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 االجتاه حنو التعلم اإللكرتوني وعالقته بفاعلية الذات التدريسية 

 لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة اجلوف 

 عبدهللا بن عبداهلادي سليم العنزي د.
 جامعة جلوف -واآلداب بالقرياتكلية العلوم  - أستاذ علم النفس الرتبوي املشارك

 م45/8/4242 ُقِبل البحث للنشر بتاريخ: م42/5/4242 :اسُتلم البحث بتاريخ

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على طبيعة العالقة بني االجتاه حنو  :مستخلص البحث

جبامعة التعلم اإللكرتوني وعالقته بفاعلية الذات التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس 

اجلوف والكشف عن الفروق يف متغريي االجتاه حنو التعلم اإللكرتوني وفاعلية الذات 

( 422التدريسية اليت تعزى للنوع االجتماعي والتخصص. وتكونت عينة الدراسة من )

ا من أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجلوف  من خمتلف الكليات والتخصصات، ومت عضًو

و التعلم اإللكرتوني، ومقيا  فاعلية الذات التدريسية من استخدم مقياسي: االجتاه حن

إعداد الباحث، وأظهرت نتائج الدراسة أن االجتاه حنو التعلم اإللكرتوني ألعضاء هيئة 

ووجود عالقة بني االجتاه حنو التعلم اإللكرتوني وفاعلية الذات التدريسية  ،جيابيإالتدريس 

الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة  ا خلصتلدى أعضاء هيئة التدريس، وأيًض

إناث(  يف  -)ذكور  علمي(، -إحصائية بني أفراد العينة ُتعزى إىل متغريي التخصص )أدبي

مجيع األبعاد والدرجة الكلية لالجتاه حنو التعلم اإللكرتوني، كذلك  توصلت الدراسة إىل 

مجيع األبعاد والدرجة الكلية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف 

 إناث(. -والنوع )ذكور ،علمي( -فاعلية الذات التدريسية ُتعزى إىل التخصص )أدبي

 االجتاه حنو التعلم اإللكرتوني، فاعلية الذات التدريسية. الكلمات املفتاحية:
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The Trend towards E-Learning and its Relationship to Teaching Self-Efficacy 

among Faculty Members at Al-Jouf University. 

Abstract: 

The present study aimed to identify the attitude towards e-learning and its 

relationship to teaching self-efficacy among faculty members at Al-Jouf University. 

It also aimed to detect the differences in the attitudes towards electronic learning and 

self-teaching efficacy which are attributed to gender and specialization. The study 

sample consisted of (277) members of the teaching staff At Al-Jouf University from 

various colleges and disciplines. Two measures were used: the attitude towards e-

learning, and a measure of self-teaching effectiveness prepared by the researcher.  

The results of the study showed that the attitude towards e-learning for faculty 

members is positive, and there is a relationship between the attitude towards 

electronic learning and self-teaching efficacy among faculty members. The study 

found that there were no statistically significant differences between members of the 

sample due to the variables of specialization (literary-scientific), (males-females) in 

all dimensions and the overall degree of the attitude towards e-learning. It also found 

that there were no statistically significant differences between the members of the 

sample in all dimensions and the overall degree of self-teaching efficacy attributed 

to specialization (literary-scientific), and gender (male - female). 

Key words: Attitude, E-learning, Self-Teaching Effectiveness. 
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 :الدراسة واإلطار النظري مقدمة

متثلت يف تفشي جائحةة كورونةا )كوفيةد    يعيش العامل يف الوقت احلالي ظروفا استثنائية 

ا علةى خمتلةف الةاالت احليةان ومةن هةذه الةاالت التعلةيم، فا ة رت دو           ر سةلبً ثَّأ( مما 21

العامل إىل إيقاف  الدراسةة حضةوري ا واللءةوء إىل احلءةر الصةحي كةوجراء وقةائي  ةد هةذا          

إىل سةارعت إىل ت بية    الفريو  القاتل، وكانت اململكة العربية السعودية من أوائل الةدو   

 اإلجةةراءات االحرتاةيةةة، ومنهةةا تعليةة  الدراسةةة حضةةوري ا واالنتقةةا  إىل الةةتعلم اإللكرتونةةي 

(E-learning)      الذي يدعم التفاعل املتزامن وغري املتزامن بةني املعلمةني، واملةتعلمني، إلتاحةة

ن أو مكةةان برسةةرع املقةةررات التعليميةةة، ومصةةادر التعلةةيم اإللكرتونيةةة للمةةتعلمني يف أي ةمةةا

ممةا أسةهم يف تقليةل الفاقةد التعليمةي يف هةذه ال ةروف         .(4225 خلان،وقت، وأقل تكلفة )ا

 االستثنائية.

برنه: اسةتخدام الفةرد لتكنولوجيةا االتصةا  واملعلومةات يف       اإللكرتونيويعرف التعلم 

 ,Barisوتقةديم اخلةدمات التقنيةة لتعزيةز املخرجةات التعليميةة األكاد يةة )        ،التعلم وتفعيلةها 

(.  وهو استخدام التقنية جبميع أنواعها يف إيصا  املعلومة للمةتعلم برقصةر وقةت وأقةل     2015

نةةه تقةةديم  تةةوى  أ( 4222(  يف حةةني يعرفةةه ةيتةةون ) 4222العنةةزي، ) جهةةد وأكةةئ فائةةدن 

بشكل يتيح له  املعتمدن على احلاسوب وشبكاته إىل املتعلمعئ الوسائط  تعليمي )إلكرتوني(

إمكانية التفاعل النشط مع هذا احملتوى ومع املعلم ومع أقرانه بصورن متزامنة أم  بصورن غةري  

 .متزامنة

 )الةةتعلم املباشةةر(  ومةةن أطاطةةه: الةةتعلم اإللكرتونةةي القةةائم علةةى االتصةةا  املتةةزامن      

(Synchronous e-learning)   ويعتمةةد علةةى تقنيةةات التعلةةيم املعتمةةدن علةةى شةةبكة  اإلنرتنةةت

لتوصيل وتباد  احملا رات واألحبةاث بةني املةتعلم واملعلةم يف نفةس الوقةت الفعلةي لتةدريس         

املادن عئ غرف احملادثة الفةوري والفصةو  االفرتا ةية. ومةن إجيابياتةه حصةو  املةتعلم علةى         
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ا التعلم اإللكرتوني واجلهد والوقت. ومن أطاطه أيًضالتغذية الراجعة الفورية وتقليل التكلفة 

)الةتعلم غةري املباشةر( ومةن      (Asynchronous e-learning) القائم على االتصةا  غةري املتةزامن   

ا لألوقةات  خالله حيصل املتعلم على دورات أو  ا ةرات وفة  برنةامج دراسةي خم ةط وفق ة      

النةوع مةن الةتعلم أن املةتعلم  تةار       واألماكن اليت تتناسة  مةع ظروفةه، ومةن إجيابيةات هةذا      

ا يف الوقت واملكان املناس  له إلنهاء مادن التعلم وإعادتها ودراستها والرجوع إليهةا إلكرتوني ة  

اسةةت اعت اجلامعةةة توظيةةف النةةوعني )املتةةزامن  وقةةد .(4225أي وقةةت )املوسةةى واملبةةارك، 

ال  احملا ةةرات املباشةةرن أو وغةةري املتةةزامن( مةةن الةةتعلم اإللكرتونةةي يف تعلةةم ال لبةةة مةةن خةة   

سةهم ذلةك يف التغلة  علةى كةثري مةن عقبةات        أاحملا رات املسءلة يف املقررات اإللكرتونية و

 وصعوبات تعلي  الدراسة بعدما حتو  التعليم إىل تعلم عن بعد.

نةه يسةةاعد علةى التواصةل وةيةادن التفاعةل بةني ال لبةةة       أومةن مزايةا الةتعلم اإللكرتونةي     

ا ويعةزة الةتعلم الةذاتي لل لبةة، ويةوفر طرق ة       ،التدريس، وبني ال لبةة أنفسةهم  وأعضاء هيئة 

(. مع إمكانية التعلم يف أي وقت وأي مكةان،  4221)العباسي وا  مزاح،  متعددن لتقييمهم

مةةع مرونةةة تعةةديل وحتةةديث   تةةوى املةةادن التعليميةةة، وحتةةو  دور املعلةةم مةةن ملقةةن إىل دور  

يف تقليل األعباء اإلدارية اليت تقةع علةى عةات  عضةو هيئةة      املشرف واملوجه، ويسهم كذلك 

التدريس كتحليةل النتةائج  واإلحصةائيات وسةءالت الةدرجات. إ ةافة إىل التقيةيم السةريع         

والفوري للنتائج وعر ها على املتعلم، ومن مميزاته كذلك تعليم عدد كبري وغري  دود من 

خاصةة الةيت تعةاني    - زايا اجلامعات( شءعت هذه امل4222)عامر،  ال الب يف نفس الوقت

يف تفعيةل الةتعلم اإللكرتونةي وأطلقةت مصة لح املقةررات        -من نقةص يف الكةادر التدريسةي   

اإللكرتونية على مقررات اإلعداد العام اليت حتتوي شعبها أعةداد كةبرين مةن ال لبةة وطبقةت      

ن ةةام الةةتعلم اإللكرتونةةي يف تعلةةيمهم ممةةا أسةةهم يف حةةل إشةةكالية ةيةةادن األعبةةاء التدريسةةية     

ا أسةهمت هةذه املزايةا يف تةوفري البةدائل      )الساعات الزائدن عن نصاب العضةو(. كمة   لألعضاء

 يف ظل تعلي  الدراسة احلضورية نتيءة جلائحة كورونا.املناسبة لالنتقا  إىل التعلم عن بعد 
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خ ت اململكة العربيةة السةعودية خ ةوات مهمةة وكةبرين يف هةذا الةا   خاصةة يف         وقد 

معي آلالف مةن ال لبةة    التعليم اجلامعي فقد شعرت حباجةة ماسةة لتةوفري فةرت التعلةيم اجلةا      

و رورن مقابلة هذه احلاجة برسالي  عملية لتلبية ال ل  املتزايد على التعليم اجلامعي ولةذا  

أسست وةارن التعليم   املركز الةوط  للةتعلم اإللكرتونةي والتعلةيم عةن بعةد   بهةدف دعةم         

اجلامعةات  وان لقةت   (.4222جهود اجلامعات السعودية يف هةذا النةوع مةن التعلةيم )عةامر،      

يف تفعيةةل هةةذا النةةوع مةةن التعلةةيم  وفةة  ر يةةة اململكةةة      -كءامعةةة اجلةةوف -ومنهةةا الناشةةئة  

وتوسعت فيه حتى أصبح جزء من اخل ط اإلسةرتاتيءية املسةتقبلية  ةا ممةا انعكةس       (4202)

جيةةابي يف إسةةهم بشةةكل أ( و21إجيابةةا يف قةةدرتها علةةى التعامةةل مةةع ظةةروف جائحةةة )كوفيةةد  

 يمية على ال لبة. ختفيف آثاره التعل

وقد أظهرت العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت االجتاه حنو الةتعلم اإللكرتونةي   

  ;Panda & Mishra, 2007وجود اجتاه اجيابي ومرتفع حنو التعلم اإللكرتوني بني أفراد العينة )

Little & Naimi, 2011  ،يف 4222 ؛ الصةعيدي، 4225 ؛ السةدحان،  4222؛ احلمةريي )

( إىل وجةود اجتةاه   ايةد حنةو الةتعلم      4222) حني توصلت نتائج دراسةة سةياف والقح ةاني   

( إىل وجود اجتةاه  جيةد  حنةو الةتعلم     4222) اإللكرتوني، بينما انتهت نتائج دراسة احلمريي

 اإللكرتوني.    

 أمةةا الدراسةةات السةةابقة الةةيت تناولةةت عالقةةة االجتةةاه حنةةو الةةتعلم اإللكرتونةةي  ةةتغريات

فةروق بةني الةذكور واإلنةاث يف       Behera (2012لتخصص والنوع(، فقةد وجةدت دراسةة )   )ا

وفروق بني أفةراد العينةة يف التخصةص لصةاحل      االجتاه حنو التعلم اإللكرتوني لصاحل الذكور،

؛ الكنعةةان، 4222 )سةةياف والقح ةةاني،بينمةةا توصةةلت نتةةائج  دراسةةات ختصةةص العلةةوم 

 ملتغريي التخصص والكلية.إىل عدم وجود فروق تعزى  (.4222

فتعد مفهومهةا أحةد    -باعتبارها إحدى متغريات الدراسة احلالية -وأما الفاعلية الذاتية 

( مفهةوم الفاعليةة   (Banduraاملفاهيم األساسية يف الن رية املعرفية االجتماعية، حيةث اقةرتح   
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السةلوكية للفةرد ومهمةا    أن األطةا    علةى افةرتا    االذاتية كرسا  يف التعديل السلوكي مبني ة 

 لتو ةيح  توقعاتةه عةن مسةتوى الفاعليةة الذاتيةة لديةه وتنميتهةا         كان شةكلها تعمةل كوسةائط   

(Bandura, 1997). 

