق في التعليم Allen and Seaman, 2015) سيمانوهو ما أشار إليه آلين  االلكتروني

( 37939 وقد ذكر الشناق )هيئة التدريس( حول قيمته وأهميته أعضاء) إقناع أهم المتعاملين معهعلى يعود إلى عدم القدرة 

، يؤدي إلى العزوف عن استخدامه وعدم القدرة على التعامل معه3 كما أشار االلكترونيإلى أن  ياب الوعي بأهمية التعليم 

 ، ومنها:االلكترونيالتعليم  ( إلى جملة من المشكالت التي تواجه7997الفار)و (7991الشهري )

 الحاجة إلى التدريب المكثف للطالب والمعلمين على حٍد سواء3 -

 مدى توفر األجهزة للمعلمين والطالب، وكفاءة شبكة االتصاالت3 -

 القدرة على استعمال البرامج المختلفة في إنتاج المحتوى المعرفي بشكل احترافي3 -

 نفيذ والصيانة3التكلفة المادية العالية في الت -

 حدوث الملل بسبب كثرة استعمال التقنية في المنزل والمدرسة3 -

 االستغالل التجاري من الشركات الباحثة عن الربح فقط3 -

 الكفاءة الذاتية:

تعرف بأنها إدراك الفرد بأنه قادر على أداء السلوك الذي يحقق نتائج مر وب فيها في أي موقف معين، بمعنى 

الكفاءة الذاتية المدركة تشير إلى إدراك الفرد من تمكنه على إدارة و انجاز المهام المطلوبة منه )الرفوع والقبسي آخر فإن 

 (3873، 7999والقرارعة، 

وتعرف بأنها اعتقاد الفرد حول إمكاناته وثقتة في معلوماته وقدرته، وأنه يملك من المقومات المعرفية، 

جتماعية، والدافعية، والحسية العصبية، ما يمكنه من تحقيق المستوى المرضي له، والمحقق واألكاديمية، واالنفعالية، واال

 3(Niehaus; Rudasill and Adelson, 2012, 119)لتوازنه، ولطاقته وجهوده ضمن هذا المستوى 

من ا ضروريًا يعتبر أمرً  االلكترونيهيئة التدريس في التعامل مع التعليم  أعضاءإن دراسة توجهات وتصورات           

 (Cady, Aydeniz and Rearden, 2011) أجل التنبؤ بمدى تقبلهم له وكيفية تعاملهم معه وسلوكياتهم تجاهه3 وقد ذكر
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في مؤسسات التعليم العالي ال يعكس الميزات التي يحتويها، والذي يسعى إلى تطوير  االلكترونيأن استخدام التعليم  

( إلى أهمية التركيز على الجوانب اإلنسانية المختلفة عند استخدام التعليم 7939شار الشناق )مجتمعات التعلم3 كما أ

وأهمها االتجاهات نحوه، وعدم االقتصار على األدوات التقنية والمصادر التعليمية، ألن تحقيق النجاح يرتبط  االلكتروني

نجاح من عدمه، ونظراً ألهمية االتجاهات في تحقيق ال والعكس صحيح3 االلكترونيبوجود االتجاه اإليجابي نحو التعليم 

وعالقته بالكفاءة  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءلتعرف على اتجاهات جاءت هذه الدراسة ل

 الذاتية في استخدام برنامج البالك بورد3

 ثانياً: الدراسات السابقة

 المجموعة3 مجموعاتيتم عرض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث والتي قسمت إلى ثالث فيما يلي 

والمجموعة الثانية ، االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءموضوع اتجاهات في الدراسات السابقة  تتناولى األول

ناقش الدراسات التي ت والمجموعة الثالثة االلكترونيستعرض الدراسات التي ناقشت الكفاءة في استخدام منصات التعليم ت

جميع أو البالك بورد3  االلكترونيبالكفاءة في استخدام منصات التعليم  اوعالقته االلكترونيتناولت االتجاهات نحو التعليم 

 3 األحدثى إلاستعراضها من األقدم  الدراسات تم

 .االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءأوال: دراسات اتجاهات 

أساتذة جامعة البتراء بعمان نحو ( عضوا من 69عينة حجمها )( إلى قياس اتجاه 7933)الجابري هدفت دراسة 

دلت نتائج الدراسة على سب واالنترنت في تدريس مقرراتهم3  ممن يستخدمون ومن لم يستخدموا الحا االلكترونيالتعليم 

 باختالف ئيًادال إحصا االلكتروني3 إال أن االتجاه نحو التعليم االلكترونيى أساتذة الجامعة نحو التعليم اتجاه إيجابي لد

 له في تدريسهم3 األكثر استخداًما عضاءلصالح األ االلكترونيباستخدام التعليم  التدريسيةالخبرة 

ل من في جامعة تشرين من وجهة نظر ك االلكترونيواقع التعليم  تحديد (7933و )دراسة حسامهداف أوكان من 

توصلت  ،هيئة التدريس أعضاءمن  عضًوا331عشوائية من عينة الدراسة ال، وبتطبيق استبانة على هيئة التدريس أعضاء

هيئة التدريس في محور استخدام  أعضاءنتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 

 وذلك تبعاً لمتغيرات الرتبة العلمية والخبرة التدريسية والتخصص3 يااللكترونالتعليم 

عن تصور أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورد (Naimi and Wiles, 2011)كما كشفت دراسة نايمي وويليس 

بالواليات المتحدة األمريكية نحو استخدام نظام البالك بورد في التعليم، باستخدام استبيان يشمل محورين3 األول عن 

استخدامهم لنظام البالك بورد والمحور االخر وجهة نظرهم في هذا النظام3 وأظهرت النتائج أن استخدام البالك بورد 

 هم في تطوير العملية التعليمية في بيئة التعلم االلكتروني3 يسا
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( إلى التعرف على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك خالد نحو 7931وهدفت دراسة المزروع )       

اتجاهاتهم وأهم استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني البالك بورد وتأثيره على بعض المتغيرات الشخصية والتنظيمية على 

العقبات التي تحد من استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت االستبانة 

( عضو هيئة تدريس، وبينت نتائج الدراسة أن اتجاهات أعضاء هيئة 396كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )

استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني )البالك بورد( إيجابية بدرجة متوسطة، ووجود  ك خالد نحوالتدريس في جامعة المل

فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام التعليم االلكتروني من خالل نظام البالك بورد 

لمعوقات في استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني )البالك تعزى لمتغير الكلية لصالح كلية العلوم بنات، وتبين أن أهم ا

 بورد( هي المعوقات اإلدارية في المرتبة األولى و من ثم المعوقات المادية ثم المعوقات الشخصية3

، االلكتروني( إلى التعرف على اتجاهات المجتمع التعليمي بمنطقة تبوك نحو التعلم 7932) الحميري وهدفت دراسة       

( عضو 237( فرداً منهم )31976على عينة قوامها ) االلكترونيطبق خاللها الباحث مقياساً لالتجاه نحو تطبيق التعلم 

( من 1576، و)اجامعيً  ا( طالبً 8967ومعلمة بمنطقة تبوك، و) ا( معلمً 915هيئة تدريس من الجنسين بجامعة تبوك، و)

طلبة المرحلة الثانوية بتبوك3 وكشفت النتائج أن اتجاهات كل مكونات المجتمع التعليمي بمنطقة تبوك نحو تطبيق التعلم 

 إيجابية عالية لكال الجنسين3  االلكتروني

دس ( فقد هدفت إلى الكشف عن العالقة بين اتجاه أعضاء هيئة التدريس بجامعة الق7936) أما دراسة الصيفي

نحو التعليم االلكتروني وفاعلية الذات لديهم3 اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبيان يقيس اتجاه األعضاء 

من أعضاء هيئة التدريس  ضًوا( ع99نحو التعليم االلكتروني ومقياساً لفاعلية الذات3 طبق االستبيان على عينة قوامها )

نتائج وجود اتجاه ايجابي مرتفع لدى أفراد العينة نحو التعليم االلكتروني، كما انهم بدرجة محاضر ودكتور3 أظهرت ال

يتمتعون بمستوى فوق المتوسط من فاعلية الذات3 وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه أعضاء 

لخبرة والتخصص3 أيضاً توجد فروق ذات هيئة التدريس نحو التعليم االلكتروني تعزى للجنس والمؤهل العلمي وسنوات ا

( بين اتجاه أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم االلكتروني وفاعلية الذات α = 0.01داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 مستوى تفضيل المهام الصعبة(3  –مستوى الثقة بالذات  –العامة لديهم والمتمثلة في )مستوى تنظيم الذات 

 أعضاءإلى التعرف على اتجاهات (  (Akbarilakeh and et al, 20016أكباريالكيه وآخرون ةكما هدفت دراس    

 تكونتعينة  بتطبيق استبانة علىفي جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية في طهران،  االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم 

جاء  االلكترونيهيئة التدريس نحو استخدام التعلم  أعضاءأظهرت النتائج أن اتجاهات و( عضو هيئة تدريس، 112من )

 إيجابي3 

، االلكتروني( في دراستها إلى التعرف على اتجاهات أساتذة التعليم الجامعي نحو التعليم 7932ربيعي ) وهدفت

 من المجتمع االصلي3 %3736( فردأً بنسبة 796وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة )
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3 كما أكدت نتائج االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءتوصلت الدراسة الى أن هناك اتجاه إيجابي لدى   

تعزى لمتغير  االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءالبحث على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاه 

تعزى  االلكترونياتجاهات أساتذة التعليم الجامعي نحو التعليم التخصص3 إال أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

