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 ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توافر کفايات التعليم اإللکتروني لدى أعضاء هيئة 

الشمالية، وقد استخدمت الدراسة المنهج  بجامعة الحدود COVID19التدريس بعد جائحة کورونا 
( فقرة تم توزيعها إلي أربع 36الوصفي، واستخدمت الباحثة االستبانة کأداة للدراسة وتکونت من )

مجاالت للکفايات األساسية للتعليم اإللکتروني )کفايات المجال المعرفي لثقافة التعليم 
ات تصميم المقررات اإللکترونية، کفايات اإللکتروني، کفايات خدمات الشبکة واالنترنت، کفاي

إدارة المحتوى اإللکتروني(، وقد تم تطبيقها على عينة من أعضاء هيئة التدريس بلغ قوامها 
( عضو، وتوصلت الدراسة إلى توافر کفايات التعليم اإللکتروني لدى أعضاء هيئة 379)

المحور األول حيث تتوافر کفايات  التدريس بجامعة الحدود الشمالية بدرجة مرتفعة جًدا فيما عدا
المجال المعرفي لثقافة التعليم اإللکتروني لدى أفراد العينة بدرجة مرتفعة، کما توصلت الدراسة 
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية في 

إناث(، وأوصت الدراسة بضرورة  -)ذکور  توافر کفايات التعليم اإللکتروني تبعا لمتغير الجنس
 عقد دورات متخصصة ألعضاء هيئة التدريس في تصميم المقررات اإللکترونية.

 جامعة الحدود الشمالية -أعضاء هيئة التدريس  -كفايات التعليم اإللكتروني الكلمات المفتاحية:
 COVID19جائحة كورونا  -
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Study summary: 

The study aimed to identify the availability of e-learning 

competencies among faculty members after the COVID19 pandemic at 

the Northern Border University. The cognitive domain of e-learning 

culture, network and internet services competencies, e-course design 

competencies, e-content management competencies), which were applied 

to a sample of faculty members, which consisted of (379) members. The 

northern borders are very high, except for the first axis, where the 

competencies of the cognitive domain of e-learning culture are available 

among the sample members to a high degree. - Females), the study 

recommended the necessity of holding specialized courses for faculty 

members in designing electronic courses. 

Keywords: e-learning competencies - faculty members - Northern 

Border University - Corona pandemic COVID19 
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 :مقدمة الدراسة

لقد ازداد في اآلونة األخيرة استخدام تقنيات التعليم اإللكتروني بدرجة كبيرة وبخاصة 
يعتمد في تقديم  التعليم لكونها أسلوبا من أساليب فيروس كورونا، خالل أزمة

يصال المهارات والمفاهيم للمتعلم من خالل  التعليمي المحتوى المعلومات  تقنيات األعتماد علىوا 
االتصاالت و وسائطهما المتعددة بشكل يتيح للطالب التفاعل النشيط مع المحتوى و المدرس و 

 والزمالء بصورة متزامنة أو غير متزامنة في الوقت والمكان والسرعة التي تناسب ظروف،
وتسهيل عملية التعليم والتعلم الحضورية وتعزيزها عبر قيام بعض األساتذة في الجامعات إعطاء 

عليمية بمساعدة الشبكة العنكبوتية، سهولة وسرعة تحديث البيانات والمعلومات الخاصة دروس ت
، فضاًل عن المرونة واإلتاحة التي يتمتع بها نظام التعليم اإللكتروني، ولم يعد بالمحتوى التعليمي

فحسب، التعليم اإللكتروني مقيدًا على استخدام التقنيات الحديثة في تصميم وتقديم محتوي التعلم 
بل أضحى يؤكد أيضًا على استحداث المداخل التقنية الجديدة ودمجها في كافة عناصر بيئة 

 .التعلم واالستفادة من تطبيقاتها لتجويد مجتمع التعلم وتحسين أداء أفراده

 . التعليم اإللكتروني يمكن اعتبار 

ف أشكالها حيث يمر العالم اآلن بأزمة من نوع مختلف عن األزمات والكوارث بمختل
فيروس كورونا، الذي اعتبر حسب تصنيف منظمة  وأنواعها التى تعرضت لها الدول وهي أزمة

        2019  جائحة عالمية، وقد اكتشف المرض في 2020مارس 11الصحة العالمية في 
( COVID-19) 19كوفيد–في مدينة ووهان وسط الصين، وأطلق عليه علميًا إسم كورونا

(Huang et al.,2020,499.) 

،أعلنت الحكومات 2020مارس عام16وكان من تبعات جائحة كورونا المستجد أنه في
دولة أغلقت المدارس في جميع أنحاء البالد،  56دولة إغالق المدارس، بما في ذلك  73في
دولة أغلقت المدارس داخل نطاق محدد، وقد أثر إغالق المدارس على مستوى الدولة في 17و

متعلم على مستوى العالم، بينما عرض اإلغالق محدود النطاق للمدارس مليون 421أكثر من
مارس، فإن إغالق 10مليون متعلم للخطر،ووفًقا للبيانات الصادرة عن اليونسكو في577

ترك واحًدا من كل خمسة طالب خارج 19 -المدارس والجامعات بسبب انتشار فيروس كوفيد
 . (2020)الدهشان،المدرسة على مستوى العالم 
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( المستجد والمتغير باستمرار تتأثر العديد من COVID-19ففي سياق فيروس كورونا )
، وبالمثل فإن العديد من الجامعات أصبحت إما مغلقة أوعلى وشك COVID-19البلدان بـ 

اإلغالق فعلًيا وتتجه نحو التعلم االلكتروني، حيث تقدم جامعة نيويورك شنغهاي وجامعة ديوك 
لى التكيف الناجح والنشر السريع لمنتجات التكنولوجيا التعليمية، مثل منصة كونشان أمثلة ع
بشكل ملحوظ ولالدوات الرقمية بشكل  Moodleونظام إدارة التعلم  Zoomمؤتمرات الفيديو 

كامل ، وكانت هذه الجامعات لديها خبرة قائمة مع هذه التقنيات التي تمكنت من توسيعها، لم 
ل تقنية جديدة وغير مختبرة، وواجهت بعض المدارس في أستراليا صعوبة يبدأوا من الصفر بحلو 

في استيعاب التحول السريع للتعلم عبر اإلنترنت،وبالمثل، ابتكرت المؤسسات ونفذت التعلم عبر 
اإلنترنت بسرعة،ويرجع ذلك جزئًيا إلى المعرفة الراسخة باألدوات الضرورية وأساليب التدريس 

 . Czerniewicz, 2020) ة بالتعلم عبر اإلنترنت واإلعتبارات المتعلق

ومن هنا وجدت الدول ومن بينها المملكة العربية السعودية نفسها أمام جائحة خطيرة 
جراءات وآليات تحافظ على مستقبل شبابها وأبنائها ومقدرات بالدها  تحتاج إلى إتخاذ تدابير وا 

توظيف التعليم اإللكتروني بشكل  لتوجه نحووا فكان لزامًا عليها ضرورة االعتماد على الرقمنة
ُمتقن، والتى تساعد على تبسيط اإلجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمتعلمين، من أجل 
ضمان إستمرارية عمل بعض القطاعات ولو عن بعد، ولم يكن قطاع التعليم بمنأى عن هذه 

االستعاضة بنمط جديد من سعودية المملكة العربية ال التغيرات، حيث حاولت الدول ومن بينها
التعليم يعرف بالتعليم عن بعد بما له من دور هام ومحورى في إستمرار العملية التعليمية لدى 

لذا ، المؤسسات التعليمية فى ضوء البحث عن بديل للتواصل بين عضو هيئة التدريس والمتعلم
ى مسار العملية التعليمية برغم كان التحدي األكبر أمام المؤسسات التعليمية هو أن تحافظ عل

كل الظروف المحيطة، فكان الخيار الوحيد واألمثل أمامها لتحقيق ذلك هو التوجه نحو التعليم 
 عن بعد.

