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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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دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين جبامعة الباحة يف ظل جائحة
كوروان وفقاً ملقياس ()SERVQUAL
د .خدجية مقبول الزهراين
أستاذ اإلدارة والتخطيط الرتبوي املشارك بكلية الرتبية – جامعة الباحة

املستخلص:

هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين جبامعــة الباحــة يف فــرة جائحــة كــوروان

مــن خــال قيــاس الفجــوة بــن مســتوى الدعــم املــدرك واملتوقــع وفقـاً ملقيــاس ( ،)SERVQUALوقــد اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي ،كمــا
اســتخدمت أداتــن مهــا االســتبانة واملقابلــة؛ حيــث قامــت الباحثــة بتطويــر اســتبانة حتاكــي مقيــاس ( ،)SERVQUALوقــد تكونــت مــن ( )43فقــرة موزعــة

علــى مخســة أبعــاد هــي (مســتوى دعــم القيــادة للجوانــب التقنيــة ،مســتوى دعــم القيــادة لالعتماديــة ،مســتوى دعــم القيــادة لالســتجابة ،مســتوى دعــم القيــادة
لألمــان ،مســتوى دعــم القيــادة للتعاطــف) ،ومت توجيــه املقيــاس لعينــة عشـوائية بســيطة مــن طــاب جامعــة الباحــة بلغــت ( )307طالبـاً وطالبــة لإلجابــة عــن
فقراتــه مرتــن يف التوقيــت نفســه؛ األوىل وفقـاً للمــدرك ،واألخــرى وفقـاً للمتوقــع ،بينمــا اســتخدمت أداة املقابلــة الشــخصية مــع عــدد مــن القيــادات األكادمييــة

وفق ـاً للعينــة العمديــة كأداة مســاندة؛ للس ـؤال عــن واقــع الدعــم الفعلــي مــن وجهــة نظرهــم .وقــد توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج كان مــن أمههــا :أن

مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املدركــة واملتوقعــة جبامعــة الباحــة مــن وجهــة نظــر الطــاب جــاءت متوســطة ،كمــا
كشــفت الدراســة عــن وجــود فجــوة معنويــة لصــاحل إدراكات الطــاب ملســتوى الدعــم املقــدم مــن القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين.
كمــا اوصــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات الــي مــن شــأهنا مســاعدة القيــادات األكادمييــة يف حتســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين.
الكلمات املفتاحية :القيادة األكادميية ،جودة اخلدمة ،التعليم اإللكرتوين ،جائحة كوروان.
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Supporting the Academic Leadership to Improve the Quality of E-learning
Service at Al Baha University in Light of the Corona Pandemic According to
.the (SERVQUAL) scale
Dr. Khadijah Maqbool AL-Zahrani
Associate Professor of Administration and Educational Planning, College of Education - Al Baha University

Abstract:
The study aims to recognize the level of academic leadership support to improve the quality of e-learning
service in Al Baha university during the Corona pandemic by measuring the gap between the perceived
and expected service based on the (SERVQUAL) scale, The study used the descriptive-analytical
method, The study also used two tools the questionnaire and the interview methods. The researcher
developed a questionnaire based on the (SERVQUAL) scale, the value of the questionnaire consisted of
43 items distributed according to five( leading level to support the technical side, leader level supporting
dependence, leader level support response, leader level safety, leader level sympathy). The questionnaire
was covered 307 by a random sample of Al-Baha University. The students answered the questionnaire
paragraphs twice at the same time, the first time according to the perception and the second according to
the expectation. The personal interview tool was also used with a number of academic leaders according
to the intentional sample. The study reached a number of results, the most important of which were: The
level of academic leadership support to improve the perceived and expected quality of e-learning service
at Al-Baha University from the students’ point of view is at an average level. The study also revealed
a moral gap in favor of students’ awareness of the level of academic leadership support to improve the
quality of e-learning service. The study put a number of recommendations that would assist academic
leaders in improving quality service academic e-learning.
Keywords: Academic leadership, Service quality, E-learning, corona pandemic.
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أوالً :اإلطار العام للدراسة:
مقدمة:
تُعد القيادة األكادميية يف مقدمة العناصر املؤثرة يف حتسني جودة خدمات التعليم اجلامعي؛ حيث يتطلب التطوير والتحسني يف
مؤسسات التعليم اجلامعي وجود قيادة واعيه ومدركة للتحوالت والتغريات احمللية والعاملية ،فوجود القيادة األكادميية الواعية يُعد مطلباً
حيوايً يف دعم جهود اجلامعة يف مجيع أنشطتها املختلفة.
وقد أكدت العديد من الدراسات واألحباث العلمية على أمهية دور القيادة األكادميية كدراسة الرابب واحلياجنة (& ’Al-Rabab
 ،)Hiyajneh, 2017ودراسة الدرعا  )Al-Deraa, 2016(،ودراسة العيد ( )Eid, 2015وغريها من الدراسات والتوصيات العلمية
املنشورة يف العديد من املؤمترات املعنية ابلتعليم اجلامعي اليت أكدت على أمهية دور القيادة األكادميية يف حتسني العملية التعليمية.
ونظراً الرتباط أدوار القيادة األكادميية بعدد خمتلف من املهام واملسؤوليات املتجددة؛ حبيثكلما تعددت األدوار جتددت املسؤوليات؛
لــذا فاألمــر يتطلــب مزيـ ًـدا مــن التطويــر والتنميــة يف جمــال القيــادة األكادمييــة للقيــام أبدوارهــا علــى أكمــل وجــه)Arbaugh, 2016( .
وخــال الســنوات األخــرة شــهد العــامل تطــوراً كبـراً يف اجملــال التقــي وثــورة تكنولوجيــا االتصــال ،بــل إن األمــر تعــدى ذلــك بكثــر،
فخــال ســنة  ،2020ويف ظــل جائحــة كــوروان (كوفيــد ،)19 -اتســع االنتشــار املتزايــد الســتخدام شــبكات اإلنرتنــت يف كافــة
القطاعــات ،ويف قطــاع التعليــم العــايل بشــكل خــاص؛ حيــث بــرز دور التعلــم اإللكــروين عــر شــبكات اإلنرتنــت كمنافــس قــوي وبديــل
حيــوي عــن وســائل التعليــم التقليــدي.
وتزايــد االهتمــام ابلتعلــم اإللكــروين أثنــاء جائحــة كــوروان هبــدف التحــول إىل التعليــم غــر التقليــدي ،واالســتفادة مــن التطــور التقــي
والتكنولوجــي ،إال أن هــذا االجتــاه اجلديــد واجهتــه بعــض التحــدايت واملعوقــات ،وقــد اســتعرض رودين ( )Rodny, 2002بعــض أهــم
معوقــات التحــول إىل التعلــم اإللكــروين وتطبيقــه ،جــاء يف مقدمتهــا عــدم توافــر القيــادة الفعالــة ،وعــدم توفــر التدريــب املناســب هلــا،
كل مــن ميلــز واينيــس وكاســبري ( )Mills, Yanes & Casebeer, 2009إىل أن
وعــدم توافــر املعــدات واألدوات الالزمــة ،كمــا أشــار ٌ
التعليــم اجلامعــي ُمعــرض ملقاومــة التعليــم اإللكــروين طاملــا أن  95%مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يعتقــدون أو يــرون أن منــط التعليــم التقليــدي
القائــم علــى احملاضــرة مــا زال األكثــر فاعليــة وأثـ ًـرا يف نتائــج التعلــم ،وأن القاعــة الصفيــة التقليديــة مــا زالــت مقدســة بـرأي أعضــاء اهليئــة
التدريســية والقــادة اإلداريــن.
كمــا تزايــد االهتمــام برفــع مســتوى جــودة اخلدمــة التعليميــة علــى املســتوى احمللــي والعاملــي؛ نتيجــة للشــكوى العامــة مــن اخنفــاض
مســتوى خرجيــي اجلامعــات ،وعــدم أتهيليهــم مبــا يتماشــى مــع متطلبــات ســوق العمــل ،ومــن مث تزايــد االهتمــام مبفهــوم جــودة اخلدمــة
التعليميــة ومعايــر قياســها وتقييمهــا ،وعلــى الرغــم مــن هــذا االهتمــام ،فمــازال مفهــوم جــودة اخلدمــة التعليميــة ومعايــر قياســها وتقييمهــا
تتســم بعــدم الوضــوح والتبايــن؛ ممــا أدى إىل االختــاف حــول طــرق قيــاس اجلــودة ومؤشـرات األداء)Onditi &Wechuli, 2017( .
ويعد الســرفكوال ( )SERVQUALأحد املقاييس الشــائعة ،وتعود أسســه النظرية إىل منوذج الثغرات ،ويقيس جودة اخلدمة من
حيــث الفــرق بــن توقعــات العميــل وتصــورات األداء .وتُعــرف توقعــات العميــل علــى أهنــا املعتقــدات حــول تقــدمي اخلدمــة الــي تشــكل
معايــر أو نقــاط مرجعيــة يتــم مــن خالهلــا احلكــم علــى األداء ،بينمــا تُعــرف تصــورات األداء علــى أهنــا التقييمــات الذاتيــة للتجربــة الفعليــة
للخدمــة عــر التفاعــل مــع مقدمــي اخلدمــة)Brochado, 2009( .
وقــد حظــى اســتخدام منــوذج ( )SERVQUALلقيــاس جــودة خدمــات التعليــم العــايل ابهتمــام متزايــد مــن الباحثــن الرتبويــن،
فعلــى املســتوى احمللــي اســتخدمه مــروك ( )2018يف دراســته الــي هدفــت إىل الوقــوف علــى مســتوى جــودة اخلدمــات املقدمــة للطــاب
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ابجلامعــات الناشــئة ،كمــا اســتخدمه كلٌّ مــن حســنني والشـربيين ( )2017يف دراســتهما هبــدف رصــد واقــع اخلدمــات التعليميــة املقدمــة
كل مــن الشــغييب واملخــايف ( )2016يف
لطــاب الدراســات العليــا جبامعــة امللــك خالــد يف ضــوء رؤيــة آفــاق ،وكذلــك اســتخدمه ٌ
دراســتهما الــي هدفــت إىل قيــاس جــودة اخلدمــات التعليميــة يف كليــة الرتبيــة ابلدمــام مــن وجهــة نظــر الدارســن فيهــا .أمــا علــى املســتوى
العــريب فنجــد علــى ســبيل املثــال دراســة صــاح الديــن والربطمــاين ( )2018الــي ســعت إىل إجيــاد آليــات مقرتحــة لتحقيــق جــودة
اخلدمــات اجلامعيــة مبركــز خدمــة اجملتمــع والتعليــم املســتمر جبامعــة الســلطان قابــوس ،ودراســة العولقــي ( )2018الــي ســعت إىل حتليــل
طبيعــة العالقــة بــن جــودة اخلدمــة التعليميــة وتعزيــز رضــا الطــاب يف جامعــة إب اليمنيــة ،ودراســة أبــو عــوف ( )2017الــي هدفــت
إىل قيــاس جــودة اخلدمــة التعليميــة يف معهــد املســتقبل العــايل للدراســات التكنولوجيــة املتخصصــة ،كمــا توجــد العديــد مــن الدراســات
األجنبيــة الــي اســتخدمت هــذا املقيــاس يف جمــال قيــاس جــودة خدمــات التعليــم اجلامعــي ،كدراســة جيالفانــد ومراغــي (& Gilavand,
 )Maraghi, 2019الــي هدفــت لقيــاس فجــوة اخلدمــة التعليميــة يف اجلامعــات اإليرانيــة وأثرهــا علــى رضــا الطلبــة ،وكذلــك دراســة أوابل
ومسنــان وجاليفــر ( )Uppal, Samnan, & Gulliver, 2018الــي ســعت لقيــاس جــودة التعلــم اإللكــروين.
ومــن خــال مــا ســبق ذكــره مــن دراســات حمليــة وعربيــة وأجنبيــة اعتمــدت منــوذج ( )SERVQUALكمقيــاس جلــودة اخلدمــة املدركــة
واملتوقعــة يف جمــال التعليــم العــايل ،تتضــح أمهيتــه وقوتــه ومــدى مالئمتــه؛ ممــا دفــع ابلباحثــة إىل الثقــة يف اســتخدامه واالعتمــاد عليــه مــن
أجــل قيــاس مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين جبامعــة الباحــة يف ظــل جائحــة كــوروان مــن
خــال قيــاس الفجــوة بــن إدراكات وتوقعــات الطــاب عــن مســتوى الدعــم املبــذول مــن القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة
التعليــم اإللكــروين املقدمــة هلــم.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
وفق ـاً إلحصــاءات اليونســكو ،فقــد تعــن علــى أكثــر مــن  1.5مليــار طفــل وشــاب يف  188دولــة حــول العــامل البقــاء يف منازهلــم
بســبب إغــاق املــدارس ومؤسســات التعليــم العــايل يف أعقــاب تفشــي فــروس كــوروان ،وحتولــت العديــد مــن البلــدان مــن أســاليب التعليــم
التقليديــة الــي تتــم وجه ـاً لوجــه إىل التعليــم اإللكــروين)Affouneh, Salha, & Khlaif, 2020( .
ومــن جهــة أخــرى فــإن للتعليــم اإللكــروين أمهيــة ابلغــة ودور أساســي يف جنــاح العمليــة التعليميــة وتطويرهــا ،فهــو وســيلة مــن الوســائل
الــي تدعــم العمليــة التعليميــة وحتوهلــا مــن طــور التلقــن إىل طــور اإلبــداع والتفاعــل وتنميــة املهــارات ،وجيمــع كل األشــكال اإللكرتونيــة
للتعليــم والتعلــم؛ حيــث تســتخدم أحــدث الطــرق يف جمــاالت التعليــم والنشــر والرتفيــه ابالعتمــاد علــى احلواســيب ووســائطها التخزينيــة
وشــبكاهتا( .وكيبيــداي)2019 ،
مطولــة مــن خـراء يف الرتبيــة هلــذه التقنيــات،
وابلرغــم مــن احلاجــة املاســة إىل التعليــم عــن بعــد يف زمــن كــوروان ،فــإن هنــاك انتقــادات ّ
بــل إن دراســة ملركــز السياســات الوطنيــة التعليميــة يف الــوالايت املتحــدة أوصــت عــام  2019بوقــف أو تقليــل املــدارس الرقميــة حــى يتــم
التأكــد مــن أســباب ضعــف مردودهــا الــذي ظهــر جليـاً يف نتائــج الدراســة ،مقارنــة ابملــدارس التقليديــة( .عـزام)2020 ،
وإبمعان النظر؛ يتبني أن التحول األكرب حنو التعليم اإللكرتوين أتى إثر أزمة جائحة كوروان ،ويف هذا السياق يؤكد اخلويطر ()9102
على أمهية دور القيادة األكادميية يف إدارة األزمات؛ حيث يذكر« :أن السياسات احلديثة أضفت أبعاداً جديدة تطويرية ألدوار القيادة
األكادميية يف التعليم العايل ،وذلك نتيجة ظهور عدد من األزمات اليت تؤثر يف منظومة التعليم العايل ،وابلرغم من االتفاق على خطورة
هذه األزمات ،إال أن هناك قلة يف إسهامات الباحثني واملختصني يف جمال إدارة األزمات مبؤسسات التعليم العايل» (ص .)202ويف
السياق ذاته يذكر محرون (« )1102أن اجلامعات وهي تقود عملية التغيري والتطوير يف اجملتمعات حباجة ماسة إىل تطوير قدرات
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أفرادها القيادية؛ ليقوموا بدورهم يف صناعة التغيري املستمر» (ص.)09
وابلرغم مما بذلته القيادات األكادميية يف اجلامعات السعودية خالل جائحة كوروان من جهود وإجراءات للتعامل مع األزمة واحتوائها
من خالل التحول السريع إىل التعليم اإللكرتوين ،فإن استقراء الواقع يشري إىل وجود العديد من مظاهر اخللل والقصور ،ومما يدل
على ذلك عقد العديد من املؤمترات العلمية ملناقشة واقع التعليم اإللكرتوين ومستقبله ،كمؤمتر تكنولوجيا وتقنيات التعليم والتعليم
اإللكرتوين ،واملؤمتر الدويل االفرتاضي األول للتعليم اإللكرتوين حتت شعار التعليم اإللكرتوين يف زمن فريوس كوروان التحدايت واحللول،
واملؤمتر الدويل الثاين ملستقبل التعليم الرقمي يف الوطن العريب ،ومؤمتر إعادة بناء املستقبل والتعليم وفرص العمل للشباب أثناء األزمات،
وقد خلصت مجيع هذه املؤمترات إىل العديد من التوصيات اليت تدور يف جمملها حول ضرورة العمل على نشر ثقافة التعليم اإللكرتوين،
وحث أعضاء هيئة التدريس على استخدام تقنيات التعليم اإللكرتوين ،واالستفادة من املنصات اإللكرتونية ،كما أوصت اجلامعات
ابلعمل على تطوير البىن التحتية لتحقيق أهداف التعليم اإللكرتوين ،ووضع املعايري لضمان جودته ،وتقييم األداء للتعليم اإللكرتوين.
كما أكدت دراسة الشهري ( )4102على أمهية دور القيادة األكادميية يف تفعيل التعليم اإللكرتوين يف التعليم العايل السعودي من
خالل توعية صانعي القرار أبمهية تقنية التعلم اإللكرتوين وما سيوفره هلم من إمكاانت غري مكلفة وما قد متنحه هلم من نتائج تعليمية
جيدة .كما أوصت دراسة اخلويطر ( )9102إبجراء املزيد من الدراسات والبحوث حول تقييم دور القيادات األكادميية ابجلامعات
السعودية يف إدارة األزمات.
كما جاءت القيادة يف مقدمة معايري ضبط اجلودة يف التعليم اإللكرتوين يف مؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية.
(املركــز الوطــي للتعليــم اإللكــروين .)2020 ،ويف ضــوء مــا ســبق ،تبلــورت فكــرة هــذه الدراســة كمحاولــة لقيــاس مســتوى دعــم القيــادة
األكادمييــة لعمليــة حتســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين جبامعــة الباحــة يف ظــل جائحــة كــوروان وفقـاً ملقيــاس ( ،)SERVPERFمــن
خــال اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:
س :1مــا مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان املــدرك
مــن وجهــة نظــر الطــاب؟
س :2مــا مقــدار الفجــوة بــن مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املــدرك واملتوقــع جبامعــة
الباحــة خــال جائحــة كــوروان وفق ـاً ملقيــاس ( )SERVPERFمــن وجهــة نظــر الطــاب؟
س :3هــل توجــد فــروق دالــة إحصائي ـاً يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة
التعليــم اإللكــروين املــدرك واملتوقــع جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان وفقـاً ملقيــاس ( )SERVPERFمــن وجهــة نظــر الطــاب تُعــزى
ملتغــر النــوع( :ذكــر ،أنثــى)؟
س :4هــل توجــد فــروق دالــة إحصائي ـاً يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة
التعليــم اإللكــروين املــدرك واملتوقــع جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان وفقـاً ملقيــاس ( )SERVPERFمــن وجهــة نظــر الطــاب تُعــزى
ملتغــر التخصــص( :نظــري ،عملــي)؟
س :5مــا مســتوى واقــع دعــم القيــادة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان مــن وجهــة
نظــر عــدد مــن قياداهتــا األكادمييــة؟
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د .خدجية مقبول الزهراين :دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين جبامعة الباحة يف ظل ...