 لمتغير الجنس لصالح الذكور3  

هيئة التدريس جامعة نجران نحو  أعضاءلى الكشف عن اتجاهات إ( 7932الضالعي ) دراسةهداف أوكان من 

 عضاءألعن اتجاهات إيجابية  ( عضو هيئة تدريس، وكشفت نتائج الدراسة112دراسة على )طبقت ال االلكترونيالتعليم 

في التحصيل العلمي والخبرات العلمية، كما أظهرت النتائج أن هناك اتجاهات  االلكترونيهيئة التدريس نحو زيادة التعلم 

ة، وتفضيلهم للتعلم االلكترونيهيئة التدريس نحو االستمتاع عند إلقاء المحاضرات، أو تلقيها بالطريقة  أعضاءمحايدة لدى 

للجوانب التربوية في  االلكترونيكما كشفت الدراسة عن اتجاهات سلبية نحو إهمال التعلم  3على التعلم التقليدي ترونيااللك

  3التعليم

هيئة التدريس بجامعة  أعضاء( الستقصاء مدى استعداد 7939وهدف البحث الذي قام به العباسي وال مزاح )

وتم تطبيق أداة لقياس الخصائص التقنية لنظام مع الكشف عن ايجابياته وسلبياته3  االلكترونيالملك خالد الستخدام التعليم 

هيئة  أعضاءمن  ( عضًوا139)التعلم االلكتروني ومدى جاهزية أعضاء هيئة التدريس الستخدام التعليم االلكتروني على 

 االلكترونيعلى أن نظام التعليم  فاقًا كبيًرامقرراتهم3 وأظهرت النتائج اتضمن  االلكترونيالتدريس ممن يُفَّعلُوَن التعلم 

ريس في العملية هيئة التد أعضاء)البالك بورد( بالجامعة يوفر خدمة التواصل بين الطالب واألستاذ وتعزيز النظام لدور 

الستخدام  عضاءتوفير خدمة تحميل المحاضرات والتفاعل مما يزيد كفاءة التعلم3 أما ما يخص جاهزية األ التعليمية وأخيًرا

3 كما أظهرت االلكترونيفقد أكدت نسبة كبيرة من أفراد العينة ر بتهم في التحول إلى التعليم  االلكترونينظام التعليم 

هي ضعف مهارات الطالب في استخدام الحاسب اآللي من جهة والجهد  االلكترونيالنتائج أن أهم معوقات استخدام التعليم 

في متابعة أعداد كبيرة من الطالب عبر النظام من جهة أخرى3 أما أهم اإليجابيات فهي  الكبير على عضو هيئة التدريس

 تسهيل التواصل والتفاعل بين الطالب واألستاذ وتعزيز التعلم الذاتي3 

هيئة التدريس بجامعة الملك خالد عن  أعضاءهـ( إلى قياس درجة رضا 3223)آل محيا كما هدفت دراسة 

والتصميم التعليمي وتفاعل أفراد المنظومة التعليمية مع  االلكترونين حيث خصائص التعلم م االلكترونيالتدريس 

( عضًوا، استجاب 193بالجامعة البالغ حجمه )هيئة التدريس  أعضاءالمحتوى3 من خالل تطبيق أداة الدراسة على مجتمع 

هيئة التدريس عن خصائص  أعضاءرتفاع مستوى رضا الى إليمثلوا عينة الدراسة، وتشير النتائج  ( عضًوا316منهم )

، كما أوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة االلكترونيوإمكانية تفاعل الطالب مع المحتوى  االلكترونيالتدريس 

من متغير الجنس وعدد سنوات الخبرة والتخصص والرتبة  وكاًل  االلكترونيإحصائية بين مستوى الرضا عن التعليم 

 ية3   العلم
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 ة( في التعليم.االلكترونيفي استخدام منصة البالك بورد )المنصات  الذاتية ثانياً: دراسات حول الكفاءة 

( إلى التعرف على الكفاءة الذاتية لمعلمي مدارس محافظة الزرقاء ومعلماتها في 7933الخاليلة )دراسة سعت    

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من استخدام التعليم  ير المتزامن )التعليم عن بعد(، 

ومعلمة، أظهرت النتائج أن مستوى الكفاءة الذاتية للمعلمين والمعلمات كان متوسطاً، كما أشارت النتائج إلى  ا( معلمً 239)

لتفاعل الثنائي بين متغيري وجود فروق في تقديرات المعلمين لكفاءتهم الذاتية تعزى إلى متغير المرحلة الدراسية وا

 المرحلة الدراسية والخبرة التدريسية3

( فقد سعت الى الكشف عن درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس كفايات التعليم 7935أما دراسة الحمران وآخرون )      

كات واالنترنت، وثقافة االلكتروني بجامعة البلقاء من وجهة نظرهم3 شملت هذه الكفايات )استخدام الحاسوب، استخدام الشب

عضو هيئة  399فقرة يقيس هذه الكفايات على عينة من  29التعليم االلكتروني(3 تكونت أداة الدراسة من استبيان من 

تدريس بالجامعة3 توصلت الدراسة الى ان أعضاء هيئة التدريس بجامعة البلقاء يمتلكون كفايات التعليم االلكتروني بدرجة 

دراسة فروق ذات داللة احصائية في درجة امتالك كفايات التعليم االلكتروني تعزى للمتغيرات متوسطة3 ولم تجد ال

 التخصص، الدرجة العلمية وعدد سنوات التدريس3

إلى الكشف عن العالقة بين الكفاءة الذاتية للمعلمين داخل الفصل  ((Hickson, 2016 هيجسون هدفت دراسة      

التكنولوجيا المتوفرة في الفصول الدراسية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الدراسي وقدرتهم على دمج 

( معلًما من معلمي المدارس اإلعدادية في جنوب جورجيا، أظهرت النتائج 52)االرتباطي(، وتكونت عينة الدراسة من )

مج التكنولوجيا داخل الفصل الدراسي3 كما عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة الذاتية للمعلم والقدرة على د

عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة الذاتية للمعلم واستخدام كل من )الهاتف الذكي،  أظهرت النتائج عدم وجود

 (3االلكترونيواإلنترنت، ومنصات التواصل االجتماعي، والرسائل النصية، والبريد 

هيئة التدريس لمهارات أدوات  أعضاءإلى تقدير درجة امتالك التي هدفت ( 7938الزبون والرواحنة ) وفي دراسة    

الباحثان استبانة تقيس مدى طبق بالجامعة األردنية في ضوء متغيرات الجنس والخبرة والكلية3  االلكترونيالتعليم 

هيئة التدريس  عضاءأ( عضو من 399على عينة بلغت ) االلكترونيالممارسات الحاسوبية ومدى استخدام أدوات التعليم 

برتبة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد ومدرس من كليات الجامعة بفروعها العلمية واإلنسانية والطبية3 وأظهرت 

بدرجة متوسطة3 كما أوضحت النتائج  االلكترونيهيئة التدريس لمهارات استخدام أدوات التعليم  أعضاءالنتائج امتالك 

3 ووجدت فروق دالة االلكترونيإلناث في درجة امتالكهم لمهارات استخدام ادوات التعليم عدم وجود فروق بين الذكور وا

في ضوء متغير الكلية لصالح الكليات  االلكترونيهيئة التدريس لمهارات أدوات التعليم  أعضاءإحصائياً في درجة امتالك 

 كنولوجية مرتفعة مقارنة بالكليات االنسانية3العلمية؛ ويرجع الباحثان ذلك الى طبيعة موادهم والتي تتطلب مهارات ت
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تعزى لسنوات  االلكترونيكما أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المهارة في استخدام أدوات التعليم   

 سنوات3       39الذين تقل خبرتهم عن  عضاءالخبرة لصالح األ

هيئة التدريس بجامعة أم القرى في مجال  أعضاءإلى تحديد مستوى احتياجات  (7979سعت الشعيبي ) بينما

طبق على عينة  تكنولوجيا التعليم من خالل مقياس لتحديد االحتياجات التدريبية في تكنولوجيا التعليم من تصميم الباحثة

وأوضحت النتائج احتياج  من الجنسين من تخصصات علمية وإنسانية وبدرجات علمية مختلفة3 ( عضًوا169قوامها )

هيئة التدريس بجامعة أم القرى إلى التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات بدرجة عالية في خمسة مجاالت هي  أعضاء

االحتياجات التدريبية المتعلقة بـ )مهارات الحاسب اآللي المتعلقة بتطبيقات الشبكة وإرسال البيانات، إعداد مقررات التعليم 

التعليم(3  وأوضحت النتائج  واألجهزة التعليمية الالزمة لمستحدثات تكنولوجيا االلكترونيإدارة محتوى التعليم  ،االلكتروني

 والدرجة العلمية وسنوات الخبرة3عدم تأثر درجة االحتياج بجميع متغيرات الدراسة المحددة في الجنس والتخصص أيًضا 

يم المهارات التقنية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس الستخدام بيئة التعلم ( هدفت الى تقي3223كما أن دراسة العقاب )     

تم توزيع استبيان الكتروني لقياس المهارات التقنية الالزمة إلعداد أعضاء هيئة التدريس لبيئة التعليم  االلكتروني3

د العينة على أهمية اجادة عضو ( عضو هيئة تدريس3 أظهرت النتائج اتفاق كبير لدى أفرا322االلكتروني على عينة من )

هيئة التدريس للمهارات التقنية الحديثة إلمكانية التكيف مع نظام التعليم االلكتروني3 كما أكدت النتائج ضرورة تدريب 