املدركة اليت ال ترتبط  ا  لكه الفةرد مةن قةدرات، وإطةا      وتعرف برنها القدرن اإلجرائية

رد عن درجة امتالكه للقدرات، يست يع عمله مهما كانت املصادر املتوافرن، فال يسر  الف  ا

امل لوبةة وفة  مت لبةات املوقةف، فتقيةيم األفةراد ملسةتوى         ولكن عن ثقتةه يف تنفيةذ األنشة ة   

ويعرفهةا    (Bandura, 2007).الصعوبة اليت يعتقدون مواجهتها يعتمةد علةى فةاعليتهم الذاتيةة    

(Karbasi & Samani (2017      لفةرد حةو  قدراتةه    برنها: حالةة نفسةية  داخليةة تةرتبط باعتقةاد ا

 Evers  Brouwers & Tomic, (2002)  على اإلنتاج واالجناة يف مواقف  ددن. ويف حني يةرى 

نه قادر على القيام بةه يف ظةروف  ةددن  بغةن الن ةر      أأن الفعالية الذاتية هي ما يعتقده الفرد 

 ا لتلك القدرات وال تشري إىل قدرات الفرد احلقيقة. عن امتالكه فعلي 

برنهةا: قةدرن املعلةم    ( Teaching self-Efficacyحني تعرف فاعلية الذات التدريسةية ) يف 

على أداء املهام املهنية امل لوبة، وتن ةيم العالقةات الةيت تن ةوي عليهةا عمليةة تعلةيم وتعلةم         

مةن انفعةاالت املعلمةني واجتاهةاتهم      امعقًد ان اًم دوتع ، (Friedman & Kass, 2002)ال لبة  

وهي الرأي أو حكم الفةرد عةن جوانة  قدراتةه      ،(Knoblauch, 2004)واعتقاداتهم  وقيمهم

جناة وأداء مهمةات وأنشة ة أكاد يةة معينةه يف جانة  دراسةي       وومهاراته املختلفة ومدى ثقته ب

(. وهةي اعتقةاد الفةرد يف إمكاناتةه الذاتيةة      4222 معني لتحقي  املسةتوى املقبةو     )ق ةامي،   

نةه  تلةك مةن القةدرات العقليةة املعرفيةة واالنفعاليةة الدافعيةة         أو ،وماتةه وثقته يف قدراته ومعل

واحلسةةية العصةةبية مةةا  كنةةه يف مةةن حتقيةة  املسةةتوى األكةةاد ي الةةذي يرمةةل يف الوصةةو  إليةةه    

اعتقاد الفرد وثقته بالقدرن على إجناة  برنها:  ) 2110Bandura) ويعرفها (.4222 )الزيات،

ا حةو   ا إجيابي ة وتُعةد العمليةة الةيت ي ةور مةن خال ةا ال ةالب اجتاًهة         وتنفيذ املهام األكاد يةة. 

 (in Hassanzadeh, Ebrahimi & Mahidinejad, 2012) .قدراتهم
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نوعان، األوىل تشري إىل فاعلية الذات التدريسية العامة اليت تتعل  بنتةائج عمليةة   وهي 

 التدريسةية اخلاصةة باعتقةادات املعلةم    الثانيةة فهةي فاعليةة الةذات      التعلم املتوقعة برمتها، أما

 .(Hoy, 2004) ال لبة حو  قدرته على إحداث التغيري املرغوب فيه يف حتصيل

وتوثر اعتقادات الفاعلية الذاتية بشكل مباشر يف أطا  السلوك من خال  ترثريها  علةى  

 ,Ross & Gary)مستوى النتةائج  املتوقعةة للفةرد  وحالتةه النفسةية  وإدراكةه للفةرت املتاحةة         

 .(Hoy, 2004)ويف اخليارات واجلهةود املبذولةة والقةدرن علةى حتمةل ال ةروف الصةعبة         (2006

 (.4222 )سةةيد وعمةةر،  وتسةةهم بشةةكل فعةةا  يف توجيةةه السةةلوكيات يف املواقةةف الالحقةةة    

جيابي مما يسهم خمرجةات الةتعلم   إيف ةيادن قدرن الفرد على التفكري بشكل  ال ا فاعوتلع  دوًر

 .(Maddux, 2009) أهمها التواف  النفسي واألداء األكاد يمن 

 وللفاعلية الذاتية أربعة مصادر كما حددها باندورا على النحو اآلتي: 

كةئ علةى أداء عمةل معةني إذا جنةح يف أداء هةذا       أحيث يشعر الفرد  بثقة  :إتقان اخلئات .2

 العمل أو عمل مشابه له.

: تشةري إىل اخلةئات غةري املباشةةرن الة  حيصةل عليهةا الفةرد مةن خةةال          اخلةئات البديلةة   .4

 مشاهدن النماذج  وأفراد مشابهني تزيد من االستعداد والنءاح لديه. 

: ويقصد به املعلومات اليت حيصل عليهةا الفةرد مةن اآلخةرين لف يةا      اإلقناع االجتماعي .0

 الذاتية. حيث تزيد من اعتقاده بفاعليته إلجناةاتهمن خال  مدحيهم 

: تعمل احلالة االنفعالية على تعزيةز الفاعليةة الذاتيةة للفةرد أو     احلالة النفسية واالنفعالية .2

جيابيةةة للفةةرد تعةزة فاعليتةةه الذاتيةةة بينمةةا احلالةةة السةةلبية  أ ةعافها؛ فاحلالةةة االنفعاليةةة اإل 

يةة  (. أن الفةرد الةذي يتمتةع بالفاعل   4222 )ق ةامي،  تعمل على أ عاف فاعليته الذاتيةة 

 ا ومعرفه حو  مو وع ختصصه، وهةو األكثةر دافعيةة لزجنةاة    طالًعاالذاتية يكون أكثر 

املزيةد عةن مو ةوعه، وجيعةل التعلةيم       ا يف الدراسةة ملعرفةة  ا كبرًيويبذ  الهوًد ،والعمل

 . Goe,  Little & Bell, 2008)ا، وال يشعر طلبته بامللل )ممتًع  ال عم
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الدراسةات السةابقة الةيت تناولةت الفاعليةة الذاتيةة وعالقتهةا        وتباينت نتائج العديد مةن  

 تغريات )التخصص والنةوع( توصةلت دراسةات إىل عةدم وجةود فةروق يف الفاعليةة الذاتيةة         

وأخرى إىل عدم وجود فةروق يف الفاعليةة    .(Rocca & Wash burn, 2006) تعزى ملتغري النوع

( يف حةني وجةدت   4222 )امليةالي واملوسةى،   الذاتية الرتبوية تبعا ملتغريات النوع والتخصص.

  دراسةات فةروق بةني الةةذكور واإلنةاث يف فاعليةة الةذات التدريسةةية لصةاحل الةذكور )هةةادي،        

 النةةوع لصةةاحل اإلنةةاث ا ملةةتغريات ( ووجةةود فةةروق يف فاعليةةة الةةذات  التدريسةةية تبًعةة   4221

(. بينمةا توصةلت دراسةات سةابقة إىل عةدم وجةود فةروق يف        Bede, 2016؛ 4222 )بقيعةي، 

؛ بقيعةي،  4220مستوى فاعلية الذات التدريسية تعةزى إىل مةتغري التخصةص. )الصةاحلي،     

4222). 

ومةن خةال  العةةر  السةاب  يتضةةح نةدرن الدراسةةات الةيت تناولةةت مةتغريات الدراسةةة       

يف  -ا مل يعثر الباحث على أي دراسة متعلقة  تغريات الدراسةة ومرتاب ةة مًعة   احلالية، حيث 

 مما يئة أهميتها البحثية.  -حدود ما توافر للباحث من دراسات

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

( كءامعة ناشةئة إىل مواجهةة التحةديات    4222سعت جامعة اجلوف منذ إنشائها عام )

لتحديات استق اب أعضاء هيئةة تةدريس لةديهم الكفةاءن     و اولة التغل  عليها ومن  من ا

والقةةدرن علةةى النهةةو  بالعمليةةة التعليميةةة. إ ةةافة إىل تفعيةةل اسةةتخدام تقنيةةات الةةتعلم يف    

خمتلف الكليات وذلك بتوفري األدوات والئامج واألجهزن احلاسوبية املتصلة بشبكة االنرتنت 

وأني ةت بعمةادن الةتعلم اإللكرتونةي     ،  ذا أسست وحدات التعلم اإللكرتونةي يف كةل كليةة   

مهمة تفعيل وت وير الةئامج لةدالها يف التعلةيم، كةذلك سةعت اجلامعةة إىل تشةءيع أعضةاء         

وذلك بتةوفري حزمةة    ،هيئة التدريس على توظيف أدوات التعلم اإللكرتوني يف عملية التعلم

وتةدري  األعضةاء علةى كيفيةة اسةتخدامها لتحسةني عمليةة         ،من الةن م الةتعلم اإللكرتونيةة   

 التعلم والتعليم ولتحسني الفاعلية الذاتية  م. 
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ا ألنه ال يكفةي وجةود أجهةزن ووسةائل التكنولوجيةا املختلفةة لةدمج التكنولوجيةا         ون ًر

إذ مل تتوفر لةدى أعضةاء هيئةة التةدريس االعتقةاد الةالةم برهميةة ذلةك وإ ةانهم           بالتدريس،

 ChanMin, Min) برهمية و رورن التغلة  علةى أي عقبةات أو معوقةات تقةف دون حتقيقةه      

Kyu, Chiajung, Michael & Karen, 2013; Vanessa,et al., 2018) 

إىل أن اجتاهةات وأحكةام ومعتقةدات أعضةاء      Theodore (2012)وما أشارت له دراسة  

ا يف تنفيةةذه بالشةكل الةةذي   ا كةبريً حتةةدي هيئةة التةةدريس السةلبية حةةو  الةتعلم اإللكرتونةةي متثةل     

نةه كلمةا اةدادت قناعةة    أ  (Chan, 2008)يةددي إىل حتسةن عمليةة الةتعلم والتعلةيم ومةا ذكةره        

أعضاء هيئة التدريس بفعالية أدائهم، اةداد من مستوى أدائهم  التعليمي، وسعوا إىل ت وير 

 أمام حتسني حتصيل ال لبة.أنفسهم وثابروا لتذليل أي صعوبات أو عوائ  تقف حائال 

ومن خال  تواجد الباحث يف العملية التعليمية )عضو هيئة تدريس( الحة  أن تفاعةل   

 عةام  يف جامعة اجلةوف  َ بِّأعضاء هيئة التدريس باجلامعة مع ن ام التعلم اإللكرتوني الذي ُط

ة ( مل يكةةن بالصةةورن امل لوبةةة حيةةث ةاد ذلةةك مةةن أعبةةاءهم وجةةود أعبةةاء تدريسةةي    4225)

جناةهةةا كمت لبةةات إإ ةةافية، إ ةةافة إىل وجةةود مت لبةةات ي لةة  مةةن عضةةو هيئةةة التةةدريس  

 اجلودن واإلرشاد األكاد ي.

ومن خال  مراجعة األدب الرتبةوي املتعلة   و ةوع الدراسةة وجةد الباحةث تبةاين يف        

مةن   فمنهةا  ،نتائج العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت االجتاه حنةو الةتعلم اإللكرتونةي   

 ,Panda & Mishra, 2007; Little & Naimiمثةل دراسةات )   ،جيةابي ومرتفةع  إوجةدت اجتةاه   

 ا دراسةةةةة( و ايةةةةًد4222 ؛ الصةةةةعيدي،4225 السةةةةدحان، ؛4222 احلمةةةريي،  ؛2011

 .(4222دراسة )احلمريي،  ا( وجيًد4222 )سياف والقح اني،

الةةتعلم اإللكرتونةةي وكةةذلك تبةةاين نتةةائج الدراسةةات الةةيت تناولةةت عالقةةة االجتةةاه حنةةو  

)التخصةةص والنةةوع(، فمنهةةا مةةن وجةةدت فةةروق تعةةزى ملةةتغري التخصةةص لصةةاحل     ةةتغريات

( ومنهةا مةن توصةلت إىل عةدم     Behera, 2012ختصص العلوم وملتغري النةوع لصةاحل الةذكور )   
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؛ الكنعةةان، 4222 وجةةود فةةروق تعةةزى ملةةتغريي التخصةةص والكليةةة )سةةياف والقح ةةاني،

4222.) 

