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 شكر وتقدير

لى هلل الذي ساق عالحمد افاعلهعليها هلل الذي جعل طلب العلم من أعظم األعمال التي يثاب الحمد
نَّ )من سَلَك طريًقا يبتغي فيِه علًما سَلَك اللَُّه ِبِه طريًقا إلى ا:اهلل عليه وسلم ىلسان نبيه صل لجنَِّة وا 

نَّ العالَم ليستغفُر َلُه من في السَّمواِت ومن في  المالِئكَة لتضُع أجنحَتها رضاًء لطالِب العلِم وا 
نَّ و كواكِب ال األرِض حتَّى الحيتاُن في الماِء وفضُل العالِم على العابِد كفضِل القمِر على سائرِ  ا 

نَّ األنبياَء لم يورِّثوا ديناًرا وال دْرهًما إنَّما ورَّثوا العلَم فَمن أخَذ ِبِه فقد أخذَ و العلماَء ورثُة األنبياِء   ا 
 .بحظٍّ وافٍر(

 .فقني إليههلل أواًل وآخرًا على فضله وما و فالحمد

ذين لأبدا وال يفي الحق الكامل_ إلى والدي العزيزين ال يكافئ واإلمتنان_والذي الوكل الشكر والتقدير 
لم يدخرا ُعمرًا أو جهدًا أو وقتًا أو مااًل ألصير اليوم على ما أنا عليه ، وألصل إلى ما وصلُت إليه 

لة في دفعي إلى الترقي في درجات العلم ومواص، فلهما كل الفضل بعد اهلل وتوفيقه ومنته كرمه 
ر فكل الشكر والثناء والتقدي وألن من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل،  فةالسير في دروب المعر 

لمنارات العلم في دربي على مر سني عمري، أهل العلم ، خيُر أمتنا ووطننا الذي ال ينضب ، 
ى سبيل وأخص عل في سبيل تقدمنا وعلمناأساتذتي ومعلمي األفاضل من كال الجنسين على ما بذلوه 

 . / الدكتور حمزة العسافرسالتيالمشرف على  تاذيأس المثال ال الحصر

 وذكرًا طيبًا لهم في الدنيا أعمالهم،نورًا يضيء صحائف  واهلل أسأل أن يجعل علمهم وما قّدموه
 :م إذ يقولبشرف مهنته -صلى الّله عليه وسلم -ويكفيهم شرفًا أن يّنوه رسولنا الكريم واآلخرة

 (( )) إنما ُبعثُت ُمعلماً 

األحبة الذين كانوا لي السند والسالح والعضد الذي شد اهلل به أزري " سنشد  شقائيأنسى أوال 
ولكل من أحب يومًا لي الخير ومن لكل من له فضل أو حق علي عضدك بأخيك" والشكر أيضًا 

 إليه.سرَّه أن أصل إلى ما وصلت 

  



 ه

 اإلهداء
 هذا اإلهداء أخص  

 والمعرفة العلمِ  تي طريقَ لي وألخوَ  مهدَ ليُ  األشواكَ  دَ صَ ن حَ إلى مَ 

 هُ وألبسُه ثوَب الّصَحِة والعافيةأطاَل اهلُل بقاء الكبيرِ  إلى القلبِ 

  هِ عِ يْ نِ صَ  نِ سْ حُ وَ  هِ لِ ضْ فَ  نْ زٍء مَ جُ  على ِبّرِه َوَردِ  الُله وأعاَنِنيْ  

 ه سِ رْ غَ  ةِ رَ مَ ثَ  نْ ًا مِ زءَ جُ  أهدي لهُ 

 ,,,, أبـــــي  إلى غالبْ 

 رِ بْ والصَّ  ةِ دَ ابَ كَ المُ وَ  رِ هَ السَّ  نَ ا مِ هَ تْ عَ نَ صَ  ةٍ الَ سَ رِ  أداءِ  يْ ا فِ هَ رَ مُ عُ  تْ رَ ثَ إلى التي نَ 

  ةِ قَ شَ والمَ  اءِ نَ العَ وَ  

  ْر هْ الدَّ  يْ ليالِ  المِ ظَ  يْ ا فِ هَ تْ زَ رَّ طَ وَ 

اِلَحاتْ   َأَمدَّ اهلُل ِفْي ُعُمِرَها ِبالصَّ

  مــــــي إلى إيفون ,,,, أ

 ًا يعَ مِ جَ  شقائيإلى أ

  مْ هِ اتِ يَ حَ  االتِ جَ مَ  يعِ مِ ي جَ فِ  دَ دُ ؤْ السُ ة وَ فعَ الرِّ  مْ هُ الذين أتمنى لَ 

  يْ امِ أمَ  يقَ رِ الطَّ  يءُ ضِ يُ  هِ قِ رْ سنا بَ  ًا أصبحَ فَ رْ حَ  يْ نِ مَ لَ عَ  نْ مَ  لِ إلى كُ 

 إلى كل من يسلك طريقًا يلتمس فيه علمًا نافعاً 

 الحديث والرائع إلى طلبة الِعلم وعشاقه ال سيما منتسبي هذا التخصص
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ية األردناإللكتروني في الجامعات  التعّلمهيئة التدريس لكفايات  أعضاء امتالكدرجة 
 من وجهة نظرهم والعوامل التي تحد من ذلك 
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أحمدأماني غالب عبداهلل   

 إشراف:
العساف عبد الفتاح الدكتور حمزة  

 صلخّ الم

إللكتروني ا التعّلمالتدريس لكفايات هيئة  أعضاء امتالكف على درجة هدفت الدراسة إلى التعرّ 
ولتحقيق أهداف الدراسة تم  ذلك.ية من وجهة نظرهم والعوامل التي تُحد من األردنفي الجامعات 

األول  القسم قسمين:مكونة من  استبانةتطوير  ذلك من خالل، و الوصفي المسحيالمنهج  استخدام
 وهي:( فقرة موزعة على خمسة مجاالت 51كفايات التعليم اإللكتروني، وتألف من ) امتالكهو درجة 

م البرمجيات تصمي ،اإلنترنتو شبكات الحاسوب  استخدام الحاسوب،قيادة  اإللكتروني، التعّلمثقافة 
ات وتألف من الكفاي امتالكوالقسم الثاني يتضمن العوامل التي تُحد من  التقويم. المتعددة،والوسائط 

( عضو هيئة تدريس 372تكونت عينة الدراسة من ). و ةتم التأكد من صدق وثبات األداو  فقرة،( 19)
 الطبقية. من مجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية اختيارهمتم 

كانت وني اإللكتر  التعّلم هيئة التدريس لكفايات أعضاء امتالكوأظهرت نتائج الدراسة أن درجة 
شكل عام جاءت باإللكتروني  التعّلمكفايات  امتالكنتائج العوامل التي تحد من ، بينما ظهرت مرتفعة
الح لص سلمتغير الجنصائية كما أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إح متوسطة،بدرجة 

 والرتبة األكاديمية. ةلمتغير الخبر حصائية الذكور، وعدم وجود فروق ذات داللة إ
 .اإللكتروني التعّلمكفايات  ،هيئة التدريس أعضاء ،درجة اإلمتالك المفتاحية:الكلمات 
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Abstract 

This study aimed to identify The Degree of Faculty Members Possession at Jordan 

Universities for E-learning Competencies from their Point of view and The Factors 

limiting it.  In order to achieve the objectives of this study, descriptive survey method 

approach was used through developing a two-part resolution: The first section is the 

degree of possession of the e-learning competencies, which composed of (51) paragraphs 

distributed over five areas: Culture of e-learning, Certificate of Digital Literacy, using of 

computer networks and the Internet, software and multimedia design, calendar.  The 

second section includes the factors limiting the possession of competencies, this section 

consists of (19) paragraphs.  The sample for the study include 372 faculty members whom 

were selected from the academic community in universities randomly.  

The results of the first section of the study showed that the degree to which faculty 

members possess the e-learning competencies was high, while the results of factors 

limiting the overall possession of e-learning competencies came with a moderate degree, 

the results also statistically showed a significant differences for gender variable for the 

benefit of males. And there were No statistically significant differences for experience 

variable and academic rank.  

Keywords: Degree of Possession, Faculty Members, E-Learning Competencies.  
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:الفصل األول  
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

 أثرٍ  نْ مِ  لذلكَ  أىِلَما ر  الَمْعرفي، وزيادِة رصيدهِ على تطوير خبراته حريصًا منذ القدِم  اإلنسانُ  كانَ 

 هذهِ  نْ مِ المعرفيِّ  هِ دِ صيْ رَ  يادِ داز  عْ مَ وَ  والمياديْن،على مختلِف األصعدِة  اتهِ حي على تحسينِ  الٍ وفعَّ  فريدٍ 

 حققُ هي تلك التي ت األساليبِ  أخيرًا أن أنجحَ  اإلنسانُ  أدركَ  والعصوِر، على مر األزمنةِ  الخبراتِ 

 والتكلفة. دِ هْ والجُ  للوقتِ  توفيرهِ  إمكانيةِ  مع بالتزامنِ  ةَ وَّ رجُ المَ  األهدافَ 

، ا الرقميةإلى ظهور التكنولوجي يالعلم والتقدمِ  من الخبراتِ  والمتناميْ  المتراكمُ  وأدى هذا الرصيدُ 

 ،توظيفها واستغاللها أيما استغالل، السيمًا في مجال التعليموالتي دأب اإلنسان منذ ظهورها إلى 

نته ر العالم اليوم وتسيطر عليه وتتحكم في كينو خصوصًا بعد أن أدرك اإلنسان أن الثورة التي تغيّ 

ت الماكنة ـصناعية كتلك التي حدثت في القرن الثامن عشر بل ثورة رقمية هائلة، فكما حلّ  ةثور  ليست

رقمية ت الحواسيب اليوم والتكنولوجيا الـ، كذلك حلّ عمل اليدوي في جميع أنحاء العالملالصناعية مكان ا

لذي أو يكاد يكون هو عالمنا الفعلي ا اإللكترونيأصبح الفضاء  في جميع حيثيات الحياة ، بحيثً 

 .فيه ومن خالله جميع أنشطة الحياةنمارس 

ن خالل تقدمًا سريعًا م - في اآلونة األخيرة وخصوصاً  -وشهد التعليم كغيره من مجاالت الحياة 

لتقليدية االتكنولوجيا في األساليب التعليمية الحديثة بعد أن كانت العملية التعليمية الحواسيب و استخدام 

امة العملية قسوى هذه العناصر إل حيث لم يكن من السبلوح والقلم لعلى األستاذ والطالب وال قائمة

 . (Barber et al., 2013)يصال المعلومة ا  تعليمية و ال
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 ،ةشرت بسرعة كبير ، وانتحيز التنفيذ في العملية التعليمية وتطور التعليم ودخلت األساليب الحديثة

يمية لفي أغلب بلدان العالم، فكان البد من مواكبة هذا التسارع المضطرد في العملية التعوالقت رواجًا 

الفائدة  ةبهيئة التدريس والطل عضاءألهذه األساليب أضافت  أن بعد، واألساليب التي دخلت عليها

ار، )النج شى مع تطورات العصربصورة تتما المرجوة من وجودها كأداة من أدوات التعليم الحديث

في الجامعات فكرة االستفادة من هذه من التكنولوجيا واألساليب ، فظهرت (2009والعجرمي، 

اليب الذي ُيعنى بتطوير وتجديد وتحديث أساإللكتروني  التعّلماستحداث قسم  المصاحبة لها من خالل

ضافة مساقات تعليمية جديدة متعددة التعليم و   تكنولوجيا التعليم :مثلا 

(Educational Technologyوغيرها )، ها في ظل ما إلى وجود تقتضي الحاجة اتكتخصص

 .التعليميعيشه العالم اليوم من تطور تكنولوجي على صعيد 

 المبني على استخدام التكنولوجيا وأدواتها منذ بداية تسعينياتاإللكتروني  التعّلموانطلقت نواة 

علٍم  ، وألن حاله كحال أير والفاعلية في العقدين األخيرينالقرن الماضي حتى وصلت إلى اإلزدها

 تعّلمالإال أن  نجاحه،مستحدث فالبد من وجود تحدياٍت وعقباٍت تقف في طريقه وطرق صناعة 

وجي من أساسيات التقدم واإلزدهار التكنولنفسه أساسا فرض  نبعد أما لبث أن تجاوزها اإللكتروني 

اِت أحد المجاالت الفريدة ذاإللكتروني  التعّلمفاليوم أصبح  البلدان.وعالمة على ذلك في بعض 

لتعليم جمة لم تكن موجودة في عهد ا بل والقى رواجًا كبيرًا لما فيه من ميزاتٍ  البارز،الصيِت واألثر 

رض روح المتعة على العملية التعليمية من خالل عاإللكتروني  التعّلمفقد أضفى  (.التقليدي )القديم

؛ األمر الذي ساعد (2015، )المزينللوحية الفيديوهات والوسائط األخرى المتنوعة واستخدام األجهزة ا

 .(Siemens & Matheos, 2012)على تصور المفاهيم بل ورؤيتها أحيانًا الطلبة 
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 طرق الوصول إلى المعلومات وتحليلها ودراستها والخروج منها بنتائجاإللكتروني  التعّلمكما بسَّط 

دع مجااًل أيضًا بشكل ال ي لواقعدرجة عالية من الدقة بل ومطابقة لإحصائية وبيانية دقيقة تصل إلى 

 هيئة اءأعض التواصل بين على كما وساعدت الشبكة العنكبوتية الخطأ.أو اإلحتمالية أو  للتنبؤ

شاركة ومنحتهم القدرة على م الثقافية،من مختلف الجنسيات واللغات واألماكن والخلفيات  التدريس

أقصى فائدة مرجوة للعملية التعليمية  طلبتهم إليصالأفكارهم وأساليبهم في التعامل مع 

تغلب استطاع الاإللكتروني  التعّلميخفى على أحٍد أيضًا أن  ومما ال شك فيه وال (،2011و،)حاسم

 . (Albrahim, 2020)التعليميةبشكل ال يؤثر على مسار العملية  والمكان،على عائقي الزمان 

مية من العملية التعليلى تطوير ية الهاشمية إاألردنوعلى مدار العقدين األخيرين سعت المملكة 

حيث قامت وزارة التعليم العالي  المجال،حذو الدول التي كان لها السبق في هذا  حذوها خالل

ة أواًل ورؤية مدى ياألردنوبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بإدخال تكنولوجيا التعليم إلى الجامعات 

تأثيرها على جودة العملية التعليمية ومدى تقبل الهيئات التدريسية لتوظيف هذه التكنولوجيا في عملية 

لحواسيب حيث تم توفير ا التعليمة.مراحل الومن ثمَّ تطبيقها على المستويات األقل في  التعليم،

 (2015 وف،عبدالرؤ )التعليمية المختلفة  واألجهزة اللوحية لكافة المستويات في المراحل اإلنترنتو 

ف ية الهاشمية توظاألردنوأخيرًا أصبحت اليوم جميع مراحل العملية التعليمية في المملكة 

في متقدمة تواكب الدول ال؛ األمر الذي جعلها "اإللكترونيالتكنولوجيا فيما يعرف عالميًا بـ "التعليم 

 مجال تطوير منظومة التعليم.

ساعد من خالل التقنيات الحديثة التي ت الطلبةفي سهولة مراقبة أداء اإللكتروني  التعّلموساهم 

 توحة،مف بناًء على نسب معينة أو من خالل جلسات حوارية ومجموعات نقاشية الطلبةعلى تقييم 

طورات قادرين على التعامل مع ت طلبةٍ  والزال يسهم في بناءِ اإللكتروني  التعّلموأخيرًا فقد أسهم 
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ن بمدى امتالك ق األكبر مرتهلكن العائ تعقيداتها.رقعتها أو  المستقبل وتحدياته الرقمية مهما اتسعت

قادم مفاتيح التي تمكنهم من توريث الجيل الوالكفايات واألساليب والخبرات  التدريسية لألدواتالهيئات 

 .Salih and Taniwall, 2020))التحكم في هذه الثورة الرقمية الهائلة التي ستغير مالمح هذا العالم 

ياس تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية فقد باَت ضروريًا ق اندماجونتيجة للزيادة المطردة في 

اإللكتروني  مالتعلّ ية في استخدام أدوات األردنالتدريس في الجامعات  هيئات أعضاءمدى كفاية وكفاءة 

تقان مهارات التواصل التعليمية الحديثة والتي تتطور يوماً بعد يوم  .طالب المتلقييصال المعلومة للإل وا 

وذلك أنه مهما بلغت كفاءة عناصر العملية التعليمية فإنه لن يكون لها ذلك التأثير الفعال ما لم 

 والرواحنة،زبون الالتعليمية )يكن لها مستخدٌم متقن يستطيع توظيفها التوظيف األمثل في العملية 

2018).  

فكرة هذه الدراسة، والتي تستعرض فيها الباحثة ومن خالل دراسة إحصائية  انبثقتومن هنا 

هذا  ستخداماية في األردنهيئات التدريس في الجامعات  أعضاءمدى كفاية  استقصائيةوميدانية شبه 

النهج الجديد بغية وضع اليد على مواضع الكفاية ومواضع الخلل، لتعزيز النواحي التي تقدمنا فيها 

 تالفي مواضع القصور للنهوض بالعملية التعليمية إلى أرقى المستويات الممكنة.ومحاولة 

 مشكلة الدراسة

مع مضي و  المعلوماتية،من األنماط التعليمية الحديثة الناتجة عن الثورة اإللكتروني  التعّلميعد 

السنوات والتقدم المتسارع للتكنولوجيا، أصبحت الحاجة إلى توظيفها واقتنائها أمرًا ضروريًا في كافة 

م تقدمًا 2020خالل جائحة كورونا لعام اإللكتروني  التعّلمالقطاعات وخاصةً قطاع التعليم. وقد شهد 

لنظام ل من اجامعات إلى التحوّ كبيرًا على الصعيدين العالمي والمحلي، فقد اضطرت العديد من ال

لزام  لالراهنة. ونتيجًة لهذا التحوّ  مواكبًة للظروفبشكل مفاجئ  اإللكترونيالتقليدي إلى النظام  وا 
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وطلبة  تدريس هيئةن للنظام من إدارة و مستخدمو فقد واجه ال اإللكتروني، التعّلمالجامعات بتطبيق نظام 

بكفاءة روني اإللكت التعّلمالتي ال زالت لآلن تُحد من تحقيق أهداف  التحديات وأولياء أمور الكثير من

والتي تروني اإللك التعّلم التدريس لكفايات هيئة أعضاءتالك فبات من المهم معرفة درجة ام. وفاعلية

ة االخيرة بعد في اآلونالتعلمية بكل تفاصيلها خاصًة  لعملية التعليميةفي الها أثر وفعالية عالية 

 .اإللكتروني التعّلمالمؤسسات التربوية نظام  اعتماد كافة

براهيم نعبد الحسي) كدراسةالدراسات  وأوصت بعضكما  ( 2017)الحميدي،ودراسة  (2020، وا 

 المؤسسات التربوية حيث أن اغلب فياإللكتروني  التعّلم بضرورة عمل دراسة تتضمن كفايات

لعثور على ا ولم يتم اإللكترونيث عن الواقع والمهارات والمعوقات للتعليم الدراسات الموجودة تتحد

)على ية ألردناعلى مستوى الجامعات  دريسيةالتلدى الهيئة اإللكتروني  التعّلم دراسات تتناول كفايات

 .حد علم الباحثة(

 التعّلم تلكفايا هيئة التدريس أعضاءامتالك لذلك فقد جاءت الدراسة الحالية لتبحث في مدى 

اسب ، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يتنوالعوامل التي تحد من ذلك يةاألردنفي الجامعات اإللكتروني 

 مع سرعة عجلة التطور العلمي والتكنولوجي.

 أهداف الدراسة

 لتعّلمات هيئة التدريس لكفايا أعضاء امتالكإلى التعرف على درجة الدراسة الحالية  تهدف

 :، وذلك لتحقيق األهداف التاليةوالعوامل التي تحد من ذلك يةاألردنفي الجامعات اإللكتروني 

ية في الهيئة التدريس أعضاءالتي يجب أن يمتلكها اإللكتروني  التعّلمالتعرف على كفايات  .1

 الجامعات.
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في ني اإللكترو  التعّلمالتدريس لكفايات  أعضاء هيئة أعضاءالفروق في درجة امتالك  معرفة. 2

 .األكاديمية(الرتبة  الخبرة، )الجنس،الية عزى للمتغيرات التتُ والتي ية األردنالجامعات 

حد من ة والتي تياألردنالهيئة التدريسية في الجامعات  أعضاءالتي تواجه  .الكشف عن العوامل9

 اإللكتروني. التعّلمامتالكهم لكفايات 

 أسئلة الدراسة

 التالية:تم صياغة األسئلة  لها،لمشكلة الدراسة واالهداف المحددة  ستناداً ا

 ة؟ياألردنفي الجامعات اإللكتروني  التعّلمت التدريس لكفايا ةهيئ أعضاءامتالك . ما درجة 1

في وني اإللكتر  التعّلم لكفايات التدريس هيئة أعضاء امتالكي تحد من درجة تما هي العوامل ال. 2

 ية؟األردن الجامعات

هيئة  أعضاءمتالك ( في درجة ا0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) دتوج هل. 9

 (؟بة األكاديميةالرت الخبرة، )الجنس،تالية تعزى للمتغيرات الاإللكتروني  التعّلم التدريس لكفايات

 أهمية الدراسة 

 : ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى

 خاللمن  النظرية،األهمية  أوال:

 يةاألردن في الجامعاتاإللكتروني  التعّلم لكفاياتالتدريس  ةهيئ أعضاءمتالك عن مدى ا الكشف. 1

 ذلك.والعوامل التي تحد من 

 .(الباحثة )على حد علمعلى مستوى الجامعات اإللكتروني  التعّلم كفاياتتتناول وجود دراسات  قلة. 2

   اإللكتروني. التعّلم يتعلق بكفاياتاألدب النظري والدراسات السابقة فيما  إثراء. 9
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 خاللمن  األهمية التطبيقية ثانيا:

نشاء روني اإللكت التعّلم التدريس لكفايات ةهيئ أعضاءمتالك . توفير البيانات الالزمة عن مدى ا1 وا 

 لديهم. الكفاياتدورات تدريبية مكثفة لتطوير وتنمية تلك 

تحديد و  لتدريسا هيئة أعضاءفي الجامعات و اإللكتروني  التعّلمستساهم نتائج الدراسة بإفادة مراكز . 2

م في التي يمتلكونها، والخروج بتوصيات تساه من حيث أدائهم والكفاياتلديهم نقاط القوة والضعف 

  فيها.التدريسية  ةالهيئ أعضاءفي الجامعات و اإللكتروني  التعّلمافادة مراكز 

 اإلجرائية وتعريفاتهامصطلحات الدراسة 

 استخدامبمنظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية والتدريبية  عبارة عن هو اإللكتروني: التعّلم

التواصل  لتحقيق ؛، أجهزة الحاسب اآللي واألجهزة الذكيةاإلنترنتشبكة ك الحديثة؛ التكنولوجية لتقنياتا

)حماد،  تيالذا التعّلم عتماد على، واإلبأسلوب متزامن أو غير متزامنعلم بفاعلية بين المعلم والمت

2021.)   