يعد عضو هيئة التدريس الجامعي أحد أهم أركان منظومة التعليم الجامعي، وعنصرًا 
المجتمع على اختالف تخصصاتها فاعاًل فيها فهو المعني بإعداد الكوادر البشرية المنتجة في 

من خالل تنفيذ أنشطة العملية التعليمية، واالرتقاء بمستوى الخريج، وكفاءة االستاذ الجامعي ال 
تقتصر على ما لديه من علم في تخصصه فقط، بل بما يمتلكه من كفايات تدريسية، ومدى 

 (.2015؛ العمري،2013ممارسته لها)الشمري،
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ربوي التي تناولت كفايات التعليم اإللكتروني سواء على مستوي تعددت أدبيات البحث الت
( إلى التعرف 2013التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، ومن هذه الدراسات دراسة سالم )

على درجة توافر كفايات التعلم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة إب بالجمهورية 
( والتي سعت إلى التعرف على كفايات التعليم اإللكتروني 2014د)اليمنية، دراسة محمد، والسي

( مدى توافر كفايات التعليم 2015لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى، دراسة يونس )
اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات والعلوم اإلنسانية بحوطة سدير واتجاهاتهم 

التي سعت إلى التعرف على مدى توافر و  (2016نحوه. دراسة يوسف )
( والتي 2016بجامعة البطانة، دراسة التركي ) التدريس هيئة أعضاء لدى اإللكترونية الكفايات

بكلية التربية  التدريس هيئة لدى ومدى توفرها اإللكتروني التعليم سعت إلى التعرف على كفايات
 جامعة المرقب.

همية الكشف عن كفايات التعليم اإللكتروني لدى يتضح من هذه الدراسات اتفاقها على أ
األساسية التي يقع عليها العبء األكبر في قيام الجامعة  أعضاء هيئة التدريس، باعتبارهم الركيزة

بوظائفها المنوطة بها من ناحية، وفي تحقيق متعة التعلم بمسايرته الحتياجات الطالب من ناحية 
عن أولويات تحقيق ذلك من خالل التعرف على مدي  أخرى ومن ثم سعت هذه الدراسة للكشف

 .كفايات التعليم اإللكتروني لدي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية

 ::مشكلة الدراسة
يتوقف تنفيذ برامج التعليم اإللكتروني داخل الجامعة على مدي ثقافة وقناعة أعضاء 

افة إلى قدرتهم على التعامل معها. فعلى المعلم هيئة التدريس بالجامعة نحو تلك التقنيات، باإلض
الجامعي أال يقف عند حدود استخدام تقنيات وخدمات التعلم اإللكتروني، بل عليه أن يقوم ببناء 

إلى امتالك كفايات متعددة، حيث أن نجاح  -بال شك  -تلك الخدمات والمنتجات، وهذا يحتاج 
ة وقبولها لهذا النمط من التعليم، وتعتبر جاهزية التعليم إلكتروني يتوقف على جاهزية الجامع

أعضاء هيئة التدريس، ومدي امتالكهم للمعارف واالتجاهات والقدرات الالزمة للعمل في تلك 
البيئة الجديدة من أهم شروط النجاح في بيئة التعلم اإللكتروني فعضو هيئة التدريس هو أهم 

عليه يتوقف الكثير من خطط التغيير والتطوير في الكوادر الالزمة للنهوض بالتعليم الجامعي و 
 .المنظومة الجامعية
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 كما سعت عديد من الدراسات للكشف عن مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى
 مدى (2018أعضاء هيئة التدريس ومنها دراسة ابراهيم )

           معة الكويت، كلية التربية بجا تدريس هيئة اعضاء لدى اإللكتروني التعليم كفايات تحقق
                ( مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء 2020) دراسة العنزي، الجندي

(، 2020) هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية، دراسة الكندري
           بكلية التربية األساسية بدولة   التدريس هيئة أعضاء لدى اإللكتروني التعليم كفايات

 التقنية درجة توفر الكفايات (2021الوحش ) الكويت واتجاهاتهم، دراسة
 في كلية التربية بجامعة إب. التدريس هيئة أعضاء لدى  اإللكترونية

( بعنوان 2020كذلك توصيات بعض المؤتمرات كمؤتمر اليونسكو للتعّلم الرقمي لعام )
بطريقة أنجع و المقام في الفترة الحلول المبتكرة للتعليم عن ُبعد إلعادة البناء 

أكتوبر والذي أوصى بضرورة توظيف الحلول اإلبتكارية للتعّلم عن ُبعد والتعليم   14 إلى 12 من
( بعنوان "التحديات والفرص" المقام  2020اإللكتروني،وتوصيات المؤتمر الدولي للتعليم عن ُبعد )

التواصل والمهارات التقنية وتوظيف  بضرورة التركيز على مهارات 27الى  25في الفترة من
أدوات التعلم اإللكتروني في التعليم و إعادة النظر في القوانين التى تسمح بالتعليم اإللكتروني 

 وأدوار كافة المؤسسات التعليمية واألطراف المعنية بعمليات التعلم لألبناء

 أسئلة الدراسة:
في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي تأسيًسا على ما سبق، يمكن تحديد مشكلة الدراسة 

ما مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بعد جائحة كورونا 
COVID19 بجامعة الحدود الشمالية؟  

 ويتفرع منه االسئلة الفرعية التالية:
لتدريس بعد ما مدى توافر الكفايات المعرفية لثقافة التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة ا -1

 بجامعة الحدود الشمالية ؟ COVID19جائحة كورونا 
ما مدى توافر كفايات خدمات الشبكة واإلنترنت للتعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة بعد  -2

 بجامعة الحدود الشمالية ؟ COVID19جائحة كورونا 
دريس بعد ما مدى توافر كفايات تصميم المقررات للتعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة الت -3

 بجامعة الحدود الشمالية ؟ COVID19جائحة كورونا 
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ما مدى توافر كفايات إدارة المحتوى للتعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بعد  -4
 بجامعة الحدود الشمالية ؟ COVID19جائحة كورونا 

ة فيما هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالي -5
 (؟، الجنسية الدرجة العلمية،  النوعيتعلق بتوافر تلك الكفايات تبعًا للمتغيرات التالية: )

 :أهداف الدراسة
  التعرف على مدى توافر الكفايات المعرفية لثقافة التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة

 بجامعة الحدود الشمالية. COVID19التدريس بعد جائحة كورونا 
 مدى توافر كفايات خدمات الشبكة واإلنترنت للتعليم اإللكتروني لدى أعضاء  التعرف على

 بجامعة الحدود الشمالية. COVID19هيئة بعد جائحة كورونا 
  التعرف على مدى توافر كفايات تصميم المقررات للتعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة

  بجامعة الحدود الشمالية COVID19التدريس بعد جائحة كورونا 
  التعرف على مدى توافر كفايات إدارة المحتوى للتعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة

 بجامعة الحدود الشمالية. COVID19التدريس بعد جائحة كورونا 
  الكشف عن فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية

رات التالية: )النوع، الدرجة العلمية، الجنسية، فيما يتعلق بتوافر تلك الكفايات تبعًا للمتغي
 عدد دورات التعليم اإللكتروني التي حصل عليها عضو هيئة التدريس(؟

 حدود الدراسة: 
 :مدى توافر كفايات التعليم اقتصرت الدراسة على التعرف على الحدود الموضوعية

جامعة الحدود ب COVID19اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بعد جائحة كورونا 
  الشمالية

 : 1441تم تطبيق البحث وادواته فى الفصل الدراسى الثاني لعام  الحدود الزمانية -
 ه.1442

 .الحدود المكانية: تم تطبيق البحث بجامعة الحدود الشمالية الفرع الرئيسي بمدينة عرعر 
 :الحدود  تم تطبيق البحث على عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحدود البشرية

 عضو.  379الشمالية الفرع الرئيسي بمدينة عرعر وبلغ قوامها 
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 مصطلحات الدراسة:
 :Electronic Learning التعليم اإللكتروني

ويعرف التعليم اإللكتروني إجرائيا في هذه الدراسة بأنه: أسلوب التعليم القائم على 
لمتعددة من صوت وصورة وغيرها استخدام الوسائط اإللكترونية من حاسوب وانترنت والوسائط ا

من خالل نظامإدارة تعلم توفرة الجامعة من أجل تحقيق أهداف العملية التعليمية بأقل جهد 
 وأقصر وقت ممكن.

 :كفايات التعليم اإللكتروني
هي مجموعة المعارف والمهارات واالتجاهات واإلمكانات التي يمتلكها عضو هيئة "

ليم اإللكتروني، لتصميم عملية التعليم والتعلم وتنفيذها وتقويمها التدريس ويمارسها في مجال التع
 (123: 2009لتحقيق تعليم أكثر كفاءة وفاعلية" )التركي، عثمان، 

ويعرف إجرائيا بأنه درجة امتالك عضو هيئة التدريس لكفايات  :درجة توافر الكفاية
اإلنترنت، تصميم المقررات )المجال المعرفي لثقافة التعليم اإللكتروني، خدمات الشبكة و 

اإللكترونية، إدارة المحتوى اإللكتروني( وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها العضو في األداة 
 .المعدة لذلك

ويعرف إجرائيا بأنه الشخص الذي يشغل وظيفة معيد أو محاضر  :عضو هيئة التدريس
في جامعة الحدود الشمالية  أو أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك أو أستاذ ويقوم بالتدريس الفعلي

 .بفرع الجامعة الرئيسي بمدينة عرعر

 إجراءات الدراسة:
 منهج الدراسة :

ستتبع الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي؛ بوصفه األسلوب األنسب لبحث مشكلة 
تم الدراسة الحالية، فهذا النوع من المناهج يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ويه

بوصفها وصفًا دقيقًا منظمًا ،وبجمع المعلومات والبيانات عنها ويقوم بتصميمها وتنظيمها 
قوم الباحثة من خالل ت( س2005؛ أبو عالم،2004والتعبير عنها كميًا وكيفيًا )عبيدات وآخرون،

ضاء مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى أعاستبانة تم بناؤها لغرض الدراسة للتعرف على 
 بجامعة الحدود الشمالية. COVID19هيئة التدريس بعد جائحة كورونا 
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 مجتمع الدراسة:
بجامعة الحدود جميع أعضاء هيئة التدريس يتكون المجتمع األصلي للدراسة من 

( عضو، وذلك وفق احصائية العام 802فرع الجامعة الرئيسي بمدينة عرعر من ) الشمالية
 هـ،1441الدراسي 

 اسة:عيِّنة الدر 
التدريس بجامعة الحدود الشمالية فرع مجموعه من أعضاء هيئة  تتمثل عينة الدراسة من

وسيتم إجراء الدراسة االستطالعية  ( عضو379) الجامعة الرئيسي بمدينة عرعر والبالغ عددهم
 ( عضًوا من خارج عينة الدراسة االساسية.40على عدد)

 وصف أفراد البحث:
 اواًل توصيف عينة البحث:

،  النوعاشتملت الدراسة على ثالث متغيرات متعلقة بالبيانات األولية ألفراد الدراسة وهي: 
 ، الجنسية، وفي ضوئها تتبين الخصائص الديموجرافية التالية: الدرجة العلمية

 ( توزيع العينة ونسبها المئوية وفًقا لمتغيرات الدراسة1جدول )

 النسبة % التكرار متغيرات عينة الدراسة

 النوع
 %47.49 180 ذكر
 %52.51 199 أنثى

 %100 379 اإلجمالي

 الدرجة العلمية

 %5 19 استاذ
 %13 50 استاذ مشارك
 %29 110 استاذ مساعد
 %25 95 محاضر

 %28 105 معيد

 %100 379 اإلجمالي

 الجنسية
 %56.46 214 سعودي

 %43.54 165 غير سعودي
 %100 379 اإلجمالي
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، حيث ان  النوع( أن نسب توزيع المتغيرات للدراسة كاالتي، أوال: 1من جدول )يتضح 
والذي يعبر  %،47.49،  وجاءت نسبة االناث بنسبة%52.51نسبة االناث هي األكبر بنسية 

%  29حيث جاءت عينة الدراسة من استاذ مساعد بنسبة الدرجة العلمية عن الواقع الحقيقى، ثانيا
%، ثم استاذ 13%، ثم استاذ مشارك بنسبة 25، ثم محاضر بنسبة  %28ثم معيد بنسبة  

،وغير السعودي بنسبة  %56.46عينة الدراسة من السعودي بنسبة  ،وجاءت% 5بنسبة  
وتدلل هذه النسب على وجود التفاوت بين أعضاء هيئة التدريس مما يجعل الباحثه ، 43.54%

 .مطمئنه في االجابة على محاور اإلستبانة

 يب المعالجة اإلحصائية المستخدمة:اسال
تم تجميع بيانات البحث عن طريق إجابات عينة البحث على عبارات االستبيان للبدء في 
عمل المعالجات االحصائية والتي تمت باستخدام برنامج "الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Spssارتباط بيرسون لحساب  " ومن ثم تم اللجوء إلى المعامالت اإلحصائية التالية:معامل
،االنحرافات المتوسط الحسابي،معامل الفا كرونباخ لحساب الثبات، الصدق والعالقات االرتباطية

 اختبار تحليل التباين.،T.Testاختبار )ت( لداللة الفروق المعيارية،

 أدوات البحث:
عن بعد  دور األسرة فى التعليم استخدمت الباحثة لتحقيق أهداف البحث: استبانة لقياس

على مستوى التحصيل الدراسى لدي طالب المرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمى ومعلمات 
( فقرة،وقد اعتمدت الباحثة في ِإعدادها الشكل المغلق 60،والتي تكونت من ) المرحلة االبتدائية

 وفيماالذي بدوره يحدد االستجابات المتوقعة لكل عبارة وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدرج، 
 االستبانة: إلعداد استخدمتها الباحثة التي للخطوات استعراض يلي

 مصادر بناء اإلستبانة: - أ
اإلطالع على المراجع التربوية والدراسات المرتبطة بموضوع البحث كدراسة سالم 

(، 2015(، ودراسة يونس )2014( ،ودراسة محمد، والسيد)2013(، دراسة الشمري)2013)
 ( ،2018(، ودراسة ابراهيم )2016ودراسة التركي ) (،2016ودراسة يوسف )

(، ودراسة الوحش 2020(، ودراسة الكندري)2020، ودراسة العنزي، الجندي)(2019الخانجي)
(2021 .) 
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 تحديد الهدف من اإلستبانة: - ب
مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء للتعرف على هدفت اإلستبانة إلى 

 بجامعة الحدود الشمالية. COVID19ئحة كورونا هيئة التدريس بعد جا

 إعداد الصورة األولية لالستبانة:-جـ
فقرة ومن ثم تم  48تم التوصل للصورة األولية لالستبانة وكان إجمالى عدد الفقرات 

( 7عرضها على مجموعة من المحكمين فى مجال التخصص من تقنيات التعليم وعددهم )
ن خالل استعراض آراء المحكمين تم اجراء بعض الصياغات إلبداء آرائهم، ومالحظاتهم وم

 اللغوية لعبارات االستبانة.