أهداف الدراسة:
هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة جبامعــة الباحــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين،
ابالعتمــاد علــى حتليــل الفجــوة بــن مســتوى الدعــم املــدرك واملتوقــع مــن قبــل القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين
جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان مــن وجهــة نظــر طالهبــا ،وذلــك مــن خــال مــا يلــي:
 حتديد مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين املدرك لدى طالب جامعة الباحة خالل جائحةكوروان.حتديد مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين املتوقع لدى طالب جامعة الباحة خالل جائحةكوروان.حتديد مقدار الفجوة بني مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين املدرك واملتوقع لدى طالبجامعة الباحة خالل جائحة كوروان وفقاً ملقياس (.)SERVPERF
التعرف على أي فروق دالة إحصائياً يف استجاابت أفراد العينة حول مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمةالتعليم اإللكرتوين املدرك واملتوقع جبامعة الباحة خالل جائحة كوروان وفقاً ملقياس ( )SERVPERFمن وجهة نظر الطالب
تُعزى للمتغريات الدميوغرافية :النوع ،والتخصص.
التعرف على مستوى واقع الدعم املقدم لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين جبامعة الباحة خالل جائحة كوروان من وجهةنظر عدد من قياداهتا األكادميية.
أمهية الدراسة:
األمهية النظرية :تتمثل أمهية الدراسة احلالية يف أهنا أتيت كاستجابة للتحوالت احلاصلة يف أمناط التعليم وأساليبه يف زمن كوروان،
وكاستجابة للمطالب املتزايدة خالل اجلائحة بتحسني جودة التعليم اإللكرتوين وتوفريه بفرص متكافئة أمام الطالب من مجيع الشرائح
وخمتلف املستوايت ،كما قد يشكل األدب النظري الوارد يف هذه الدراسة إضافة جيدة للمكتبة يف جمال إدارة التعليم اإللكرتوين
وحتسني جودته ،كما قد تساعد الدراسات السابقة اليت متت ترمجتها الباحثني واملهتمني هبذا النوع من األحباث.
األمهية العملية :قد تفيد هذه الدراسة القيادات األكادميية يف جامعة الباحة بشكل خاص والقيادات األكادميية يف مجيع جامعات
اململكة العربية السعودية بشكل عام يف حتسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين من خالل التوصيات واآلليات املقرتحة ،كما ميكن
االستفادة من أداة الدراسة يف قياس مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين يف املؤسسات املشاهبة.
حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة احلالية على قياس مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين يف
جامعة الباحة خالل جائحة كوروان ،ابالعتماد على فكرة قياس الفجوات بني اخلدمة املتوقعة واخلدمة املدركة ،وذلك وفقاً ملقياس
(.)FREPRES
احلدود املكانية :جرى تطبيق هذه الدراسة يف جامعة الباحة.
احلدود البشرية :مت تطبيق أداة الدراسة امليدانية (االستبانة) على عينة عشوائية من طالب جامعة الباحة ،وذلك للتعرف على مستوى
دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمات التعليم اإللكرتوين بوصفهم املستفيدين األساسني ،كما مت تطبيق األداة الثانية (املقابلة)
مع عدد من القيادات األكادميية جبامعة الباحة بوصفهم املسئولني عن حتسني وجتويد خدمة التعليم اإللكرتوين املقدمة للطالب.
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احلدود الزمنية :مت تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 2441 /1441ه
مصطلحات الدراسة:
القيادة األكادمييةAcademic leadership :

تُعــرف القيــادة األكادمييــة أبهنــا «كل عضــو هيئــة تدريــس مكلــف بعمــل قيــادي ابجلامعــة ،وتشــمل رؤســاء األقســام ،ومشــريف
الوحــدات ،ووكالء الكليــات ،وعمــداء الكليــات والعمــادات ،ووكالء اجلامعــة» (محــرون ،2011 ،ص.)93
وميكــن تعريــف القيــادة األكادمييــة إجرائي ـاً :أبهنــا مصطلــح يطلــق علــى األشــخاص الذيــن يشــغلون املناصــب القياديــة وميارســون
األعمــال اإلداريــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،كــوكالء اجلامعــة ،وعمــداء الكليــات والعمــادات املســاندة ووكالئهــا ،وتســتخدم كلمــة
أكادميــي متيي ـزاً هلــم مــن الذيــن ميارســون األعمــال اإلداريــة مــن غــر أعضــاء هيئــة التدريــس يف اجلامعــة.
جودة اخلدمةQuality Service :

هــي «مفهــوم يعكــس مــدى مالئمــة اخلدمــة املقدمــة ابلفعــل لتوقعــات املســتفيد مــن اخلدمــة» (إدريــس ،2006 ،ص .)19وهــي
أيضـاً« :جــودة اخلدمــات املقدمــة  -كانــت املتوقعــة أو املدركــة؛ أي الــي يتوقعهــا العمــاء أو يدركوهنــا يف الواقــع الفعلــي ،وهــي احملــدد
الرئيــس لرضــا العميــل أو عــدم رضــاه» (الدرادكــة ،2015 ،ص.)143
وميكــن تعريــف جــودة اخلدمــة إجرائيـاً أبهنــا :تقــدمي مســتوى متميــز مــن اخلدمــة التعليميــة اإللكرتونيــة ،مــع احلــرص علــى أن توافــق
تلــك اخلدمــة تطلعــات وتوقعــات العمــاء وهــم حبســب الدراســة احلاليــة الطــاب.
التعليم اإللكرتوينE-Learning :

هــو «تقــدمي حمتــوى تعليمــي (إلكــروين) عــر الوســائط املتعــددة علــى الكمبيوتــر وشــبكاته إىل املتعلــم بشــكل يتيــح لــه إمكانيــة
التفاعــل النشــط مــع هــذا احملتــوى ومــع املعلــم ومــع أقرانــه سـواء أكان ذلــك بصــورة متزامنــة أم غــر متزامنــة ،وكــذا إمكانيــة إمتــام هــذا التعلــم
يف الوقــت واملــكان وابلســرعة الــي تناســب ظروفــه وقدراتــه» (زيتــون ،2005 ،ص.)24
ويعــرف التعليــم اإللكــروين إجرائيـاً أبنــه :التعليــم القائــم علــى اســتخدام التقنيــة واالســتفادة مــن التطــور التقــي والتكنلوجــي يف إيصــال
املعلومــة للطــاب وتعليمهــم عــن بعــد دون احلاجــة حلضورهــم إىل غرفــة الفصــل.
جائحة كوروانCorona pandemic :

هو املرض الناجم عن فريوس كوروان املســتجد املســمى فريوس كوروان-ســارس .2 -وقد اكتشــفت املنظمة هذا الفريوس املســتجد
ُ
ُ
ُ
ألول مرة يف  31كانون األول /ديسمرب  ،2019بعد اإلبالغ عن جمموعة من حاالت االلتهاب الرئوي الفريوسي يف يوهان جبمهورية
الصــن الشــعبية ،وقــد حتــول اآلن إىل جائحــة تؤثــر علــى العديــد مــن بلــدان العــامل( .منظمــة الصحــة العامليــة)2019 ،
وميكــن تعريــف جائحــة كــوروان إجرائيـاً أبهنــا :ذلــك املــرض الــذي تســبب يف حــدوث أزمــة يف أنظمــة التعليــم القائمــة حاليـاً ،وأدى
إىل ضــرورة التحــول إىل التعليــم اإللكــروين ،واالســتفادة مــن التقنيــة ،والتحــول إىل التعليــم عــن بعــد.

262

د .خدجية مقبول الزهراين :دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين جبامعة الباحة يف ظل ...

مقياس جودة اخلدمة)SERVQUAL( :
هــو أداة تتكــون مــن مخســة معايــر؛ اثنــان وعشــرون بنــداً منهــا الــي تقيــس توقعــات العمــاء حــول األداء الفعلــي واملتوقــع للخدمــة
املقدمــة ،مث تقييــم جــودة اخلدمــة عــن طريــق قيــاس وحتديــد الثغـرات الــي تفصــل بــن درجــات األداء الفعلــي واألداء املتوقــع لنوعيــة اخلدمــة.
()Parasuraman & Berry, 1988

وتنسب أوىل احملاوالت لقياس جودة اخلدمات إىل ابراسورامان وآند بريي ()Parasuraman & Berry, 1985؛ حيث متكنا من
تصميم مقياسهما املشهور ب ـ  ،SERVPERFوالذي يتكون من الكلمتني  serviceاخلدمة  qualityاجلودة ،واملعروف أيضاً ابسم
منوذج الفجوات ،ويعد أحد املقاييس الشائعة لقياس ما يعرف ابلفجوات بني اخلدمة املتوقعة واخلدمة اليت يدركها العمالء فعلياً؛ حيث
حددا يف البداية عشرة أبعاد لقياس جودة اخلدمة ،وهي( :التجسيد ،األمانة ،االستجابة ،املنافسة ،اجملاملة ،املصداقية ،األمن ،احلرية،
االتصال ،فهم العميل) .ويتكون املقياس من جمموعتني تضم كل جمموعة ( )22فقرة؛ حيث هتدف اجملموعة األوىل إىل قياس توقعات
العمالء للخدمة اليت يتلقوهنا من املؤسسة ،بينما هتدف اجملموعة الثانية إىل قياس اجتاهات العمالء حنو املؤسسة)Brochado, 2009( .
ويُضيــف الشــويعر ( )2009لقــد واجــه مقيــاس ( )SERVPERFيف البدايــة الكثــر مــن االنتقــادات ،مث متكنـوا بعــد عــدة ســنوات
مــن تطويــره ليشــمل مخســة أبعــاد هــي:
العناصر امللموسةTangibles :

وهــي التســهيالت املاديــة املرتبطــة بتقــدمي اخلدمــة وتشــمل مظهــر املوظفــن واملرافــق املاديــة واملعــدات ،ويف هــذا البعــد يتــم قيــاس
املقومــات والتســهيالت املاديــة املتاحــة للمؤسســة ،وميثــل هــذا البعــد  11%مــن األمهيــة النســبية يف اجلــودة ،وقــد قابلــت الباحثــة هــذا
البعــد يف أداة الدراســة احلاليــة ببعــد (دعــم القيــادة األكادمييــة للتقنيــة) بعــدد ( )10مــن الفقـرات املتناســبة وطبيعــة الدراســة احلاليــة ،والــذي
ميثــل  23%مــن األمهيــة النســبية يف اجلــودة.
االعتماديةReliability :

وتعــي القــدرة علــى أداء اخلدمــة املوعــودة بثقــة ودقــة ،وميثــل هــذا البعــد  32%مــن األمهيــة النســبية يف اجلــودة قياسـاً ابألبعــاد األخــرى،
وقــد قابلــت الباحثــة هــذا البعــد يف أداة الدراســة احلاليــة ببعــد (دعــم القيــادة األكادمييــة لالعتماديــة) بعــدد ( )9مــن الفقـرات املتناســبة
وطبيعــة الدراســة احلاليــة ،والــذي ميثــل  20%مــن األمهيــة النســبية يف اجلــودة.
االستجابةResponsiveness :

وتعــي االســتجابة لطلــب العمــاء يف تقــدمي اخلدمــة الس ـريعة عنــد الــزوم ،ويف هــذا البعــد تقــاس اجلاهزيــة لــدى العاملــن لتقــدمي
اخلدمــات الفوريــة لطالبيهــا ،وميثــل هــذا البعــد  22%مــن األمهيــة النســبية مــن اجلــودة ،وقــد قابلــت الباحثــة هــذا البعــد يف أداة الدراســة
احلاليــة ببعــد (دعــم القيــادة األكادمييــة لالســتجابة) بعــدد ( )8مــن الفقـرات املتناســبة وطبيعــة الدراســة احلاليــة ،والــذي ميثــل  19%مــن
األمهيــة النســبية يف اجلــودة.
األمان أو الضمانAssurance :

وتعــي قــدرة العاملــن علــى بعــث الثقــة والطمأنينــة يف نفــوس العمــاء ،وميثــل هــذا البعــد  19%مــن األمهيــة النســبية مــن اجلــودة ،وقــد
قابلــت الباحثــة هــذا البعــد يف أداة الدراســة احلاليــة ببعــد (دعــم القيــادة األكادمييــة لألمــان) بعــدد ( )8مــن الفق ـرات املتناســبة وطبيعــة
الدراســة احلاليــة ،والــذي ميثــل  19%مــن األمهيــة النســبية يف اجلــودة.
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التعاطفEmpathy :