شبكاته و الحديثة التي تعتمد على تقنيات الحاسب اآللي  التعّلمهو أحد أنماط  إجرائيًا:عرف وي

أقصر وقت لم بفي برمجيات تعليمية تهدف إلى إيصال المعلومة للمتع وتوظيف الوسائط المتعددة

في الجامعات  Blackboard لـوا Moodle لـا مثل: التعّلمإدارة وذلك من خالل أنظمة  جهد،وأقل 

 ية.األردن

 هت والمهارات التي تعمل على توجيهي مجموعة من القيم واإلتجاها اإللكتروني: التعّلم كفايات

توى على القيام بمهامه عند مس، حيث تساعده للمعلم سواًء داخل الصف أو خارجهالسلوك التدريسي 

 (.2014يمكن الحكم عليها )الزيادات وقطاوي،  دةمحدّ معايير  الفاعلية وفقمن 
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لكها التي يجب أن يمتمن المعارف واالتجاهات والمفاهيم  مجموعةهي عبارة عن  وتعرف إجرائيًا:

أداء مهامه  والتي تساعده علىية، األردنفي الجامعات اإللكتروني  التعّلمعضو هيئة التدريس في نمط 

ا إلى درجة به التعلمية والوصولبهدف االرتقاء بالعملية التعليمية  ضمن مستوى محدد من التمكن

 والفاعلية.من الكفاءة 

 كفاياتية لاألردنالتدريس في الجامعات  هيئة أعضاء امتالك مدى: اجرائياً  االمتالك درجةُتعرف 

لهذا الغرض  وفقاً ة عدّ المُ  التي يضعها عضو التدريس في األداة، والتي تقاس بالدرجة اإللكتروني التعّلم

 الباحثة.من قبل 

 حدود الدراسة 

   اآلتي:تتمثل حدود الدراسة الحالية في 

-ةياألردنفي الجامعات التدريسية  ةالهيئ أعضاءالدراسة على  اقتصرت :البشريةالحدود 

 والخاصة.  الحكومية

 م. 2020/2021 الدراسة خالل الفصل األول ُأجريت :الزمانيةالحدود 

 والخاصة.ية الحكومية األردنالجامعات  :المكانيةالحدود 

 محددات الدراسة

       التالية:تعميم نتائج الدراسة مرهون بالمحددات 

 الدراسة.درجة صدق وثبات أداة  -

 اإللكتروني. التعّلم مدى شمولية األداة لكفايات -

 الدراسة.مدى شمولية عينة ومجتمع  -

 األداة.العينة على  استجابةمدى دقة وموضوعية  -
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة 

 تمهيد 

يتضمن هذا الفصل عرضًا لألدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة 

ية ألردنااإللكتروني في الجامعات  التعّلمهيئة التدريس لكفايات  أعضاء امتالك"درجة  عنالحالية 

  تالي: من وجهة نظرهم والعوامل التي تحد من ذلك"، وعلى النحو ال

 النظري  دبأواًل: األ

 ألهداف،التعريف، ا التطور،ل حمن حيث مرااإللكتروني  التعّلمتتناول الباحثة في هذا الجانب 

 تواجهه.الحديثة للمعلم، الكفايات والتحديات التي  رالخصائص، األنواع، األنظمة، األدوا

اإللكتروني التعّلممفهوم   

وحتى  اإلنترنتر نذ ظهو كبيرًا م من المفاهيم الحديثة التي شهدت تطوراً اإللكتروني  التعّلميعتبر 

حديث الساعة ضمن جائحة كورونا وذلك لما دعت إليه اإللكتروني  التعّلم، وقد أصبح يومنا هذا

في مجال  وشبكاته المحلية والواسعة اإلنترنتالحاجة لكثرة استخدام الحاسوب وتطبيقاته إضافًة إلى 

 الحالية.و بها خالل الفترات الزمنية الماضية  تعددت تعريفاته وفقًا للتطورات التي مرو  التعليم،

آليات االتصال الحديثة من حاسب  باستخدام( بأنه " طريقة للتعليم 2002يعرفه الموسى )

كذلك و ية وشبكات ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترون

أنواعها  التقنية بجميع استخدام: وبمعنى آخرد أو في الصف الدراسي ن بعسواء ع اإلنترنت بوابات

 .أكبر فائدة " لتحقيق في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصى وقت وأقل جهد
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من فالون  ويعرفه كل   (Fallon & Brown, 2003, p4)بأنه " مصطلح عالمي حديث للتعليم 

 .بالحاسوب المعتمد على الشبكات " والتدريب الذي يتم تقديمه وبراون

يقدم  د،بع:" عبارة عن نظام تفاعلي للتعليم عن اإللكتروني التعّلم( أن 2005عبدالحميد )يرى 

وتوصيلها  تستهدف بناء المقررات متكاملة،للمتعلم وفقًا للطلب ويعتمد على بيئة إلكترونية رقمية 

داو ، وتنظيم االختبارات، ة، واالرشاد، والتوجيهاإللكترونيبواسطة الشبكات  العمليات و رة المصادر ا 

 . وتقويمها "

" ذلك النظام التعليمي الذي يقدم بيئة تعليمية/تعلمية تفاعلية  فيرى أنه( 2010أما التركي )

بطريقة  اإلنترنتوالشبكة المحلية وشبكة  وأدواته،متعددة المصادر، معتمدًا في ذلك على الحاسوب 

 .متزامن " وقت بشكل متزامن أو غيرتسمح للمعلم بمساعدة المتعلم في أي 

وب الحاس استخدامالقائم على  التعّلم: " اإللكتروني التعّلم( 2013) ف القضاة ومقابلةبينما يعر 

وبين المتعلم  ،الل التواصل بين المعلم والمتعلملتوصيل المحتوى التعليمي للمتعلمين من خ اإلنترنتو 

 ." التعّلمريقة تفاعلية تمكنه من والمحتوى التعليمي بط

فه باسياليا ويعرّ  (Basilaia, Kvavadze, 2020)بأنه "عملية منظمة تهدف إلى تحقيق 

بين  وتفاعالً  اً وسائل تكنولوجية توفر صوتًا وصورة وأفالم باستخدامالنتاجات التعليمية  " وكفافادزي

 ."التعليمية في الزمن المناسب له المتعلم والمحتوى واالنشطة 

وانب أساسية على ج اتفقت جميعاً  وجهات النظر فيه إال أنها واختالفد تعريفاته من تعدّ وبالرغم 

 الحديثة، لي والتقنيات والوسائلاعتماده على شبكات الحاسب اآل وهي:اإللكتروني  التعّلميتضمنها 
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يسهل التفاعل و الطالب من التفاعل مع المحتوى التعليمي بسهولة وييسر كما  أنه يمكنإلى  باإلضافة

 لعلم.اويتيح الفرصة للمتعلم الختيار األوقات التي تناسبه لتلقي  والمتعلم،المعلم  والتواصل بين

 اإللكتروني التعّلماريخية لتطور المراحل الت

خالل تطوره بالعديد من المراحل واجتاز الكثير من الصعوبات اإللكتروني  التعّلملقد مر 

تى حهذه المراحل إلى أن وصل لما هو عليه اآلن وما زال في طور التحديث والتقدم في والتحديات 

مراحل  مر بثالثاإللكتروني  التعّلم( أن 2012محمود )( و 2010)، وأكد عبد العاطي عصرنا الحالي

 :لماضي وتمثلت هذه المراحل كاآلتيأوائل الثمانينيات من القرن ا منذ بدأت

 1993-1984 أواًل:

م يتم من خالل وسائط بسيطة كانت متاحة من خالل نظامي يالفترة كان التعل في هذه

(WINDOWS( و )MAKINTOSH وبشكل أساسي األقراص )،واعتمدت هذه الفترة على  المدمجة

عل الفردي اوميز هذه الفترة انها اقتصرت على التف (،الفاكس البريد،صل )االوسائل التقليدية في التو 

 جدًا.بين المعلم والمتعلم وكانت لحاالت استثنائية وخاصة 

 2000-1993 ثانيًا:

في التواصل  ( وما رافقها من طرق جديدةWWWشهدت هذه الفترة ظهور الشبكة العنكبوتية )

ا أتاحت ميزة إال أنه المحتوى،في نقل  اإلنترنت، حيث اعتمد التفاعل فيها على بين المعلم والمتعلم

مع حفاظها على طرق  الوقت،التفاعل الجماعي بوجود أكثر من معلم وأكثر من متعلم في ذات 

 (.اإللكترونيإضافة إلى البريد  البريد، الفاكس،صل التقليدية )االتو 
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 اآلن لغاية-2001 ثالثًا:

ورة في وما رافقهما من ث اإللكترونية واألمن اإللكترونيارة هذه الحقبة ظهور مفاهيم التجشهدت 

أصبح  ، حيثبشكل كامل اإلنترنتحيث أصبحت العملية التعليمية تدار من قبل  اإلنترنتعالم 

ة التعليمية إلى إثراء البيئ الذي قاداألمر  مسبوق؛التفاعل والتواصل يتم بشكل متطور وسريع وغير 

 إلكترونيًا.ة التي يتم تبادلها بمجموعة من الخبرات المتنوع

 اإللكتروني التعّلمأهداف 

ددها ح كما دافكأي نظام تعليمي آخر إلى تحقيق مجموعة من األهاإللكتروني  التعّلميسعى 

تقليل األعباء اإلدارية على المعلم، إكساب المعلمين والطالب المهارات  ، وهي:(2002موسى )ال

ملية المعلمين في الع ورالتقنية الالزمة لمواكبة التطورات العلمية المستمرة إضافًة إلى توطيد د

تقديم ، الذاتي لدى المتعلمين التعّلمبدأ ز معزّ يُ اإللكتروني  التعّلمبأن  (2014القاسم ) ذكرو  ،التعليمية

ن خالل ، توسيع دائرة اتصاالت الطلبة وذلك مة تتناسب مع كافة الفئات العمريةاستراتيجيات تعليمي

كلي  وعدم االعتماد بشكلكذلك توفير مصادر متعددة للتعلم شبكات االتصال المحلية والعالمية و 

العديد من  اباكتس بة علىوسائل حديثة تساعد الطل توفير، معرفة والعلمر وحيد للعلى المعلم كمصد

 مشوقة،و . كما أنه يهدف إلى تحسين األداء األكاديمي للطلبة كونه يوفر بيئات تعلم تحفيزية الخبرات

م )الجنبي، الهيئة التدريسية والطلبة وأولياء أموره أعضاءيعمل على خلق بيئة تعليمية تفاعلية بين كما 

2019.) 

 اإللكتروني التعّلمخصائص 

، وتكسبه لتقليديا يمالتعلبالعديد من الخصائص والتي تميزه عن نظام اإللكتروني  التعّلميتمتع 

 ( بأن2003كما يذكرها عبد المنعم ) هذه الخصائصوتكمن ، في المؤسسات التعليميةمكانًة مهمة 
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مليتي التعليم والتعلم من ع ، فتصبح كل  اإلنترنتيتم بواسطة نظاماً مفتوحاً كونه  يعداإللكتروني  التعّلم

بين  صاليوفر التفاعلية في االت، إضافًة إلى أنه من المعلومات والمعارفكمٍّ هائٍل  الستيعاب رضةً عُ 

يلغي الفروق اإللكتروني  التعّلمأن  (2002الموسى ) ، ويرىفي العملية التعليميةن يجميع المعني

علمه، لب جوًا من الخصوصية أثناء تيمنح الطاالذاتي و  التعّلمكونه يحقق مبدأ  الفردية بين الطلبة

 ، كما أنه يوفر التقييم الفوري وذلك من خالل معرفة النتائج وتصحيحفيخطئ ويتعلم بعد عدة محاوالت

سهولة ، وذلك لِ المرونة ( أن من خصائصه أيضاً 2012محمود )و  (2014األخطاء، ويرى القاسم )

 إلى افةً إض .تحديثالو  ةواإلضاف، حذفوال، تعديليث إمكانية الح التعامل مع المحتوى التعليمي من

، حيث يستطيع الطالب الوصول للمعلومات والتواصل مع زمالئهم التحرر من قيود الزمان والمكان

وى كما يوفر التنوع في عرض المحت متزامن،مكان بشكل متزامن أو غير ومعلميهم بأي وقت وفي أي 

 الطلبة.التعليمي بإضافة الوسائط المتعددة وذلك وفقًا لرغبات واحتياجات 

 اإللكتروني التعّلمأنواع 

، (2002عي )ومنهم الرافاإللكتروني  التعّلملقد اتفق الكثير من المختصين والباحثين في نظام 

( على وجود 2019والجنبي ) (،2014والتلواتي ) (،2012ومحمود )، (2009العجرمي والنجار )و 

 وهي كما يلي: اإللكترونيثالثة أنواع رئيسية للتعلم 

 (Synchronous)المتزامن اإللكتروني  التعّلمأواًل: 

ته ولكن البعض في الوقت ذا امن المعلم والمتعلم مع بعضهم م الذي يتفاعل فيه كل  يهو التعل

الفيديو،  ، مؤتمراتمثل: )اللوح األبيض ،(بأماكن مختلفة من خالل أدوات االتصال المتزامنة )المباشرة

الصوتية( ويتميز هذا النوع بأن المتعلم يستطيع الحصول على تغذية راجعة فورية من قبل  المؤتمرات

 المعلم.
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  (Asynchronous) متزامنالغير اإللكتروني  التعّلمثانيًا: 

م الذي يتفاعل فيه المعلم والمتعلم مع بعضهم البعض في أوقات وأماكن مختلفة فهي يهو التعل

ال من خالل أدوات االتص ون ذلكال تتطلب تواجد المستخدمين معًا بشكل مباشر على الشبكة ويك

 فاعلي،الت النقاش، الفيديومجموعات  اإللكتروني،مثل: )البريد  (،مباشرةالمتزامنة )غير الغير 

رفاقها بمصادر على الموقع  المدمجة(األقراص  وفي هذا النوع يقوم المعلم بوضع خطة المادة وا 

 ه.بإضافًة إلى إرشادات تساعد الطالب على التعامل مع المقرر التعليمي والتحكم  التعليمي،

علم وفقاً لظروفه الوقت المالئم للت راختيامباشر بأن المتعلم يستطيع من خالله الغير  التعّلميتميز 

 بذله.وبالجهد الذي يرغب في 

 (Blended Learning)م المدمج يثالثًا: التعل

 عّلمالتيتضمن هذا النوع مجموعة من الوسائط المصممة لتكمل بعضها البعض والتي تدعم 

، مقررات نترنتاإللمقررات التي تعتمد على مثل: )ا التعّلموتطبيقاته ويشتمل على الكثير من أدوات 

لى ويمزج هذا النوع أحداثًا متعددة تعتمد ع (،التعاوني االفتراضي التعّلمبرمجيات  الذاتي، التعّلم

والتعلم  وجه،لفي الفصول التقليدية التي يتواجد فيه المعلم مع طالبه وجهًا  التعّلمالنشاط وتتضمن 

 المتزامن. وغيرالمتزامن  التعّلمفيه مزج بين  كما الذاتي،

 اإللكتروني التعّلمأنظمة إدارة 

الجهات  كونها توفر التواصل والتفاعل بين كافةاإللكتروني  التعّلمتعتبر األنظمة أحد أهم مكونات 

كة عبارة عن منظومة متكاملة تتكفل بإدارة العملية التعليمية عبر شب ، فهيلمعنية بالمنظومة التعليميةا

القبول  ،لتقييما واالختبارات،متابعة تعلم الطلبة وواجباتهم  منها:وتتضمن العديد من المهام  اإلنترنت

 (.2019متزامنة )الجنبي، الغير المتزامنة و  التعّلمف على أدوات والتسجيل باإلضافة إلى االشرا
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على مجموعة تطبيقات وبرامج إلكترونية  يحتوي التعّلم( إلى أن نظام إدارة 2012ويشير الشهري )

تعليمية  التصميم والتنفيذ والتقويم والتخطيط لعميات وتستخدم في اإلنترنتها عن طريق يتم تفعيل

 محددة.

وى حيث تزود المعلم بطرق لتصميم محت والمتعلم،من المعلم  عود هذه األنظمة بالفائدة على كلٍ ت

هي تمكنه من أما بالنسبة للمتعلم ف أدائهم،متابعتهم له وتقويم تعليمي وتقديمه للطلبة ومراقبة مدى 

 المرئية.شة للنقاش واالجتماعات استخدام خصائص التفاعلية كغرف الدرد

   منها:تتمتع بالعديد من المزايا  التعّلم( أن أنظمة إدارة 2019وأكد الجنبي )

 التعليمية.. تشجيع التفاعل بين عناصر العملية 1

 التعلمية.. سهولة االدارة والمتابعة الجيدة للعملية التعليمية 2

 تعليمية.. استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة كوسيلة 9

. الجودة في تصميم المقررات التعليمية وتعدد أساليب عرض المعلومة بتوظيف الوسائط المتعددة 1

 المقررات.ضمن 

 اإللكتروني التعّلمأنواع أنظمة إدارة 

من ثالثة أنواع تتشارك في بعض المميزات والتي تجعلها اإللكتروني  التعّلم إدارةأنظمة تتألف 

وآل ميسري  (،2012والشهري ) (،2008وقد حدد الخليفة )المستخدمين،  الحتياجاتمناسبة 

 يلي:( هذه االنواع كما 2017)

 Learning Management System (LMS) التعّلمأنظمة إدارة  .2
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متكامل صمم لخدمة العملية التعليمية عن بعد وليساعد في Software  هو عبارة عن برنامج 

سة إلى متابعة كافة األنشطة في المؤس باإلضافةستمر مإدارة وتقييم ومتابعة التدريب والتعليم ال

 والطالب.كما يسهم في التفاعل بين عضو هيئة التدريس  التعليمية،

  التعّلمتكمن أهمية أنظمة إدارة (LMS)  على:في أنها تساعد 

ة وتيسير من استخدام الوسيل التقليدي وتمكن التعّلمأنها تدعم كما  كامل،تدريس المقررات بشكل 

افًة إلى تعليم إض والمكان،والتواصل والتفاعل بين المعلم والمتعلم بتخطي حدود الزمان  التعّلمعملية 

 مزدحمة.ن الدارسين في صفوف أعداد متزايدة م

  Course Management System (CMS)أنظمة إدارة المقررات  .0

مكن هذا وي الويب،تعد مجموعة من البرمجيات التي تسمح بتصميم وتحديث ديناميكي لمواقع 

دارة كافة المقررات  دارة األنشطة الدراسية وا   الموجودة.النظام من نشر المادة التعليمية وا 

 Learning And Content Management (LCMS)أنظمة إدارة المحتوى التعليمي  .3
System 

ر ف القدرة على تعديل وتطويتمنح هذه األنظمة كاَل من المصمم التعليمي مختص المواد والمؤل

تعليمية ويكون ذلك بإنشاء مستودع يحتوي العناصر ال فاعلية،م المحتوى التعليمي بصورة أكثر وتصمي

عادة استخدامها بما يناسب عناصر  الخاصة بالمحتوى بحيث يسهل التحكم فيها وجمعها وتوزيعها وا 

 ومتعلم.العملية التدريبية من مصمم تعليمي وخبير للمقرر ومعلم 

( LCMSحتوى التعليمي )تعد كل تلك األنظمة أنظمة مكملة لبعضها البعض فأنظمة إدارة الم

وبالرغم من اختالف مسمياتها فهي تغطي مجموعة  (.LMS( و )CMSبمثابة مظلة تغطي كال من )

دارةإدارة  اإلتصال،من اإلدارات الرئيسية وهي إدارة   .واألنشطةالمواد التعليمية  المستخدمين وا 
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  هما:إلى قسمين رئيسين اإللكتروني  التعّلمتقسم إدارة أنظمة 

من حيث العمومية  :ثانياً  ،(مغلقة المصدرو  ،مفتوحة المصدر) نوعين:من حيث المصدر  :أوالً 

 .(2012)الشهري،  ()مطورة( ة، وخاص(عامة )جاهزة) نوعين:

 اإللكتروني التعّلمأمثلة على بعض أنظمة إدارة 

 ( MOODLEنظام الـ ) -

تعليمية من أجل مساعدة المعلمين هو عبارة عن نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر صمم على أسس 

من و نية ويمكن استخدامه من قبل الجامعات أو بشكل شخصي، على توفير بيئة تعليمية إلكترو 

 .(PHPالناحية التقنية فقد صمم بلغة )

 وهي:يتميز هذا النظام بعدة ميزات 

 متاح بشكل مجاني لكافة أطراف المجتمع.  

  والمحتوى التعّلميعد أحد أنظمة إدارة.  

 يئة تعلم افتراضية قابلة للتعديليعتبر ب. 

  بأقل التكاليف اإللكتروني التعّلمتبثه منظمة اليونسكو والجامعة المفتوحة في بريطانيا بهدف نشر. 

 المهام:الكثير من ب د البيئة التعليمية من القيام( جميع أفراMOODLEيمكن الـ )

والدخول على الموقع بشكل  التوثيق، اإلضافة، التحميل،من خالل ) المستخدمين: وذلكإدارة  .1

 .فردي(

 المكتبة الرقمية والمدونات(. الرسائل، الويكي، الدردشة،) والتعاون: مثلاإلتصال  .2

 صية، فيديون صوتية،تحميل الملفات بأشكالها المختلفة سواًء كانت )المصادر: مثل نشر وتهيئة  .9

 (.أو صور
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 (.)االختبارات والواجبات تعليمية: مثلتقديم أنشطة  .1

صائيات حإدارة الملفات الصوتية والنصية والمقررات الدراسية إضافة إلى اإل) الموقع: مثلإدارة  .5

 .والتقارير(

 ( BLACKBOARDنظام الـ ) -

مغلقة المصدر )تجارية( مقرها واشنطن العاصمة ويعد هذا النظام  التعّلمهو أحد أنظمة إدارة 

 التعليمية.من أقوى األنظمة التي تستخدم بكثرة في العديد من الدول في المؤسسات 

 منها:النظام العديد من الخدمات يوفر هذا 

 البريدية.الرسائل  االفتراضي،الفصل  النقاش،اإلتصال من خالل لوحات  .1

 اإلعالنات. الزمني،م التقوي العناوين،دفتر  مثل:م فاعل المتعلتوفير أدوات الت .2

المراجع والكتب المتاحة على الشبكة والتي ُيوصى بها الطلبة  المهمة،عرض المحتوى كـ )المواقع  .9

 (.هايلإلالستفادة منها والرجوع 

 ( JUSURنظام ) -

، وهو عبارة عن منظومة متكاملة ة الخاصة مقره السعوديةاإللكترونيم يهو أحد أنظمة التعل

ؤول عن أنه مسكما  واختبارات،جدولة و  وتسجيل،مسؤولة عن إدارة شؤون العملية التعليمية من قبول 

 (.2008، )الخليفة التعّلمإدارة محتوى 
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 لكترونياإل  التعّلمفي ظل  للمعلم الحديثةاألدوار 

إال  م يتالن نجاحها وذلك أل ،دورًا حاسمًا فيهاتعليمية ويلعب أهم مدخالت العملية الالمعلم  يعد

 واكتساب عّلمالتلما يتمتع به من قدرات ومهارات تساعد المتعلمين وتشجعهم على بوجوده ومساعدته 

 كل ما هو جديد من الخبرات والمهارات.

