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واملعوقات،  جبامعة شقراء،  اإللكرتوين  التعلم  واقع  تقييم  إىل  الدراسة  البحث:هدفت  مستخلص 
واملقرتحات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس باجلامعة وكلياهتا. كما هدفت الدراسة إىل معرفة 
مدى وجود فروق دالة إحصائيًّا بني آراء عينة الدراسة تعود إىل متغري اجلنس، والتخصص، واخلربة، 
وحضور دورات يف التعلم اإللكرتوين. مت تبين املنهج الوصفي عرب توزيع استبانة على عينة الدراسة 
حيث مت إكمال )110( استبانة. كشفت نتائج الدراسة عن أن أعضاء هيئة التدريس باجلامعة 
غالًبا ما يطبقون بعض أشكال التعلم اإللكرتوين. كما أشارت النتائج إىل عدد من املعوقات املهمة 
ويف مقدمتها كثرة أعباء األعضاء، وتعارض الدورات مع ارتباطاهتم، وقلة احلوافز التشجيعية. ميثل 
تطوير البنية التحتية وتوفري احلوافز واملنصات اإللكرتونية اجليدة أهم املقرتحات. كما كشفت الدراسة 
عن وجود فروق دالة إحصائيًّا بني آراء املستجيبني فيما يتعلق مبحور املقرتحات تُعزى ملتغري اجلنس، 
والتخصص، واخلربة.  كما توجد فروق دالة إحصائيًّا تتعلق مبحور واقع التعلم اإللكرتوين يف جامعة 

شقراء تُعزى ملتغري اخلربة، وحضور دورات يف التعلم اإللكرتوين.  
التعلم  ـ معوقات  التعلم عرب اإلنرتنت  ـ  ـ جامعة شقراء  التعلم اإللكرتوين  كلمات مفتاحية: واقع 

اإللكرتوين ـ تطوير التعلم اإللكرتوين.
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Abstract:This study aimed to explore the perspective of faculty members at 
Shaqra University regarding the reality of e-learning, its obstacles, and suggestions 
for improvement. The study also intended to investigate if there is any significant 
difference between the faculty’s perspectives due to their gender, majors, experience, 
and attendance at e-learning training sessions. The descriptive approach was adopted 
by distributing the questionnaire to the faculty members; 110 questionnaires were 
completed. The study results revealed that the faculty often apply some forms of 
e-learning. The outcomes also indicated some important obstacles, such as faculty 
burdens, the conflict between the scheduling of training sessions and faculty schedules, 
and the lack of incentives for participation. The development of infrastructure, the 
provision of incentives, and good platforms are the most significant suggestions 
recommended to improve e-learning. The study showed significant differences 
between the respondents’ suggestions due to the gender, majors, and experience 
variables. There are also significant differences related to the reality of e-learning 
related to experience and attending training sessions.
Key words: E-learning reality - Shaqra University - Online learning - Obstacles to 
e-learning - E-learning improvement.



تقويم واقع استخدام التعلم اإللكرتوين بجامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وعالقته....    د.  فوزية العوبثاين

3

مقدمة البحث: 
تستند الفلسفات والنظريات الرتبوية احلديثة إىل أسس تشجع التعلم النشط، وتؤكد 
على إجيابية املتعلم، واثارة دافعيته. كما تسعى هذه النظريات إىل البحث يف طبيعة املعرفة 
وسبل بنائها وتطويرها واكتساهبا، وحتفيز تفاعل املتعلم مع املعلم واحملتوى واألقران يف بيئة 
تعليمية متنوعة املصادر تتعدد فيها األساليب واالسرتاتيجيات اليت تسهم يف تنشيط هذا 
التفاعل اهلادف، وبناء املعرفة، واستبقاء أثر التعلم إىل جانب دعم وسائل تفريد التعليم 
والتعلم الذايت. وإذا كانت نظريات التعلم قد وضعت األطر واألسس اليت ينبغي أن تستند 
األدوات  وتوظيف  تطوير  يف  ساهم  قد  التكنولوجي  التقدم  فإن  الرتبوية،  العملية  إليها 
واالسرتاتيجيات اليت ميكن أن تسهم يف تطبيق هذه النظريات بشكل أكثر فاعلية وكفاءة. 
لقد أتاحت هذه الوسائل التكنولوجية فرًصا أفضل لتشجيع التعلم الذايت، وتفريد التعلم، 
وجعلت عمليات التعليم والتعلم أكثر مرونة؛ إذ ختطت ضرورة الرتابط الزماين واملكاين 
للمعلم واملتعلم. يف الواقع، لقد فَتح التقدم يف جمال التقنية واالتصاالت اآلفاق ألشكال 
متنوعة من التواصل والتفاعل، وأتاح صورًا متعددة ألمناط تعليمية جتاوزت حدود الزمان 

واملكان، ووفرت سبل التعلم لكل الفئات ولكافة األعمار. 
يف هذا اإلطار، يتجلى التعلم اإللكرتوين كأحدث منط تعليمي تربوي يفتح األبواب 
الرتبوية  اخلطط  بعجلة  وتدفع  العقبات،  تتخطى  املعرفة  الكتساب  جديدة  طرق  أمام 
احلديثة اهلادفة إىل دمج التقنية بالتعليم. وهو ميثل أسلوب تعليم مرن، يتماشى مع الثقافة 
ويف خضم  الرتبوية  االجتاهات  هذه  ظل  يف  املعلوماتية.  والثورة  التقدم  وعصر  الرقمية، 
التطورات التكنولوجية املتسارعة، تتزايد أعداد اجلامعات اليت تتبىن طرقًا متنوعة من التعلم 
اإللكرتوين، كما ترتفع أعداد الطالب املتلحقني هبذا النوع من التعليم. ينوه املال 2007) 
 ,Almala)والني وسيمان )& Seaman ,2015Allen & Seaman ,2008;Allen( إىل أن عدد 
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الطالب امللتحقني بالتعلم اإللكرتوين وعدد اجلامعات اليت تعتمده يف تزايد مستمر ملا 
ميثله من مرونة وحداثة، فضاًل عن الدور الذي ميكن أن يلعبه هذا االجتاه احلديث يف حل 

كثري من مشكالت التعليم. 
رغم ذلك، تشري ابن أم هانئ )2015( إىل أن التعلم اإللكرتوين يف بعض اجلامعات 
ما يزال يف بداياته. كما تذكر بعض الدراسات أن التعلم اإللكرتوين يشهد رفًضا من بعض 
 )Wingo, Ivankova &. Moss, 2017( أعضاء هيئة التدريس نتيجة بعض احلواجز املتصورة
يف هذا الصدد تشري بعض الدراسات مثل دراسة حسامو )2011(، واحلوامدة )2011(، 
وساملون (Salmon, 2011(، وباندا وميشرا (Panda & Mishra, 2007(، واحلسن وعشايب 
(2017(، ولويد، وبرين، ومكوي ) Lloyd, Byrne & McCoy, 2012( إىل وجود عوائق 

متعددة حتول دون التطبيق األمثل للتعلم اإللكرتوين. 
إن التغلب على هذا العوائق وتطوير التعلم اإللكرتوين وحتسني جودته ال سيما يف 
التعليم العايل حيتاج إىل تصميم خطط مدروسة تستند إىل أسس حبثية تناقش وتقّيم واقع 
التعلم اإللكرتوين، وتستكشف أنواع الصعوبات اليت تواجهه وسبل التغلب عليها، إىل جانب 
دراسة املقرتحات والنظريات اليت ميكن أن تشكل قاعدة التصميم والتخطيط السليم اهلادف 

حنو نشر ثقافة التعلم اإللكرتوين، وبناء تعلم الكرتوين ناجح يتميز باجلودة والكفاءة. 
مشكلة البحث:

يشري الشهري (Aْl-Shehri,2010 )إىل أن التعلم اإللكرتوين يف السعودية يشهد منوًّا 
بتطوير وحدات  السعودية  العربية  اململكة  متسارًعا وقويًّا فقد قامت عدة جامعات يف 
التعلم اإللكرتوين. يف هذا الصدد يشري الفــهد(Al-Fahad, 2009 ( إىل أن اململكة العربية 
السعودية سعت لتطوير حمتويات املناهج اإللكرتونية وأشكاهلا الرقمية واملطبوعة لعدد من 

الدورات اجلامعية، وبناء البوابة التعليمية للتعلم اإللكرتوين والتعلم عن بعد.
هبا  واالرتقاء  اجلامعة  تطوير  إىل  اليت هتدف  سياستها  جامعة شقراء ومن خالل 
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إىل مصاف اجلامعات املتميزة، سعت عرب عمادة التعلم اإللكرتوين إىل تطوير خدماهتا 
التوعوية.  والربامج  املنصات  توفري  إىل  والسعي  اخلطط  وتطوير  املتعددة  اإللكرتونية 
تتمثل  العمادة  رسالة  أن  إىل  اإللكرتوين  والتعلم  املعلومات  تقنية  عمادة  موقع  يشري 
داخلية  وتوفري شبكة حاسب  اجلامعة  قطاعات  لربط كافة  األساسية  البنية  "توفري  يف 
اخلدمات  توفر  اليت  احلاسوبية  والربجميات  النظم  وتطوير  اجلامعة  وحدات  لكل  آمنة 
املعامالت  عن  يستغىن  حبيث  املعامالت  أمتتة  وكذلك  اإللكرتوين  والتعلم  اإللكرتونية 

