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تعريف بالمجلة

مجلة دورية علمية محكمة نصف سنوية ،تصدر عن جامعة شقراء ،وتعنى بنشر الدارسات
واألبحاث التي لم يسبق نشرها والمتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث أصالة الفكرة،
ووضوح المنهجية ،ودقة التوثيق في التخصصات اإلنسانية واإلدارية المكتوبة باللغة العربية أو اللغة
اإلنجليزية.
الرؤية :
التميز في نشر األبحاث المتخصصة في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
الرسالة:
نشر األبحاث العلمية المتميزة وفق معايير البحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية.
األهداف:
تسعى مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية لتحقيق األهداف التالية :
1.اإلسهام في نشر العلوم اإلنسانية واإلدارية وتطبيقاتها .
2.تشجيع المهتمين في مجال العلوم اإلنسانية واإلدارية لنشر إنتاجهم العلمي والبحثي المبتكر.
3.إتاحة الفرصة لتبادل اإلنتاج العلمي والبحثي على المستويين؛ المحلي ،والعالمي.

و

قواعد النشر في مجلة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية
المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها.
تعبر المواد
• ّ
َّ
• يتحمل الباحث /الباحثون المسؤولية الكاملة عن صحة الموضوع والمراجع المستعملة.
المقدمة ،حســب مقتضيات النشــر.
• تحتفــظ المجلــة بحــق إجراء تعديالت للتنســيقات التحريرية للمادة
ّ
• يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة مقاس (.)A4
• تكتــب البحــوث باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة ،ويرفــق عنــوان البحث وملخصــه باللغة العربيــة للبحوث
المكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة ،وعنــوان البحــث وملخصــه باللغــة اإلنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة
العربيــة ،علــى أن تكــون ترجمــة الملخــص إلــى اللغــة اإلنجليزيــة صحيحــة ومتخصصــة ،ولــن تُ قبــل
الترجمــة الحرفيــة للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى اإلنترنــت .ويتضمــن الملخــص فكــرة
مختصــرة عــن موضــوع الدراســة ومنهجهــا وأهــم نتائجهــا بصــورة مجملــة ،وال يزيــد عــن  250كلمــة.
• يرفــق بالملخــص العربــي واإلنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة ( )Kay Wordsمــن أســفل ،وال تزيــد عــن
خمــس كلمــات.
• تُ ســتخدم األرقــام العربيــة ( ) Arabic 1,2,3,4بنــط  11ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم الصفحــات أو
الجــداول أو األشــكال أو المراجــع.
ً
متسلســا
ترقيمــا
خر ًجــا فــي صورتــه النهائيــة ،وتكــون صفحاتــه مرقمــة
• ُي َّ
ً
قــدم أصــل البحــث ُم َ
باســتخدام برنامــج  ،Ms Wordوخــط  ،Traditional Arabicمــع مراعــاة أن تكــون الكتابــة ببنــط  14للمتن،
و  12فــي الحاشــية ،و 10للجــداول واألشــكال ،وبالنســبة للغــة اإلنجليزيــة فتكتــب بخــط Times-
 Romanببنــط  ،12و( )10فــي الحاشــية ،و( )8فــي الجــداول واألشــكال ،مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول
واألشــكال مدرجــة فــي أماكنهــا الصحيحــة ،وأن تشــمل العناويــن والبيانــات اإليضاحيــة الضروريــة،
ويراعــى أال تتجــاوز أبعــاد األشــكال والجــداول مســاحة الصفحــة علــى أن تكــون هوامــش الصفحــة
( )3مــن كل االتجاهــات ،والتباعــد بيــن الســطور مســافة مفــردة ،وبيــن الفقــرات ( ،)10ويكــون ترقيــم
الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.
• ترسل األبحاث إلى المجلة على البريد اإللكتروني Jha@su.edu.sa
• ترسل نسخة من البحث بصيغة  Wordونسخة .PDF
• ُيعرض البحث على هيئة التحرير قبل إرساله للتحكيم ،وللهيئة الحق في قبوله أو رفضه.
• يكتــب عنــوان البحــث ،واســم المؤلــف (المؤلفيــن) ،والرتبــة العلميــة ،والتخصــص ،وجهــة العمــل،
وعنــوان المؤلــف (المؤلفيــن) باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
• يجــب أن تكــون الجــداول واألشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة ،وتُ َّ
رقــم حســب تسلســل ذكرهــا
فــي المتــن ،ويكتــب عنــوان الجــدول فــي األعلــى .أمــا عنــوان الشــكل فيكتــب العنــوان فــي األســفل؛
ملخصــا لمحتــواه.
بحيــث يكــون
ً

ز

دوليــا بـ ً
ـدل مــن كتابــة الكلمة كاملة مثل ســم ،ملــم ،كلم ،و %
• يجــب اســتعمال االختصــارات المقننــة
ً
(لــكل مــن ســنتيمتر ،ومليمتر ،كيلومتر ،والنســبة المئوية ،علــى التوالي)ُ .يفضل اســتعمال المقاييس

المتريــة ،وفــي حالــة اســتعمال وحــدات أخــرىُ ،يكتــب المعــادل المتــري لهــا بيــن أقــواس مربعــة.

• تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة ،ويشــار إلــى التعليــق فــي المتــن بأرقــام
مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس ،وترقــم الحواشــي مسلســلة داخــل المتــن ،وتكتــب فــي الصفحــة
نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.
• ال تُ عاد البحوث إلى أصحابها سواء نُ شرت أو لم تنشر.
• ُيتبــع أحــدث إصــدار مــن جمعيــة علــم النفــس األمريكيــة  APAلكتابــة المراجــع وتوثيــق االقتباســات

(اإلصــدار الســادس).

• وعلــى الباحــث االلتــزام بعمليــة الرومنــة للمراجــع ،وهــي :إعــادة ترجمــة قائمــة المراجــع العربيــة
إلــى اإلنجليزيــة وإضافتهــا فــي قائمــة المراجــع.
• تُ عــد نســبة التشــابه  similarityالمقبولــة هــي  ،30%وإذا زاد البحــث عــن هــذه النســبة ُيعــرض علــى

هيئــة تحريــر المجلــة للبــت فيــه ،والتأكــد مــن تجنــب الســرقة األكاديميــة  ،plagiarismوالمحافظــة
علــى األصالــة البحثيــة.
ًّ
مستل من رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
• أال يكون البحث

ح

أبحاث العدد

ط
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منصات التعليم اإللكرتونية ومعوقاهتا يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية من
أمهية توظيف ّ
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
د .لولوة بنت صاحل الفراج
أستاذ اإلدارة والتخطيط املساعد ،كلية الرتبية ابملزامحية ،جامعة شقراء

املستخلص:

منصــات التعليــم اإللكرتونيــة يف كليــات الرتبيــة ابجلامعــات الســعودية واملعوقــات الــي تعوقهــا ،وحتديــد
هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى أمهيــة توظيــف ّ

الفــروق وف ًقــا ملتغ ـرات اجلامعــة ،والرتبــة األكادمييــة ،وســنوات اخلــرة ،واجلنــس .واُعتمــد فيهــا املنهــج الوصفــي املســحي .ولتحقيــق أهــداف الدراســة؛ جــرى
وزعــت علــى أعضــاء هيئــة التدريــس جلميــع كليــات الرتبيــة يف أربــع جامعــات ســعودية( ،جامعــة امللــك ســعود ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود
تطويــر اســتبانة ّ
اإلســامية ،جامعــة شــقراء ،جامعــة األمــرة نــورة) ،واشــتملت علــى حموريــن مهــا :أمهيــة توظيــف منصــات التعليــم اإللكرتونيــة يف كليــات الرتبيــة ابجلامعــات
الســعودية ومعوقاهتــا .تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )156عضـ ًـوا .أظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة أمهيــة توظيــف منصــات التعليــم اإللكرتونيــة يف كليــات

الرتبيــة ابجلامعــات الســعودية جــاءت بدرجــة مرتفعــة .وبينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن إجــاابت أفـراد عينــة الدراســة يف درجــة أمهيــة

توظيــف املنصــات تُعــزى إىل متغــري اجلامعــة وســنوات اخلــرة ،ووجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تُعــزى إىل متغــر الرتبــة األكادمييــة لصــاحل الرتبــة األقــل،

ومتغــر اجلنــس لصــاحل اإلانث .كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة معوقــات توظيــف منصــات التعليــم اإللكرتونيــة يف كليــات الرتبيــة ابجلامعــات الســعودية
جــاءت بدرجــة متوســطة ،وبينــت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجاابت أفـراد عينــة الدراســة يف درجــة معوقــات توظيــف املنصــات تُعــزى

إىل مجيــع متغـرات الدراســة.

الكلمات املفتاحية :األمهية واملعوقات ،املنصات التعليمية اإللكرتونية ،أعضاء هيئة التدريس ،كلية الرتبية.
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The Reasons for the Low Scores of Graduates in the Professional License
Competency Test for Education from Their Point of View
Dr. Luluah Bint Saleh AlFaraj
Department of Educational. Science, College of Education, Muzahmiyah, Shaqra
University, Kingdom of Saudi Arabia.