 أعضاء هيئة التدريس على االنظمة التقنية المناسبة3

لواقع االفتراضي )بالك بورد( في تحسين الكفاءة ( فقد هدفت إلى قياس أثر استخدام بيئة ا 7979أما دراسة المندل )      

الذاتية إلنتاج المقررات االلكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس، اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي ذي المجموعة 

جود ( عضو هيئة تدريس، أظهرت النتائج و76الواحدة، وطبقت االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )

أثر دال إحصائيًا لبيئة الواقع االفتراضي في تحسين الكفاءة الذاتية إلنتاج المقررات االلكترونية، ووجود رضا من قبل 

 عضو هيئة التدريس الستخدام بيئة الواقع االفتراضي وبدرجة متوسطة

والكفاءة في استخدام البالك بورد أو منصات التعليم  االلكترونيالعالقة بين االتجاهات نحو التعليم  ثالثاً: دراسات

 :االلكتروني

 الذاتية اهتمتا بالعالقة بين االتجاهات نحو التعليم االلكتروني والكفاءة دراستينفي هذا المحور لم تجد الباحثات سوى       

  Brian; Andrea; Mary and برين وانريا وماري وجيانجانج دراسةكانت  ولىاأل في استخدام المنصات االلكترونية

Jiangang, 20014))  إلى فحص العالقة بين كفاءة الكلية والتدريس عبر اإلنترنت، اتبعت الدراسة المنهج التي هدفت

( فرًدا، أظهرت النتائج أن الكفاءة الذاتية لنساتذه في التدريس عبر 126الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

درجة عالية، ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة الذاتية وبين كل من )الفصول الدراسية التي اإلنترنت جاءت ب

يتم تدريسها عبر اإلنترنت، واالهتمام المستقبلي بالتدريس عبر اإلنترنت، والرضا عن التدريس عبر اإلنترنت، 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            595  

ISSN: 2706-6495 

هيئة التدريس مثل التدريب وهياكل  أعضاءطوير واالنضباط األكاديمي(، وأظهرت النتائج وجود اتجاهات ايجابية لت 

 الدعم3

لى التعرف على العالقة بين مستوى الكفاءة الذاتية في الحاسوب إ( هدفت 7936الرحمن ) عبدو دراسة اسماعيل ماأ     

مقياس الكفاءة الذاتية في  واستخدمت3 االلكترونيهيئة التدريس بجامعة االقصى واالتجاه نحو التعليم  أعضاءلدى 

الث كليات العلوم ( عضو هيئة تدريس من ث323على عينة مكونة من ) االلكترونيالحاسوب ومقياس االتجاه نحو التعليم 

هيئة التدريس جاءت فوق  أعضاءأظهرت النتائج أن مستوى الكفاءة الذاتية في الحاسوب لدى داب3 والتربية واآل

بالكفاءة الذاتية تبعاً لمتغيري الكلية والخبرة، كما بينت النتائج أن االتجاه العام نحو التعليم  المتوسطة، وعدم وجود فروق

لمتغيري الكلية والخبرة، ووجود عالقة  اهو اتجاه إيجابي )فوق المتوسط(، وعدم وجود فروق باالتجاهات تبعً  االلكتروني

هيئة  أعضاءلدى  االلكترونيبين الكفاءة الذاتية في الحاسوب واالتجاه نحو التعليم  اارتباطية موجبة ودالة إحصائيً 

 التدريس3

 تعليق على الدراسات السابقة:ال

سواء  االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءالتي تعنى بدراسة اتجاهات  نجد أن هناك العديد من األبحاث

حسامو  ؛(7933كدراسة كل من )الجابري ) خرجت نتائجها بوجود اتجاه إيجابي والتيعلى المستوى المحلي أو االقليمي 

أكباريالكيه  ؛(7936الصيفي ) ؛(7932الحميري ) ؛(Naimi and Wiles, 2011)نايمي وويليس  ؛(7933)

 (هـ(3223(؛ آل محيا )7939(؛ العباسي وال مزاح )7932ربيعي ) ؛( (Akbarilakeh and et al, 20016وآخرون

كما أشارت دراسة  ،نحو التعليم اإللكتروني رت نتائجها إلى وجود اتجاه سلبيشافأ (7932دراسة الضالعي )ا مأ

 ( إلى اتجاه إيجابي لكن بدرجة متوسطة79313المزروع )

وفق التعريف االجرائي للبحث  االلكترونيفي حين ان الدراسات التي تناولت الكفاءة الذاتية في استخدام منصات التعليم 

؛ (7939) ال مزاحالعباسي و؛ (7938) والرواحنة )الزبون كل من الحالي كانت ضمنية في بعض الدراسات مثل دراسة

( إلى أن مستوى الكفاءة الذاتية للمعلمين والمعلمات كان بدرجة 7933بينما أشارت دراسة الخاليلة )(3 (7931) المزروع

( والتي أظهرت أن أعضاء هيئة التدريس يمتلكون كفايات التعليم االلكتروني 7935مران وآخرون )متوسطة، ودراسة الح

( التي أظهرت أن امتالك أعضاء هيئة التدريس لمهارات استخدام 7938، ودراسة الزبون والرواحنة )بدرجة متوسطة

هرت احتياج أعضاء هيئة التدريس بجامعة ( التي أظ7979أدوات التعليم االلكتروني بدرجة متوسطة، ودراسة الشعيبي )

( والتي أكدت على ضرورة 3223أم القرى إلى التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات بدرجة عالية، ودراسة العقاب )

 ;Brian; Andrea برين وانريا وماري وجيانجانج تدريب أعضاء هيئة التدريس على االنظمة التقنية المناسبة، أما دراسة

Mary and  Jiangang, 20014) والتي أظهرت أن الكفاءة الذاتية لنساتذه في التدريس عبر اإلنترنت جاءت بدرجة )

 عالية،
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ووجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة الذاتية وبين كل من )الفصول الدراسية التي يتم تدريسها عبر اإلنترنت،   

ودراسة  واالهتمام المستقبلي بالتدريس عبر اإلنترنت، والرضا عن التدريس عبر اإلنترنت، واالنضباط األكاديمي(،

مستوى الكفاءة الذاتية في الحاسوب لدى أعضاء هيئة التدريس جاءت أظهرت أن ( والتي 7936اسماعيل وعبد الرحمن )

فوق المتوسطة، وأن االتجاه العام نحو التعليم االلكتروني هو اتجاه إيجابي )فوق المتوسط(، ووجود عالقة ارتباطية موجبة 

 أعضاء هيئة التدريس3ودالة إحصائيًا بين الكفاءة الذاتية في الحاسوب واالتجاه نحو التعليم االلكتروني لدى 

كأداة أساسية االستبانة  هامعظم طبقتكما  التحليلي، استخدمت المنهج الوصفي الدراسات السابقةحيث لوحظ أن جميع     

 ,Naimi and Wiles)(؛ نايمي وويليس 7933(؛ حسامو )7933بيانات الدراسة، كدراسة كل من )الجابري )في جمع 

(؛ ربيعي  (Akbarilakeh and et al, 20016(؛ أكباريالكيه وآخرون7936) (؛ الصيفي7932؛ الحميري )(2011

 هـ((32233(؛ آل محيا )7939(؛ العباسي وال مزاح )7932)

 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة 

وقياس مستوى  االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءوفقاً لمتطلبات الدراسة والتي تسعى الى تحديد اتجاه 

فقد تم اعتماد المنهج الوصفي لهذه الدراسة حيث أنه المنهج المناسب الكفاءة الذاتية لديهم في استخدام منصة البالك بورد3

لتحديد العالقة بين الذي يعتمد على وصف البيانات كما هي في الواقع3 كما سيتم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي 

 والكفاءة الذاتية لديهم في استخدام منصة البالك بورد3 االلكترونينحو التعليم  بةهيئة التدريس بجامعة طي أعضاءاتجاهات 

 الدراسة:وعينة مجتمع 

وبلغ عدد المستجيبين على أدوات ومن في حكمهم بجامعة طيبة،  هيئة التدريس أعضاءيتكون مجتمع الدراسة من 

 يبين ( التالي3ل رقم)ووالجد، بالطريقة المتاحة )المتيسرة(اختيروا فرداً يمثلون عينة الدراسة الحالية3  (391الدراسة )

 3وعدد سنوات الخبرة والدرجة العلمية العينة من حيث الجنس والتخصص  خصائص

( 1جدول )  

 خصائص عينة الدراسة من حيث الجنس والتخصص وعدد سنوات الخبرة والدرجة العلمية

 النسبة المئوية العدد المتغير

 الجنس
 %2932 28 الذكور

 %6935 336 االناث

 التخصص
 %2635 88 أدبي

 %6232 396 علمي
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 الدرجة العلمية

 %537 37 معيد

 %3732 72 محاضر

 %6536 399 استاذ مساعد

 %3832 15 استاذ مشارك

 %537 37 أستاذ

 عدد سنوات

 الخبرة

 %3937 12 6-من سنة 

 %7131 26 39-5من 

 %7937 19 36-33من 

 %1231 27 35من أكثر 

 %399 391  المجموع

 

عدد افراد العينة  ، وكذلكتقريباً (% 39( السابق أن عدد االناث أكثر من عدد الذكور بنسبة )3ونالحظ من الجدول رقم )

 (88) و عضًوا (396) من التخصصات العلمية  عضاءمن التخصص العلمي يفوق التخصص االدبي حيث بلغ عدد األ

 (391(من )399) وبالنسبة للدرجة العلمية فجاءت رتبة األستاذ المساعد بأكبر عدد وهو ،التخصصات األدبيةا من عضوً 