فة لالتغييرات المتسارعة في مجال التعليم وظهور المستحدثات التكنولوجية واألساليب المخت أدت

فلم يعد دوره يقتصر فقط على التلقين واستخدام اللوح والقلم وجهاز الحاسوب إلى تغيير دور المعلم 

نما أصبح يعتمد بشكل أساسي على   اإلنترنتي و لالحاسب اآل استخدامبشكل بسيط خالل المحاضرة وا 

وترى  ير.الفيديو التفاعلي وغيرها الكث الصوتية،والعديد من التقنيات والوسائل الحديثة كالمؤتمرات 

نما تدريجيًا وعلى عدة مراحل.2008عليوة )  ( أن هذا التغيير في دور المعلم لم يحدث فجأة وا 

دور  لى تراجعؤدي إسيالتعلم اإللكتروني ب واستبدالهم الوجاهي يغياب التعل يرى الكثيرون أنو 

لواقع هو إال أن ا التعليمية،سيحل محله الحاسوب والبرمجيات حيث  التعليمية؛المعلم في العملية 

يجعل دور المعلم أكثر صعوبة وأهمية ويتطلب منه الكثير من التعلم اإللكتروني ف تمامًا،العكس 

د )عب زدهارتحقيق التطور واإلبداع و ن ذا كفاءة عالية وقادرًا على اإلوأن يكو  والجهد،الوقت 

 (. 2015الرؤوف،

وتبعًا  مية ، إال أنهيساسي  الذي تتمحور حوله العملية التعلالمحور األوبالرغم من أنه لم يعد 

 الخبرات التعليمية و للمواقف  بح مزيجًا بين قائِد وموجٍه ومصممٍ أصاإللكتروني  التعّلملتغيير دوره في 

وكذلك تصميم  هتماماتهموابما يتناسب مع رغبات الطلبة اإللكتروني  التعّلميئات بفيقوم  بتصميم 

ارجها داخل القاعات الدراسية أو خ التربوية والخبرات كونها مكملة لما يكتسبه الطالب سواءً  األنشطة

حيث  ، للعملية التعليمية وهي من أصعب المهام التي يقوم بها مديراً ، إضافًة إلى ذلك فهو أيضًا يعد 



22 

لى التشارك ة ومتابعتهم وحثهم عمقررات اإللكترونيتحديد أعداد المتعلمين المسجلين بال يتحتم عليه

سائل و و ني اإللكترو  التعّلممصادر  باستخداموالتحاور بين بعضهم البعض وبينهم وبين معلميهم 

  (.2004،)حسن االتصال المباشرة وغير المباشرة 

( أنه يجب على المعلم أيضًا أن يكون خبيرًا في البحث عن المعلومات 2012ويذكر شحادة )

نقل حلها و مواجهة المشكالت و رادة والقدرات الالزمة التي تجعل منه باحثًا تربويًا قادرًا على ويمتلك اإل

ما أنه مقوم ك وفاعلية،بكفاءة اإللكتروني  التعّلممما يحقق غايات  ،تلك القدرات والخبرات لطلبته

 لتعّلمابأساليب التقويم المختلفة لتقويم طالبه أثناء فيجب أن يكون على معرفة  التعليم،عملية ل

لبرامج اإلثرائية ا وكذلك تحديدوأن تكون لديه القدرة على تحديد نقاط القوة والضعف لديهم اإللكتروني 

 . (2015ؤوف، ر )عبدال المطلوبة

ل وتطّورت ، ولكن تغيرت األدوات والوسائلكترونيالتعليم اإلإن دور المعّلم لم ينته ولم ُيلغ بدخول 

اإلمكانيات التي تتعدى المكان وتختصر الزمان في سرعة وكيفية وصول المادة العلمية للمتعلم مما 

 يستدعي استعداد المعّلم لتطوير قدراته وخبراته إلدارة العملية التعليمية المطلوبة منه.

تغيير  دعت الحاجة إلى ى اإللكتروني فقدمن الوجاهي إل التعّلمنالحظ مما سبق أنه بتطور نمط 

من  ولتحقيق أهداف هذا النمط اإللكتروني. التعّلمدور المعلم وتعدد أدواره التي يقوم بها في ظل 

وثانيًا  وأدواتها،يثة ا الحدأواًل بالتكنولوجي لتعليمية على المعلم أن يكون ملماً بكفاءة في العملية ا التعّلم

وذلك كتروني التعلم اإللجديد وله عالقة ب وما هعلى كل  ، وأن يكون مطلعاً التعليم اإللكترونيبثقافة 

 التقني.الفجوة بينه وبين التقدم لتضييق 
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 اإللكتروني التعّلمكفايات 

 مفهوم الكفاية

 الشيء،بيكفي كفاية إذا قام باألمر واكتفى  ى(، َكفَ مشتقة من الفعل )َكفيَ  لغَة:تعرَّف الكفاية 

 (.1995)ابن منظور، مكافئوكل شيء ساوى شيئًا حتى صار مثله فهو  وقنع.إذا استغنى به 

 حيثب وجه، كملعلى أ محددةبأنها قدرة الفرد على القيام بمهام  (:2005) الجوهريويعرفها 

   غيره.يستغني عن 

تجاهات ( على أنها مجموعة من اإلElam,1978فيعرفها إيالم ) اصطالحًا:أما مفهوم الكفاية 

 .ةعملية التعليملالالزمة ل مهاراتوال المعارفو 

المهارات و خبرات مجموعة من الالفرد  اكتسابالقدرة على  (:2003وقد عرفها الحذيفي )

 تقان.اإلمستوى محدد من ه لواجبه عند دائأ االتجاهات التي تجعله متمكنًا من والمعارف وتكوين

 ة الكفايات التعليميةأهمي

 تتمثل أهمية الكفايات التعليمية بالنسبة لعضو هيئة التدريس في عدة جوانب كما حددتها 

  كاآلتي:( 89،2003 الفتالوي،)

  مدى تناسق الكفايات كمفهوم مع مفهوم التربية ومدى قدرتها على معالجة أوجه القصور الموجودة

 المعلمين.في البرامج التقليدية المخصصة إلعداد 

  أصبحت مهنة التعليم تحتاج للعديد من المهارات حيث ذاتيًا،على التطور  مهنة التعليممدى قدرة 

ة مجاالت العلوم النفسي اعاتس قيدًا من السابق نتيجةوالخبرات؛ األمر الذي جعلها أكثر تع

 التعليمية.من العملية  يتجزأوالتي باتت جزءًا ال  والتربوية،
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  لعلمي.ااالعتماد على مفهوم الكفاية أو المهارة بدالً من االعتماد على مفهوم المؤهل قدرة المعلم في 

  مما فرض  فة،وتكلبأقل جهد ووقت  التعّلمظهور تقنيات تعليمية حديثة تسهم في تحقيق أهداف

على المعلم القيام بالعديد من االدوار الجديدة والتي تتطلب منه أن يكون ملمًا بمختلف الكفايات 

 .التي تمكنه من القيام بها

 تصنيف الكفايات التعليمية

كفايات ( إلى أربعة  2011،( و)ُكالب 2012،رت معظم الدراسات كدراسة )الشايبلقد أشا

 تعليمية تتلخص كاآلتي:

المعلومات والمهارات العقلية الالزمة ألداء المعلم تشتمل على التي  هي :المعرفيةكفايات الأواًل: 

 الحقائق والنظريات.ب التعليمي، وتتمثلعمله  في مختلف مجاالت

الل توظيف خهي التي تشتمل على المهارات النفس حركية للمعلم من  دائية:األكفايات الثانيًا: 

علم من الكفايات الم عليه ما يحصل وتعتمد هذه المهارات على الوسائل والتقنيات الحديثة في التعليم

 المعرفية مسبقًا.

نته في اته وميوله نحو مهوهي التي تشتمل على آراء المعلم واتجاه: الكفايات الوجدانية: ثالثاً 

 .التعليم

ية تشير إلى قدرة المعلم على القيام بالكفايات األدائية والمعرفية والوجدان نتاجية:اإل كفايات ال: رابعاً 

 أدائها.ونجاحه في 
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 اإللكترونيالتعلم تصنيف الكفايات الخاصة ب

فايات كال :وهيفي ثالثة أنواع التعلم اإللكتروني ( الكفايات الخاصة ب2007حدد )زين الدين،

 سوب وكفايات الثقافةكفايات قيادة الحاو  ،الحاسوبيةكفايات الثقافة ) وتشتمل على :العامة

ة والتي اإللكترونيإعداد المقررات  الشبكة، كفاياتكفايات التعامل مع برامج وخدمات  ،المعلوماتية(

فقد  (2004أما )سالم ، (.(االدارة –التقويم  –التصميم  –التخطيط ))تتمثل في الكفايات التالية: 

، البحث نظيمباإلدارة، الت ة، كفايات مرتبطمعرفية خاصة بتكنولوجيا التعليم كفايات :حددها كما يلي

تعامل فايات الك، جهزة التعليمية القديمة والحديثةكفايات صيانة األ والتطوير، كفايات خدمة المجتمع،

فايات تصميم ك، باإلضافة إلى المستحدثات التكنولوجية استخدام، وكذلك مع الشبكات والتعلم عن بعد

ة، وأي تصنيف للكفايات ال يخرج عن ذلك سواء تّم ذكرها مجملة أو اإللكترونيالمقررات التعليمية 

ويع اإلجمالي والتفصيل وتنعن موضوع  انِ التصنيفين ال يخرج بين مفصلة، حيث أن اإلختالف

 المصطلح.

تي عليه تام باألدوار اله يجب على عضو هيئة التدريس أن يكون على وعي نستنتج مما سبق أن

 لى عاتقهكون الجزء األكبر يقع عالتعلم اإللكتروني القيام بها، وأن يكون ُملمًا بالكفايات الخاصة ب

ه نلتيسير العملية التعليمة لضمان نجاحها وتحقيق رسالة الجامعة أل وهو المّعول عليه بالدرجة األولى

لالزمة امتالك عضو هيئة التدريس للكفايات والخبرات الجامعة التي يتبع لها، حيث أن يعتبر كواجهة ل

وقديمًا  اح العملية التعليمية والرقي بها.التفكير واإلبداع تعد من أهم العوامل التي تضمن نج لممارسة

 قال العرب "فاقد الشيء ال يعطيه".
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 اإللكتروني التعّلمالتحديات التي تواجه 

طبيقه بشكل والذي يتم تاإللكتروني  التعّلمإن التطور التقني في مجال التعليم وخاصًة في نظام 

من  إال أنه وبالرغم ية،األردنونة األخيرة والذي قد أثبت نجاحه في مختلف الجامعات هائل في اآل

 أعضاءجه الطلبة و تواالعديد من التحديات التي اإللكتروني  التعّلمهذا النجاح والتقدم فقد رافق تطبيق 

 التعّلمذ منظومة كانت وال زالت تُحد من تنفي تربوية، والتيفنية أو  ،تقنيةالهيئة التدريسية سواًء أكانت 

 التعليمية.في كافة المؤسسات اإللكتروني 

وتؤثر إللكتروني ا التعّلمالعوامل التي تعيق تطبيق منظومة  اإللكتروني: التعّلمويقصد بتحديات 

 (.2013ونتائجها )القضاة ومقابلة، سلبًا في استخدامها 

ز تلك ومن أبر  اإللكتروني، التعّلمتقف كحاجز أمام تطبيق  من التحديات التي العديد هنالك

هيئة التدريس بالكفايات الالزمة  أعضاءعدم إلمام ( 2010التحديات كما ذكرها إشتيوة وعليان )

هم بشكل الحاجة لتدريبفهناك وبالتالي  وجه،لتوظيف التكنولوجيا الحديثة واستخدامها على أكمل 

قبلين لهذا غير مت ازالو الهيئة التدريسية ما  أعضاءباإلضافة إلى أن الكثير من اإلداريين و  مستمر،

 ويفضلون الوجاهي بشكل أكبر. التعّلمالنمط من 

لتحتية وعدم توافر البنية ا اإللكتروني، التعّلمومن التحديات أيضًا قلة وعي المجتمع بثقافة 

 ويرى______(.2015، فالرؤو عبدالتكنولوجية لتطبيقها في العملية التعليمية كما يجب )

(RODNY, 2002 أن من أهم عقبات )عدم توافر المعدات واألدوات والدعم  اإللكتروني؛ التعّلم

ة التدريس كما أن عضو هيئ لتطبيقه.إضافة إلى عدم توافر التخطيط واإلدارة الفعالة  الكافي،الفني 

ذلك و يواجه صعوبة في تصميم المقررات التعليمية واألنشطة التربوية وفقًا لرغبات الطلبة واحتياجاتهم 

ى ووجود صعوبة في شد انتباه الطلبة ومساعدتهم عل يرها،وتطو لتصميمها  المتاح لهلضيق الوقت 
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والتقييم لمستويات  ةاإللكترونياإلختبارات  صعوبة تصميمالتركيز في المقررات التي تعرض لهم وكذلك 

 ّلمالتعوتعتبر هذه العقبات من أهم التحديات التي تواجه  (. 2015الطلبة وفقًا لها )عبدالرؤوف،

 .اإللكتروني

ن  االستمرار في إنجاح العملية التعليمية يستلزم دراسة هذه التحديات ومعالجتها والتغلب عليها وا 

 وهو هدف من أهداف هذه الدراسة.
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 ذات الصلةثانيًا: الدراسات السابقة 

هذه  بعضسيتم عرض  الحالية،ذات العالقة بالدراسة  من خالل االطالع على الدراسات السابقة

 لبحث،الها عالقة ببعض محاور الدراسة الحالية وهي من أقرب الدراسات لموضوع  الدراسات والتي

 :يليوكما  األحدث،الزمني لعرض هذه الدراسات أي من األقدم إلى  التسلسلواعتمدت الباحثة 

ورية في جامعة تشرين الساإللكتروني  التعّلم( إلى التعرف على واقع 2011هدفت دراسة حاسمو )

 اً ( طالب770)تدريس وهيئة  ( عضو113عينة الدراسة من )تكونت حيث  امه.استخدومعوقات 

منهج ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع ال والعلمية.وطالبة من طلبة السنة الرابعة من الكليات االدبية 

 ةوالثاني لهيئة التدريس ةا مخصصمحداهإ استبانتينجمع البيانات من خالل  التحليلي. تمالوصفي 

لتدريسية الهيئة ا أعضاءمن  كلٍ  اهتمامن النتائج أبرزها قلة ، وتوصلت الدراسة الى العديد مطلبةلل

شادة كال الطرفين بالرغم من إ اإللكتروني، إضافةً الى قلة استخدامهم للبريد التعلم اإللكترونيوالطلبة ب

أن لى إالذاتي لدى الطلبة وزيادة مهاراتهم كما توصلت الدراسة  التعّلمبأهميته الفعالة في تعزيز مبدأ 

 .ياإللكترون التعّلممن أهم معوقات الدراسة هو عدم وجود قاعات تدريسية مهيئة لتطبيق نمط 

دى لاإللكتروني  التعّلم( إلى التعرف على درجة توافر كفايات 2011وهدفت دراسة كاّلب )

 تم إتباعوعالقتها باتجاهاتهم نحوه. و  ،الة الغوث بغزةفي مدارس وك معلمي التعليم التفاعلي المحوسب

( 62ة من )وتكونت عينة الدراس البيانات،المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع 

لدراسة . وتوصلت امعلم ومعلمة من معلمي التعليم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة

تروني اإللك التعليم كفاياتع محاور يد فروق ذات داللة إحصائية في جمو عدم وج منها:ج إلى عدة نتائ

المعلمات و  المعلمينبين متوسطي درجات  إحصائيةتبعاً لعدد سنوات الخدمة، ووجود فروق ذات داللة 

متوسطي  ينبفروق  وجدت ، كما أنهالحاسوب لصالح الذكور ادةوقي، اإللكتروني التعّلمفي محور ثقافة 



29 

متعددة والوسائط ال البرمجيات تصميم، ومحور اإلنترنتادة شبكة يت في محور قوالمعلما المعلمين

درجة  وبينني اإللكترو  التعليم كفايات، باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباط بين درجة توافر التعليمية

 ميالتعل جاب نحوياه باإلات زاد االتجي، فكلما زادت الكفاالتفاعلي المحوسب التعليماه نحو االتج

 التفاعلي المحوسب ميم اإللكتروني لدى معلمي التعليات التعلي، وأن نسبة توافر كفاالتفاعلي المحوسب

 .%73بمدارس وكالة الغوث بغزة هي 

لهيئة ا أعضاء( بدراسة هدفت إلى الكشف عن التحديات التي تواجه 2013قام القضاة والمقابلة )

 لتعّلما، إضافة إلى الدورات المتعلقة بمجال ة من وجهة نظرهمية الخاصاألردنالتدريسية في الجامعات 

ولتحقيق أهداف  ( عضو هيئة تدريس.113ة من )لها. تكونت عينة الدراس اخضعو التي اإللكتروني 

دراسة إلى وتوصلت الاإلستبانة كأداة لجمع البيانات.  واستخدمت الوصفي،الدراسة تم إتباع المنهج 

وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى للجامعة لصالح جامعة جدارا وفروق تعزى  عدة نتائج أبرزها:

من  ى لكلٍ ت الداللة في التحديات تعز فروق ذا لم يتواجدبينما  االنسانية،لنوع الكلية لصالح الكليات 

 الجنس والمؤهل العلمي. الخبرة،

هيئة  أعضاءلدى اإللكتروني  التعّلم( إلى قياس مهارات 2014هدفت دراسة سهيل ومصلح )

( فقرة 39ن استبانة مكونة من )استخدم الباحثا فلسطين.حة بدولة التدريس في جامعة القدس المفتو 

من الهيئة التدريسية في  ( عضواً 47كأداة للدراسة وطبقت على كافة مجتمع الدراسة البالغ عددهم )

ة إلى وتوصلت الدراس الدراسة.وتم اعتماد المنهج الوصفي المسحي لتحقيق هدف  لحم.فرع بيت 

العديد من النتائج أبرزها وجود فروق في المتوسطات الحسابية لدرجة مهارات هيئة التدريس تعزى 

النوع  سنوات،( 3صالح أقل من )لكافة المتغيرات التي تضمنتها الرسالة وهي كالتالي: )الخبرة ل
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المؤهل العلمي لصالح الماجستير والكلية لصالح العلوم اإلقتصادية  االناث،االجتماعي لصالح 

 واإلدارية(.

هيئة التدريس عن  أعضاء( دراسة هدفت إلى الكشف عن أسباب عزوف 2015أجرى العمري )

دراسة تكون مجتمع ال نظرهم.من وجهة اليرموك جامعة على موقع اإللكتروني  التعّلماستخدام منظومة 

( 200أما عينة الدراسة فقد شملت ) الجامعة.( عضو هيئة تدريس من مختلف كليات 963من )

عدة  وتوصل الباحث إلى عشوائية.عضو هيئة تدريس من مختلف الكليات وتم اختيارهم بطريقة 

 العلمية،درجة ال الخبرة، التالية:نتائج أهمها عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى إلى المتغيرات 

تلقي الدورات التدريبية بينما وجد فروق ذات داللة تعزى إلى متغير الكلية ولصالح الكليات اإلنسانية 

ما كشفت ك العلمية.الكليات  أعضاءرجة أكبر من الهيئة التدريسية فيها بد أعضاءفقد ظهر عزوف 

هيئة التدريس لمنظومة  أعضاءالدراسة عن وجود العديد من التحديات التي تحول دون استخدام 

إضافة إلى  ،التحتيةوجود قصور في البنية  كاهلهم،الواقع على  وأبرزها: العبءاإللكتروني  التعّلم

  الجامعة.نظومة التعليم لدى العديد من طلبة عدم توفر المهارات الالزمة الستخدام م

امعات في الجاإللكتروني  التعّلم( إلى التعرف على معوقات تطبيق 2015سعت دراسة المزين )

( طالب 281الفلسطينية وسبل الحد منها في ضوء بعض المتغيرات. تكونت عينة الدراسة من )

زة .وتم األمة المفتوحة بمدينة غتي االسالمية و التطبيقية في جامعوطالبة من طلبة الكليات العلمية و 

ج ، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسةاعتماد المنهج الوصف

وع التعليم وفقًا لمتغير ناإللكتروني  التعّلم: وجود فروق ذات داللة إحصائية لمعوقات تطبيق برزهاأ

لية، ت داللة وفقًا للمتغيرات التالية: )التخصص، الكد الباحث فروق ذا، بينما لم يج)تقليدي، مفتوح(

روني اإللكت التعّلم، كما توصل الباحث إلى أن هنالك العديد من الصعوبات التي واجهت الجنس(
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ضافة يؤطر التعليم في منحى آخر، ااإللكتروني  التعّلمن يعتقدون بأن أبرزها أن نسبة من المدرسي

بًا بالنسبة صعاإللكتروني  التعّلمالى أن مدى حجم المقررات الدراسية في الجامعات يجعل من تطبيق 

د تبادل ، كما أنه ال يوجلون التعليم التقليدي بدرجة أكبرأساتذة الجامعة مما يجعلهم يفض لبعض

بب إلى تعطل الطلبة عن الدراسة بس باإلضافة، تبين الجامعااإللكتروني  التعّلملخبرات تطوير 

 .لى مواقع ليس لها عالقة بالتعليممكوثهم لساعات طويلة ع

 مالتعلّ إلى التعرف على تحديد كفايات  (Tozkoparam, Kilic & Usta 2015)وسعت دراسة 

كنولوجيا في تركيا وتأثير ت لدى المعلمين المرشحين في قسم التعليم من جامعة مفالنااإللكتروني 

عة الواحدة مجمو المنهج التجريبي ذو ال استخدامعليم ومهارات التصميم على هذه الكفايات. وتم الت

التطبيق القبلي لجمع البيانات ب استبانة واستخدامى معرفي للتربية التكنولوجية، ق نموذج محتو يوتطب

أظهرت النتائج أن نموذج تباك يلعب دورًا  مرشحًا،معلمًا  (37وتكونت عينة الدراسة من ) البعدي،

لتطوير اأجل ضمان حول المعرفة التكنولوجية والتربوية من  المعلمين احتياجاتمهمًا في موضوع 

 .للمعلمين يالمهن

دياته تطبيقاته وتح اإللكتروني، التعّلم( إلى التعرف على مفهوم 2016سعت دراسة برغوتي )و 

 باتنة.( طالب وطالبة من طلبة جامعة 45في التعليم العالي بالجزائر. تكونت عينة الدراسة من )

د من وتوصلت الدراسة إلى العدي الوصفي.لتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج االستكشافي و 

كما  لهم،بة مألوف بالنسإللكتروني ا التعّلمالنتائج أبرزها أن معظم طلبة الجامعة يعتبرون أن مفهوم 

م الجامعة بنسب والتي توظفها له التعّلمة في اإللكترونيالقدرة الكافية لتوظيف الوسائل  أنهم يمتلكون

دم توافر على ع اإضافة إلى أن أغلب الطلبة أجمعو  الجامعة.ومنتدى  اإللكترونيمتفاوتة مثل البريد 



32 

من النظام  كما كشفت الدراسة أن التحول المتزامنة. غيرالمتزامنة و بصورتيه اإللكتروني  التعّلمنظامية 

 يجب أن يكون بالتدرج ضمن استراتيجيات وخطط محددة األهداف. اإللكترونيالتقليدي إلى 

نجاح في جامعة الاإللكتروني  التعّلم( دراسة هدفت إلى التعرف على واقع 2016أجرى حنتولي )

ا قيق التفاعل بين المتعلمين من وجهة نظر طلبة كلية الدراسات العليودوره في تح في نابلس الوطنية

الهيئة التدريسية. كما هدفت إلى الوقوف عند أبرز المعيقات التي تواجه  أعضاءبرامج كلية التربية و 

لوصفي ا الباحثة المنهجولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت  الجامعة.في اإللكتروني  التعّلمتطبيق 

األولى استبانة وطبقت على كافة أفراد مجتمع  للدراسة:ولجمع البيانات استخدمت الباحثة أداتين 

 أما االداة الثانية مقابالت العليا،( طالبًا وطالبةً  من طلبة كلية الدراسات 428الدراسة البالغ عددهم )

راسية يتم لذين يملكون مقررات دالهيئة التدريسية في الكلية وا أعضاءوقد طبقت على كافة  شخصية

 تعّلمالكما تم تحليل الوثائق التي صدرت عن مركز  مدرسين.( 9تدريسها على الموودل وبلغ عددهم )

وبهذا فقد توصلت الباحثة إلى وجود توافق بين نتائج االستبانة والمقابالت اضافة إلى  اإللكتروني.