 تعليمات االستبانة:  -د
تم مراعاة توفر تعليمات االستبانة، بحيث تكون واضحة ومحددة  لتجيب عليها عينة 

 البحث بشكل يساعد على الحصول دقة البيانات المستخدمة فى عملية التحليل االحصائي.

 إعداد الصورة النهائية لالستبانة. - هـ
 (1( فقرة. ملحق )36تم التوصل الى الصورة النهائية لالستبانة وهى مكونة من )

 صدق  وثبات األدوات:

 قامت الباحثة بالتأكد من صدق أداة الدِّراسة بطريقتين: أواًل حساب الصدق :
 :الصدق الظاهري لألداة 

لية تم عرضها على عدد )بعد ِإْعداد االستبانة بصورتها األ ( محكمين للوصول الي 7وَّ
االستبانة في صورتها النهائية وأصبحت صالحة لقياس ما وضعت من أجله بعد أجراء 
التعديالت التى اشار اليها المحكمين من حذف بعض الكلمات الختصار الفقرات المتضمنة فى 

 االستبانة  
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 :صدق االتساق الداخلي 
تم استخدام معامل االرتباط لحساب صدق االتساق  اخليلحساب صدق االتساق الد

وذلك بالتطبيق على عينة  الداخلي ألداة البحث بين درجة كل محور والدرجة الكلية لإلستبانة
( عضو وعضوه من أعضاء هيئة التدريس )تم استبعادهم من عينة 40استطالعية قوامها )

ين المحاور المختلفة لالستبانة واإلجمالي ع معدل الصدق باالدراسة(،ودللت النتائج على ارتف
 (: 2لالستبانة،وقد جاءت النتائج كما يوضحها جدول)

 ( صدق االتساق الداخلي بين درجة كل محور والدرجة الكلية لإلستبانة2جدول ) 
 عضو( 40)ن= 

 معامالت االرتباط بين درجة كل محور من محاور األداة والدرجة الكلية لها

 كفايات المجال المعرفي لثقافة التعليم اإللكترونيالمحور األول: 
 **0.81 معامل االرتباط

 المحور الثاني: كفايات خدمات الشبكة واإلنترنت
 **0.84 معامل االرتباط

 المحور الثالث: كفايات تصميم المقررات اإللكترونية
 **0.83 معامل االرتباط

 كترونيةالمحور الرابع : كفايات تصميم المقررات اإلل
 **0.80 معامل االرتباط

                                0.01)**( دال عند مستوى  
(:أن معامالت االرتباط بين درجة كل محور من محاور األداة 2يتضح من نتائج جدول )

( بالنسبة لمعامل االرتباط بين درجة المحور األول والدرجة 0.81)والدرجة الكلية بلغت نحو
(بالنسبة لمعامل االرتباط بين درجة المحور الثاني والدرجة الكلية 0.84إلستبانة، وبلغت )الكلية ل

(بالنسبة 0.80النسبة لمعامل االرتباط بين درجة المحور الثالث، وبلغت )( ب0.83)لألداة، و
ة لمعامل االرتباط بين درجة المحور الرابع والدرجة الكلية لألداة، وجميعها معامالت ارتباط دال

(؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي لإلستبانة بمحاورها 0.01إحصائًيا عند مستوى داللة )
 المختلفة.
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قامت الباحثة باستخدام معامل الفا كرونباخ لحساب ثبات األداة ، وقد  ثانيًا الثبات:
 جاءت النتائج كالتالي:

 ( قيم الثبات ألداة الدراسة ومحاورها3جدول رقم ) 

 معامل ألفا كرونباخ اسةأداة الدر 

 **0.90 األداة ككل

 **0.89 المحور األول: كفايات المجال المعرفي لثقافة التعليم اإللكتروني

 **0.87 المحور الثاني: كفايات خدمات الشبكة واإلنترنت

 **0.91 المحور الثالث: كفايات تصميم المقررات اإللكترونية

 **0.90 توي األلكترونيالمحور الرابع : كفايات إدارة المح

                               0.01)**( دال عند مستوى  

( أن جميع معامالت الثبات الخاصة بأداة اإلستبانة الخاصة 3يتضح من نتائج جدول )

           ؛ مما يشير إلى تمتع األداة0.01بالطالبات ومحاورها الثالثة جاءت دالة عند مستوى 

 بثبات مرتفع.

 ناقشة وتفسير نتائج الدراسة:م

ما مدى توافر الكفايات المعرفية لثقافة التعليم اإللكتروني   إجابة السؤال األول:

 بجامعة الحدود الشمالية ؟ COVID19لدى أعضاء هيئة التدريس بعد جائحة كورونا 

ولالجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات المتوسط واالنحراف المعياري الجابات 

             فراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة وذلك وفق عدد أفراد عينة البحث والبالغ عددهمأ

 ( يوضح تلك النتائج:4( عضو ، وجدول )379) 
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( يوضح التكرار والمتوسط واالنحراف المعياري والترتيب للكفايات المعرفية لثقافة 4جدول )
بجامعة الحدود  COVID19دريس بعد جائحة كورونا التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة الت

 (379الشمالية)ن= 

 

 العينة الكلية
 التكرار

االنحراف  المتوسط
يب المعياري

لترت
ا

 

درجة 
عالية  الموافقة

ضعيفة  ضعيفة متوسطة عالية جدا
 جدا

لدي إلمام كاِف 
بمفهوم التعليم 
 اإللكتروني

مرتفعة  1 0.79 4.30 4 13 20 169 173
 جًدا

لدي إلمام كاِف بفوائد 
مرتفعة  2 0.84 4.29 4 15 28 151 181 التعليم اإللكتروني

 جًدا
لدي إلمام كاِف 
بأهداف التعليم 
 اإللكتروني

مرتفعة  3 0.82 4.28 2 18 24 162 173
 جًدا

لدي إلمام كاِف 
بخصائص التعليم 

 اإللكتروني
 مرتفعة  4 0.83 4.24 3 18 25 172 161

م بالصعوبات لدي إلما
والتحديات التي تواجه 
 التعليم االلكتروني

 مرتفعة  5 0.80 4.11 2 15 43 197 122

لدي إلمام بالمهام 
المتعلقة باألستاذ في 
 التعليم اإللكتروني

 مرتفعة  6 0.90 4.08 7 19 42 179 132

لدي إلمام بالمهام 
المتعلقة بالطالب في 
 التعلم اإللكتروني

 مرتفعة  7 1.07 4.07 5 26 51 150 147

 مرتفعة   0.88 4.16 اإلجمالي

( أن المتوسط الكلي لمجال كفايات ثقافة التعليم اإللكتروني من خالل 4يوضح جدول )
( وهذا يعني أن قيمة االستجابة كانت 4.16استجابات عينة البحث جاء بمتوسط حسابي بلغ)