 سنة35كانت سنوات خبرتهم أكثر من  هيئة التدريس في العينة أعضاءعدد سنوات الخبرة فأكثر (%، أما 6536وبنسبة )

 3سنوات 39-5لذين خدمتهم من ، ويليها ا(%1231بنسبة )

 الدراسة: واتأد

 تم بناء مقياسين لجمع بيانات الدراسة من قبل الفريق البحثي وهما:      

 مقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريسأوال: 

ثالثة  في المحور األولوهي كمايلي: ( عبارة سالبة 37، منها )( عبارة13يتكون المقياس في صورته النهائية من )      

ثالث لث في المحور الثا؛ و(9، 8، 2، 5، 2، 1)عبارات ارقامها اربع الثاني في المحور ؛ و(5، 6، 3) عبارات ارقامها

 ؛ وباقي العبارات التسعة عشر فموجبة االتجاه3(5، 6، 2) ارقامهاو عبارات

 الكفاءة الذاتية العضاء هيئة التدريس في استخدام المهارات االرئيسة في نظام البالك بوردمقياس ثانيا: 

يوضح توزيع العبارات على محاور  (7رقم ) والجدول االتي ،( عبارة76يتكون المقياس في صورته النهائية من )     

 المقياس
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 (: عدد عبارات كل محور من محاور االستبيان7جدول ) 

 عدد العبارات المحور

 39 3 جودة التعلم والكفاءة في تحقيق مخرجات التعلم13

 39 العملية التعليمية33 التفاعل الصفي بين عناصر 7

 33 3إيجابيات وسلبيات التعليم االلكتروني13

 

( )مرفق أداة اًماموافق تم -موافق –محايد  - ير موافق -اوالمقياسين على تدريج ليكرت الخماسي ) يرموافق تمامً 

 الدراسة في صورتها النهائية في المالحق(3

 نحو التعليم االلكتروني إجراءات بناء مقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس

تم االطالع على األدبيات التربوية المتعلقة بموضوع االتجاهات نحو التعليم االلكتروني خاصة دراسة  -

 (79363اسماعيل؛ وعبد الرحمن، ( و )7935( و)الشريف ،7932)الحميري،

ساعدت في تصميم استبيان الدراسة  تم استخراج العبارات التي تتسق مع تعريفات المتغيرات في البحث الحالي والتي -

 األول لقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم االلكتروني3

( عبارة قسمت على ثالث محاور هي: جودة التعلم والكفاءة في تحقيق 13تكون االستبيان في صورته األولية من ) -

 وإيجابيات وسلبيات التعليم االلكتروني3مخرجات التعلم، والتفاعل الصفي بين عناصر العملية التعليمية، 

 في نظام البالك بورد في المهارات الرئيسة إجراءات بناء مقياس الكفاءة الذاتية العضاء هيئة التدريس

( مهارة وعند عرضها على المحكمين 59المهارات الرئيسة والفرعية الموجودة على منصة البالكبورد فكانت )تم حصر   

عدد المهارات التي حصلت على نسب اتفاق  كانلتحديد المهارات الرئيسة التي تعكس الكفاءة الذاتية لعضو هيئة التدريس 

 ثل مهارات مقياس الكفاءة الذاتية3( مهارة تم76)( % 69على من )أ

 دوات الدراسةأل الخصائص السيكومترية

 صدق المحكمين

سبعة من المحكمين األكاديميين ممن يحملون درجة الدكتوراه في علم النفس التربوي االداتين على تم عرض 

والقياس والتقويم ويعملون في جامعات: أم القرى وطيبة وجدة وطلب منهم بيان آرائهم في ضوء عناصر التحكيم المتمثلة 
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اللغوية، واتجاه تصحيح العبارة للمقياس األول وتحديد المهارة انتماء العبارة للمقياس ولمحورها، ووضوح صيا تها في  

 3 وهي نسبة اتفاق عالية %399و %86وكان نسبة االتفاق ما بين ؛ الرئيسة والفرعية للمقياس الثاني

 صدق االتساق الداخلي:

 مقياس اتجاهات أعضاء هيئة التدريسصدق االتساق الداخلي لأ( 

الدراسة من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل عبةارة مةن العبةارات والدرجةة  ألدواتتم حساب االتساق الداخلي 

3 واتضةح أن معةامالت االرتبةاط والدرجةة الكليةة الكلية للمحور الذي ينتمي له ومن ثم حساب معامل االرتبةاط بةين المحةاور

  ي يوضةةح قيمةة معامةةل االرتبةاط بيرسةةون بةين(3 والجةةدول التةال9393لجميةع العبةةارات دالةة إحصةةائياً عنةد مسةةتوى داللةة )

 3 اليه الفقرة  الذي تنتميمحوروالالعبارات 

 (3جدول )

 استبيان االتجاهات نحو التعليم االلكترونيومحاور معامل ارتباط بيرسون لعبارات 

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 رقم العبارة
قيمة معامل 

 بيرسون
 رقم العبارة

معامل قيمة 

 بيرسون
 رقم العبارة

قيمة معامل 

 بيرسون

3 93726**  3 93292**  3 93533**  

7 93296**  7 93279**  7 93282**  

1 93222**  1 93668**  1 93262**  

2 93899**  2 93569**  2 93119**  

6 93688**  6 93279**  6 93775**  

5 93569**  5 93587**  5 93283**  

2 93279**  2 93579**  2 93271**  

8 93227**  8 93211**  8 93692**  

9 93282**  9 93258**  9 93298**  

39 93292**  39 93693**  39 93259**  

    
33 93257**  

 (9393عند مستوى الداللة ) **دال إحصائيًا
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دالة  مع درجة المحور الذي تنتمي إليه العبارة ( أن معامالت االرتباط لجميع العبارات1من الجدول رقم )يتضح        

 3(9393إحصائياً عند مستوى داللة )

 (4جدول )

 استبانة االتجاهات نحو التعليم االلكتروني مع الدرجة الكلية لالستبانةلمحاور معامل ارتباط بيرسون  

 معامل االرتباط المحور م

3 
أهداف العملية المحور األول: جودة التعلم والكفاءة في تحقيق 

 التعليمية
93927** 

7 
المحور الثاني: التفاعل الصفي بين الطالب وأعضاء هيئة 

 التدريس وبين الطالب أنفسهم
93978** 

 **93886 المحور الثالث: ايجابيات وسلبيات التعليم االلكتروني 1

 (9393**دال إحصائيًا عند مستوى الداللة )

( أن معامالت االرتباط لجميع المحاور مع درجة الكلية لالستبانة دالة إحصائياً عند مستوى 2يتضح من الجدول رقم )     

 ( وهذا يشير إلى ارتفاع الصدق الداخلي لالستبانة93923 -9389)وتراوحت معامالت االرتباط بين  (،9393داللة )

 الذاتيةمقياس الكفاءة صدق االتساق الداخلي لب( 

( التةةالي 6والجةدول ) الذاتيةةة3تةم حسةاب االتسةةاق الةداخلي مةةن خةالل حسةةاب معامةل ارتبةةاط بيرسةون السةةتبيان الكفةاءة       

 الذاتية3والدرجة الكلية لمقياس الكفاءة  العبارات بينيوضح قيمة معامل االرتباط بيرسون 

 (5جدول )

 الذاتية في استخدام البالك بوردمعامل ارتباط بيرسون لعبارات مقياس الكفاءة 

 رقم العبارة
قيمة معامل 

 بيرسون
 رقم العبارة

قيمة معامل 

 بيرسون
 رقم العبارة

قيمة معامل 

 بيرسون

3 93272** 39 93227** 39 93895** 

7 93229** 33 93213** 79 93837** 

1 93891** 37 .93835** 73 93815** 

2 93226** 31 93262** 77 93868** 

6 93289** 32 93838**  71 93826** 
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 5 93992** 36 93869** 72 93856** 

2 93899** 35 93822** 76  93298** 

8 93835** 32 93893**   

9 93291** 38 .93999**   

 (9393**دال إحصائياً عند مستوى الداللة )

دالةةة إحصةةائياً عنةةد مسةةتوى داللةةة  مةةع الدرجةةة الكليةةة ( أن معةةامالت االرتبةةاط لجميةةع العبةةارات6جةةدول )يتضةةح مةةن       

 (3 وهذا يشير إلى ارتفاع الصدق الداخلي للمقياس93933)

 :أدوات البحثثبات 

 اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم االلكترونيأ( ثبات مقياس 

( التالي قيم معامالت الثبات لكل 5ثبات أدوات الدراسة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، ويوضح الجدول رقم ) تقديرتم       

(، واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه 9393محور من المحاور ومعامل ثبات االستبيان ككل عند مستوى الداللة )

 الدراسة3

 

 (6جدول )

 استبيان اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعليم االلكترونيمعامل الفا كرونباخ لمحاور 

 قيمة معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المحاور

 93822 39 المحور األول

 93852 39 المحور الثاني

 93286 33 المحور الثالث

 93912 13 كامل المقياس

 

 المهارات الرئيسة في نظام البالك بورد الذاتية فيب( ثبات مقياس الكفاءة 

معامل الثبات الستبيان الكفاءة الذاتية في استخدام البالك بورد باستخدام معادلة الفا كرنباخ وكانت قيمته  تقديرتم       

 البحث3 ومالئمة لغاياتقيمة مرتفعة  عبارة وهي( 76( لعدد )9398)
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 : للبيانات المعالجة اإلحصائية 

 (23رقم ) االتي وذلك حسب الجدول ثالث مستوياتتحديد مستوى االتجاه والكفاءة الذاتية وفق  تم

 ( 7جدول )