الورقية" )2019, عمادة تقنية املعلومات والتعلم اإللكرتوين جبامعة شقراء(.
للتعلم  مداد  منصة  شقراء  جامعة  "أطلقت  اجملال  هذا  يف  جهودها  ضمن  ومن 
اإللكرتوين من نسيج - الشركة الرائدة يف حلول إدارة املعرفة يف املنطقة - اليت تتميز 
مبزايا متطورة كوهنا منصة مرتابطة ومتكاملة بشكل تام مع أنظمة اجلامعة مثل: أنظمة 
إدارة معلومات الطلبة، وإدارة املوارد املؤسسية وأنظمة الدخول املوحد وبوابة اجلامعة" 

(2019 ,موقع نسيج(. 
يف الواقع، إن تطوير اخلطط الرتبوية الفعالة حيتاج إىل االستعانة بنتائج الدراسات 
اليت جُترى يف هذا املضمار لتسهم بدورها يف صياغة رؤية للمستقبل مبنية على أسس 
علمية، وتقدمي اقرتاحات مبنية على قواعد حبثية؛ ذلك أن الدراسات واألحباث تصف 
الواقع وتقيمه من خالل استقراء منهجي دقيق، وتضع التوصيات بناء على نتائج علمّية، 
كما تقدم تصورات منطقية تثري هذه اخلطط باإلجراءات والعمليات واملصادر واملعوقات 

واآلليات اليت تعزز من فرص جناح هذه اخلطط. 
التعلم  سبل  دعم  حنو  شقراء  جامعة  سياسات  لتوجه  ونظًرا  سبق،  ما  على  بناء 
اإللكرتوين، وتبين اخلطط الالزمة لتطويره، تربز احلاجة املاّسة إىل إجراء مزيد من األحباث 
باجلامعة،  اإللكرتوين  التعلم  عمليات  تطوير  سبل  على  الضوء  تلقي  اليت  والدراسات 
والعوامل املؤثرة على سري هذه العمليات، فضاًل عن اآلليات املقرتحة إلجراء عمليات 
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التقييم والتحسني والتنقيح املستمر. 
من هنا، تظهر أمهية إجراء دراسات هتدف إىل تقييم واقع التعلم اإللكرتوين يف اجلامعة 
وكلياهتا هبدف استكشاف هذا الواقع ودراسة املعوقات وتقدمي االقرتاحات اليت ميكن أن 
تثري توجهات اجلامعة يف هذا اجملال ال سيما من ِقبل أعضاء هيئة التدريس الذين يشكلون 
نواة اجلامعة األوىل. ونظرًا لقلة الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع وألمهيته احلالية سعت 
بعض  توفري  هبدف  شقراء  جبامعة  اإللكرتوين  التعلم  استخدام  واقع  لتقييم  الدراسة  هذه 
البيانات واملعلومات حول الواقع، واملعوقات، واملقرتحات املقدمة من أعضاء هيئة التدريس 

باجلامعة، اليت ميكن أن تدعم خطط اجلامعة لتطوير التعلم اإللكرتوين وحتسينه. 
أسئلة البحث: 

وينبثق من هذا السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية تتمثل يف التايل:
• ما واقع استخدام التعلم اإللكرتوين يف جامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس؟ 
• ما وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس حول معوقات التعلم اإللكرتوين يف جامعة 

شقراء؟ 
• ما املقرتحات اليت ميكن أن تشارك يف تطوير التعلم اإللكرتوين يف جامعة شقراء 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء؟
تُعزى  التدريس  هيئة  أعضاء  آراء  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  هل   •
التعلم  جمال  يف  دورات  وحضور  التعليم،  جمال  يف  واخلربة  والتخصص،  اجلنس،  إىل: 

اإللكرتوين؟
أهداف البحث: 

• التعرف على واقع التعلم اإللكرتوين يف جامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة 
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التدريس.
• التعرف على معوقات التعلم اإللكرتوين يف جامعة شقراء من وجهة نظر األعضاء 
اإللكرتوين يف  التعلم  تطوير  تساهم يف  أن  اليت ميكن  املقرتحات  على  التعرف   •

جامعة شقراء.
تُعزى  التدريس  هيئة  أعضاء  آراء  دالة إحصائياًّ بني  فروق  معرفة مدى وجود   •
التعلم  جمال  يف  دورات  وحضور  التعليم،  جمال  يف  واخلربة  والتخصص،  اجلنس،  إىل: 

اإللكرتوين.
أمهية البحث:

األمهية النظرية: قد ُتضفي الدراسة املزيد من املعلومات والبيانات حول واقع تطور 
إثراء  منها يف  يستفاد  قد  بصورة  هلا  التابعة  والكليات  جبامعة شقراء  اإللكرتوين  التعلم 

القواعد النظرية والدراسات اليت تستند إليها اجلامعة يف هذا اجملال.
األمهية التطبيقية: قد تسهم نتائج الدراسة يف توفري مقرتحات عملية وتوصيات 
علمية تساعد يف التغلب على املعوقات اليت حتول دون التطبيق األمثل للتعلم اإللكرتوين 

جبامعة شقراء واجلامعات األخرى يف اململكة. 
حدود البحث:

احلدود املوضوعية: احلدود املوضوعية: اقتصر موضوع الدراسة على استقصاء واقع 
اليت ميكن أن تشارك يف تطوير  التعلم اإللكرتوين جبامعة شقراء واملعوقات واملقرتحات 

التعلم اإللكرتوين باجلامعة. 
التعلم اإللكرتوين جبامعة  استقصاء واقع  الدراسة على  اقتصرت  املكانية:  احلدود 

شقراء والكليات التابعة هلا. 
احلدود الزمانية: طُبِّقت أداة الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

1441هـ.
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مصطلحات البحث: 
بأنه  اإللكرتوين  التعلم   )355 ص.   ،2010( سامل  يعّرف  اإللكرتوين:  التعلم 
"منظومة تعليمية لتقدمي الربامج التعليمية أو التدريبية للمتعلمني أو املتدربني يف أي وقت 
ويف أي مكان باستخدام تقنيات املعلومات واالتصال التفاعلية …. لتوفري بيئة تعليمية/

تعلمية تفاعلية متعددة املصادر بطريقة متزامنة يف الفصل الدراسي أو غري متزامنة عن 
بعد دون االلتزام مبكان حمدد اعتماًدا على التعليم الذايت والتفاعل من املتعلم واملعلم."

تقنيات  دمج  على  يعمل  الذي  التعلم  هو  اإللكرتوين  التعلم  اإلجرائي:  التعريف 
التعليم والتعلم لدعم االسرتاتيجيات الرتبوية احلديثة،  املعلومات واالتصال يف عمليات 
املتعلم وتفاعله سواء كان ذلك يف صفوف  إجيابية  تعزز  الطالب بصورة  والتواصل مع 

التعلم التقليدي )وجًها لوجه(، أو التعلم عن بعد بشكل متزامن أو غري متزامن. 
اإلطار النظري:

تقنيات  استخدام  بأنه   )2001( اإللكرتوين  التعلم  األوروبية  العمل  خطة  تُعرِّف 
التعلم من خالل تسهيل الوصول  الوسائط املتعددة اجلديدة واإلنرتنت لتحسني جودة 
 Commission of the European( إىل املوارد واخلدمات، وكذلك التبادل والتعاون عن بُعد
Communities ,2001, p.2(. يرى بعض الباحثني أنه ميكن تقسيم أشكال التعلم اإللكرتوين 

إىل نوعني أساسني مها:
املختلط )Course Hybrid(: جيمع بني التعليم التقليدي والتعليم عرب اإلنرتنت، حيث إن 

.) Allen & Seaman, 0820) ما بني 30% إىل 79% من املقرر يتم تدريسها عرب اإلنرتنت
الكلي )Fully Online Cours(: وفيه يتم تدريس 80% فأكثر من املقرر عرب اإلنتـرنت      

),Allen & Seaman,1520.)
كما ميكن تقسم التعلم اإللكرتوين من حيث وجود املعلم والطالب إىل قسمني:  
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املعلم  يوجد  وفيه   :)E  Synchronous-  Learning) املتزامن  اإللكرتوين  التعلم 
واملتعلمون يف نفس الوقت حبيث يكون التفاعل مباشًرا من خالل تبادل النقاش عرب 

احملادثات املتزامنة.
التعلم اإللكرتوين غري املتزامن )Learning-Asynchronous E(: ال يستلزم هذا النوع 
احملتوى  مع  املتعلم  يتفاعل  حيث  التعلم،  وقت  نفس  يف  واملتعلم  املعلم  وجود  ضرورة 

التعليمي بدون وجود املعلم. 
مزااي التعلم اإللكرتوين: 

 )Sun, Tsai, Finger, Chen, & Yeh, 2008) ينوه سن، وتساي، وفينجر، وتشني، وييه
إىل أن التعلم اإللكرتوين يهدف إىل استخدام تكنولوجيا االتصاالت السلكية والالسلكية 
لتوفري املعلومات جملتمعات التعليم والتدريب، ويف ظل التقدم املستمر يف تطوير تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، يربز التعلم اإللكرتوين منوذًجا متميًزا للتعليم احلديث. 
التعلم  عرب  حتقيقها  ميكن  اليت  الرتبوية  التطورات  بعض  إىل   )2010( سامل  يشري 
اإللكرتوين ومنها: أن هذا النوع من التعليم جيعل الطالب حمور العملية التعليمية والعنصر 
التعلم.  التوجيه واإلرشاد وتنظيم  املعلم متقصًرا على  األكثر نشاطًا، حبيث يكون دور 
فضاًل عن كونه يتيح فرص التعلم جلميع األعمار ومن كافة األحناء متجاوزًا حدود الزمان 
واملكان. متثل املرونة، والتقنية، والتواصل، وتوفري الوقت، والتفاعل أهم العوامل اليت تسهم 

  .) Sinclaire, 2011) يف رضا الطالب امللتحقني باملقررات اإللكرتوين
من خالل  وأوراقهم  مشاريعهم  الطالب ومحاسهم إلكمال  دافعية  إثارة  شكلت 
التعاون النشط مع زمالئهم عرب اإلنرتنت أهم املزايا اليت كشفت عنها دراسة أخرس ) 
  )Nandi, Hamilton, & Harland, فيما نـــوه ناندي وهاميلتون وهارالند ،,Akhras 2011)

(2012 إىل أن الطالب يف املقررات اإللكرتونية اخنرطوا بشكل فعاٍل يف مناقشات هادفة 
مع زمالئهم وأساتذهتم. 