Abstract:
The study aimed to identify the importance and obstacles to employing e-learning
platforms in the faculties of education- Saudi universities, and to identify the differences
according to the variables of the university, academic rank, years of service and gender.
The descriptive survey approach was adopted. To achieve the objectives of the study,
a questionnaire was developed and distributed to the faculty members of all colleges
of education in four Saudi universities (King Saud, Imam, Shaqra, Princess Noura),
and included two focuses: importance and obstacles to employing e-learning platforms
in the faculties of education - Saudi universities. The study sample consisted of (156)
members. The results of the study showed that the degree of importance of employing
e-learning platforms in university education was high. The results showed that there
were no statistically significant differences between the responses of the study sample
individuals in the degree of importance of employing platforms attributable to the
university and years of service variables, and the presence of statistically significant
differences attributing to the academic rank variable in favor of the lower rank, and the
gender variable in favor of females. The results of the study also showed that the degree
of obstacles to employing electronic learning platforms in university education was
moderate. The results showed that there are statistically significant differences between
the responses of the study sample individuals in the degree of obstacles to employing
platforms attributable to all the study variables.
Keywords: Importance and obstacles, e-learning platforms, faculty members,
College of Education.
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املقدمة:
مل تعد طرق التعليم التقليدية حتقق أهداف التعليم لتتماشى مع تغريات العصر وتطلعاته ،بل ابت لز ًاما على املؤسسات التعليمية
السعي جاهدة لبذل جهد أكرب ،والبحث عن وسائل وطرق تزيد من فاعلية التعليم لتوافق رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030واليت
تطمح إىل التحول والتغري لتعزيز وتطوير وسائل التعليم ،الذي أكدت عليه القيادة احلكيمة؛ حيث اعتربت القيادة احلكيمة أن التعليم
هو السبيل األمثل واألوحد للتقدم يف عصر التنافسية والعوملة الرقمية؛ لذا فإن التعليم ابستخدام آليات االتصال احلديثة من حاسب،
وشبكات ،ووسائطه املتعددة ،من صوت ،وصورة ،ورسومات ،وآليات حبث ،ومكتبات إلكرتونية ،وكذلك بواابت اإلنرتنت ،مبعىن
استخدام التقنية جبميع أنواعها يف إيصال املعلومة للمتعلم أبقصر وقت وأقل جهد وأكرب فائدة (األتريب.)2019 ،
ويرى لكباال ( )Lakbala, 2016أن التعلم اإللكرتوين يف الوقت احلاضر من أساسيات عملية التعليم؛ حیث إن إضافته أكسبت
نظام التعلیم أمهیة إسرتاتیجیة ،وذلك هبدف تغیری بعض أمناط التعلیم االعتیادي إىل تعليم إلكرتوين ابالستعانة بتكنولوجیا التعلیم
املتاحة ،وتسهیل عملیة تَعلُم الطلبة من خالل زایدة املتابعة ،واالتصال ،والتفاعل بنی خمتلف أطراف العملیة التعلیمیة.
واملنصة التعليمية؛ شبكة تعلیمیة جمانیة ،وهي طريقة آمنة وسهلة تستخدم لتبادل األفكار ،واملشاركة يف احملتوايت التعلیمیة،
وتسهم يف تغیری طريقة التدريس ،وجعلها أكثر فاعلية من خالل اعتمادها على املناهج الرقمیة واملقررات التفاعلية ،والتواصل
االجتماعي ،وزایدة التفاعل بنی الطالب ،واستخدام األجهزة الذكية ،وكذلك تعمل على زایدة تفاعل الطالب واتصاهلم ببعض
وتواصلهم حلل املشكالت (مهوس.)2016 ،
ونوعا من
جوا اجتماعيًا ً
مجيل ً
وبينت بعض الدراسات للمنصات من وجهة نظر الطالب أن الدراسة ابستخدام املنصات هتيئ ً
سهل ،ويوفر إجاابت
التشجيع املتبادل بني الطالب؛ حيث أصبحت البيئة التعليمية ممتعة ،كما أشاروا إىل أن استخدام هذه املنصات ٌ
سريعة لتساؤالهتم حىت خارج الغرفة الصفية ،ولكن يف املقابل هناك بعض التحدايت اليت واجهتهم أثناء تطبيق الدراسة (Bouhnik
دورا إجيابيًا يف تفعيل منصات التعليم اإللكرتونية يف
ّ .)and Deshen, 2014
وبي العراقي ،والعتييب ،والعصيمي ( )2021أن هناك ً
اجلامعات السعودية ،وال توجد معوقات أو مشكالت ذات أثر سليب على درجة تفعيل تلك املنصات التعليمية.
وأشارت املطريي ( )2015أن استخدام املنصات التعليمية له أتثري فعال يف تنمية مهارات التعلم الذايت ،كما أكد قلجة ()2015
على فاعلية استخدام املنصات التعليمية وأثرها اإلجيايب على التحصيل.
مشكلة الدراسة:
شكل من أشكال التعليم الذي يتم استخدامه بشكل متزايد يف التعليم العايل يف العامل املتقدم .ومع ذلك،
يُعد التعلم اإللكرتوين ً
فإنه ال يزال قبول واستخدام التعلم اإللكرتوين يف البلدان النامية يف مرحلة أولية (.)Holmström and Pitkänen, 2012
وأصبح التعلم اإللكرتوين ضرورة يف مؤسسات التعليم العايل ،ويتم نشره يف املؤسسات التعليمية عرب العامل .إن تفعيل مصادر التعلم
أمرا إجيابيًا ،وخيدم أهداف التعليم بشكل كبري وفاعل ،كما يكسب الطالب مهارات جديدة،
اإللكرتوين يف العملية التعليمية يعد ً
ويوسع مداركهم ،ويصقل خرباهتم ،وينمي الذكاءات املتعددة لدى املتعلمني ،ويتيح هلم فرصة التعلم الذايت ،كما ينمي لديهم مهارة
فضل عن تنميته لقدرات التواصل االجتماعي لدى املتعلمني (.)Islam, Beer, and Slack, 2015
التفكري الناقد ،والتعلم ابملشاركةً ،
ويبحث رواد الرتبية ابستمرار عن أفضل الطرق والوسائل لتطوير املؤسسات التعليمية؛ هبدف توفري بيئة تعليمية تفاعلية تعمل على
جذب اهتمام الطالب ،وحثهم على تبادل اآلراء واخلربات .وتعد شبكة اإلنرتنت وما حتويه من وسائل متعددة من أفضل الوسائل
لتوفري البيئة التعليمية التفاعلية .وقد أدى االنتشار الواسع والسريع الستخدام اإلنرتنت إىل ظهور مفاهيم عديدة منها :التعليم عن
بعد ( ،)Distance of learningاجلامعة االفرتاضية ( ،)Virtual universityاملدارس االفرتاضية ( ،)Virtual schoolsالتعلم
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اإللكرتوين ( ،)E-learningالفصول اإللكرتونية ( ،)E-class roomsاملنصة التعليمية اإللكرتونية (( )Edmodoالسيد.)2016 ،
كذلك يف ظل حدوث الكوارث ،واألزمات اليت حتول دون ذهاب الطالب إىل اجلامعات ،يُ ُّ
عد التحول الرقمي يف التعليم ليس
بديل أثبت
أمرا حتميًا،
حتول
ً
ومدرجا ضمن اخلطط اإلسرتاتيجية؛ حيث أصبح التعليم عرب املنصات اإللكرتونية ً
ً
ً
اختياري ،بل أصبح ً
جناحه خالل األزمات اليت واجهها.
إذ تُعد املنصات التعليمية من وسائل التكنولوجيا احلديثة اليت اعتمدهتا اململكة العربية السعودية يف العملية التعليمية يف ظل
الظروف الطارئة -جائحة كوروان-؛ وذلك لتحقيقها ألهداف التعليم املرسومة ،وملا توفره من خصائص ومميزات ،كما تتمتع املنصات
التعليمية اإللكرتونية خبصائص ومقومات تربز من خالل توفري إمكانية تصفح شبكة اإلنرتنت ،ابإلضافة إىل توفري إمكانية الدخول
إىل الشبكة الكلية ،وإمكانية استخدام الربيد اإللكرتوين للدخول إىل املنصة التعليمية اإللكرتونية (الدوسري.)2016 ،
وأوصت العديد من املؤمترات العلمية أبمهية التعليم عن بعد؛ إذ استهدفت واقع "التعليم عن بعد ،وضرورة توظيفه
يف تدريس املقررات التعليمية ،واعتماد الطالب يف تعليمهم من خالل التعليم عن بعد ،والتخلي تدرجييًا عن التعليم التقليدي،
ومن هذه املؤمترات :املؤمتر العلمي الثالث والرابع للتعليم اإللكرتوين ،والتعلم عن بعد ،اليت عقدت يف الرايض ( ،)2015 ،2014
ومؤمتر(التحدايت اليت تواجه التعليم اإلسالمي العايل بعد أزمة كوروان ) الذي نظمه اجمللس العاملي للمجتمعات املسلمة،
ورابطة اجلامعات اإلسالمية ( ،)2020والذي أوصى بضرورة استخدام التعليم اجلامعي عن بعد من خالل املنصات التعليمية.
كما جاءت عدة دراسات للكشف عن واقع استخدام منصات التعليم عن بعد وكيفية التعامل معها ،والكشف عن مميزاهتا
وعيوهبا ،من هذه الدراسات :دراسة كل من (البيشي ،2021 ،اجلوهري ،2020 ،الشمري ،2020 ،العوهلي ،2019 ،البنيان،2019 ،
احلسن ،2018 ،امللحم والبدر واملطران)Benta, Bologa, and Dzitac, 2014 ،2018 ،؛ مما يؤكد أمهية توظيف املنصات التعليمية
يف التعليم اجلامعي من قبل أعضاء هيئة التدريس؛ حيث يُعد عضو هيئة التدريس أحد املكوانت األساسية ألي بناء جامعي؛ حيث
تتوقف جودة العملية التعليمية على مستوى أتهيله وقدراته املهنية وتعامله مع أدوات التدريس الرقمي.
لذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن أمهية توظيف املنصات التعليمية يف الكليات الرتبوية ابجلامعات السعودية؛ لتفعيل التقنية
بشكل أكرب ابلعملية التعليمية ،واخلروج بتوصيات تسهم يف تذليل الصعوابت الطارئة اليت ميكن أن تؤثر سلبًا يف سري العملية التعليمية،
ومن مث الكشف عن معوقات توظيفها.
أسئلة الدراسة:
سعت الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:
ما أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يفكليات الرتبية ابجلامعات السعودية ومعوقاهتا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية:
منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
	-ما أمهية توظيف ّ
منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
	-ما معوقات توظيف ّ
منصات التعليم اإللكرتونية
	-هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء أعضاء هيئة التدريس حول أمهية ،ومعوقات توظيف ّ
وف ًقا للمتغريات التالية( :اجلامعة ،والرتبة األكادميية ،وسنوات اخلربة ،واجلنس)؟
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أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل التعرف على ما أييت:
	-التعرف إىل أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية.
	-التعرف إىل معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية.
	-الكشف عن الفروق يف آراء أعضاء هيئة التدريس حول أمهية ،ومعوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية وف ًقا للمتغريات
التالية( :اجلامعة ،والرتبة األكادميية ،وسنوات اخلربة ،واجلنس).
أمهية الدراسة:
األمهية النظرية:
	-تقدمي خلفية نظرية عن املنصات التعليمية اإللكرتونية للباحثني يف هذا اجملال؛ لقلة الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع يف
حدود علم الباحثة.
	 -يتصف مفهوم املنصات اإللكرتونية ابحلداثة نسبيًا يف اجلامعات السعودية؛ مما يستدعي املزيد من الدراسة والبحث
والتحليل.
	-الوقوف على الواقع الفعلي للمنصات التعليمية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية ومدى كفاءهتا يف حتقيق أهداف
التعليم اإللكرتوين ،والكشف عن جوانب القصور من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
األمهية العملية:
	-تسهم هذه الدراسة يف إطالع القيادات اإلدارية يف اجلامعات السعودية على دور منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات
الرتبية ابجلامعات السعودية ،ومدى أمهيتها.
	-اإلسهام يف زايدة وعي اجملتمع التعليمي حول أمهية تفعيل املنصات التعليمية حنو التطور العلمي املأمول.
	 -تستمد هذه الدراسة أمهيتها من النتائج اليت سوف تسفر عنها؛ ملا ستقدمه من نتائج وتوصيات لفئات خمتلفة مثل رؤساء
اجلامعات والقادة األكادمييني.
حدود الدراسة:
احلدود الزمنية :طبقت الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي  1442هـ 1443 -هـ.
احلدود املكانية :اقتصرت الدراسة على كليات الرتبية يف (جامعة امللك سعود ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،جامعة
شقراء ،جامعة األمرية نورة) مبنطقة الرايض.
احلدود البشرية :طُبقت الدراسة على أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية يف (جامعة امللك سعود ،جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ابلرايض ،جامعة شقراء ،جامعة األمرية نورة) مبنطقة الرايض.
مصطلحات الدراسة:
منصات التعليم اإللكرتونية :عرفها الدوسري ( )2016أبهنا "أرضيات للتكوين عن بُعد قائمة على تكنولوجيا الويب ،وهي
مبثابة الساحات اليت يتم بواسطتها عرض األعمال ،ومجيع ما خيتص ابلتعليم اإللكرتوين ،وتشمل املقررات اإللكرتونية وما حتتويه من
نشاطات ،ومن خالهلا تتحقق عملية التعلم ابستعمال جمموعة من أدوات االتصال ،والتواصل اليت متكن املتعلم من احلصول على ما
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حيتاجه من مقررات دراسية وبرامج ومعلومات" (ص.)4
تعريف منصات التعليم اإللكرتونية إجرائيًا :بيئة تعليمية تفاعلية توظف التقنية ،ومتكن املعلمني والطالب من التفاعل والتواصل،
وتنفيذ كل ما يتعلق ابلعملية التعليمية عن بعد.
املعوقات :عرفها احليلة ( )2007أبهنا" :العقبات اليت تقف يف طريق إمتام وإجناح العملية التعليمية والرتبوية ،وحتقيق األهداف
املنشودة» (ص.)51
يقصد ابملعوقات إجرائيًا :املشكالت والتحدايت والعقبات اليت تعوق توظيف منصات التعليم اإللكرتونية بكليات الرتبية
ابجلامعات السعودية.
اإلطار النظري:
أول :مفهوم منصات التعليم اإللكرتونية:
ً
تعد منصات التعليم اإللكرتونية بيئة تفاعلية تعليمية تعمل على توظيف تقنية الويب ودمج مميزات أنظمة إدارة احملتوى اإللكرتوين
مع شبكات وتطبيقات التواصل املختلفة ،ومتكن األساتذة من نشر احملاضرات واألهداف ،ووضع التمارين والتدريبات واألنشطة
التعليمية املتنوعة ،واالتصال مع الطلبة من خالل تقنيات عديدة .فهي تساعد على تبادل األفكار بني األساتذة والطلبة ومشاركة
احملتوى التعليمي؛ مما يؤدي إىل احلصول على خمرجات تعليمية ذات جودة عالية (السيد.)2017 ،
وعرفها كاتس ( )Kats, 2010أبهنا :جمموعة متكاملة من اخلدمات التفاعلية عرب اإلنرتنت اليت توفر للمعلمني واملتعلمني وأولياء
األمور وغريهم من املعنيني ابلتعليم املعلومات واألدوات واملوارد اليت تعمل على دعم وتعزيز وتقدمي اخلدمات التعليمية وإدارهتا ،وهي
نظام شامل يتيح التدريب اآلمن والتعلم عرب اإلنرتنت ،والتعليم اإللكرتوين ابستخدام واجهة مستخدم بسيطة.
خصائص منصات التعليم اإللكرتونية:
منصات التعليم اإللكرتونية هي :نظام مصمم خللق بيئة تعلّم افرتاضية ميكن من خالهلا تقدمي دورات تدريبية وإدارهتا ومراقبتها،
والوصول إىل سلسلة من اخليارات والتسهيالت .فهي جمموعة متكاملة من اخلدمات التفاعلية ،ومتتاز أبهم اخلصائص التالية
(:)Thomson, 2007
	-إدارة احملتوى :تسمح لألدوات اليت تستخدمها املنصة التعليمية ابلوصول إىل احملتوى التعليمي اإللكرتوين من قبل املستخدمني،
وابلتايل ميكن ألساتذة اجلامعة إنشاء املواد التعليمية والدورات وختزينها وإعادة توظيفها ،مع إاتحة هذا احملتوى عن طريق
اإلنرتنت.
	-ختطيط املناهج :توفر املنصة األدوات والسعة التخزينية الالزمة لتقييم ودعم الدروس أو احملاضرات ،ورسم خطة عملية التعلم.
	-التواصل :تسهل املنصات التعليمية عملية التواصل واالتصال؛ حيث توفر األدوات املختلفة املدجمة يف نظامها عملية التواصل
عن طريق الربيد اإللكرتوين ،ومنتدايت النقاش ،ولوحات اإلعالانت واملدوانت.
	-اإلدارة :يشتمل نظام املنصات التعليمية على نظام إلدارة التعليم والتعلم ،ومن خالله يتم تتبع تقدم الطلبة واملستخدمني
واملتدربني عن طريق اختبارات التقييم ،كما ميكن معرفة جمموعة من املعلومات عن الطلبة مثل مواعيد حضورهم ،وجدوهلم
الزمين ،واالطالع على حافظة أعماهلم اإللكرتونية.
وهناك خصائص أخرى للمنصات التعليمية اإللكرتونية منها نشر وتقدمي املواد الدراسية ،ومتابعة الطلبة وإدارة سجالهتم ،ابإلضافة
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أيضا القدرة
إىل إمكانية التواصل بني الطلبة واألساتذة ،وبني الطلبة وبعضهم بعضا ،عن طريق منتدايت خاصة توفرها املنصة التعليمية ،و ً
على استخدام املنصة يف أي مكان وزمان،كما تدعم املنصات التعليمية اإللكرتونية ،وتكمل أسلوب التعلم التقليدي (العنيزي.)2017 ،
فوائد منصات التعليم اإللكرتونية:
ايدا على توظيفها من قبل أعضاء
أتيت منصات التعليم اإللكرتونية يف مقدمة تقنيات اجليل الثاين من الويب اليت تشهد ً
إقبال متز ً
نظرا إىل احليوية واملتعة اليت تضفيها على عملييت التعليم والتعلم .ومن فوائدها لكل من
اهليئة التدريسية ()Yagci, 2015؛ وذلك ً
الطلبة واألساتذة ما أييت (:)Thomson, 2007
	-ميكن للطلبة للوصول إىل املوارد التعليمية يف أي وقت ومن أي مكان.
	-ميكن ختزين األعمال اإللكرتونية للطالب والرجوع اليها عند احلاجة.
	-تعمل املنصات اإللكرتونية على مراعاة الفروق الفردية وحاجات املتعلمني الشخصية.
	-تسمح للطلبة بتبادل املعلومات والنقاشات مع غريهم من املستخدمني عن طريق منتدايت النقاش اخلاصة ابملنصة.
	-ميكن لألساتذة إنشاء ،أو مشاركة املواد التعليمية عرب اإلنرتنت ،وطباعتها ،أو استخدامها مع السبورة التفاعلية.
	-تسهل املنصة عملية تقييم أداء الطلبة من خالهلا.
	-متكن األساتذة من مراقبة العمل اجلماعي ،أو الفردي للطالب ،وميكنهم مشاركة احملاضرات والدورات مع غريهم من الزمالء.
معوقات استخدام منصات التعليم اإللكرتونية
	-ابلرغم من مزااي منصات التعليم اإللكرتونية فإن هناك بعض املعوقات (السيد:)2017 ،
	-تعرض معلومات الطلبة إىل قرصنة اإلنرتنت وإساءة استخدامها.
	-زايدة عدد الساعات اليت يقضيها الطلبة أمام أجهزة احلاسوب ،وما قد تؤدي إليه من عزلة اجتماعية ونفسية.
	-إمكانية انقطاع االتصال ابإلنرتنت؛ مما يشكل عائ ًقا أمام التواصل ،والتفاعل املستمر بني األساتذة والطلبة.
	-قلة الثقة لدى بعض األساتذة والرتبويني ابلتعلم اإللكرتوين وجودة خمرجاته.
األسس اليت تبىن عليها منصات التعليم اإللكرتونية:
تبىن املنصات على األسس التالية (:)Waller, 2012
	-املوارد التعليمية اليت يقع استخدامها يف جمال التعلم اإللكرتوين.
	-ميثل اإلنرتنت إطار تشغيل نظام التعلم اإللكرتوين.
	-اإلاتحة اجملانية جلميع املتعلمني عرب اإلنرتنت.
مميزات منصات التعليم اإللكرتونية:
أوضحت دراسة (احلسن )2018 ،أهم مميزات منصات التعليم اإللكرتونية فيما أييت:
	-تعميم الوصول إىل املعرفة ابستخدام الوسائط املتعددة.
	-إشراك الطالب يف احملتوى الدراسي.
	-االستفادة من املوارد التعليمية املقدمة من املؤسسات التعليمية ذات السمعة العاملية.
	-حتديث دائم للمعلومات واملناهج لتتوافق مع التطورات العلمية واألكادميية.
	-تنويع وإثراء املصادر.
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	-توفري الوقت واملال.
	-دعم التعليم العايل.
	-االستفادة من التنوع الثقايف واملعريف خلدمة أهداف التعليم.
أنواع منصات التعليم اإللكرتوين:
صنف ابتريكا ( )Patricia,et.al.,2009منصات التعليم اإللكرتوين إىل نوعني:
أول :املنصات التعليمية من حيث أنظمة إدارة التعلم :)LMS) Learning Management System
ً
عبارة عن أنظمة برجمية متكاملة مسؤولة عن إدارة العملية التعليمية اإللكرتونية ،ابستخدام أنظمة إلكرتونية خاصة ،وتقنيات
االتصال ،وتشمل املكوانت التالية:
	-إدارة املقررات.
	-أدوات االتصال املتزامن وغري املتزامن.
	-إدارة االختبارات والواجبات.
	-إدارة التسجيل يف املقررات.
	-متابعة تعلم الطالب.
اثنيًا :املنصات التعليمية من حيث أنظمة إدارة احملتوى :)CMS) Content Management System