 معيار تفسير النتائج

 مدى المتوسط
 المستوى

 الحد األعلى الحد األدنى

 منخفض 7311 3

 متوسط 1352 7312

 مرتفع 6 1358

 

 اإلجابة على تساؤالت البحث:

 ؟االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاه  ما مستوى: األولالسؤال اإلجابة على 

تم حساب التكرارات والنسب  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاه  للتعرف على مستوى      

ت كل محور من محاور المقياس المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد العينة على عبارا

  التالية:( 9-8-2التي أرقامها ) في الجداولكما هو مبين 

 (7)جدول 

 والكفاءة في تحقيق مخرجات التعلم(جودة التعلم ) األولأفراد العينة على عبارات المحور  استجابات

  األولعبارات المحور 

  ير 

موافق 

 تماماً 

  ير

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 تماماً 

ط 
س
تو
لم
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ر
يا
مع
ال

ام 
لع
 ا
اه
ج
الت
ا

 

على  االلكتروني3يركز التعليم 3

تنمية الجانب المعرفي على حساب 

 الجانب المهاري والوجداني3

 75 62 21 71 38 العدد

 متوسط 3333 7326

 3136 78 1238 3339 838 النسبة

 االلكتروني3 تتيح برامج التعليم 7

 للطالب مجاالً للتفكير واالستنتاج3

 79 62 62 78 77 العدد
 متوسط 3379 1377

 36 7936 7936 3236 3332 النسبة

 متوسط 3337 1339 76 61 56 12 35 العددفي  االلكتروني3 يساعد التعليم 1
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تطوير التعليم وتحقيق مخرجات  

 التعلم3
 31 7236 1132 3235 831 النسبة

في  االلكترونييساعد التعليم   23

 توضيح المادة العلمية للطلبة3

 72 83 63 71 33 العدد
 متوسط 3396 1322

 32 27 7532 3339 632 النسبة

التدريس من خالل  63

المحاضرات الحضورية يعطي 

نتائج أفضل من التعليم 

 3االلكتروني

 97 18 23 32 8 العدد

 منخفض 3335 733

 2232 3932 7337 231 233 النسبة

3 يفتقر الطالب في التعليم 5

المهارات  إلى إتقان االلكتروني

 المطلوبة في المقرر بشكل جيد3

 21 26 62 12 32 العدد

 متوسط 3372 7352

 7731 7131 78 3235 838 النسبة

 امكانية االلكترونييوفر التعليم 23

عرض المحتوى بطرق سمعية 

 وبصرية متعددة3

 59 58 15 32 1 العدد

 مرتفع 3393 1396

 1638 1637 3832 838 335 النسبة

 مبدأ االلكتروني3يحقق التعلم 8

مراعاة الفروق الفردية بين 

 الطالب3

 32 22 67 69 11 العدد

 متوسط 3339 7388
 231 7738 7539 7639 3233 النسبة

3 بيئة التعلم في الفصول 9

االفتراضية مشابهة لبيئة التعلم في 

 القاعات الدراسية الحضورية3 

 

 31 12 25 22 69 العدد

 متوسط 3372 7365

 532 3937 7138 7232 7639 النسبة

3 أداء عضو هيئة التدريس في 39

من  أفضل االلكترونيبيئة التعليم 

أدائه في القاعات الدراسية 

 الحضورية3

 73 17 56 18 12 العدد

 3939 3535 1132 3932 3937 النسبة متوسط 3371 738

 متوسط  7392  األولالمتوسط العام للمحور 
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يتضح تفاوت في استجابات افراد العينة على فقرات محور جودة التعلم والكفاءة في  السابق (2من الجدول رقم ) 

(3 حيث حققت عبارة يوفر التعليم 1396و  733بين ) متوسطات االستجابات ما تراوحتتحقيق مخرجات التعلم حيث 

أما عبارة التدريس من (3 1396عرض المحتوى بطرق سمعية وبصرية متعددة أعلى متوسط بقيمة ) امكانية االلكتروني

(3 733فقد كانت قيمة المتوسط منخفضة بقيمة ) االلكترونيخالل المحاضرات الحضورية يعطي نتائج أفضل من التعليم 

 (3  1322إلى  7365في حين باقي عبارات المحور فقد كانت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )

 (8جدول )

 التفاعل الصفي بين عناصر العملية التعليمية(الثاني )استجابات أفراد العينة على عبارات المحور  

 عبارات المحور الثاني

  ير 

موافق 

 تماماً 

  ير

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 تماماً 

ط 
س
تو
لم
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ر
يا
مع
ال

ام 
لع
 ا
اه
ج
الت
ا

 

فرصةةة  االلكترونةةي3 يتةةيح التعلةةيم 3

لتبةةةةةادل اآلراء والخبةةةةةرات  أفضةةةةةل

ووجهةةةةةات النظةةةةةر بةةةةةين الطةةةةةالب 

 واساتذتهم3

 71 18 53 29 77 العدد

 متوسط 3338 7397

 3339 3932 1335 7632 3332 النسبة

تفاعل الطالب مةع اسةتاذ المقةرر 3 7

في الفصول االفتراضةية أفضةل مةن 

تفةةةةةاعلهم فةةةةةي القاعةةةةةات الدراسةةةةةية 

 الحضورية3

 39 72 23 66 63 العدد

 متوسط 3379 7367

 938 32 7337 7836 7532 النسبة

3 المناقشةةةةةات التةةةةةي تةةةةةدور فةةةةةي 1 

القاعةةات الدراسةةية الحضةةورية أكثةةر 

فائةةةةدة وعمقةةةةاً مةةةةن المناقشةةةةات فةةةةي 

 الفصول االفتراضية3

 59 21 16 11 31 العدد

 متوسط 3319 7312

 1638 7731 3833 3233 532 النسبة

نمةةةةةةط االتصةةةةةةال فةةةةةةي التعلةةةةةةيم 3 2

 )المعلةةمذو اتجةةاه واحةةد  االلكترونةةي

 مرسل والطالب مستقبلون(

 72 29 65 27 78 العدد

 متوسط 3331 1397

 32 7932 79 7338 3236 النسبة

طرق التفاعل بةين المتعلمةين فةي 3 6
 متوسط 3379 7382 38 21 67 63 79 العدد
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أكثةةر تنوعةةاً  االلكترونةةيبيئةةة التعلةةيم  

مةةةن بيئةةةة تعلةةةم القاعةةةات الدراسةةةية 

 الحضورية التقليدية3

 931 7731 7539 7532 36 النسبة

يصةةةةةةعب تطبيةةةةةةق اسةةةةةةتراتيجية 3 5

مجموعةةات العمةةل بةةين الطةةالب فةةي 

 االلكترونيالتعليم 

 27 78 61 25 72 العدد

 متوسط 33317 7393

 7338 3236 7236 7138 3732 النسبة

3يصةةعب شةةةرح بعةةض المقةةةررات 2

 الدراسية عبر الفصول االفتراضية3

 63 69 28 71 73 العدد
 متوسط 3319 7366

 7532 7639 7239 3339 3939 النسبة

إلى  االلكتروني3 يفتقد نظام التعليم 8

إمكانيةةةة تطبيةةةق التعزيةةةز اإليجةةةابي 

 الفعال للطالب3

 13 29 62 16 73 العدد

 متوسط 3377 7387

 3533 7632 7936 3833 3939 النسبة

إلةى  االلكتروني3يفتقر نظام التعليم 9

حصةةول أسةةتاذ المقةةرر علةةى تغذيةةة 

الطالب فيما يقدم لهم من  راجعة من

 معلومات3 

 77 19 68 25 78 العدد

 متوسط 3337 1339

 3332 7937 1933 7138 3236 النسبة

 آليةةةة االلكترونةةةييةةةوفر التعلةةةيم 3 39

لإلجابةةة علةةةى استفسةةةارات الطةةةالب 

 وتقديم تغذية راجعة لهم3

 15 68 22 79 6 العدد

 متوسط 93996 1367

 3832 1933 1831 3932 735 النسبة

 متوسط  7385 المتوسط العام للمحور الثاني

 

( السابق يتضح تفاوت في استجابات افراد العينة على فقرات محور التفاعل الصفي بين 8من الجدول رقم )

(3 حيث حققت عبارة يوفر التعليم 1367و  7312عناصر العملية التعليمية حيث تراوحت متوسطات االستجابات ما بين )

(3 أما عبارة 1367توسط بقيمة )أعلى مت الطالب وتقديم تغذية راجعة لهم لإلجابة على استفسارا آلية االلكتروني

المناقشات التي تدور في القاعات الدراسية الحضورية أكثر فائدة وعمقاً من المناقشات في الفصول االفتراضية3 فقد كانت 

المتوسط العام  متوسطة3 وكذلك(3 في حين باقي عبارات المحور فقد كانت بدرجة 7312قيمة المتوسط منخفضة بقيمة )

 (73853في المستوى المتوسط وبمتوسط حسابي ) للمحور الثاني
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 (9جدول ) 

 (االلكتروني)ايجابيات وسلبيات التعليم  المحور الثالثاستجابات أفراد العينة على عبارات  

 عبارات المحور الثالث

  ير 

موافق 

 تماماً 

  ير

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 تماماً 

ط 
س
تو
لم
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ر
يا
مع
ال

ام 
لع
 ا
اه
ج
الت
ا

 

3اسةةةةةةةةةتخدام منصةةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةةيم 3