10

منصات التعلم اإللكرتوين: 
 )LMS)اليت يرمز هلا اختصارًا بـ (Learning Management System): أنظمة إدارة التعلم
اإللكرتونية  املقررات  وتوصيل  ومتابعة  وتنظيم  إلدارة  ُتستخدم  برجمية  تطبيقات  وهي 
وإتاحة فرص التفاعل بني الطالب واملعلم )Ellis ,2009(. كما توفر هذه األنظمة أدوات 
للتفاعل والتواصل ومتابعة الدرجات والتسجيل وجدول املقرر، وأدوات وطرق التقييم، 
وإنشاء االختبارات والواجبات ومتابعة أنشطة الطالب، ويسمح بعضها بالدردشة وعقد 
ونظام   ،)Blackboard) بورد  البالك  نظام  ميثل  االفرتاضية.  والفصول  الفيديو  مؤمترات 
املودل (Moodle(، وساكاي )Sakai( أشهر هذه املنصات. أشار كارفاهلو وارييل وسليفا 
(Carvalho, Areal & Silva, 2011( إىل أن الطالب أشادوا بدور منصات )LMS( يف تعزيز 

تفاعلهم، وتعلمهم، وتواصلهم يف بيئات التعلم اإللكرتوين. 
املتزامن  التفاعل  االفرتاضية فرصة  الفصول  نظام  يوفر  الفصول االفرتاضية:  نظام 
بني املعلم والطالب حيث تساعد على تطوير بيئة َصفِّية تفاعلية ميكن من خالهلا عقد 
اللقاءات وإجراء النقاشات دون احلاجة إىل الوجود املادي يف الغرف الصفية التقليدية 
)الصيفي، 2015(. كما يشري كومار وشاهي )Kumar & Shahi, 2013( إىل أن هذه 
الفصول تساعد على إشراك الطالب يف جتربة تعليمية ثرية تتضمن التعاون يف الوقت 

احلقيقي بني املعلمني والطالب.  
مواقع التواصل االجتماعي: تطبيقات ظهرت مع اجليل الثاين للويب 2.0 توفر 
إمكانية تكوين الصداقات وإجراء املناقشات، والرتاسل بني األفراد واجملموعات، والتواصل 
والتفاعل املتزامن وغري املتزامن. كما توفر أدوات تيسر إمكانية تبادل ومشاركة امللفات 
والسناب،  والواتس آب،  واالنستقرام،  واليوتيوب،  وتويرت،  بوك،  الفيس  ويُعد  املتنوعة. 
والتليغرام من أبرز هذه التطبيقات. يذكر سرحان )2016( أن املتخصصني اآلن يناقشون 
مدى إمكانية استخدام شبكات التواصل االجتماعي كبيئة ومنصة للتعليم التقليدي أو 
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حىت اإللكرتوين السائد اليوم. كما أشارت دراسة العوبثاين )Alubthne ,2018( إىل أمهية 
التفاعل والتعلم بني  التعلم اإللكرتوين وذلك عرب تيسري سبل  التواصل يف دعم  وسائل 

الطالب بعضهم بعًضا وبني الطالب واملعلمني بشكل تزامين وغري تزامين.  
للمستخدمني  جوجل  شركة  توفرها  جمانية  تطبيقات  التعليمية:  جوجل  منصات 
بكل  السحايب  للتخزين  درايف  جوجل  وخدمة  ويوتيوب،  اإللكرتوين،  الربيد  وتشمل: 
باستخدام جوجل  تعليمي  إلكرتوين  موقع  إنشاء  املتنوعة. كما ميكن  وأدواهتا  إمكاناهتا 
آوتس  هانج  جوجل  برنامج  مُيكِّن  ذلك  جانب  إىل   .)Google Classroom( كالس 
(Google Hangouts( املعلم من إقامة مؤمترات فيديو تزامنية تتيح للمعلم إلقاء احملاضرة 

بشكل حي وتبادل احلوار مع الطالب.  
معيقات التعلم اإللكرتوين: 

رغم االجتاه العاملي حنو التعلم اإللكرتوين والتقدم احلاصل يف هذا اجملال، ما يزال 
التعليم، حيث يشكل موضوع عدم  النوع من  اليت تواجه هذا  هناك بعض الصعوبات 
ضمان اخلصوصية والسرية واحتمالية اخرتاق احملتوى واالمتحانات، إىل جانب ضعف 
املعلمني  تدريب  برامج  وعدم كفاية  واملستقلة،  الفعالة  الربامج  وتشغيل  لوضع  املعايري 

واإلداريني أهم هذه الصعوبات )عبد احلي، 2005(. 
كما أظهرت نتائج دراسة احلوامدة )2011( أن املعوقات اإلدارية واملادية املتعلقة 
مبدى توفر التجهيزات األساسية والبنية التحتية متثل أبرز العوائق اليت تواجهها اجلامعات 
 )Almala, 2007( واملاال )Hillstock, 2005) يف هذا اجملال. يف هذا الصدد، يشري هيلستوك
إىل أن التكلفة املادية املطلوبة للبنية التحتية، والصيانة الفنية، والتجهيزات تشكل أهم 

األمور اليت ينبغي أخذها باحلسبان عند التخطيط للتعليم اإللكرتوين. 
إىل جانب ذلك - ورغم زيادة الوعي وتزايد اإلقبال على التعلم اإللكرتوين - ال 
 2008; Sarlak & Hastiani, 2008 Badawi, &( حيظى هذا النوع من التعليم بالثقة الكافية
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 Panda &( فضاًل عن استهالك الوقت واجلهد الذي يتطلبه التعلم اإللكرتوين .)Albalawi

.)Mishra, 2007; Salmon,2011

الدراسات السابقة: 
اتساع شعبية التعلم اإللكرتوين فتحت اآلفاق أمام الباحثني واملتخصصني حنو إجراء 
اإللكرتوين  التعلم  حول  متحورت  اليت  واألجنبية  العربية  والدراسات  البحوث  من  عدٍد 
دراسة  اجملال  هذا  الدراسات يف  أبرز  من  العايل.  التعليم  يف  سيما  ال  وحتدياته  وأدواته 
القحطاين )2010( واليت تناولت واقع استخدام الفصول االفرتاضية يف برنامج التعليم 
عن بُعد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك عبد العزيز مبدينة جدة. بعد 
تطبيق االستبانة على عينة بلغت )120( عضًوا، أسفرت النتائج عن اجتاه إجيايب ألعضاء 
هيئة التدريس حنو استخدام الفصول االفرتاضية. وجاءت مشكلة ضعف البنية التحتية يف 
بعض املناطق وبطء شبكات االتصال، واألعطال واملشكالت الفنية كأهم املشكالت 
دالة  فروق  وجود  عن  النتائج  االفرتاضية. كما كشفت  الفصول  استخدام  تواجه  اليت 
إحصائيًّا بني آراء األعضاء حنو استخدام الفصول االفرتاضية لصاحل اجملموعة اليت درجة 

إملامها باستخدام احلاسب اآليل عالية.
يف دراسة أخرى أجرى الغامدي والسمارجي )AlGamdi & Samarji , 2016( دراسة 
حول العوائق املتصورة جتاه التعلم اإللكرتوين من ِقبل أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 
اليت أسست مؤخًرا يف السعودية. بعد حتليل االستبانات اليت عبئت من )214( عضًوا، 
توصلت النتائج إىل أن أهم معوقات التعلم اإللكرتوين تتمثل يف نقص التدريب، وضعف 
اإلنرتنت يف اجلامعة، ونقص الدعم الفين، ونقص دعم التصميم التعليمي، وعدم توفر 
األجهزة والربامج بشكل كاٍف، وقلة احلوافز وزيادة العبء التدريسي، وعامل الوقت. وقد 

شكل جنس األعضاء متغريًا مهمًّا يف احملور املتعلق بالعوائق اخلارجية.
التعرف على  إىل  (Asiri & Aly, 2018( دراسة هدفت  كما أجرى عسريي وعلي 
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واقع استخدام نظم وأدوات التعلم اإللكرتوين Blackboard من قبل أعضاء هيئة التدريس 
والطالب يف كلية الرتبية يف جامعة جنران. تكونت عينة الدراسة من )60( عضو هيئة 
تدريس و)120( طالًبا. وأظهرت النتائج أن مستوى استخدام  Blackboard  من قبل 
األعضاء يف تدريس املقررات اجلامعية للطالب كان مرتفًعا. كما كشفت النتائج أيًضا 
أن مستوى استخدام الطالب من الذكور واإلناث لـ Blackboard يف دراسة املقررات كان 

مرتفًعا جًدا.
أما دراسة حممد )2010( فقد ناقشت واقع استخدام التعلم اإللكرتوين يف اهليئة 
طالًبا   )244( العينة  تضمنت  الكويت.  دولة  يف  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة 
وطالبة. أشارت النتائج إىل أن استخدام الطلبة لوسائل التعلم اإللكرتوين بصورة كلية 
قد بلغت ) 72,9( يف املئة. كما أسفرت النتائج عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية 
جودة  حتقيق  يف  لدورها  الطلبة  إدراك  وبني  اإللكرتوين  التعلم  وسائل  استخدام  بني 
التعليم. كما ظهرت فروق ذات داللة إحصائية يف استخدام أدوات التعلم اإللكرتوين 
تُعزى ملتغري اجلنس والفئة العمرية، وبرز بند مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية، ورفع 
وأوصت  اإللكرتوين.  التعلم  تواجه  اليت  التحديات  الدراسية كأهم  الفصول  مستوى 