ء هيئة التدريس على هذا المحور بين عالية، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لكفايات أعضا
( وهي قيمة تعني اختالف 0.95– 0.79( وبانحرافات معيارية محصورة بين)4.07 – 4.30)

 وتباين أفراد عينة البحث في مدى تحققها على الواقع.
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كما يتبين من الجدول السابق أن عبارة "لدي إلمام كاٍف بمفهوم التعليم اإللكتروني" على 
( وهي قيمة أقل من واحد 0.79( وأقل انحراف معياري بلغ)4.30أعلى متوسط حسابي بلغ)

صحيح، ويعني ذلك تجانس في تقدير آراء عينة البحث لمدى تحققها بالواقع، يليها في الترتيب 
( 4.29"لدي إلمام كاٍف بفوائد التعليم االلكتروني" حيث بلغ المتوسط الحسابي)جاءت عبارة 

( يليها في الترتيب جاءت عبارة "لدي إلمام كاف بأهداف التعليم 0.84وبانحراف معياري بلغ )
( يليها في الترتيب جاءت 0.82( وبانحراف معياري بلغ )4.28اإللكتروني" بمتوسط حسابي بلغ)

مام بالصعوبات والتحديات التي تواجه التعليم اإللكتروني" حيث بلغ المتوسط عبارة " لدي إل
(،يليها عبارة "لدي إلمام بالمهام المتعلقة باألستاذ 0.80( وبانحراف معياري بلغ)4.11الحسابي )

( 0.90( وبانحراف معياري بلغ )4.08في التعليم اإللكتروني" حيث بلغ المتوسط الحسابي)
ة األخيرة "لدي إلمام بالمهام المتعلقة بالطالب في التعلم اإللكتروني" حيث بلغ وجاءت في المرتب
( وهي قيمة أكبر من واحد صحيح وتعني 1.07(وبانحراف معياري بلغ)4.07المتوسط الحسابي)

اختالف وتباين أفراد عينة البحث في مدى توافرها بالواقع، وعكست درجة المتوسط اإلجمالي 
" للمحور االول حول )للكفايات المعرفية لثقافة التعليم اإللكتروني( نسبة موافقة 4.16والمقدرة بــ "

مرتفعة على عبارات هذا المحور؛ وبالتالي يمكن القول بأن هناك وعي من قبل عينة البحث 
بالكفايات المعرفية لثقافة التعليم اإللكتروني ويمكن تفسير توافر كفايات المعرفية لثقافة التعليم 

لكتروني بدرجة مرتفعة كنتيجة منطقية للتطور التكنولوجي واندماج وسائل االتصاالت اإل
اإللكترونية في جميع مناشط الحياة العلمية والعملية مما ألزم الجميع على السعي وتنمية الثقافة 
المعلوماتية والرقمية ليكونعلى على وعي بكافة المصطلحات والمستحدثات المرتبطة بالمجال، 

(، ودراسة محمد، والسيد 2013( وسالم )2013ق ذلك مع دراسة كل من الشمري)وتتف
 (.2021( ودراسة الوحش )2020(، ودراسة العنزي، الجندي)2014)

ما مدى توافر كفايات خدمات الشبكة واإلنترنت للتعليم  إجابة السؤال الثاني:
 لحدود الشمالية ؟بجامعة ا COVID19اإللكتروني لدى أعضاء هيئة بعد جائحة كورونا 

ولالجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات المتوسط واالنحراف المعياري الجابات 
                     أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة وذلك وفق عدد أفراد عينة البحث والبالغ عددهم

 ( يوضح تلك النتائج:5( عضو، وجدول )379) 
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ار و المتوسط واالنحراف المعياري والترتيب لكفايات خدمات الشبكة ( يوضح التكر  5جدول )
 COVID19واإلنترنت للتعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بعد جائحة كورونا 

 (379)ن= بجامعة الحدود الشمالية 

 

 العينة الكلية
 التكرار

االنحراف  المتوسط
يب المعياري

لترت
ا

 

درجة 
متوسط عالية عالية جدا الموافقة

 ة
ضع
 يفة

ضعيفة 
 جدا

لدي إلمام باستخدام متصفح 
مرتفعة  1 0.79 4.31 5 9 22 168 175 اإلنترنت

 جًدا
لدي إلمام باستخدام محركات 

مرتفعة  2 0.84 4.29 4 15 28 151 181 البحث
 جًدا

أبحث في المجال الذي يخدم 
ة مرتفع 3 0.83 4.29 7 5 35 154 178 تخصصي بصفة مستمرة

 جًدا
أشترك في المجموعات 
البريدية التي تخدم مجال 

 عملي
مرتفعة  4 0.81 4.26 6 8 29 174 162

 جًدا

أقوم بتطوير صفحتي في 
مرتفعة  5 0.8 4.26 5 7 35 168 164 موقع الجامعة باستمرار

 جًدا
أحرص على رفع نسبة 

المشاهدات في صفحتي على 
 موقع الجامعة

مرتفعة  6 0.83 4.24 3 14 36 161 165
 جًدا

أستخدم برامج التواصل 
مرتفعة  7 0.78 4.24 2 10 39 169 159 االجتماعي

 جًدا
أحرص على التعامل مع 
 مرتفعة  8 0.87 4.23 7 12 34 158 168 المكتبات الرقمية االلكترونية

أتواصل مع الجامعات ومراكز 
البحوث عبر الشبكة 

 العنكبوتية
 مرتفعة  9 0.81 4.23 5 7 40 169 158

لدي القدرة على تحويل محتوى 
المادة الدراسية إلى محتوى 

 إلكتروني.
 مرتفعة  10 0.79 4.21 2 13 35 180 149

مرتفعة   0.81 4.25 اإلجمالي
 جًدا

( أن المتوسط الكلي لمجال كفايات خدمات الشبكة واإلنترنت للتعليم 5يوضح جدول )   
( وهذا يعني أن 4.25لبحث جاء بمتوسط حسابي بلغ)اإللكتروني من خالل استجابات عينة ا

قيمة االستجابة كانت مرتفعة جًدا، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لكفايات أعضاء هيئة 
– 0.79( وبانحرافات معيارية محصورة بين)4.21 – 4.31التدريس على هذا المحور بين )

 ي مدى تحققها على الواقع.( وهي قيمة تعني اختالف وتباين أفراد عينة البحث ف0.87
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كما يتبين من الجدول السابق أن عبارة " لدي إلمام باستخدام متصفح اإلنترنت " على 

( وهي قيمة أقل من واحد 0.79( وأقل انحراف معياري بلغ)4.31أعلى متوسط حسابي بلغ)

الترتيب  صحيح، ويعني ذلك تجانس في تقدير آراء عينة البحث لمدى تحققها بالواقع، يليها في

( 4.29جاءت عبارة " لدي إلمام باستخدام محركات البحث" حيث بلغ المتوسط الحسابي)

(، وجاءت في المرتبة األخيرة " لدي القدرة على تحويل محتوى 0.84وبانحراف معياري بلغ )

(وبانحراف معياري 4.21المادة الدراسية إلى محتوى إلكتروني." حيث بلغ المتوسط الحسابي)

)لكفايات   " للمحور الثاني حول4.25(، وعكست درجة المتوسط اإلجمالي والمقدرة بــ "0.79بلغ)

خدمات الشبكة واإلنترنت للتعليم اإللكتروني( نسبة موافقة مرتفعة جًدا على عبارات هذا المحور؛ 

اة وتعزى هذه النتيجة إلى انتشار استخدام االنترنت واالعتماد الكلي عليه في مختلف نواحي الحي