نسةةبة  إلةى انخفةاضأدى  االلكترونةي

  ياب الطالب عن المحاضرات3

 25 27 29 79 36 العدد
136

9 
 متوسط 33381

 7138 1231 7932 3932 238 النسبة

 االلكترونةي3 تتيح منصةات التعلةيم 7

 متنوعة لتقييم الطالب  أساليب

136 23 56 69 39 9 العدد

2 
 متوسط 33922

 7337 1132 1935 938 232 النسبة

 االلكترونةةةةةةي3 منصةةةةةات التعلةةةةةيم 1

 عبء تصحيح االختبارات3 تخفف

239 88 66 13 33 8 العدد

5 
 مرتفع 33396

 2635 7836 3533 632 233 النسبة

3 تتطلةةةةةةةةةب منصةةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةةيم 2

تقنيةةةةة يفتقةةةةدها  مهةةةةارة االلكترونةةةةي

 بعض أساتذة المقررات3

 15 22 25 72 31 العدد

 متوسط 33313 736

 3832 1837 7138 3732 532 النسبة

ضةةةةعف شةةةةبكة االنترنةةةةت يمثةةةةل  63

عائقةةةاً لالسةةةتخدام األمثةةةل لمنصةةةات 

 3 االلكترونيالتعليم 

 92 63 13 37 7 العدد
338

3 
 منخفض 93988

 6931 7532 3533 537 3 النسبة

اسةةةةةةةةتخدام منصةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةيم 3 5

يعةةةةرض حاسةةةةوبي  قةةةةد االلكترونةةةي

 لخطر الفيروسات3

 17 21 62 21 73 العدد
738

9 
 متوسط 33723

 3535 7731 78 7731 3939 النسبة

انخفض  يةاب أسةاتذة المقةررات 3 2

عةةةةن المحاضةةةةرات فةةةةي المنصةةةةات 

 ة3االلكتروني

 55 51 15 32 33 العدد
138

3 
 مرتفع 33358

 1237 1735 3832 838 632 النسبة

تنوعةةاً  االلكترونةةييةةوفر التعلةةيم 3 8

في نمةط التعلةيم المتةزامن )الفصةول 

االفتراضةةةةةةةية( و يةةةةةةةر المتةةةةةةةزامن 

 )المقاطع التعليمية المسجلة(3

 51 25 27 8 2 العدد
139

5 
 مرتفع 93929

 1735 1932 7338 233 733 النسبة
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 االلكترونةةةةةةي3 منصةةةةةات التعلةةةةةيم 9 

 المقةةةرر اسةةةتالمسةةةهلت علةةةى اسةةةتاذ 

 تكليفات طالبه3

 87 56 19 8 8 العدد
239

5 
 مرتفع 33969

 2736 1132 3636 233 233 النسبة

 االلكترونةةةةةي3اسةةةةةتخدام التعلةةةةةيم 39

 مناسب لجميع مقرراتي3

137 15 68 22 79 6 العدد

5 
 متوسط 33232

 3832 1933 1831 3932 735 النسبة

تقةةةةةةةديم المحاضةةةةةةةرات عبةةةةةةةر  333

 الفصول االفتراضية يجعلها ممتعة3

137 18 29 61 72 75 العدد

2 
 متوسط 33791

 3932 7632 7236 32 3136 النسبة

 المتوسط العام للمحور الثالث
131

2 
 متوسط 

 

( السابق يتضح تفاوت في استجابات افراد العينة على فقرات محور ايجابيات وسلبيات التعليم 9من الجدول رقم )

( منصات التعليم 1قم)(3 حيث حققت العبارتان ر4.06و 1.81حيث تراوحت متوسطات االستجابات ما بين ) االلكتروني

المقرر سهلت على استاذ  االلكتروني( منصات التعليم 9والعبارة رقم ) تخفف عبء تصحيح االختبارات، االلكتروني

( ضعف شبكة االنترنت يمثل عائقاً لالستخدام 6رقم )عبارة ال(3 أما 2395متوسط بقيمة ) طالبه3 أعلىتكليفات  استالم

(3 في حين باقي عبارات المحور فقد 3383فقد كانت قيمة المتوسط منخفضة بقيمة ) االلكترونياألمثل لمنصات التعليم 

لك المتوسط وكذ 3أخيرتينلست عبارات وبدرجة مرتفعة لعبارتين متوسطة منخفضة لعبارة واحدة وبدرجة  كانت بدرجة

 (13123في المستوى المتوسط وبمتوسط حسابي ) العام للمحور الثالث

هيئة التدريس بجامعة طيبة في  عضاءأن مستوى االتجاه العام أللنا من الجداول الثالثة السابقة يتضح وإجماالً 

 7312( وهو مستوى متوسط يقع في الفئة الثانية )من 1395المستوى المتوسط حيث بلغ المتوسط الحسابي للمقياس ككل )

 (79323، والضالعي،7936المزروع،)وهذه النتيجة تتفق مع دراسة (3 1355الى 

 هيئة التدريس بجامعة طيبة في استخدام برنامج البالك بورد؟ عضاءما مستوى الكفاءة الذاتية ألالسؤال الثاني:  

استخدام  برنامج البالك بورد تم قياس متوسط تقديرات أفراد العينة على في  هيئة التدريس أعضاءلتحديد مستوى كفاءة 

مقياس الكفاءة الذاتية في استخدام المهارات االساسية في البالك بورد واالنحراف المعياري لجميع الفقرات وفق الجدول 

 التالي:( 39رقم )
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 (11)جدول  

 البالك بورد في استخدام برنامج الذاتيةالكفاءة استجابات أفراد العينة على عبارات مقياس 

عبارات مقياس الكفاءة الذاتية في 

 استخدام برنامج البالك بورد

  ير 

موافق 

 تماماً 

  ير

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 تماماً 

ط 
س
تو
لم
ا

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ر
يا
مع
ال

ام 
لع
 ا
اه
ج
الت
ا

 

3 أستطيع أن أدخل على نظام 3

البالك بورد بسهولة واستخدم 

العامة للتنقل السريع بين القائمة 

 مكونات النظام3

 339 18 72 8 2 العدد

2316 
9398

9 
 مرتفع

 5332 3932 3732 233 733 النسبة

3 أستطيع أن أدخل على الصفحة 7

 الرئيسة للمقرر3

 372 22 36 5 3 العدد
236 

9383

3 
 مرتفع

 5638 7738 238 133 936 النسبة

إعالن للطالب  أنشئ3 أستطيع أن 1

تقييد  وأتحكم فيعن مقرر واستبعده 

 عرض اإلعالن بتاريخ ووقت3

 372 17 76 8 2 العدد

2312 
9399

2 
 مرتفع

 5237 3535 31 233 733 النسبة

محتوى لمقرر  أنشئ3 أستطيع أن 2

 – ملف-عنصرمن خالل إضافة )

مقطع فيديو(  –تقويم  –ارتباط ويب 

 3ضهوتمكين المستخدمين من عر

 399 27 79 8 6 العدد

2376 
3397

2 
 مرتفع

 6536 7338 36 233 735 النسبة

3 أستطيع أن أنقل عنصر من 6

عناصر المحتوى من مقرر دراسي 

إلى مقرر دراسي أخر )تصدير 

 عنصر(3

 98 22 11 32 2 العدد

2331 
3392

9 
 مرتفع

 6938 7738 3233 231 733 النسبة

تعديل على 3 أستطيع أن أجري 5

أحد العناصر التي تم إنشاؤها في 

محتوى مقرر مثل تغيير العنوان او 

 تغيير في المضمون333

 392 21 19 9 2 العدد

2372 
3393

2 
 مرتفع

 6632 7731 3636 232 733 النسبة

 مرتفع9395 231 337 19 11 5 1 العدد3 أستطيع أن أحذف عنصر منشأ 2
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عبارات مقياس الكفاءة الذاتية في 

 استخدام برنامج البالك بورد

  ير 

موافق 

 تماماً 

  ير

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 تماماً 

ط 
س
تو
لم
ا

ف  
را
ح
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ا
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ام 
لع
 ا
اه
ج
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ا

 

 من عناصر محتوى مقرر دراسي3

 
 68 7937 3233 133 335 النسبة

2 

جلسة جديدة  أنشئ3 أستطيع أن 8

وأجدول المحاضرات وفق نطاق 

 زمني محدد أو مفتوح3

 317 12 38 2 7 العدد

2367 
9381

9 
 مرتفع

 5832 3937 931 733 3 النسبة

3 أستطيع أن أحصل على تقرير 9

واسماء موجز للمحاضرة بعدد 

 ومدة المحاضرة3 الحاضرين

 375 12 32 9 2 العدد

2323 
9392

6 
 مرتفع

 5631 3937 838 232 733 النسبة

3 أتحكةةم فةةي تحديةةد الصةةالحيات 39

-فيةةةديوالمتاحةةةة للطالةةةب )مشةةةاركة 

ارسةةةال  –اثنةةةاء الجلسةةةة  المشةةةاركة

رسةةةةةةائل نصةةةةةةةية تظهةةةةةةةر لجميةةةةةةةع 

مشةةاركة تطبيةةق( قبةةل  –المشةةاركين 

 االفتراضي3 وأثناء الفصل

 331 21 71 9 6 العدد

231 
3397

3 
 مرتفع

 6836 7731 3339 232 735 النسبة

3أسةةةةةةةتطيع أن اسةةةةةةةتخدم لوحةةةةةةةة 33

المعلومةةةةات للتفاعةةةةل مةةةةع الطةةةةالب 

  الكتابة3 بالرسم أو 

 392 26 71 37 9 العدد

2335 
3333

2 
 مرتفع

 6139 7131 3339 537 232 النسبة

3 أستطيع أن أفعةل وأشةارك لةوح 37

المعلومةةةةات مةةةةع الطةةةةالب وتحميةةةةل 

 وعرضهpdf 3ملف بور بوينت أو 

 317 79 32 2 8 العدد

232 
3395

5 
 مرتفع

 5832 36 838 135 233 النسبة

3 أستطيع أن أشةارك تطبيقةات أو 31

صور أو صفحة ويب وعرضها فةي 

لوحةة المعلومةةات وايقةاف المشةةاركة 

 لفترة مؤقته3

 336 19 79 35 1 العدد

2378 
3392

8 
 مرتفع

 6935 7937 3932 831 335 النسبة

 مرتفع9396 2326 317 19 39 9 1 العددواجبةةةةةةات  أنشةةةةةةئ3أسةةةةةةتطيع أن 32
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عبارات مقياس الكفاءة الذاتية في 