الدراسة بضرورة قيام املسؤولني بعقد الدورات التدريبية للمعلمني والطلبة. 
يف سياق آخر، أجرت حسامو )2011( دراسة هدفت إىل التعرف على واقع التعلم 
التدريسية والطلبة. تضمنت  اهليئة  اإللكرتوين يف جامعة تشرين من وجهة نظر أعضاء 
دالة  الدراسة إىل وجود فروق  الدراسة )113( عضًوا و)774( طالًبا.  توصلت  عينة 
ملتغري  تبًعا  اإللكرتوين  التعلم  سلبيات  حمور  على  التدريسية  اهليئة  أعضاء  بني  إحصائيًّا 
التخصص لصاحل التخصص األديب، ووجود فروق دالة إحصائيًّا بني الطلبة يف حمور مدى 
العلمي.  التخصص  لصاحل  التخصص  ملتغري  تبًعا  وسلبياته  اإللكرتوين  التعلم  استخدام 
بالتعلم  والطلبة  التدريسية  اهليئة  أعضاء  من  اهتمام كٍل  نسبة  أن  إىل  الدراسة  أشارت 
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الفصول االفرتاضية مثل: املشكالت الفنية، وعدم وعي املتعلم بأمهية الفصول االفرتاضية، 
وعدم توفر األجهزة والربجميات الالزمة.

 Panda وميشرا )2007  باندا  دراسة  اجملال،  هذا  األجنبية يف  الدراسات  أبرز  من 
مفتوحة كربى  اإللكرتوين يف جامعة  التعلم  واقع  دراسة  إىل  اليت هدفت   )& Mishra,
التدريس حنو  هيئة  أعضاء  اجتاهات   ،)IGNOU( املفتوحة  غاندي  أنديرا  وهي جامعة 
استبانة  تدريس  هيئة  )80( عضو  أكمل  واحلوافز.  العوائق  أهم   - اإللكرتوين  التعلم 
والربيد  اآليل  احلاسب  ألجهزة  املكثف  االستخدام  أن  عن  النتائج  الدراسة. كشفت 
اإللكرتوين له عالقة عالية اإلجيابية جتاه التعلم اإللكرتوين. ويرى أعضاء هيئة التدريس 
على  التدريب  وقلة  اإلنرتنت  إىل  الطالب  وصول  ضعف  يف  تتمثل  العوائق  أهم  أن 
التعلم اإللكرتوين. ومشلت احملفزات املهمة االهتمام الشخصي باستخدام التكنولوجيا، 

والتحدي الفكري، وتوفري ما يكفي من البنية التحتية للتكنولوجيا. 
 )Chitanana, Makaza & Madzima, 2008) ناقشت دراسة تشيتانانا وماكازا ومادزميا
الفرص املتاحة والتحديات اليت تعيق التبين الناجح للتعلم اإللكرتوين يف جامعات خمتارة 
التعلم  استخدام  يف  بدؤوا  أستاًذا   )86( الدراسة  هذه  استبانة  يف  شارك  زميبابوي.  يف 
اإللكرتوين. تشري النتائج إىل أن التعلم اإللكرتوين يف معظم اجلامعات ال يزال يف مراحله 
األوىل ألسباب تتعلق بتطوير البنية التحتية والدعم والتدريب. وأوصت الدراسة بتطوير 

برامج التطوير املهين وإنشاء هياكل دعم التعلم اإللكرتوين. 
كما أجرى كل من لويد، وبرين، ومكوي )Lloyd, Byrne & McCoy, 2012( دراسة 
هدفت إىل استكشاف املعوقات املتصورة للتدريس عرب اإلنرتنت اليت تواجه أعضاء هيئة 
التدريس يف مؤسسة عامة تقع يف الواليات املتحدة. حيث شارك )75( عضًوا يف إكمال 
استبانة الدراسة. وكشفت النتائج عن وجود عدة عوائق تتلخص يف أربعة حماور رئيسة 
هي: احلواجز الشخصية، واحلواجز املؤسسية، وحواجز التدريب والتكنولوجيا، وحواجز 
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حتليل التكلفة/الفائدة. ومتثلت أهم العوائق يف: زيادة العبء التدريسي، وعامل الوقت، 
ومشكالت التكنولوجيا، وعدم وجود تعويضات. كما أظهرت النتائج فروقًا دالة إحصائيًّا 
فروق  فيما ظهرت  الرئيسة  احملاور  بكافة  يتعلق  فيما  الذكور  لصاحل  اجلنس  ملتغري  تعود 
دالة إحصائيًّا يف حمور احلواجز الشخصية بني األشخاص الذين لديهم خربة يف التعلم 

اإللكرتوين واألشخاص األقل خربة. 
بعد حتليل وجتميع نتائج ) 67 ( دراسة جتريبية متحورت حول التدريس اإللكرتوين عرب 
اإلنرتنت نشرت بني عامي  1995و 2015 ، وباستخدام منوذج قبول التكنولوجيا الثاين 
(TAM2( الستكشاف تصورات أعضاء هيئة التدريس حول التعلم اإللكرتوين عرب اإلنرتنت، 
كشفت دراسة وينجو، وافانكوفا، وموس )Wingo, Ivankova & Moss,2017( عن خماوف 
بعض أعضاء هيئة التدريس من بعض العوائق املتصورة أمام جناح الطالب يف فصول التعلم 
اإللكرتوين عرب اإلنرتنت، وعدم اليقني بشأن صورهتم كمعلمني عرب اإلنرتنت، واحتياجات 
الدعم الفين، ورغبتهم يف عبء عمل معقول إىل جانب إدارة وتنظيم التسجيل يف الفصول 

الدراسية عرب اإلنرتنت. 
رّكزت دراسة لوجنو (Luongo, 2018( اإلجرائية على العوامل اليت تؤثر على مستوى 
رضا أعضاء هيئة التدريس عن التعلم اإللكرتوين عن بعد، وفحص العوائق الذاتية اليت 
املعدل   )OFSS( استبانة  تطبيق  مت  اإللكرتوين.  التعلم  تطوير  دون رضاهم وسبل  حتول 
األوىل  املرحلة  اإللكرتوين. شارك يف  التعلم  التدريس عن  هيئة  أعضاء  الستطالع رضا 
(17( أستاذا، بينما أكمل االستبانة )8 ( أساتذة يف املرحلة الثانية. أظهرت النتائج أن 
بعض أعضاء هيئة تدريس حيتاجون املزيد من خيارات التطوير املهين، وإرشادات واضحة 
النتائج إىل أن مؤسسات  التعلم اإللكرتوين عن بعد. عالوة على ذلك، أشارت  حول 
التعليم العايل قد حتتاج إىل تغيري مواقفها جتاه توفري احلوافز ألعضاء هيئة التدريس الذين 

يصممون ويطورون فصول التعلم اإللكرتوين عن بعد. 
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العينة  عن  فضاًل  فيها  أجريت  اليت  والبيئة  أهدافها  السابقة يف  الدراسات  تنوعت 
مالئمة  األكثر  املنهج  ميثل  باعتباره  الوصفي  املنهج  تبىن  قد  أغلبها  أن  غري  واجملتمع. 
ألهداف تلك الدراسات. ومما يالحظ على نتائج تلك الدراسات أهنا اشرتكت يف عدة 
نقاط من أمهها املعوقات اليت متثلت يف ضعف البنية التحتية واملشكالت الفنية ونقص 

برامج التدريب واحلوافز إىل جانب زيادة العبء التدريسي واستهالك الوقت واجلهد. 
الدراسة،  اختيار منهج  السابقة يف  الدراسات  الدراسة من  بدورها استفادت هذه 
وتطوير أداة الدراسة، واختيار األساليب اإلحصائية املناسبة. كما أن وجود بع الفروق 
اليت تُعزى إىل بعض املتغريات يف الدراسات السابقة ساعد الباحثة على اختيار املتغريات 

اليت قد تؤثر على آراء املستجيبني.
منهج البحث:

تنب البحث املنهج الوصفي الذي يستهدف دراسة الظاهرة ووصفها كما هي يف 
الواقع بدون تدخل الباحث وهو منهج مالئم ألهداف الدراسة ومتغرياهتا. وقد صممت 

استبانة تعكس أهداف هذه الدراسة حيث تكونت من ثالث حماور هي:
احملور األول: واقع التعليم اإللكرتوين يف جامعة شقراء ويشمل على )20( عبارة.

احملور الثاين: معوقات التعليم اإللكرتوين يف جامعة شقراء ويشمل على )12( عبارة.
يف  اإللكرتوين  التعليم  تطوير  يف  تساهم  أن  ميكن  اليت  املقرتحات  الثالث:  احملور 

جامعة شقراء ويشمل على )10( عبارات.  
جمتمع وعينة البحث: 

جمتمع  هلا  التابعة  والكليات  شقراء  جامعة  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  مجيع  ميثل 
الدراسة، ويبلغ عددهم وفًقا إلدارة اإلحصاء واملعلومات جبامعة شقراء )1389(، وقد 
قامت الباحثة بتصميم استبانة مت توزيعها بشكل رابط إلكرتوين. وقد مت اسرتداد )110( 

استبانات وبذلك بلغ حجم عينة الدراسة )110( عضًوا. 