اإللكتروني  التعّلمرت الدرجة الكلية لمجاالت واقع بحيث ظهاإللكتروني  التعّلمالتحليالت من مركز 

 رونياإللكت التعّلم( وذلك نتيجًة لتوافر متطلبات %74.6الوطنية بدرجة عالية بنسبة ) بجامعة النجاح

رت الدراسة كما أظه الفني.والبنية التحتية الالزمة من تقنيات ووسائل حديثة اضافة إلى وجود الدعم 

في تحقيق التفاعل بين المتعلمين جاءت أيضًا بدرجة مرتفعة بنسبة اإللكتروني  التعّلمأن دور 

ل التواصل تزيد من التفاعالهيئة التدريسية وذلك ألن أدوات  أعضاء( وهذا ما أجمع عليه 78.2%)

 .وبين المتعلمين ومدرسيهم من المتعلمين مع بعضهم البعض بين كلٍ 

 التعّلم( دراسة هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة كفايات 2016أجرى عمر والقويدير )

عينة  السعودية. تكونتالعربية  المملكةهيئة التدريس بجامعة نجران في  أعضاءلدى اإللكتروني 
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 ي.ن المنهج الوصفالباحثا اتبعأهداف الدراسة  تدريس. ولتحقيق( عضو هيئة 250الدراسة من )

 أعضاءدى لاإللكتروني  التعّلملت الدراسة للعديد من النتائج أهمها: أن درجة ممارسة كفايات صو وت

هيئة التدريس ظهرت بدرجة عالية حيث تبين أن الكفايات الفنية حصلت على أعلى درجة بينما 

حصلت كفايات التقييم والقياس على أقل درجة. كما أنه تم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

ينما لم يتم ب لها،إلى متغير الجنس لصالح الذكور ومتغير الورشات التدريبية لصالح الخاضعين 

 داللة إحصائية تعزى لنوع الكلية.العثور على فروق ذات 

( إلى التعرف على التحديات التي تؤثر Mutisya and Makokha, 2016وهدفت دراسة )

دراسة من تكونت عينة ال كينيا.في الجامعات الحكومية في اإللكتروني  التعّلم واستخدام اعتمادعلى 

 ،المسحي الوصفي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج ( طالباً 210)و ( محاضرًا،420)

حديات وكشفت نتائج الدراسة عن ترتيب تلك الت لجمع البيانات. والمقابلة كأدوات اإلستبانة واستخدام

، إلنترنتاالجامعة كالتالي: أعباء العمل الكثيرة، وعدم كفاية اإلتصال بوفقًا آلراء المحاضرين في 

   كما أن مهارات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت محدودة، إضافًة إلى نقص الحوافز.

معلمي اللغة العربية  امتالك( هدفت إلى التعرف على درجة 2017وفي دراسة أجراها الحميدي )

عرفة ما من وجهة نظرهم. كما هدفت إلى ماإللكتروني  التعّلملكويت لكفايات بالمرحلة الثانوية بدولة ا

 لعلمي.االمؤهل  الجنس، الخبرة،كان هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمتغيرات التالية:  إذا

ق ولتحقي الثانوية.العربية بالمرحلة  اللغة( معلم ومعلمة من معلمي 200تكونت عينة الدراسة من )

تصميم  كفايات وهي:أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي واستبانة موزعة ضمن ثالثة محاور 

بكات وكفايات خاصة بإمكانية استخدام الشاإللكتروني  التعّلمكفايات ثقافة  التعليمية،البرمجيات 

 التعّلمفايات رحلة الثانوية لكمعلمي اللغة العربية للم امتالكوتوصلت الدراسة إلى أن نسبة  .اإلنترنتو 
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 نترنتاإلحيث جاءت نسبة محور كفايات استخدام الشبكات و  متوسطة.ظهرت بدرجة اإللكتروني 

بدرجة مرتفعة بينما جاءت نسبة محور كفايات تصميم البرمجيات التعليمية ومحور كفايات ثقافة 

كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة لجميع محاور  متوسطة.بدرجة اإللكتروني  التعّلم

 الجنس والدرجة العلمية. الخبرة،الدراسة تعزى إلى 

( دراسة هدفت إلى تحديد أدوار Li.S, Zhang.j, Yu.C, 2017  &Chen.Lأجرى كل من )

تكونت عينة  .ينالصالجامعات المفتوحة في ب اإللكتروني التعّلمفي بيئات  وكفاءات المعلمين العاملين

 تم اتباع ( طالبًا. ولتحقيق غايات الدراسة121( موظفًا إداريًا، و)47مدرسين، و) (207الدراسة من )

أن  لدراسةا نتائج، وأظهرت كأدوات لجمع البيانات واالستبانة المقابلة واستخدمت ،المنهج المختلط

أولوية األدوار والكفاءات قد تغيرت بشكل كبير مصحوبة بتحول علم أصول التدريس من السلوك 

ار المصمم و تم تسليط الضوء على التغييرات في أدلى البنائي االجتماعي والرابطي. كما المعرفي إ

الكفاءات و  االختالفات الكبيرة في التصورات حول أهمية األدوار إضافة إلى أن التعليمي والمدرس.

  مزيًدا من االهتمام.تتطلب واستخدام التكنولوجيا  التعّلمالمقابلة إلدارة 

هيئات  أعضاء امتالك( بدراسة هدفت إلى التعرف على درجة 2018) العويمر، وآخرونقام 

ة ية لكفايات التعليم اإللكتروني. ولتحقيق أهداف الدراساألردنتدريس العلوم السياسية في الجامعات 

التدريس، هيئة  أعضاء( عضوًا من 67عينة مكونة من ) واختيار التحليلي،تم إتباع المنهج الوصفي 

ـوب أن الحاسـ :برزهااإلستبانة كأداة لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أ واستخدمت

ـات تسـهل علـى يتضمنانه من تقنيم لما ية التعلير في عمليهما بشكل كبيعلمكــن االعتماد ي اإلنترنتو 

العلـوم  سيئـات تـدر يه أعضاءتعلق بمدى امتالك يما ية. أما فيميـة التعليالمـدرس والطالـب العمل

ـة نظــرهم وجهـ ــات مــنيفقـد توصــلت الدراســة إلــى تــوافر الكفااإللكتروني  التعّلمـات ية لكفاياسـيالس
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 نتائج عن، كما أسفرت الةر يات بدرجة كبيبدرجــة أعلــى مــن المتوســط وتقــع فــي فئــة امــتالكهم للكفا

ة فـي الجامعــات ياسـيس العلـوم السيئـات تـدر يه أعضاءلـدى اإللكتروني  التعّلمـات يتـوافر كفا أن درجـة

شبكات ــادة الحاسوب، و ياإللكترونــي، وق التعّلمــرة فــي كــل مــن ثقافــة يــة مــن وجهــة نظــرهم كبياألردن

ات والوسائط يمجم البر يـات تصميم، وكفايـات التصـميم، ومتوسـطة فـي كفاي، والتقـو اإلنترنتالحاسـوب و 

 .المتعددة

هيئة  أعضاء امتالك( بدراسة هدفت إلى التعرف على درجة 2018قام الزبون والرواحنة )

 لمتغيرات.اوعالقتها ببعض اإللكتروني  التعّلمية لمهارات استخدام أدوات األردنالتدريس في الجامعة 

ق الوصفي لتحقي الباحثان المنهجواستخدم  تدريس.عضو هيئة ( 100اشتملت عينة الدراسة على )

يئة اله أعضاءوتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن نسبة امتالك  الدراسة.أهداف 

ق ظهرت بدرجة متوسطة. كما بينت الدراسة وجود فرو اإللكتروني  التعّلمالتدريسية لمهارات استخدام 

 ح الكلياتعزى لمتغير الكلية لصالضافًة إلى وجود فروق تُ إ الخبرة،ذات داللة احصائية تعزى لمتغير 

 الطبية.

دراسة هدفت إلى معرفة ب (Killu. R, Nyerere. J, 2018 &Ogeta. N ) كل من وقام

كليات في روني اإللكت التعّلمكفاءة المعلمين والمتدربين والمستوى المؤسسي لإلستعداد العتماد عملية 

المنهج المسحي ( شخص. وتم استخدام 287وقد تكونت عينة الدراسة من ) .اكيني تدريب المعلمين في

 يبّين( من المستج%77الوصفي. وقد تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وأظهرت النتائج أن )

اإللكتروني، وأنه يوجد نقص في  التعّلمكانوا غير مهرة في أداء الوظائف المتعلقة باستخدام 

 االستراتيجيات المستخدمة لتعزيز العمل بالتعلم اإللكتروني.
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( بدراسة هدفت إلى التعرف على ممارسات 2019وريتشاوبت ) ،كومار بودراني، مارتن،وقام 

يكية األمر هيئة التدريس في جامعات الواليات المتحدة  أعضاءمن قبل  اإلنترنتالتدريس عبر 

( عضو 15مجتمع الدراسة على ) اشتمل والكفايات.على جوائز تميز من حيث األدوار  الحاصلين

تحقيق أهداف الدراسة منهم بشكل عشوائي عينًة للدراسة. ول أعضاء( 8) اختيارهيئة تدريس وتم 

للعديد  المقابلة كأداة لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة استخداموتم  اإلسكتشافي،ن المنهج اتبع الباحثو 

 إلنترنتابالتدريس عبر  هيئة التدريس الذين يقومون أعضاءأن كفايات وأدوار  أبرزها:من النتائج 

 ه وداعم للطلبة أثناء تلقيهم الدوراتموجّ  ر،ميسّ  التدريبية،مصمم الدورة  منها:تتمثل بعدة مهام 

على هذه المهام كونها األكثر أهمية لضمان نجاح العملية  عضاءمعظم األ اتفقحيث  التدريبية،

 .بكفاءة وفاعلية اإلنترنتمية عبر التعلي

( بدراسة هدفت للكشف عن ممارسة عضو هيئة التدريس الجامعي للكفايات 2019وقام نعيم )

ة الدراسة تكونت عين الطلبة.التدريسية في ضوء معايير الجودة الشاملة في التعليم من وجهة نظر 

منهج واتبع الباحث ال جيجل.( طالب وطالبة من كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بجامعة 200من )

ئة هي أعضاءيمارس  أبرزها:وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج  ق أهداف الدراسة.الوصفي لتحقي

كفاية  لتدريس،لكفاية التخطيط  التالية:واإلجتماعية الكفايات الجامعي بكلية العلوم اإلنسانية التدريس 

يير اتنفيذ التدريس وكفاية التقويم بينما ال يمارسون كفاية استخدام الوسائل التعليمية في ضوء مع

 للتعليم.الجودة الشاملة 

براهيم ) نعبد الحسيأجرى  اإللكتروني  التعّلم( دراسة هدفت إلى الكشف عن واقع 2020وا 

ومعوقات استخدامه في التعليم الجامعي في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة كلية اإلمام 

كما هدفت إلى الوقوف على واقع البنى التحتية في الكلية من وجهة نظر  ،بالعراقاألعظم الجامعة 
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إضافًة  الكلية،( طالبًا وطالبًة من طلبة 462اشتملت عينة الدراسة على ) بها.إدارة األقسام العلمية 

ولتحقيق غايات الدراسة اتبع الباحثان المنهج  بالكلية.مسؤواًل من إدارات األقسام العلمية ( 31إلى )

سفرت نتائج الدراسة أن نسبة كبيرة من الطلبة يراودهم شعور بأن مستقبلهم غامض في وأ لوصفي.ا

رات وحدات الصيانة في مختبكما أشارت النتائج إلى قلة توفر أجهزة العرض و  الحالية،ظل الظروف 

 في معظم المختبرات. اإلنترنتمة ، باإلضافة إلى عدم توافر خدالكلية

 التعّلم( دراسة هدفت إلى التعرف على مدى توافر كفايات 2020والقطان )جرى الكندري وأ

. اتهم نحوهالوقوف على مستوى اتجاههيئة التدريس بكلية التربية األساسية و  أعضاءلدى اإللكتروني 

بانة ولجمع البيانات استخدمت اإلست التحليلي.ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي 

( عضو هيئة تدريس من 174( فقرة طبقت على عينة بلغ حجمها )47اسة وتكونت من )كأداة للدر 

 كبيرة.بدرجة ني اإللكترو  التعّلمهيئة التدريس تتوافر لديهم كفايات  أعضاءكشف النتائج أن  الكلية.

أستاذ مشارك ) لدرجة العلمية لصالحكما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير ا

ن عدد هيئة التدريس الذي أعضاءوتبعًا لمتغير سنوات الخبرة فقد كانت لصالح  (،أستاذ مساعد –

بينما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  (،سنوات 10سنوات الخبرة لديهم أقل من )

باإلضافة إلى  ،الجنسغير تبعًا لمتاإللكتروني  التعّلملكفايات  امتالكهممتوسطات درجات العينة حول 

 التالية: تبعًا للمتغيراتاإللكتروني  التعّلمعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول اتجاهاتهم نحو 

 العلمية(.الدرجة  –الخبرة  – )الجنس

هدفت إلى الكشف عن ( 2020العمد وشديد ) خليلة، عواد،، شخيدم أبو في دراسة أجراهاو 

من خالل انتشار فيروس كورونا من وجهة نظر المدرسين في جامعة اإللكتروني  التعّلمفاعلية 

( عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بشكل 50عينة الدراسة من ) ت(. تكونفلسطين التقنية )خضوري
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وتم اتباع  خضوري.( عضو هيئة تدريس في جامعة 330عشوائي من أصل مجتمع مكون من )

افة أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط الحسابي لك الدراسة.المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف 

ة التدريسية الهيئ أعضاءفي ظل انتشار وباء كورونا من وجهة نظر اإللكتروني  التعّلممجاالت فاعلية 

شكل تقليدي إلى الكتروني بنظام الجامعة من  أهمها تحولكانت نسبتها متوسطة وذلك لعدة أسباب 

 لتعّلمااضافة إلى عدم توفر بنية تحتية مناسبة لتطبيق نمط  الراهنة،في ظل الظروف  مفاجئ

التفاعل من على استعداد لتطبيقه و  ايكونو كما أن الهيئة التدريسية والطلبة لم  بفاعلية،اإللكتروني 

 خالله لعدم كفاية المهارات التي يمتلكونها.

( هدفت إلى تحديد القضايا والتحديات Salih and Taniwall, 2020أجراها )وفي دراسة 

 د في أفغانستان.في جامعة الشيخ زاياإللكتروني  التعّلمالرئيسية التي تؤثر على التنفيذ الناجح لنظام 

داري أعضاءطلبة،  التالية:( فرداً من الفئات 205تكونت عينة الدراسة من )  ينهيئة تدريس، موظفين وا 

اإلستبانة  استخدامو تم إتباع المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة،  بالطريقة العشوائية. اختيارهمتم 

 نقص المهارات اللغوية، ونقص الوعي،وأظهرت النتائج أن الحواجز مثل نقص  أداًة لجمع البيانات.

إمدادات الطاقة، ونقص الدعم المؤسسي، باإلضافة إلى نقص إمكانية توفير الحاسب اآللي، ونقص 

بالجامعة بكفاءة  اإللكتروني التعّلمالحوافز الثقافية هي التحديات الرئيسية التي تعوق تنفيذ منظومة 

 وفاعلية.

روني اإللكت التعّلم( دراسة هدفت إلى التعرف على التحديات التي تواجه 2021أجرى حماد )و 

هيئة تدريس وطالب قسم المحاسبة بمختلف الجامعات  أعضاءلعلم المحاسبة من وجهة نظر 

ينة على عدٍد واشتملت الع الدراسة.اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف  السودانية.

ج الدراسة أهم وبينت نتائ العشوائية.بالطريقة  اختيارهموطلبة المحاسبة وتم  هيئة تدريس أعضاءمن 
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دارة صعوبة الجهد المبذول في ض ومنها:لعلم المحاسبة اإللكتروني  التعّلمالمعيقات التي تواجه  بط وا 

 بة،لمحاسااألدوات التقنية المناسبة لتدريس الكم الهائل من الطلبة وصعوبة الشرح لهم وصعوبة توفر 

 المحاضرة.أثناء  اإلنترنت وانقطاعباإلضافة إلى صغر شاشات الحاسوب 

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة

 أنها:من خالل استعراض الباحثة للدراسات السابقة وجد 
ن ع واختلفت (،اإلستبانة)وهي  المستخدمة اةاالدن حيث السابقة م الدراسات معتشابهت 

صية والمقابالت الشخانة اإلستب استخدامالدراسات السابقة أيضًا في األدوات المستخدمة فقد تم 

 ( ودراسة2016الحنتولي ) كدراسة لدراسات السابقةلبعض ا كأداةالمفتوحة 

Li.S, Zhang.j, Yu.C, & Chen.L (2017).  الدراسات السابقة  معالدراسة الحالية  تشابهتكما

مصلح سهيل و  الوصفي المسحي كدراسةالباحثة المنهج  استخدمتحيث  ،المنهج المتبعمن حيث 

رة الكثير من الدراسات المذكو مع البعض أيضاً من حيث المنهج ف واختلفت، (2019(، ونعيم )2014)

( ، المزين 2011( ، وُكالب )2011الوصفي التحليلي كدراسة حاسمو )المنهج  اتبعتأعاله 

 العويمر، وآخرون (،2017(، والحميدي )2016(، عمر والقويدر )2016، والحنتولي ) (2015)

براهيم )2018(، والزبون والرواحنة )2018) ، (2020(، والكندري والقطان )2020(، وعبدالحسين وا 

(، ومارتن، بودراني، 2016برغوتي ) اتبعبينما  (.2021(، وحماد )2020) و شخيديم، وآخرونوأب

 Tozkoparam,Kilic & Ustaأما  ( المنهج الوصفي اإلستكشافي.2019) توريتشاويكومار، 

 المنهج التجريبي. اتبعوافقد   (2015)
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وسهيل (، 2011ُكالب ) من حيث العينة والمجتمع، فقد تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة

 (،2019) توريتشاويبودراني، كومار،  ومارتن، (،2018والزبون والرواحنة ) (،2014) ومصلح

(، والعمري 2013القضاة ومقابلة )(، و 2020) و شخيديم، وآخرونوأب (،2020والكندري والقطان )

(، حيث تكون مجتمع الدراسة من 2018)العويمر، وآخرون و  (،2016) وعمر والقويدر(، 2015)

 من حيث المجتمع والعينة مع جميع الدراسات. واختلفت التدريس،هيئة  أعضاء

ون والرواحنة ، كدراسة الزباإللكترونيم يالتعل كفاياتتناولت بأنها تشابهت مع بعض الدراسات و 

والكندري والقطان (، 2019ونعيم )(، 2019) تمارتن، بودراني، كومار، وريتشاوي(، 2018)

 (،2011ُكالب ) (،2020)

الدراسة  واختلفت. (2017(، والحميدي )2018)العويمر، وآخرون (، و 2016) وعمر والقويدر

 الحالية عنها أيضًا في شمولها للعوامل)التحديات( فلم تقتصر فقط على الكفايات.

المزين  ،(2021كدراسة حماد )اإللكتروني  التعّلمتحديات كما بحثت بعض الدراسات السابقة في 

 (،2016برغوتي )(. بينما بحثت دراسة 2013ومقابلة ) (، والقضاة2015(، والعمري )2015)

براهيم 2020) و شخيديم، وآخرون(، وأب2011وحاسمو ) (،2016ودراسة حنتولي ) (، عبد الحسين وا 

 وفاعليته.اإللكتروني  التعّلم(، في واقع 2020)
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 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةثالثًا: 

بحثت  والتي –الباحثة  معرفة حدود ضمن-الدراسة األولى  باعتبارهاتميزت الدراسة الحالية و 

والعوامل  يةألردنافي الجامعات اإللكتروني  التعّلم كفاياتالتدريسية ل اتالهيئ أعضاء امتالكفي مدى 

 العوامل،و عن الدراسات السابقة في دمجها لجانبين وهما: الكفايات كما تميزت ؛ التي تحد من ذلك

راسات د حيث أن هناك واحدة،في حين أن الدراسات السابقة لم تذكر الكفايات والعوامل في دراسة 

 .فقطذلك التي تحد من  عن العواملفقط وُأخرى تناولت الحديث  تحدثت عن الكفايات

الباحثة من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة في إعداد األدب النظري،  واستفادت

  واألساليب اإلحصائية( المناسبة للدراسة وتحقيق غاياتها. العينة، المنهج، األداة،كاًل من ) ارواختي
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 :الفصل الثالث
 الطريقة واالجراءات

يتضّمن هذا الفصل عرضاً لمنهجية البحث المستخدم ومجتمع الّدراسة وعّينتها واألداة المستخدمة 

الباحثة  ااستخدمتهفي جمع المعلومات مع الّتحقق من صدقها وثباتها والمعالجات اإلحصائية الّتي 

جراءات الدراسة المُ  الّنتائج،يل لتحل  وفيما يلي عرض لذلك:تبعة وا 

 المستخدممنهج الدراسة 

 تتخدمسابة عن أسئلتها وتحقيق أهدافها انطالًقا من طبيعة الدراسة والمعلومات المطلوبة لإلجا

لباحثة ا ألنه المنهج المالئم لهذا النوع من الدراسات، بحيث يمدّ  المسحي؛وصفي الالباحثة المنهج 

تروني في اإللك التعّلمهيئة التدريس لكفايات  أعضاء امتالكبجميع البيانات المطلوبة حول درجة 

 .ذلكية من وجهة نظرهم والعوامل التي تحد من األردنالجامعات 

 مجتمع الدراسة

 الحكومية يةاألردنفي الجامعات  ةالتدريسيالهيئة  أعضاءكافة  مجتمع الدراسة من تكون

وفقًا لإلحصائيات األخيرة  تدريس، وذلك( عضو هيئة 11394حيث بلغ العدد الكلي لهم ) والخاصة،

 (.1ملحق رقم )في  يظهر (؛ كما2020-2019المتوافرة لدى وزارة التعليم العالي لعام )

 عينة الدراسة

 اختيارفي  يةالعشوائ م استخدام العينةعلى حجم مجتمع الدراسة حيث ت ءً ناتّم تحديد حجم العّينة ب

عينة  ختياراية في كافة أرجاء المملكة، حيث تم األردنللتوزيع الجغرافي للجامعات تبعًا  العينة، وذلك

 مؤلفة من ستة جامعات حكومية وخاصة وهي موزعة على النحو اآلتي: 
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 الجامعات طالل(،جامعة الحسين بن  –جامعة اليرموك  –ية األردنالجامعة الجامعات الحكومية )

العينة  وتألف مجموع هلية(.األجامعة جرش  –جامعة الزيتونة  –الشرق األوسط  )جامعةالخاصة 

  ( كاآلتي: 1ويوضح ذلك الجدول ) ( عضو هيئة تدريس،372من )

 (1جدول )ال
  التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

 النسبة التكرار الفئات 

 الجنس
 69.1 257 ذكر
 30.9 115 أنثى

 الخبرة التدريسية
 19.1 71 سنوات 5اقل من 
5-10 96 25.8 

 55.1 205 10أكثر من 

 الرتبة األكاديمية

 15.3 57 محاضر
 37.4 139 أستاذ مساعد
 26.1 97 أستاذ مشارك

 21.2 79 أستاذ
 100.0 372 المجموع

ظهرت  ثحي، المتغيرات الديموغرافية ألفرادها( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 1الجدول ) يبّين

أما نسبة اإلناث  ،(%69.1بلغت نسبة الذكور ) الجنس فقدفيما يتعلق بمتغير  :النسب كما يلي

متغير الخبرة التدريسية فقد كانت النسبة األعلى للذين خبرتهم أكثر حيث  (. ومن%30.9فكانت )