العملية وبخاصةوقت االزمات مثلما حدث في وباء كورونا المستجد وكان االعتماد كلًيا على 

كما تعزو الباحثة سبب ذلك إلى توزيع الحاسبات الشخصية  .منصات التعلم بمختلف انواعها

على أعضاء هيئة التدريس فعزز ذلك من تطوير مهاراتهم، وتتفق مع دراسة كل من الشمري 

( بينما تختلف 2020(  ودراسة العنزي، الجندي)2013( وسياف )2013يمان )( وسل2013)

 (2014( ودراسة محمد والسيد)2009( ودراسة السيف)2013مع دراسة أحمد والبداح )

ما مدى توافر كفايات تصميم المقررات للتعليم اإللكتروني إجابة السؤال الثالث: 

 بجامعة الحدود الشمالية ؟ COVID19لدى أعضاء هيئة التدريس بعد جائحة كورونا 

ولالجابة عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والمتوسط واالنحراف المعياري الجابات 

              أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة وذلك وفق عدد أفراد عينة البحث والبالغ عددهم

 ( يوضح تلك النتائج:6( عضو ، وجدول ) 379) 
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بجامعة الحدود  COVID19للتعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بعد جائحة كورونا 

 (379)ن= الشمالية 

 العبارات

 العينة الكلية
 التكرار

االنحراف  المتوسط
يب المعياري

لترت
ا

 

درجة 
لية عا الموافقة

متوسط عالية جدا
ضعيفة  ضعيفة ة

 جدا
أقوم بتحديد األهداف 
العامة والفرعية للمقرر 

 اإللكتروني
 مرتفعة جًدا 1 0.79 4.31 4 14 21 168 172

أقوم بتقسيم المقرر إلى 
 مرتفعة جًدا 2 0.82 4.28 2 18 24 162 173 وحدات تعليمية

أقوم بصياغة أهداف 
 مرتفعة جًدا 3 0.83 4.29 7 5 35 154 178 فرعية لكل وحدة تعليمية

أضع جدول زمني 
إلنجاز المهام المطلوب 

 تنفيذها
 مرتفعة جًدا 4 0.81 4.26 6 8 29 174 162

أحرص على استخدام 
أنشطة تشجع على 

 التعلم الذاتي
 مرتفعة جًدا 5 0.8 4.26 5 7 35 168 164

أحرص على تصميم 
أنشطة تشجع على 

 تفاعل الطالبة
 مرتفعة جًدا 6 0.83 4.24 3 14 36 161 165

أحرص على وضع 
معايير واضحة لطريقة 

 تقويم  الطالبات
 مرتفعة جًدا 7 0.83 4.24 3 18 25 172 161

عند تصميم المحتوى 
أراعي وضع دليل 
 إرشادي للطالبات

 مرتفعة  8 0.87 4.23 7 12 34 158 168

لدي القدرة على تصميم  
 مرتفعة  9 0.89 4.19 5 18 66 169 121 يةاالختبارات اإللكترون

أقوم بوضع معايير 
واضحة لتقويم المقرر 

 اإللكتروني
 مرتفعة  10 0.89 4.21 4 21 61 173 120

أستخدم ملفات الوسائط 
المتعددة )فيديو، صوت 
...( لتحقيق أهداف 
 المقرر اإللكتروني

 مرتفعة 11 0.98 4.16 10 23 55 158 133

 مرتفعة جًدا   0.84 4.24 اإلجمالي
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تصميم المقررات للتعليم يوضح الجدول السابق  أن المتوسط الكلي لمجال كفايات 
( وهذا يعني أن 4.24من خالل استجابات عينة البحث جاء بمتوسط حسابي بلغ)اإللكتروني 

قيمة االستجابة كانت مرتفعة جًدا، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لكفايات أعضاء هيئة 
                 ( وبانحرافات معيارية محصورة بين4.16 – 4.31تدريس على هذا المحور بين )ال
 وهي قيمة تعني اختالف وتباين أفراد عينة البحث في مدى تحققها على الواقع.(0.98– 0.79)

كما يتبين من الجدول السابق أن عبارة " أقوم بتحديد األهداف العامة والفرعية للمقرر 
( وهي قيمة 0.79( وأقل انحراف معياري بلغ)4.31وني" على أعلى متوسط حسابي بلغ)اإللكتر 

أقل من واحد صحيح، ويعني ذلك تجانس في تقدير آراء عينة البحث لمدى تحققها بالواقع، يليها 
في الترتيب جاءت عبارة " أقوم بتقسيم المقرر إلى وحدات تعليمية " حيث بلغ المتوسط 

(، وجاءت في المرتبة األخيرة "أستخدم ملفات 0.82نحراف معياري بلغ )( وبا4.28الحسابي)
الوسائط المتعددة )فيديو، صوت ...( لتحقيق أهداف المقرر اإللكتروني" حيث بلغ المتوسط 

(، وعكست درجة المتوسط اإلجمالي والمقدرة بــ 0.98( وبانحراف معياري بلغ )4.16الحسابي)
كفايات تصميم المقررات للتعليم اإللكتروني( نسبة موافقة مرتفعة " للمحور الثالث حول )ل4.19"

جًدا على عبارات هذا المحور؛ وتعزى هذه النتيجة إلى أهمية تحويل المحتوى التعليمي إلى 
سيناريو ليستطيع من خالله المبرمج تحويل الشكل التقليدي الى صيغة الكترونية تتماشئ مع 

التحول الرقمي باالضافة الى أن مرحلة تصميم المقررات متطلبات العصر الرقمي وعمليات 
اإللكترونية من المراحل المتقدمة في التعليم اإللكتروني ، وتتطلب الكثير من القدرات التعليمية 
والتي سعت مؤسسات الجامعةبتوفيرآليات وأدله تعليمية تساعد عضو هيئة التدريس في إنشاء 

ة التدريس في مختلف عمليات تعلمهم، وتختلف نتائج هذا واالستفادة منها لتساعد أعضاء هيئ
( وكلها أشارت إلى أن امتالك 2013(، سالم )2009المحور مع نتائج دراسات السيف )

عداد المقررات اإللكترونية كانت متوسطة، ونتيجة  أعضاء هيئة التدريس لكفايات تصميم وا 
أعضاء هيئة التدريس لكفايات ( التي أشارت إلى أن امتالك 2014( أحمد )2013صائغ )

عداد المقررات اإللكترونية كانت قليلة أو ضعيفة   .تصميم وا 
ما مدى توافر كفايات إدارة المحتوى للتعليم اإللكتروني لدى إجابة السؤال الرابع: 

 بجامعة الحدود الشمالية ؟ COVID19أعضاء هيئة التدريس بعد جائحة كورونا 
حساب التكرارات و المتوسط واالنحراف المعياري الجابات ولالجابة عن هذا السؤال تم 

             أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة وذلك وفق عدد أفراد عينة البحث والبالغ عددهم 
 ( يوضح تلك النتائج:7( عضو ، وجدول )379) 
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إدارة المحتوى  ( يوضح التكرار و المتوسط واالنحراف المعياري والترتيب لكفايات7جدول )
بجامعة الحدود  COVID19للتعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بعد جائحة كورونا 

 (379)ن= الشمالية 

 العبارات

 العينة الكلية

 التكرار
االنحراف  المتوسط

يب المعياري
لترت
ا

 

درجة 
 ضعيفة جدا ضعيفة متوسطة عالية عالية جدا الموافقة

ك  أتعامل مع البال
 kcal بورد )
 rcoB بسهولة ) 