18

خصائص عينة البحث: 
          يوضح اجلدول اآليت توزيع خصائص أفراد عينة الدراسة. 

جدول )1(: توزيع خصائص أفراد الدراسة

النسبةالتكرارالفئاتاملتغريات
6559.1ذكراجلنس.

4540.9أنثى
100%110اجملموع

3128.2حماضرالرتبة األكادميية.
4944.5أستاذ مساعد
2421.8أستاذ مشارك
65.5أستاذ دكتور

100%110اجملموع
4238.2علمي وتقيننوع التخصص.

3834.5أديب وإنساين
1917.3تربوي
1110.0صحي
100%110اجملموع

اخلربة يف جمال 
التعليم اجلامعي.

54.5أقل من )4( سنوات
2522.7من )4( إىل )8( سنوات

3330.0من )9( سنوات إىل )13( سنة
4742.7أكثر من )13( سنة

100%110اجملموع
هل سبق لكم 
احلصول على 

دورات يف التعليم؟

4641.8مل أحضر أي دورة
4238.2حضرت من دورة إىل ثالث دورات

109.1حضرت من أربع دورات إىل ست دورات
1210.9حضرت أكثر من ست دورات

100%110اجملموع

يشري اجلدول أعاله إىل أن )59,1%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة )ذكوًرا(، 
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وهم ميثلون الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة، يف حني وجد أن نسبة )%40,9( 
من إمجايل أفراد عينة الدراسة )اناثًا(. )44,5%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة )أستاذ 
مساعد( بينما ميثل احملاضرين ما نسبته )28,2%(، و)21,8%( من إمجايل أفراد عينة 

الدراسة )استاذ مشارك(، و)5,5%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة )أستاذ دكتور(.
ميثلون  الدراسة ختصصهم )علمي وتقين(، وهم  عينة  أفراد  (38,2%( من إمجايل 
الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة، يف حني وجد أن نسبة )34,5%( من إمجايل 
أفراد  بينما نسبة )17,3%( من إمجايل  الدراسة ختصصهم )اديب وانساين(،  أفراد عينة 
عينة الدراسة ختصصهم )تربوي(، يف حني وجد أن نسبة )10%( من إمجايل أفراد عينة 

الدراسة ختصصهم )صحي(.
وفًقا ملتغري اخلربة يف جمال التعليم اجلامعي: تبني أن )42,7%( من إمجايل أفراد عينة 
الدراسة خربهتم )أكثر من 13 سنة(، وهم ميثلون الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة، 
يف حني وجد أن نسبة )30%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة خربهتم )من 9 اىل 13 سنة(، 
بينما جد أن نسبة )22,7%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة خربهتم )من 4-8 سنوات(، 
يف حني وجد أن نسبة )4,5%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة خربهتم )أقل من 4 سنوات(.
وفًقا ملتغري احلصول على دورات يف جمال التعليم: تبني أن )41,8%( من إمجايل 
أفراد عينة الدراسة مل حيصلوا على أي دورات، وهم ميثلون الغالبية العظمى من أفراد عينة 
الدراسة، يف حني وجد أن نسبة )38,2%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة حصلوا على 
)من دورة اىل ثالث دورات(، بينما جد أن نسبة )10,9%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة 
حصلوا على )أكثر من 6 دورات(، يف حني وجد أن نسبة )9,1%( من إمجايل أفراد عينة 

الدراسة حصلوا على )من 4 -6 دورات(.
أداة البحث وصدقها وثباهتا:

مت تبين االستبانة كأداة جلمع البيانات الالزمة من املستجيبني نظرًا ملالءمتها ألهداف الدراسة. 
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وقد مت التحقق من صدق أداة الدراسة وثباهتا على النحو اآليت: 
الصدق الظاهري ألداة البحث: بعد تطوير االستبانة، عرضت على عدد من ذوي 

اخلربة واالختصاص يف اجملال، وقد مت التعديل على ضوء آرائهم واقرتاحاهتم.
صدق االتساق الداخلي: ُحِسَب معامل االرتباط بريسون ملعرفة الصدق الداخلي 

لالستبانة على النحو الذي توضحه اجلداول اآلتية: 
جدول )2(: معامالت االرتباط بني درجة فقرات حمور واقع التعلم اإللكرتوين والدرجة الكلية للمحور

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

1**0.5808**0.76315**0.677
2**0.5809**0.65216**0.754
3**0.55810**0.54517**0.585
4**0.50611**0.68118**0.719
5**0.42512**0.60419**0.666
6**0.65113**0.59320**0.693
7**0.64114**0.667

 ** دالة عند مستوى الداللة 0.01 فأقل.

جدول )3(: معامالت االرتباط بني درجة فقرات حمور معوقات التعلم اإللكرتوين والدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

1**0.6595**0.7539**0.610

2**0.6376**0.66210**0.534

3**0.7827**0.67711**0.523

4**0.6968**0.62112**0.735

 ** دالة عند مستوى الداللة 0.01 فأقل
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جدول )4(: معامالت االرتباط بني درجة فقرات حمور املقرتحات والدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

1**0.8875**0.9209**0.841
2**0.9016**0.92710**0.810
3**0.9097**0.856
4**0.9278**0.881

   ** دالة عند مستوى الداللة 0.01 فأقل.

الكلية  الدرجة  مـع  عبارة  ارتباط كل  معامل  قيم  أن  السابقة  اجلداول  من  يتضح 
للمحور الذي تنتمي إليه موجبة ودالة إحصائيًّا، مما يشري إىل أن حماور الدراسة تتمتع 

ا. بدرجة صدق مرتفعة جدًّ
  )Cronbach’s alpha)للتحقق من ثبات أداة الدراسة مت استخدام معامل ألفا كرونباخ

على النحو اآليت: 
جدول )5(: معامل ألفا كرونباخ (CronbaCh’s alpha)  لقياس ثبات أداة الدراسة

معامل الثباتعدد الفقراتاحملاور
200.917واقع التعلم اإللكرتوين يف جامعة شقراء.

120.880معوقات التعلم اإللكرتوين يف جامعة شقراء.
100.969املقرتحات اليت ميكن أن تساهم يف تطوير التعلم اإللكرتوين يف جامعة شقراء.

420.862الثبات الكلي لالستبانة.

من خالل النتائج املوضحة أعاله باجلدول يتضح أن معامل الثبات حملاور الدراسة 
العام  الثبات  معامل  قيمة  وبلغت   ،)0.969-0.880( بني  ما  يرتاوح  حيث  عاٍل، 

)0.862(، وهي قيمة ثباٍت مرتفعة توضح صالحية أداة الدراسة للتطبيق امليداين.
أساليب التحليل اإلحصائية:

مت حتديد طول خاليا املقياس اخلماسي )احلدود الدنيا والعليا( على النحو اآليت: 
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جدول )6(: درجة املوافقة ومدى املوافقة
مدى املوافقةالرتميزاحملور الثالثاحملور الثايناحملور األول

من 1 إىل 11.80ال أوافق بشدةضعيفة جًداال
1.81 إىل 22.60ال أوافقضعيفةنادرًا

2.61 إىل 33.40حمايدمتوسطةإىل حد ما
3.41 إىل 44.20أوافقعاليةغالًبا
 4.21  إىل 55.0أوافق بشدةعالية جًدانعم

يف  الدراسة  اداة  من خالل  اليت مجعت  البيانات  وحتليل  الدراسة  اغراض  وخلدمة 
اجلانب امليداين، اسُتخدمت عدد من األساليب اإلحصائية متثلت يف اآليت:

1- التكرارات والنسب املئوية.
2- املتوسط احلسايب. 
3-االحنراف املعياري.

4- معامل االرتباط بريسون. 
5-معامل ألفا كرونباخ. 

)Kolmogorov-Smirnov Test( )6-اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كوجملروف- مسرنوف
ستقلتني ملعرفة للفروق 

ُ
7-اختبار َمان وتين الالبارامرتي )Mann-Whitney Test( امل

تعزى  اىل  تعزى  الدراسة على مستوى كل حمور  عينة  أفراد  استجابات  متوسطات  بني 
للمتغريات الدميغرافية اليت تشمل على فئتني فقط. 

متوسطات  بني  للفروق  ملعرفة   )Kruskall-Wallis) واليس  8-اختبار كروسكال 
اليت  الدميغرافية  للمتغريات  تعزى  الدراسة على مستوى كل حمور  عينة  أفراد  استجابات 

تشمل على أكثر من فئتني.
عرض ومناقشة نتائج البحث:

نتائج السؤال األول: ما واقع التعلم اإللكرتوين يف جامعة شقراء من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس؟ 

واملتوسطات  املئوية،  والنسب  التكرارات،  حساب  مت  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
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احلسابية، واالحنرافات املعيارية، والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا 
احملور كما يوضحه اجلدول اآليت: 

جدول رقم )7(: استجاابت أفراد عينة الدراسة على فقرات حمور واقع التعلم اإللكرتوين

املتوسط العبارةم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة الرتتيب
املوافقة

ُأشجع الطالب على استخدام املواقع املتخصصة 7
املوثوقة للحصول على املعلومات.

نعم4.320.961

َأستفيد من إمكانيات برامج التواصل االجتماعي 10
يف التواصل مع الطالب.

غالًبا4.141.182

ُأشجع الطالب على إنشاء اجملموعات عرب 17
شبكات التواصل 

غالًبا4.121.093

ُأشجع الطالب على التواصل عرب اإلنرتنت لتبادل 14
اخلربات.

غالًبا4.050.954

أُطور مهارايت لدعم اسرتاتيجيات التعلم احلديثة عرب 18
التعلم اإللكرتوين.