الدراسةات الةيت تناولةت االجتةاه حنةو الةتعلم اإللكرتونةي وفاعليةة الةذات          ا لندرن وأيًض

أي دراسةةة حبثةةت مةةتغريات  -سةة  اطالعةةه وعلمةةهحب-حيةةث مل جيةةد الباحةةث  ،التدريسةةية

 الدراسة احلالية.

وبناء على ما سب  جاءت هذه الدراسة للتعرف على طبيعة العالقة بني اجتةاه أعضةاء   

وتتحةدد أسةئلة الدراسةة     كرتوني وفاعلية الةذات التدريسةية،  هيئة التدريس حنو التعلم اإلل

 تي:على النحو اآل

 ما اجتاه أعضاء هيئة التدريس حنو التعلم اإللكرتوني؟  (2)

هل توجد عالقة بني اجتاه أعضاء هيئة التدريس حنو التعلم اإللكرتوني وفاعلية الذات    (4)

 التدريسية؟

اإللكرتونةي تعةزى إىل التخصةص الدراسةي،     توجد فةروق يف االجتةاه حنةو الةتعلم      هل  (0)

 والنوع االجتماعي؟

التخصةص الدراسةي، والنةوع     فاعلية الذات التدريسةية تعةزى إىل  هل توجد فروق يف   (2)

 ؟االجتماعي

 :تهدف الدراسة إىلأهداف الدراسة: 

 معرفة اجتاه أعضاء هيئة التدريس حنو التعلم اإللكرتوني. .2

متغريي االجتاه حنو التعلم اإللكرتوني وفاعلية الذات الكشف عن العالقة االرتباطية بني  .4

 التدريسية.

اليت قد  الكشف عن الفروق يف متغريي االجتاه حنو التعلم اإللكرتوني والفاعلية الذاتية، .0

 النوع االجتماعي والتخصص الدراسي. ُتعزى إىل متغريات:
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 : نيتستمد الدراسة أهميتها من جانبني رئيس أمهية دراسة:

 اجلان  الن ري:  :أوال 

تنبثةة  أهميةةة الدراسةةة احلاليةةة مةةن أهميةةة املةةتغريات الةةيت تتناو ةةا )االجتةةاه حنةةو الةةتعلم      .2

اإللكرتوني، وفاعلية الذات التدريسية( فالتعلم اإللكرتونةي تكمةن أهميتةه يف انسةءامه     

يف حةني   مع الت ور يف الالي التقنية والتعلم، السيما يف إبةراة دوره يف التعلةيم اجلةامعي.   

أن التعرف علةى فاعليةة الةذات  التدريسةية لةه أهميةة كةبرين يف تقيةيم واقةع أعضةاء هيئةة            

 التدريس وإحساسهم بومكانية جناحهم يف ممارسة مهام مهنة التعليم.

قد تساعد نتةائج الدراسةة يف التنبةد باجتةاه أعضةاء هيئةة التةدريس املسةتقبلي حنةو الةتعلم             .4

 نية تنمية هذه االجتاهات وتكوين اجتاهات اجيابية.اإللكرتوني باإل افة إىل إمكا

الةةيت حتةةاو    -يف حةةدود اطةةالع الباحةةث - تعةةد هةةذه الدراسةةة مةةن الدراسةةات القليلةةة    .0

 استكشاف العالقة بني االجتاه حنو التعلم اإللكرتوني وفاعلية الذات التدريسية.

 ا: اجلان  الت بيقي:ثانًي

ومقيا    اولة الباحث ت وير مقياسني: مقيا  االجتاه حنو التعلم اإللكرتوني،  .2

فاعلية الذات التدريسية ملساعدن اجلهات املعنية لتقييم فعالية الئامج واخل ط اليت ترمي 

 إىل ت وير العملية التعلم.

اخل ط من املدمل أن تساعد نتائج هذه الدراسة متخذي القرار يف اجلامعة على بناء   .4

والئامج اليت من شرنها تعزة ثقافة التعلم اإللكرتوني لدى أعضاء هيئة التدريس وتنمية 

 فاعليتهم التدريسية.

قد تساهم نتائج الدراسة يف تقديم مقرتحات إىل عمادن التعلم اإللكرتوني والتعلم عن   .0

 بعد يف اجلامعة تسهم يف إعداد برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس.

تسهم نتائج الدراسة وتوصياتها يف حتسني كفاية أعضاء هيئة التدريس يف ثقافة تقنية قد   .2

يف أنش ة وبرامج التعلم والتعليم من خال  إعداد برامج أو تقديم  ُتدمجاملعلومات لكي 

 دورات وورش عمل.
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 مصطلحات الدراسة:
االسةتعداد العقلةي واالنفعةالي    ا من : يعرفه الباحث برنه: حالة داخلية ثابتة نسبي االجتاه .2

والسلوكي إلع اء تقييم لكيان ما )مو وع أو شخص أو و ع أو فكةر معةني( بدرجةة    

 من التفضيل أو عدم التفضيل.

: ويعرفه الباحث برنه: من ومة تعليمية تعلُّمية يتم من خال ا عر  التعلم اإللكرتوني .4

املختلفة من قبل عضو هيئة التدريس أو  توى املادن التعليمية باستخدام التقنية برنواعها 

لتعلم هذا احملتوى مةن قبةل ال الة   يف أي وقةت ويف أي مكةان سةوءا برسةلوبي الةتعلم         

أو غري املتزامن. وإجرائيا: بالدرجة اليت حيصل عليها عضو هيئة التدريس من  املتزامن،

 خال  استءابته لعبارات املقيا  املعد لذلك.  

: يعرفهةةا الباحةةث برنهةةا: معتقةةدات عضةةو هيئةةة التةةدريس   يسةةيةالفاعليةةة الةةذات التدر .0

وتصوراته حو  قدرته على أداء واجناة مهامةه التدريسةية والةيت تسةهم يف حتقية  نةواتج       

التعلم املرغوبة والقدرن على التفاعل مع بةرامج الةتعلم واحملتةوى اإللكرتونةي يف عمليةة      

ا الفةةرد مةةن خةةال  إجابتةةه علةةى وتعةةرف إجرائيةةا: بالدرجةةة الةةيت حيصةةل عليهةة  .الةةتعلم

 املقيا  املستخدم يف الدراسة.

 الدراسة: حدود
 تقتصر عينة الدراسة على أعضاء هيئة التدريس يف جامعة اجلوف.  احلدود البشرية : 

 هة.2222-2222الفصل الدراسي الثاني  :احلدود الزمنية 

 السعودية.: جامعة اجلوف يف مشا  غرب اململكة العربية احلدود املكانية 

 مقيةةةا  االجتةةةاه حنةةةو الةةةتعلم اإللكرتونةةةي ومقيةةةا  فاعليةةةة الةةةذات  أدوات الدراسةةةة :

 التدريسية.
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 :الدراسة فروض

يف  وء استقراء الدراسات السابقة، واإلطار الن ري،  كن صياغة فةرو  الدراسةة   

 على النحو اآلتي:

 التدريس جبامعة اجلوف.جيابية حنو التعلم اإللكرتوني لدى أعضاء هيئة إتوجد اجتاهات   .2

( بةني االجتةاه   2025≥&)ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةة   .4

حنةةو الةةتعلم اإللكرتونةةي وفاعليةةة الةةذات التدريسةةية لةةدى أعضةةاء هيئةةة التةةدريس جبامعةةة 

 اجلوف.

الةتعلم  يف االجتةاه حنةو   ( 2025≥&)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسةتوى داللةة    .0

اإللكرتوني لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجلوف تبعا ملتغريي )التخصةص الدراسةي،   

 .والنوع االجتماعي(

يف فاعليةةة الةةذات  ( 2025≥&) ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة    .2

التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجلةوف تبعةا ملةتغريي )التخصةص الدراسةي،      

 .والنوع االجتماعي(

 إجراءات الدراسة:
اسةتخدم الباحةث املةنهج الوصةفي االرتبةاطي املقةارن باعتبةاره املةنهج         : منهج الدراسةة  أوال 

 األنس  للدراسة احلالية.

تكون التمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس يف  ثانًيا: التمع وعينة الدراسة:

هة، 2222-2222جامعة اجلوف يف لفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

( أعضاء هيئة تدريس وف  إحصائية عمادن أعضاء هيئة التدريس 2122) وعددهم

                                        واملوظفني.
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 :الدراسةعينة 

ا مةن أعضةاء هيئةة التةدريس جبامعةة      ( عضةوً 442عينة الدراسة األساسية مةن ) تكونت 

اجلوف مةن خمتلةف الكليةات والتخصصةات ومت اختيةار العينةة بال ريقةة العشةوائية واجلةدو           

 س  متغريات الدراسة.  حبالتالي يبني توةيع العينة 

 الدراسة حسب متغري التخصص والنوعتوزيع عينة : (1)اجلدول 

 اجملموع أعضاء هيئة التدريس املتغري

 التخصص

 

 124 علمي
227 

 103 ن ري

 النوع

 

 173 ذكر
227 

 54 أنثى
 

 أدوات البحث:
 .)إعداد الباحث()البالك بورد(  مقيا  االجتاه حنو التعلم اإللكرتوني -2

 مر إعداد مقيا  االجتاه حنو التعلم اإللكرتوني باملراحل اآلتية:

 األطر الن رية اخلاصة باالجتاه حنو التعلم اإللكرتوني، والدراسات السابقة.أ. االطالع على 

ب. االسرتشاد ببعن األدوات اليت اسُتخدمت لقيا  االجتاه حنو التعلم اإللكرتوني اليت 

وذلك لالستفادن يف تصميم أدان  صممت من خال  املفاهيم الن رية والبحوث السابقة

 وبناء فقراتها. الدراسة

اليت تضمنتها التعريفات  ،ا ومناسبة  لعينة الدراسة احلاليةحتديد األبعاد األكثر تكراًر ج. 

والدراسات السابقة واألدوات اخلاصة بقيا  االجتاه حنو التعلم اإللكرتوني، حيث 

االستمتاع و هي: أهمية التعلم اإللكرتوني، أمكن للباحث حتديد ثالثة أبعاد أساسية

 بيئة التعلم اإللكرتوني.وبالتعلم اإللكرتوني، 
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بعد االطالع على تعريفات االجتاه حنو التعلم اإللكرتوني يف البحوث واملقاييس السابقة  د. 

وخصائصها، حرت الباحث على مجع أكئ عدد ممكن من العبارات ذات الصلة 

 اإللكرتوني، وتكون املقيا  يف صورته األولية من املباشرن  تغري االجتاه حنو التعلم

 ( عبارن. 04)

 اخلصائص السيكومرتية للمقياس:
قام الباحث حبساب صدق املقيا  يف الدراسة احلالية بال ريقتني  :صدق املقيا :أوال 

 التاليتني:

(  كمني من املتخصصني يف الرتبية 22عر  املقيا  على عدد ) صدق احملكمني: ( 2

%( من آراء احملكمني وذلك للتركد من سالمة 82وعلم النفس، وأخذ اتفاق ما نسبته )

مجعوا على أاللغة، ومدى مالئمته ألغرا  الدراسة والا  الذي تنتمي إليه قد 

 ( فقرن.04ته األصلية )مالئمة األدان ألغرا  الدراسة وبقى املقيا  على فقرا

  :الصدق العاملي  (4

عضاء هيئة أا من ( عضًو224للمقيا  على عينة مكونة من ) صدق التحليل العاملي  أ( 

 Factorial التدريس يف اجلامعة غري عينة الدراسة احلالية  للكشف عن البنية العاملية

Structure ،التحليل العاملي واستخدم  للمقيا  وحتديد العوامل املتمايزن فيه

 Principalفقرن( ب ريقة املكونات األساسية 04) االستكشايف ملفردات املقيا 

Components (PC) التدوير املتعامد ب ريقة الفار كس  وتلينج وVarimax،  واعتمد

عن  Eigenvalue)ال تقل قيمة اجلذر الكامن / القيمة املميزن  Kaiserعلى  ك كايزر 

وقد أسفر  (.2002واستبعدت املفردات ذات التشبعات األقل من ) الواحد الصحيح،

على  (2022 ؛2022 ؛200205التحليل عن ظهور ثالثة عوامل  جبذر كامن قيمته )

 التوالي:

( 24)أهمية الةتعلم اإللكرتونةي(: وعةدد املفةردات الةيت تشةبعت عليةه )        العامل األو 
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%( 01082) (، وفسر هذا العامةل 20810 - 20221مفردات امتدت تشبعاتها من )

(، وقةد  24022وبلغةت قيمتةه املميةزن )    من التباين الكلي املفسر بواس ة املقيةا ، 

-20-22-1-8-2-0-4-2الفقةةرات ) ا داالًّتشةةبعت علةةى هةةذا العامةةل تشةةبعً  
22-25-22-28.) 