أما  (،%25.8سنوات وبنسبة ) 10-5ويليها الخبرة من  (،%55.1سنوات وذلك بنسبة ) 10من 

 (.%19.1سنوات فقد ظهرت بنسبة ) 5خبرة أقل من 

ة لرتبة أستاذ بلغت النسبالمتعلقة بالرتبة األكاديمية كاآلتي: كما أظهرت نتائج التحليل النسب 

 (،%21.2أستاذ )وبلغت نسبة رتبة  (،%26.1وبلغت نسبة رتبة أستاذ مساعد ) (،%37.4مساعد )

 (.%15.3أما رتبة محاضر فقد ظهرت بنسبة )



45 

 الدراسة واتأد

 .للدراسة أداة الباحثة بتطوير قامتاف الدراسة ألغراض تحقيق أهد

 اإلستبانة 

( ودراسة نعيم 2018دراسة الزبون والرواحنة )على  تم تطوير أداة الدراسة )اإلستبانة( بناءً 

جراء بعض التعديالت التي تتناسب مع الدراسة الحالية. م، حيث تم اإلستفادة منه(2019)  احتوتو ا وا 

 لتعّلماهيئة التدريس لكفايات  أعضاء امتالكالقسم األول لقياس درجة  قسمين: علىاإلستبانة 

 فقرة.( 51ن )م وتكوناإللكتروني 

 لتعّلماهيئة التدريس لكفايات  أعضاء امتالكحد من تُ العوامل التي ياس أما القسم الثاني لق

 فقرة.( 19من )مجال العوامل  وتكوناإللكتروني 

 الدراسة ةأداصدق 

 )اإلستبانة(  صدق األداة

ما يظهر كفي صورتها األولّية الباحثة بعرض اإلستبانة  قامتللّتحّقق من صدق األداة الّظاهري، 

على مجموعة من المحّكمين موّضحة بها مشكلة وأهداف الّدراسة وتساؤالتها ، (1) في الملحق رقم

ُيشهد  ممنّية األردنهيئة الّتدريس العاملين في الجامعات  أعضاءمن  والخبرةمن ذوي اإلختصاص 

البالغ و  في مجال البحث العلمّي واإلشراف على الّدراسات وتحكيم االستبانات لهم بالكفاءة والّدراية

الباحثة على تنّوع تخصصات المحّكمين بهدف شمولّية المالحظات على  قد حرصت، و (10عددهم )

 .نلمحكمو قاً للمالحظات التي طرحها اوالحذف واإلضافة على بعض فقراتها وف، وتم التعديل االستبانة

الحقًا لصياغة  استخدامهاوتم  (،9) في الملحق رقم وأصبحت الدراسة بصورتها النهائية كما يظهر

 .أسئلة المقابلة
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 صدق البناء

درجة الكلية، الالستخراج دالالت صدق البناء للمقياس، استخرجت معامالت ارتباط كل فقرة وبين 

وبين كل فقرة وارتباطها بالمجال التي تنتمي إليه، وبين المجاالت ببعضها والدرجة الكلية، في عينة 

، وقد تراوحت معامالت ( عضو هيئة تدريس30ة تكونت من )استطالعية من خارج عينة الدراس

( والجدول التالي 0.96-0.71(، ومع المجال )0.93-0.57ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين )

 ذلك. يبّين

 (2) جدولال
 معامالت االرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية والمجال التي تنتمي إليه

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مع 

 المجال

معامل 

 االرتباط

 مع األداة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 مع المجال

معامل 

 االرتباط

 مع األداة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 مع المجال

معامل 

 االرتباط

 مع األداة

1 .82** .81** 18 .91** .87** 35 .84** .79** 

2 .89** .77** 19 .93** .91** 36 .91** .91** 

3 .77** .69** 20 .86** .86** 37 .96** .93** 

4 .80** .63** 21 .71** .72** 38 .91** .88** 

5 .77** .57** 22 .81** .81** 39 .91** .87** 

6 .76** .59** 23 .91** .80** 40 .86** .84** 

7 .89** .89** 24 .96** .87** 41 .89** .87** 

8 .83** .83** 25 .80** .61** 42 .89** .84** 

9 .94** .88** 26 .80** .86** 43 .92** .88** 

10 .95** .93** 27 .86** .78** 44 .90** .76** 

11 .96** .92** 28 .80** .76** 45 .84** .64** 

12 .93** .86** 29 .80** .76** 46 .88** .65** 

13 .92** .91** 30 .91** .83** 47 .94** .80** 

14 .93** .87** 31 .96** .77** 48 .88** .73** 

15 .78** .73** 32 .91** .60** 49 .88** .78** 

16 .90** .88** 33 .91** .78** 50 .92** .73** 

17 .84** .80** 34 .89** .90**    

  (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *
 (.0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

 
وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا، ولذلك لم 

 يتم حذف أي من هذه الفقرات.
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ا معامالت االرتباط بين المجاالت ببعضهمعامل ارتباط المجال بالدرجة الكلية، و كما تم استخراج 

 .ذلك يبّينوالجدول التالي 

 (3جدول )ال
 معامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها وبالدرجة الكلية 

 (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *
  (.0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **
 

معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا، مما ( أن جميع 3الجدول ) يبّين

 يشير الى درجة مناسبة من صدق البناء.

 ثبات أداة الدراسة

عادة االختبار ) ( test-retestللتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وا 

عادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من (، 30خارج عينة الدراسة مكّونة من ) بتطبيق المقياس، وا 

 ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين.

 المجاالت
كفايات ثقافة 

 التعّلم
 اإللكتروني

كفايات 
قيادة 

 الحاسوب

كفايات استخدام 
شبكات 

الحاسوب 
 اإلنترنتو 

كفايات تصميم 
البرمجيات 
والوسائط 
 المتعددة

كفايات 
 التقويم

درجة 
 امتالك
 الكفاية

 التعّلمكفايات ثقافة 
 اإللكتروني

1      

     1 **803. قيادة الحاسوب كفايات
كفايات استخدام شبكات 

 اإلنترنتالحاسوب و 
.689** .862** 1    

كفايات تصميم البرمجيات 
 المتعددةوالوسائط 

.790** .910** .869** 1   

  1 **807. **640. **710. **679. كفايات التقويم
 1 **813. **969. **917. **963. **851. الكفاية امتالكدرجة 
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ول دوتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، والج

جة مجاالت والدر معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لل يبّين( 4رقم )

 الكلية واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.

 (4جدول )ال
 معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال
 0.81 0.91 اإللكتروني التعّلمكفايات ثقافة 

 0.83 0.90 كفايات قيادة الحاسوب
 0.79 0.90 اإلنترنتكفايات استخدام شبكات الحاسوب و 

 0.84 0.92 كفايات تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة
 0.81 0.89 كفايات التقويم

 0.89 0.91 درجة امتالك الكفاية

 الكفايات امتالكصدق البناء: العوامل التي تحد من 

استخرجت معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس، 

، وقد ( عضو هيئة تدريس30رج عينة الدراسة تكونت من )للمقياس في عينة استطالعية من خا

(، والجدول التالي 0.68-0.48تراوحت معامالت ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية للمقياس ما بين )

 ذلك. يبّين

 (5) جدولال
 الكلية للمقياس الفقرة والدرجةمعامالت االرتباط بين 

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
1 .63** 4 .58** 7 .68** 
2 .48** 5 .67** 8 .56** 
3 .49** 6 .49**   

  (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *
 (.0.01عند مستوى الداللة ) دالة إحصائيا **
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وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا، ولذلك لم 

 يتم حذف أي من هذه الفقرات.

 مل التي تحد من امتالك الكفاياتثبات العوا

عادة االختبار ) ( test-retestللتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وا 

عادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من ) (، 30بتطبيق المقياس، وا 

 (.0.88ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين إذا بلغ )

بلغ ا ذوتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، إ

 (، واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.0.79)

 متغيرات الدراسة

 ، وتشملةالمستقل اتالمتغير 

 .أنثى -: ذكرويقسم إلى فئتين الجنس -2

  .سنوات10 من، أكثر سنوات 5-10، من سنوات 5أقل من الخبرة وتقسم إلى ثالثة أقسام:  -0

 .مشارك، أستاذأستاذ  مساعد،أستاذ  محاضر، :أقسام وتقسم إلى أربعة الرتبة األكاديمية-3

 :المتغيرات التابعة، وتشمل

 اإللكتروني  التعّلمهيئة التدريس لكفايات  أعضاء امتالكدرجة  -2

 اإللكتروني التعّلمهيئة التدريس لكفايات  أعضاء امتالكالعوامل التي تحد من  -0
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 المعالجة اإلحصائية

، لتحليل البيانات (SPSS) الباحثة برنامج الحزم اإلحصائية للدراسات اإلجتماعية استخدمت

 اآلتية:األساليب اإلحصائية  استخدامحيث تم  المئوية،وحساب التكرار والنسب 

  والثاني.األول  ةمعيارية لإلجابة عن اسئلة الدراسات الالمتوسطات واالنحراف.1

 (F)وقيمة  ،للجنس ( t)اختبار ،ؤال الثالثلإلجابة عن الس (ANOVA) تحليل الثبات األحادي.2

 .  األكاديميةوالرتبة للخبرة 

تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة  .9

 ( وهي تمثل جداً  ضعيف، ضعيف توسط،م ،عالٍ  ،جداً عاٍل من بين درجاته الخمس )

 ( على الترتيب، وقد تم اعتماد المقياس التالي ألغراض تحليل النتائج:1، 2، 3، 4، 5رقميًا )

  

  

  

 وقد تم احتساب المقياس من خالل استخدام المعادلة التالية:

 (=3عدد الفئات المطلوبة )/ ((1الحد األدنى للمقياس ) -( 5الحد األعلى للمقياس ))

(5-1)/(3) =4/3 =1.33  

 نهاية كل فئة. ( إلى1.33ومن ثم إضافة الجواب )

  

 قليلة 2.33 -1.00من 
 متوسطة 3.67 -2.34من 
 كبيرة 5.00 -3.68من 
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 إجراءات الّدراسة

 :على النحو اآلتي الباحثة باتّباع اإلجراءات اآلتية قامت

  الدراسة.اإلطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع 

  ة الحكومية ياألردنالهيئة التدريسية في الجامعات  أعضاءتحديد مجتمع الّدراسة وعّينتها من

 العالي.والخاصة وذلك بالرجوع إلى أحدث إحصائيات وزارة التعليم 

  إعداد أداة الدراسة )اإلستبانة( وعرضها بصيغتها األولية على مجموعة من المحكمين لقياس

 الظاهري.الصدق 

  من صدق وثبات األداة. الّدراسة للتحّققتحكيم أداة 

  اإلستطالعيةإيجاد ثبات اإلستبانة بعد توزيعها بصيغتها النهائية على العينة. 

  الدراسة.لتطبيق الحصول على كتاب تسهيل مهّمة موّجه من جامعة الّشرق األوسط 

  .الحصول على موافقة الجامعات الّتي تم تطبيق الّدراسة عليها 

  اختيارهاتوزيع اإلستبانة على العينة التي تم. 

  وتحليلها.رصد النتائج 

  عرض النتائج ومناقشتها في فصل منفرد ومناقشة تلك النتائج من خالل مقارنتها مع

 الدراسات السابقة والتي لها عالقة بموضوع الدراسة.

 .بناء توصيات مناسبة وبما يتفق مع النتائج التي تم التوصل إليها 
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 :الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

طرق اإلحصائية ال باستخدام، واإلجابة عن أسئلة الدراسة هذا الفصل عرضاً لتحليل النتائج يتناول

 والمحددة في منهجية البحث.
 المتعلقة بالسؤال األولنتائج ال

إللكتروني ا التعّلمهيئة التدريس لكفايات  أعضاءالسؤال األول: ما درجة امتالك النتائج المتعلقة ب
 ية؟األردنفي الجامعات 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك 

 ضح ذلك.والجدول أدناه يو ية، األردنفي الجامعات اإللكتروني  التعّلمهيئة التدريس لكفايات  أعضاء

 (6جدول )ال
 مالتعلّ هيئة التدريس لكفايات  أعضاءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك 

 ية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةاألردنفي الجامعات اإللكتروني 

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 592. 4.45 تاإلنترنكفايات استخدام شبكات الحاسوب و  3 1
 مرتفع 701. 4.31 كفايات قيادة الحاسوب 2 2
 مرتفع 605. 4.14 اإللكتروني التعّلمكفايات ثقافة  1 3
 مرتفع 734. 4.08 كفايات التقويم 5 4
 مرتفع 787. 4.07 كفايات تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة 4 5
        مرتفع 611. 4.24 الكفاية امتالكدرجة   

(، حيث جاءت 4.45-4.07) نما بي( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت 6الجدول ) يبّين

(، 4.45في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ) اإلنترنتكفايات استخدام شبكات الحاسوب و 

بينما جاءت كفايات تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 
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في إللكتروني ا التعّلمهيئة التدريس لكفايات  أعضاء(، وبلغ المتوسط الحسابي لدرجة امتالك 4.07)

 (.4.24ية ككل )األردنالجامعات 

المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 :حدة، حيث كانت على النحو التالي فقرات كل مجال على

 اإللكتروني التعّلمأوال: كفايات ثقافة 

 (7جدول )ال
مرتبة ني اإللكترو  التعّلمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بكفايات ثقافة 

 المتوسطات الحسابيةتنازليًا حسب 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

1 3 
والتعلم  االعتيادي التعّلملدي القدرة على التمييز بين 

 االلكتروني
 مرتفع 580. 4.49

 مرتفع 691. 4.31 االلكتروني التعّلملدي المعرفة بماهية  1 2
 مرتفع 719. 4.23 نيأدوار المتعلم بالتعلم االلكترو لدي القدرة على معرفة  4 3

3 7 
لدي القدرة على التعامل مع التقنيات والوسائل 

 االلكتروني التعّلمالمستخدمة في 
 مرتفع 757. 4.23

 مرتفع 750. 4.20 لدي المعرفة بخطوات التحول للتعلم االلكتروني 2 5

6 5 
وني اإللكتر  التعّلملدي القدرة على معرفة أنظمة إدارة 

 Blackboardلـ وا Moodle لــمثل ا
 مرتفع 828. 4.15

لدي القدرة على التعامل مع بعض برامج تأليف  6 7
 Course-labالمحتوى االلكتروني مثل ال 

 متوسط 1.068 3.37

 مرتفع 605. 4.14 اإللكتروني التعّلمكفايات ثقافة   

(، حيث جاءت 4.49-3.37) نما بي( ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت 7الجدول ) يبّين

تروني" االعتيادي والتعلم االلك التعّلم( والتي تنص على "لدي القدرة على التمييز بين 3الفقرة رقم )

( والتي تنص على "لدي 1(، وجاءت الفقرة رقم )4.49في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )
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(، بينما جاءت 4.31االلكتروني" في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ ) التعّلم المعرفة بماهية

( ونصها "لدي القدرة على التعامل مع بعض برامج تأليف المحتوى االلكتروني مثل ال 6الفقرة رقم )

Course-lab( وبلغ المتوسط الحسابي لمجال 3.37" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ .)

 (.4.14ككل )اإللكتروني  التعّلمثقافة كفايات 

 ثانيا: كفايات قيادة الحاسوب

 (8جدول )ال
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بكفايات قيادة الحاسوب مرتبة تنازليًا حسب 

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

1 14 
لدي القدرة على التعامل مع إدارة الملفات من إنشاء وحفظ 

 ليونسخ وتعد
 مرتفع 662. 4.63

1 18 
لدي القدرة على تحويل المستندات النصية إلى مستندات 

 PDFقابلة للنشر بصيغة 
 مرتفع 689. 4.63

استخدم وحدات التخزين الخارجية مثل الفالشات واألقراص  17 3
 CD DVDالمدمجة ,

 مرتفع 653. 4.59

4 13 
 عّلمالتلدي القدرة على التواصل مع الطلبة من خالل أدوات 

 االلكتروني
 مرتفع 629. 4.58

5 8 
   Microsoft Officeلدي القدرة على التعامل مع برنامج ال

 وتطبيقاته
 مرتفع 636. 4.55

6 12 
لدي القدرة على التعامل مع األجهزة الملحقة بالحاسب 

 مرتفع 802. 4.42 والماسح الضوئيكالطابعة 

 مرتفع 811. 4.41 مختلفةة اليت وازالة البرامج الحاسوبيلدي القدرة على تثب 9 7
 مرتفع 859. 4.25 لدي القدرة على التعامل مع برامج الوسائط المتعددة 10 8
 مرتفع Excel 4.13 1.035استخدم برامج الجداول االلكترونية  16 9
 مرتفع 1.013 4.10 تحديث–إزالة  –ة من حيث فحص يبرامج الحمااستخدم  15 10

11 19 
لدي القدرة على تحويل ملفات الصوت والفيديو إلى صيغة 

 ُأخرى باستخدام برامج مناسبة
 مرتفع 1.150 3.97
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

12 11 
ور ر الرسومات والصيلدي القدرة على التعامل مع برامج تحر 

 ةيالرقم
 مرتفع 1.082 3.88

القدرة على معالجة أي خلل في حالة توقف أحد البرامج  لدي 20 13
 عن العمل أو األجهزة الملحقة بالحاسب

 مرتفع 1.047 3.86

 مرتفع 701. 4.31 كفايات قيادة الحاسوب  

(، حيث جاءت 4.63-3.86) نما بي( ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت 8الجدول ) يبّين

( والتي تنصان على "لدي القدرة على التعامل مع إدارة الملفات من إنشاء 18، و14الفقرتان رقم )

وحفظ ونسخ وتعديل"، و"لدي القدرة على تحويل المستندات النصية إلى مستندات قابلة للنشر بصيغة 

PDF( ونصها "لدي 20(، بينما جاءت الفقرة رقم )4.63" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )

عالجة أي خلل في حالة توقف أحد البرامج عن العمل أو األجهزة الملحقة بالحاسب" القدرة على م

(. وبلغ المتوسط الحسابي لمجال كفايات قيادة الحاسوب 3.86بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )

 (.4.31ككل )

 اإلنترنتثالثا: كفايات استخدام شبكات الحاسوب و 

 (9جدول )ال
واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بكفايات استخدام شبكات الحاسوب المتوسطات الحسابية 

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية اإلنترنتو 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 512. 4.75 لدي القدرة على استخدام محركات البحث وتصفح المواقع 23 1

2 28 
لدي القدرة على إرسال ملفات مرفقة برسائل البريد 

 مرتفع 529. 4.72 االلكتروني

3 22 
لدي القدرة على إنشاء البريد إلكتروني والتعامل معه 

 Mailing listواستخدام القوائم البريدية 
 مرتفع 673. 4.63
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 627. 4.62 اإلنترنتلدي القدرة على تحميل البرامج من  24 4

4 29 
لدي القدرة على التواصل مع اآلخرين بالصوت والصورة 

 عبر برامج المحادثة على الشبكة
 مرتفع 643. 4.62

 مرتفع 634. 4.57 اإلنترنتلدي القدرة على توصيل الحاسوب بشبكة  21 6

7 33 
لدي القدرة على التعامل مع المنصات التعليمية مثل ال 

Microsoft Team- Zoom- Mooch 
 مرتفع 692. 4.56

8 30 
لدي القدرة على التحكم في عرض محتوى الدروس عبر 

 الشبكة
 مرتفع 732. 4.48

9 25 
ة يلدي القدرة على الوصول إلى المكتبات اإللكترون

 مرتفع 767. 4.42 ةيالمستقلة والرسم

10 26 
لدي القدرة على استخدام برامج ضغط وفك الملفات 

 اإلنترنتالمحملة على 
 مرتفع 882. 4.37

 مرتفع Facebook 4.33 .980استخدم مواقع التواصل االجتماعي مثل ال 32 11

12 27 
واجه ت التيلدي القدرة على معالجة المشكالت البسيطة 

 الشبكة
 مرتفع 874. 4.27

 متوسط 1.316 3.47 اإلنترنتلدي القدرة على إنشاء موقع على  31 13
 مرتفع 592. 4.45 اإلنترنتاستخدام شبكات الحاسوب و  كفايات  

 (، حيث جاءت4.75-3.47) نما بي( ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت 9الجدول ) يبّين

( والتي تنص على "لدي القدرة على استخدام محركات البحث وتصفح المواقع" في 23الفقرة رقم )

والتي تنص على "لدي القدرة ( 28(، وجاءت الفقرة رقم )4.75المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )

(، 4.72على إرسال ملفات مرفقة برسائل البريد االلكتروني" في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ )

" بالمرتبة األخيرة اإلنترنت( ونصها "لدي القدرة على إنشاء موقع على 31بينما جاءت الفقرة رقم )

 ات الحاسوبلمجال كفايات استخدام شبك (. وبلغ المتوسط الحسابي3.47وبمتوسط حسابي بلغ )

 .(4.45ككل ) اإلنترنتو 
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 رابعا: كفايات تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة

 (10جدول )ال
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بكفايات تصميم البرمجيات والوسائط 

 المتعددة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

لدي القدرة على تضمين األنشطة المناسبة في الدرس  36 1
 االلكتروني

 مرتفع 830. 4.17

2 35 
لدي القدرة على إضافة عناصر الصوت والصورة 

 PowerPointوالرسومات في ملف عرض تقديمي 
 مرتفع 943. 4.16

3 34 
المهارة لتحويل محتوى المادة الدراسية إلى  امتلك

 دروس إلكترونية
 مرتفع 848. 4.13

 مرتفع 874. 4.13 لدي القدرة على تصميم طريقة عرض وتصفح المقرر 41 3

5 40 
لدي القدرة على تحديد آلية التفاعل بين الطلبة 
وبعضهم البعض وبينهم وبين عضو هيئة التدريس 

 وتفاعلهم مع المقرر
 مرتفع 850. 4.10

6 42 
لدي القدرة على إعداد سيناريو تعليمي للمقرر 

 االلكتروني
 مرتفع 897. 4.04

امتلك المهارة لتحديد خطوات تصميم الدروس  37 7
 االلكترونية

 مرتفع 923. 4.02

8 43 
لدي القدرة على تصميم مقررات وأنشطة تعليمية 

 تراعي الفروق الفردية بين الطلبة
 مرتفع 902. 3.98

9 38 
ن يد االرتباطات التشعبية بيامتلك المهارة لتحد

 مكونات المقرر اإللكتروني
 مرتفع 968. 3.96

 مرتفع 898. 3.96 امتلك المهارة لتحديد أساليب التغذية الراجعة 39 9
 مرتفع 787. 4.07 كفايات تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة  

(، حيث جاءت 4.17-3.96) نما بي( ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت 10الجدول ) يبّين

( والتي تنص على "لدي القدرة على تضمين األنشطة المناسبة في الدرس االلكتروني" 36الفقرة رقم )

( والتي تنص على "لدي 35(، وجاءت الفقرة رقم )4.17في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )
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" PowerPointناصر الصوت والصورة والرسومات في ملف عرض تقديمي القدرة على إضافة ع

( ونصهم 39، و38(، بينما جاءت الفقرتان رقم )4.16في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ )

ديد ن مكونات المقرر اإللكتروني"، و"امتلك المهارة لتحيد االرتباطات التشعبية بي"امتلك المهارة لتحد

(. وبلغ المتوسط الحسابي 3.96لراجعة" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )أساليب التغذية ا

 (.4.07لمجال كفايات تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة ككل )

 خامسا: كفايات التقويم
 (11ل )جدوال

سب حالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بكفايات التقويم مرتبة تنازليًا 
 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

1 48 
لدي القدرة على تحديد نقاط القوة والضعف 

 مرتفع 797. 4.17 لدى الطلبة

2 49 
لدي القدرة على مراجعة المهام واألنشطة 

الخاصة بالمقرر دوريًا للتأكد من أنها تلبي 
 التعّلممخرجات 

 مرتفع 798. 4.16

3 45 
امتلك المهارة لتقديم التغذية الراجعة للطلبة 

 بشكل فوري
 مرتفع 784. 4.12

4 44 
امتلك المهارة لوضع معايير علمية يتم من 

 خاللها تقويم تقدم الطلبة
 مرتفع 810. 4.11

5 46 
لدي القدرة على تطوير اختبارات باستخدام 

 مرتفع 955. 4.05 برمجيات متخصصة

5 47 
كل بش التعّلملدي القدرة على مراجعة مخرجات 

 منتظم لضمان الجودة
 مرتفع 866. 4.05

7 50 
امتلك المهارة إلعداد برامج إثرائية تعالج نقاط 

 الضعف عند الطلبة
 مرتفع 947. 3.92

 مرتفع 734. 4.08 كفايات التقويم  
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(، حيث جاءت 4.17-3.92) نما بي( ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت 11الجدول ) يبّين

( والتي تنص على "لدي القدرة على تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلبة" في المرتبة 48الفقرة رقم )

( والتي تنص على "لدي القدرة على 49(، وجاءت الفقرة رقم )4.17األولى وبمتوسط حسابي بلغ )

لمرتبة " في االتعّلماألنشطة الخاصة بالمقرر دوريًا للتأكد من أنها تلبي مخرجات مراجعة المهام و 

( ونصها "امتلك المهارة إلعداد 50(، بينما جاءت الفقرة رقم )4.16الثانية وبمتوسط حسابي بلغ )

 (. وبلغ3.92برامج إثرائية تعالج نقاط الضعف عند الطلبة" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )

 (.4.08يات التقويم ككل )المتوسط الحسابي لمجال كفا
 المتعلقة بالسؤال الثانينتائج ال

دريس هيئة الت أعضاء امتالكالسؤال الثاني: ما هي العوامل التي تحد من درجة النتائج المتعلقة ب
 ية؟األردنفي الجامعات اإللكتروني  التعّلملكفايات 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعوامل التي 

ية، ردناألفي الجامعات اإللكتروني  التعّلمهيئة التدريس لكفايات  أعضاء امتالكتحد من درجة 

 والجدول أدناه يوضح ذلك.