غالًبا3.991.035

يتم توفري بريد إلكرتوين مفعل لكل طالب وطالبة 3
باجلامعة.

غالًبا3.971.216

ُأشجع الطالب على إرسال واجباهتم إلكرتونيًّا عرب 5
اإلمييل.

غالًبا3.951.127

تتيح اجلامعة ملنسوبيها االستفادة من املكتبات 13
الرقمية احمللية والعاملية.

غالًبا3.791.248

َأستخدم منصات جوجل وإمكانياهتا املتنوعة يف 11
التعليم.

غالًبا3.681.199

توجد بالكلية شبكات إنرتنت قوية متاحة لكل 4
األقسام.

غالًبا3.601.3310

توفر اجلامعة التقنيات التعليمية املناسبة الستخدامها 6
يف احملاضرات.

غالًبا3.441.1311
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ميكنين االستفادة من بعض التطبيقات يف تصميم 15
اختبارات إلكرتونية.

إىل حد ما3.351.2112

َأستخدم بعض األدوات واملنصات املتوفرة لتطوير 9
دروس إلكرتونية.

إىل حد ما3.211.3113

توجد بالكلية معامل حاسب آيل كافية وجمهزة لكل 1
األقسام.

إىل حد ما3.031.3114

إىل حد ما2.961.3115توفر اجلامعة منصات إلكرتونية عالية اجلودة.8
تتيح يل اجلامعة حضور دورات ومؤمترات عن التعلم 19

اإللكرتوين.
إىل حد ما2.741.2216

استخدام األجهزة واحلواسيب متاح لكل طالب يف 2
اجلامعة.

إىل حد ما2.711.2717

ميكنين استخدام بعض الفصول االفرتاضية املتاحة 12
إلجراء بعض احملاضرات عن بُعد

إىل حد ما2.711.3018

َأستخدم مؤمترات الفيديو واملؤمترات الصوتية أحيانًا 16
للتواصل مع الطالب عن بُعد.

إىل حد ما2.631.2519

يتم تطوير دورات وورش عمل لتهيئة الطالب 20
للتعليم اإللكرتوين.

نادرًا2.531.2320

غالًبا3.440.75املتوسط احلسايب العام

يشري اجلدول السابق إىل وجود تفاوت يف درجة موافقة أفراد الدراسة على عبارات 
احلسابية  متوسطاهتم  تراوحت  شقراء(، حيث  جامعة  اإللكرتوين يف  التعلم  )واقع  حمور 
من )2,53 إىل 4,32(. بلغ املتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة )3,44( وهي 
نتيجة تشري إىل أن أعضاء هيئة التدريس باجلامعة غالًبا ما يطبقون بعض أشكال التعلم 

اإللكرتوين.
املواقع  استخدام  الطالب على  "ُأشجع  تنص على  واليت  رقم )7(  العبارة  جاءت 
مبتوسط  األوىل  وباملرتبة  )نعم(  بدرجة  املعلومات"  على  للحصول  املوثوقة  املتخصصة 
نصها  واليت   )10( رقم  العبارة  يليها    ،)0,96( معياري  واحنراف   )4,32( حسايب 
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"أستفيد من إمكانيات برامج التواصل االجتماعي )تويرت، الواتس آب..إخل( يف التواصل 
مع الطالب "بدرجة )غالًبا( وباملرتبة الثانية مبتوسط حسايب )4,14( واحنراف معياري 
(1,18( مث العبارة رقم )17( واليت نصها "ُأشجع الطالب على إنشاء اجملموعات عرب 
شبكات التواصل االجتماعي )مثل الواتس آب( للنقاش ودعم املشاريع املشرتكة" بدرجة 
)غالًبا( وباملرتبة الثالثة مبتوسط حسايب )4,12( واحنراف معياري )1,09(. هذه النتيجة 
يفسرها توافر اإلنرتنت وانتشار املواقع املتخصصة املوثوقة على الشبكة العنكبوتية، إىل 
 )20( العبارة  العصر. أما  لغة  متثل  أصبحت  االجتماعي  التواصل  وسائل  أن  جانب 
فقد  اإللكرتوين"  للتعليم  الطالب  لتهيئة  عمل  وورش  دورات  تطوير  "يتم  نصها  واليت 
جاءت باملرتبة األخرية بدرجة )نادرًا( بأقل متوسط حسايب )2,53( واحنراف معياري 
(1,23(، كذلك كانت العبارة )16( اليت نصها "َأستخدم مؤمترات الفيديو واملؤمترات 
الصوتية أحيانًا للتواصل مع الطالب عن بُعد" بدرجة )إىل حد ما( وباملرتبة التاسعة عشرة 
مبتوسط حسايب )2,63( واحنراف معياري )1,25(، ولعل ذلك يرجع  إىل كون هذه 
الربامج غالًبا متثل أدوات تستخدم يف التعلم اإللكرتوين عن بُعد يف حني أن نظام اجلامعة 

األساسي يعتمد على التعليم التقليدي )وجًها لوجه(. 
تتفق نتيجة السؤال األول مع ما أشارت إليه دراسة العوبثاين (Alubthne, 2018( اليت 
توصلت إىل أمهية الدور الذي ميكن أن تلعبه وسائل التواصل االجتماعي يف دعم التعلم 
اإللكرتوين. كما تشري النتائج إىل توجه إجيايب من ِقبل األعضاء حنو استخدام وتطبيق التعلم 
النتيجة ختتلف  أن هذه  أم هانئ )2015(. غري  ابن  ما تدعمه دراسة  اإللكرتوين وهو 
عن نتائج دراسة حسامو )2011( واليت توصلت إىل أن نسبة اهتمام كل من أعضاء 
اهليئة التدريسية والطلبة بالتعلم اإللكرتوين ضئيلة ولعل سبب االختالف يعود إىل التوقيت 
الذي أجريت فيه دراسة حسامو )2011( اليت سبقت التطورات املتسارعة يف جمال التعلم 

اإللكرتوين النقال املتمثل يف األجهزة النقالة اليت لعبت دورًا كبريًا يف نشر الثقافة الرقمية.
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 نتائج السؤال الثاين: ما معوقات التعلم اإللكرتوين يف جامعة شقراء من وجهة 
نظر أعضاء هيئة التدريس؟ 

جدول رقم )8(: استجاابت عينة الدراسة على عبارات حمور معوقات التعلم اإللكرتوين يف جامعة شقراء

ملتوسط العبارةم ا
احلسايب

االحنراف 
درجة الرتتيباملعياري

املوافقة

عالية 4.121.031كثرة األعباء املكلف هبا أعضاء هيئة التدريس.4
تعارض جدول الدورات التدريبية مع ارتباطات أعضاء 6

عالية 4.051.042التدريس األكادميية.

التدريس 5 هيئة  أعضاء  لتأهيل  التدريبية  الدورات  عدم كفاية 
عالية 3.991.103للتعليم اإللكرتوين.

قلة وجود احلوافز املشجعة سواء معنوية أو مادية من ِقبل إدارة 7
عالية 3.951.144اجلامعة.

هيئة 3 أعضاء  ملساندة  غري كافية  الفين  الدعم  موظفي  أعداد 
عالية 3.931.155التدريس.

ال يوجد خطط واضحة لتطوير التعلم اإللكرتوين بالتعاون مع 12
عالية 3.861.156اجلامعات العاملية.

عالية 3.761.027يتطلب بناء وتصميم املقررات اإللكرتونية وقًتا وجهًدا كبريين.2

)قاعات، 1 اإللكرتوين  للتعليم  املطلوبة  التحتية  البنية  ضعف 
عالية 3.741.178أجهزة، شبكات(.

عالية 3.680.969ضعف جتاوب كثري من الطالب مع التعلم اإللكرتوين.9

بعض برامج التعلم اإللكرتوين ال تتناسب مع احتياجات بعض 8
عالية 3.531.1110التخصصات.

عالية3.491.0911ال حيظى التعلم اإللكرتوين بالثقة الكافية يف جمتمعنا.10

متوسطة3.301.1312قلة رغبة بعض أعضاء هيئة التدريس يف التعامل مع التقنية.11
عالية3.780.72املتوسط احلسايب العام

الدراسة على  أفراد  تقاربًا يف درجة موافقة  أن هناك  السابق إىل  يشري اجلدول 
عبارات هذا احملور، حيث تراوحت متوسطاهتم احلسابية من )3,30 إىل 4,12(. 
على  الدراسة  أفراد  الستجابات  العام  املتوسط  أن  اجلدول  من خالل  يتضح  كما 
العبارة  إعاقة )عالية(. جاءت  بلغ )3,78( مما يشري إىل درجة  عبارات احملور قد 
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باملرتبة  التدريس"  هيئة  أعضاء  هبا  املكلف  األعباء  "كثرة  نصها  واليت   )4( رقم 
العبارة  يليها  بأعلى متوسط حسايب )4,12( واحنراف معياري )1,03(،   األوىل 
مع  التوعوية  واحملاضرات  التدريبية  الدورات  جدول  "تعارض  نصها  واليت   )6( رقم 
الثانية مبتوسط  التدريس األكادميية" بدرجة )عالية( وباملرتبة  ارتباطات أعضاء هيئة 
حسايب )4,05( واحنراف معياري )1,04(، مث العبارة رقم )5( اليت نصها "عدم 
بدرجة  اإللكرتوين"  للتعليم  التدريس  هيئة  أعضاء  لتأهيل  التدريبية  الدورات  كفاية 
مما   .)1,10( معياري  واحنراف   )3,99( حسايب  مبتوسط  الثالثة  وباملرتبة  )عالية( 
وارتباطات  جداول  مع  تتالءم  وتثقيفية  تدريبية  دورات  تطوير  ضرورة  إىل  يشري 