( 1) عليةه عدد املفردات الةيت تشةبعت    )االستمتاع بالتعلم اإللكرتوني(: العامل الثاني

%( مةن  8028) وفسةر هةذا العامةل    (،2080-2002) مفردات امتدت تشةبعاتها مةن  

ويقةيس   (،40821وبلغةت قيمتةه املميةزن )    التباين الكلي املفسر بواسة ة املقيةا ،  

 (.48-42 -45-42-40 -42-42-21-2) هذا العامل الفقرات اآلتية:

( 22) الةةيت تشةةبعت عليةةه )بيئةةة الةةتعلم اإللكرتوني(:عةةدد املفةةردات    العامةةل الثالةةث 

%( مةن  20022) (، وفسر هذا العامةل 2085 -2022) مفردات امتدت تشبعاتها من

(،ويقةيس هةذا   2002التباين الكلي املفسر بواس ة املقيا ، وبلغت قيمته املميزن )

(. 04-02-02-41-42-44-22 -24-22-5-2العامةةل الفقةةرات اآلتيةةة: ) 

 ( عبارن.04يتكون من ) وبذلك أصبح املقيا  يف صورته النهائية

: للتركد من صدق النموذج الذي مت التوصل إليه من خةال   التوكيدي الصدق العاملي  (ب

التحليل العاملي االستكشايف قةام الباحةث بةوجراء التحليةل العةاملي التوكيةدي للنتةائج        

املسةةتخرجة مةةن التحليةةل العةةاملي االستكشةةايف باسةةتخدام برنةةامج التحليةةل اإلحصةةائي 

AMOS. V.21        ومت حساب كةل مةن معةامالت االحنةدار املعياريةة ومعةامالت االحنةدار ،

واخل ر املعياري والقيمة احلرجة اليت تعاد  قيمة  ت  وداللتها، والشةكل   ،الالمعيارية

 ( يو ح شكل املسار للتحليل العاملي التوكيدي.2)
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 (1شكل )

 ملقياس االجتاه حنو التعلم اإللكرتوينشكل املسار للتحليل العاملي التوكيدي 

كما أكدت نتائج التحليل العاملي التوكيدي أن مجيةع معةامالت االحنةدار الالمعياريةة     

(، كمةا أظهةرت النتةائج ارتفةاع معةامالت      20222جاءت قيمها احلرجةة دالةة عنةد مسةتوى )    

ة. ممةا يةد  علةى    ( ومجيعهةا قةيم مقبولة   20222إىل  200االحندار املعياري اليت تراوحت بني )

صةةحة طةةوذج البنيةةة العامليةةة ملقيةةا  االجتةةاه حنةةو الةةتعلم اإللكرتونةةي لةةدى أفةةراد العينةةة           

 االست العية. 

 ،كما مت التركد من حسن م ابقة النموذج املقرتح من خال  حساب مدشةرات امل ابقةة  

 (. 4اليت يتضح أنها يف املدى املقبو  حلسن امل ابقة،كما يو حها اجلدو  )

 مؤشرات حسن املطابقة لنموذج التحليل العاملي التوكيدي ملقياس االجتاه حنو التعلم اإللكرتوين: (2جدول )
 املدى املثايل للمؤشر قيمة املؤشر مؤشرات حسن املطابقة م

 dfودرجةةات احلريةةة   X2مدشةةر النسةةبة بةةني قةةيم   2
(CMIN) 

 (5أقل من ) 40022

 االقرتاب من الصفر 2،242 (RMR)مدشر جذر متوس ات مربعات البواقي   4

 2إىل  2،218 2 (GFI)مدشر حسن امل ابقة  0
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مدشةةر حسةةن امل ابقةةة املصةةحح بةةدرجات احلريةةة     2
(AGFI) 

 2إىل  2 2،222

 2إىل  2،242 2 (NFI)مدشر امل ابقة املعياري  5

 2إىل  2،512 2 (RFI)مدشر امل ابقة النسيب  2

 2إىل  2،220 2 (IFI)مدشر امل ابقة املتزايد  2

 2إىل  2،222 2 (TLI)مدشر توكر لويس   8

 2إىل  2،201 2 (CFI)مدشر امل ابقة املقارن  1

 2،222 (RMSEA)جذر متوسط مربع اخل ر التقرييب  22
فرقل أو  2،25

 فرقل2،28

الةداخلي ملقيةا  االجتةاه حنةو       الباحةث االتسةاق   سة حب :االتساق الداخلي للمقيةا   :اثانًي

التعلم اإللكرتوني عن طري  حساب معامل االرتبةا  بةني درجةة كةل عبةارن والدرجةة       

الكلية للبعد الذي تنتمةي إليةه بعةد ت بية  املقيةا  علةى عينةة اسةت العية بلة  عةددها           

( مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريس مةةن غةةري عينةةة الدراسةةة، واجلةةدو  التةةالي يو ةةح  224)

 ذلك:

ني درجة كل عبارة معامل االرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، وب: (3) جدول
 (112ملقياس االجتاه حنو التعلم اإللكرتوين )ن =  والدرجة الكلية

 العبارة
بعد أمهية 
التعلم 

 اإللكرتوين

الدرجة 
 الكلية
 للنقياس

الدرجة 
 الكلية
 للنقياس

بعد 
االستمتاع 

 ابلتعلم
 اإللكرتوين

الدرجة 
 الكلية
 للنقياس

 العبارة
بعد بيئة 
التعلم 

 اإللكرتوين

الدرجة 
 الكلية
 للنقياس

1 8،7،2** 712،2** 6 222،2* 674،2** 4 4،6،2** 021،2** 
2 864،2** 74،،2** 1، ،28،2** 71،،2** 0 ،06،2** 6،8،2** 
، 4،2،2** 462،2** 22 227،2* ،24،2** 12 ،40،2** 62،،2** 
7 81،،2** 611،2** 21 722،2** 0،8،2** 12 00،،2** 127،2 
8 88،،2** 648،2** 2، 67،،2** 012،2** 16 480،2** 148،2 
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، 774،2** 0،4،2** 24 00،،2** 4،8،2** 22 471،2** ،22،2** 
11 ،12،2** 702،2** 20 68،،2** 2،،،2** 27 ،،1،2** 672،2** 
1، 876،2** 747،2** 26 7،6،2** 228،2* 2، ،28،2** 624،2** 
14 888،2** 772،2** 28 021،2** 721،2** ،2 626،2** ،1،،2** 
10 880،2** 7،،،2** --- ---  ،1 408،2** ،82،2** 
17 ،28،2** 72،،2** --- ---  ،2 040،2** 422،2** 
18 8،7،2** 718،2** --- ---  --- ---  

)بني درجة كل عبارن والدرجة الكليةة   ( أن قيم معامالت االرتبا 0يتضح من اجلدو  )      

(، وكانةت مجيةع قةيم معةامالت االرتبةا  بةني       8،2 12 - 442،2للبعد(  تراوحةت بةني )  

(، 2،22درجة كل عبارن والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليةه دالةة عنةد مسةتوى داللةة )     

 ( وللةةتني تتبعةةان البعةةد الثةةاني فكانتةةا دالةةتني عنةةد مسةةتوى  42، 2باسةةتثناء العبةةارتني رقمةةا )

ارن والدرجةةة الكليةةة للمقيةةا (  (، وأن قةةيم معةةامالت االرتبةةا )بني درجةةة كةةل عبةة  2025)

(، وكانت مجيع قيم معامالت االرتبا  بني درجة كل 224،2- 222،2تراوحت ما بني )

( 42(، ما عدا العبارن رقم )2،22عبارن والدرجة الكلية للمقيا  دالة عند مستوى داللة )

ني ( غةةري دالةةت22-24) يف حةةني كانةةت العبارتةةان رقمةةا (،2025فكانةةت دالةةة عنةةد مسةةتوى )

( عبةارن. وحلسةاب   02وأصبح املقيا  يف صورته النهائية يتكةون مةن )   وبالتالي مت حذفهما،

معامل االرتبا  بني درجة األبعاد وبعضها والدرجة الكلية للمقيا  كما هو مبني يف اجلدو  

 التالي: 

 (112)معامل االرتباط بني درجة األبعاد وبعضها والدرجة الكلية للمقياس ن = : (4)جدول 

 األبعاد
أمهية التعلم 
 اإللكرتوين

االستمتاع ابلتعلم 
 اإللكرتوين

بيئة التعلم 
 اإللكرتوين

 - - **455،2 االستمتاع بالتعلم اإللكرتوني

 - * 221،2 ** 000،2 بيئة التعلم اإللكرتوني

 ** 252،2 ** 212،2 ** 844،2 الدرجة الكلية للمقيا 

 (1،15) دالة عند مستوى(، *: 1،11) **: دالة عند مستوى
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( أن قيم معامالت االرتبا  بني األبعاد وبعضها والدرجة 2يتضح من اجلدو  الساب  )

(، وكانت مجيع قيم معامالت االرتبا  بني درجة 844،2 -455،2الكلية تراوحت بني )

 (.2،22كل بعد والدرجة الكلية للمقيا  قيم دالة عند مستوى داللة )

وذلةك   : استخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ حلسةاب ثبةات املقيةا ،    ا: ثبات املقياثالًث

( مشارك من أعضاء هيئةة التةدريس، ويو ةح اجلةدو      224) بعد ت بي  املقيا  على

 ( معامل الثبات لكل بعد والدرجة الكلية للمقيا .  2)

  التعلم اإللكرتوين معامالت الثبات لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو: (5)جدول 
 (112)ن = 

 معامل الثبات البعد
 12،2 أهمية التعلم اإللكرتوني

 22،2 االستمتاع بالتعلم اإللكرتوني

 22،2 بيئة التعلم اإللكرتوني

 88،2 الدرجة الكلية للمقيا 

( أن معامالت الثبات لألبعاد والدرجة الكلية للمقيا  تراوحت 5) يتضح من اجلدو 

مما يشري إىل الثقة يف النتائج الةيت   ( ومجيعها معامالت ثبات مقبولة،2،12 -2،22)ما بني 

وبعد حساب اخلصائص السيكومرتية ملقيا  االجتةاه    كن التوصل إليها من خال  املقيا ،

( عبارن موةعة على 02) حنو التعلم اإللكرتوني أصبح املقيا  يف صورته النهائية يتكون من

 ثالثة أبعاد للمقيا  كما يلي: 

 س االجتاه حنو التعلم اإللكرتوينالصورة النهائية ملقيا: (6) جدول

 اجملموع أرقام العبارات اخلاصة بكل بعد البعد م
-22-20-24-22-1-8-2-0-4-2 أهمية التعلم اإللكرتوني 2

25-22 

24 
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 1 42-42-40-44-42-21-28-22-2 االستمتاع بالتعلم اإللكرتوني 4

 1 02-41-48-42-45-42-22-5-2 بيئة التعلم اإللكرتوني 0

 02 الموع

عبةارن  موةعةة علةى     (02) يتكون املقيا  يف صورته النهائيةة مةن   :ا: تصحيح املقيا رابًع

 ثالثة أبعاد، ويصحح املقيةا  مةن خةال  االسةتءابة علةى مقيةا  متةدرج  اسةي:        

 -4 -0 -2 -5) وتع ى الدرجات ا(،)إطالق  ،ا()نادًر (،)أحيانا  ا(،)غالًب ا(،)دائًم
 -0 -4 -2( لكل عبارن اجيابية أما العبارات السةالبة فةتعكس الدرجةة أي تصةحح )    2
 .( درجة02درجة، وأقل درجة ) (252(، ويكون أعلى درجة للمقيا  )5 -2

 )إعداد الباحث(. :مقيا  فاعلية الذات  التدريسية -4

 إعداد املقيا  مرت باملراحل اآلتية:خ وات 

 ة.االطالع على األطر الن رية اخلاصة بالفاعلية الذاتية، والدراسات واألحباث السابق  -أ

االسرتشةاد بةةبعن األدوات الةةيت اسةةُتخدمت لقيةةا  فاعليةةة الةةذات  التدريسةةية الةةيت   -ب

 تصةميم أدان  وذلك لالسةتفادن يف  صممت من خال  املفاهيم الن رية والبحوث السابقة

 الدراسةاحلالية وبناء فقراته.