مرتفعة  1 0.79 4.58 4 4 20 167 182
 جًدا

أقدم الواجبات 
للطالبات وأستلمها 
 منهم إلكترونيا 

مرتفعة  2 0.82 4.52 2 13 19 167 178
 جًدا

أستخدم التطبيقات 
اإللكترونية في 
التواصل مع 
 الطالبات

مرتفعة  3 0.83 4.48 3 5 35 159 178
 جًدا

ل مع المقرر أتعام
بمرونة من حيث 
الحذف واإلضافة 

 والتعديل

مرتفعة  4 0.81 4.43 6 8 29 174 162
 جًدا

أحدد ساعات 
مكتبية للتواصل مع 
الطالبات عبر 
التطبيقات 

 اإللكترونية المتاحة

مرتفعة  5 0.8 4.26 5 7 35 168 164
 جًدا

أستخدم الحوافز 
المناسبة في تشجيع 
المتعلمات للتفاعل 

 لمقرراتمع ا

مرتفعة  6 0.83 4.24 3 14 36 161 165
 جًدا

أتواصل مع الدعم 
الفني للنظام الذي 

 أعمل عليه
مرتفعة  7 0.83 4.24 3 18 25 172 161

 جًدا

أحدد االستراتيجيات 
الفعالة لتحقيق 
أهداف المحتوى 

 اإللكتروني

مرتفعة  8 0.87 4.23 7 12 34 158 168
 جًدا

تفعة مر   0.82 4.37 اإلجمالي
 جًدا
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( أن المتوسط الكلي لمجال كفايات إدارة المحتوى للتعليم اإللكتروني 7يوضح جدول )

( وهذا يعني أن قيمة 4.37من خالل استجابات عينة البحث جاء بمتوسط حسابي بلغ)

االستجابة كانت مرتفعة جًدا، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لكفايات أعضاء هيئة التدريس 

 ( .0.87– 0.79( وبانحرافات معيارية محصورة بين)4.23 – 4.58محور بين )على هذا ال

( kcal  rcoB كما يتبين من الجدول السابق أن عبارة " أتعامل مع البالك  بورد )

(، يليها في الترتيب 0.79( وانحراف معياري بلغ)4.58بسهولة " على أعلى متوسط حسابي بلغ)

لبات وأستلمها منهم إلكترونيا" حيث بلغ المتوسط جاءت عبارة " أقدم الواجبات للطا

(، وجاءت في المرتبة األخيرة عبارة "أحدد 0.82( وبانحراف معياري بلغ )4.52الحسابي)

( 4.23االستراتيجيات الفعالة لتحقيق أهداف المحتوى اإللكتروني" حيث بلغ المتوسط الحسابي)

" للمحور 4.37اإلجمالي والمقدرة بــ " (، وعكست درجة المتوسط0.87وبانحراف معياري بلغ )

الثالث حول )لكفايات إدارة المحتوى للتعليم اإللكتروني( نسبة موافقة مرتفعة جًدا على عبارات 

هذا المحور؛ وتعزى هذه النتيجة توفير الجامعة أدله ومقاطع فيديو تساعد عضو هيئة التدريس 

تعلموسهولة واجهه االستخدام الخاصةبه االمر في التعامل مع البالكبورد، سهولة نظام أدارة ال

الذيمكن أعضاء هيئة التدريس من رصد استجابات تعزز من توفير تلك الكافايات لديهم 

باالضافة الى أنتشار البرامج التدريبية في مجال إدارة المحتوى، وتتفق هذه الدراسة مع دراسة 

(، سالم 2009دراسات السيف )( وتختلف نتائج هذا المحور مع نتائج 2014محمدواحمد)

 (.2014(، أحمد )2013)

إجابة السؤال الخامس: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء هيئة 

التدريس بجامعة الحدود الشمالية فيما يتعلق بتوافر تلك الكفايات تبعًا للمتغيرات التالية: 

 ، الدرجة العلمية، الجنسية(ألعضاء هيئة التدريس؟النوع)
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 الجابة عن هذا السؤال تم ايجاد:ول
المتوسط واالنحراف المعياري الجابات أفراد و  T-test وذلك بحساب الفروق وفًقا للنوع: أ(

بتوافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء عينة الدراسة على فقرات االستبانة والمرتبطة 
وذلك وفق عدد أفراد  اليةبجامعة الحدود الشم COVID19هيئة التدريس بعد جائحة كورونا 

 ( يوضح تلك النتائج:8( عضو ،وجدول )379عينة البحث والبالغ عددهم )

درجة توافر كفايات ( يوضح داللة الفروق بين الذكور واإلناث عينة البحث في 8جدول )
بجامعة الحدود  COVID19التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بعد جائحة كورونا 

 (379)ن=  الشمالية

 المتغيرات
 قيمة )ت( 199اإلناث ن=  180الذكور ن= 

 م
 نوع الداللة

 ع م ع م

درجة توافر كفايات التعليم 

اإللكتروني لدى أعضاء هيئة 

التدريس بعد جائحة كورونا 

COVID19  بجامعة الحدود

 الشمالية

 غير دال إحصائيا 0.506- 39.64 244.92 37.78 241.64

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث عينة 10يتضح من جدول)
البحث في مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بعد جائحة كورونا 

COVID19  بجامعة الحدود الشمالية، وتعزو الباحثة ذلك لكون الفترة السابقة والتى جاءت
كل أعضاء هيئة التدريس من تنمية وتطوير األداء  متزامنه مع جائحة كورونا أثرت على

وعمليات التحول الرقمي التي شهدها العالم أجمع،وتتفق  2030األكاديمي وفق متطلبات رؤية 
( والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 2014هذه الدراسةمع دراسة محمد والسيد)

توافر كفايات التعليم اإللكتروني تبعا  إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى في
 إناث(، -لمتغير الجنس )ذكور 
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  الفروق وفًقا الدرجة العلمية: ب(

تم حساب الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على كفايات التعليم اإللكتروني 
اذ( أست –أستاذ مشارك  -أستاذ مساعد  -محاضر-ومحاورها تبعًا لمتغير الدرجة العلمية )معيد

 التالى:  باستخدام تحليل التباين كما يتضح ذلك من خالل الجدول

(: قيم )ف( ومستويات الداللة اإلحصائية لكفايات التعليم اإللكتروني حسب 9جدول رقم )
 الدرجة العلمية

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

مستوي 

 الداللة

جال المعرفي كفايات الم

 لثقافة التعليم اإللكتروني

 3.93 73.53 2 147.05 بين المجموعات

 

ال 

 18.73 376 7042.84 داخل المجموعات يوجد

كفايات خدمات الشبكة 

 واإلنترنت

 17.16 368.60 2 737.20 بين المجموعات

 
0.01 

 21.48 376 8077.21 داخل المجموعات

كفايات تصميم المقررات 

 ترونيةاإللك

 8.20 367.36 2 734.72 بين المجموعات

 
0.05 

 44.81 376 16848.94 داخل المجموعات

كفايات إدارة المحتوى 

 اإللكتروني

 10.22 268.82 2 537.64 بين المجموعات

 
0.05 

 26.31 376 9890.77 داخل المجموعات

 الدرجة الكلية
 6516.48 2 13032.96 بين المجموعات

11.54 0.01 
 564.60 376 212290.40 داخل المجموعات
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 :الجنسيةج( الفروق وفًقا 
 ( قيمة )ت( ومستويات الداللة اإلحصائية لكفايات التعليم اإللكتروني10جدول رقم )

 حسب الجنسية 

 غير سعودي سعودي الجنسية  
 قيمة "ت"