األعضاء.
جاءت العبارة رقم )10( اليت نصها "ال حيظى التعلم اإللكرتوين بالثقة الكافية يف 
جمتمعنا" باملرتبة احلادية عشرة مبتوسط حسايب )3,49( واحنراف معياري )1,09(، رمبا 
يعود ذلك إىل كون أشكال التعلم اإللكرتوين ما زالت يف طور النمو البطيء. بينما كانت 
أقل العبارات من حيث املتوسط احلسايب متمثلة يف العبارة رقم )11( اليت نصها "قلة 
رغبة بعض أعضاء هيئة التدريس يف التعامل مع التقنية" بدرجة )متوسطة( وباملرتبة الثانية 

عشرة مبتوسط حسايب )3,30( واحنراف معياري )1,13(.
احلوامدة  دراسة  منها:  نذكر  السابقة  الدراسات  من  عدد  مع  النتائج  هذه  تتفق 
(2011(، ودراسة املاال )Almala, 2007(، وهيلستوك )Hillstock, 2005(، وباندا وميشرا 
 2016( والسمارجي  والغامدي   ،)2010( والقحطاين   ،)Panda & Mishra, 2007)
 et (، وحسامو )2011(، وابن أم هانئ )2015(، وليود وآخرونAlGamdi & Samarji,

 .)Wingo et al., 2017( ووينجو وآخرون ،)Lloyd al., 2012)
نتائج السؤال الثالث: ما هي املقرتحات اليت ميكن أن تسهم يف تطوير التعلم 

اإللكرتوين يف جامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
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جدول رقم )9 (: استجاابت عينة الدراسة على عبارات حمور املقرتحات

املتوسط العبارةم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة املوافقةالرتتيب

أوافق بشدة4.450.581تطوير البنية التحتية املطلوبة للتعليم اإللكرتوين 1
حتفيز أعضاء هيئة التدريس على بناء وتصميم 2

املقررات اإللكرتونية ماديًّا ومعنويًّا.
أوافق بشدة4.410.652

توفري اجلامعة ملنصات إلكرتونية مناسبة )مثل البالك 9
بورد أو املودل(.

أوافق بشدة4.400.613

توفر أعداد كافية ومؤهلة من موظفي الدعم الفين 3
ملساندة أعضاء هيئة التدريس.

أوافق بشدة4.390.594

حتفيز أعضاء هيئة التدريس على حضور الدورات 7
التدريبية 

أوافق بشدة4.390.595

توفري برامج حتضريية لتهيئة وتدريب الطالب على 8
التعلم اإللكرتوين.

أوافق بشدة4.370.576

تطوير دورات تدريبية كافية ومتطورة لتأهيل األعضاء 5
للتعليم اإللكرتوين.

أوافق بشدة4.360.657

مراعاة تنظيم جداول الدورات التدريبية بشكل 6
متناسب مع ارتباطات أعضاء هيئة التدريس 

األكادميية.

أوافق بشدة4.360.698

ختفيف األعباء اإلدارية املكلف هبا أعضاء هيئة 4
التدريس.

أوافق بشدة4.350.709

تفعيل اشرتاك اجلامعة مع املواقع البحثية واملكتبات 10
الرقمية املناسبة.

أوافق بشدة4.320.7010

أوافق بشدة4.380.56املتوسط احلسايب العام

يتضح من اجلدول السابق أن هناك تقاربًا يف درجة موافقة أفراد الدراسة على عبارات 
هذا احملور حيث تراوحت متوسطاهتم احلسابية من )4,32 إىل 4,45( وهذه املتوسطات 
تشري إىل درجة )أوافق بشدة( على املقرتحات اليت تضمنها احملور. يرى معظم أفراد عينة 
الدراسة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء أن "تطوير البنية التحتية املطلوبة للتعليم 
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حصلت  حيث  ودعمه  اإللكرتوين  التعلم  لتطوير  ا  جدًّ مهمًّا  مقرتًحا  ميثل  اإللكرتوين" 
العبارة على درجة )أوافق بشدة( وباملرتبة األوىل بأعلى متوسط حسايب )4,45( واحنراف 
معياري )0,58(.  يليها العبارة رقم )2( اليت نصها "حتفيز أعضاء هيئة التدريس على 
الثانية  )أوافق بشدة( وباملرتبة  ماديًّا ومعنويًّا" بدرجة  اإللكرتونية  املقررات  بناء وتصميم 
مبتوسط حسايب )4,41( واحنراف معياري )0,65(، ويُعزى ذلك أن اختفاء أشكال 
التحفيز من شأهنا أن تؤدي إىل حالة من اإلحباط والرتاخي عن االنتقال هلذا النوع من 
التعليم املتطور الذي يتطلب بذل جهود مضاعفة لتصميمة وبناء اسرتاتيجياته وتطبيقه. 
كما ميثل "توفري اجلامعة ملنصات إلكرتونية مناسبة" مقرتًحا مهمًّا حصل على موافقة أفراد 
الدراسة بشدة، وذلك مبتوسط حسايب )4,40( واحنراف معياري )0,61(. علًما بأن 
اجلامعة وفرت منصة "مداد" اإللكرتونية غري أهنا كانت حتت التجرِبة والتطوير وقت إجراء 

هذه الدراسة. 
وعلى الرغم من أن "تفعيل اشرتاك اجلامعة مع املواقع البحثية واملكتبات الرقمية 
حيث  عالية  موافقة  درجة  على  حصل  أنه  إال  العاشرة  املرتبة  يف  جاء  قد  املناسبة" 
بلغ املتوسط احلسايب للعبارة )4,32( واحنراف معياري )0,70(. كما ميثل "ختفيف 
اقرتاًحا مهمًّا حصل على درجة  التدريس"  هيئة  أعضاء  املكلف هبا  اإلدارية  األعباء 
ذلك  ويتحقق   ،)0,70( معياري  واحنراف   )4,35( حسايب  مبتوسط  عالية  موافقة 
من خالل التوزيع العادل املتوازن للمهام واملسؤوليات التدريسية واإلدارية واإلشرافية 
يدعم  بشكل  والتثقيف  والتأهيل  للتدريب  هلم  املناسب  الوقت  لتوفري  لألساتذة 

اإللكرتوين. التعلم  اجتاههم حنو 
 Chitanana et( و تشيتانانا وآخرون ،)يف هذا السياق، أوصت دراسة حممد )2010 
al., 2008(، و لوجنو ) Luongo, 2018 ( بضرورة عقد الدورات التدريبية والتطوير املهين، كما 

شددت دراسة باندا وميشرا ) Panda & Mishra, 2007( على ضرورة توفري البنية التحتية 
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الكافية. يف حني نوهت دراسة لـوجنو ) Luongo, 2018 ( إىل أمهية حلوافز التشجيعية. 
تُعزى  التدريس  هيئة  أعضاء  آراء  بني  فروق  هناك  هل  الرابع:  السؤال  نتائج 
إىل: اجلنس، والتخصص، واخلربة يف جمال التعليم، وحضور دورات يف جمال التعلم 

اإللكرتوين؟ 
قبل اإلجابة عن هذا السؤال ال بد من التأكد من مدى اعتدالية توزيع البيانات؛ ألن 
معظم االختبارات املعملية تشرتط أن يكون توزيع البيانات طبيعيًّا، لذلك أجري اختبار 
التوزيع الطبيعي )اختبار كوجملروف- مسرنوف( )Kolmogorov-Smirnov test( وجاءت 

النتائج على النحو اآليت:
)Kolmogorov-Smirnov Test( اختبار التوزيع الطبيعي :)جدول رقم )10

احملاور
كوجملروف-مسنروف

مستوى الداللةدرجة احلريةاإلحصائية
0.101100.04واقع التعلم اإللكرتوين يف جامعة شقراء.

0.111100.01معوقات التعلم اإللكرتوين يف جامعة شقراء.

0.231100.01املقرتحات اليت ميكن أن تساهم يف تطوير التعلم اإللكرتوين. 

 )sig. < 0.05( 0,05 إىل أن قيم مستوى املعنوية أقل من )يشري اجلدول رقم )10
وهذا يدل على أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي وبالتايل فإن االختبارات املناسبة 
إلجراء اختبار الفروق اإلحصائية هي االختبارات الالمعلمية وفق شرط التوزيع الطبيعي. 
الفروق حبسب متغريات  ملعرفة   ،)Mann- Whitney( ويتين اختبار مان  استخدم  لذلك 
تشمل فئتني فقط، واختبار كروسكال واليس )Kruskall-Wallis(، ملعرفة الفروق حبسب 

متغريات تشمل أكثر من فئتني. وقد جاءت النتائج على النحو اآليت: 
أواًل: الفروق حسب اجلنس



تقويم واقع استخدام التعلم اإللكرتوين بجامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وعالقته....    د.  فوزية العوبثاين

31

جدول رَقم )11(: نتائج اختبار َمان وتين )Mann-Whitney Test( الالابرامرتي للعيِّنتني املُستقلتني

ُمتوسط الَعدداجلنساحملاور 
الرُّتب

ُمستوى ِقيمة (z )جمُموع الرتب
الدَّاللة

واقع التعلم اإللكرتوين. 
6559.263852.001.490.14ذكر
4550.072253.00أنثى

معوقات التعلم اإللكرتوين. 
6554.023511.000.590.56ذكر
4557.642594.00أنثى

أن تسهم  اليت ميكن  املقرتحات 
يف تطوير التعلم اإللكرتوين.