ويقصــد بــه التعاطــف والرعايــة واالهتمــام الفــردي الــذي تبديــه املؤسســة جتــاه العمــاء ،وميثــل هــذا البعــد  16%مــن األمهيــة النســبية
مــن اجلــودة ،وقــد قابلــت الباحثــة هــذا البعــد يف أداة الدراســة احلاليــة ببعــد (دعــم القيــادة األكادمييــة للتعاطــف) بعــدد ( )8مــن الفقـرات
املتناســبة وطبيعــة الدراســة احلاليــة ،والــذي ميثــل  19%مــن األمهيــة النســبية يف اجلــودة.
وقــد طــورت الباحثــة أداة الدراســة احلاليــة لتحاكــي هــذا مقيــاس مبجموعتــن مــن الفقـرات بلــغ عــدد ٍ
كل منهمــا ( )43فقــرة ،هتــدف
اجملموعــة األوىل إىل قيــاس مســتوى الدعــم املــدرك لــدى الطــاب عــن دعــم القيــادة األكادمييــة لعمليــة حتســن جــودة خدمــة التعليــم
اإللكــروين ،بينمــا هتــدف اجملموعــة الثانيــة إىل قيــاس توقعاهتــم عــن مســتوى الدعــم املقــدم مــن القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة
التعليــم اإللكــروين.
اثنياً :اإلطار النظري:
املبحث األول :القيادة األكادميية
شهد مصطلح القيادة األكادميية يف اآلونة األخرية
ايدا من قبل الباحثني يف جمال التعليم العايل ومؤسساته؛ نظراً
اهتماما متز ً
ً
لتأثريه وارتباطه ابلعديد من املتغريات ،كما تنوعت األساليب البحثية واملناهج العلمية املتبعة اليت حاولت قياس مستوى أداء القيادة
األكادميية وكفاءة إجنازها.
مفهوم القيادة األكادميية:
عُرفت القيادة األكادميية أبهنا «تلك القيادات اليت تصنع النجاح والتأثري يف بيئة العمل األكادميي ،فهم العمداء والوكالء ورؤساء
األقسام األكادميية ابجلامعات ممن ميتلكون التأثري يف بيئة العمل األكادميي» (الرقب ،2017 ،ص .)299كما تُعرف القيادة
األكادميية أبهنا« :قدرة أتثري املسؤولني عن مؤسسات التعليم العايل يف األداء الكلي للمؤسسة ،من خالل القيم اإلنسانية والسلوكيات
اإلدارية اليت حتقق التكامل واملتابعة وضمان اجلودة» (الدجين وعبد العال ،2018 ،ص.)7
أمهية القيادة األكادميية:
تشكل القيادة األكادميية بعداً مهماً يف جناح املؤسسة اجلامعية وبلوغها ألهدافها املنشودة ،فالقيادات اجلامعية مسؤولة بشكل
مباشر عن حتقيق اجلامعة لرسالتها واملتمثلة يف جزء منها يف ختريج أعداد من الطلبة املزودين بصنوف العلم واملعرفة ،ويشري احلسناوي
( )2011إىل هذا املعىن من خالل أتكيده على وجود عدة جوانب أساسية يف احلياة اجلامعية ينبغي على املكلف ابإلدارة اجلامعية أن
ملما هبا بدرجة كبرية ،ومن أهم هذه اجلوانب هو اجلانب العلمي الذي من املفرتض أن تتوجه معظم نشاطات وفعاليات القيادة
يكون ً
اجلامعية حنو االهتمام به وتطويره والعمل على ضمان جودته ورفع كفاءته؛ ألنه يُ ُّ
عد املعيار األساس لنجاح هذه القيادة يف عملها.
كما حدد العساف ( )2020أمهية القيادة األكادميية يف عدد من النقاط هي:
العمل على مواكبة التغريات احمليطة وتوظيفها خلدمة اجلامعة.املسامهة يف تنمية األفراد وتدريبهم ورعايتهم ابعتبارهم أهم مورد للجامعة.كوهنا حلقة الوصل بني العاملني وخطط اجلامعة وتصوراهتا املستقبلية.-العمل على تسهيل عمليات حتقيق األهداف املرسومة.
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أدوار القيادة األكادميية:
فرضــت التغـرات العامليــة واحملليــة علــى اجلامعــات مواجهــة العديــد مــن التحــدايت؛ حيــث فرضــت تلــك التغـرات الــي يشــهدها العــامل
أبكمله على القيادات األكادميية أدو ًارا متجددة ومتنوعة .ويذكر اخلويطر ( )2019أن «للقائد األكادميي دور كبري يف إدارة األزمات
الــي قــد تُعيــق حتقيــق أهــداف اجلامعــة مــن خــال مواجهتــه لألزمــات وحلهــا والتخفيــف مــن حدهتــا ،ومــن هــذه األدوار مــا يلــي :حتليــل
املخاطــر الناجتــة عــن األزمــات ،وحتديــد موقعهــا ،تقديــر نســبة حــدوث اخلســائر النامجــة عــن األزمــات ،مجــع البيــاانت وحتليلهــا ،وحتديــد
اإلمــكاانت املاديــة والبشـرية ،والتعــاون مــع اجلهــات ذات العالقــة» (ص.)206
وقــد حــددت دراســة عثمــان ( )2020أدوار القيــادة األكادمييــة يف ســت نقــاط ،ورأت أن الت ـزام القــادة هبــذه األدوار سيســهم يف
ضمــان جــودة أداء كلياهتــم وأقســامهم ،وجــاءت تلــك األدوار كمــا يلــي:
التخطيط ألعمال اجلودة :ويتعلق هذا الدور بتطوير اخلطط والربامج الدراسية وفقاً لإلمكاانت البشرية واملادية املتاحة.
القيادة واالتصال :يتلخص هذا الدور يف قدرة القائد األكادميي على تبين أساليب قيادية مناسبة خللق املناخ التنظيمي اإلجيايب ،وبث
روح التعاون ،وتشجيع مشاركة األعضاء يف األنشطة املختلفة.
التنظيم والتفويض :يتلخص هذا الدور يف قدرة القائد األكادميي ومهارته يف تقسيم األدوار واملهام بني األعضاء واألقسام وفقاً لإلمكاانت
والقدرات ،وإعطاء الفرصة ألعضاء القسم أو الكلية لتقدمي نصائح وتوجيهات خاصة ابألقسام والربامج واملقررات بصفة دورية ورمسية.
التحفيز على املشاركة يف أنشطة اجلودة :يتلخص هذا الدور يف حتفيز األعضاء ورفع مستوى محاسهم للمشاركة يف عمليات
وأنشطة اجلودة من خالل اللجان العملية والفنية ،مع تقدمي الشكر والدعم املعنوي الذي يتناسب مع مستوى اإلجنازات.
العدالة وااللتزام األخالقي :هذا الدور يتعلق ابلتزام القائد األكادميي وإلزامه جلميع األعضاء اباللتزام ابلقواعد السلوكية واألخالقية
الواجب االلتزام هبا عند تقييم األداء واختاذ القرارات ،وعند قيامه بكافة األنشطة اإلدارية وموضوعيته وعدالته عند التعامل مع اجلميع.
املتابعة والتقومي والتحسني املستمر :يتطلب هذا الدور أتكد القائد األكادميي من التزام األعضاء إبسرتاتيجيات التدريس والتقييم
احملددة ،وأن املهام املوكلة إليهم قد مت تنفيذها بشكل فعال ،مع أتكده من كفاية التجهيزات واملرافق الالزمة للعملية التعليمية ،كذلك
قيام القائد األكادميي إبجراء التحسينات الالزمة واملستمرة على خمتلف جوانب العملية التعليمية.
مــن خــال مــا ســبق يتضــح الــدور الكبــر والرئيــس الــذي تؤديــه القيــادة األكادمييــة يف إدارة األزمــات ،إضافــة إىل االهتمــام والرتكيــز
علــى ضمــان اجلــودة وحتقيــق االعتمــاد؛ لــذا فــإن الباحثــة تؤكــد علــى أمهيــة دور القيــادة األكادمييــة يف حتســن جــودة خدمــة التعليــم
اإللكــروين مــن خــال وعــي تلــك القيــادات حبجــم الــدور املتوقــع منهــا ،وتقــدمي الدعــم املناســب حلجــم تطلعــات وتوقعــات املســتفيدين.
املبحث الثاين :التعليم اإللكرتوين
قبــل شــهر آذار مــن عــام  2020مل يكــن يــدر خبلــد أي عضــو هيئــة تدريــس أن التعليــم اإللكــروين ســيكون هــو البوابــة الوحيــدة
للوصــول للطلبــة والتفاعــل معهــم لتحقيــق أهــداف تعليميــة ،فقــد جنــم عــن أزمــة كــوروان إطــاق دورات للمعلمــن يف جمــال التعلــم
اإللكــروين ووســائله املتنوعــة بشــكل مكثــف ،للمحافظــة علــى اســتمرارية التعليــم والتعلــم وحتقيــق متطلبــات الفصــل اجلامعــي الثــاين مــن
العــام الدراســي  ،2020وحتقيــق التباعــد اجلســدي بــن الطلبــة؛ حفاظ ـاً علــى ســامتهم مــن اإلصابــة بفــروس كــوروان( .أبــو شــخيدم،
ع ـواد ،خليلــة ،العمــد ،وشــديد)2020 ،
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مفهوم التعليم اإللكرتوين:
يعــرف التعليــم اإللكــروين أبنــه «طريقــة للتعلــم ابســتخدام آليــات االتصــال احلديثــة مــن حاســب وشــبكاته ووســائطه املتعــددة مــن
صــوت وصــورة ورســومات ،وآليــات حبــث ،ومكتبــات إلكرتونيــة ،وكذلــك بـواابت اإلنرتنــت سـواءً كان عــن بعــد أو يف الفصــل الدراســي،
فاملقصــود هــو اســتخدام التقنيــة جبميــع أنواعهــا يف إيصــال املعلومــة للمتعلــم أبقصــر وقــت وأقــل جهــد وأكــر فائــدة» (املوســى واملبــارك،
 ،2005ص .)120كمــا يعرفــه عامــر ( )2015أبنــه ذلــك «النــوع مــن التعليــم الــذي يعتمــد علــى اســتخدام الوســائط اإللكرتونيــة يف
االتصــال واســتقبال املعلومــات واكتســاب املهــارات والتفاعــل بــن الطالــب واملعلــم ،وبــن الطالــب والكليــة ،وال يلــزم هلــذا النــوع مــن
التعليــم وجــود مبــاين جامعيــة أو صفــوف دراســية ،بــل إنــه يلغــي مجيــع املكــوانت املاديــة للتعليــم ،ويتــم التعليــم هبــذا األســلوب عــن طريــق
االتصــال والتواصــل بــن املعلــم واملتعلــم ،وعــن طريــق التعامــل بــن املتعلــم ووســائط التعلــم اإللكرتونيــة األخــرى كالــدروس االفرتاضيــة،
واملكتبــة االفرتاضيــة ،والكتــاب اإللكــروين» (ص.)246
مسوغات األخذ ابلتعليم اإللكرتوين:
ميكن حتديد عدد من النقاط كأهم مسوغات األخذ ابلتعليم اإللكرتوين والتحول إليه:
 .1متكني الطلبة واملدرسني من احلصول على اخلربات املختلفة بوسائل غري تقليدية.
 .2متكني الطلبة ومدرسيهم من االطالع على اخلربات ،واملعارف ،واملعلومات من مصادر تعليمية غنية حملية وخارجية.
 .3تسهيل وتسريع التواصل بني إدارات املؤسسات التعليمية ومدرسيها ،وطالهبا ،لالطالع على كل املستجدات بصورة مباشرة.
 .4إاتحة الفرصة ملن جيدون صعوابت يف التعليم الصفي للتحصيل اجليد بوسائل تليب حاجاهتم وقدراهتم وسرعتهم يف التعلم.
 .5جعل الطالب واملدرسني أكثر قدرة على التعلم الذايت مدى احلياة مبساعدة مصادر التعلم ومصادر املعلومات املختلفة.
 .6خلق حافز قوي لدىكل من الطلبة واملدرسني على تطوير مهاراهتم؛ سعياً للمنافسة اليت حيتاجها سوق العمل( .صالح الدين)2018 ،
متطلبات تطبيق التعليم اإللكرتوين :من أهم متطلبات تطبيق التعليم اإللكرتوين:
 .1توفــر البنيــة التحتيــة واملتمثلــة يف جتهيــز املــدارس واإلدارات التابعــة للتعليــم ابلشــبكات واألجهــزة والربجميــات املختلفــة والالزمــة
للعمليــة التعليميــة.
 .2تقدمي التدريب الالزم للمعلم واملتعلم وكافة الكادر اإلداري والتعليمي مبا يؤهلهم للتعامل مع هذه التقنية واالستثمار األمثل هلا.
 .3أتهيل النظام التعليمي مبا يتوافق مع هذا النمط من التعليم وما يشمل ذلك من قوانني وأنظمة وقرارات.
 .4حتتاج التجارب املستجدة واحلديثة إىل دراسات تواكب التجديد؛ وذلك ملتابعة نشأة هذه التجارب يف مراحلها املبكرة ،ودراسة
الواقــع ملعرفــة حاجــات امليــدان وحاجــات العنصــر البشــري واجتاهاتــه وهــو األهــم ،وكذلــك فاعليــة الربامــج املطبقــة( .خليفــة)2020 ،
مــن خــال مــا ســبق ذكــره ،تتضــح أمهيــة التعليــم اإللكــروين ومــدى ضــرورة التحــول إىل هــذا النــوع مــن التعليــم ،واإلفــادة مــن مميزاتــه
ليس فقط بســبب جائحة كوروان ،بل وحىت بعد زوال هذه األزمة إبذن هللا تعاىل ،تظل احلاجة قائمة لالســتفادة من املميزات الكثرية
للتعليــم اإللكــروين ،واملزاوجــة بينــه وبــن التعليــم التقليــدي القائــم علــى التفاعــل املباشــر بــن املعلــم والطالــب وجهـاً لوجــه ،ودجمهمــا معـاً
لتحقيــق أكــر فائــدة ممكنــة.
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املبحث الثالث :الدراسات السابقة:
الدراسات اليت تناولت التعليم اإللكرتوين:
أجــرى القضــاة ( )2020دراســة هدفــت إىل حتليــل وتقييــم جــودة التعليــم اإللكــروين أببعــاده (تقييــم أعضــاء هيئــة التدريــس ،تقييــم
العمليــة التعليميــة عــن بعــد ،تقييــم البنيــة التحيــة) وأثرهــا علــى درجــة رضــا الطــاب يف جامعــة طيبــة ،واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج
الوصفي املســحي ،ومت اســتخدام أداة االســتبانة اليت ُوزعت على عينة عشـوائية بســيطة من الطالب ،وتوصلت الدراســة إىل أن االجتاه
العــام حنــو جــودة التعليــم اإللكــروين أببعــاده يف جامعــة طيبــة كان مرتفعـاً ،وأن درجــة رضــا الطــاب جــاء مرتفعـاً .كمــا أجــرى يوســف
( )2020دراســة هدفــت إىل التعــرف علــى اجتاهــات وآراء الطــاب اجلامعــن حنــو عمليــة التعليــم اإللكــروين خــال جائحــة كــوروان،
وقــد طُبقــت الدراســة علــى عينــة مــن طــاب كليــة االتصــال واإلعــام جبامعــة امللــك عبــد العزيــز ،واســتخدمت االســتبانة كأداة جلمــع
البيــاانت ،وأشــارت النتائــج إىل وجــود رضــا لــدى الطــاب عــن نظــام التعليــم اإللكــروين ،وأن الغالبيــة منهــم مييلــون إىل تفضيلــه عــن
التعليــم التقليــدي .يف حــن هدفــت دراســة أبــو شــخيدم وآخــرون ( )2020إىل الكشــف عــن فاعليــة التعليــم اإللكــروين يف ظــل انتشــار
فــروس كــوروان مــن وجهــة نظــر املدرســن يف جامعــة خضــوري ،ومت االعتمــاد علــى املنهــج الوصفــي املســحي ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن
( )50عضـ ًـوا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف جامعــة خضــوري ،وجــرى مجــع البيــاانت ابســتخدام اســتبانة ،وبينــت نتائــج الدراســة أن تقييــم
عينــة الدراســة لفاعليــة التعليــم اإللكــروين كان متوســطاً ،وجــاء تقييمهــم جملــال اســتمرارية التعليــم اإللكــروين وجمــال معوقــات اســتخدام
التعليــم اإللكــروين ،وجمــال تفاعــل أعضــاء هيئــة التدريــس مــع التعليــم اإللكــروين ،وجمــال تفاعــل الطلبــة يف اســتخدام التعليــم اإللكــروين
متوســطاً .يف حني جاءت دراســة قنييب ،زايدة ،رشــيد ،صانوري ،ظاهر ،وقطينة ( )2020هبدف التعرف على واقع التعليم اإللكرتوين
يف فلســطني خــال جائحــة كــوروان مــن وجهــة نظــر املعلمــن ،ومت االعتمــاد علــى املنهــج الوصفــي املســحي ،ومت اختيــار عينــة عشـوائية
مكونــة مــن ( )256معلمـاً ومعلمــة ،واســتخدمت االســتبانة كأداة جلمــع البيــاانت ،وتوصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج مــن أمههــا:
أن املنهــاج الفلســطيين حباجــة للتطويــر ليتــاءم مــع التعليــم اإللكــروين ،وأن هنــاك حاجــة ماســة لــدى املعلمــن للتدريــب علــى منصــات
التعليــم اإللكــروين ،وأن جاهزيــة البنيــة التقنيــة الفلســطينية تراوحــت بــن القليلــة واملتوســطة .كمــا أجــرى ســاريتاس وابروتــو (Saritas,
) & Barutcu, 2020دراســة عــن التحــول الرقمــي يف التعليــم خــال فــرة الــوابء واســتعداد الطــاب للتعلــم عــر اإلنرتنــت ابلتطبيــق
علــى طــاب جامعــة ابمــوكايل يف مدينــة دينــزيل الرتكيــة ،وكان اهلــدف الرئيــس هلــذه الدراســة هــو حتليــل مــدى اســتعداد الطــاب للتعليــم
عــن بعــد ابســتخدام مقيــاس (هونــغ )2010 ،لالســتعداد للتعلــم عــر اإلنرتنــت ،وأظهــرت النتائــج أن الطــاب كان لديهــم اســتعداد
للتعلــم عــر اإلنرتنــت ،ولكنهــم وجــدوا أنفســهم غــر قادريــن علــى التحكــم اجليــد يف التعلــم عــر اإلنرتنــت ،وأن االســتعداد للتعلــم عــر
اإلنرتنــت خيتلــف وفقـاً لفصــول الطــاب اجلامعيــن ومــا إذا كان لديهــم ابلفعــل خــرة يف التعلــم عــر اإلنرتنــت أم ال .أمــا دراســة اخلويطــر
( )2019فهدفــت إىل التعــرف علــى واقــع دور القيــادات األكادمييــة جبامعــة األمــر ســطام بــن عبــد العزيــز يف إدارة األزمــات ،والتعــرف
علــى االحتياجــات واملعوقــات الــي تواجــه القيــادات األكادمييــة فيهــا ،وحتديــد الــدور املقــرح هلــم يف قيــادة األزمــات ،وســبل تطويــر دور
تلــك القيــادات األكادمييــة يف إدارة األزمــات مــن وجهــة نظرهــم ،ومت اســتخدام املنهــج الوصفــي املســحي املســحي ،وتكونــت العينــة مــن
( )174قائداً أكادميياً ،ومت استخدام أداة مقابلة مكونة من ( )12سؤ ًال ،كما مت استخدام استبانة مكونة من ( )87عبارة ،وتوصلت
الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج مــن أمههــا :جــاءت درجــة واقــع دور القيــادات األكادمييــة جبامعــة األمــر ســطام بــن عبــد العزيــز يف إدارة
األزمــات متوســطة ،هنــاك موافقــة بدرجــة عاليــة حنــو احتياجــات دور القيــادات األكادمييــة يف إدارة األزمــات والــدور املقــرح هلــم ،هنــاك
موافقــة بدرجــة متوســطة مــن وجهــة نظــر القيــادات األكادمييــة يف إدارة األزمــات حنــو معوقــات دور القيــادات األكادمييــة وســبل تطويــره.
أمــا دراســة الشــهري ( )2014فهدفــت إىل تعـّـرف الــرؤى الفلســفية والفكريــة حنــو مفهــوم التعلــم اإللكــروين ،وأهــم إســهاماته يف التعليــم