الةيت تضةمنتها التعريفةات     ،ا ومناسبة  لعينة الدراسة احلاليةة حتديد األبعاد األكثر تكراًر -ج

والدراسات السابقة واألدوات اخلاصة بقيا  فاعلية الذات  التدريسةية، حيةث أمكةن    

 للباحث حتديد أربعة أبعاد أساسية هي:   

 األو :اسرتاتيءيات التعلم.الُبعةد  -

 .الُبعةد الثاني: إدارن املوقف التعليمي -

    .الُبعةد الثالث:التواصل مع ال لبة -

 البعد الرابع: تنمية التفكري. -

( عبةارن لقيةا  فاعليةة الةذات  التدريسةية، حيةث       24يف  وء ما سب  صاغ الباحةث )  -د

اشةتمل البعةد    إذ ،بارات اليت تقيسةه ا من العُخصص لكل ُبعد من األبعاد األربعة عدًد
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( 2( عبةارات، والبعةد الثالةث علةى)    22( عبارن، والبعد الثاني علةى ) 22األو  على)

( عبةارات. بعضةها ِصةي  يف صةورن اجيابيةة واآلخةر يف       1عبارات، والبعد الرابع علةى ) 

، ويلي صورن سالبة وتشمل األبعاد األساسية األربعة السابقة لفاعلية الذاتية التدريسية

ا( لكةل اختيةار   ا، إطالق ة ا، نةادرً ا، أحياًنة ا، غالًبة كل عبارن  سة اختيارات هي )دائًمة 

 درجة. 

 اخلصائص السيكومرتية للمقياس:
 : قام الباحث حبساب الصدق يف الدراسة احلالية بال ريقتني التاليتني:: صدق املقيا أوال 

مةن املتخصصةني يف الرتبيةة     (  كمةني 22: عةر  املقيةا  علةى عةدد )    صدق احملكمني ( 2

%( من آراء احملكمني وذلك للتركةد مةن سةالمة    82) وأخذ اتفاق ما نسبته وعلم النفس،

مجعةوا علةةى  أاللغة،ومةدى مالئمتةه ألغةرا  الدراسةة والةا  الةذي تنتمةي إليةه وقةد          

 ( فقرن.02مالئمة األدان ألغرا  الدراسة وبقى املقيا  على فقراته األصلية )

 :العامليالصدق   (4

ا  من أعضةاء هيئةة   ( عضًو224على عينة مكونة من ) صدق التحليل العاملي للمقيا  ( أ

  Factorial Structure التةدريس غةري عينةة الدراسةة احلاليةة  للكشةف عةن البنيةة العامليةة         

واسةةتخدم التحليةةل العةةاملي االستكشةةايف     للمقيةةا  وحتديةةد العوامةةل املتمةةايزن فيةةه،    

 Principal Components (PC)فقةرن( ب ريقةة املكونةات األساسةية      04) ملفردات املقيا 

، واعتمةةةد علةةةى  ةةةك   Varimax ةةةوتلينج والتةةةدوير املتعامةةةد ب ريقةةةة الفةةةار كس     

عةةن الواحةةد   Eigenvalue)ال تقةةل قيمةةة اجلةةذر الكةةامن/ القيمةةة املميةةزن     Kaiserكةةايزر

(. وقةد أسةفر التحليةل    2002) واستبعدت املفردات ذات التشبعات األقل مةن  الصحيح،

؛ 40254؛ 00220؛ 220222) عن ظهور أربعة عوامل جبذر كامن قيمته على التةوالي 

 :( وفيما يلي التفاصيل20220
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( مفةردات  24وعةدد املفةردات الةيت تشةبعت عليةه )      )اخل ةط التعليميةة(:   العامل األو 

%( مةةن 25012) (، وفسةةر هةةذا العامةةل  20222- 20281) امتةةدت تشةةبعاتها مةةن  

ويقيس هةذا   (،2022التباين الكلي املفسر بواس ة املقيا ، وبلغت قيمته املميزن )

 -22 -20 -24 -22 -22 -1 -8 -2 -0 -4 -2العامل الفقرات اآلتية: )
01). 

( مفةردات  1عدد املفردات الةيت تشةبعت عليةه)    )إدارن املوقف التعليمي(:العامل الثاني 

مةن التبةاين    %(20044) هةذا العامةل  وفسةر   (،2080-2002) امتدت تشبعاتها مةن 

ويقيس هةذا العامةل    (،5055وبلغت قيمته املميزن) الكلي املفسر بواس ة املقيا ،

 (.22 -02 -02 -05 -02 -48 -45 -44 -42) الفقرات اآلتية

( مفةردات  22) عدد املفردات الةيت تشةبعت عليةه    )التواصل مع ال لبة(: العامل الثالث

%( مةن التبةاين   24051) (، وفسةر هةذا العامةل   2085 -2022) امتدت تشبعاتها من

( ويقةيس هةذا العامةل    5041الكلي املفسر بواس ة املقيا ، وبلغت قيمته املميةزن ) 

 (.00 -04 -02 -02 -42 -42 -21 -28-22 -25 -2) الفقرات اآلتية

( 22) )تنميةة الةتفكري لةدى ال الب(:عةدد املفةردات الةيت تشةبعت عليةه         العامل الرابةع 

%( مةن  52058) وفسر هذا العامةل  (،2028 -2005) مفردات امتدت تشبعاتها من

(،ويقةيس هةذا   1082) وبلغت قيمته املميزن التباين الكلي املفسر بواس ة املقيا ،

 (.24 -22 -08 -41 -42 -42 -40 -22 -2 -5) العامةةل الفقةةرات اآلتيةةة:

 ( عبارن.24) وأصبح املقيا  يف صورته النهائية يتكون من

: للتركد من صدق النموذج الذي مت التوصل إليه مةن خةال    التوكيدي الصدق العاملي (ب

التحليل العاملي االستكشةايف قةام الباحةث بةوجراء التحليةل العةاملي التوكيةدي للنتةائج         

املسةةتخرجة مةةن التحليةةل العةةاملي االستكشةةايف باسةةتخدام برنةةامج التحليةةل اإلحصةةائي  

AMOS. V.21   معةامالت االحنةدار املعياريةة ومعةامالت االحنةدار       ، ومت حسةاب كةل مةن
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الالمعيارية واخل ر املعياري والقيمة احلرجة الةيت تعةاد  قيمةة  ت  وداللتهةا، والشةكل      

 ( يو ح شكل املسار للتحليل العاملي التوكيدي.4)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (2شكل )
التدريسيةشكل املسار للتحليل العاملي التوكيدي ملقياس فاعلية الذات   

كما أكدت نتائج التحليل العاملي التوكيدي أن مجيةع معةامالت االحنةدار الالمعياريةة     

(، كمةا أظهةرت النتةائج ارتفةاع معةامالت      20222جاءت قيمها احلرجةة دالةة عنةد مسةتوى )    

( ومجيعها قيم مقبولة. ممةا يةد  علةى    20222إىل  200اليت تراوحت بني )، االحندار املعياري

 صحة طوذج البنية العاملية ملقيا  فاعلية الذات التدريسية لدى أفراد العينة االست العية. 

، كما مت التركد من حسن م ابقة النموذج املقرتح من خال  حساب مدشةرات امل ابقةة  

 (. 2حلسن امل ابقة،كما يو حها اجلدو  ) اليت يتضح أنها يف املدى املقبو 
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 مؤشرات حسن املطابقة لنموذج التحليل العاملي التوكيدي ملقياس فاعلية الذات التدريسية:  (7جدول )

 املدى املثايل للمؤشر قيمة املؤشر مؤشرات حسن املطابقة م

 dfودرجةةةات احلريةةةة    X2مدشةةةر النسةةةبة بةةةني قةةةيم    2
(CMIN) 

 (5)أقل من  40212

 االقرتاب من الصفر 2،242 (RMR)مدشر جذر متوس ات مربعات البواقي   4

 2إىل  2،240 2 (GFI)مدشر حسن امل ابقة  0

 2إىل  2،212 2 (AGFI)مدشر حسن امل ابقة املصحح بدرجات احلرية  2

 2إىل  2،225 2 (NFI)مدشر امل ابقة املعياري  5

 2إىل  2،224 2 (RFI)مدشر امل ابقة النسيب  2

 2إىل  2،282 2 (IFI)مدشر امل ابقة املتزايد  2

 2إىل  2،222 2 (TLI)مدشر توكر لويس   8

 2إىل  2،284 2 (CFI)مدشر امل ابقة املقارن  1

 2،220 (RMSEA)جذر متوسط مربع اخل ر التقرييب  22
فرقل أو  2،25

 فرقل2،28

 ،معامل االرتبا  بةني درجةة كةل عبةارن    : وذلك عن طري  حساب ا: االتساق الداخليثانًي

( يو ةح  8والبعد الذي تنتمي إليه تلةك العبةارن علةى العينةة االسةت العية. واجلةدو  )      

 .معامالت االرتبا  بني درجة كل عبارن ودرجة البعد الذي تنتمي إليه

 (112)ن= معامالت االرتباط بني درجات كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه: (8) جدول

رقم 
 العبارة

 البعد األول
رقم 
 العبارة

 البعد الثاين
رقم 
 العبارة

 البعد الثالث
رقم 
 العبارة

 البعد الرابع

2 282،2** 42 552،2** 2 582،2** 5 228،2 ** 

4 222،2** 44 204،2* 25 248،2** 2 225،2 ** 

0 221،2** 45 222،2** 22 222،2** 22 222،2 ** 

2 202،2** 48 220،2** 28 222،2** 40 202،2 ** 
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8 252،2** 02 845،2* 21 555،2** 42 282،2** 

1 224،2** 05 212،2* 42 202،2** 42 221،2** 

22 228،2** 02 222،2** 42 222،2* 41 242،2 ** 

22 222،2** 02 215،2** 02 202،2** 08 202،2** 

24 228،2** 22 201،2** 02 220،2** 22 221،2** 

20 225،2* - - 04 240،2** 24 248،2** 

22 224،2** - - 00 240،2** - - 

01 224،2** - - - - - - 

 (1،15) (، *: دالة عند مستوى1،11) **: دالة عند مستوى

-555،2) بةةني ( أن قةةيم معةةامالت االرتبةةا  تراوحةةت مةةا    8) يتضةةح مةةن اجلةةدو           
( عبةارن موةعةة   24رصبح املقيا  يتكةون مةن )  ف ( وأن هذه القيم مقبولة إحصائي ا،845،2

على أبعاد املقيا  األربعة.كذلك مت حساب معامالت االرتبا  بني األبعاد الفرعيةة وبعضةها   

( يو ةح معةامالت االرتبةا     1واجلةدو  )  وكذلك يف عالقتها مع الدرجة الكلية، ،البعن

 بني األبعاد وبعضها والدرجة الكلية للمقيا .

)ن  معامالت االرتباط بني األبعاد وبعضها والدرجة الكلية ملقياس فاعلية الذات  التدريسية: (9)جدول 
=112) 

 األبعاد م
اخلطط 
 التعليمية

إدارة املوقف 
 التعليمي

التواصل مع 
 الطلبة

 تنمية التفكري

 - - - **201،2 إدارن املوقف التعليمي 4

 - - **225،2 **252،2 التواصل مع ال لبة  0

 - **202،2 **244،2 **222،2 تنمية التفكري  2

 **880،2 **822،2 **814،2 **888،2 الدرجة الكلية

 (1،15) (، *: دالة عند مستوى1،11) **: دالة عند مستوى

( 814،2، 225،2) يتضح من اجلدو  السةاب  أن معةامالت االرتبةا  تراوحةت بةني     
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االتسةاق الةداخلي للمقيةا . كمةا مت      ومجيعها قيم مقبولةة إحصةائي ا وبةذلك مت التحقة  مةن     

حسةةاب معةةامالت االرتبةةا  بةةني درجةةة كةةل عبةةارن مةةن عبةةارات املقيةةا  والدرجةةة الكليةةة     

( يو ح معامالت االرتبةا  بةني درجةة كةل عبةارن والدرجةة الكليةة        8واجلدو  ) للمقيا ،

 للمقيا .