 (12جدول )ال
هيئة التدريس لكفايات  أعضاء امتالكالمتوسطات الحسابية واالنحرافات للعوامل التي تحد من درجة 

 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية يةاألردنفي الجامعات اإللكتروني  التعّلم

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

التحتيةوجود ضعف في البنية  11 1  مرتفع 855. 4.01 

1 18 
العمل االلكتروني يستهلك وقت أكبر مقارنة بالتعلم 

 مرتفع 940. 4.01 االعتيادي

3 3 
االلكتروني إلى جهود إضافية  التعّلمحاجة توظيف 

الهيئة التدريسية أعضاءمن قبل   
 مرتفع 794. 3.91

 التعّلمقلة االمكانيات المادية لتمويل متطلبات  10 4
 االلكتروني

 مرتفع 871. 3.88
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

5 9 
عدم إمكانية تنفيذ الرقابة واألنشطة التقويمية للطلبة 

اإلنترنتعبر   
 مرتفع 970. 3.83

غياب التواصل المباشر)االعتيادي( مما يؤثر سلبًا  13 6
 على استيعاب الطلبة للمادة العلمية

 مرتفع 903. 3.82

األجهزةحدوث خلل مفاجئ في الشبكة أو  15 7  مرتفع 833. 3.79 
 مرتفع 965. 3.72 قلة توافر األجهزة لدى طلبة في منازلهم 1 8
اإلنترنتقلة توافر خدمة  2 8  مرتفع 913. 3.72 

10 14 
الوجاهي )االعتيادي(  التعّلمعدم تقبل استبدال 
 بالتعلم االلكتروني

 مرتفع 921. 3.71

االلكترونيصعوبة تقويم العمل والمحتوى  19 11  متوسط 997. 3.63 

12 7 
مالئمة المحتوى التعليمي للمناهج الجامعية 

 التعّلملألساليب االعتيادية أكثر من أساليب 
 االلكتروني

 متوسط 899. 3.58

13 12 
افتقار عضو هيئة التدريس للتدريب الذي يؤهله 

 إلعداد درس تفاعلي
 متوسط 978. 3.53

هيئة التدريس قلة الوقت المتاح لعضو 16 14  متوسط 991. 3.46 

15 5 
هيئة التدريس بدور وأهمية  أعضاءتدني قناعة 

االلكتروني التعّلم  
 متوسط 1.001 3.44

هيئة التدريس بمهارات استخدام  أعضاءضعف إلمام  4 16
اإلنترنتالحاسوب وشبكة   

 متوسط 950. 3.43

 متوسط 1.073 3.42 االنشغال باألعمال اإلدارية 17 17

18 6 
وجود ضعف باللغة اإلنجليزية مما يعيق التعامل مع 

 المنظومة وبعض البرمجيات التعليمية
 متوسط 1.119 3.27

19 8 
االلكتروني يلغي دورهم في  التعّلماعتقاد البعض بأن 

 عملية التدريس
 متوسط 1.016 3.22

 متوسط 579. 3.65 العوامل التي تحد من امتالك الكفايات  
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(، حيث جاءت 4.01-3.22) نما بي( ان المتوسطات الحسابية قد تراوحت 12الجدول ) يبّين

( والتي تنصان على "وجود ضعف في البنية التحتية"، و"العمل االلكتروني 18، و11الفقرتان رقم )

(، 4.01يستهلك وقت أكبر مقارنة بالتعلم االعتيادي" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )

االلكتروني إلى جهود إضافية من قبل  التعّلم( والتي تنص على "حاجة توظيف 3الفقرة رقم )وجاءت 

(، بينما جاءت الفقرة رقم 3.91الهيئة التدريسية" في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي بلغ ) أعضاء

ة األخيرة بااللكتروني يلغي دورهم في عملية التدريس" بالمرت التعّلم( ونصها "اعتقاد البعض بأن 8)

 اءأعض(. وبلغ المتوسط الحسابي للعوامل التي تحد من درجة امتالك 3.22وبمتوسط حسابي بلغ )

 (.3.65ية ككل )األردنااللكتروني في الجامعات  التعّلمهيئة التدريس لكفايات 
 المتعلقة بالسؤال الثالثنتائج ال

( 0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللةالنتائج المتعلقة ب
الجنس، )الية التتعزى للمتغيرات اإللكتروني  التعّلمهيئة التدريس لكفايات  أعضاءفي درجة امتالك 

 الخبرة، الرتبة األكاديمية(؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك 

اديمية، كحسب متغيرات الجنس، الخبرة، الرتبة األاإللكتروني  التعّلمهيئة التدريس لكفايات  أعضاء

 .والجدول أدناه يوضح ذلك
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 (13جدول )ال
 مالتعلّ هيئة التدريس لكفايات  أعضاءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك 

 الرتبة األكاديميةالجنس، الخبرة، حسب متغيرات اإللكتروني 

 اإللكتروني التعّلمكفايات ثقافة 
كفايات 
قيادة 

 الحاسوب

كفايات 
استخدام 
شبكات 

الحاسوب 
 اإلنترنتو 

كفايات 
تصميم 

البرمجيات 
والوسائط 
 المتعددة

كفايات 
 التقويم

درجة 
 امتالك
 الكفاية

 
 

 الجنس

 ذكر
 4.28 4.11 4.08 4.48 4.36 4.19 س
 631. 728. 812. 622. 699. 616. ع

 أنثى
 4.16 4.02 4.02 4.37 4.19 4.03 س
 555. 747. 730. 511. 695. 567. ع

الخبرة 
 التدريسية

 5اقل من 
 سنوات

 4.42 4.14 4.22 4.65 4.58 4.24 س
 367. 668. 581. 390. 399. 479. ع

5-10 
 4.30 4.12 4.17 4.48 4.39 4.14 س
 551. 723. 730. 532. 621. 568. ع

 22من  أكثر
 4.15 4.05 3.96 4.36 4.17 4.11 س
 686. 761. 860. 656. 782. 658. ع

الرتبة 
 األكاديمية

 محاضر
 4.24 4.07 4.10 4.47 4.29 4.08 س
 590. 598. 711. 563. 773. 637. ع

 أستاذ مساعد
 4.33 4.16 4.16 4.51 4.42 4.22 س
 567. 733. 712. 577. 636. 585. ع

 أستاذ مشارك
 4.24 4.14 4.12 4.42 4.30 4.08 س
 577. 692. 772. 559. 653. 587. ع

 أستاذ
 4.09 3.88 3.80 4.36 4.13 4.12 س
 713. 842. 927. 671. 784. 635. ع

 االنحراف المعياري = س= المتوسط الحسابي  ع

( تباينًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك 13الجدول ) يبّين

رة، الرتبة بسبب اختالف فئات متغيرات الجنس، الخباإللكتروني  التعّلمهيئة التدريس لكفايات  أعضاء

 األكاديمية.
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اين الثالثي التبولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل 

 (.15( وتحليل التباين الثالثي لألداة ككل جدول )14المتعدد على المجاالت جدول )

 (14جدول )ال
 رونيااللكت التعّلمكفايات مجاالت  ألثر الجنس، الخبرة، الرتبة األكاديمية على األحاديتحليل التباين 

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

 الجنس
 235هوتلنج=.

 232ح=.

 التعّلمكفايات ثقافة 
 008. 7.203 2.595 1 2.595 اإللكتروني

 003. 9.038 4.152 1 4.152 كفايات قيادة الحاسوب
كفايات استخدام شبكات 

 014. 6.089 2.057 1 2.057 اإلنترنتالحاسوب و 

 كفايات تصميم البرمجيات
 والوسائط المتعددة

1.442 1 1.442 2.392 .123 

 113. 2.517 1.337 1 1.337 كفايات التقويم

 
 

 الخبرة التدريسية
 102ويلكس=.

 222ح=.

 التعّلمكفايات ثقافة 
 اإللكتروني

.224 2 .112 .311 .733 

 001. 7.225 3.319 2 6.637 كفايات قيادة الحاسوب
كفايات استخدام شبكات 

 اإلنترنتو  الحاسوب
3.570 2 1.785 5.285 .005 

كفايات تصميم البرمجيات 
 والوسائط المتعددة

1.305 2 .653 1.083 .340 

 982. 018. 009. 2 019. كفايات التقويم

 الرتبة األكاديمية
 129ويلكس=.

 220ح=.

 التعّلمكفايات ثقافة 
 473. 840. 303. 3 908. اإللكتروني

 696. 481. 221. 3 663. كفايات قيادة الحاسوب
كفايات استخدام شبكات 

 949. 120. 040. 3 121. اإلنترنتالحاسوب و 

كفايات تصميم البرمجيات 
 والوسائط المتعددة

4.151 3 1.384 2.296 .077 
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 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

 الخطأ

 041. 2.782 1.478 3 4.434 كفايات التقويم
 التعّلمكفايات ثقافة 

 اإللكتروني
131.50

9 
365 .360   

167.66 كفايات قيادة الحاسوب
2 

365 .459   

كفايات استخدام شبكات 
 اإلنترنتالحاسوب و 

123.28
4 365 .338   

كفايات تصميم البرمجيات 
 والوسائط المتعددة

219.99
9 

365 .603   

193.91 كفايات التقويم
7 

365 .531   

 الكلي

 التعّلمكفايات ثقافة 
 اإللكتروني

135.87
7 371    

182.38 كفايات قيادة الحاسوب
5 

371    

كفايات استخدام شبكات 
 اإلنترنتالحاسوب و 

130.02
1 

371    

كفايات تصميم البرمجيات 
 والوسائط المتعددة

229.80
3 371    

199.85 كفايات التقويم
5 

371    

 ( اآلتي:14تبين من الجدول )ي

ألثر الجنس في جميع المجاالت باستثناء ( تعزى a=0.05فروق ذات داللة إحصائية ) وجود -

 كفايات تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة، وكفايات التقويم وجاءت الفروق لصالح الذكور.

( تعزى ألثر الخبرة التدريسية في جميع المجاالت a=0.05 (دم وجود فروق ذات داللة إحصائية ع -

ن الفروق ، ولبيااإلنترنتشبكات الحاسوب و  باستثناء كفايات قيادة الحاسوب، وكفايات استخدام
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ة شفيه كما هو قالزوجية الدالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطري

 (.16مبين في الجدول )

( تعزى ألثر الرتبة األكاديمية في جميع المجاالت a=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) عدم -

كفايات التقويم، ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية تم استخدام باستثناء 

 .(17قة شفيه كما هو مبين في الجدول )المقارنات البعدية بطري

 (15جدول )ال
ريس هيئة التد أعضاءألثر الجنس، الخبرة، الرتبة األكاديمية على درجة امتالك  األحاديتحليل التباين 

 االلكتروني التعّلملكفايات 

 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية
 011. 6.512 2.342 1 2.342 الجنس

 060. 2.827 1.017 2 2.033 الخبرة التدريسية
 456. 871. 313. 3 940. الرتبة األكاديمية

   360. 365 131.239 الخطأ
    371 138.367 الكلي

 ( اآلتي:15يتبين من الجدول )

 6.512( تعزى ألثر الجنس، حيث بلغت قيمة ف a=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

 ، وجاءت الفروق لصالح الذكور.0.011وبداللة إحصائية بلغت 

( تعزى ألثر الخبرة التدريسية، حيث بلغت قيمة a=0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

 .0.060وبداللة إحصائية بلغت  2.827ف 

( تعزى ألثر الرتبة األكاديمية، حيث بلغت قيمة a=0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

 .0.456وبداللة إحصائية بلغت  0.871ف 
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 (16جدول )ال
الخبرة التدريسية على كفايات قيادة الحاسوب، وكفايات استخدام المقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر 

  اإلنترنتشبكات الحاسوب و 

 الخبرة  الكفاية
المتوسط 
 الحسابي

 5اقل من 
 سنوات

5-10 
من  أكثر

22 

كفايات قيادة 
 الحاسوب

    4.58 سنوات 5اقل من 
5-10 4.39 .19   
  *22. *41. 4.17 10أكثر من 

كفايات استخدام 
شبكات الحاسوب 

 اإلنترنتو 

    4.65 سنوات 5اقل من 
5-10 4.48 .17   

  12. *29. 4.36 10من  أكثر
 α = (0.05دالة عند مستوى الداللة ) *

 ( اآلتي:16يتبين من الجدول )

 5من جهة وكل من اقل من  10( بين أكثر من a=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

 و ،سنوات 5من جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح كل من اقل من  5-10سنوات، و

 في كفايات قيادة الحاسوب.  (10-5)

وجاءت الفروق  10سنوات وأكثر من  5( بين اقل من a=0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

 .اإلنترنتسنوات في كفايات استخدام شبكات الحاسوب و  5لصالح اقل من 

 (17جدول )ال
 المقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر الرتبة األكاديمية على كفايات التقويم

 الرتبة الكفاية 
المتوسط 
 الحسابي

 محاضر
أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
 مشارك

 أستاذ

 كفايات التقويم

     4.07 محاضر
    09.- 4.16 أستاذ مساعد
   02. 07.- 4.14 أستاذ مشارك

  *27. *28. 19. 3.88 أستاذ
 a= (0.05)دالة عند مستوى الداللة  *
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استاذ من جهة وكل ( بين a=0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية )17يتبين من الجدول )

 مساعد وأستاذوأستاذ مشارك من جهة اخرى وجاءت الفروق لصالح كل من أستاذ  من أستاذ مساعد

 مشارك في كفايات التقويم.
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 :الفصل الخامس
 نتائج والتوصياتالمناقشة 

دراسة لالدراسة في ضوء التحليل اإلحصائي لمتغيرات ا نتائجمناقشة يتضمن هذا الفصل عرضًا ل

، وعلى ضوء هذه النتائج قامت الباحثة بكتابة التوصيات التي تم التوصل األسئلة الموضوعة واختبار

 كاآلتي:على نتائج الدراسة وهي موضحة  بناءً إليها 
شة ال ئج مناق  المتعلقة بالسؤال األولنتا

  هيئة  أعضاء امتالكما درجة  على:السؤال األول والذي ينص المتعلقة بنتائج المناقشة
 ية؟األردنفي الجامعات اإللكتروني  التعّلمالتدريس لكفايات 

ية بشكل ناألردفي الجامعات اإللكتروني  التعّلمهيئة التدريس لكفايات  أعضاء امتالكإن درجة 

( وبمتوسط كلي مقداره 4.45-4.07ما بين )تراوحت المتوسطات الحسابية و  عام كانت مرتفعة،

اءت ، بينما جفي أعلى مرتبة اإلنترنتشبكات الحاسوب و  استخدامجاءت كفايات حيث  (،4.24)

أن أغلب  وقد ُتعزى هذه النتيجة إلىكفايات تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة بالمرتبة األخيرة. 

ثة في مجال الحدي تللتطورااألساتذة الجامعيين في وقتنا الحاضر لديهم وعي وثقافة عالية، نتيجًة 

أمرًا حتميًا ال  اإللكتروني التعّلمعضو هيئة التدريس لكفايات  امتالكلوجيا التعليم، حيث بات و تكن

هود إلى بذل ج اضطروايمكن التفادي عنه، وخاصًة في ظل الظرف الحالي مع جائحة كورونا، فقد 

مهاراتهم  ويروتط ،ية لهماألردنتي تطرحها الجامعات شخصية ومكثفة وذلك بأخذ الدورات التأهيلية  ال

بيق ما والعمل على تطاإللكتروني  التعّلموخبراتهم عن طريق مواكبتهم لكل ما هو جديد في مجال 

  .التدريسمن خبرات ومعارف بشكل مباشر أثناء ممارسة عملية  اكتسبوه
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 لكافة المجاالت وفيما يلي عرض  

ط على مرتبة بمتوسعلى أ ((اإلنترنتشبكات الحاسوب و  استخدامكفايات ))حيث حصل مجال  -1

 ؛ وبالرجوع لفقرات هذا المجال فقد جاءت الفقرة رقمةتقدير مرتفعوبدرجة  (4.45حسابي بلغ )

محركات البحث وتصفح المواقع" بالدرجة  استخدامالقدرة على  ( والتي تنص على "لديّ 23)

واكبت التقدم التقني  الجامعات لى أنوقد تعزى النتيجة إ(.4.75األولى وبمتوسط حسابي بلغ)

هيئة  ضاءعأل حيث أنها وفرت منذ بدايات ظهورها وتوظيفها في التعليم، اإلنترنتبشبكات 

التدريس أجهزة حاسوب في مكاتبهم وفي مختبرات الجامعة والقاعات التدريسية وجميعها موصولة 

لديهم المهارات م و ، باإلضافة إلى أنهم يمتلكون أجهزة حاسوب شخصية في منازلهاإلنترنتبشبكة 

 في مختلف المجاالت سواء المتعلقة بإنشاء أبحاث اإلنترنتالكافية في البحث والتصفح عبر 

أو  ،خاصة بهم أو بالبحث عن البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنهج التعليمي الذي يدرسوه

الخاصة بنطاق  األمورحتى بالمهارات المرتبط بالتواصل مع الطلبة بالبريد اإللكتروني وغيرها من 

القدرة على إنشاء موقع على  لديّ  " على نّصتوالتي  (31) جاءت الفقرة رقمو  .العملية التعليمية

 ر هذه النتيجة مرضية نوعًا ما إالتعتب (.3.47" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )اإلنترنت

 امل ومنها:إلى عدة عو  يعزى قدالفقرات، نسبة هذه الفقرة من بين بقية  انخفاضفي سبب الأن 

تلك األستاذ لمية يمففي الكليات الع هيئة التدريس، أعضاء اي يتبع لهالتالكلية  نوع ختالفا

درجة الشبكة بوالتعامل مع للتواصل مع الطلبة  اإلنترنتمواقع على على إنشاء  الجامعي قدرة

لى أن إ التخصص، إضافةً وذلك بحكم طبيعة  من األستاذ الذي يتبع للكليات اإلنسانية أكبر

على  وااعتادون الرغبة والهمة لتطوير قدراتهم خاصًة كبار السن كونهم ال يملكالبعض منهم 

 التقليدية.األساليب 
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لحاسوب(( ))بكفايات قيادة اهيئة التدريس للمجال الثاني المتعلق  أعضاء استجابةوأظهرت نتائج  -2

( وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل 4.63-3.86بين)ما قد تراوحت المتوسطات الحسابية أن 

تنصان على "لدي القدرة على التعامل مع  ( واللتان14،18جاءت الفقرتان رقم ) (،حيث4.31)

، " ولدي القدرة على تحويل المستندات النصية إلى لفات من إنشاء وحفظ ونسخ وتعديل"إدارة الم

( ونصها " 20" في المرتبة األولى، بينما جاءت الفقرة رقم )pdf مستندات قابلة للنشر بصيغة

لدي القدرة على معالجة أي خلل في حالة توقف أحد البرامج عن العمل أو األجهزة الملحقة 

هيئة  اءأعضأن األغلبية من إلى بالحاسب" بالمرتبة األخيرة. ومن الممكن أن تعزى هذه النتيجة 

بالتالي هم يمتلكون الخبرات الكافية التي تمكنهم من قيادة الحاسوب ، فICDLالتدريس تلقوا دورات 

في  واءً س الحاسوب بكثرة استخدامملزمون في  إضافًة إلى أنهم ،بكل سهولة وييسر والتعامل معه

ة وكونهم يمتلكون أجهز  .كإعداد اإلختبارات والتحضير للدروس ةأو التدريسياألمور اإلدارية 

 لكنو . ن على تطوير مهاراتهم في قيادة الحاسوب بشكل ذاتيو حاسوب شخصية فإنهم قادر 

المؤكد أن الجميع ال يمتلك القدرة على معالجة أي خلل يتعلق في الحاسب  ذلك فمن من بالرغم

لذلك ، و اآللي وبرامجه وذلك لوجود أشخاص مختصين في الجامعات لمعالجة أي خلل قد يحصل

 .مر بنفسهفإن المعظم لم يعتد على تدارك األ

 راوحتتحيث كانت عالية؛ فقد  اإللكتروني(( التعّلم))كفايات ثقافة أما نتائج فقرات مجال  -9

(. 4.14( وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل )4.49-3.37المتوسطات الحسابية ما بين )

 يادياالعت التعّلم( والتي تنص على " لدي القدرة على التمييز بين 3حيث جاءت الفقرة رقم )

( ونصها " لدي 1" في المرتبة األولى وتالها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )التعلم اإللكتروني و 

يعزى ذلك إلى أن الوباء الذي أجبر الجامعات باللجوء  ". وقداإللكتروني  التعّلمالمعرفة بماهية 

 التعّلم(، زاد من وعيهم حول أهمية 2021و 2020) خالل سنتياإللكتروني  التعّلمطبيق إلى ت
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 أعضاءن ، حيث أن الكثير مالجائحة انتهاءفيه حتى بعد  رارواالستموالتوجه نحوه اإللكتروني 

برتهم خ، وذلك لقلة يد من الصعوبات في بداية الجائحةيواجهون العدالهيئة التدريسية كانوا 

التدريبية  ؛ إال أنه وبعد خضوعهم للدوراتاإللكتروني وكيفية تطبيقه التعّلمودرايتهم في مفهوم 

وممارستهم لما تلقوه أثناء أداء وظيفتهم، فقد أصبحوا أكثر خبرًة ودرايًة في استخدام منظومة 

لتعليمية ر العملية ااإللكتروني ومواكبة التطورات الحديثة ذات العالقة بما يضمن استمرا التعّلم

 ونجاحها.