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،286-255جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

267

العــايل ،وأبــرز معوقــات تطبيقــه ،وآليــة تفعيلــه يف التعليــم العــايل الســعودي .واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي الســتقراء وحتليــل
ومناقشــة األدبيــات النظريــة والدراســات البحثيــة املرتبطــة مبوضــوع التعلــم اإللكــروين وآليــات توظيفــه يف برامــج التعليــم العــايل ومقارنتهــا
ابملمارســات املطبقــة يف التعليــم العــايل الســعودي .وقــد خلصــت الدراســة إىل أن مفهــوم التعلــم اإللكــروين مــازال يف طــوره التكويــي ومل
يســتقر بعــد علــى حــال لــدى منســوبيه واملســؤولني عنــه واملســتفيدين منــه ،وأن توظيــف التعلــم اإللكــروين يف التعليــم العــايل الســعودي
يواجــه مجلــة مــن املعوقــات منهــا قلــة الوعــي بتقنيــة التعلــم اإللكــروين.
الدراسات اليت اهتمت بقياس جودة اخلدمة:
دراســة أبــو عــوف ( )2017الــي هدفــت إىل قيــاس جــودة اخلدمــة التعليميــة يف معهــد املســتقبل العــايل للدراســات التكنولوجيــة
املتخصصــة مــن وجهــة نظــر الطــاب مــن خــال منــوذج  ،SERVPERFوأظهــرت النتائــج وجــود فجــوة معنويــة موجبــة بــن إدراكات
الطــاب وتوقعاهتــم جلــودة اخلدمــة املقدمــة هلــم مــن املعهــد ،وأن هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن أبعــاد جــودة اخلدمــة التعليميــة
وكل مــن اجلــودة الكليــة املدركــة مــن قبــل الطــاب وكذلــك الرضــا اإلمجــايل للطــاب ،كمــا توصلــت إىل أنــه ال توجــد اختالفــات ذات
داللــة إحصائيــة بــن إدراكات الطــاب وتوقعاهتــم ألبعــاد اخلدمــة الــي يقدمهــا املعهــد ترجــع إىل متغــر املســتوى الدراســي أو اجلنــس
ابســتثناء بعــد األمــان ،وأن هنــاك فروقًــا ذات داللــة إحصائيــة بــن إدراكات الطــاب وتوقعاهتــم ألبعــاد اخلدمــة الــي يقدمهــا املعهــد ترجــع
إىل متغــر التخصــص .كمــا هدفــت دراســة مــروك ( )2018إىل الوقــوف علــى مســتوى جــودة اخلدمــات املقدمــة للطــاب ابجلامعــات
الناشــئة ابململكــة العربيــة الســعودية ابســتخدام منوذجــي  SERVQUAlو  ،servperfوحتديــد مــدى وجــود تباينــات يف ردود الطــاب
وفقـاً خلصائهــم حــول جــودة اخلدمــات املقدمــة هلــم ،ومت التوصــل جملموعــة مــن النتائــج أمههــا :تراوحــت تقديـرات أفـراد العينــة حــول أبعــاد
اجلــودة املتوقعــة واملدركــة بــن فــوق املتوســط واملرتفــع بصفــة عامــة ،كمــا كانــت التقدي ـرات ألبعــاد اجلــودة املتوقعــة أكــر نســبياً منهــا يف
األبعــاد املدركــة .بينمــا هدفــت دراســة الشــغييب واملخــايف ( )2016إىل قيــاس جــودة اخلدمــات التعليميــة يف كليــة الرتبيــة ابلدمــام مــن
وجهــة نظــر الدارســن فيهــا ،وبلغــت العينــة ( )286دارسـاً ،وقــد أظهــرت النتائــج وجــود فجــوة دالــة إحصائيـاً بــن اخلدمــة املدركــة واملقدمــة
فعليـاً للطــاب وبــن اخلدمــة املتوقعــة؛ حيــث كانــت اخلدمــة املدركــة أقــل مســتوى مقارنـةً مــع اخلدمــة املتوقعــة ،ووجــود فجــوة ســالبة ودالــة
إحصائيـاً بــن إدراكات الدارســن وتوقعاهتــم علــى مســتوى جمــاالت اخلدمــة والدرجــة الكليــة لتلــك اجملــاالت تعــزى ملتغــر اجلنــس يف إدراك
الدارســن جتــاه جمــاالت اخلدمــة اآلتيــة :االعتماديــة ،االســتجابة ،الســامة واألمــان ،التعاطــف ويف الدرجــة الكليــة للمجــاالت ،وكانــت
الفــروق لصــاحل الذكــور .كمــا بينــت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيـاً يف مســتوى اخلدمــة يف جمــاالت االعتماديــة ،االســتجابة،
األمــان ،والتعاطــف ،ويف الدرجــة الكليــة لتلــك اجملــاالت تعــزى ملتغــر اجلنــس .فيمــا جــاءت دراســة عبــد احلميــد ( )2015هبــدف حتديــد
أبعــاد جــودة اخلدمــات الطالبيــة املقدمــة إلكرتوني ـاً مــن وجهــة نظــر طــاب جامعــة الطائــف ،وكذلــك أثــر كل بعــد مــن أبعــاد اجلــودة
املدركــة للخدمــات الطالبيــة املقدمــة إلكرتونيـاً علــى رضــا ووالء الطــاب للموقــع اإللكــروين للجامعــة ،وكان مــن أهــم النتائــج :ارتفــاع
مســتوى اســتخدام الطالبــات للمنظومــة اجلامعيــة اإللكرتونيــة مقارنــة ابلطــاب ،وأن األبعــاد اخلاصــة بــكل مــن :ســهولة االســتخدام،
ســرعة الوصــول ،شــكل وتصميــم املوقــع ،الوفــاء مبتطلبــات الطالــب تؤثــر جوهـرايً علــى كل مــن رضــا الطــاب ووالئهــم للموقــع اإللكــروين
جلامعــة الطائــف .يف حــن قــام كفيــذا ) (Kavitha, 2015يف دراســته بتطويــر منــوذج الفجــوة وإضافــة فجوتــن إىل اخلمســة املوجــودة
يف النمــوذج األصلــي؛ حيــث وضــع فجــوة بــن إدراك املوظفــن املؤديــن للخدمــة وتوقعــات الطــاب ،والفجــوة األخــرى يف الفــرق بــن
إدراكات اإلدارة وإدراكات املوظفــن ،وجــاء مــن نتائــج الدراســة التأكيــد علــى دور املوظفــن يف اخلطــوط األماميــة ،ودراســة وحتديــد
حاجــات ورغبــات الطــاب طبقـاً للمتغـرات واالجتاهــات احلديثــة مــن خــال مجــع املعلومــات وإغــاق الفجـوات ،وأن منــوذج الفجــوة
صــاحل جلمــع املعلومــات مــن طــاب وموظفــن املعهــد.
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التعليق على الدراسات السابقة:
مــن خــال مــا مت عرضــه مــن دراســات ســابقة ،يتضــح أن كل دراســة تطرقــت إىل بعــض جوانــب الدراســة احلاليــة ،وهــذا يعــود
لكــون الدراســة احلاليــة تناولــت العديــد مــن اجلوانــب؛ حيــث تشــاهبت مــع بعــض الدراســات يف تناوهلــا لــدور القيــادات األكادمييــة يف
إدارة األزمــة كدراســة اخلويطــر ( ،)2019كمــا تشــاهبت مــع دراســة يوســف ( ،)2020ودراســة أبــو شــخيدم وآخــرون ( ،)2020ودراســة
قنيــي وآخــرون ( ،)2020ودراســة ســاريتاس وابروتــو  ،(Saritas, & Barutcu, 2020)،ودراســة القضــاة ( ،)2020ودراســة الشــهري
( )2014يف تناوهلــا لواقــع التعليــم اإللكــروين خــال جائحــة كــوروان ،وحماولــة قيــاس مــدى رضــا الطــاب عنــه ،كمــا تشــاهبت مــع
دراســة مــروك ( ،)2018ودراســة الشــغييب واملخــايف ( ،)2016ودراســة كفيــذا ) (Kavitha, 2015مــن حيــث اســتخدامها ملقيــاس
) .(SERVPERFفيمــا تشــاهبت مــع دراســة عبــد احلميــد ( )2015يف حماولــة قيــاس رضــا الطــاب عــن جــودة اخلدمــات الطالبيــة
اإللكرتونيــة املدركــة.
إال أن الدراســة احلاليــة متيــزت مــن مجيــع الدراســات الســابقة يف كوهنــا عدلــت مقيــاس ( )SERVPERFوطورتــه ليقيــس مســتوى
دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين ،مســتفيد ًة مــن الفكــرة الــي يقــوم عليهــا املقيــاس مــن حيــث قيــاس
فجــوة األداء ابســتخدام اجتاهــات العمــاء حنــو األداء الفعلــي للخدمــة املقدمــة هلــم ،وبــن األداء املتوقــع لديهــم.
اثلثاً :منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
منهج الدراسة:
اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي ،مــن خــال التعــرف علــى آراء الطــاب وقيــاس الفجــوة بــن إدراكاهتــم وتوقعاهتــم
ملســتوى جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املقدمــة هلــم ،ومــن مث حتليــل تلــك الفج ـوات وتفســرها يف ضــوء املتغ ـرات الدميوغرافيــة الــي
حددهتــا الدراســة.
جمتمع وعينة الدراسة:
تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع طــاب وطالبــات جامعــة الباحــة املنتظمــن يف مرحلــة البكالوريــوس والبالــغ عددهــم ()16958
ـرا نســبياً؛ فقــد مت االقتصــار علــى
وفقـاً إلحصائيــة عمــادة القبــول والتســجيل للعــام 1442ه ،ونظـراً لكــون جمتمــع الدراســة
متجانســا وكبـ ً
ً
عينــة منهــم اختــروا وفقـاً للعينــة العشـوائية البســيطة ،إضافــة إىل عينــة قصديــة متثلــت يف عــدد مــن القيــادات األكادمييــة يف جامعــة الباحــة
إلجـراء املقابلــة معهــم والتعــرف علــى آرائهــم.
وقــد بلغــت العينــة العشـوائية ( )377طالبـاً وطالبــة ،وقــد قامــت الباحثــة بتوزيــع االســتبانة إلكرتونيـاً مســتفيدة مــن تطبيقــات قوقــل
درايــف ،وقــد بلــغ حجــم االســتجاابت املســردة والصاحلــة للتحليــل ( )307اســتبانة بنســبة  .81.4%ويُعــد هــذا العــدد مقبـ ًـول يف
صمــم مــن قبــل اإلحصائيــن بنــاءً علــى تطبيــق قانــون حجــم العينــةCohen,( .
البحــوث االجتماعيــة املســحية وفق ـاً للجــدول الــذي ُ
 ،)1988وفيمــا يلــي جــدول توزيــع عينــة الدراســة حبســب البيــاانت الدميوغرافيــة.
جدول ( )1توزيع عينة الدراسة وف ًقا للبياانت الدميوغرافية
المتغيرات
النوع
التخصص

المجموعات

التكرار

النسب المئوية

ذكر

140

45.6

أنثى

167

54.4

نظري

205

66.8

علمي

102

33.2
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يتضــح مــن اجلــدول ( )1الســابق أن النســبة األكــر كانــت للمشــاركات مــن الطالبــات مبــا نســبته  ،54.4%بينمــا كانــت نســبة
مشــاركة الطــاب الذكــور  ،45.65%وكانــت التخصصــات النظريــة هــي األعلــى نســبةً بــن املشــاركني حيــث بلغــت  ،66.8%فيمــا
مثلــت التخصصــات العلميــة نســبة  33.2%مــن إمجــايل عينــة الدراســة.
أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة؛ قامت الباحثة بتطوير استبانة تكون من جزأين؛ األول :اشتمل على البياانت الدميوغرافية للمستجيبني،
واجلــزء اآلخــر :اشــتمل علــى جمموعتــن مــن الفقـرات ،واشــتملت كل جمموعــة علــى  43فقــرة لقيــاس مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة
لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين ،ومــن اجلديــر ابلذكــر أن الباحثــة اســتفادت مــن فكــرة منــوذج الفج ـوات ()SERVPERF
لقيــاس مــا يعــرف ابلفجـوات ،وحتديــد الثغـرات الــي تفصــل بــن مســتوى األداء الفعلــي ومســتوى األداء املتوقــع للقيــادة األكادمييــة يف
حتســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين مــن وجهــة نظــر الطــاب املســتفيدين مــن هــذه اخلدمــة ،كمــا مت اســتخدام أداة املقابلــة الــي
تكونــت مــن مخســة أســئلة لتحاكــي أبعــاد أداة الدراســة اخلمســة ،وقــد مت توجيههــا إىل عــدد مــن القيــادات األكادمييــة جبامعــة الباحــة؛
هبــدف التعــرف علــى آرائهــم حــول مســتوى الدعــم املقــدم مــن قبلهــم لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين ومقارنتهــا آبراء الطــاب.
وقــد مت اســتخدام مقيــاس ســلم «ليكــرت» ذي الت ــدرج اخلماســي يف اإلجابــة عــن عبــارات االســتبانة (املــدرك -املتوقــع) علــى النحــو
اآليت( :موافق بشدة ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق بشدة) ،واليت أتخذ القيم التالية على التوايل ()1،2،3،4،5؛ حيث كانت
أقل استجابة ( ،)1وأعلى استجابة ( ،)5وذلك مبدى بلغ قيمته ( ،)4وبقسمة املدى على عدد االستجاابت ( )5 /4كان طول الفرتة
جدا من ( 1إىل أقل من  ،)1.80قليلة (من
( .)0.80وكانت القيم الوزنية واالمسية والفرتات املوزونة للمقياس اخلماسي كما يلي :قليلة ً
جدا (من  4.20إىل .)5
 1.80إىل أقل من  ،)2.60متوسطة (من 2.60إىل أقل من ،)3.40كبرية (من  3.40إىل أقل من ،)4.20كبرية ً
ثبات األداة:
لقيــاس مــدى ثبــات أداة الدراســة االســتبانة؛ اســتخدمت الباحثــة (معادلــة كرونبــاخ ألفــا) () )Cronbach’s Alpha (αللتأكــد مــن
ثبــات أداة الدراســة ،ويوضــح اجلــدول التــايل نتائــج ثبــات كرونبــاخ ألفــا للمــدرك واملتوقــع أببعادمهــا اخلمســة.
جدول ( )2معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات أداة الدراسة (املدرك -املتوقع)
األبعاد
البعد األول :دعم القيادة األكادميية للجوانب التقنية
البعد الثاين :دعم القيادة األكادميية لالعتمادية
البعد الثالث :دعم القيادة األكادميية لالستجابة
البعد الرابع :دعم القيادة األكادميية لألمان
البعد اخلامس :دعم القيادة األكادميية للتعاطف
الدرجة الكلية لالستبانة