 (112ية الذات  التدريسية  )ن =معامالت ارتباط بني العبارات والدرجة الكلية ملقياس فاعل: (11)جدول 

رقم 
 العبارة

 معامل االرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل االرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل االرتباط
رقم 
 العبارة

 معامل االرتباط

2 518،2** 24 511،2** 40 525،2** 02 222،2** 

4 241،2** 20 200،2** 42 215،2* 05 582،2** 

0 500،2** 22 582،2** 45 511،2** 02 222،2** 

2 282،2** 25 552،2* 42 228،2** 02 221،2** 

5 584،2** 22 542،2* 42 550،2** 08 202،2** 

2 522،2** 22 212،2* 48 251،2** 01 255،2** 

2 202،2** 28 221،2** 41 522،2** 22 222،2** 

8 242،2** 21 282،2** 02 551،2** 22 242،2** 

1 524،2* 42 502،2** 02 202،2** 24 512،2** 

22 522،2** 42 222،2** 04 018،2** - - 

22 214،2** 44 524،2** 00 524،2* - - 

 (  1،15) (،     *: دالة عند مستوى1،11) **: دالة عند مستوى

- 018،2يتضةةح مةةن اجلةةدو  السةةاب  أن قةةيم معةةامالت االرتبةةا  تراوحةةت مةةابني )  
رصبح عةدد عبةارات املقيةا  يف الصةورن     ف( وأن مجيع هذه القيم مقبولة إحصائي ا، 202،2

( عبارن، وبذلك مت التحق  من االتساق الداخلي للمقيا . هةذا وتشةري النتةائج    24النهائية )

 السابقة يف الوثوق يف صدق وثبات املقيا .
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حلسةاب ثبةات املقيةا  وذلةك بعةد      لفةا كرونبةاخ   أمت اسةتخدام طريقةة    :ا: ثبات املقيةا  ثالًث

( مشارك من أعضةاء هيئةة   224ت بي  املقيا  على عينة است العية بل  عدد أفرادها )

( يو ح معامل الثبات لكةل بعةد مةن أبعةاد املقيةا  والدرجةة       1التدريس، واجلدو  )

 الكلية:

 (112التدريسية  )ن=معامالت الثبات لألبعاد والدرجة الكلية ملقياس فاعلية الذات  : (11)جدول 

 معامل الثبات البعد م
 2012 اخل ط التعليمية  2

 2082 إدارن املوقف التعليمي 4

 2085 التواصل مع ال لبة 0

 2082 تنمية التفكري   2

 2015 الدرجة الكلية للمقيا 

 يتضح من اجلدو  الساب  أن معامالت الثبةات لألبعةاد والدرجةة الكليةة تراوحةت بةني      

( ومجيعهةةا معةةامالت مقبولةةة إحصةةائي ا ممةةا يدكةةد صةةالحية اسةةتخدام هةةذا  15،2 –85،2)

 املقيا .

: بعد أن مت حساب الصدق والثبات ملقيا  فاعلية الةذات  وصف املقيا  يف صورته النهائية

عبةارن متثةل أبعةاد فاعليةة      (24) التدريسية أصبح املقيا  يف صورته النهائية يتكون مةن 

 عبةارن،  (24) اشتمل البعةد األو  )اخل ةط التعليميةة( علةى     الذات  التدريسية، حيث

)التواصل مع  ( عبارات، والبعد الثالث1) )إدارن املوقف التعليمي( على والبعد الثاني

(عبارات.واجلةدو   22والبعد الرابع )تنمية التفكري( علةى )  ( عبارن،22) ال لبة( على

 ذات  التدريسية.التالي يو ح توةيع العبارات على أبعاد فاعلية ال
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 توزيع أرقام العبارات على كل بعد من أبعاد فاعلية الذات  التدريسية: (12)جدول 

 اجملموع أرقام العبارات اخلاصة بكل بعد البعد م

 اخل ط التعليمية  2
2- 4-   0-   2-   8-   1-   22-   22-   

24-   20-   22-   01 
24 

 إدارن املوقف التعليمي 4
42-   44-   45-   48-   02-   05-   
02-   02-   22 

1 

 التواصل مع ال لبة 0
2-   25-   22-   28-   21-   42-   42-   

02-   02-   04-   00 
22 

 تنمية التفكري  2
5-  2-  22-  40-  42-  42-  

41-  08-  22-  24 
22 

 24 إمجالي عدد عبارات املقيا 

ُيصحح املقيا  بوع اء  ةس درجةات السةتءابة ال الة  علةى       ا: تصحيح املقيا :رابًع

ا، وأربعةةة السةةتءابة ال الةة  علةةى العبةةارن بةةة غالبةةا، وثةةالث درجةةات العبةةارن بةةة دائًمةة

ا، ودرجةة  ا. ودرجتني الستءابة ال الة  بةة نةادرً   الستءابة ال ال  على العبارن بة أحياًن

، 2،0، 5الةةدرجات يكةةون )ا، أي أن احتسةةاب واحةةدن السةةتءابة ال الةة  بةةة إطالق ةة 

جلميع العبارات، وتد  الدرجة املرتفعة على ارتفةاع فاعليةة الةذات  التدريسةية      (4،2

ن أعلةى درجةة للمقيةا     ولدى أعضةاء هيئةة التةدريس والعكةس صةحيح، وبالتةالي فة       

            ( درجة. 24قل درجة )أ( درجة و422)

 استجابةمستوى ومدى املوافقة لكل يوضح : (13) جدول

 مدى االستجابة مستوى االستجابة
 4011( أي 2011+ 2وحتى )  2من  سليب

  5( أي4+ 0وحتى  )  0من     اجيابي  

 



 2221أكتوبر   44-1(، ص ص2)(، العدد 8جملة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية اجمللد )

 

31  
 

 ومناقشتها: نتائج الدراسة
جيابية لةدى أعضةاء هيئةة    إ توجد اجتاهات  وينص على أنه: النتائج املتعلقة بالفر  األو 

. للتحق  مةن صةحة الفةر  األو  مت    اإللكرتوني التدريس جبامعة اجلوف حنو التعلم 

حساب املتوس ات احلسابية واالحنرافات املعياريةة السةتءابات عينةة مةن أعضةاء هيئةة       

ا حسةاب  وأيًضة  ،التدريس جبامعة اجلوف على مقيا  االجتةاه حنةو الةتعلم اإللكرتونةي    

ونةة ملقيةا  االجتةاه    املتوسط احلسابي العام واالحنراف املعياري العام جلميع األبعةاد املك 

 حنو التعلم اإللكرتوني، وكانت النتائج كاآلتي: 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة على جمموع أبعاد املقياس من : (14) جدول
 ى االجتاه حنو التعلم اإللكرتوينحيث املوافقة على مد

يب األبعاد م
لرتت

ا
 

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

مستوى 
 االستجابة

 اجيابي 889. 3.47 2 أهمية التعلم اإللكرتوني 2

 اجيابي 618. 3.34 4 االستمتاع بالتعلم اإللكرتوني 4

 اجيابي 579. 3.28 0 بيئة التعلم اإللكرتوني 0

 اجيابي 603. 3.37 املتوسط العام ملقيا  االجتاه ككل

( إىل أن مدى استءابات أفراد العينة جبامعة اجلوف على الموع 22جدو  ) نتائجتشري 

(. 00024أبعةةاد املقيةةا  بشةةكل إمجةةالي، هةةي اسةةتءابات )اجيابيةةة(  توسةةط حسةةابي عةةام ) 

وبالن ر إىل األبعاد نالح  أن البعد األو : أهمية التعلم اإللكرتوني جةاء يف الرتتية  األو    

 يليه يف الرتتي  الثةاني البعةد الثةاني:    (،3.467) توسط حسابيجيابي(  من حيث االجتاه )اإل

(، ثةةم يف الرتتيةة  3.338جيةابي(  توسةةط حسةةابي ) االسةتمتاع بةةالتعلم اإللكرتونةةي اجتةةاه )اإل 

 .(3.279جيةةابي(  توسةةط حسةةابي ) الثالةةث البعةةد الثالث:بيئةةة الةةتعلم اإللكرتونةةي اجتةةاه )اإل  

 .ألو وتشري هذه النتيءة إىل حتق  الفر  ا
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 ;Panda & Mishra, 2007وتتفةة  نتةةائج الدراسةةة احلاليةةة مةةع نتةةائج دراسةةات منهةةا )

Behera, 2012; & Naimi, 2011 Little ،الةةيت توصةةلت إىل وجةةود  4225؛ السةةدحان )

اجتاهةةات اجيابيةةة حنةةو الةةتعلم اإللكرتونةةي. بينمةةا اختلفةةت نتةةائج الدراسةةة احلاليةةة مةةع نتةةائج     

؛ 4222؛ الصةةعيدي، 4222؛ سةةياف والقح ةةاني،   4222، )احلمةةريي دراسةةات منهةةا 

 ( اليت خلصت نتائءها إىل وجود اجتاهات عالية لدى أفراد العينة.4222الكنعان، 

ويعةزو الباحةةث هةةذه النتيءةةة فيمةةا يتعلةة  ببعةةد )أهميةةة الةةتعلم( الةةذي جةةاءت مسةةتوى  

 ،الةتعلم اإللكرتونةي  ا إىل فلسةفة جامعةة اجلةوف باعتمةاد     جيابية( قةد يكةون عائةدً   إاستءابته )

بوصفه إحةدى وسةائل التعلةيم وإيةالء ذلةك االهتمةام مةن قبةل أعلةى املسةتويات يف اجلامعةة            

وذلةةك باعتمةةاد الةةئامج التدريبيةةة واملةةواد والنشةةرات التعليميةةة اخلاصةةة بةةالتعلم اإللكرتونةةي   

جةاء بعةدي   واعتماد البوابة اإللكرتونية كحلقة وصل بني األستاذ وال ال  واإلدارن. يف حني 

)االسةةتمتاع بةةالتعلم اإللكرتونةةي، وبيئةةة الةةتعلم( واملتوسةةط العةةام للدرجةةة الكليةةة لالجتةةاه      

جيابية(، وقد تعزى هذه النتيءة إىل إنتشةار ثقافةة الةتعلم اإللكرتونةي مةن      إ ستوى استءابة )

نشةاء املركةز الةوط  للةتعلم     وخال  حةرت وةارن التعلةيم علةى تفعيةل الةتعلم اإللكرتونةي ب      

نشةةاء عمةةادن الةةتعلم اإللكرتونةةي والةةتعلم عةةن بعةةد يف     إإللكرتونةةي والتعلةةيم عةةن بعةةد، و  ا

كةةذلك سةةعت  ،نشةةاء وحةةدات للةةتعلم اإللكرتونةةي داخةةل الكليةةاتإىل إ ةةافة إاجلامعةةات، 

قامةة دورات تدريبيةة   وعضةاء هيئةة التةدريس ب   أاجلامعة اىل نشر ثقافة الةتعلم اإللكرتونةي بةني    

هميتةه يف احملا ةرات   أة التةدريس اجلةدد مةع الرتكيةز علةى بيةان       عضةاء هيئة  فصةلية وسةنوية أل  

ىل رغبةةة اجلامعةةة يف احلصةةو  علةةى إا يًضةةأوالنةةدوات ودورن يف عمليةةة التعلةةيم، وقةةد يعةةزى 

كةةاد ي وحتقيةة  معةةايري اجلةةودن مةةن خةةال  تفعيةةل الةةتعلم اإللكرتونةةي يف كليةةات االعتمةةاد األ

 و .اجلامعة. وبذلك يتحق  الفر  األ

ج املتعلقة بالفر  الثاني: ينص على انه ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية النتائ

( بةني االجتةاه حنةو الةتعلم اإللكرتونةي وفاعليةة الةذات         2025≥&عند مسةتوى داللةة )  
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  وللتحق  من صحة هذا الفر  التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة اجلوف

درجةةات أعضةةاء هيئةةة التةةدريس يف االجتةةاه حنةةو  سةة  الباحةةث معامةةل االرتبةةا  بةةني حب

( يو ح قيم 25التعلم اإللكرتوني ودرجاتهم يف فاعلية الذات  التدريسية، واجلدو  )

 معامالت االرتبا  بني أبعاد املتغريات املدروسة، لدى املشاركني من العينة.