حيث تضمن املنصات وصول املوارد التعليمية للطالب.
اثلثًا :املنصات التعليمية من حيث نوع املقررات اليت تقدمها (:)MOOCs
تعرف مبنصات التعلم ذات املقررات اإللكرتونية املفتوحة هائلة االلتحاق .كلمة ( )MOOCsهي اختصار للعبارة اإلجنليزية
( )Massive Open Online Coursesاليت ميكن ترمجتها إىل الدروس اجلماعية اإللكرتونية مفتوحة املصادر.كذلك عرفها زوحي ()2014
أبهنا :طريقة متكن آالف الطالب من الدراسة عن بعد واجملان يف أفضل اجلامعات العاملية ،عرب اإلمكاانت اهلائلة اليت توفرها شبكة اإلنرتنت،
خصوصا ابلعلوم التطبيقية وتقنيات احلاسوب وغريها من العلوم.
وهلذا الغرض؛ مت إنشاء منصات تعليمية متعددة هتتم
ً
تتواجد حاليًا أنواع متعددة من منصات التعليم اإللكرتونية؛ بعضها منصات جمانية مفتوحة املصدر ،وبعضها منصات جتارية مغلقة
املصدر ،ومن أهم هذه املنصات (العجرش:)2017 ،
منصة إيدكس ( :)Edxهي مبادرة جمانية من جامعة كاليفورنيا ،وجامعة هارفارد ،ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،تقدم
حماضرات جمانية عرب اإلنرتنت ،وهتتم ابلربجمة والفنون والعلوم التطبيقية.
منصة كورسريا ( :)Courseraتقدم هذه املنصة دورات تعليمية ،وذلك بشكل جماين للمستخدمني من حول العامل يف جماالت
تعليمية متعددة من خالل حماضرات يقدمها أساتذة متخصصون من ( )107مؤسسة وجهة تعليمية خمتلفة ،وتتنوع جماالت الدورات
اليت تقدمها املنصة ،ومنها الطب ،والقانون ،والتغذية ،والرتبية ،واآلداب ،واهلندسة.
منصة يودمي ( :)Udemyتقدم دورات جمانية يف األعمال ،والفن ،والتقنية ،والتصميم ،والرايضيات ،والصحة ،واأللعاب ،والرايضة.
منصة إيديونو ( :)Edunaoهي موقع تعليمي أورويب حيتوي على حماضرات جامعية يف جماالت خمتلفة من العلوم السياسية،
والفلسفة ،وعلم اجلرمية ،واالبتكار.
منصة إدمودو ( :)Edmodoهي منصة تعليمية جتمع بني مزااي أنظمة إدارة التعلم  LMSومواقع الشبكات االجتماعية ،ومت بناؤها على
أسس تربوية لتساعد الرتبويني على توفري بيئة تعليمية إلكرتونية ذات حمتوى إلكرتوين وأنشطة تعليمية وطرق تقومي وغريها (املقرن.)2016 ،
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منصة موودل ( :)Moodleهي نظام مفتوح املصدر ،ويوزع حتت رخصة عامة ،وذلك يعين أنه حيق للجميع حتميله ،واستخدامه،
جمان ،وهو سهل االستخدام ،وجرى تصميمه على أسس تربوية ،وليست تقنية وهندسية ،وابلتايل يشكل منصة تعليمية
ونشره ً
إلكرتونية ذات بيئة تعليمية تربوية متكن الطالب من بناء معارفهم من خالل خرباهتم ومؤهالهتم ،ومتتاز هذه املنصة أبهنا تدعم اللغة
العربية ،وميكن تطويرها بشكل مستمر (اجلراح.)2016 ،
منصة بالك بورد ( :)Black boardهو نظام جتاري املصدر وليس جمانيًا ،ويتيح للطالب واألساتذة الدخول إىل نسخة
إلكرتونية من املواد التعليمية ،ويوفر بيئة تفاعلية آمنة للطالب ،ومتتاز هذه املنصة ابحتوائها على عدد كبري من األدوات ،مثل:
االختبارات اإللكرتونية ،والقدرة على إنشاء املنتدايت ،واملدوانت ،وحتميل احملتوى التعليمي (البالصي.)2016 ،
ومن أبرز املنصات التعليمية اإللكرتونية العربية (الصبحي:)2016 ،