مستوي 

 ع م ع م المحور الداللة

كفايات المجال المعرفي لثقافة 

 تعليم اإللكترونيال
 غير دال 1.23 0.52 2.65 0.45 2.71

كفايات خدمات الشبكة  

 واإلنترنت.
 غير دال 0.07 0.76 2.79 0.69 2.80

كفايات تصميم المقررات  

 اإللكترونية.
 غير دال 0.98 0.62 2.30 0.62 2.13

كفايات إدارة المحتوى  

 اإللكتروني.
 غير دال 1.07 0.68 2.59 0.52 2.25

 غير دال 3.35 2.58 10.33 2.28 7.6 لدرجة الكليةا

( أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس 10ويوضح جدول )
الجنسية نظًرا ألن عمليات أختيار أعضاء هيئة التدريس وفًقا لمتغير  بجامعة الحدود الشمالية

التى لديها أمكانيات وخبرات معرفية  والتعاقد معهم بيتم بشكل يسمح بأنتقاء أفضل العناصر
 ونظرية وعملية ولديها القدرة على التعامل بالمهارات الرقمية.
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 توصيات الدراسة:
العمل على أتاحة االدلة ومقاطع الفيديو التوضيحية الى مزايا وامكانات يتم اضافتها لمنصة 

 البالكبورد.
 للطالب.عمل مسابقات تشجيعية المقررات إلكترونية المطروحة 

 .عقد دورات متخصصة ألعضاء هيئة التدريس في تصميم المقررات اإللكترونية
 .ربط تقويم األداء الوظيفي لعضو هيئة التدريس بمدى خطوه الذاتي في التعليم اإللكتروني
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 المراجع:
(. مدى 2018) إبراهيم، علي حسن.

التربية كلية  تدريس هيئة اعضاء لدى اإللكتروني التعليم كفايات تحقق
 .55-13، (128)32المجلة التربوية،  . بجامعة الكويت

(.مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، القاهرة:دار النشر للجامعات، 2005أبو عالم،رجاء)
 (.5ط)

ومدى  اإللكتروني التعليم كفايات  (.2016التركى، خالد محمد. )
 ،مجلة التربويلمرقب، بكلية التربية جامعة ا التدريس هيئة لدى توفرها

(9) ،323-351. 
(.درجة توافر كفايات التعليم اإللكتروني وممارستها من قبل 2009التركي،عثمان بن تركي. )

مجلة الجمعية المصرية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. 
 .138-121(، 3)19لتكنولوجيا التعليم، 

كفايات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة  (.مدى توافر2019الخانجي، عبدالرحمن عبداهلل.)
التدريس بكليات التربية: دراسة تطبيقية على أعضاء هيئة التدريس 

مجلة الدراسات االقتصادية السودان. –بكليات التربية بوالية الخرطوم 
 .124-93(،9،) واالجتماعية

(،أزمة التعليم والتعلم في ظل كورونا:األفق و التحديات، 2020الدهشان،جمال علي خليل.)
 ‹ darfikr.comمتاح في:  55-13(،128)32المجلة التربوية،

article. 
(. "درجة توافر كفايات التعلم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة 2013سالم، مروان حسن ناجي )

التدريس في جامعة إب بالجمهورية اليمنية"، رسالة ماجستير، كلية 
 .التربية، جامعة الملك سعود

(. مدى 2010) سياف، عامر بن مترك.
في جامعة  التدريس هيئة أعضاء لدى اإللكتروني التعليم كفايات توافر

 .228-188(،31)11عالم التربية،ى ممارستهم لها.الملك خالد ومد

https://0810gvzp1-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2268&page=1&from=
https://0810gvzp1-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2268&page=1&from=
https://0810gvzp1-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2268&page=1&from=
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(. "مدى توافر كفايات التعليم اإللكتروني ومعوقاتها وأساليب 2009السيف، منال سليمان )
تنميتها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة 
الملك سعود" رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك 

 .سعود
(: "كفايات التعليم اإللكتروني الالزمة ألعضاء هيئة 2013الشمري، فهد بن فرحان بن سويلم )

مجلة دراسات التدريس بجامعة حائل ودرجة ممارستهم لهذه الكفايات"، 
 .44 (2 ،)137-160 ،(ASEP) عربية في التربية وعلم النفس

 (.2010صائغ، وفاء بنت حسن عبدالوهاب.)
بكلية االقتصاد  التدريس هيئة أعضاء لدى إللكترونيا التعليم كفايات

مجلة القراءة المنزلي في جامعة الملك عبد العزيز دراسة مسحية.
 .192-171(،109،)والمعرفة

(. البحث العلمي مفهومه وأدواته 2004عبيدات ،ذوقان.وعبدالحق،كايد. وعدس، عبدالرحمن.)
 نشر.وأساليبه. عمان: دار الفكر العربي للطباعة وال

(. أسباب عزوف أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك 2015العمري، محمد عبدالقادر. )
عن استخدام منظومة التعليم اإللكتروني على موقع الجامعة من ودجهة 

 .426-417(، 4)11المجلة األردنية في العلوم التربوية، نظرهم. 
مدى  (.2020العنزي، هند مطلق ظاهر. الجندي، زينب محمد مختار)

بجامعة  التدريس هيئة أعضاء لدى اإللكتروني التعليم كفايات توافر
 .280-349(، 220)مجلة القراءة والمعرفة،الحدود الشمالية. 

(. 2020الكندرى، خالد عبدالرحيم على. )
بكلية التربية  التدريس هيئة أعضاء لدى اإللكتروني التعليم كفايات

(، 107،)دراسات تربوية ونفسية م.األساسية بدولة الكويت واتجاهاته
63-112 . 

(. 2014محمد، إيهاب السيد أحمد، السيد، محمد عبد الرؤف عطية.) 
بجامعة أم القرى :  التدريس هيئة أعضاء لدى اإللكترونى التعليم كفايات

 .370-333(،51،)دراسات عربية في التربية وعلم النفس دراسة ميدانية.
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(. درجة 2018فضل.) المولى، سامية محمد الطاهر
بكليات التربية  التدريس هيئة أعضاء لدى االلكتروني التعليم كفايات توافر

 .263-245(،45)12مجلة الدراسات العليا،بوالية الخرطوم.
التقنية  (. درجة توفر الكفايات2021الوحش، أنور عبدالعزيز مهيوب.)

مجلة امعة إب. في كلية التربية بج التدريس هيئة أعضاء لدى اإللكترونية
 .165-125(،11،)اآلداب للدراسات النفسية والتربوية

مدى توافر  (.2016يوسف، محمد زين العابدين محمد.)
البطانة من وجهة بجامعة  التدريس هيئة أعضاء لدى اإللكترونية الكفايات

مجلة جامعة البطانة للعلوم اإلنسانية  التدريس. هيئة أعضاء نظر
 .111-72(،1)4واالجتماعية،

(. مدى 2015يونس، إيمان محمد محمود محمد. )
بكلية  التدريس هيئة أعضاء لدى اإللكتروني التعليم كفايات توافر

-225(، 170،)ةمجلة القراءة والمعرفالدراسات والعلوم اإلنسانية بحوطة.
555. 

 (. دى2015يمان محمد محمود محمد.)يونس، إ
بكلية  التدريس هيئة أعضاء لدى اإللكتروني التعليم كفايات توافر

مجلة القراءة  الدراسات والعلوم اإلنسانية بحوطة سدير واتجاهاتهم نحوه.
 .255-225(،17) ،والمعرفة

https://0810gvzp1-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1166735
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