أبعاد مقياس االجتاه حنو التعلم قيم معامالت االرتباط بني درجات أعضاء هيئة التدريس على : (15) جدول
 (227أفراد العينة الكلية )ن = فاعلية الذات  التدريسية لدى  اإللكرتوين ودرجاهتم على أبعاد مقياس

 األبعاد والدرجة الكلية م
اخلطط 
 التعليمية

إدارة املوقف 
 التعليمي

 التواصل
 مع  الطلبة

تنمية 
 التفكري

الدرجة الكلية 
للفاعلية الذاتية 

 التدريسية
 **20421 20240 20221 **20422 **20421 أهمية التعلم اإللكرتوني 2

 20225 20282 20222 20212 *20251 االستمتاع بالتعلم اإللكرتوني 4

 **20220 *20252 20222 *20222 **20422 بيئة التعلم اإللكرتوني 0

الدرجة  الكلية االجتاه حنو التعلم 

 اإللكرتوني
20425** 20442** 20258 20225* 20425** 

 (.1015* عند مستوى داللة )     (،1011** عند مستوى داللة )

( بةني  2022) ( وجود عالقة موجبة دالة إحصةائي ا عنةد مسةتوى   25) اجلدو يتضح من 

)أهمية الةتعلم اإللكرتونةي( وأبعةاد     البعد األو  من أبعاد االجتاه حنو التعلم اإللكرتوني وهو

)اخل ةةط التعليميةةة، إدارن املوقةةف التعليمةةي( والدرجةةة  الةةذات  التدريسةةية املتمثلةةة يففاعليةةة 

الكلية باستثناء بعدي )التواصل مع ال لبة، تنمية التفكري( فلم تكةن بينهمةا عالقةة، كمةا مل     

 توجد عالقة دالة إحصةائي ا بةني البعةد الثةاني مةن أبعةاد االجتةاه حنةو الةتعلم اإللكرتونةي وهةو           

تاع بالتعلم اإللكرتوني( وأبعاد فاعلية الذات  التدريسةية والدرجةة الكليةة، باسةتثناء     )االستم

(، ويتضةةح أيضةةا 2025بعةةد اخل ةةط التعليميةةة فكانةةت العالقةةة دالةةة إحصةةائي ا عنةةد مسةةتوى )

( بةني البعةد الثالةث مةن     2025(، و)2022وجود عالقة موجبةة دالةة إحصةائي ا عنةد مسةتوى )     
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تعلم اإللكرتونةةي وهةةو )بيئةةة الةةتعلم اإللكرتونةةي( وأبعةةاد فاعليةةة الةةذات  أبعةاد االجتةةاه حنةةو الةة 

)التواصل مةع ال لبةة(، كمةا وجةدت عالقةة موجبةة        التدريسية والدرجة الكلية باستثناء بعد

( بةةني الدرجةةة الكليةةة لالجتةةاه حنةةو اسةةتخدام الةةتعلم       2022دالةةة إحصةةائي ا عنةةد مسةةتوى )   

ة الذاتيةةةة التدريسةةية، وهةةذا يعنةةةى أنةةه كلمةةةا ةادت    اإللكرتونةةي والدرجةةة الكليةةةة للفاعليةة   

االجتاهات االجيابية حنو استخدام التعلم اإللكرتوني لةدى أعضةاء هيئةة التةدريس باجلامعةة،      

 كلما أدى ذلك إىل ةيادن فاعلية الذات  التدريسية.

)أن الفةرد الةذي يتمتةع     Goe, Little & Bell, 2008) مةا ذكةره )  تتفة  هةذه النتيءةة مةع     

ا ومعرفه حةو  مو ةوع ختصصةه، وهةو األكثةر دافعيةة       بالفاعلية الذاتية يكون األكثر إطالًع

املزيد عةن مو ةوعه، وجيعةل التعلةيم      لزجناة والعمل ويبذ  الهودا كبريا يف الدراسة ملعرفة

تعلم. ومةع مةا أشةار إليةه     ا، وال يشعر طلبته بامللل مما يولد لديه اجتاها اجيابيا حنو الة ممتًع ال عم

Skaalvic and Skaalvic (2010)         إىل أن فاعليةة الةذات التدريسةية تتنبةر برهةداف أعضةاء هيئةة

التةةدريس وت لعةةاتهم، واجتاهةةاتهم حنةةو االبتكةةار والتغةةيري، وامليةةل إىل مسةةاعدن ال لبةةة،        

 واستخدامهم السرتاتيءيات التدريس املختلفة واملتنوعة.

نتيءةة قةد تكةون عائةدن إىل إن أعضةاء هيئةة التةدريس مةن ذوي         ويعزو الباحةث هةذه ال  

جيابيةةة حنةةو الةةتعلم اإللكرتونةةي يف المةةل   إا وفاعليةةة الةةذات  التدريسةةية املرتفعةةة أكثةةر توجًهةة  

أنشةة تهم ألنهةةم أكثةةر ثقةةة يف قةةدراتهم ومةةا  لكةةون مةةن كفةةاءن علةةى اسةةتخدام تقنيةةة الةةتعلم 

جيابي و تواه اإللكرتوني يف حني أن االجتاه اإل وعلى التفاعل مع برامج التعلم ،اإللكرتوني

جيابيةة  إواملرتفع لدى أعضاء هيئة التدريس حنو التعلم اإللكرتوني قد يولةد لةديهم معتقةدات    

حنو ما  لكون من مهارات يف كيفية تعاملهم مع التقنية اإللكرتونية مما قد يسهم يف  فاعليتهم 

الذاتية التدريسية. وعلى العكس من ذلك، فرعضاء هيئةة التةدريس مةن ذوي فاعليةة الةذات       

هم يف لعةدم ثقةت   ،جيابية حنو الةتعلم اإللكرتونةي  إا وقل توجًهأالتدريسية املنخفضة قد يكونوا  

ممةا قةد يولةد لةديهم     ، لكرتونيإلاقدراتهم وإمكاناتهم ومهاراتهم يف التعامل مع تقنية التعلم 
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يف حني أن الذين اجتاههم سةليب حنةو الةتعلم اإللكرتونةي قةد يتكةون لةديهم         ا حنوه.اجتاه سلبي 

 وبةذلك ال ، معتقدات سلبية فيما  لكون مةن كفةاءن يف اسةتخدام أدوات الةتعلم اإللكرتونةي     

 يتحق  الفر  الثاني.

النتائج املتعلقة بالفر  الثالث: وينص: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( يف االجتاه حنو التعلم اإللكرتوني لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة 2025≥&داللة )

وللتحق  من صةحة   . اجلوف تبعا ملتغريي )التخصص الدراسي، والنوع االجتماعي(

للعينةات املسةتقلة وذلةك للمقارنةة بةني متوسة ي        الفر  استخدم الباحث اختبار  ت 

استءابات أعضةاء هيئةة التةدريس علةى مقيةا  االجتةاه حسة  مةتغريي )التخصةص،          

  .والنوع(، واجلدو  التالي يو ح ذلك

الداللة ملعرفة الفروق بني استجاابت " ومستوى وقيمة "ت املتوسطات واالحنرافات املعيارية : (16)جدول 
علمي( يف الدرجة الكلية لالجتاه حنو استخدام التعلم اإللكرتوين" –أعضاء هيئة التدريس وفقا لتخصص )أديب

 (227وأبعاده )ن= 

االجتاه التعلم اإللكرتوين 
 وأبعاده

 املتوسط العدد اجملموعة
االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 "ت"

قيمة 
p 

مستوى 
 الداللة

أهمية التعلم 

 اإللكرتوني

 11.55 42.57 103 أدبي

0.641- 

 

 غري دالة
 10.94 43.53 124 علمي

0.52 

 

االستمتاع بالتعلم 

 اإللكرتوني

 6.08 28.21 103 أدبي
0.257 

 

 

 غري دالة
 5.50 28.02 124 علمي

0.80 

 

 5.14 31.61 103 أدبي بيئة التعلم اإللكرتوني
0.428 

 

 

 غري دالة
 5.00 31.32 124 علمي

0.67 

 

الدرجة الكلية لالجتاه 

 حنو التعلم اإللكرتوني

 -0.194 18.56 102.40 103 أدبي

 

 
 غري دالة

 0.85 18.12 102.88 124 علمي
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( أن قيمة  ت  يف أبعاد )أهمية الةتعلم اإللكرتونةي، االسةتمتاع    22يتضح من اجلدو  )

 (،0.522) اإللكرتونةةةي( والدرجةةةةة الكليةةةة، بلغةةةةت  بةةةالتعلم اإللكرتونةةةي، بيئةةةةة الةةةتعلم    

علةةى الرتتيةة ، وهةةى قةةيم غةةري دالةةة إحصةةائية،وهذا يشةةري إىل   0.847)(، )0.669،)(0.798)

علمةي(   -)أدبةي  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة ُتعزى إىل التخصص

اإللكرتوني. وتتف  نتائج الدراسة احلاليةة  يف مجيع األبعاد والدرجة الكلية لالجتاه حنو التعلم 

( الةيت انتهةت إىل   4222سةياف والقح ةاني،   ؛ 4222)احلمةريي،   مع نتائج دراسات منهةا 

عدم وجود فروق ذات داللةة إحصةائية تعةزى إىل مةتغري التخصةص يف حةني اختلفةت نتةائج         

الةيت خلصةت    (Behera, 2012؛ 4222 )الكنعةان،  الدراسة احلالية مع نتائج دراسةات منهةا  

 إىل وجود فروق بني أفراد العينة تعزى إىل متغري التخصص.

ويعزو الباحث هذه النتيءة قد تكون عائدن إىل أن التعلم اإللكرتوني يستخدم من قبةل  

أعضاء هيئة التدريس يف كليات اجلامعة وال يقتصر استخدامه على ختصص معني  فالدورات 

ل عضو هيئة التدريس واحدن بغن الن ر عةن ختصصةه   واملهام واملت لبات اليت ت ل  من قب

 . وجاءت النتيءة متفقة مع الفر  الثالث.اعلمي  مأ اسواء كان ن ري 

" ومستوى الداللة ملعرفة الفروق بني استجاابت واالحنرافات املعيارية  وقيمة "ت املتوسطات: (17)جدول 
الدرجة الكلية لالجتاه حنو التعلم اإللكرتوين وأبعاده إانث( يف –التدريس وفقا للنوع )ذكور  أعضاء هيئة

 (227)ن=

االجتاه حنو التعلم اإللكرتوين 
 وأبعاده

 املتوسط العدد اجملموعة
االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 "ت"

قيمة 
p 

مستوى 
 الداللة

 11.47 42.75 173 ذكور أهمية التعلم اإللكرتوني
-.845 

 

 
غري 

 10.36 44.22 54 إناث دالة
.399 

 

االستمتاع بالتعلم 

 اإللكرتوني

 5.79 28.01 173 ذكور

-.440 

 
غري 

 5.72 28.41 54 إناث دالة
.660 
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 4.83 31.40 173 ذكور بيئة التعلم اإللكرتوني

-.323 

 
غري 

 5.77 31.65 54 إناث دالة
.747 

 

الدرجة الكلية لالجتاه 

 حنو التعلم اإللكرتوني

 746.- 18.41 102.15 173 ذكور

 

غري  

 457. 17.95 104.28 54 إناث دالة

( أن قيمة  ت  يف أبعاد )أهمية الةتعلم اإللكرتونةي، االسةتمتاع    22) يتضح من اجلدو 

(، 20011بةةةالتعلم اإللكرتونةةةي، بيئةةةة الةةةتعلم اإللكرتونةةةي( والدرجةةةة الكليةةةة، بلغةةةت )     

دالةة إحصةائية، وهةذا يشةري إىل     وهى قةيم غةري    على الرتتي ، 0.457)( )0.747(، )20222)

إنةاث( يف   -عدم وجود فروق ذات داللة إحصةائية بةني أفةراد العينةة تعةزى إىل النةوع )ذكةور       

 مجيع األبعاد والدرجة الكلية لالجتاه حنو إدارن التعلم اإللكرتوني.

ويعةةزو الباحةةث هةةذه النتيءةةة  قةةد تكةةون عائةةدن إىل تسةةاوى الفةةرت املتاحةةة لألعضةةاء  

إنةاث( يف اسةتخدام بةرامج الةتعلم اإللكرتونةي يف عمليةة الةتعلم فالةدورات واملهةام           )ذكور/ 

واملت لبات واحدن لألعضاء بغن الن ر عن نوعهم، فتوجهةات جامعةة اجلةوف تن لة  مةن      

خةةال  ترسةةيخ  ثقافةةة اسةةتخدام التقنيةةات اإللكرتونيةةة بةةني منسةةوبيها لكةةي تواكةة  املةةتغريات 

 . وبهذا يتحق  هذا الفر  الثالث.4202الوط    املتسارعة  وف  ر ية  التحو 

توجد فروق  ذات داللةة إحصةائية عنةد     النتائج املتعلقة بالفر  الرابع: ينص على أنه  ال

( يف فاعليةة الةذات التدريسةية لةدى أعضةاء هيئةة التةدريس        2025≥&مستوى داللةة ) 

وللتحق  من  االجتماعي( .ا ملتغريي )التخصص الدراسي، والنوع جبامعة اجلوف تبًع

صةةحة الفةةر  الرابةةع اسةةتخدم الباحةةث اختبةةار  ت  وذلةةك للمقارنةةة بةةني متوسةة ي     

استءابات أعضاء هيئة التدريس على مقيا  فاعلية الذات التدريسية وأبعادها حس  

  .متغريي )التخصص، والنوع( واجلدو  التالي يو ح ذلك
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" ومستوى الداللة ملعرفة اجتاه الفروق بني املعيارية  وقيمة "تاالحنرافات املتوسطات و : (18)جدول 
علمي( يف الدرجة الكلية للفاعلية الذاتية التدريسية  –استجاابت  أعضاء هيئة التدريس وفقا للتخصص)أديب 

 (227وأبعادها )ن=

 م
فاعلية الذات  
 التدريسية وأبعادها

 املتوسط العدد اجملموعة
االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 "ت"