االستبانة

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

املدرك

10

0.937

املتوقع

10

0.898

املدرك

9

0.950

املتوقع

9

0.932

املدرك

8

0.935

املتوقع

8

0.957

املدرك

8

0.950

املتوقع

8

0.885

املدرك

8

0.951

املتوقع

8

0.927

املدرك

43

0.973

املتوقع

43

0.942
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يتضــح مــن اجلــدول ( )2الســابق أن معامــل الثبــات الســتبانة املــدرك ككل بلــغ قيمــة مرتفعــة جـ ًـدا 0.973؛ حيــث تـراوح ثبــات أبعــاد
اســتبانة املــدرك مــا بــن  0.935كحــد أدىن وبــن  0.951كحــد أعلــى ،كمــا بلــغ الثبــات الكلــي للمتوقــع قيمــة مرتفعــة جـ ًـدا 0.942؛
حيــث ت ـراوح ثبــات أبعــاد اســتبانة املتوقــع مــا بــن  0.885كحــد أدين وبــن  0.957كحــد أعلــى ،وهــذا يــدل علــى أن أداة الدراســة
تتمتــع بدرجــة عاليــة جـ ًـدا مــن الثبــات.
أساليب املعاجلة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البياانت اليت مت جتميعها؛ مت حساب املقاييس اإلحصائية التالية:
استخدام معامل ألفا كرونباخ حلساب قيم الثبات حملاور وأبعاد االستبانة.حتليــل االســتبانة ابســتخدام التكـرارات والنســب املئويــة للتعــرف علــى اخلصائــص الشــخصية والوظيفيــة ألفـراد عينــة الدراســة وحتديــداســتجاابت أفرادهــا جتــاه فقـرات األبعــاد الــي تتضمنهــا أداة الدراســة.
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومؤشرات األمهية النسبية ملعرفة االجتاه العام لفقرات وأبعاد االستبانة.اختبار (ت) للعينات املرتبطة ،وذلك الختبار معنوية الفجوات بني املدرك واملتوقع.اختبــار (ت) للعينــات املســتقلة ،وذلــك الختبــار الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مســتوى دعــمالقيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املدركــة واملتوقعــة وفق ـاً ملقيــاس ( )SERVPERFمــن حيــث متغــر
النــوع (ذكــر -أنثــى) ،ومتغــر التخصــص (نظــري -علمــي).
رابعاً :نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها:
س :1مــا مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان املــدرك
مــن وجهــة نظــر الطــاب؟
لإلجابــة عــن هــذا السـؤال؛ نتنــاول حتليــل آراء أفـراد عينــة الدراســة مــن خــال حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة
تبعــا للمتوســطات احلســابية أبقــل قيمــة
تبعــا ملقيــاس ليكــرت اخلماســي ،والرتتيــب التنــازيل للخدمــات ً
ومؤشـرات األمهيــة النســبية والدرجــة ً
لالحنـراف املعيــاري ،وذلــك جلميــع األبعــاد ،والدرجــة الكليــة ملســتوى الدعــم املــدرك.
جدول ( )3مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمات التعليم اإللكرتوين املدرك من وجهة نظر الطالب
أبعاد الخدمة

ن

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية
النسبية

الدرجة

الترتيب

البعد األول :دعم القيادة األكاديمية للتقنية

307

3.26

1.095

65.17

متوسطة

3

البعد الثاني :دعم القيادة األكاديمية لالعتمادية

307

3.33

1.204

66.66

متوسطة

2

البعد الثالث :دعم القيادة األكاديمية لالستجابة

307

3.82

1.072

76.38

كبيرة

1

البعد الرابع :دعم القيادة األكاديمية لألمان

307

3.06

1.270

61.19

متوسطة

5

البعد الخامس :دعم القيادة األكاديمية للتعاطف

307

2.78

1.289

55.53

متوسطة

6

الدرجة الكلية للمدرك

307

3.25

0.967

65%

متوسطة

يتضح من اجلدول ( )3السابق أن الدرجة الكلية ملستوى دعم القيادة لتحسني جودة اخلدمة املدركة لدى أفراد عينة الدراسة قد
تبعا
حصل على متوسط حسايب ( )52.3من أصل ( )5درجات ابحنراف معياري ( ،)769.0وهو ما يقابل مستوى (متوسط) ً
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ملقياس ليكرت اخلماسي ،ومؤشر أمهية نسبية %56؛ حيث حصلت أربع خدمات مدركة على متوسط حسايب بدرجة (متوسطة)،
وحصلت خدمة واحدة مدركة على متوسط حسايب بدرجة (كبرية)؛ حيث جاء يف املرتبة األوىل خدمة االستجابة املدركة مبتوسط
( )28.3من أصل ( )5درجات ابحنراف معياري ( ،)270.1وهو ما يقابل مستوى (كبري) ،ومؤشر أمهية نسبية .%83.67
بينما جاء يف املرتبة األخرية خدمة التعاطف املدركة مبتوسط ( )87.2من أصل ( )5درجات ابحنراف معياري ( ،)982.1وهو ما
يقابل مستوى (متوسط) ،ومؤشر أمهية نسبية  .%35.55ومنه نستنتج أن :مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة
التعليم اإللكرتوين املدركة جبامعة الباحة من وجهة نظر الطالب هو مستوى متوسط أبمهية نسبية  %56ملتوسط أفراد عينة الدراسة،
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل عدم رضا الطالب عن مستوى اخلدمة املقدمة هلم ،ورمبا يعود هذا إىل كوهنم ألفوا أسلوب التعليم
التقليدي ،وكون التحول جاء مفاجئا وسريعاً فلم يتمكنوا من تقبله بشكل ٍ
كاف ،وبقي لديهم شيء من مقاومة التغيري؛ مما انعكس
ً
على تقديراهتم عن مستوى جودة اخلدمة الفعلية واملدركة لديهم.
وختتلــف هــذه النتيجــة يف بعــض جوانبهــا مــع مــا توصلــت إليــه دراســة القضــاة ( )2020مــن أن االجتــاه العــام حنــو جــودة التعليــم
اإللكــروين يف جامعــة طيبــة كان مرتفع ـاً ،وأن درجــة رضــا الطــاب جــاء مرتفع ـاً ،كمــا اختلفــت مــع دراســة يوســف ( )2020الــي
أشــارت إىل وجــود رضــا لــدى الطــاب عــن نظــام التعليــم اإللكــروين ،كمــا اختلفــت مــع دراســة مــروك ( )2018اختالفـاً اتمـاً؛ حيــث
تفعــا بصفــة عامــة ،ومــن حيــث وجــود ارتفــاع نســي ألبعــاد
اختلفــت معهــا مــن حيــث أن مســتوى اجلــودة املدركــة جــاء فــوق املتوســط ومر ً
اجلــودة املتوقعــة .بينمــا كان االرتفــاع النســي يف نتائــج الدراســة احلاليــة لصــاحل اجلــودة الكليــة املدركــة كمــا ســيتضح عنــد مناقشــة إجابــة
السـؤال الثــاين ،كمــا ميكــن اســتنباط االتفــاق اجلزئــي بــن نتيجــة الدراســة احلاليــة ومــا كشــفت عنــه دراســة اخلويطــر ( )2019فيمــا يتعلــق
بــدور القيــادات األكادمييــة جبامعــة األمــر ســطام بــن عبــد العزيــز يف إدارة األزمــات ،والــي جــاءت بدرجــة متوســطة.
س :2مــا مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان املتوقــع
مــن وجهــة نظــر الطــاب؟
لإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال؛ مت حتليــل آراء أف ـراد عينــة الدراســة مــن خــال حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة
تبعــا للمتوســطات احلســابية أبقــل قيمــة
تبعــا ملقيــاس ليكــرت اخلماســي والرتتيــب التنــازيل للخدمــات ً
ومؤشـرات األمهيــة النســبية والدرجــة ً
لالحن ـراف املعيــاري ،وذلــك جلميــع األبعــاد والدرجــة الكليــة ملســتوى الدعــم املتوقــع.
جدول ( )4مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين املتوقعة خالل جائحة كوروان من وجهة نظر الطالب
أبعاد اخلدمة

ن

املتوسط
احلسايب

االحنراف املعياري

األمهية النسبية

الدرجة

الرتتيب

البعد األول :دعم القيادة األكادميية للتقنية

307

4.05

0.705

81.00

كبرية

1

البعد الثاين :دعم القيادة األكادميية لالعتمادية

307

3.25

1.160

65.07

متوسطة

4

البعد الثالث :دعم القيادة األكادميية لالستجابة

307

3.28

1.309

65.69

متوسطة

3

البعد الرابع :دعم القيادة األكادميية لألمان

307

2.15

0.906

42.98

قليلة

6

البعد اخلامس :دعم القيادة األكادميية للتعاطف

307

2.20

1.056

44.10

قليلة

5

الدرجة الكلية للمتوقعة

307

2.99

0.712

%60

متوسطة

يتضــح مــن اجلــدول ( )4الســابق أن الدرجــة الكليــة ملســتوى دعــم القيــادة لتحســن جــودة اخلدمــات املتوقــع لــدى أفـراد عينــة الدراســة
قــد حصــل علــى متوســط حســايب ( )2.99مــن أصــل ( )5درجــات ،ابحنـراف معيــاري ( ،)0.712وهــو مــا يقابــل مســتوى (متوســط)
تبعا ملقياس ليكرت اخلماســي ،ومؤشــر أمهية نســبية 60%؛ حيث حصلت خدمة واحدة من اخلدمات املتوقعة على متوســط حســايب
ً
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بدرجــة (كبــرة) ،وحصلــت ( )2مــن اخلدمــات املتوقعــة علــى متوســط حســايب بدرجــة (متوســطة) ،وحصلــت ( )2مــن اخلدمــات املتوقعــة
علــى متوســط حســايب بدرجــة (قليلــة)؛ حيــث جــاء يف املرتبــة األوىل دعــم القيــادة للجوانــب التقنيــة املتوقعــة مبتوســط ( )4.05مــن أصــل
( )5درجــات ابحنـراف معيــاري ( ،)0.705وهــو مــا يقابــل مســتوى (كبــر) ،ومؤشــر أمهيــة نســبية  .81%بينمــا جــاء يف املرتبــة األخــرة
دعــم القيــادة لألمــان املتوقــع مبتوســط ( )2.15مــن أصــل ( )5درجــات ابحن ـراف معيــاري ( ،)0.906وهــو مــا يقابــل مســتوى (قليــل)
تبعــا ملقيــاس ليكــرت اخلماســي ،ومؤشــر أمهيــة نســبية  .42.98%ومنــه نســتنتج أن :مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة
ً
خدمــة التعليــم اإللكــروين املتوقعــة جبامعــة الباحــة مــن وجهــة نظــر الطــاب هــو مســتوى متوســط أبمهيــة نســبية  60%ملتوســط أف ـراد
عينــة الدراســة ،وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إىل غمــوض مفهــوم التعليــم اإللكــروين يف أذهــان الطــاب؛ ممــا أثــر علــى تقديـرات الطــاب
للخدمــة املتوقعــة؛ حيــث مل ترتفــع توقعاهتــم وتطلعاهتــم حــول مســتوى الدعــم املقــدم مــن قبــل القيــادة األكادمييــة ،بــل علــى العكــس
جــاءت بدرجــة متوســطة ومنخفضــة عــن اخلدمــة املدركــة .وتدعــم نتائــج دراســة الشــهري ( )2014التفســر الســابق؛ حيــث خلصــت إىل
أن مفهــوم التعلــم اإللكــروين مــازال يف طــوره التكويــي ومل يســتقر بعــد لــدى منســوبيه واملســؤولني عنــه واملســتفيدين منــه.
ـذول مــن قبــل القيــادة
دعمــا مبـ ً
كمــا قــد يعــود الســبب يف النتيجــة الســابقة إىل كــون الطــاب ملس ـوا ابلفعــل والحظ ـوا أن هنــاك ً
األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين حــى وإن كان هــذا الدعــم متوســطاً فإهنــم شــعروا بوجــوده.
وقــد اختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة مــروك ( )2018مــن حيــث ارتفــاع التقدي ـرات ألبعــاد اجلــودة املتوقعــة ،يف حــن كانــت
تقديرات أفراد العينة يف الدراسة احلالية متيل إىل االرتفاع نسبياً لصاحل أبعاد اجلودة املدركة ،فبالرغم من حصول ٍ
كل من اجلودة املدركة
تفاعا نســبيًا لصاحل املدرك .كما
واملتوقعة يف الدراســة احلالية على مســتوى متوســط فإنه مبقارنة املتوســطات احلســابية يتضح أن هناك ار ً
اختلفــت هــذه النتيجــة يف جــزء منهــا مــع دراســة قنيــي وآخــرون ( )2020الــي توصلــت إىل أن جاهزيــة البنيــة التقنيــة تراوحــت بــن القليلــة
واملتوســطة ،بينمــا حصلــت اجلوانــب التقنيــة علــى درجــة كبــرة مــن دعــم القيــادة األكادمييــة وفقـاً لتقديـرات الطــاب يف جامعــة الباحــة.
س :3مــا مقــدار الفجــوة بــن مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املــدرك واملتوقــع جبامعــة
الباحــة خــال جائحــة كــوروان وفق ـاً ملقيــاس ( )SERVPERFمــن وجهــة نظــر الطــاب؟
لإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال؛ نتنــاول نتائــج حتليــل اختبــار (ت) للعينــات املرتبطــة ( ،)Paired Samples T testوذلــك ملعرفــة
الفروقــات بــن مســتوى الدعــم املــدرك واملتوقــع مــن وجهــة نظــر الطــاب عنــد مســتوى معنويــة (.)0.05
جــدول ( )5نتائــج اختبــارات (ت) للعينــات املرتبطــة الختبــار معنويــة الفجــوة بــن مســتوى دعــم القيــادة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املــدرك واملتوقــع
جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان
املتوسط
احلسايب

املستوى

االحنراف
املعياري

SERVQUAL

الفجوة

املدرك

3.2583

قليل

1.09459

-0.79153

املتوقع

4.0498

كبري

70486.

املدرك

3.3330

متوسط

1.20350

املتوقع

3.2537

متوسط

1.15959

املدرك

3.8188

كبري

1.07206

املتوقع

3.2846

متوسط

1.30862

املدرك

3.0594

متوسط

1.26975

املتوقع

2.1490

قليل

90635.

أبعاد اخلدمة
األول :دعم القيادة للتقنية
الثاين :دعم القيادة لالعتمادية
الثالث :دعم القيادة لالستجابة
الرابع :دعم القيادة لألمان

0.07925
0.53420
0.91042

ت

الداللة
اإلحصائية

-12.754-

**0.000

1.121
8.308
12.050

0.263
**0.000
**0.000
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املتوسط
احلسايب

املستوى

االحنراف
املعياري

SERVQUAL

الفجوة

املدرك

2.7765

متوسط

1.28860

0.57166

املتوقع

2.2048

قليل

1.05581

املدرك

3.2492

متوسط

96693.

املتوقع

2.9884

متوسط

71160.