 استخدام برنامج البالك بورد

  ير 

موافق 

 تماماً 

  ير

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 تماماً 
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ا
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للطةةةةةالب وتقييمهةةةةةا وأحةةةةةدد عةةةةةدد 

 المحاوالت المتاحة للتسليم3
 5832 3636 938 232 335 النسبة

2 

3 أسةةةةةةةتطيع أن أحةةةةةةةدد تةةةةةةةاريخ 36

استحقاق الواجب والدرجة المحتملةة 

لةةةةةه وتفاصةةةةةيل التقةةةةةديم )فةةةةةردي أو 

 جماعي(

 312 19 79 6 2 العدد

2328 
9391

9 
 مرتفع

 5932 3636 3932 735 733 النسبة

3 أسةةتطيع أن أسةةتعرض الواجةةب 35

 المستلم من الطالب وأسجل درجته3

 315 78 39 5 2 العدد
2328 

9392

3 
 مرتفع

 2936 3236 938 133 733 النسبة

3 أسةةةةةةتطيع أن أمةةةةةةنح محاولةةةةةةة 32

 اضافية للطالب لتسليم الواجب3

 

 311 72 39 8 5 العدد

2323 
3391

1 
 مرتفع

 5839 32 938 233 133 النسبة

3 أستطيع أن أرسل تغذية راجعة 38

للطالب عن واجبه الذي تم تقييمه 

وأسجل مالحظاتي الخاصة عن 

 تقييمي للواجب

 376 11 39 37 2 العدد

2315 
3397

2 
 مرتفع

 5238 3233 938 537 733 النسبة

اختبار لمقرر  أنشئ3 أستطيع أن 39

مع تسميته وإضافة إرشادات 

 لالختبار وتحديد درجته3

 312 79 32 2 1 العدد

236 
9393

2 
 مرتفع

 23 36 838 135 335 النسبة

اختبارات من  أنشئ3 أستطيع أن 79

اختيار من  –نوع )الصواب والخطأ 

 مقالي( –الفراغ  اكمال-متعدد

وتحديد مستوى صعوبة السؤال 

 والوقت المناسب لالختبار3

 379 11 19 5 2 العدد

2312 
9398

8 
 مرتفع

 5737 3233 3636 133 733 النسبة

 مرتفع3396 2316 375 79 72 8 5 العددإلى 3 أستطيع أن أضيف سؤال 73
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عبارات مقياس الكفاءة الذاتية في 

 استخدام برنامج البالك بورد

  ير 

موافق 

 تماماً 
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 موافق محايد
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وتغيير تم انشاؤه مسبقاً  اختبار

 المخصصة للسؤال3 الدرجة
 5632 36 3732 233 133 النسبة

3 

3 أستطيع أن أتيح نتائج االختبار 77

والتحكم  االختبارللطالب بعد اكمال 

تغذية راجعة على إجابة  بإضافة

 الطالب الصحيحة أو الخاطئة3

 376 78 13 5 1 العدد

2318 
9395

2 
 مرتفع

 5238 3236 3533 133 335 النسبة

3 أستطيع أن أرفع عدد كبير من 71

االسئلة على النظام وأحفظها 

وأسترد عدداً محدوداً منها في 

 إجراء اختبارات الطلبة

 376 72 79 2 6 العدد

2312 
3391

9 
 مرتفع

 5238 32 36 135 735 النسبة

3 أستطيع أن أحدد الطريقة التي 72

للطالب )تقديم  االختباريظهر بها 

سؤال واحد في المرة أو عرض 

االختبار بالكامل على شاشة 

 واحدة(3

 315 77 76 2 1 العدد

2325 
9397

2 
 مرتفع

 2936 3332 31 135 335 النسبة

3 أستطيع أن أتحكم بإمكانية 76

الطالب في الرجوع للخلف بعد 

 االجابة على السؤال3

 311 71 39 31 6 العدد

2312 
3392

2 
 مرتفع

 5839 3339 938 532 735 النسبة

 

مقياس الكفاءة الذاتية في في استجابات افراد العينة على فقرات  يتضح تقارب كبير ( السابق39من الجدول رقم )

(3 حيث حققت 2367و  2331حيث تراوحت متوسطات االستجابات ما بين ) استخدام المهارات االساسية في البالك بورد

أعلى متوسط بقيمة  جلسة جديدة وأجدول المحاضرات وفق نطاق زمني محدد أو مفتوح أنشئأستطيع أن ( 8رقم) العبارة

أستطيع أن أنقل عنصر من عناصر المحتوى من مقرر دراسي إلى مقرر دراسي أخر ( 6(3 أما العبارة رقم )2367)

 3 وأيضاً في المستوى المرتفع (2331)وهي قيمة لها أقل  فقد كانت قيمة المتوسط )تصدير عنصر(
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وبين الكفاءة  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءهل توجد عالقة بين اتجاهات السؤال الثالث:   

 الذاتية في استخدام برنامج البالك بورد؟

 االلكترونينحو التعليم  هيئة التدريس بجامعة طيبة  أعضاءاتجاه  درجات مقياس بين تم حساب معامل ارتباط بيرسون

( ور م انها 93126القيمة )ل االرتباط قيمة معام وبلغتالكفاءة الذاتية في استخدام برنامج البالك بورد درجات مقياس و

 ارتباط ضعيف بين المتغيرين3اال ان هذه القيمة تشير الى  (9393مستوى معنوية ) دالة عند

تعزى  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءهل توجد فروق بين متوسطات اتجاه : الرابع السؤال 

 لمتغيرالجنس؟

كور للكشف عن الفروق بين المتوسطات في تقدير افراد العينة وفق متغير الجنس )ذ (T-testتم استخدام اختبار ت )

 :التالي( 33رقم )جدول ( وجاءت النتائج وفق وإناث

 (11)جدول 

 هيئة التدريس وفقاً لمتغير الجنس أعضاءلمستوى اتجاه  t-testاختبار 

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 793796 8535 28 ذكر
-23612 93621 

 793218 399379 336 أنثى

 

( بين متوسطات اتجاهات 9396) داللة إحصائية عند مستوى الداللة( السابق عدم وجود فروق ذات 33يتضح من الجدول )

( -23612) (tحيث بلغت قيمة ) الجنس،تعزى إلى متغير  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاء

يما يتعلق ف( 7932وتتفق هذه النتائج مع دراسة )ربيعي، إحصائياً،(، وهي قيمة  ير دالة 93621وبداللة إحصائية )

والتي  (7931، بينما تختلف مع دراسة )المزروع،االلكترونيهيئة التدريس من الجنسين نحو التعليم  أعضاء باتجاهات

 3 ناثير الجنس لصالح اإلة تعزى لمتغأشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائي

هيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءهل توجد فروق بين متوسطات مستوى اتجاه : الخامس السؤال 

 تعزى للتخصص ؟ االلكتروني

( وعلميللكشف عن الفروق بين المتوسطات في تقدير افراد العينة وفق التخصص )أدبي  (T-testتم استخدام اختبار ت )

 التالي: (37رقم )وجاءت النتائج وفق الجدول 
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 (12)جدول  

 هيئة التدريس وفقاً لمتغير التخصص أعضاءلمستوى اتجاه  t-testاختبار  

 العدد التخصص
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 713922 93353 82 أدبي
-33892 93385 

 793985 92371 396 علمي

    

( بين متوسطات 9396) ( السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة37يتضح من الجدول )  

-) (t، حيث بلغت قيمة )تعزى إلى متغير التخصص االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءاتجاهات 

( فيما  7932(، وهي قيمة  ير دالة إحصائياً ، وتتفق هذه النتائج مع دراسة )ربيعي،93385بداللة إحصائية )(، و33892

، بينما تختلف مع دراسة  االلكترونينحو التعليم  هيئة التدريس من حيث التخصص أعضاء يتعلق باتجاهات

 3 ة تعزى لمتغير التخصص لصالح كليات البنات( والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائي7931)المزروع،

هيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاءهل توجد فروق بين متوسطات مستوى اتجاه : السادس السؤال 

 تعزى لمتغيرالدرجة العلمية ؟ االلكتروني

الكتشاف وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى اتجاه  One Way Anovaتم استخدام اختبار التباين األحادي 

 التالي نتائج االختبار3 (31رقم ) تبعاً لمتغير الدرجة العلمية ويوضح الجدول االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاء

 (13)جدول 

 هيئة التدريس وفقاً لمتغير الدرجة العلمية أعضاءلمستوى اتجاه  One Way Anovaاختبار 

 مستوى الداللة )ف(قيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الدرجة العلمية

 31379 39636 معيد

13836 93996** 

 713995 92311 محاضر

 793928 9237 أستاذ مساعد

 723968 82332 أستاذ مشارك

 793916 88327 أستاذ

 ()  =9393مالحظة: ** دال عند 
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أي أنه توجد فروق ذات داللة (  93996)( بقيمة إحتمالية 13836)السابق نالحظ أن قيمة ف=  (31) من الجدول 