قيمة 
p 

مستوى 
 الداللة

 اخل ط التعليمية 2

التخصص 

 األدبي
103 52.66 5.59 

.091 

 

 غري دالة
التخصص 

 العلمي
124 52.60 4.92 

.928 

 

4 
إدارن املوقف 

 التعليمي

التخصص 

 األدبي
103 40.91 4.45 

1.507 

 

 غري دالة
التخصص 

 العلمي
124 40.09 3.79 

.133 

 

 ال لبةالتواصل مع  0

التخصص 

 األدبي
103 52.13 3.06 

.975 
 

 

 غري دالة
التخصص 

 العلمي
124 51.73 3.10 

.331 

 

2 
تنمية التفكري لدى 

 ال الب

التخصص 

 األدبي
103 46.26 3.64 

2.478 
 

 

 دالة
التخصص 

 العلمي
124 45.03 3.79 

.014 

 

 الدرجة الكلية

التخصص 

 األدبي
103 191.96 14.47 

1.316 
 

.190 

 

 

التخصص 

 العلمي
 غري دالة 14.25 189.44 124

( أن قيمةةة  ت  يف أبعةةاد )اخل ةةط التعليميةةة، إدارن املوقةةف     28يتضةةح مةةن اجلةةدو  )  
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(، 20148التعليمي،  التواصل مع ال لبة( والدرجة الكلية للمقيا ، بلغت على الرتتية  ) 

وهذا يشةري إىل عةدم وجةود    وهى قيم غري دالة إحصائية،  (،20212) (20002(، )20200)

فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف مجيع األبعاد والدرجة الكليةة للفاعليةة الذاتيةة    

علمةي(. واتفقةت نتةائج الدراسةة احلاليةة مةع نتةائج         -التدريسية ُتعزى إىل التخصةص )أدبةي  

 (.4222 ؛ امليالي واملوسى،4220 ؛ الصاحلي،4222 )بقيعي، دراسات منها

يرجع الباحث هذه النتيءة قد تكةون عائةدن إىل أن ختصةص عضةو هيئةة التةدريس ال       و

إذ إن عضةو هيئةة التةدريس     ا  سةتوى فاعليةة الةذات التدريسةية.    ا وكةبريً ا مباشةرً يرتبط ارتباط 

الذي يتحلى  ستوى مرتفع من فاعلية الةذات  التدريسةية يتعامةل مةع مجيةع املقةررات الةيت        

ن فاعليةةة الةةذات التدريسةةية بغةةن الن ةةر عةةن ختصصةةه العلمةةي   يدرسةةها بةةنفس املسةةتوى مةة 

 .اأو أدبي  اوشهادته وخلفيته سواء كان ختصصه علمي 

وقد تكون عائدن كذلك إىل ما تقوم بةه جامعةة اجلةوف مةن إجةراءات يف تعةيني أعضةاء        

هيئة التدريس أو التعاقد معهم تقةوم علةى اختيةار األفضةل وفة  شةرو  تعتمةد علةى معيةار          

امتداد التخصص وتقديرات ال تقةل عةن جيةد جةدا يف مرحلةة البكةالوريو  ومةن جامعةات         

 ر  الرابع. ذات مسعة أكاد ية. وبذلك حتق  الف

" ومستوى الداللة ملعرفة اجتاه الفروق بني تاملتوسطات واالحنرافات املعيارية  وقيمة ": (19)جدول 
إانث( يف الدرجة الكلية للفاعلية الذاتية التدريسية وأبعاده –استجاابت أعضاء هيئة التدريس وفقا للنوع )ذكور 

 (227)ن= 

 م
فاعلية الذات  
 التدريسية وأبعادها

 املتوسط العدد اجملموعة
االحنراف 
 املعياري

 pقيمة  قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

 1.351- 5.43 52.36 173 ذكور اخل ط التعليمية  2
 

.178 
 غري دالة 

  4.47 53.46 54 إناث

إدارن املوقف  4

 التعليمي

 720.- 4.25 40.35 173 ذكور
 

.472 
 غري دالة 

  3.66 40.81 54 إناث
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 252.- 3.16 51.88 173 ذكور التواصل مع ال لبة  0
 

.801 
 غري دالة 

  2.87 52.00 54 إناث

تنمية التفكري لدى  2

 ال الب

 781. 3.72 45.70 173 ذكور
 

.436 
 غري دالة 

  3.93 45.24 54 إناث

الدرجة الكلية للفاعلية 

 الذاتية التدريسية وأبعادها

 545.- 14.74 190.29 173 ذكور
 

.586 
 

 غري دالة

  13.23 191.52 54 إناث

( أن قيمةةة  ت  يف أبعةةاد )اخل ةةط التعليميةةة، إدارن املوقةةف     21يتضةةح مةةن اجلةةدو  )  

التعليمةي،  التواصةةل مةةع ال لبةةة، تنميةةة الةتفكري( والدرجةةة الكليةةة للمقيةةا ، بلغةةت علةةى   

قةةيم غةةري دالةةة   وهةةى  (،20852( (،20202) (،20822) (،20224) (،20228الرتتيةة  )

إحصائية، وهذا يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللةة إحصةائية بةني أفةراد العينةة يف مجيةع       

 إناث(. -األبعاد والدرجة الكلية للفاعلية الذاتية التدريسية ُتعزى إىل النوع )ذكور

؛ 4222 واتفقةةت نتةةائج الدراسةةة احلاليةةة مةةع نتةةائج دراسةةات منهةةا )امليةةالي واملوسةةى،

Rocca & Washburn, 2006        بينما اختلفت نتةائج الدراسةة احلاليةة مةع نتةائج دراسةات منهةا )

( الةةيت توصةلت نتائءهةةا إىل وجةةود فةروق بةةني إفةةراد العينةةة   Bede, 2016؛ 4222)بقيعةي،  

( الةيت بينةت نتائءهةا إىل وجةود     4221تعزى ملتغري النوع ولصاحل اإلناث. ودراسةة )هةادي،   

 فروق لصاحل الذكور.

الباحث هذه النتيءة قد تكون عائدن إىل أن االعتقاد بالقدرات املختلفة الالةمة ويرجع 

ن اإلعةداد األكةاد ي   إ)ذكر، أنثى( إذ  يف مواقف التعليم ال يتحدد بنوع عضو هيئة التدريس

واملمارسات وال روف واملدثرات تتشابه بني األعضاء بغةن الن ةر عةن نةوعهم. وقةد يكةون       

جيابية حنو ولية واالجتاهات اإلدهد وااللتزام والدافعية واإلحسا  باملسا إىل أن اجلذلك عائًد

وقةد جةاءت النتيءةة     ا.إناًثة  ما أالتعليم لدى أعضاء هيئة التدريس متشابهة سواء كةانوا ذكةورً  

 متوافقة مع الفر  الرابع.
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 التوصيات:
 ا من التوصيات واألحباث:بناءا على نتائج الدراسة يقرتح الباحث عدًد

االهتمام بتنمية فاعلية الذات التدريسية ألعضاء هيئةة التةدريس وتشةءيعهم علةى بةذ        .2

املزيد من اجلهد وتقديم الةدعم املةادي واملعنةوي وتةوفري البيئةة املناسةبة إلبةراة قةدراتهم          

 جيابية باالجتاه حنو التعلم اإللكرتوني.إلوجود عالقة 

و استخدام وتفعيل التقنيات احلديثة  رورن االهتمام باجتاهات أعضاء هيئة التدريس حن .4

وتوفري ورش الدورات وورش العمل املناسبة  م وتدريبهم على ت بيقاتها وتشءيعهم 

على استخدامها من خال   تفعيل احلوافز املادية واملعنوية )كتقليل النصاب التدريسي، 

قيةيم السةنوي(   أو إ افة بد  استخدام التعلم اإللكرتوني، إ ةافة نقةا  يف الرتقيةة والت   

 مما قد ينعكس على ت وير التعلم اإللكرتوني وتفعليه  ا يتناس  مع الت ور التق .

 البحوث املقرتحة:

 إجراء املزيد من الدراسات حو  متغريات الدراسة احلالية على عينات أخرى. .2

دراسةةة اجتةةاه أعضةةاء هيئةةة التةةدريس والفاعليةةة الذاتيةةة التدريسةةة وعالقتهةةا بسةةمات         .4

 ة.الشخصي

إجراء دراسةة ملقارنةة اجتاهةات أعضةاء هيئةة التةدريس حنةو الةتعلم اإللكرتونةي وفاعليةة            .0

التدريسية باجتاهةات أعضةاء هيئةة التةدريس والفاعليةة التدريسةية  ةم جبامعةات          الذات

 سعودية أخرى.

 قائمة املراجع
 : املراجع العربية:الا أو 

الفاعلية الذاتية التدريسية لدى معلمي وكالة الغوث الدولية يف  (.4222) .بقيعي، نافز

-512 (،4) (،20اللة دراسات العلوم الرتبوية، )يف  وء بعن املتغريات.  األردن
228. 
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اجتاهات التمع التعليمي  ن قة تبوك حنو ت بي  التعلم  (.4222) .احلمريي، عبدالقادر

 .211-225(،4(، )25)العلوم الرتبوية والنفسية، اإللكرتوني. اللة 

. ترمجة علي بن شرف املوسوي اسرتاتيءيات التعليم اإللكرتوني (.4225) .اخلان، بدر

 .وآخرون، شعاع للنشر والعلوم

و دداتها. سلسلة علم  البنية العاملية للكفاءن الذاتية األكاد ية (.4222) .الزيات، فتحي

 .502-212 (، دار النشر للءامعات،4)2وطاذج ون ريات. النفس املعرفى مداخل 

 . ر ية من ومية. عامل الكت .تصميم التدريس (.4222) .ةيتون، حسن

 اجتاهات ال لبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية علوم (.4225) .السدحان، عبدالرمحن

ن ام إدارن اإلسالمية حنو استخدام  احلاس  واملعلومات جبامعة اإلمام  مد بن سعود

اللة العلوم ( وعالقته ببعن املتغريات. (Blackboardبالك بورد  التعلم اإللكرتوني

 .420-442(، 4)العربية، 

تقويم جتربة جامعة امللك خالد يف استخدام  .(4222) .سياف، عامر والقح اني، عامر

-2) ،الرتبيةاجلمعية العربية لتكنولوجيا اإللكرتوني البالك بورد.  ن ام إدارن التعلم
1). 

عادات العقل وعالقتها  عتقدات الكفاءن الذاتية  .(4222) .عمر، منتصرسيد، إمام و

اللة األكاد ية. )دراسة مقارنة( للتالميذ املوهوبني والعاديني وذوي صعوبات التعلم. 

  .224-015(، 22جامعة أسيو ، ) كلية الرتبية،

أبعاد الفاعلية الذاتية التدريسية وفقا ملستوى خئن املعلم  (.4220) .عبداهلل الصاحلي،

، جامعة نسانيةاللة العلوم العربية واإلوختصصه واملرحلة التعليمية اليت يدر  فيها، 

 .282 -221(،2(، )2، )القصيم

اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف جامعة المعة حنو توظيف  (.4222) .الصعيدي، عمر

 -02 ،(1العلوم اإلنسانية واإلدارية، )التعليم اإللكرتوني يف العملية التعليمية. اللة 
52. 

https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0198&page=1&from=
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)اجتاهات عاملية معاصرن(.  االفرتا يالتعليم اإللكرتوني والتعليم  (.4222) .عامر، طارق

 الموعة العربية للتدري  والنشر.

تقويم جتربة التعلم اإللكرتوني يف جامعة امللك  (.4221) .مها املزاح،العباسي، دانيه و

(، 05خالد من وجهة ن ر أعضاء هيئة التدريس. اللة كلية الرتبية،جامعة أسيو ، )

(22،) 022- 020. 

 . دار الراية للنشر والتوةيع. التءديد الرتبوي والتعلم اإللكرتوني (.4222) .العنزي، فاطمة

 . دار الفكر.الن رية املعرفية وت بيقاتها (.4222) .ق امي، يوسف

 اجتاه أعضاء هيئة التدريس يف جامعة القصيم حنو التعلم (.4222) .الكنعان، هدى

 .222-220(، 4) ،(22اللة العلوم الرتبوية والنفسية، )اإللكرتوني. 

مكتبة  التعليم اإللكرتوني األسس والت بيقات .(4225) .محدأ املبارك،املوسى، عبداهلل و

 العبيكان.

قيا  مستوى فاعلية الذات الرتبوية لدى  .(4222) .امليالي، فا ل واملوسى، عياش

 .442 -211(،. 2، ). اللة الباحث،جامعة كربالءالكادر التدريسي يف اجلامعة

اللة فاعلية الذات التدريسية لدى كلية الرتبية األساسية،  (.4221). ابتسام را ي هادي،
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