، (4.17-3.92متوسطات حسابية تراوحت ما بين )(( ))كفايات التقويمكما أظهرت نتائج مجال  -1

( والتي تنص على " 48الفقرة رقم )، حيث جاءت (4.8)للمجال ككل وبلغ المتوسط الحسابي 

رة رقم األولى، وجاءت الفق" في المرتبة  لدي القدرة على تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلبة

لمرتبة " با امتلك المهارة إلعداد برامج إثرائية تعالج نقاط الضعف عند الطلبة ( ونصها "50)

ًا رئيسيًا مكون هيئة التدريس ألهمية التقويم كونه يعتبر أعضاءويعزى ذلك إلى إدراك  األخيرة.

لوكه في ليمية للطالب، كونه يغير في سفي المسيرة التعلكافة أنظمة التعليم؛ ويلعب دورًا حاسمًا 

عمليات قياس قابليته للمادة الدراسية والجميع النواحي سواء اإلنفعالية أو المعرفية، وذلك من خالل 

توى وغيرها من العوامل التي تؤثر على مسه لإلختبارات، ئداأمه و العقلية التي مارسها أثناء تعلّ 

م عملية منهجية تقوم على أسس عملية، تستهدف إصدار الحك. فالتقويم المتعلم وناتجه التعليمي

 فوالموضوعية على مدخالت ومخرجات العملية التعليمية. وبالتالي تحديد نقاط القوة والضع

 .التخاذ القرار المناسب لإلصالح

األخيرة  والذي جاء بالمرتبة ((كفايات تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة))مجال  نتائجوبينت  -5

 (، وتراوحت المتوسطات الحسابية لفقراته ما4.07بين باقي الكفايات بمتوسط حسابي بلغ ) من

( والتي تنص على "لدي 36الفقرة رقم )جاءت ، حيث وبدرجة تقديرها مرتفع (4.17-3.96بين )
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القدرة على تضمين األنشطة المناسبة في الدرس االلكتروني" في المرتبة األولى، بينما جاءت 

المقرر  ن مكوناتيد االرتباطات التشعبية بي"امتلك المهارة لتحد ا( ونصهم39، و38ن رقم )الفقرتا

 ه النتيجةهذو اإللكتروني"، و"امتلك المهارة لتحديد أساليب التغذية الراجعة" بالمرتبة األخيرة. 

بين  عام، ولكن تصنيفها بالرتبة األخيرة من لمناسبة لما يتعلق بكفايات التصميم ككل وبشك

صميم هيئة التدريس حول ت أعضاءالكفايات السابقة؛ قد يعزى إلى عدم وجود خبرات سابقة لدى 

لذين ال يقع ا عضاءوخاصًة األ البرمجيات التعليمية وتحويل المادة الورقية إلى محتوى إلكتروني

في  د ضعف، إضافًة إلى وجو اختصاصهممن الحاسوب وتوظيف الوسائط المتعددة ض استخدام

ن سريعة ومكثفة وتتضم في هذا المجال، فالدورات تكونلهم الجامعات  الدورات التي تقدمها 

متعددة تصميم البرمجيات والوسائط العملي، مع العلم بأن الجانب تفتقر للفقط و  نظريالجانب ال

ن ما أك .تدريب عملي مكثف، إضافة إلى وجود عاليةالمهارات لالكثير من الجهد وا يحتاج إلى

لقدرة ا وتنص على "لديّ  (اإللكتروني التعّلمثقافة كفايات مجال )التي تقع ضمن  (6الفقرة رقم )

" جاءت  Course- Labلـ على التعامل مع بعض برامج تأليف المحتوى اإللكتروني مثل ا

، وهذا يؤكد على أنه بالرغم من (3.37بالمرتبة األخيرة من بين الفقرات بمتوسط حسابي بلغ )

هيئة تدريس قادرين على إعداد محتوى إلكتروني إال أنه ما  أعضاءدورات تدريبية ووجود وجود 

 هنالك ضعف ملحوظ في هذا المجال. زال

 (2017) جويفل، وشنيكات العايد، العويمر،مع دراسة  النتائج العامة بمجموعهاوتوافقت هذه 

 جاءت بتقدير مرتفع.اإللكتروني  التعّلمكفايات  امتالكدرجة حيث أشارت النتائج إلى أن 
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شة ال ئج مناق  المتعلقة بالسؤال الثانينتا

  تالكام: ما العوامل التي تُحد من السؤال الثاني والذي ينص علىالمتعلقة بائج نتالمناقشة 
 ية؟األردنفي الجامعات اإللكتروني  التعّلمهيئة التدريس لكفايات  أعضاء

ت هيئة التدريس في الجامعا أعضاءأفراد العينة وهم  الستجابةأظهرت نتائج السؤال الثاني 

، اإللكتروني التعّلملكفايات  امتالكهمتُحد من  لعوامل )التحديات( التيية على الفقرات المتعلقة بااألردن

 (0.579، واإلنحراف المعياري )(4.01-3.22) قد تراوحت ما بينو  -:التاليةالمتوسطات الحسابية 

تروني اإللك التعّلمقلة وعي المجتمع بثقافة  :وقد يعود ذلك لعدة عوامل وأهمها ،توسطةوبدرجة مُ 

زمة تحت ظل أ مفاجئ، كما أن تحول نظام الجامعات من التقليدي إلى اإللكتروني بشكل هميتهوأ

أضعف فاعلية عضو هيئة التدريس في كافة الجوانب التدريسية وذلك لعدم جاهزيته  فيروس كورونا

حددة م استراتيجيات؛ فالتحول من نظام تقليدي إلى إلكتروني يتطلب للمهارات الالزمة وامتالكه

تنصان على "وجود ضعف  نتيلوال (18و11ن رقم )يتبين أن الفقرت لفقراتلوبالرجوع  .وتخطيط مسبق

تا في المرتبة أكبر مقارنة بالتعلم اإلعتيادي" ظهر  اً "العمل اإللكتروني يستهلك وقتو في البنية التحتية"،

( والتي تنص على "حاجة 3وجاءت الفقرة رقم ) مرتفع،( وبتقدير 4.01األولى بمتوسط حسابي بلغ )

ة بمتوسط هيئة التدريس" بالمرتبة الثاني أعضاءإلى جهود إضافية من قبل اإللكتروني  التعّلم توظيف

كون التعليم إلى . وقد يعزى ذلك وبتقدير مرتفع (،0.794( وانحراف معياري )3.91حسابي بلغ )

بعض  نبالرغم من أو  اإللكتروني، التعّلمالعالي لم يوفر للجامعات جاهزية كافية لتطبيق منظومة 

سبب كما يجب ب استخدامهاإال أنه لم يكن يتم  التعليم؛الجامعات كان لديها مراكز لهذا النمط من 

 أنحاءعظم مفي  اإلنترنت وجود ضعف في شبكات ذلك إضافة إلى لتنفيذه،ين تقبل الكثير عدم 

  المملكة.

ة التدريس، هيئ أعضاءيحتاج لوقت وجهد أكبر من قبل اإللكتروني  التعّلمأما فيما يتعلق بأن 

 لتعّلماهيئة التدريس مدركون لألدوار التي يتحتم عليهم القيام بها في ظل  أعضاءفهذا يعزى إلى أن 
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أكثر من ذلك  تضمنتلم تعد مجرد تلقين للمعلومات بل أصبحت وبأن العملية التعليمية اإللكتروني 

وتصميم البيئة  مالتعلّ هم نحو الطلبة وتوجيهتحفيز و ، التربويةكتصميم المحتوى التعليمي واألنشطة 

 مومهاراته ماتهو الكثير من الجهود في تطوير ذ مهمن األدوار التي تتطلب منوغيرها الَتعليمية الَتعُلمية 

( ونصها 8نتيجة الفقرة رقم ) النتيجة؛ومما يؤكد على هذه  بكفاءة وعلى أكمل وجه. مللقيام بواجبه

رتبة األخيرة حيث جاءت بالم ُيلغي دورهم في عملية التدريس"،اإللكتروني  التعّلمالبعض بأن  اعتقاد"

وجود المدرس كعامل  ضرورةيؤكد على  فهذا متوسطة،( وبدرجة تقدير 3.22بمتوسط حسابي بلغ )

يمانه بالدور الذي يقوم به تحت ة يأساسي في العملية التعليم ال يمكن ف ي،اإللكترون التعّلممظلة وا 

عليمية سير العملية الت غيابه عن عملية التعليم يعيق ، النبأي شكل من األشكال اإلستغناء عنه

 .هامن ةالمرجوّ هداف تحقيق األو 

بنسبة  تحدياتحيث أظهرت النتائج وجود  (2015) العمريوتوافقت هذه النتيجة مع دراسة 

  اإللكتروني. التعّلمهيئة التدريس لمنظومة  أعضاء استخدامتحول دون  متوسطة
شة ال ئج مناق  المتعلقة بالسؤال الثالثنتا

  ة هل توجد فروق ذات داللة إحصائي: السؤال الثالث والذي ينص علىالمتعلقة بائج نتالمناقشة
روني اإللكت التعّلم هيئة التدريس لكفايات أعضاء( في درجة امتالك 0.05عند مستوى الداللة )

 جنس؟لمتغير التعزى 

فة في كا السؤال الثالث وجود فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى ألثر الجنسأظهرت نتائج 

وجاءت الفروق  ،"كفايات التقويم"، و"كفايات تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة" باستثناء المجاالت

ر يمتلكون متسعًا من الوقت أكث ن الذكورلصالح الذكور. وبحسب رأي الباحثة فإن ذلك يعود إلى أ

، مما زاد من مهاراتهم ووعيهم في بشكل يومي اإلنترنتوب وشبكات الحاس استخداممن اإلناث في 

 اً نا لمدة عامين، حيث شكل الوباء ضغطًا كبير و ؛ خاصًة مع وجود ظرف وباء كور اإللكتروني التعّلم

نهن ناث كون األغلبية مالدراسي عليهم وباألخص فئة اإل العبء هيئة التدريس وأثقل أعضاءعلى 
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عداد اإل، فلم يعد التدريس أكبر أعبائهن بمتابعة الطلبة والتحضربات بيوت ختبارات ير للدروس وا 

بح عن بعد م أصي، بل توجب عليهن أيضًا متابعة أبنائهن الملتحقين في المدارس كون التعلفقط

ى األمهات وعلعلى عاتق أولياء أمورهم  بالدرجة األولى  دارس يقعلموالجزء األكبر في متابعة طلبة ا

 واستخداموب سواًء في قيادة الحاسكن الوقت الكافي لتطوير مهاراتهن يمتل ن، وبذلك لم يُعدتخصيصاً 

 .كما يجب ومواكبة مستجداتهااإللكتروني  التعّلممنظومة  استخدامأو في  اإلنترنت

ميم البرمجيات والوسائط فروق ذات داللة إحصائية في مجال تصوتفسر الباحثة عدم وجود 

ة التدريس هيئ عضاءم ألإلى عدم كفاية وجدية الدورات التي تُقدّ يرجع ذلك  والتقويم، بأن، المتعددة

     الجامعات.من قبل 

والتي تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  (2011)ب اّل كُ  وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة

 .اإللكتروني التعّلموثقافة تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور في مجال قيادة الحاسوب 

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  على:مناقشة نتائج السؤال الثالث والذي ينص
 اإللكتروني التعّلمهيئة التدريس لكفايات  أعضاء( في درجة امتالك 0.05مستوى الداللة )

 الخبرة؟تعزى لمتغير 

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الخبرة التدريسية في جميع عدم أظهرت النتائج 

حيث "، تاإلنترنشبكات الحاسوب و  استخدام"كفايات قيادة الحاسوب" و"كفايات  باستثناءالمجاالت 

( سنوات والذين خبرتهم 10-5هيئة التدريس الذين تتراوح خبرتهم بين ) أعضاء امتالكجاءت درجة 

مجال و ، سنوات في مجال قيادة الحاسوب 10سنوات أعلى من الذين خبرتهم أكثر من  5أقل من 

التدريس  هيئة أعضاءويرجع ذلك بحسب رأي الباحثة إلى أن  ،اإلنترنتشبكات الحاسوب و  استخدام

سنوات، كانت فترة تعليمهم مواكبة للتقدم التكنولوجي  10سنوات وأقل من  5الذين خبرتهم أقل من 
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ن المهارات الالزمة كو ، فهم معتادين باألصل عليها ويمتلاإلنترنتستحدثات التقنية وشبكات وتطور الم

، وبالتالي لديهم قدرة أكبر بتوظيفها في مهنة التدريس بدرجة أفضل من الذين خبرتهم الستخدامها

عصر التطور التقني ولم تعتمد دراستهم على الحاسب  ايواكبو لم  ن هؤالءحيث أ، سنوات 10أكثر من 

نما  ولهذا فإن  ،كان يستخدم فيها القلم والورقة فقطساليب التقليدية التي على األ اعتمدتاآللي وا 

تباع ما إلستقرار و الكثير من كبار السن ليس لديهم القابلية في التغيير فهم دائمًا يميلون ل  اعتادواا 

 .عليه

فروق ذات  إلى وجودر ( والتي تشي2020ن )والقطا دراسة الكندريوتوافقت هذه النتيجة مع 

سنوات  10هيئة التدريس الذين خبرتهم أقل من  أعضاءداللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة ولصالح 

 .اإلنترنتو شبكات الحاسوب  خدامواستفي مجال قيادة الحاسوب 

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  على:مناقشة نتائج السؤال الثالث والذي ينص
 اإللكتروني التعّلم هيئة التدريس لكفايات أعضاء( في درجة امتالك 0.05مستوى الداللة )

 ؟الرتبة األكاديمية تعزى لمتغير

لرتبة في كافة المجاالت أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر ا

 اضطرواتبهم بمختلف ر هيئة التدريس  أعضاءكفايات التقويم"، وتفسر الباحثة ذلك بأن " باستثناء

، كما أن لكترونياإل التعّلموبالتالي أصبحوا مدركين أكثر لثقافة اإللكتروني  التعّلممنظومة  الستخدام

 الجتيازهمم وفقاً هوربط ترقيت ،الجامعة على مدار العامفرها لهم والتي تو خضع لدورات تدريبية يجميعهم 

غايات لفي مهنتهم سواًء  اإلنترنتالحاسوب و  باستخدام مون، باإلضافة إلى أنهم ملز لتلك الدورات

، هم وبين الطلبةوبين ،الت البريدية بينهم وبين الجامعةللمراس والمنتديات أ الستخداملبحث العلمي أو ا

و من تخصصات مختلفة، أي أن كافة أعمالهم زمالئهم المدرسين في ذات التخصص أوبينهم وبين 

 .اإلنترنت اإلدارية والمهنية تعتمد بشكل كلي على الحاسوب وشبكة
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لصالح و تعزى لمتغير الرتبة في كفايات التقويم وتفسر الباحثة وجود فروق ذات داللة إحصائية 

مر بالعديد من التجارب والخبرات المشارك األستاذ أن  ويعلل ذلك، أستاذ مساعد وأستاذ مشارك

أما األستاذ المساعد كونه برتبة أقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك وهو بعمر أقل فيكون  ،كاديميةاأل

ص دائمًا يحر  فكالهمالذلك ، ويسعى للترقية إلى رتب أخرى لديه شغف في تعلم كل ما هو جديد

افة المجاالت كتزيد من الكفايات التدريسية لديه في أدائه من خالل حضوره للدورات التي  على تطوير

 .في العملية التعليمية اصر األساسيةومنها التقويم ألهميتها وكونها من العن

وجود فروق ذات ( والتي تشير إلى 2020) الكندري والقطان وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة

 مشارك.داللة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية لصالح أستاذ مساعد وأستاذ 

 التوصيات 

 لتعّلماالتدريس والطلبة حتى يتسنى لهم تطبيق منظومة هيئات  عضاءالدعم الفني الالزم أل توفير -

 بكفاءة.اإللكتروني 

للمدرس الجامعي من قبل الجامعة، بحيث ذات إمكانيات متطورة العمل على توفير أجهزة حديثة  -

تتناسب مع التعليم اإللكتروني، إضافة إلى العمل على صيانة األجهزة الموجودة في مختبرات 

 الجامعة بشكل مستمر.

 جامعة إلخراج البرامج التعليمية االلكترونية العمل على توفير أستوديو في كل -

م التدريس وعلى عدة مستويات والتي من شأنها أن ُتكسبه اتهيئ عضاءأل تدريبية دوريةعقد دورات  -

 ومواكبة مستجداتها.اإللكتروني  التعّلممنظومة  الستخدامالكفايات الالزمة 

أن تكون الدورات تدريبة تضمن الجانب العملي التطبيقي أكثر من الجانب النظري وخاصًة في  -

عداد اإلخ  تبارات إلكترونيًا.مجال تصميم المحتوى التعليمي اإللكتروني وا 
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تشجيع طلبة الدراسات العليا على عمل دراسات مشابهة لهذه الدراسة على أن تتضمن متغيرات  -

 نظرهم.ُأخرى من وجهة 

إللكتروني ا التعّلمحول فاعلية البرمجيات الحديثة المستخدمة في منظومة مستقبلية إجراء دراسات  -

 . وأثرها في إثراء العملية التربوية

 المقترحات 

تعليم إلكتروني داخل األقسام كمصدر ثابت في الجامعة للمدرس الجامعي،  ارتباطتعيين ضابط  -

شديد الرقابة لتاإللكتروني  التعّلمللجوء إليه عند الحاجة، باإلضافة إلى وجود نائب للعميد في 

 هيئة التدريس، وأن يكون لديه صالحيات قوية في العقوبة والتحفيز. أعضاءعلى 

على  ء، واإلبقاوتطبيقهوأهمية التوجه نحوه اإللكتروني  التعّلمنشر الوعي في المجتمع حول ثقافة  -

 جائحة كورونا. انتهاءتدريس بعض المساقات عن بعد، حتى بعد 
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 . متوفر على موقع:والتعليم عن بعدالتعّلم اإللكتروني (. 2519جنبي، كمال. )ال
(https://www.noor-book.com تاريخ الدخول )م.11/11/2525 

 .ةدار المعرف، بيروت: الصحاح معجم(. 2555) .إسماعيلالجوهري، 

 ءأعضاكل من  في جامعة تشرين من وجهة نظرالتعّلم اإللكتروني واقع (. 2511حاسمو، سهى. )
 .ادمشق: سوريمنشورة، جامعة دمشق،  دكتوراهأطروحة  الهيئة التدريسية والطلبة.

، المتوسطةات الالزمة إلعداد معلم العلوم للمرحلة يمقترح للكفا ر(: تصو 2559)خالد.  في،يالحذ
 ة.يالتربو العلوم  (،1)16 ،سعودجامعة الملك  مجلة
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( ودورها في تفعيل االتصال LMSاإللكتروني) التعّلمأنظمة إدارة  "الحربي، محمد. ورقة عمل بعنوان 
 هجري.1128التربوي، تبوك، لإلشرافاللقاء الثاني عشر  العملية التربوية والتعليمية". في

 .جدار المناهعمان:  .التعّلم اإللكتروني(. 2551حسن، ماهر. )

لعلم المحاسبة من وجهة نظر التعّلم اإللكتروني ( . التحديات التي تواجه 2521حماد، محمد. )
 دياتاقتصامجلة التدريس وطالب قسم المحاسبة بمختلف الجامعات السودانية.  ةهيئ أعضاء
 .195-119 (، ص17)1العدد  ،أفريقياشمال 

معلمي اللغة العربية بالمرحلة الثانوية في دولة الكويت  امتالك(. درجة 2517الحميدي، حامد. )
من وجهة نظرهم وعالقته بكل من الجنس والمؤهل العلمي والخبرة التعّلم اإللكتروني لكفايات 

 .19-1(، 9)11،المجلة الدولية للبحوث التربويةالتدريسية. 

في جامعة النجاح الوطنية ودوره في تحقيق التعّلم اإللكتروني واقع (. 2516حنتولي، تغريد. )
 أعضاءبرامج كلية التربية و  -التفاعل بين المتعلمين من وجهة نظر طلبة كلية الدراسات العليا

 .ننابلس: فلسطيرسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،  الهيئة التدريسية.

التعّلم ملتقى  الشخصية. التعّلمإلى بيئات التعّلم اإللكتروني من نظم إدارة (. 2558، هند. )الخليفة
 . الرياض، المملكة العربية السعودية.21/5/1129-19األول. اإللكتروني 

 ، ديسمبر، العددمجلة المعرفةفي )المخلوط(.  لاإللكترونية: الح(. المدرسة 2552الرافعي، عمر. )
 .89-79 ص، 91

ة ياألردنهيئة التدريس في الجامعة  أعضاء امتالك(. درجة 2518الزبون، مأمون والرواحنة، فاطمة. )
ة لضمان المجلة العربيوعالقتها ببعض المتغيرات. التعّلم اإللكتروني أدوات  استخداملمهارات 

 .55-29(، 96)11،جودة التعليم الجامعي

 .الدراسات اإلجتماعية طبيعتها وطرائق تعليمها وتعلمها(. 2511الزيادات، ماهر، وقطاوي، محمد )
 .األردنعمان.  للنشر،(. دار الثقافة 1)ط.

 .دار خوارزم للنشر جدة، ،1ط اإللكتروني،التعّلم ات يكفا( . 2557محمد محمود. ) ن،يالدن يز 

 الرشد.مكتبة  اض،يالر  اإللكتروني،التعلم م و يا التعليتكنولوج( . 2551)أحمد.  سالم،
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هيئة التدريس في  أعضاءلدى التعّلم اإللكتروني (. مهارات 2511سهيل، تامرو مصلح، معتصم. )
 .98-11(، 15)5،المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوحجامعة القدس المفتوحة بدولة فلسطين. 

 (. عمان: دار كنوز المعرفة.2)ط التكنولوجيا التعليمية(. 2515شحادة، أمل عايد )

 . متوفر على موقع:اإللكتروني   التعّلمأنظمة إدارة (. 2512الشهري، محمد. )
http://mohd422.blogspot.com))  م.7/12/2525تاريخ الدخول 

 (. القاهرة: دار الفكر.2)ط إعداده وتدريبه -كفاياته -المعلم(. 2556طعيمة، رشدي. )

براهيم، شاكر. ) ، نزارنعبد الحسي ليم في التع استخدامهومعوقات التعّلم اإللكتروني (. واقع 2525وا 
مجلة العلوم الهندسية الجامعي من وجهة نظر طلبة كلية اإلمام األعظم الجامعة العراق. 

 .116-151 (،1) 9، العدد وتكنولوجيا المعلومات

 (. القاهرة: عالم الكتب.1)ط فلسفة التعليم عبر الشبكات.  (. 2555عبد الحميد، محمد. )

 –: من السلوكية إلى البنائية اإلنترنتالتصميم التعليمي عبر (. 2515د العاطي، حسن. )عب
 االسكندرية: دار الجامعة الجديدة. نماذج وتطبيقات.

، ورقة عمل مقدمة للندوة االقليمية في الدول الناميةالتعّلم اإللكتروني (. 2559عبد المنعم، إبراهيم. )
، يوليو. متوفر على موقع: التعليم، دمشقحول توظيف تقنيات المعلومات واالتصال في 

(http://wwwituarabic.org تاريخ الدخول )م.21/11/2525 

 . إصدار خاصفي مصر وآثاره اإلقتصاديةالتعّلم اإللكتروني تطور (. 2558عليوة، زينب توفيق )
 در عن: المجلة العربية لإلدارة.محكم صا

 استخدامهيئة التدريس في جامعة اليرموك عن  أعضاء(. أسباب عزوف 2515العمري، محمد. )
ية في العلوم األردنالمجلة على موقع الجامعة من وجهة نظرهم. التعّلم اإللكتروني منظومة 
 .126-117(، 1)11، التربوية

 أعضاء امتالك(. درجة 2518، مصطفى وشنيكات، خالد. )العويمر، وليد والعايد، حسن وجويفل
ؤتة للبحوث، م اإللكتروني.التعّلم ية لكفايات األردنهيئات تدريس العلوم السياسية في الجامعات 

 .992-289 (، ص2) 99، سلسلة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
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، عمان: دار الشروق 1، طداءاأل ،كفايات التدريس، التدريب، المفهوم(. 2559الفتالوي، سهيلة. )
 للنشر والتوزيع.