أبعاد اخلدمة
اخلامس :دعم القيادة للتعاطف
الدرجة الكلية

0.05

0.26080
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ت

الداللة
اإلحصائية

8.971

**0.000

7.877

**0.000

** :دال إحصائيًا عند مستوى
يتضح من اجلدول ( )5السابق والذي يوضح نتائج اختبارات (ت) للعينات املرتبطة النتائج التالية:
1.توجد فروق دالة إحصائيًا عند مســتوى معنوية ( )0.05يف اســتجاابت أفراد العينة حول مســتوى دعم القيادة األكادميية لتحســن
جــودة (اجلوانــب التقنيــة) املدركــة واملتوقعــة جبامعــة الباحــة بفــارق معنــوي ( )0.79153مــن أصــل ( )5درجــات لصــاحل املتوقــع ،ومنــه
نســتنتج معنويــة الفجــوة لصــاحل املتوقــع ،وتشــر هــذه النتيجــة إىل عــدم رضــا الطــاب عــن مســتوى الدعــم املقــدم مــن القيــادة األكادمييــة
للجوانــب التقنيــة؛ حيــث جــاءت توقعتهــم مرتفعــة عــن املقــدم هلــم ابلفعــل واملــدرك لديهــم عــن مســتوى الدعــم للجوانــب التقنيــة.
2.ال توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ( )0.05يف استجاابت أفراد العينة حول مستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني
جــودة (االعتماديــة) املدركــة واملتوقعــة جبامعــة الباحــة حيــث كان الفــارق صغــر ،غــر معنــوي والداللــة أكــر مــن ( ،)0.05ومنــه نســتنتج
عــدم معنويــة الفجــوة بــن املــدرك واملتوقــع ،ويشــر هــذا إىل وجــود رضــا نســي لــدى الطــاب عــن مســتوى الدعــم املقــدم مــن القيــادة لبعــد
االعتمادية؛ إال أن حصول هذا البعد على تقييم متوسط يدل على أنه حباجة إىل مزيد من الدعم واالهتمام من قبل القيادة األكادميية.
3.توجد فروق دالة إحصائيًا عند مســتوى معنوية ( )0.05يف اســتجاابت أفراد العينة حول مســتوى دعم القيادة األكادميية لتحســن
جــودة (االســتجابة) املدركــة واملتوقعــة جبامعــة الباحــة بفــارق معنــوي ( )0.53420مــن أصــل ( )5درجــات لصــاحل املــدرك .ومنــه نســتنتج
معنويــة الفجــوة لصــاحل املــدرك ،وهــذا مؤشــر عــن رضــا الطــاب الســتجابة القيــادة األكادمييــة ملطالبهــم وبدرجــة جتــاوزت توقعاهتــم.
4.توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة
لتحســن جــودة (األمــان) املــدرك واملتوقــع جبامعــة الباحــة بفــارق معنــوي ( )0.91042مــن أصــل ( )5درجــات لصــاحل املــدرك .ومنــه
نســتنتج معنويــة الفجــوة يف مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة (األمــان) لصــاحل املــدرك ،ويشــر هــذا إىل رضــا الطــاب عــن
مســتوى الدعــم املقــدم مــن القيــادة األكادمييــة لبعــد األمــان؛ حيــث جتــاوز شــعور الطــاب وإدراكهــم لألمــان عنــد اســتخدامهم أدوات
التعليــم اإللكــروين وتطبيقاتــه توقعاهتــم ،ومــع ذلــك ،فمــا زالــت هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن الدعــم واالهتمــام؛ نظـراً حلصــول بعــد األمــان
علــى درجــة متوســطة وفقـاً لتقديـرات الطــاب.
5.توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة
لتحســن جــودة (التعاطــف) املــدرك واملتوقــع جبامعــة الباحــة بفــارق معنــوي ( )0.57166مــن أصــل ( )5درجــات لصــاحل املــدرك .ومنــه
نســتنتج معنويــة الفجــوة لصــاحل املــدرك ،وتشــر هــذه النتيجــة إىل رضــا الطــاب عــن مســتوى تعاطــف القيــادة األكادمييــة؛ حيــث جتــاوز
شــعور الطــاب وإدراكهــم لبعــد التعاطــف توقعاهتــم ،ومــع ذلــك ،فمــا زالــت هنــاك حاجــة إىل تقــدمي مزيــد مــن التعاطــف؛ نظـراً حلصــول
هــذا البعــد علــى درجــة متوســطة وفقـاً لتقديـرات الطــاب.
6.توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة
لتحســن اجلــودة الكليــة املدركــة واملتوقعــة جبامعــة الباحــة بفــارق معنــوي ( )0.26080مــن أصــل ( )5درجــات لصــاحل املــدرك .ومنــه
نســتنتج معنويــة الفجــوة لصــاحل املــدرك؛ ونســتدل مــن خــال وجــود الفجــوة لصــاحل املــدرك علــى أن القيــادة األكادمييــة بذلــت جهــود
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ملموســة ومدركــة يف جمــال حتســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين.
س :4هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيـاً يف اســتجاابت الطــاب حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة جلــودة خدمــة التعليــم
اإللكرتوين املدرك واملتوقع جبامعة الباحة خالل جائحة كوروان وفقاً ملقياس ( )SERVQUALتُعزى ملتغري النوع( :ذكر ،أنثى)؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت إجراء اختبار (ت) للعينات املستقلة .ويوضح اجلدول التايل نتائج اختبارات الفروق يف استجاابت
الطــاب وفقـاً ملتغــر النوع.
جدول ( )6نتائج اختبار (ت) للعينات املستقلة الختبار الفروق يف استجاابت الطالب وفقاً ملتغري النوع.
األبعاد
البعد األول :دعم القيادة األكادميية للتقنية
البعد الثاين :دعم القيادة األكادميية لالعتمادية
البعد الثالث :دعم القيادة األكادميية لالستجابة
البعد الرابع :دعم القيادة األكادميية لألمان
البعد اخلامس :دعم القيادة األكادميية للتعاطف
الدرجة الكلية للمدرك
البعد األول :دعم القيادة األكادميية للتقنية
البعد الثاين :دعم القيادة األكادميية لالعتمادية
البعد الثالث :دعم القيادة األكادميية لالستجابة
البعد الرابع :دعم القيادة األكادميية لألمان
البعد اخلامس :دعم القيادة األكادميية للتعاطف
الدرجة الكلية للمتوقع

0.05

النوع

ن

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

ت

الداللة اإلحصائية

ذكر

140

3.6807

1.08003

6.609

**0.000

أنثى

167

2.9042

0.97736

ذكر

140

3.5357

1.23399

أنثى

167

3.1630

1.15378

ذكر

140

4.0509

0.95042

أنثى

167

3.6243

1.13080

ذكر

140

3.4848

1.25498

أنثى

167

2.7028

1.17161

ذكر

140

3.2598

1.24306

أنثى

167

2.3713

1.18525

ذكر

140

3.6024

0.95462

أنثى

167

2.9531

0.87578

ذكر

140

4.1943

0.69300

أنثى

167

3.9287

0.69378

ذكر

140

3.3754

1.17804

أنثى

167

3.1517

1.13746

ذكر

140

3.6830

1.24580

أنثى

167

2.9506

1.26928

ذكر

140

2.2241

0.95698

أنثى

167

2.0861

0.85947

ذكر

140

2.4241

1.14237

أنثى

167

2.0210

0.94210

ذكر

140

3.1802

65117.

أنثى

167

2.8276

72204.

2.731
3.538
5.638
6.398
6.209
3.342
1.689
5.078
1.331
3.389
4.455

**0.007
**0.000
**0.000
**0.000
**0.000
**0.001
**0.002
**0.000
**0.004
**0.001
**0.000

** :دال إحصائيًا عند مستوى
يتضــح مــن اجلــدول ( )6الســابق وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن وجهــي نظــر الذكــور واإلانث حــول مســتوى دعــم
القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املــدرك لصــاحل الذكــور األعلــى يف متوســطات االســتجابة يف األبعــاد
التاليــة( :التقنيــة -االعتماديــة -االســتجابة-األمان) ،ولصــاحل اإلانث األعلــى يف متوســطات االســتجابة يف بعــد واحــد فقــط هــو:
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(التعاطــف) .أمــا الفــروق الكليــة فكانــت لصــاحل الذكــور األعلــى يف قيمــة املتوســط الكلــي للمقيــاس البالــغ قيمتــه ()3.6024
مقابــل ( )2.9531لــإانث .كمــا يتضــح مــن نتائــج اختبــارات (ت) وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن وجهــي نظــر الذكــور
واإلانث حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املتوقعــة لصــاحل الذكــور األعلــى يف
متوســطات االســتجابة املتوقعــة يف مجيــع األبعــاد اخلمســة والدرجــة الكليــة املتوقعــة؛ حيــث بلغــت قيمــة املتوســط الكلــي لتوقعــات
الذكــور ( )3.1802مقابــل ( )2.8276لــإانث .وتفســر الباحثــة هــذه النتيجــة أبن الطــاب الذكــور قــد يكــون لديهــم مرونــة أكــر
وقابليــة للتغيــر مــن التعليــم التقليــدي املعتمــد علــى احلضــور لقاعــة الصــف إىل التعليــم اإللكــروين؛ لــذا جــاء تقيمهــم ملســتوى دعــم
القيــادة خلدمــة التعليــم اإللكــروين أعلــى مــن تقييــم الطالبــات للمــدرك وللمتوقــع .وختتلــف هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة أبــو عــوف
( )2017الــي أشــارت إىل عــدم وجــود اختالفــات ذات داللــة إحصائيــة ترجــع إىل متغــر اجلنــس ابســتثناء بعــد األمــان ،يف حــن
اتفقــت مــع نتائــج دراســة الشــغييب واملخــايف ( )2016الــي أشــارت ايل وجــود أثــر دال إحصائي ـاً ملتغــر النــوع ولصــاحل الذكــور.
س :5هل توجد فروق دالة إحصائياً يف استجاابت الطالب حول مستوى دعم القيادة األكادميية جلودة خدمة التعليم اإللكرتوين
املــدرك واملتوقــع جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان وفق ـاً ملقيــاس ( )SERVQUALتُعــزى ملتغــر التخصــص( :نظــري ،عملــي)؟
لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت إجراء اختبار (ت) للعينات املستقلة .ويوضح اجلدول التايل نتائج اختبارات الفروق يف استجاابت
الطــاب وفقـاً ملتغــر التخصص.
جــدول ( )7نتائــج اختبــار (ت) للعينــات املســتقلة الختبــار الفــروق يف اســتجاابت الطــاب حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم
اإللكــروين املدركــة واملتوقعــة وفقـاً ملتغــر التخصــص.
األبعاد

التخصص

ن

املتوسط احلسايب

االحنراف
املعياري

ت

الداللة
اإلحصائية

األول :دعم القيادة األكادميية للتقنية

نظري

205

3.2390

1.03816

-0.437

0.662

علمي

102

3.2971

1.20448

نظري

205

3.2347

1.11623

علمي

102

3.5305

1.34637

نظري

205

3.7311

1.09114

علمي

102

3.9951

1.01504

نظري

205

2.9976

1.18482

علمي

102

3.1838

1.42334

نظري

205

2.7250

1.25162

علمي

102

2.8799

1.36034

نظري

205

3.1855

0.90390

علمي

102

3.3773

1.07591

نظري

205

4.0073

0.69796

علمي

102

4.1353

0.71430

نظري

205

3.2455

1.07737

علمي

102

3.2702

1.31501

الثاين :دعم القيادة األكادميية لالعتمادية
الثالث :دعم القيادة األكادميية لالستجابة
الرابع :دعم القيادة األكادميية لألمان
اخلامس :دعم القيادة األكادميية للتعاطف
الدرجة الكلية للخدمة املدركة
األول :دعم القيادة األكادميية للتقنية
الثاين :دعم القيادة األكادميية لالعتمادية

-2.039
-2.043
-1.212
-0.992
-1.549
-1.502
-0.175

0.142
0.142
0.227
0.322
0.123
0.134
0.861
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األبعاد

التخصص

ن

املتوسط احلسايب

االحنراف
املعياري

ت

الداللة
اإلحصائية

الثالث :دعم القيادة األكادميية لالستجابة

نظري

205

3.2140

1.29040

-1.342

0.181

علمي

102

3.4265

1.33965

نظري

205

2.2415

0.90118

علمي

102

1.9632

0.89235

نظري

205

2.2384

1.04880

علمي

102

2.1373

1.07176

نظري

205

2.9893

0.72149

علمي

102

2.9865

0.69478

الرابع :دعم القيادة األكادميية لألمان
اخلامس :دعم القيادة األكادميية للتعاطف
الدرجة الكلية للخدمة املتوقعة

2.556
0.790
0.033

0.111
0.430
0.974

يتضــح مــن اجلــدول ( )7الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن وجهــي نظــر طــاب التخصصــات النظريــة وطــاب
التخصصــات العلميــة حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املــدرك واملتوقــع جبامعــة الباحــة
خــال جائحــة كــوروان ،وذلــك بســبب تقــارب وجهــات النظــر بف ـوارق صغــرة جـ ًـدا غــر معنويــة؛ حيــث جــاءت الداللــة اإلحصائيــة
أكــر مــن ( )0.05يف مجيــع األبعــاد املدركــة واملتوقعــة والدرجــة الكليــة ،وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إىل كــون الدعــم املقــدم مــن القيــادة
األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين كانــت بنفــس الدرجــة جلميــع الطــاب وبــدون متييــز بــن كليــة واألخــرى ،وختتلــف
هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة أبــو عــوف ( )2017الــي توصلــت إىل وجــود فــروق دالــة إحصائي ـاً بــن إدراكات الطــاب وتوقعاهتــم
ألبعــاد اخلدمــة تعــود إىل متغــر التخصــص.
س :6مــا مســتوى واقــع دعــم القيــادة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين جبامعــة الباحــة خــال جائحــة كــوروان مــن وجهــة
نظــر عــدد مــن قياداهتــا األكادمييــة؟
لإلجابــة عــن هــذا الس ـؤال؛ مت حتليــل اإلجابــة عــن أســئلة املقابــات الشــخصية لعمــداء ووكالء الكليــات والعمــادات املســاندة
ـزول إىل رقــم  1الــذي ميثــل أقــل مســتوى.
(ن=)5؛ حيــث قامــت الباحثــة إبعطــاء ترميــز لإلجــاابت حبــث ميثــل أفضــل مســتوى رقــم  ،5نـ ً
ويوضــح اجلــدول التــايل تلخيــص هــذه النتائــج كالتــايل:
جدول ( )8ملخص درجات استجاابت عمداء ووكالء الكليات والعمادات املساندة حول أسئلة املقابالت الشخصية
املقابلة
األوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

اخلامسة

املتوسط
احلسايب

املستوى

 .1ما مستوى دعم التقنية الالزمة لعملية التعليم اإللكرتوين خالل جائحةكوروان؟

3

2

2

3

3

2.6

متوسط

 .2مــا مســتوى االعتماديــة يف تقــدمي خدمــات التعليــم اإللكــروين خــال
جائحــة كــوروان؟

4

4

4

3

3

3.6

كبري

 .3مــا مســتوى االســتجابة حلــل مشــاكل الطــاب يف عمليــة التعليــم اإللكــروين
خــال جائحــة كــوروان؟

4

4

4

4

5

4.20

جدا
كبري ً

 .4مــا مســتوى األمــان والطمأنينــة لــدى العمــاء املســتفيدين مــن خدمــات
التعليــم اإللكــروين خــال جائحــة كــوروان؟

3

3

4

4

4

3.6

كبري

 .5مــا مســتوى التعاطــف والرعايــة واالهتمــام مــع الطــاب أثنــاء عمليــة التعليــم
اإللكــروين خــال جائحــة كــوروان؟

4

4

4

3

4

3.8

كبري

 .6مــا مســتوى جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين بشــكل عــام جبامعــة الباحــة
يف ظــل جائحــة كــوروان؟

5

5

4

4

4

4.40

جدا
كبري ً

األسئلة /من وجهة نظركم:

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،286-255جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

277

يتضح من بياانت اجلدول ( )8السابق أن نتائج املقابالت الشخصية جاءت مرتفعة عن نتائج التحليل الكمي لوجهة نظر الطالب
ملستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين املدرك واملتوقع والفجوات املعنوية بينهما ،يف جامعة الباحة يف
ظل جائحة كوروان ،وهذا يعين أن القيادات األكادميية ترى أهنا تقدم مستوى عايل من الدعم واالهتمام لتحسني جودة خدمة التعليم
اإللكرتوين ،يف حني جاءت نتائج إدراكات الطالب وتوقعاهتم ملستوى دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين
أقل من تقييم القيادات األكادميية لدورهم يف هذا اجلانب .وهنا جتدر اإلشارة إىل ضرورة تنبه القيادة األكادميية ملراجعة أدائها وإعادة
النظر يف اإلجراءات املبذولة من أجل حتسني خدمة التعليم اإللكرتوين وتطويرها ابلشكل الذي يوافق تطلعات الطالب وتوقعاهتم.
خامساً :ملخص النتائج والتوصيات واملقرتحات:
النتائج:
1.مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املدركــة جبامعــة الباحــة مــن وجهــة نظــر الطــاب هــو
مســتوى متوســط أبمهيــة نســبية .65%
2.مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املتوقعــة جبامعــة الباحــة مــن وجهــة نظــر الطــاب هــو
مســتوى متوســط أبمهيــة نســبية .60%

3.توجــد فجــوة معنويــة لصــاحل املتوقــع يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة لتحســن جــودة (اجلوانــب التقنيــة)؛ حيــث
وجــدت فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة
لتحســن جــودة (اجلوانــب التقنيــة) املدركــة واملتوقعــة جبامعــة الباحــة بفــارق معنــوي لصــاحل املتوقــع.
4.ال توجــد فجــوة معنويــة بــن املــدرك واملتوقــع يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة لتحســن جــودة (االعتماديــة)؛
حيــث تبــن عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة
األكادمييــة لتحســن جــودة (االعتماديــة) املدركــة واملتوقعــة جبامعــة الباحــة بفــارق معنــوي.
5.توجــد فجــوة معنويــة لصــاحل املــدرك يف اســتجاابت أف ـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة لتحســن جــودة (االســتجابة واألمــان
والتعاطــف)؛ حيــث وجــدت فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مســتوى دعــم
القيادة األكادميية لتحسني جودة (االستجابة ،واألمان ،والتعاطف) املدركة واملتوقعة جبامعة الباحة بفارق معنوي لصاحل املدرك.
6.توجــد فجــوة معنويــة لصــاحل املــدرك يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن اجلــودة الكليــة خلدمــة
التعليــم اإللكــروين؛ حيــث وجــدت فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05يف اســتجاابت أفـراد العينــة حــول مســتوى
دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن اجلــودة الكليــة املدركــة واملتوقعــة جبامعــة الباحــة بفــارق معنــوي لصــاحل املــدرك.
7.توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05بــن وجهــي نظــر الذكــور واإلانث يف مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة
لتحســن جــودة خدمــات التعليــم اإللكــروين املدركــة جبامعــة الباحــة لصــاحل الذكــور األعلــى يف متوســطات االســتجابة يف األبعــاد
التاليــة( :التقنيــة ،االعتماديــة ،االســتجابة ،واألمــان) ،ولصــاحل اإلانث األعلــى يف متوســطات االســتجابة يف بعــد (التعاطــف) .كمــا
جــاءت الفــروق الكليــة لصــاحل الذكــور األعلــى يف قيمــة املتوســط الكلــي.
8.توجــد فــروق دالــة إحصائي ـاً عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05بــن وجهــي نظــر الذكــور واإلانث يف مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة
لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املتوقعــة جبامعــة الباحــة لصــاحل الذكــور األعلــى يف متوســطات االســتجابة املتوقعــة يف
مجيــع األبعــاد والدرجــة املتوقعــة الكليــة.
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9.عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05بــن وجهــي نظــر طــاب التخصصــات النظريــة وطــاب
التخصصــات العلميــة يف االســتجاابت حــول مســتوى دعــم القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــات التعليــم اإللكــروين املدركــة
واملتوقعــة جبامعــة الباحــة؛ وذلــك بســبب تقــارب وجهــات النظــر بينهمــا.
10.جــاءت نتائــج املقابــات الشــخصية مرتفعــة عــن نتائــج التحليــل الكمــي الســتجاابت الطــاب حــول مســتوى الدعــم املقــدم مــن
القيــادة األكادمييــة لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين.
التوصيات:
يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها ميكن صياغة جمموعة من التوصيات اخلاصة كما يلي:
1.نشــر الوعــي لــدى القيــادات األكادمييــة أبمهيــة تطويــر أدائهــم وزايدة مســتوى دعمهــم لتحســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين مبــا
حيقــق توقعــات املســتفيدين ويوافــق تطلعاهتــم.
اآلليات املقرتحة لتنفيذ التوصية السابقة:

 إحلاق القيادات األكادميية بدورات تدريبية متخصصة يف جمال التعامل مع األزمات وإدارهتا. فتــح مجيــع قنـوات االتصــال الرمســي وغــر الرمســي بــن القيــادات األكادمييــة واملســتفيدين مــن خدمــة التعليــم اإللكــروين ،واالســتفادةمــن وســائل التواصــل االجتماعــي يف التعــرف علــى حاجاهتــم وتوقعاهتــم.
 ختصيص حوافز مادية ومعنوية للقيادات األكادميية املتميزة يف جمال إدارة أزمة التحول السريع واملفاجئ للتعليم اإللكرتوين.2.علــى القيــادة األكادمييــة أن تتبــى التعليــم اإللكــروين كخيــار إس ـراتيجي ،وأن تبــذل مزيـ ًـدا مــن اجلهــود يف ســبيل تطويــره وحتســن
جودتــه واالرتقــاء خبدماتــه ،ودعــم التحــول للتعليــم اإللكــروين ،واملزاوجــة التامــة بينــه وبــن التعليــم التقليــدي؛ وذلــك مــن أجــل
احلصــول علــى ممي ـزات وإجيابيــات كال النوعــن.