منصة إدراك :منصة عربية للمساقات اجلماعية مفتوحة املصدر ،وتوفر املنصة الفرصة للطالب لالشرتاك ابملساقات اليت تقدمها
أفضل اجلامعات العاملية ،مثل :جامعة هارفارد ،ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا .وميكن للطالب احلصول على شهادات عند
إمتامها ،كما ميكن للطالب االلتحاق ابملساقات العربية اليت يقدمها أفضل األكادمييني يف الدول العربية .وموقعها على شبكة اإلنرتنت
(.)www.edraak.org
منصة رواق :منصة تعليمية إلكرتونية تقدم مواد دراسية وأكادميية يف جماالت وختصصات خمتلفة بشكل جماين وابللغة العربية من
قبل أكادمييني مميزين من خمتلف أحناء العامل العريب .وموقعها على شبكة اإلنرتنت (.)www.rwaq.org
منصة نفهم :منصة إلكرتونية تعمل على تبسيط املواد التعليمية للطالب ،ومساعدهتم على زايدة قدرهتم على فهم الدروس
واحملاضرات ومراجعتها عن طريق توفري أساليب تعليمية تفاعلية متنوعة وخمتلفة عن الطرق التعليمية التقليدية؛ حيث تتضمن مقاطع
فيديو ،وأدوات مبتكرة .وتعتمد املنصة على مناهج دراسية متنوعة من عدة دول عربية ،وتشمل مجيع املراحل الدراسية .وموقعها على
شبكة اإلنرتنت (.)www.nafham.com
استخداما ابجلامعات السعودية ،وقد أنشئت منصات بالك بورد
وتُعد منصة بالك بورد ( )Black boardأكثر املنصات
ً
وفُعلت لتخدم مجيع اجلامعات السعودية يف ظل جائحة كوروان؛ حيث أعلنت وزارة التعليم عن تفعيل منظومة التعليم عن بعد لكافة
مراحل التعليم ،وختصيص منصتها اإللكرتونية اجملانية بالك بورد “ للتعليم اجلامعي» ،والتأكيد على أن آلية التعليم عن بُعد جيب أن
تطبق وفق أفضل املعايري ،وعلى أمهية مواصلة العمل على تطويرها وتقييمها لضمان استمرارية العملية التعليمية؛ مما جعل استمرارية
كبريا للقائمني على العملية التعليمية (البيشي ،2021 ،ص.)120
التعليم بتلك املعايري ً
حتدي ً
الدراسات السابقة:
أجريت العديد من الدراسات اليت اعتمدت على استخدام منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي ،وفيما يلي عرض ألهم
تلك الدراسات من األحدث إىل األقدم:
هدفت دراسة (البيشي )2021 ،للكشف عن التحدايت التقنية والنفسية اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس والطالب لتفعيل
التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد يف مواجهة جائحة كوروان جبامعة بيشة ،وكذلك الكشف عن الفروق يف مواجهة تلك التحدايت
فردا من أعضاء هيئة
تبعا الختالف متغري اجلنس والتخصص .أجريت الدراسة على عينة قوامها (ً )343
لدى أعضاء هيئة التدريس ً
التدريس ،و( )1881طالبًا وطالبة جبامعة بيشة ،وأشارت النتائج إىل أن أبرز التحدايت اليت تواجه عضو هيئة التدريس هي كيفية إدارة
الصف ،عملية التقييم املستمر من خالل تصميم األنشطة والواجبات املالئمة ،تصميم احملتوى ،التخلي عن سيطرة األستاذ التقليدية
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يف التعليم القائم على احملتوى ،التعامل مع تفاوت املستوايت ،والفروق الفردية داخل الصف القائم على احملتوى ،التخصص واخلربة،
لتطوير بيئة التعلم الشخصية ،نقص جتهيزات البنية التحتية .وأوصت الدراسة بضرورة االرتقاء مبستوى التدريب على أحدث الوسائل
التكنولوجية احلديثة لتقدمي مستوى تعليمي متميز ،واستخدام املعلم لطرق وإسرتاتيجيات التعلم التفاعلية يف بياانت التعلم اإللكرتوين
مع مراعاة (التحفيز ،وتوظيف مهارات التفكري ،وأساليب التعلم النشط).
وأجرى (العراقي ،العتييب ،العصيمي )2021 ،دراسة هدفت إىل التعرف على دور املنصات التعليمية اإللكرتونية يف اجلامعات
السعودية أثناء جائحة كوروان ،من خالل إعداد استبانتني مكونتني من ثالثة حماور رئيسة هي .۱ :واقع استخدام املنصات والربامج
التعليمية ،يف اجلامعات السعودية يف ظل جائحة کوروان .۲ .واقع دور اجلامعات السعودية يف تفعيل املنصات والربامج التعليمية يف
اجلامعات السعودية يف ظل جائحة كوروان .۳ .مشكالت ومعوقات تفعيل املنصات والربامج التعليمية يف اجلامعات السعودية يف
ظل جائحة كوروان .مت توزيعها على بعض اجلامعات السعودية؛ ملعرفة الواقع الفعلي للمنصات التعليمية ودورها يف مواجهة جائحة
كوروان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب ،واستهدف إجراء مقارانت بني بعض اجلامعات السعودية يف التعرف على دور
املنصات التعليمية (البالك بورد) ،وكيفية التصدي جلائحة كوروان .ومت االعتماد على اجلامعات اليت احتلت املراتب ال( )20األوىل
من حيث عدد املستخدمني للبالك بورد ،واستهدف بناء تصور مستقبلي للمنصات التعليمية البالك بورد ،وجرى بناؤه من خالل
نتائج اهلدف األول والثاين ووفق رؤية اململكة  ،2030وتوصلت الدراسة إىل :وجود تفعيل إجيايب يف استخدام املنصات التعليمية يف
ظل جائحة كوروان ،ووجود دور إجيايب للجامعات السعودية يف ظل جائحة كوروان ،وال توجد معوقات أو مشكالت ذات أثر سليب
على درجة تفعيل منصات التعلم عن بعد أثناء اجلائحة ،كما احتلت جامعة امللك عبد العزيز املرتبة األوىل ،وجامعة امللك فيصل
املرتبة العاشرة ،واحتلت جامعة بيشة املرتبة العشرين من حيث عدد املستخدمني للمنصات التعليمية البالك بورد ،وعلى الرغم من أن
جامعة بيشة احتلت املرتبة العشرين من حيث عدد املستخدمني لتقنية البالك بورد ،فإهنا احتلت أعلى النسب اإلحصائية يف لوحات
النقاش ،والفصول االفرتاضية ،وبذلك حتتل جامعة بيشة املرتبة األوىل ،ومت بناء تصور مستقبلي للمنصات التعليمية البالك بورد من
ثالثة حماور رئيسة هي .۱( :متطلبات التصور املستقبلي للتفعيل .۲ .خطوات التنفيذ .۳ .القياس والتقومي).
وأما دراسة (اجلوهري )2020 ،فهدفت إىل قياس وعي أعضاء هيئة التدريس يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز ابستخدام
منصة التعلم اإللكرتوين يف ظل تفشي فريوس  COVD 19واجتاهاهتم حنو التعلم ابالستقصاء .واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي
وشبه التجرييب واملتغريات الدميوغرافية اإلحصائية Pملناسبتها ألغراض الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )100عضو من أعضاء
هيئة التدريس جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز ،جرى اختبارهم بطريقة عشوائية ،واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة ،وبينت
نتائج الدراسة أن درجة وعي أعضاء هيئة التدريس يف جامعة األمري سطام بن عبد العزيز مبنصة التعلم اإللكرتوين البالك بورد على
االستبانة الكلية كانت مرتفعة ،مبتوسط حسايب ( 3,161(.وأوصت الباحثة ابلبحث عن املعوقات ،ووضع احللول املناسبة هلا لتحقيق
األهداف ،والعودة يف العملية التعليمية عرب اإلنرتنت ( البالك بورد ) ،وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والطالب على حد سواء
عرب اإلنرتنت) البالك بورد( ،مع التأكيد على التطوير املهين لعضو هيئة التدريس.
دراسة ( )Moralista, Olucado, 2020يف الفلبني اليت أشارت إىل التصور جتاه التعليم عرب اإلنرتنت يف كلية حكومية يف
مسحا وصفيًا عرب اإلنرتنت مشل عينة من  ۲۷من أعضاء هيئة التدريس ،وأظهرت النتائج أن الغالبية لديهم
الفلبني الذي استخدم ً
كفاءة متوسطة يف استعمال الكمبيوتر ،ومل يتلقوا أي تدريب يف التدريس عرب اإلنرتنت ،مع وجود عدد قليل منهم لديهم اتصال
إنرتنت مستقر للغاية ،ورأى أعضاء هيئة التدريس أن التعليم عرب اإلنرتنت سيؤدي إىل املزيد من عدم األمانة األكادميية ،وسيكون غري
وجها لوجه ،وسيكون من الصعب إدارته من حيث التكنولوجيا .واختلفت
شخصي ،ويفتقر إىل الشعور مقارنة ابلفصول الدراسية ً
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هيئة التدريس فيما إذا كانوا يؤيدون التعليم عرب اإلنرتنت وف ًقا للعمر ،واجلنس ،والكلية ،والتحصيل العلمي ،وسنوات التدريس ،والرتبة
أيضا إىل أنه جيب تزويد مؤسسات التعليم اجلامعي ابلدعم ،والتدريب
األكادميية ،واملستوى التعليمي ،والوضع الوظيفي .وتشري النتائج ً
املستمرين أثناء مواجهتها للتحدايت التعليمية اليت أاثرها الوابء.
وأجرى الشمري ،فيصل ،والشمري ،علي ( )2020دراسة هدفت إىل التعرف على مستوى متكن أعضاء هيئة التدريس يف جامعة
حائل من مهارات التدريس الرقمي ،ومعوقات ذلك يف ضوء أزمة كوروان من وجهة نظرهم ،ولتحقيق هدف البحث؛ استخدم الباحثان
املنهج الوصفي القائم على استبانة مكونة من أربعة حماور .وبعد التحقق من صدق أداة البحث وثباهتا ،طبق على مجيع أعضاء هيئة
عضوا ،وقد توصل البحث
التدريس يف كلية الرتبية جبامعة حائل خالل الفصل الدراسي الثاين للعام 1442-1441ه ،وعددهم ( ً ) ۷۲
إىل عدد من النتائج أمهها :مت ّكن أعضاء هيئة التدريس يف جامعة حائل من مهارات التدريس الرقمي عرب (البالك بورد) املتعلقة ابلتخطيط،
والتنفيذ ،والتقومي مبستوى ٍ
عال ،رغم وجود املعوقات اليت حتول دون ذلك ،واليت اتفقت عينة الدراسة على وجودها مبستوى موافقة
متوسطة ،عدا املعوقَني التاليني فقد اتفق أفراد العينة على وجودمها مبستوى ٍ
عال ،ومها :أن استخدام التقومي الرقمي عرب (البالك بورد) غري
ّ
صادق يف نتائجه ،وال يقيس خمرجات التعلم بشكل فعال،كذلك عدم وجود حوافز لعضو هيئة التدريس تشجعه على استخدام (البالك
بورد) يف العملية التدريسية بشكل مستمر ،وتنمي من مهاراته التدريسية الرقمية .ويف ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث أوصى البحث
مبا أييت :ضرورة تطوير أساليب التقومي الرقمي مبا يساعد عضو هيئة التدريس على قياس خمرجات التعلم بشكل فعال وصادق ،كذلك
توفري احلوافز اليت تشجع عضو هيئة التدريس على استخدام التدريس الرقمي ،ومتكنه من تنمية مهاراته التدريسية الرقمية.
دراسة الشواربة ( )2019هدفت إىل التعرف على درجة استخدام طالب الدراسات العليا يف اجلامعات األردنية اخلاصة للمنصات
التعليمية اإللكرتونية ،ودرجة اجتاهاهتم حنوها .مت استخدام املنهج الوصفي املسحي ،واالستبانة كأداة للدراسة .بلغت عينة الدراسة
( )302من طالب وطالبات الدراسات العليا املسجلني يف الفصل األول للعام اجلامعي  ،2019 /2018وجرى اختيارهم بطريقة