وللكشف عن اتجاه الفروق وفق 3 تعزى للدرجة العلمية االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءإحصائية في اتجاه 

 3والجدول التالي يوضح المقارنات البعدية للفروق بين المتوسطاتاختبار شيفيه3  متغير الدرجة العلمية نستخدم

 (14جدول )

 للمقارنات البعديةنتائج اختبار شيفيه  

 العدد الرتبة العلمية
 استاذ مشارك

 مستوى الدالله فرق المتوسط

 93968 733111 37 معيد

 9371 313352 72 محاضر

 *93912 313916 399 أستاذ مساعد

 - - 15 أستاذ مشارك

 93986 2376 37 أستاذ

 (  =9396مالحظة: * دال عند )

( وجود فروق ذات دالله احصائية بين متوسط استاذ مساعد واستاذ مشارك لصالح االستاذ المساعد 32يتضح من جدول )

(، 7979) (، ودراسة الشعيبي 7933) حسامو تختلف هذه النتيجة مع دراسة3( 93912)مستوى داللة (  و313916بفرق )

هيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءوالتي أشارت إلى عدم وجود فروق في مستوى اتجاه ( 7936) ودراسة الصيفي

 تعزى لمتغير الدرجة العلمية3 االلكتروني

تعزى  االلكترونيهيئة التدريس بجامعة طيبة نحو التعليم  أعضاء: هل توجد فروق بين متوسطات اتجاه السابع السؤال

 لمتغيرعدد سنوات الخبرة؟

الكتشاف وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى اتجاه  One Way Anovaتم استخدام اختبار التباين األحادي 

 التالي نتائج االختبار3 (36رقم ) تبعاً لعدد سنوات الخبرة ويوضح الجدول االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاء
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 (15)جدول  

 هيئة التدريس وفقاً لمتغير سنوات الخبرة أعضاءلمستوى اتجاه  One Way Anovaاختبار 

عدد سنوات 

 الخبرة
 القيمة االحتمالية Fقيمة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 793389 393316 6من سنة إلى 

13396 93978* 
 773931 98368 39إلى 5من 

 773299 91363 36إلى  33من 

 793655 89356 36أكثر من 

  ( =9396مالحظة : * الفروق دالة عند )

أي أنه توجد فروق ذات  93978بقيمة إحتمالية )  13396)المحسوبة  نالحظ أن قيمة ف( السابق 36)من الجدول 

تعزى لعدد سنوات الخبرة لصالح المجموعة التي  االلكترونيهيئة التدريس نحو التعليم  أعضاءداللة إحصائية في اتجاه 

( وتليهم المجموعة التي لم تتجاوز سنوات خبرتهم 393316تتراوح سنوات العمل لهم مابين سنة وخمس سنوات بمتوسط )

(، ودراسة 7933وتختلف هذه النتيجة مع دراسة)حسامو، (983683ى قيمته )األولالعشر سنوات بمتوسط قريب من الفئة 

هيئة التدريس بجامعة  أعضاء( والتي أشارت إلى عدم وجود فروق في اتجاه 7936) (، ودراسة الصيفي7979)الشعيبي،

، مما يدل على (7933وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الجابري ، تعزى لمتغير سنوات الخبرة3 االلكترونيطيبة نحو التعليم 

، وربما يعود  االلكترونياتجاه إيجابي أكثر من بقية الفئات نحو التعليم  من ذوي سنوات الخبرة القليلة لديهم عضاءأن األ

 تهم في التعامل مع الوسائل التكنولوجية واستخدامها في التعليم 3ثة تخرجهم وكفاءذلك إلى حدا

 التوصيات 

 في ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة، فإن الفريق البحثي يوصي بما يلي: 

هيئة التدريس في استخدام التعليم  أعضاءتحديد العقبات والصعوبات التي تواجه الدراسات لاجراء المزيد من  -

 والعمل على حلها3 االلكتروني

 اجراء دراسة لتحديد الصعوبات التعليم االلكتروني من وجهة نظر الطالب3 -

الستغاللها في العملية هيئة التدريس عليها  أعضاءتحديد نقاط القوة الموجودة في نظام البالك بورد وتدريب  -

 التعليمية3

على موضوعية  االلكترونيالتحول االلزامي  لنظام التعليم نتائج اجراء المزيد من الدراسات واالبحاث حول  -

 ومدى مالئمته لجميع التخصصات3  التقييم
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في بعض المقررات الدراسة بشكل مستمر وتقييم عضو هيئة التدريس على اجادة  االلكترونياعتماد التعليم  - 

 استخدامه كأحد معايير تقييم االداء الوظيفي لعضو هيئة التدريس3

 3االلكترونية وطرق التدريس لتتوافق مع متطلبات التعليم االلكترونيتطوير المقررات  -

 

 قائمة المراجع

 المراجع العربيةأ( 

3 المجلة العربية معايير الجودة في توظيف أعضاء هيئة التدريس للتعليم االلكتروني(3 7937أبو خطوة، السيد3 ) (3

 3783 7(، 3)39لضمان جودة التعليم الجامعي، 

 3 القاهرة: عالم الكتب3التعليم االلكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة(3 7999إسماعيل، الغريب3 ) (7

الكفاءة الذاتية في الحاسوب وعالقتها باالتجاه نحو (3 7936اسماعيل، عياد فؤاد، وعبد الرحمن، صالحة ياسر3 ) (1

3 المجلة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، التعليم االلكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة األقصى

 923 -56، 8، ع 39مج 

درجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن التدريس االلكتروني في جامعة (3 3223آل محيا، عبد هللا بن يحي3 ) (2

 3693-399، 77، ع3 مجلة العلوم التربويةالملك خالد

 3 الرياض: مكتبة الرشد3المدرسة االلكترونية وأدوار حديثة للمعلم(3 7992التودري، عوض3 ) (6

، ع 1، مج 3 مجلة الطفولة والتربيةااللكتروني اتجاه طلبة وأساتذة الجامعة نحو التعليم(3 7933الجابري، نهيل3 ) (5

5 ،39 – 613 

(3 واقع التعليم االلكتروني في جامعة تشرين من وجهة نظر كل من أعضاء هيئة 7933)علي حسامو، سهى (2

 728-721، 72، مجلة جامعة دمشقالتدريس والطلبة3 

المحاكاة الحاسوبية وأثرها في تنمية  (3 تصميم بيئة تعليمية الكترونية قائمة على7931حمدي، عبد العزيز3 ) (8

المجلة األردنية بعض مهارات األعمال المكتبية وتحسين مهارات التعلم لدى طالب المدارس الثانوية التجارية، 

 6793-299(، 6)79، في العلوم التربوية

في جامعة  (3 درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس7935الحمران، محمد، حميدات، محمود، وبدرانة، مهدي3 ) (9

، 2، ع 77مجلة المنارة للبحوث والدراسات، مج البلقاء التطبيقية لكفايات التعليم االلكتروني من وجهة نظرهم3 

761-7293 

3 اتجاهات المجتمع التعليمي بمنطقة تبوك نحو تطبيق التعلم 7932الحميري، عبد القادر عبيد هللا3  (39

 .399-356، ل3 7، ع3 36مج3  والنفسية، التربوية العلوم مجلة. االلكتروني

( بعنوان" الكفاءة الذاتية لمعلمي مدارس محافظة الزرقاء ومعلماتها في استخدام التعليم 7933الخاليلة، هدى3 ) (33

 7723-793(: 3)76، مجلة جامعة النجاح لنبحاث ير المتزامن )التعليم عن بعد(، 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-3-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            617  

ISSN: 2706-6495 

نحو التعليم االلكتروني: دراسة ميدانية بجامعة باتنة، (3 اتجاهات اساتذة التعليم الجامعي 7932ربيعي، فايزة3 ) (37 

 3 75-31: 69، ع3التواصل في العلوم االنسانية واالجتماعية

(3 عالقة الكفاءة الذاتية المدركة بالقدرة على حل 7999الرفوع، محمد ،والقبسي، تيسير ،والقرارعة، أحمد3 ) (31

 7323-383(: 97)71، المجلة التربوية، المشكالت لدى طلبة جامعة الطفيلة التقنية في األردن

(3 درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 7938الزبون، مأمون سليم، والرواحنة، فاطمة هيثم صالح3 ) (32

 جودة لضمان العربية المجلة. األردنية لمهارات استخدام أدوات التعليم االلكتروني وعالقتها ببعض المتغيرات

مسترجع من  .69 -79، 15ع ،33مج والتكنولوجيا، العلوم ةجامع الجامعي: التعليم

http://search.mandumah.com/Record/930776  

 3 الرياض: مكتبة الرشد3تكنولوجيا التعليم والتعلم االلكتروني(3 7992سالم، أحمد3 ) (36

جامعة -كلية التربية(3 اتجاهات طلبة جامعة شقراء نحو التعليم االلكتروني، مجلة 7935الشريف، محمد حارب3 ) (35

 9193 -3839 1، ج3 358، ع3 16األزهر3 مج

(3 االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى في مجال 2020 الشعيبي، أماني حمد3 ) (32

، 78مجلة الجامعة االسالمية للدراسات التربوية والنفسية، مستحدثات تكنولوجيا التعليم من وجهة نظرهم3 

 823 -56الصفحات 
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ي ومتطلبات تحقيقها من (3 المهارات التقنية الالزمة لبيئة التعليم االلكترون3223العقاب، عبدهللا بن محمد3 ) (76 
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