اآلليات املقرتحة لتنفيذ التوصية السابقة:
 إنشــاء مركــز خــاص يف اجلامعــة ،وميكــن تســميته بـ ـ ـ ـ ـ (مركــز دعــم التحــول إىل التعليــم اإللكــروين) تكــون مهمتــه األساســية اإلشـرافعلــى عمليــة حتســن جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املقدمــة للطــاب ،ومتابعــة قيــاس رضــا الطــاب عــن مســتوى جــودة اخلدمــة،
واســتقبال شــكاواهم ومقرتحاهتــم املتعلقــة بتحســن التعليــم اإللكــروين.
 ختصيص جزء من ميزانية اجلامعة لتوفري الدعم املادي الالزم لتحسني وتطوير نظام التعليم اإللكرتوين. فتــح اجملــال أمــام القطــاع اخلــاص لالســتثمار يف جمــال تطبيــق وتطويــر نظــام التعليــم اإللكــروين مــن خــال إبـرام العقــود واالتفاقيــاتمــع شــركات تكنولوجيــا االتصــاالت.
3.علــى القيــادة األكادمييــة العمــل علــى تطويــر جــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين املقدمــة للطــاب واالرتقــاء هبــا ،وذلــك جلميــع األبعــاد،
خصوصـاً يف األبعــاد الــي حصلــت علــى تقديـرات منخفضــة مــن وجهــة نظــر الطــاب.

اآلليات املقرتحة لتنفيذ التوصية السابقة:
تطويــر البنيــة التحتيــة التقنيــة مــن خــال توفــر أحــدث األجهــزة واملعــدات املاديــة ،واســتقطاب وتوظيــف العقــول واأليــدي البش ـريةاملميــزة يف جمــال تكنولوجيــا االتصــال.
إنشــاء وحــدة خاصــة بتقــدمي الــدورات التدريبيــة الالزمــة ألعضــاء هيئــة التدريــس؛ مــن أجــل رفــع مســتواهم يف كل مــا يتعلــق ابلتعليــماإللكــروين مــن إعــداد احملتــوى ،واإلس ـراتيجيات التدريســية ،وأســاليب التقــومي .وتتصــل هــذه الوحــدة يشــكل مباشــر مبركــز دعــم
التحــول إىل التعليــم اإللكــروين.
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 إنشــاء وحــدة خاصــة تكــون مهمتهــا تدريــب الطــاب ومســاعدهتم يف حــل مشــاكلهم املتعلقــة ابلتعامــل مــع التكنولوجيــا والــرد عــنأســئلتهم واستفســاراهتم ،وتتصــل هــذه الوحــدة بشــكل مباشــر مبركــز دعــم التحــول إىل التعليــم اإللكــروين.
 تشــجيع الباحثــن وطــاب الدراســات العليــا علــى إج ـراء الدراســات واألحبــاث اخلاصــة مبناقشــة متطلبــات اســتخدام التعليــماإللكــروين والتحــول إليــه ،واالســتفادة مــن نتائــج تلــك الدراســات وتوصياهتــا.
4.علــى القيــادة األكادمييــة التخطيــط لكيفيــة االرتقــاء جبــودة خدمــة التعليــم اإللكــروين ،والعمــل علــى وضــع املعايــر اخلاصــة والضابطــة
جلــودة التعليــم اإللكــروين ،وســن القوانــن املنظمــة لضمــان جودتــه ،وحتديــد اإلجـراءات املتبعــة لتطبيقــه ابلشــكل املطلــوب.
اآلليات املقرتحة لتنفيذ التوصية السابقة:
توفــر مقاييــس مقننــة ومعتمــدة مــن أجــل قيــاس مســتوى رضــا الطــاب وأوليــاء أمورهــم وأعضــاء هيئــة التدريــس عــن مســتوى التعليــماإللكــروين وضمــان جودتــه.
إزالة كل العوائق اليت متنع أو حتد من استخدام التعليم اإللكرتوين واالستفادة من مميزاته.حتفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس وتوعيتهــم أبمهيــة التعليــم اإللكــروين وتشــجيعهم للتحــول إليــه يف خمتلــف الظــروف ،وعــدم النظــر إليــهكخيــار وحــل ملشــكلة يف وقــت األزمــة فقــط.
تطويــر مهــارات أعضــاء هيئــة التدريــس اخلاصــة ابلتعليــم اإللكــروين وكيفيــة اســتخدام أدواتــه وتوظيفهــا يف العمليــة التعليميــة ،مــنخــال عقــد الــدوارات التدريبيــة والــورش العمليــة يف هــذا اجملــال.
توفري املتطلبات املادية واملالية املناسبة الستخدام أدوات التعليم اإللكرتوين ،وجتهيز البنية التحتية الالزمة لدعم جناحه واستمرار تطويره.املقرتحات:
إجراء دراسة مشاهبه لقياس وتقييم دور القيادات األكادميية يف حتسني جودة التعليم اإللكرتوين ابستخدام مقياس SERVPERF
أو أي مقياس آخر يتم تعديله وتطويعه وتقنينه واالستفادة منه يف هذا اجملال.
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املراجع العربية:
أبــو شــخيدم ،ســحر ســامل؛ عـواد ،خولــة؛ خليلــة ،شــهد؛ العمــد ،عبــد هللا؛ وشــديد ،نــور .)0202( .فاعليــة التعليــم اإللكــروين يف ظــل
انتشــار فــروس كــوروان مــن وجهــة نظــر املدرســن يف جامعــة فلســطني التقنيــة (خضــوري) ،اجمللــة العربيــة للنشــر العلمــي،)12( ،
emulov/ten.psja.www//:sptth .983 -563
أبــو عــوف ،حممــد رجــب .)7102( .قيــاس جــودة اخلدمــة التعليميــة يف املعاهــد العليــا اخلاصــة مبصــر -دراســة حالــة معهــد املســتقبل
العــايل للدراســات التكنولوجيــة املتخصصــة ،اجمللــة العلميــة للبحــوث التجاريــة.csjs//:sptth .203 -452 ،)4 ،3( 4 ،
lmth._50071_08961_eussi/ge.bke.slanruoj
إدريــس ،اثبــت عبــد الرمحــن ( .)6002كفــاءة وجــودة اخلدمــات اللوجســتية «مفاهيــم أساســية وطــرق القيــاس والتقييــم» .الــدار اجلامعيــة
للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
احلســناوي ،موفــق .)1102( .فاعليــة القيــادة اجلامعيــة وأمهيتهــا وأتثريهــا يف احليــاة اجلامعيــة .مت االســرجاع يف  .0202 /01 /8مــن
املوقع التايلdi?psa.elcitra/es.roonla.www//:ptth :
حســنني ،مــى حممــود عبــد املــوىل؛ والش ـربيين ،غــادة محــزة حممــد .)7102( .اس ـراتيجية مقرتحــة لتطويــر اخلدمــات التعليميــة املقدمــة
لطــاب الدراســات العليــا جبامعــة امللــك خالــد وف ًقــا ملقيــاس  LAUQVRESويف ضــوء رؤيــة آفــاق .اجمللــة الرتبويــة الدوليــة
املتخصصــة :دار مســات للدراســات واألحبــاث/moc.hamudnam.hcraes//:ptth .751-141 ،)01(6 ،
531088/droceR
حســن ،ســامة عبــد العظيــم 72-62( .نوفمــر  .)6002التنميــة املهني ــة ألع ــضاء هيئ ــة الت ــدريس والقيــادات األكادمييــة جبامعــة
بنهــا[ ،دراســة تقومييــة ملشــروع تنميــة القــدرات جبامعــة بنهــا] .املؤمتــر القومــي الســنوي الثالــث عشــر بعنـوان اجلامعــات العربيــة يف
القــرن ،١٢جامعــة عــن مشــس ،مركــز تطويــر التعليــم اجلامعــي.hamudnam.hcraes//:sptth .051 -27 ،2 ،
13223/droceR/moc
محــرون ،ضيــف هللا بــن غضيــان بــن ســليمان .)1102( .إدارة االداء لــدى القيــادات األكادمييــة جبامعــة تبــوك :دراســة ميدانيــة .رســالة
اخلليــج العــريب :مكتــب الرتبيــة العــريب لــدول اخلليــج.hamudnam.hcraes//:ptth 431.-58 ،)911(23 ،
87678/droceR/moc
خليفة ،حممد كساب .)0202( .التعليم اإللكرتوين يف إطار جمتمع املعلومات واملعرفة .دار الفكر اجلامعي.
اخلويطر ،ذكرى عبد هللا حممد .)9102( .تطوير دور القيادات األكادميية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز يف إدارة األزمات .اجمللة
العربية للرتبية النوعية982089-MIB/liated/ten.aferame.hcraes//:sptth .622-991 ،)01(3 ،
الدجــي ،إايد علــي؛ وعبــد العــال ،صــادق .)8102( .تعزيــز دور قيــادات اجلامعــات الفلســطينية مبحافظــات غــزة يف ضمــان اجلــودة
– أمنــوذج مقــرح .اجمللــة العربيــة لضمــان جــودة التعليــم اجلامعــي :جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا//:ptth .72 -3 ،)83(11 ،
628139/droceR/moc.hamudnam.hcraes
الدرادكة ،مأمون سليمان .)5102( .إدارة اجلودة الشاملة وخدمة العمالء .عمان :دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع.
الرقــب ،توفيــق زايــد حممــد .)7102( .درجــة ممارســة القيــادات األكادمييــة ابجلامعــات األردنيــة للقيــادة األخالقيــة مــن وجهــة نظــر

جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية ،مج ،9ع  ،1ص ص  ،286-255جامعة شقراء (1443هـ2022/م)

281

أعضــاء هيئــة التدريــس .جملــة دراســات نفســية وتربويــة/ra/as.ude.usk.ytlucaf//:sptth .205-664 ،)51( ،
694872/noitacilbup/begerlat
زيتــون ،حســن حســن .)5002( .رؤيــة جديــدة يف التعليــم – التعلــم اإللكــروين  -املفهــوم ،القضــااي ،التطبيــق ،التقييــم .ال ـرايض:
الــدار الصولتيــة للرتبيــة.
الشــغييب ،خالــد حســن؛ واملخــايف ،حممــد ســرحان .)6102( .تقــومي جــودة اخلدمــات التعليميــة يف كليــة الرتبيــة جبامعــة الدمــام
ابســتخدام مقيــاس ( .)LAUQVRESجملــة الدراســات الرتبويــة والنفســية ،جامعــة الســلطان قابــوس-816 ،)3(01 ،
fdp.789/aqam/selif/moc.anhtahba.www//:sptth .536
الشهري ،ظافر بن فراج بن هزاع .)4102( .تقومي التعلم اإللكرتوين يف التعليم العايل السعودي .اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة :دار
مسات للدراسات واألحباث220348/droceR/moc.hamudnam.hcraes//:ptth .08-36 ،)6(3 ،
الشــويعر ،خولــة بنــت حممــد بــن ســعد .)9002( .قيــاس جــودة خدمــات املكتبــات العامــة :دراســة حالــة مكتبــة امللــك عبــد العزيــز
العامــة ابل ـرايض .جملــة دراســات املعلومــات :مجعيــة املكتبــات واملعلومــات الســعودية.hcraes//:ptth .82 -7 ،)5( ،
90544/droceR/moc.hamudnam
صــاح الديــن ،صفــاء حممــد .)8102( .دور التعليــم اإللكــروين يف تطويــر التعليــم جبمهوريــة مصــر العربيــة .جملــة حبــوث الشــرق
األوسط ،جامعة عني مشس  -مركز حبوث الشرق األوسط.hamudnam.hcraes//:ptth .646-695 ،)54( ،
732219/droceR/moc
صــاح الديــن ،نس ـرين صــاحل حممــد؛ والربطمــاين ،مــرمي بنــت ســعيد .)8102( .جــودة اخلدمــات اجلامعيــة
يف مركــز خدمــة اجملتمــع والتعليــم املســتمر جبامعــة الســلطان قابــوس :دراســة تطبيقيــة ابســتخدام مقيــاس
الفجــوة بــن اإلدراكات والتوقعــات .جملــة الدراســات الرتبويــة والنفســية.93-61 ،)1(21 ،
030438-MIB/liated/ten.aferame.hcraes//:sptth
عامــر ،طــارق عبــد الــرؤف .)5102( .التعليــم اإللكــروين والتعليــم االفرتاضــي -اجتاهــات عامليــة معاصــرة .القاهــرة :اجملموعــة العربيــة
للتدريــب والنشــر.
عبــد احلميــد ،إبراهيــم حممــد .)5102( .أثــر اجلــودة املدركــة للخدمــات الطالبيــة املقدمــة إلكرتونيـاً علــى رضــا الطــاب ووالئهــم للموقــع
اإللكــروين جلامعــة الطائــف .جملــة البحــوث التجاريــة املعاصــرة ،جامعــة ســوهاج  -كليــة التجــارة//:ptth .72-1 ،)1(92 ،
305998/droceR/moc.hamudnam.hcraes
عثمــان ،أجنــم أمحــد .)0202( .مســتوى جــودة األداء اإلداري لــدى القيــادات األكادمييــة وآليــات تطويــره جبامعــة امللــك خالــد يف ضــوء
معايــر اجلــودة ابلتعليــم العــايل .جملــة اجلامعــة اإلســامية للدراســات االقتصاديــة واإلداريــة//:sptth .411 :38 ،)4(82 ،
472/weiv/eussi/BEJGUI/php.xedni/sp.ude.azagui.slanruoj
ع ـزام ،إمساعيــل /7( .أبريــل .)0202 /هــل تنجــح دول عربيــة يف إنقــاذ التعليــم مــن كــوروان عــر اإلنرتنــت؟ مت االســرجاع مــن
.ra/moc.wd.www//:sptth
العساف ،أمحد عبد احملسن .)0202( .مهارات القيادة وصفات القائد .الرايض :مكتبة العبيكان.
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العولقــي ،عبــد هللا أمحــد محــود .)8102( .قيــاس جــودة اخلدمــة التعليميــة ابســتخدام مقيــاس  FREPVRESوأثرهــا يف رضــا
الطلبــة :دراســة ميدانيــة يف جامعــة إب اليمنيــة .اجمللــة العربيــة لضمــان جــودة التعليــم اجلامعــي :جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا،
508139/droceR/moc.hamudnam.hcraes//:ptth .841 -521 ،)73(11
فالته ،مصطفى حممد عيسى .)1002( .املدخل إىل التقنيات احلديثة يف االتصال والتعليم .الرايض :مكتبة العبيكان.
القضــاة ،فــادي حامــد حممــد .)1202( .تقييــم جــودة التعليــم اإللكــروين وأثرهــا علــى درجــة رضــا طــاب اجلامعــات :دراســة حالــة
جامعــة طيبــة يف اململكــة العربيــة الســعودية .جملة اجلامعــة اإلســامية للدراســات االقتصاديــة واإلداريــة :اجلامعــة اإلســامية
بغــزة  -شــئون البحــث العلمــي والدراســات العليــا/moc.hamudnam.hcraes//:ptth .44-12 ،)1(92 ،
6241211/droceR
قنييب ،عبري رشدي؛ زايدة ،ران أمحد؛ رشيد ،آالء حممد؛ صانوري ،زينة وليد؛ ظاهر ،إزدهار حممد؛ وقطينة ،نسرين طالل ()0202
جائحــة «كوفيــد :»91 -واقــع التعليــم اإللكــروين يف الســياق الفلســطيين مــن وجهــة نظــر املعلمــن .الشــبكة املشــركة لــوكاالت
التعليم يف حاالت الطوارئmylwtla-qaw-91-dyfwk-thyaj/secruoser/ra/gro.eeni//:sptth .
مــروك ،عاطــف حممــد عبدالبــاري .)8102( .تقييــم جــودة اخلدمــة مبراعــاة األمهيــة النســبية ألبعــاد القيــاس يف مؤسســات التعليــم
العايل ،اجمللــة العلميــة لقطــاع كليــات التجــارة ،جامعــة األزهــر  -كليــة التجــارة.hcraes//:ptth .201-94 ،)02( ،
660389/droceR/moc.hamudnam
املركز الوطين للتعليم اإللكرتوين .)0202( .معايري التعليم اإللكرتوين للتعليم العايل ابململكة العربية السعودية.
منظمــة الصحــة العامليــة ( )9102فــروس كــوروان املســتجد  -كوفيــد .19 -مت االســرجاع يف  9102 /5 /81مــن //:sptth
-surivanoroc-levon/sesaesid/seicnegreme/ra/tni.ohw.www
مؤمتــر إعــادة بنــاء املســتقبل والتعليــم والوظائــف للشــباب أثنــاء األزمــات /41 -31( .مايــو .)0202 /الــذي نظمتــه الفنــار
لإلعــام ومنظمــة ســبارك .منظمــة هولنديــة غــر حكوميــة/c/ppa/yadot.dlrowehtnur.www//:sptth .
ecnerefnocenilno_serutufgnidliuber
املؤمتــر الــدويل االفرتاضــي األول للتعليــم اإللكــروين /92( .ديســمرب )0202 /التعليــم اإللكــروين يف زمــن فــروس كــوروان التحــدايت
واحللــول ،يف جامعــة ســبها ،ليبيــا-e-lanoitanretni-lautriv/ra_dlo/yl.ude.uahbes//:sptth .
/91divoc-ecnerefnoc-gninrael
املؤمتــر الــدويل الثــاين ملســتقبل التعليــم الرقمــي يف الوطــن العــريب /7( .نوفمــر .)1202 /يف اململكــة العربيــة الســعودية//:sptth .
/ed/moc.caefek.www
مؤمتــر تكنولوجيــا وتقنيــات التعليــم والتعليــم اإللكــروين .يف الفــرة ( .)9102 /3 /7 -5الشــارقة.eaid.www//:sptth .
13585/stneve/stneve
املوسى ،عبد هللا؛ واملبارك ،أمحد .)5002( .التعليم اإللكرتوين األسس والتطبيقات .الرايض :مؤسسة شبكة البياانت.
وكيبيداي .)9102( .تعليم إلكرتوين .املوسوعة احلرةikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth .
يوســف ،يوســف عثمــان .)2020( .اجتاهــات الطــاب حنــو التعليــم اإللكــروين يف ظــل جائحــة فــروس كــوروان :دراســة تطبيقيــة علــى