6543.882852.004.780.01ذكر
4572.293253.00أنثى

 )α≤0.05( أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
بني املستجيبني حول حمور واقع التعلم اإللكرتوين، معوقات التعلم اإللكرتوين تُعزى ملتغري 
اجلنس، بينما توجد فروق داّلة إحصائيًّا بني املستجيبني حول حمور املقرتحات تُعزى ملتغري 
اجلنس لصاحل اإلناث. رمبا يُعزى سبب ذلك لكون بعض كليات الطالبات حتتاج إىل مزيد 
من الدعم والتحفيز وتطوير البنية التحتية. تتفق النتيجة السابقة مع دراسة حممد )2010(، 
وأبو عقيل )2014( اليت أشارت إىل تأثري متغري اجلنس على آراء املستجيبني غري أهنا ختتلف 

مع لويد وآخرون (Lloyd et al., 2012( اليت أظهرت فروقًا دالة إحصائيًّا لصاحل الذكور.
اثنًيا: الفروق حسب نوع التخصص

جدول رقم )12(: نتائج اختبار كروسكال واليس )Kruskall-Wallis( للفروق تبًعا ملتغري نوع التخصص
نوع احملور

التخصص
متوسط العدد

الرتب
قيمة مربع 

كا2
مستوى 
الداللة*

دال/غري 
داٍل إحصائيًّا

غري داٍل 4261.555.280.15علمي وتقينواقع التعلم اإللكرتوين.
إحصائيًّا 3853.14أديب وإنساين

1942.76تربوي
1162.55صحي

معوقات التعلم 
اإللكرتوين.

غري داٍل 4250.014.930.18علمي وتقين
إحصائيًّا 3855.88أديب وإنساين

1969.18تربوي
1151.50صحي
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معوقات التعلم 
اإللكرتوين 

547.30أقل من )4( سنوات

0.870.83
غري دال 
إحصائيًّا

2557.58من )4( إىل )8( سنوات
3358.15من )9( سنة إىل )13( سنة

4753.40أكثر من )13( سنة

املقرتحات اليت 
ميكن أن تساهم 
يف تطوير التعلم 

اإللكرتوين 

558.70أقل من )4( سنوات

دال 9.380.03
إحصائيًّا

2553.62من )4( إىل )8( سنوات
3368.30من )9( سنة إىل )13( سنة

4747.17أكثر من )13( سنة

)α≤0.05( دال إحصائًيا عند مستوى الداللة *

أظهرت نتائج الدراسة كما هو مبنّي يف اجلدول السابق أنه ال توجد فروق دالة 
التعلم  معوقات  املستجيبني حول حمور  بني   )α≤0.05( الداللة  عند مستوى  إحصائيًّا 
اإللكرتوين يف جامعة شقراء تُعزى ملتغري اخلربة يف جمال التعليم اجلامعي، وهي نتيجة 
املستجيبني  بني  إحصائيًّا  دالة  فروق  توجد  بينما   ،)2010( القحطاين  مع  تتفق 
حول حمور واقع التعلم اإللكرتوين تُعزى ملتغري اخلربة يف جمال التعليم اجلامعي لصاحل 
ذوي اخلربة اليت تتجاوز )13( سنة، ولعل ذلك يعود إىل أن أعضاء هيئة التدريس 
رصد  على  األقدر  هم  اجلامعي  اجملال  يف  خلربهتم  ونتيجة  األقدم  اخلربات  ذوي  من 
دالة  فروق  توجد  أنه  السابقة. كما  بالسنوات  مقارنة  احلايل  اإللكرتوين  التعلم  واقع 
تساهم  أن  اليت ميكن  املقرتحات  الدراسة حول حمور  أفراد  استجابات  بني  إحصائيًّا 
أفراد  لصاحل  اجلامعي  التعليم  اخلربة يف جمال  ملتغري  تُعزى  اإللكرتوين  التعلم  تطوير  يف 
من  ذلك  وتفسري  سنة،   )13( سنوات إىل   )9( بني  خربهتم  ترتاوح  الذين  الدراسة 
العمل مييلون أكثر إىل  املتوسطة يف  الباحثة يعود إىل كون ذوي اخلربات  وجهة نظر 

العمل. آليات  التطوير يف 
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رابًعا: الفروق حسب حضور دورات يف جمال التعلم اإللكرتوين 
بعد إجراء اختبار كروسكال واليس(Kruskall-Wallis)   لقياس الفروق بني أفراد عينة 
الدراسة تبعا ملتغري حضور الدورات يف جمال التعلم اإللكرتوين جاءت النتائج على النحو 

الذي يوضحه اجلدول اآليت :
جدول )14(: نتائج اختبار كروسكال واليس )Kruskall-Wallis( للفروق تبًعا ملتغري حضور الدورات

حضور دورات يف جمال احملور
متوسط العددالتعلم اإللكرتوين

الرتب
قيمة مربع 

كا2
مستوى 
الداللة*

دال/غري دال 
إحصائيًّا

واقع التعلم 
اإللكرتوين.

دال إحصائيًّا4650.857.980.04مل أحضر أي دورة.
حضرت من دورة إىل ثالث 

4256.32دورات.

حضرت من أربع دورات إىل 
1046.15ست دورات.

حضرت أكثر من ست 
1278.25دورات.

معوقات 
التعلم 

اإللكرتوين.

غري دال 4661.096.870.08مل أحضر أي دورة.
إحصائيًّا حضرت من دورة إىل ثالث 

4254.82دورات.

حضرت من أربع دورات إىل 
1058.20ست دورات.

حضرت أكثر من ست 
1234.21دورات.

املقرتحات 
اليت ميكن 

أن تسهم يف 
تطوير التعلم 
اإللكرتوين.

غري دال 4659.134.960.18مل أحضر أي دورة.
إحصائيًّا ثالث  إىل  دورة  من  حضرت 

4257.31دورات.

إىل  دورات  أربع  من  حضرت 
1052.65ست دورات.

ست  من  حضرت أكثر 
1237.63دورات.

)α≤0.05(  دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة *
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يشري اجلدول السابق إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا بني أفراد الدراسة حول حمور 
معوقات التعلم اإللكرتوين، واملقرتحات اليت ميكن أن تساهم يف تطوير التعلم اإللكرتوين 
تُعزى حلضور دورات يف جمال التعلم اإللكرتوين، يف حني أنه توجد فروق دالة إحصائيًّا 
بني املستجيبني حول حمور واقع التعلم اإللكرتوين تُعزى حلضور دورات يف جمال التعلم 
اإللكرتوين لصاحل أفراد الدراسة الذين حضروا أكثر من ست دورات، مما يشري إىل التأثري 
اإلجيايب للدورات التدريبية والتوعوية اليت حضرها عينة الدراسة يف تنمية مهاراهتم وقدراهتم 

على تطبيق ورصد الواقع احلايل للتعلم اإللكرتوين واحلكم على مدى جودته
 توصيات البحث:

من خالل نتائج البحث توصي الباحثة باآليت: 
1- تطوير خطط منظمة مدروسة لتطوير منظومة التعلم اإللكرتوين باجلامعة، بناًء 
بالتعلم  املتعلقة  الدراسات  نتائج  إليها  تشري  اليت  واملقرتحات  واألسس  األهداف  على 

اإللكرتوين وطرق تطبيقه. 
2- توفري السبل اليت تسهم يف تفعيل أدوات التعلم اإللكرتوين بالتعاون مع اجلامعات 

الرائدة املتخصصة يف هذا اجملال. 
هيئة  أعضاء  مع جداول  يتناسب  بشكل  والتوعوية  التدريبية  الدورات  تطوير   -3

التدريس حبيث يتسىن هلم احلضور واالستفادة من هذه الدورات. 
التدريس  هيئة  ألعضاء  مادية  أو  معنوية  سواء كانت  املشجعة  احلوافز  توفري   -4

هبدف تشجيعهم وإثارة دافعيتهم حنو استخدام األدوات املتوفرة للتعلم اإللكرتوين. 
5- ختفيف األعباء املكلف هبا أعضاء هيئة التدريس من أجل التفرغ لالنتقال إىل 

آليات وخطط واسرتاتيجيات التعلم اإللكرتوين. 
6- تطوير البنية التحتية للتعلم اإللكرتوين سواء فيما يتعلق جبودة خدمة اإلنرتنت والشبكات 
أو التطبيقات أو األجهزة؛ ذلك أن البنية التحتية القوية اليت تدعم التعلم اإللكرتوين تقنيًّا وفنيًّا 
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متثل أمرًا ضروريًّا يسهم بدور حموري يف دعم خطط التعلم اإللكرتوين باجلامعة. وعلى الرغم 
من وجود األجهزة النقالة اليت حيملها الطالب إىل اجلامعة، وتوفر عدد كبري من التطبيقات اليت 
ميكن أن يستخدمها أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة إال أن توفري خدمة اإلنرتنت واحلواسيب 
واملنصات اإللكرتونية املناسبة يبقى عاماًل مهمًّا وحامسًا يف ختطي الصعوبات اليت قد تواجه 

املعلم أو الطالب يف التعامل مع متطلبات واحتياجات التعلم اإللكرتوين. 
هيئة  أعضاء  الفين ملساندة  الدعم  استقطاب وتعيني عدد كاٍف من موظفي   -7
التدريس يف خطة التحول الكامل للتعليم اإللكرتوين وتضافر اجلهود من مجيع اجلهات 

املتخصصة من أجل بناء وتصميم املقررات اإللكرتونية اجلامعية.
8- إجراء دراسات نوعية الستقراء واقع التعلم االلكرتوين يف اجلامعات السعودية. 
9- إجراء دراسات تتضمن تصورات مقرتحة لتطوير التعلم اإللكرتوين يف اجلامعات 

السعودية باالستفادة من جتارب اجلامعات العاملية يف هذا اجملال. 
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