عشوائية .أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام طلبة الدراسات العليا لدى اجلامعات األردنية اخلاصة للمنصات التعليمية اإللكرتونية
أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة استخدام أفراد
واجتاهاهتم اإلجيابية حنوها جاءت بدرجة مرتفعة ،كما أظهرت ً
الدراسة تعزى إىل متغري اجلنس والتخصص ،ووجود فرق ذي داللة إحصائية يف درجة استخدام أفراد الدراسة تعزى إىل متغري العمر.
دراسة البنيان ( )2019هدفت إىل الكشف عن املعوقات اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس يف جامعة أم القرى عند استخدام نظام (البالك بورد)،
عضوا من أعضاء هيئة التدريس ،واستخدمت أداة االستبانة ،ومن أهم املعوقات
واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي ،وبلغت عينة الدراسة (ً )40
اليت واجهتهم ندرة املتخصصني يف التصميم التعليمي الرقمي ،وصورة تطبيق أساليب التقومي يف نظام (البالك بورد).
دراسة العجرمي ( )2019هدفت إىل التعرف على فاعلية توظيف منصة التواصل االجتماعي التعلیمیة (إدمودو) على تنمية
مهارات معاجلة الصورة الرقمیة والدافعية لإلجناز ،لدى طالبات ختصص الرتبية التكنولوجية جبامعة األقصى بغزة ،وتكونت
عینة الدراسة من  23طالبة ،جرى اختيارهن بطريقة قصدية من جمتمع الدراسة ،واُستخدم املنهج الوصفي التحليلي يف حتديد
املهارات األساسية ملعاجلة الصور الرقمیة ،وبناء أدوات الدراسة ،والتصور املقرتح ملنصة التواصل االجتماعي التعلیمیة يف ضوء
منوذج التصميم التعليمي ،واملنهج شبه التجرييب؛ لبيان فعالية منصة التواصل االجتماعي التعلیمیة (إدمودو) على مهارات
معاجلة الصورة الرقمیة ،كما مت استخدم التصميم التجرييب القائم على اجملموعة التجريبية الواحدة مع التطبيق القبلي والبعدي
ألدوات الدراسة ،وهي :االختبار التحصيلي وبطاقة املالحظة ،ومقياس الدافعية لإلجناز .وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية بنی متوسط درجات الطالبات يف التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي املعريف ملهارات معاجلة الصورة
الرقمیة ،ومقياس الدافعية لإلجناز ،لصاحل التطبيق البعدي تعزى إىل منصة إدمودو ،كما أظهرت النتائج حتقيق الطالبات
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منصات التعليم اإللكرتونية ومعوقاهتا يف كليات الرتبية ابجلامعات ...
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ملستوى اإلتقان املطلوب للجانب املعريف واألدائي ملهارات معاجلة الصورة الرقمیة .وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام اجلامعات
بتدريب الطالب وأعضاء هيئة التدريس على كيفية استخدام وتوظيف منصات التواصل االجتماعي التعلیمیة يف التعلم.
وأجرى احلسن ( )2018دراسة هدفت إىل التعرف على العوامل املؤثرة يف توظيف عضو هيئة التدريس ملنصات التعلم ذي املقررات
اإللكرتونية املفتوحة هائلة االلتحاق  MOOCsيف التدريس اجلامعي جبامعة اخلرطوم ،ابتباع املنهج الوصفي التحليلي .اُستخدمت
فاحصا من أعضاء هيئة
االستبانة كأداة جلمع املعلومات ،وجرى توزيعها مباشرة بطريقة املصادفة على عينة مكونة من ()181
ً
عضوا .أظهرت النتائج أن املتوسط العام لدرجة املعرفة اليت ميتلكها أعضاء هيئة التدريس جبامعة
التدريس من جمتمع مكون من (ً )272
اخلرطوم حول أمهية توظيف منصات التعلم ذي املقررات اإللكرتونية املفتوحة هائلة االلتحاق يف التدريس اجلامعي ،جاء بدرجة موافقة
متوسطة ( .)3.39كذلك كان املتوسط العام الجتاهات أفراد العينة حنو توظيف منصات التعلم ذي املقررات اإللكرتونية املفتوحة هائلة
االلتحاق يف التدريس اجلامعي جاء بدرجة متوسطة ( .)3.44كان هناك حتدايت حتول دون توظيف منصات التعلم ذي املقررات
اإللكرتونية املفتوحة هائلة االلتحاق يف التدريس اجلامعي أمهها :ضعف املستوى املهاري لدى بعض أعضاء هيئة التدريس يف توظيف
منصات التعلم ذي املقررات اإللكرتونية املفتوحة هائلة االلتحاق يف التدريس اجلامعي ،عدم امتالك املهارات الفنية والتقنية يف التعامل
مع منصات التعلم اجلامعي ،عدم وجود اعتماد أكادميي رمسي للتعلم عرب منصات التعلم ،وصعوبة قياس عملية التعلم اليت تتيحها
منصات التعلم .وقد أوصت الدراسة بضرورة متليك أعضاء هيئة التدريس املهارات الفنية والتقنية يف التعامل مع منصات التعلم ذي
املقررات اإللكرتونية املفتوحة هائلة االلتحاق.
كما هدفت دراسة امللحم والبدر واملطران ( )2018إىل التعرف على واقع استخدام الطالبات لنظام البالك بورد ( )Blackboardيف
املقررات اإللكرتونية املفعلة يف جامعة امللك سعود .مت استخدام املنهج الوصفي وحتليل احملتوى .تكونت عينة الدراسة من ( )117طالبة مت
اختيارهن ابلطريقة العشوائية .أظهرت النتائج أن درجة استخدام الطالبات لنظام البالك بورد لدراسة املقررات التعليمية اإللكرتونيةكانت
متوسطة ،وكانت أبرز الصعوابت هي عدم وجود دورات تدريبية على استخدام نظام البالك بورد ،ابإلضافة إىل عدم وجود الدعم الفين.
وهدفت دراسة لكباال ( )Lakbala, 2016إىل حتديد معوقات برامج التعلم اإللكرتوين يف جامعة هرمزجان للعلوم الطبية
حماضرا) يف
( )HUMSمن وجهة نظر الطالب وهيئة التدريس .أجريت دراسة مقطعية مبنية على استبانة على ( 256طالبًا ،و30
ً
مدارس التمريض يف جامعة مهس .أظهرت نتائج الدراسة نقص التدريب املناسب يف مقررات التعلم اإللكرتوين ابجلامعة ،وحمدودية
التواصل مع املدرب ،وهيمنة املتعلمني على اللغة اإلجنليزية؛ إذ أظهرت أمهية كربى للطالب .كما كانت نسبة الوعي بربانمج التعلم
اإللكرتوين  ،80٪و 43٪بني هيئة التدريس والطالب على التوايل .كذلك نقص املنح البحثية للتعلم اإللكرتوين ،وكان تنفيذ التعلم
اإللكرتوين للمحاضرين هو أهم العوامل املعوقة.
ودراسة بينتا وبوجلا ودزيتاك ( )Benta, Bologa, and Dzitac, 2014هدفت إىل الكشف عن أثر استخدام املنصات التعليمية
اإللكرتونية يف تفعيل وتطوير عملية التعلم ،واملشاركة يف الواجبات واألنشطة واملهام التعليمية .مت حتليل سجالت املستخدمني من
سجل) على مدى ثالثة أشهر .تكونت عينة الدراسة من
مركز اخلدمة ،واليت جرى مجعها من املنصات التعليمية اإللكرتونية (ً 2970
( )202من طالب وطالبات اجلامعات يف رومانيا ،مت توزيعهم إىل جمموعتني؛ جتريبية ،وضابطة .تكونت اجملموعة التجريبية من ()98
طالبًا وطالبة ،مت تدريسهم ابستخدام املنصة التعليمية اإللكرتونية ،مع االشرتاك بدورات لتعلم استخدامها ،وتكونت اجملموعة الضابطة
من ( )104طالب وطالبات ،مت تدريسهم ابلطريقة التقليدية االعتيادية .أظهرت النتائج وجود أثر دال إحصائيًا للمنصة التعليمية
اإللكرتونية يف حتفيز الطلبة على املشاركة يف املهام املعرفية .كما أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية يف حتصيل الطالب وأدائهم يف
مهامهم ،وواجباهتم التعليمية لصاحل اجملموعة التجريبية اليت درست من خالل املنصة.
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وأجرى ساندر وجوالس ( )Sander and Goalas, 2012دراسة هدفت إىل التعرف على أثر استخدام املنصات التعليمية
اإللكرتونية يف تسهيل عملية التعلم والتشارك والتعاون يف األنشطة اجلماعية .تكونت عينة الدراسة من ( )126طالبًا وطالبة من طالب
السنة األوىل يف كلية الطب يف الوالايت املتحدة األمريكية .مت توزيعهم بطريقة عشوائية إىل جمموعتني؛ جتريبية جرى تدريسها ابستخدام
املنصات التعليمية اإللكرتونية ،وضابطة جرى تدريسها ابلطريقة االعتيادية .أظهرت النتائج وجود أثر إجيايب دال إحصائيًا الستخدام
املنصات التعليمية اإللكرتونية يف تسهيل عملية التعلم التعاوين اجلماعي .كذلك بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
مشاركة الطالب يف األنشطة اجلماعية تعزى الستخدام املنصات التعليمية اإللكرتونية لصاحل اجملموعة التجريبية.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة جند أهنا اتفقت يف اإلشارة لفاعلية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف تطوير العملية
التعليمية ،مثل دراسة (العراقي ،العتييب ،العصيمي ،)2021 ،ودراسة ( ،)Moralista, Olucado, 2020ودراسة (اجلوهري،
 ،)2020ودراسة (العجرمي ،)2019 ،ودراسة (بينتا وآخرون ،)2014 ،ودراسة (ساندر وجالس .)2012 ،وحتدثت بعض الدراسات
عن درجة استخدام طالب اجلامعات للمنصات التعليمية اإللكرتونية مثل دراسة (الشواربة ،)2019 ،ودراسة (احلسن.)2018 ،
وحتدثت بعض الدراسات عن معوقات استخدام التعليم اإللكرتوين يف التعليم اجلامعي ،مثل دراسة (العراقي ،العتييب ،العصيمي،
 ،)2021ودراسة (البيشي ،)2021 ،و(الشمري ،)2020 ،ودراسة (البنيان ،)2019 ،ودراسة (لكباال.)2016 ،
واختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف احملاور اليت تناولتها أداة الدراسة ،واخلاصة أبمهية توظيف منصات التعليم
اإللكرتونية بكليات الرتبية يف اجلامعات السعودية ومعوقاهتا ،وتطبيقها يف اجلامعات السعودية :جامعة امللك سعود ،جامعة اإلمام
حممد بن سعود االسالمية ،جامعة شقراء ،جامعة األمرية نورة.
إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة؛ جرى استخدام املنهج الوصفي املسحي ،والذي يتطلب اختيار جمتمع دراسة أبكمله ،أو عينة كبرية
كثريا من أدوات البحث العلمي جلمع املعلومات ،مثل االستباانت
منه ،واهلدف من ذلك هو وصف طبيعة الظاهرة ،ويستخدم ً
(القحطاين ،والعامري .)2010
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية يف أربع جامعات هي (جامعة امللك سعود ،وجامعة اإلمام
عضوا خالل الفصل الدراسي األول من اجلامعي
حممد بن سعود ،جامعة شقراء ،جامعة األمرية نورة) ،والبالغ عددهم (ً )951
(1443 /1442هـ).
عينة الدراسة:
اشتملت العينة على ( )156مستجيبًا .ويبني اجلدول ( )1توزيع عينة الدراسة حسب املتغريات املستقلة.
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جدول ( )1يوضح عينة الدراسة
اجلامعة