283

)م2022/هـ1443(  جامعة شقراء،286-255  ص ص،1  ع،9 مج،جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية

 مؤسسة: جملة احلكمة للدراسات اإلعالمية واالتصالية.عينة من طالب كلية االتصال واإلعالم جبامعة امللك عبد العزيز جبدة
1096435/Record/com.mandumah.search//:http .37-11 ،)21( ،كنوز احلكمة للنشر والتوزيع
References:
Abdel Hamid, Ibrahim Mohamed. (2015). The effect of the Perceived Quality of Student Services
Provided Electronically on Student Satisfaction and Loyalty to the Taif University Website
(in Arabic). Journal of Contemporary Business Research: Sohag University - Faculty of
Commerce, 29 (1), 1: 27. http://search.mandumah.com/Record/899503
Abdel Hamid, Ibrahim Mohamed. (2015). The effect of the Perceived Quality of Student Services
Provided Electronically on Student Satisfaction and Loyalty to the Taif University Website
(in Arabic). Journal of Contemporary Business Research: Sohag University - Faculty of
Commerce, 29 (1), 1: 27. http://search.mandumah.com/Record/899503
Abu Auf, Muhammad Rajab (2017). Measuring the quality of educational service in private
higher institutes in Egypt - a case study of the Higher Future Institute for Specialized
Technological Studies (in Arabic). Scientific Journal of Commercial Research, 4 (3.4),
254.302- https://sjsc.journals.ekb.eg/issue_16980_17005_.html
Abu Shkhaydam, Sahar Salem, Awad, Khawla, Khalilah, Shahd, Al-Amad, Abdullah, & Shadeed,
Nour (2020). The effectiveness of e-learning in light of the spread of the Corona virus from
the point of view of teachers at Palestine Technical University (Kadoorie), (in Arabic).
The Arab Journal for Scientific Publishing, No. 21. 365,389- https://www.ajsp.net/volume
Affouneh, S., Salha, S., & Khlaif, ZN. (2020). Designing Quality E-Learning Environments
for Emergency Remote Teaching in Coronavirus Crisis. Interdiscip J Virtual Learn Med
Sci.11(2):13-.
Al Raqb, Tawfiq Zayed Mohamed. (2017). The Degree of Practicing Ethical Leadership by
Academic Leaders at the University Of Jordan from the Point Of View of the Faculty
Members (in Arabic). Journal of Psychological and Educational Studies, (15), 466: 502.
https://faculty.ksu.edu.sa/ar/talregeb/publication/278496
Al-Assaf, Ahmed Abdel-Mohsen. (2020). Leadership skills and qualities of a leader (in Arabic).
Obeikan Library.
Al-Awlaki, Abdullah Ahmad Hammoud. (2018). Impact of Using SERVPERF Scale to Measure
the Quality of Educational Services on Students’ Satisfaction at Ibb University – Yemen (in
Arabic). The Arab Journal for Quality Assurance of University Education: University of
Science and Technology, 11 (37), 125: 148. http://search.mandumah.com/Record/931805
Al-Dajni, Iyad Ali, & Abdel-Al, Sadiq. (2018). Enhancing the Role of Palestinian Universities
Higher Management in Quality Assurance: A Proposed Model (in Arabic). The Arab Journal
for Quality Assurance of University Education: University of Science and Technology, 11
(38), 327-. http://search.mandumah.com/Record/931826
Al-Deraa, (2016). University Departments Towards a Knowledge Economy in the Kingdom
of Saudi Arabia “Strategic Vision” Thesis published, King Saud University, King Fahd
Library, Riyadh.
AL-ghadhaeh, Fadi Hamed Mohamed. (2021) Evaluating the Quality of E-Learning and
its Impact on the Degree of Satisfaction of University Students: A case study - Taibah
University in the Kingdom of Saudi Arabia (in Arabic). The Islamic University Journal
for Economic and Administrative Studies: The Islamic University of Gaza - Scientific

...  دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين جبامعة الباحة يف ظل: خدجية مقبول الزهراين.د

284

Research and Graduate Studies Affairs, 29 (1), 21: 44. http://search.mandumah.com/
Record/1121426
Al-Hasnawi, Muwaffaq (2011). The effectiveness of university leadership, its importance and
its impact on university life (in Arabic). Retrieved on 8- 10- 2020. From the following
website: http://www.alnoor.se/article.asp?id
Al-Khuwaiter, Zikri Abdullah Muhammad. (2019). Developing the role of academic leaders at
Prince Sattam bin Abdulaziz University in crisis management (in Arabic). The Arab Journal
of Specific Education, 3 (10), 199226-. https://search.emarefa.net/detail/BIM-980289
Al-Mousa, Abdullah & Al-Mubarak, Ahmed. (2005). E-learning foundations and applications
(in Arabic). Indexing of King Fahd National Library during publication.
Al-Rabab’ a, & Hiyajneh, (2017). “Assessing the role of the economy in knowledge in the
empowerment of the educational process and its contemporary challenges in Jordanian
universities”. Journal of the Islamic University for Educational and Psychological Studies
-Scientific Research and Graduate Studies at the Islamic University- Gaza – Palestine.
Al-Shugaibi, Khaled Hassan & Al-Mikhlafi, Muhammad Sarhan. (2016 Quality Assessment
of Educational Services in the College of Education, the University of Dammam Using
(SERVQUAL) Scale (in Arabic). Journal of Educational and Psychological Studies Sultan Qaboos University, 10 (3), 618: 635. https://www.abhathna.com/files/maqa/987.pdf
Amer, Tariq Abdel-Raouf. (2015). E-Learning and Virtual Education - Contemporary Global
Trends (in Arabic). Arab Group for Training and Publishing.
Arbaugh, Fran. (2016). Supporting university content specialists in providing effective
professional development: the educative role of evaluation, Teacher Development;
Abingdon20.4.
Azzam, Ismail. (7 April / 2020). Will Arab countries succeed in saving education from Corona
via the Internet? Retrieved from (https://www.dw.com/ar).
Brochado, A, (2009). Comparing alternative instruments to measure servicequality in higher
education, Quality Assurance in Education, Vol. 17 no. 2, pp. 174- 190.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ:
Erlbaum.
Conference on Rebuilding the Future, Education and Jobs for Youth in Crisis. (May 13,142020). Organized by Al-Fanar Media and Spark (in Arabic). a Dutch NGO. https://www.
runtheworld.today/app/c/rebuildingfutures_onlineconference
Conference on technology and technologies for education and e-learning. In the period
(5- 72019/3/). Sharjah (in Arabic). https://www.diae.events/events/58531
Daradkeh, Mamoun Suleiman. (2015). Total Quality Management and Customer Service (in
Arabic). Dar Safaa for printing, publishing and distribution.
Eid, (2015). “A Proposal to Achieve Creative Leadership among University Leaders in Saudi
Arabia”. Arabic Studies in Education and Psychology - Saudi Arabia (61).
Fallatah, Mustafa Mohamed Issa. (2001). Introduction to modern technologies in communication
and education (in Arabic). Obeikan Library.
Gilavand, A., & Maraghi, E. (2019). Assessing the Quality of Educational Services of Iranian
Universities of Medical Sciences Based on the SERVQUAL Evaluation Model: A
Systematic Review and Meta-Analysis. Iran J Med Sci. 2019 Jul; 44(4), 273–284.

285

)م2022/هـ1443(  جامعة شقراء،286-255  ص ص،1  ع،9 مج،جملة جامعة شقراء للعلوم اإلنسانية واإلدارية

Hamron, Dhaifallah bin Ghadian bin Suleiman. (2011). Performance management for academic
leaders at the University of Tabuk: a field study (in Arabic). The Arabian Gulf Message: The
Arab Bureau of Education for the Gulf States, 32 (119), 85. 134. http://search.mandumah.
com/Record/87678
Hassanein, Mona Mahmoud; & El-Sherbiny, Ghada Hamza. (2017). A Proposed Study
to Develop the Educational Services Offered To Postgraduate Students at King Khalid
University According To the Servqual Scale and Afaq’s Vision (in Arabic). Specialized
International Educational Journal, 6 (10), 141157-. Retrieved. http://search.mandumah.
com/Record/880135
Hussein, Salama Abdel Azim. (2627- November 2006). Professional development for faculty
members and academic leaders at Benha University, [an evaluation study of the capacity
development project at Benha University] (in Arabic). The Thirteenth Annual National
Conference entitled Arab Universities in the 21st Century, Ain Shams University,
University Education Development Center, Volume 2, 72150-. https://search.mandumah.
com/Record/32231
Idris, Thabet Abdel Rahman (2006). Efficiency and Quality of Logistics Services “Basic
Concepts and Methods of Measurement and Evaluation” (in Arabic). University House
for Printing, Publishing and Distribution.
Kavitha, R. )2015(. Gap Model of Service Quality, in Higher Education International Journal of
Advance Research in Computer Science and Management Studies, VOI. 3, NO. 2, PP. 267- 271.
Khalifa, Muhammad Kassab. (2020). E-learning within the framework of the information and
knowledge society (in Arabic). Dar Al-Fikr University.
Mabrook, Atef Mohamed Abdel Bari. (2018). Evaluation of Service Quality Taking Into Account
the Relative Importance of Measurement Dimensions in Higher Education Institutions (in
Arabic). The Scientific Journal of the Faculties of Commerce Sector: Al-Azhar University
- Faculty of Commerce, (20), 49: 102. http://search.mandumah.com/Record/983066
Mills, Shirley J., Yanes, Martha Jeane; Casebeer, Cindy M. (2009). Perceptions of Distance
Learning Among Faculty of a College of Education. MERLOT Journal of Online Learning
and Teaching, Vol. 5, No. I, march 2009.
National Center for E-Learning. (2020). E-learning standards for higher education in the
Kingdom of Saudi Arabia (in Arabic).
Osman, Anjem Ahmed. (2020). Its Level Of Quality Administrative Performance Of Academic
Leaders and mechanisms Development at King Khalid University in the light of the Quality
Standards of Higher Education (in Arabic). Journal of the Islamic University of Economic
and Administrative Studies, 28 (4), 83: 114. https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/
IUGJEB/issue/view/274
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L., L. )1988(. SERVQUAL: Amultiple-item scale
for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing. 64 (1) 1240Quneibi, Abeer Rushdi, Ziada, Rana Ahmed, Rashid, Alaa Muhammad, Sanuri, Zina Walid,
Zahir, Izdihar Muhammad, Qutina, Nisreen Talal (2020) The “Covid-19” pandemic:
the reality of e-learning in the Palestinian context from the point of view of teachers (in
Arabic). Interagency Network for Education in Emergencies. https://inee.org/ar/resources/
jayht-kwfyd-19-waq-altwlym
Rodny, S. (2002). The Integration of Instructional Technology into Public Education: Promises

...  دعم القيادة األكادميية لتحسني جودة خدمة التعليم اإللكرتوين جبامعة الباحة يف ظل: خدجية مقبول الزهراين.د

286

and Challenges. Education Technology, vol.8 No. (1), 511-.
Salah Al-Din, Nisreen Saleh Muhammad, & Al-Bartamani, Mariyam bint Saeed. (2018).
University Service Quality in the Community Service and Continuing Education Center
at Sultan Qaboos University: An Empirical Study Using SERVQUAL Scale (in Arabic).
Journal of Educational and Psychological Studies, 12 (1), 16: 39. https://search.emarefa.
net/detail/BIM-834030
Salah El-Din, Safaa Mohamed. (2018). The Role of E-Learning in the Educational Development
of the Republic of the Arabian Egypt (in Arabic). Journal of Middle East Research: Ain
Shams University - Middle East Research Center, (45), 596: 646. http://search.mandumah.
com/Record/912237
Saritas, E., & Barutcu, S. )2020(. Digital transformation in teaching and students’ readiness for
online learning: A research on Pamukkale University students during the pandemic period,
Journal of Internet Applications & Management / Journal of Internet Applications and
Management. Jun2020, Vol. 11 Issue 1, p518 .22-p.
Shehri, Dhafer bin Farraj bin Hazaa. (2014). Evaluating E-Learning In The Saudi Higher
Education (in Arabic). Specialized International Educational Journal: Dar Simat for
Studies and Research, 3 (6), 63: 80. http://search.mandumah.com/Record/843022
Shuwaier, Khawla bint Muhammad bin Saad. (2009). Measuring the Quality of Public Library
Services: A Case Study of the King Abdulaziz Public Library in Riyadh (in Arabic).
Journal of Information Studies: Saudi Library and Information Association, (5), 7: 28.
http://search.mandumah.com/Record/44509
The first virtual conference for e-learning. (December 29, 2020) E-learning in the time of the
Coronavirus, challenges and solutions (in Arabic). Sebha University, Libya. https://sebhau.
edu.ly/old_en/virtual-international-e-learning-conference-covid19/
The Second International Conference on the Future of Digital Education in the Arab World. (7
November 2021). in KSA (in Arabic). https://www.kefeac.com/de/
Uppal, M., Samnan, A., & Gulliver, S. (2018). Factors determining e‐learning service quality.
British Journal of Educational, Technology, Coventry, 49(3), 412426-.
Wikipedia, (2019). E Learning (in Arabic). The free encyclopedia. https://ar.wikipedia.org/wiki
World Health Organization (2019) Novel Coronavirus - Covid-91 (in Arabic). Retrieved on
May 18, 2019, from https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirusYoussef, Youssef Othman (2020). Student Attitudes Towards E-Learning in Period of the
Coronavirus Pandemic: An Applied Study on a Sample of the College of Communication
and Media Students at King Abdulaziz University – Jeddah (in Arabic). Al-Hikma Journal
for Media and Communication Studies: Treasures of Wisdom Foundation for Publishing
and Distribution, (21), 1137-. http://search.mandumah.com/Record/1096435
Zeitoun, Hassan Hussein. (2005). A new vision in education - e-learning - concept, issues,
application, evaluation (in Arabic). Al-Saltiyah House of Education.