العدد

املؤهل العلمي

العدد

سنوات اخلربة

العدد

اجلنس

العدد

امللك سعود

21

أستاذ

18

أقل من  5سنوات

6

ذكور

42

اإلمام

30

أستاذ مشارك

33

من  5إىل  10سنوات

33

إانث

114

شقراء

45

أستاذ مساعد

105

أكثر من  10سنوات

117

األمرية نورة

60

أداة الدراسة:
جرى استخالص أمهية ومعوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي من خالل اإلطار النظري ،ومن مث
تطوير استبانة التحكيم ،واستندت الباحثة بصورة أساسية يف إعداد األداة على املقاييس املستخدمة يف الدراسات السابقة كدراسة
(العراقي ،العتييب ،العصيمي ،)2021 ،ودراسة (البيشي ،)2021 ،ودراسة (الشمري ،)2020 ،ودراسة (البنيان ،)2019 ،ودراسة
(لكباال .)2016 ،تضمنت البياانت األولية (اجلامعة ،والرتبة األكادميية ،وسنوات اخلربة ،واجلنس) ،والبياانت األساسية .اعتمد
أسلوب التحليل اإلحصائي وفق مقياس ليكرت الثالثي .اشتملت االستبانة على حمورين (أمهية ،ومعوقات توظيف منصات التعليم
اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي) .اشتمل حمورا االستبانة على فقرات ( 22 ،26على الرتتيب) .أعطى لكل فقرة وز ٌن مدر ٌج لتقدير

درجة املوافقة (عالية= ،3متوسطة= ،2ضعيفة= .)1حسبت النتائج من خالل قيمة املتوسط احلسايب على الدرجة القصوى؛ حيث
مقسوما على ثالثة مستوايت)؛ أي ( ،)3/2وذلك بغرض املقارنة
ُحددت درجات القطع على التدريج ،من خالل (األعلى–األدىن
ً
بني املتوسطات ،وترتيب األمهية ،واملعوقات .وابلتايل ُوصفت درجة املوافقة من جدول (.)2
جدول ( )2درجة املوافقة

درجة املوافقة

املتوسط

عالية

من  2.34إىل 3

متوسطة

من  1.67إىل أقل من 2.34

ضعيفة

أقل من 1.67

صدق وثبات أداة الدراسة:
صدق احملكمني :للتوصل إىل صدق األداة؛ عُرضت بصورهتا األولية على عدد من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس يف
اجلامعات السعودية املختصني يف هذا اجملال ،وبلغ عددهم (مخسة) حمكمني ،وطلب منهم قراءة فقرات االستبانة ،وإبداء الرأي
يف درجة وضوحها ،وسالمة صياغتها اللغوية ،ودرجة مالءمتها للمحور الذي تنتمي إليه ،وإضافة فقرات أو حذفها ،واقرتاح بيان
وجهات النظر أو إضافته ،وقد قامت الباحثة إبجراء التعديالت الالزمة من حذف أو إضافة أو تعديل يف ضوء مقرتحاهتم ،إىل أن
استقرت االستبانة بصورهتا النهائية ،وقد بلغ عدد حماورها ( ،)2وعدد فقراهتا ( )48فقرة.
صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة :قامت الباحثة حبساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينة استطالعية من
هيئة التدريس بكليات اجلامعات األربع ،وذلك حبساب معامالت االرتباط بني كل فقرة ،والدرجة الكلية للمحور التابع هلا ،وكذلك
بني كل حمور والدرجة الكلية لالستبانة ،حسب اجلدول (.)4( ،)3
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جدول ( :)3معامالت االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية لكل حمور
معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي

أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي
الفقرة

معامل
االرتباط

الداللة

الفقرة

معامل
االرتباط

الداللة

الفقرة

معامل
االرتباط

الداللة

الفقرة

معامل
االرتباط

الداللة

1

0.531

0.000

14

0.416

0.000

1

0.649

0.000

14

0.761

0.000

2

0.788

0.000

15

0.855

0.000

2

0.519

0.000

15

0.761

0.000

3

0.420

0.000

16

0.602

0.000

3

0.542

0.000

16

0.561

0.000

4

0.805

0.000

17

0.438

0.000

4

0.811

0.000

17

0.614

0.000

5

0.794

0.000

18

0.826

0.000

5

0.509

0.000

18

0.739

0.000

6

0.807

0.000

19

0.821

0.000

6

0.477

0.000

19

0.665

0.000

7

0.746

0.000

20

0.625

0.000

7

0.509

0.000

20

0.795

0.000

8

0.661

0.000

21

0.717

0.000

8

0.805

0.000

21

0.536

0.000

9

0.650

0.000

22

0.851

0.000

9

0.652

0.000

22

0.514

0.000

10

0.860

0.000

23

0.724

0.000

10

0.603

0.000

11

0.844

0.000

24

0.828

0.000

11

0.868

0.000

12

0.637

0.000

25

0.828

0.000

12

0.56

0.000

13

0.863

26

0.606

0.000

13

0.839

0.000

جدول ( :)4معامالت االرتباط بني درجة كل حمور وأداة الدراسة ككل
م

احملور

معامل االرتباط

الداللة

1

أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي

0.582

0.000

2

معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي

0.284

0.000

يتضح من اجلداول السابقة أن مجيع املعامالت دالة إحصائيًا عند مستوى  .0.01وهذا يعرب عن صدق الفقرات ،وحماور أداة الدراسة.
ثبات أداة الدراسة:
قامت الباحثة حبساب ثبات االستبانة ابستخدام طريقة االتساق الداخلي ألفا كرونباخ بداللة إحصائيات الفقرة حملوري االستبانة؛
أمهية ،ومعوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي (جدول .)5
جدول ( )5معامل الثبات ألداة الدراسة
م

احملور

معامل ألفا كرونباخ

1

أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي

0.96

2

معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي

0.94

يتضح من اجلدول ( )5أن معاملي الثبات مرتفعة ،وهذا يدل على ثبات أداة الدراسة.
عددا من
املعاجلة اإلحصائية :قامت الباحثة بتحليل البياانت إحصائيًا بواسطة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،مستخدمة ً
األساليب اإلحصائية؛ حيث مت استخدام التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية لكل فقرة ،ابإلضافة
إىل معامل ارتباط بريسون ،ومعامل ألفا كرونباخ ،وحتليل (ت) ،وحتليل التباين.
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-3النتائج واملناقشة:
لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة ،والذي ينص على:
ما أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
جرى استخدام التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية؛ ألمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية
يف التعليم اجلامعي ،وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة:
( :)6أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي
م

أمهية التوظيف

درجة األمهية ()%

درجة األمهية

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري
0.46

عالية
عالية

عالية

متوسطة

ضعيفة

1

جتاوز قيود املكان والزمان يف العملية التعليمية

88.5

7.7

3.8

2.85

2

تطوير املهارات احلاسوبية

76.9

23.1

0.0

2.77

0.43

3

تشجيع الطالب على استخدام التكنولوجيا يف عمليات التدريس

76.9

21.2

1.9

2.75

0.48

عالية

4

تطوير اخلربة النوعية لألساتذة من خالل املواقع اإللكرتونية

73.1

21.2

5.7

2.67

0.58

عالية

5

إاتحة الوصول إىل املعلومات لعدد كبري من الطالب

73.1

17.3

9.6

2.63

0.66

عالية

6

نشر ثقافة التدريب املستمر ،وجعل اجلامعة ميادين عمل حقيقية

73.1

17.3

9.6

2.63

0.66

عالية

7

تطوير القدرات البحثية لألستاذ اجلامعي

63.5

30.8

5.7

2.58

0.61

عالية

8

أتدية االختبارات اإللكرتونية

65.4

26.9

7.7

2.58

0.64

عالية

9

سهولة التفاعل والتواصل بني الطالب وهيئة التدريس

69.2

19.2

11.6

2.58

0.70

عالية

10

التمتع إبمكاانت تقنية عالية تواكب املستجدات

67.3

21.2

11.5

2.56

0.70

عالية

11

توفري فرصة اسرتجاع ما مت تدريسه يف أي وقت

63.5

26.9

9.6

2.54

0.67

عالية

12

ختفيض كلفة التعليم ابعتماد املواد اإللكرتونية

53.8

42.3

3.9

2.50

0.58

عالية

13

االهتمام ابلتغذية الراجعة الفورية

65.4

19.2

15.4

2.50

0.75

عالية

14

تنويع طرق التدريس

48.1

51.9

0.0

2.48

0.50

عالية

15

سهولة إدارة احملتوى اإللكرتوين ونشره بشكل دوري

57.7

32.7

9.6

2.48

0.67

عالية

16

تبادل املناقشات واحلوارات مع الطالب

46.2

50.0

3.8

2.42

0.57

عالية

17

تقدمي املواد التعليمية مثل امللصقات ،والشرائح ،ومقاطع الفيديو

44.2

51.9

3.9

2.40

0.57

عالية

18

تنمية قدرات التعلم التشاركية

51.9

34.6

13.5

2.38

0.72

عالية

19

تنمية مهارة إدارة الوقت لدى الطالب

53.8

30.8

15.4

2.38

0.75

عالية

20

توفري وقت وجهد األستاذ اجلامعي

46.2

44.2

9.6

2.37

0.66

عالية

21

تطوير املهارات اللغوية

50.0

36.5

13.5

2.37

0.71

عالية

22

تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطالب

50.0

36.5

13.5

2.37

0.71

عالية

23

مراقبة وتقييم تقدم الطالب

53.8

26.9

19.3

2.35

0.79

عالية

24

حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص يف التدريس اجلامعي

46.2

40.4

13.4

2.33

0.71

متوسطة

25

تنمية القدرة على البحث العلمي

46.2

40.4

13.4

2.33

0.71

متوسطة

26

تطوير املستوى التحصيلي للطالب اجلامعي

40.4

50.0

9.6

2.31

0.64

متوسطة

59.40

31.58

9.02

2.50

0.46

عالية

الكلى

يوضح جدول ( )6أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية يف التعليم اجلامعي ،والذي جاء بدرجة عالية؛ إذ
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بلغ املتوسط الوزين للتقديرات الكلية يف هذا احملور ( ،)2.50ابحنراف معياري ( .)0.46أما أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية
الفرعية يف هذا احملور فجاءت مرتبة وفق درجة األمهية ،مع مالحظة أنه يف حالة تساوي املتوسطات احلسابية تكون األولوية يف الرتتيب
ألمهية التوظيف ذات االحنراف املعياري األقل ،والذي يدل على جتانس وتوافق أعلى يف التقديرات .وفيما يلي عبارات أمهية توظيف
منصات التعليم اإللكرتونية اليت احتلت درجة أمهية عالية مبتوسط تراوح من ( )2.85إىل (.)2.35
وكانت أعلى ثالث عبارات هي "جتاوز قيود املكان والزمان يف العملية التعليمية ،يف املرتبة األعلى بدرجة ( ،)2.85تليها تطوير
املهارات احلاسوبية بدرجة ( ،)2.77مث عبارة تشجيع الطالب على استخدام التكنولوجيا يف عمليات التدريس ،بدرجة (،)2.75
وهناك ثالث عبارات ألمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية قد احتلت درجة أمهية متوسطة مبتوسط تراوح من ( )2.33إىل
( )2.31كما يلي:
حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص يف التدريس اجلامعي بدرجة ( ،)2.33وعبارة تنمية القدرة على البحث العلمي ابلدرجة نفسها ،مث
تطوير املستوى التحصيلي للطالب اجلامعي بدرجة (.)2.31
وتعزى هذه النتائج إىل أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي وفاعليتها يف العملية التعليمية؛ حيث تراعي
املنصات التعليمية اإللكرتونية حاجات املتعلمني املتنوعة ،ومتكنهم من الوصول إىل املوارد التعليمية يف أي وقت ،ومن أي مكان ،وتسمح
هلم ابسرتجاع ملفاهتم ،وأعماهلم الدراسية .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (العراقي ،العتييب ،العصيمي ،)2021 ،ودراسة (لكباال .)2016
اإلجابة عن السؤال الثاين ،والذي ينص على:
ما معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
جدول ( :)7معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية
درجة األمهية ()%
عالية

متوسطة

ضعيفة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة األمهية

51.9

15.4

2.17

0.68

متوسطة

15.4

2.15

0.67

متوسطة

2.15

0.72

متوسطة

0.69

متوسطة
متوسطة

م

املعوقات

1

عدم جدية الطالب يف التعامل مع هذه التقنيات لألغراض
األكادميية

32.7

2

ضعف اللغة اإلجنليزية لدى الطالب

30.8

53.8

3

عدم وجود اعتماد أكادميي رمسي للتعليم عرب منصات التعليم
اإللكرتونية

34.6

46.2

19.2

4

ضعف البنية التحتية يف الوصول خلدمات اإلنرتنت

30.8

51.9

17.3

2.13

5

ال توفر مساحات الشاشة الصغرية فرصة كافية للكتابة والتعبري

28.8

53.8

17.4

2.12

0.68

6

زايدة أعداد الطالب امللتحقني يف املقرر الواحد املقدم عرب
منصات التعليم اإللكرتونية

28.8

51.9

19.3

2.10

0.69

متوسطة

7

قصور السياسات اخلاصة حبقوق امللكية الفردية ملعدي املناهج
واملقررات الدراسية عرب منصات التعليم اإللكرتونية

26.9

50.0

23.1

2.04

0.71

متوسطة

8

قلة الوعي أبمهية منصات التعليم اإللكرتونية يف التدريس اجلامعي

30.8

36.5

32.7

1.98

0.80

متوسطة

9

عدم توافر اهلواتف الذكية املطلوبة للوصول السريع ملعظم الطالب

19.2

57.7

23.1

1.96

0.66

متوسطة

10

ارتفاع تكاليف املوارد الرقمية للمقررات الدراسية

23.1

48.1

28.8

1.94

0.73

متوسطة

11

افتقار املقررات الدراسية اليت تُقدم عرب منصات التعليم اإللكرتونية
يف التدريس اجلامعي إىل التفاعل احلقيقي

26.9

40.4

32.7

1.94

0.78

متوسطة

12

املقررات املقدمة عرب منصات التعليم اإللكرتونية ال تراعي
خصائص املتعلمني

21.2

50.0

28.8

1.92

0.71

متوسطة
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درجة األمهية ()%
عالية

متوسطة

ضعيفة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة األمهية

44.2

32.7

1.90

0.75

متوسطة

32.7

1.90

0.75

متوسطة

1.90

0.75

متوسطة

0.62

متوسطة
متوسطة

م

املعوقات

13

عدم امتالك املهارات التقنية يف التعامل مع منصات التعليم
اإللكرتونية

23.1

14

صعوبة أتقلم الطالب اجلامعي يف الدراسة عرب منصات التعليم
اإللكرتونية؛ كوهنا تعتمد على التعليم الذايت

23.1

44.2

15

صعوبة التحقق من أن الطالب املنضم للمقرر عرب منصات التعليم
اإللكرتونية هو من ميارس عملية التعلم

23.1

44.2

32.7

16

تقييد استخدام اجلامعة يف العملية التعليمية

13.5

61.5

25.0

1.88

17

صعوبة دمج تقنيات األنظمة املختلفة من التعلم

15.4

53.8

30.8

1.85

0.67

18

صعوبة تقييم عمل الطالب

21.2

42.3

36.5

1.85

0.75

متوسطة

19

نقص تدريب املعلمني

21.2

42.3

36.5

1.85

0.75

متوسطة

20

ال توجد خطة واضحة ابجلامعة لتوظيف منصات التعليم يف
التدريس اجلامعي

23.1

38.5

38.4

1.85

0.78

متوسطة

21

تؤثر على خصوصية املعلم

13.5

32.7

53.8

1.60

0.72

ضعيفة

22

تؤثر على خصوصية الطالب

7.7

30.8

61.5

1.46

0.64

ضعيفة

23.61

46.67

29.72

1.94

0.46

متوسطة

الكلى

يوضح جدول ( )7معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية يف كليات الرتبية ابجلامعات السعودية ،والذي جاء بدرجة متوسطة؛
إذ بلغ املتوسط الوزين للتقديرات الكلية يف هذا احملور ( ،)1.94ابحنراف معياري ( .)0.46أما معوقات توظيف منصات التعليم
اإللكرتونية الفرعية يف هذا احملور فجاءت مرتبة وفق درجة األمهية ،مع مالحظة أنه يف حالة تساوي املتوسطات احلسابية تكون األولوية
يف الرتتيب ألمهية التوظيف ذات االحنراف املعياري األقل ،والذي يدل على جتانس وتوافق أعلى يف التقديرات .وفيما يلي عبارات
معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية اليت احتلت درجة أمهية متوسطة مبتوسط تراوح من ( )2.17إىل (:)1.85
وكانت أعلى ثالث عبارات هي :عدم جدية الطالب يف التعامل مع هذه التقنيات لألغراض األكادميية ابملرتبة األعلى بدرجة
( ،)2.17تليها ضعف اللغة اإلجنليزية لدى الطالب بدرجة ( ،)2.15مث عبارة عدم وجود اعتماد أكادميي رمسي للتعليم عرب منصات
بدرجة ( ،)2.15وهناك عباراتن ملعوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية قد احتلت درجة أمهية ضعيفة مبتوسط (،)1.60
( )1.46على الرتتيب كما يلي :تؤثر على خصوصية املعلم ،وعبارة تؤثر على خصوصية الطالب.
وقد اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع دراسة (العراقي ،العتييب ،العصيمي)2021 ،؛ حيث ال توجد معوقات أو مشكالت
ذات أثر سليب على درجة تفعيل املنصات التعليمية اإللكرتونية ،وتتفق مع دراسة كل من (البيشي( ،)2021 ،الشمري،)2020 ،
ودراسة (البنيان ،)2019 ،ودراسة (العنيزي ،)2017 ،ودراسة إسالم وآخرون ( )Islam et al., 2015ودراسة أركرفل وأبيدو
( )Arkorful and Abaidoo, 2014يف وجود معوقات الستخدام تطبيقات املنصات اإللكرتونية.
اإلجابة عن السؤال الثالث ،والذي ينص على:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء أعضاء هيئة التدريس حول أمهية ،ومعوقات توظيف منصات التعليم
اإللكرتونية للمتغريات التالية( :اجلامعة ،والرتبة األكادميية ،وسنوات اخلربة ،واجلنس)؟
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 )1اجلامعة:
جدول ( :)8نتائج حتليل التباين لتأثري متغري اجلامعة على أمهية ومعوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية
احملور

اجلامعة

العدد

املتوسط

االحنراف
املعياري

مصادر
االختالف

درجات
احلرية

متوسط جمموع
مربع االحنرافات

قيمة
(ف)

أمهية
التوظيف

امللك سعود

21

65.14

14.82

بني اجملموعات

3

290.21

2.060

اإلمام

30

68.50

7.57

شقراء

45

61.80

15.64

األمرية نورة

60

65.85

9.93

داخل
اجملموعات

امللك سعود

21

45.85

6.51

بني اجملموعات

اإلمام

30

48.30

6.83

شقراء

45

43.00

12.21

األمرية نورة

60

38.45

9.89

معوقات
التوظيف

داخل
اجملموعات

152

3
152

مستوى الداللة

0.108

غري دال

140.84
745.86

8.173

0.000

دال

91.26

يوضح جدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية ،ترجع إىل اختالف
اجلامعة؛ حيث إن قيمة مستوى الداللة أعلى من  .0.05ويف املقابل لوحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية يف معوقات توظيف
أخريا
منصات التعليم اإللكرتونية ،ترجع إىل اختالف اجلامعة لصاحل جامعة اإلمام ،يليها جامعة امللك سعود ،مث جامعة شقراء و ً
جامعة األمرية نورة؛ حيث إن قيمة مستوى الداللة أقل من  ،0.05وقد يرجع ذلك إىل طبيعة اجلامعات وإعداد الطالب هبا ومستوى
اخلربة املقدم.
 )2الرتبة األكادميية:
جدول ( :)9نتائج حتليل التباين لتأثري متغري الرتبة األكادميية على أمهية ومعوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية
احملور

الرتبة األكادميية

العدد

املتوسط

االحنراف
املعياري

مصادر
االختالف

درجات
احلرية

متوسط جمموع
مربع االحنرافات

قيمة
(ف)

أمهية التوظيف

أستاذ دكتور

18

50.33

19.49

بني اجملموعات

2

2651.83

23.900

أستاذ مشارك

33

62.54

10.87

أستاذ مساعد

105

68.42

8.04

داخل
اجملموعات

153

110.95

أستاذ دكتور

18

53.66

9.29

بني اجملموعات

2

1529.46

أستاذ مشارك

33

44.90

9.97

أستاذ مساعد

105

40.05

8.98

معوقات
التوظيف

داخل
اجملموعات

153

17.931

مستوى الداللة
0.000

0.000

دال

دال

85.29

يوضح جدول ( )9وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية ،ترجع إىل اختالف الرتبة
األكادميية لصاحل الرتبة األقل (أستاذ مساعد)؛ حيث إن قيم مستوى الداللة أقل من .50.0
كما توضح النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية ،ترجع إىل اختالف الرتبة
األكادميية لصاحل الرتبة األعلى (أستاذ دكتور)؛ حيث إن قيم مستوى الداللة أقل من .0.05
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 )3سنوات اخلربة:
جدول ( :)10نتائج حتليل التباين لتأثري متغري سنوات اخلربة على أمهية ومعوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية
احملور

سنوات اخلربة

العدد

املتوسط

االحنراف
املعياري

مصادر
االختالف

درجات
احلرية

متوسط جمموع
مربع االحنرافات

قيمة
(ف)

أمهية التوظيف

أقل من 5

6

55.00

23.00

بني اجملموعات

2

354.78

2.517

من  5إىل
 10سنوات

33

64.18

9.90

أكثر من 10

117

65.87

11.66

أقل من 5

6

52.00

8.76

من  5إىل
 10سنوات

33

45.09

8.34

أكثر من 10

117

41.48

10.42

سنوات

سنوات

معوقات
التوظيف

سنوات

سنوات

داخل اجملموعات

بني اجملموعات

داخل اجملموعات

153

2

153

مستوى الداللة

0.084

غري دال

140.98

439.67

4.417

0.014

دال

99.54

يوضح جدول ( )10عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية ،ترجع إىل اختالف
سنوات اخلربة؛ حيث إن قيمة مستوى الداللة أعلى من  .0.05ويف املقابل لوحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية يف معوقات
توظيف منصات التعليم اإللكرتونية ،ترجع إىل اختالف سنوات اخلربة لصاحل األقل خربة؛ حيث إن قيمة مستوى الداللة أقل من
.0.05
 )4اجلنس:

جدول ( :)11نتائج حتليل (ت) ألمهية أتثري متغري اجلنس على أمهية ومعوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية

احملور
أ
التوظيف

مهية

معو قا ت
التوظيف

ا ال حنرا ف
املعياري

اجلنس

العدد

املتوسط

ذكور

42

59.42

14.87

إانث

114

67.18

10.31

ذكور

42

48.64

9.11

إانث

114

40.44

9.86

قيمة
(ت)

درجات
احلرية

مستوى الداللة

-3.730

154

0.000

4.754

154

0.000

دال
دال

يوضح جدول ( )11وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أمهية توظيف منصات التعليم اإللكرتونية ،ترجع إىل اختالف اجلنس
لصاحل اإلانث؛ حيث إن قيمة مستوى الداللة أقل من .0.05
كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية يف معوقات توظيف منصات التعليم اإللكرتونية ،ترجع إىل اختالف اجلنس لصاحل
الذكور؛ حيث إن قيمة مستوى الداللة أقل من .0.05
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التوصيات:
	-يف ضوء نتائج الدراسة ،فقد أوصت الباحثة مبا أييت:
	-بناء إسرتاتيجية مؤسسية لتفعيل منصات التعليم يف ضوء معايري رؤية اململكة العربية السعودية .2030
	-وضع معايري واضحة وحمددة ملتابعة أداء عضو هيئة التدريس والطالب بكليات الرتبية ابجلامعات السعودية يف جمال تفعيل
منصات التعليم اإللكرتونية.
	-إجراء الدراسات التقوميية هناية كل فصل؛ للخروج مبؤشرات تساعد على االرتقاء بتفعيل هذه املنصات ،مع الرتكيز على
إشراك الطالب يف عملية التقومي.
	-ضرورة بناء شراكات عاملية يف تطوير وتدريب التقنيني يف جمال الربجمة.
	-إاتحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس للمشاركة يف تطوير منصات التعليم اإللكرتونية.
	 -التوعية املستمرة أبمهية تفعيل منصات التعليم وتطبيقاته املتنوعة.
املقرتحات:
إجراء املزيد من الدراسات حول أمهية تفعيل املنصات اإللكرتونية من وجهة نظر الطالب وأعضاء هيئة التدريس والقادة
األكادمييني ،وأثر ذلك على التحصيل الدراسي لدى الطالب.
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