. جلة العلومموخصائصه وأهدافه ومميزاته وسلبياته. التعّلم اإللكتروني (. أهمية 2511قاسم، أمجد. )
 م.1/12/2525( تاريخ الدخول http://al3loom.com/?p=12948متوفر على موقع: )

الهيئة  أعضاءالتي تواجه م اإللكتروني التعلّ (. تحديات 2519القضاة، خالد والمقابلة، بسام. )
 .251-219(، 9)19 ،مجلة المنارةية الخاصة. األردنالتدريسية في الجامعات 

ب لدى ُمعلمي التعليم التفاعلي الُمحوسالتعّلم اإللكتروني درجة توافر كفايات  (.2511ُكاّلب، رامي )
عة جام منشورة،. رسالة ماجستير نحوه باتجاههمفي مدارس وكالة الغوث بغزة، وعالقتها 

 األزهر، غزة.

كلية هيئة التدريس ب أعضاءلدى التعّلم اإللكتروني ( . كفايات 2525الكندري، خالد والقطان، هاني. )
العدد  ،بريلأمجلة دراسات تربوية ونفسية، نحوه.  واتجاهاتهمالتربية األساسية بدولة الكويت 

 .112-69 ص، 157

 (. عمان: دار البداية.1)ط  E-LEARNINGي التعليم اإللكترون(. 2512محمود، سميح. )

في الجامعات الفلسطينية وسبل الحد التعّلم اإللكتروني معوقات تطبيق (. 2515المزين، سليمان. )
الجامعة  منشورة، دكتوراه. أطروحة منها من وجهة نظر الطلبة في ضوء بعض المتغيرات

 .نغزة: فلسطي اإلسالمية،

التعليم اإللكتروني: مفهومه، وخصائصه، وفوائده، وعوائقه. ندوة (. 2552الموسى، عبداهلل. )
 أكتوبر. 29-22جامعة الملك سعود،  ،المستقبل مدرسة

التعّلم محاضري جامعة األقصى لكفايات  امتالك(. مدى 2559النجار، حسن والعجرمي، سامح. )
 ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتفي ضوء بعض المتغيرات. اإللكتروني 

 .2559العدد السادس عشر، حزيران 

( . الكفايات التدريسية لعضو هيئة التدريس الجامعي من وجهة نظر الطلبة 2519نعيم، بوعموشة. )
 .197-185 (،1) 1العدد  ،للعلوممجلة آفاق في ضوء معايير الجودة الشاملة في التعليم. 
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 (2ملحق )ال
 بصورتها األولية اإلستبانة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 

 .........المحترم/ةالدكتور/ الدكتورة .....................................................

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

 تحية طيبة وبعد....

ي الجامعات فالتعّلم اإللكتروني هيئة التدريس لكفايات  أعضاء امتالكدرجة  تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "     
". استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في ية من وجهة نظرهم والعوامل التي تحد من ذلك األردن

 (.(األردن/ ))عمانفي كلية العلوم التربوية بجامعة الشرق األوسط  التعليم،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

 المجال،ي هذا ف خبرة ودرايةونظرًا لما تمتلكونه من  أيديكم،لذا قامت الباحثة بإعداد هذه اإلستبانة المرفقة بين      
بداء وجهة نظركم فيها من حيث فقراتها وبيان مدى مناسبتها  وكذلك  مجال،كل ل وانتمائهاأرجو منكم التكرم بتحكيمها وا 

 ا.إضافتهوفي حال وجود أي تعديالت أو مالحظات أخرى لديكم يرجى  أجله،متها للهدف الذي ُأعدت من ءمدى مال

 شاكرًة لكم حسن تعاونكم      

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 

                                              الباحثة                  المشرف                                                                
                                      أماني غالب أحمد                 الدكتور حمزة عبد الفتاح العساف                                    
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 أواًل: البيانات شخصية

 ( في المكان المناسب:xيرجى وضع عالمة )

 

 . الجنس:1

 ذكر 
         

  أنثى 
 
 

 :. الخبرة2

  سنوات   5أقل من 
 

  سنوات  5-10من 
 

 
     سنوات  10أكثر من 

 

 

 . الرتبة األكاديمية:9

                    محاضر 
 

 أستاذ مساعد 
 

  أستاذ مشارك 
 

 أستاذ 
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 الكفاية  امتالكثانيًا: درجة 

 
 الفقرات  الرقم

دقة الصياغة  مدى انتماء الفقرة
 وسالمتهااللغوية 

 التعديالت المقترحة
غير  منتمية

غير  مناسبة منتمية
 مناسبة

 كفايات ثقافة التعّلم اإللكتروني
      لدي المعرفة بمفهوم وأنواع التعّلم االلكتروني 2
      لدي المعرفة بخطوات التحول للتعلم االلكتروني 0
      كترونيوالتعلم االللدي القدرة على التمييز بين التعّلم التقليدي  3
      لدي القدرة على معرفة أدوار المتعلم بالتعلم اإللكتروني  4

5 
 لدي القدرة على معرفة أنظمة إدارة التعّلم اإللكتروني مثل ال

Moodle   والBlackboard 
    

 

6 
لدي القدرة على التعامل مع المعايير العالمية للتعلم االلكتروني  

 SCORMمثل معيار 
    

 

9 
لدي القدرة على التعامل مع بعض برامج تأليف المحتوى 

 Course-labااللكتروني مثل ال 
    

 

0 
لدي القدرة على التعامل مع التقنيات والوسائل المستخدمة في 

 التعّلم االلكتروني
    

 

 كفايات قيادة الحاسوب

1 
لدي القدرة على استخدام مهارات التشغيل األساسية لنظام النوافذ 

Windows 
    

 

22 
لدي القدرة على التعامل مع برنامج العروض التقديمية 

PowerPoint  
    

 

      لدي القدرة على تثبيت وازالة البرامج الحاسوبية المختلفة 22
      المتعددةلدي القدرة على التعامل مع برامج الوسائط  20

23 
لدي القدرة على التعامل مع برامج تحرير الرسومات والصور 

 الرقمية
    

 

24 
لدي القدرة على التعامل مع األجهزة الملحقة بالحاسب كالطابعة 

 والماسح الضوئي
    

 

      wordاستخدم برنامج معالج النصوص  25
       Accessاستخدم قواعد البيانات  26

29 
القدرة على التعامل مع إدارة الملفات من إنشاء وحفظ ونسخ لدي 

 وتعديل
    

 

      تحديث-إزالة  –استخدم برامج الحماية من حيث فحص  20
       Excelاستخدم برامج الجداول االلكترونية  21
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 الفقرات  الرقم

دقة الصياغة  مدى انتماء الفقرة
 وسالمتهااللغوية 

 التعديالت المقترحة
غير  منتمية

غير  مناسبة منتمية
 مناسبة

02 
استخدم وحدات التخزين الخارجية مثل الفالشات واألقراص 

 CDالمدمجة 
    

 

02 
لدي القدرة على تحويل المستندات النصية إلى مستندات قابلة 

 PDFللنشر بصيغة 
    

 

00 
لدي القدرة على تحويل ملفات الصوت والفيديو إلى صيغة ُأخرى 

 باستخدام برامج مناسبة 
    

 

03 
لدي القدرة على معالجة أي خلل في حالة توقف أحد البرامج عن 

 العمل أو األجهزة الملحقة بالحاسب 
    

 

 كفايات استخدام شبكات الحاسوب واإلنترنت 
      لدي القدرة على توصيل الحاسوب بشبكة اإلنترنت  04

05 
لدي القدرة على إنشاء البريد إلكتروني والتعامل معه واستخدام 

 Mailing listالقوائم البريدية 
    

 

      لدي القدرة على استخدام محركات البحث وتصفح المواقع  06
      لدي القدرة على تحميل البرامج من اإلنترنت  09

00 
ة المستقللدي القدرة على الوصول إلى المكتبات اإللكترونية 

 والرسمية
    

 

01 
لدي القدرة على استخدام برامج ضغط وفك الملفات المحملة على 

 اإلنترنت
    

 

      لدي القدرة على معالجة المشكالت البسيطة التي تواجه الشبكة 32
      لدي القدرة على ارسال ملفات مرفقة برسائل البريد االلكتروني  32

30 
لدي القدرة على التواصل مع اآلخرين بالصوت والصورة عبر 

 برامج المحادثة على الشبكة 
    

 

      لدي القدرة على التحكم في عرض محتوى الدروس عبر الشبكة  33
      لدي القدرة على إنشاء موقع على اإلنترنت  34
       Facebookاستخدم مواقع التواصل االجتماعي مثل ال 35

 كفايات تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة
      امتلك المهارة لتحويل محتوى المادة الدراسية إلى دروس إلكترونية  36

39 
لدي القدرة على إضافة عناصر الصوت والصورة والرسومات في 

  PowerPointملف عرض تقديمي 
    

 

      رونيااللكتلدي القدرة على تضمين األنشطة المناسبة في الدرس  30
      امتلك المهارة لتحديد خطوات تصميم الدروس االلكترونية 31
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 الفقرات  الرقم

دقة الصياغة  مدى انتماء الفقرة
 وسالمتهااللغوية 

 التعديالت المقترحة
غير  منتمية

غير  مناسبة منتمية
 مناسبة

42 
امتلك المهارة لتحديد الوصالت اإللكترونية التشعبية بين مكونات 

 المقرر اإللكتروني
    

 

      امتلك المهارة لتحديد أساليب التغذية الراجعة 42

40 
 بين الطلبة وبعضهم البعضلدي القدرة على تحديد آلية التفاعل 

 وبينهم وبين عضو هيئة التدريس وتفاعلهم مع المقرر
    

 

      لدي القدرة على تصميم طريقة عرض وتصفح المقرر  43
      لدي القدرة على إعداد سيناريو تعليمي للمقرر االلكتروني  44

45 
لدي القدرة على مراعاة الفروق الفردية للطلبة عند تصميم المقرر 

نشاء األنشطة التعليمية   وا 
    

 

 كفايات التقويم 

46 
امتلك المهارة لوضع معايير علمية يتم من خاللها تقويم تقدم 

 الطلبة 
    

 

      امتلك المهارة لتقديم التغذية الراجعة للطلبة بشكل فوري  49
      القدرة على صياغة اختبارات باستخدام برمجيات متخصصةلدي  40

41 
لدي القدرة على مراجعة مخرجات التعّلم بشكل منتظم لضمان 

 الجودة
    

 

52 
اشارك في التطوير وصنع القرار بخصوص المنهج الذي يتم 

 تدريسه
    

 

      لدي القدرة على تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلبة 52

50 
لدي القدرة على مراجعة المهام واألنشطة الخاصة بالمقرر دوريًا 

 للتأكد من أنها تلبي مخرجات التعّلم
    

 

53 
امتلك المهارة إلعداد إعداد برامج إثرائية تعالج نقاط الضعف عند 

 الطلبة 
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 الكفايات  امتالكثالثًا: العوامل التي تحد من 

 
 

  

 
 الفقرات  الرقم

 الفقرةمدى انتماء 
دقة الصياغة 

 اللغوية وسالمتها
 التعديالت المقترحة

غير  منتمية
غير  مناسبة منتمية

 مناسبة
 العوامل التي تحد من امتالك كفايات التعّلم اإللكتروني

      قلة توافر األجهزة وخدمة اإلنترنت لدى الطلبة في منازلهم  2

حاجة توظيف التعّلم اإللكتروني إلى جهود إضافية من قبل أعضاء  0
      الهيئة التدريسية 

3 
ضعف إلمام أعضاء هيئة التدريس بمهارات استخدام الحاسوب 

      وشبكة اإلنترنت 

      تدني قناعة أعضاء هيئة التدريس بدور وأهمية التعّلم اإللكتروني  4

5 
وجود ضعف باللغة االنجليزية مما يعيق التعامل مع المنظومة 

      وبعض البرمجيات التعليمية 

مالئمة المحتوى التعليمي للمناهج الجامعية لألساليب التقليدية أكثر  6
      من أساليب التعّلم االلكتروني

      اعتقاد البعض بأن التعّلم اإللكتروني يلغي دورهم في عملية التدريس 9
      عدم إمكانية تنفيذ الرقابة واألنشطة التقويمية للطلبة عبر اإلنترنت 0
      قلة االمكانيات المادية لتمويل متطلبات التعّلم االلكتروني 1

      وجود ضعف في البنية التحتية  22
      افتقار عضو هيئة التدريس للتدريب الذي يؤهله إلعداد درس تفاعلي 22

20 
غياب التواصل المباشر)التقليدي( مما يؤثر سلبا على استيعاب الطلبة 

      للمادة العلمية 

      عدم تقبل استبدال التعّلم الوجاهي )التقليدي( بالتعلم اإللكتروني  23
      حدوث خلل مفاجئ في الشبكة أو األجهزة 24
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 (0الملحق )
 قائمة بأسماء محكمي أدوات الدراسة 

 

 

 

 

 

  

 جهة العمل التخصص ةكاديميالرتبة األ  االسم الرقم
 يةاألردنالجامعة  تكنولوجيا التعليم  أستاذ دكتور  عبدالمهدي الجراح  1
 يةاألردنالجامعة  تكنولوجيا التعليم  أستاذ دكتور  منصور الوريكات  2
 ية األردنالجامعة  مناهج وطرق تدريس أستاذ دكتور منعم السعايدة 9
 الجامعة الهاشمية تكنولوجيا التعليم  أستاذ مشارك مصطفى الخوالدة 1
 جامعة جرش  تكنولوجيا التعليم  أستاذ دكتور  يوسف جرايدة  5
 وسطجامعة الشرق األ تكنولوجيا التعليم ساعدأستاذ م فادي عودة  6
 وسطجامعة الشرق األ تكنولوجيا التعليم أستاذ دكتور حامد العبادي 7
 وسطجامعة الشرق األ تكنولوجيا التعليم أستاذ مشارك  خليل سعيد  8
 وسطجامعة الشرق األ تكنولوجيا التعليم أستاذ مساعد ساني الخصاونه 9
 وسطجامعة الشرق األ تكنولوجيا التعليم أستاذ مساعد منال الطوالبة  15
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 (3ملحق )ال
 اإلستبانة بصورتها النهائية

 

 الرحمن الرحيمبسم اهلل 

 

 

 

 المحترم /ة ...........................الدكتور/ الدكتورة ....................................

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

 تحية طيبة وبعد....

ي الجامعات فاإللكتروني  التعّلمهيئة التدريس لكفايات  أعضاء امتالكدرجة  تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "     
". استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في ية من وجهة نظرهم والعوامل التي تحد من ذلك األردن

 (.(األردن/ ))عمانفي كلية العلوم التربوية بجامعة الشرق األوسط  التعليم،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

والعوامل  روني،اإللكت التعّلمكفايات  التالية:تتضمن المحاور  استبانةالباحثة بإعداد  ولتحقيق أهداف الدراسة قامت  
 تحد منها. التي

عليها  لإلجابة المرفقةأضع بين يديكم االستبانة  تعاون،ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة ودراية وما أأمله فيكم من    
وتأمل الباحثة أن تنال االستبانة اهتمامكم واستجاباتكم مع توخي الدقة  مناسبًا،( في المكان الذي ترونه √وذلك بوضع إشارة )

 لمي.العوالموضوعية في االجابة، مؤكًدة لكم أن المعلومات المقدمة ستبقى بسرية تامة ولن تستخدم اال ألغراض البحث 

 مع خالص الشكر والتقدير ...       

   

 الباحثة                                              المشرف                                   

 أماني غالب أحمد                                              العساف  عبد الفتاحالدكتور حمزة      
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 أواًل: البيانات شخصية

 ( في المكان المناسب:xيرجى وضع عالمة )

 

 الجنس: .1

 ذكر 
         

  أنثى 
 
 

 . الخبرة:2

  سنوات   5أقل من 
 

  سنوات  5-10من 
 

 
     سنوات  10أكثر من 

 

 

 . الرتبة األكاديمية:9

                    محاضر 
 

 أستاذ مساعد 
 

  أستاذ مشارك 
 

 أستاذ 
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 الكفاية  امتالكثانيًا: درجة 

 جداً ضعيف  ضعيف متوسط عالٍ  عاٍل جداً  الفقرات الرقم
 اإللكتروني التعّلمكفايات ثقافة 

      االلكتروني التعّلملدي المعرفة بماهية  2
      لدي المعرفة بخطوات التحول للتعلم االلكتروني 0

3 
والتعلم  االعتيادي التعّلملدي القدرة على التمييز بين 

 االلكتروني
    

 

4 
التعلم لدي القدرة على معرفة أدوار المتعلم ب

 اإللكتروني 
    

 

5 
 التعّلمإدارة لدي القدرة على معرفة أنظمة 

و ال   Moodle مثل الاإللكتروني 
Blackboard 

    
 

9 
برامج تأليف  مع بعضلدي القدرة على التعامل 

 Course-labالمحتوى االلكتروني مثل ال 
    

 

0 
لدي القدرة على التعامل مع التقنيات والوسائل 

 االلكتروني التعّلمالمستخدمة في 
    

 

 كفايات قيادة الحاسوب

1 
 Microsoftلدي القدرة على التعامل مع برنامج ال

Office    وتطبيقاته 
    

 

22 
ة يت وازالة البرامج الحاسوبيلدي القدرة على تثب

 المختلفة
    

 

      على التعامل مع برامج الوسائط المتعددةلدي القدرة  22

20 
ات ر الرسوميلدي القدرة على التعامل مع برامج تحر 

 ةيوالصور الرقم
    

 

23 
لدي القدرة على التعامل مع األجهزة الملحقة 

 بالحاسب كالطابعة والماسح الضوئي
    

 

24 
لدي القدرة على التواصل مع الطلبة من خالل 

 اإللكتروني  التعّلمأدوات 
    

 

25 
لدي القدرة على التعامل مع إدارة الملفات من إنشاء 

 ليوحفظ ونسخ وتعد
    

 

26 
–إزالة  –ة من حيث فحص ياستخدم برامج الحما

 تحديث
    

 

       Excelاستخدم برامج الجداول االلكترونية  29

20 
استخدم وحدات التخزين الخارجية مثل الفالشات 

 CD DVD,المدمجة واألقراص 
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 جداً ضعيف  ضعيف متوسط عالٍ  عاٍل جداً  الفقرات الرقم

21 
لدي القدرة على تحويل المستندات النصية إلى 

 PDFمستندات قابلة للنشر بصيغة 
    

 

02 
لدي القدرة على تحويل ملفات الصوت والفيديو إلى 

 برامج مناسبة  باستخدامصيغة ُأخرى 
    

 

02 
لدي القدرة على معالجة أي خلل في حالة توقف 

 أحد البرامج عن العمل أو األجهزة الملحقة بالحاسب 
    

 

  اإلنترنتكفايات استخدام شبكات الحاسوب و 
       رنتاإلنتلدي القدرة على توصيل الحاسوب بشبكة  00

03 
لدي القدرة على إنشاء البريد إلكتروني والتعامل معه 

 Mailing listواستخدام القوائم البريدية 
    

 

04 
محركات البحث وتصفح  استخداملدي القدرة على 

 المواقع 
    

 

       اإلنترنتلدي القدرة على تحميل البرامج من  05

06 
ة يلدي القدرة على الوصول إلى المكتبات اإللكترون

 ةيالمستقلة والرسم
    

 

09 
لدي القدرة على استخدام برامج ضغط وفك الملفات 

 اإلنترنتالمحملة على 
    

 

00 
 يالتلدي القدرة على معالجة المشكالت البسيطة 

 تواجه الشبكة
    

 

01 
لدي القدرة على ارسال ملفات مرفقة برسائل البريد 

 االلكتروني 
    

 

32 
لدي القدرة على التواصل مع اآلخرين بالصوت 

 والصورة عبر برامج المحادثة على الشبكة 
    

 

32 
لدي القدرة على التحكم في عرض محتوى الدروس 

 عبر الشبكة 
    

 

       اإلنترنتلدي القدرة على إنشاء موقع على  30

33 
استخدم مواقع التواصل االجتماعي مثل 

  Facebookال
    

 

34 
لدي القدرة على التعامل مع المنصات التعليمية مثل 

  Microsoft Team- Zoom- Mooch ال
    

 

 كفايات تصميم البرمجيات والوسائط المتعددة

35 
امتلك المهارة لتحويل محتوى المادة الدراسية إلى 

 دروس إلكترونية 
    

 

36 
لدي القدرة على إضافة عناصر الصوت والصورة 

والرسومات في ملف عرض تقديمي 
PowerPoint  
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 جداً ضعيف  ضعيف متوسط عالٍ  عاٍل جداً  الفقرات الرقم

39 
لدي القدرة على تضمين األنشطة المناسبة في 

 الدرس االلكتروني
    

 

30 
امتلك المهارة لتحديد خطوات تصميم الدروس 

 االلكترونية
    

 

31 
ن يالتشعبية بد االرتباطات يامتلك المهارة لتحد

 مكونات المقرر اإللكتروني
    

 

      امتلك المهارة لتحديد أساليب التغذية الراجعة 42

42 
لدي القدرة على تحديد آلية التفاعل بين الطلبة 

وبعضهم البعض وبينهم وبين عضو هيئة التدريس 
 وتفاعلهم مع المقرر

    
 

40 
لدي القدرة على تصميم طريقة عرض وتصفح 

 المقرر 
    

 

43 
لدي القدرة على إعداد سيناريو تعليمي للمقرر 

 االلكتروني 
    

 

44 
لدي القدرة على تصميم مقررات وأنشطة تعليمية 

 تراعي الفروق الفردية بين الطلبة 
    

 

 كفايات التقويم 

45 
امتلك المهارة لوضع معايير علمية يتم من خاللها 

 تقويم تقدم الطلبة 
    

 

46 
امتلك المهارة لتقديم التغذية الراجعة للطلبة بشكل 

 فوري 
    

 

49 
 باستخدام اختباراتلدي القدرة على تطوير 
 برمجيات متخصصة

    
 

40 
بشكل  التعّلملدي القدرة على مراجعة مخرجات 

 منتظم لضمان الجودة
    

 

41 
لدي القدرة على تحديد نقاط القوة والضعف لدى 

 الطلبة
    

 

52 
لدي القدرة على مراجعة المهام واألنشطة الخاصة 

 لتعّلمابالمقرر دوريًا للتأكد من أنها تلبي مخرجات 
    

 

52 
برامج إثرائية تعالج نقاط  إلعدادامتلك المهارة 

 الضعف عند الطلبة 
    

 

 

  



100 

 الكفايات  امتالكمل التي تحد من ثالثًا: العوا
 ضعيف جداً  ضعيف  متوسط عالٍ  عاٍل جداً  الفقرات الرقم

 اإللكتروني التعّلمالعوامل التي تحد من امتالك كفايات 
      قلة توافر األجهزة لدى طلبة في منازلهم 2
       اإلنترنتقلة توافر خدمة  0

3 
 إلى جهود إضافية مناإللكتروني  التعّلمحاجة توظيف 

      الهيئة التدريسية  أعضاءقبل 

هيئة التدريس بمهارات استخدام  أعضاءضعف إلمام  4
       اإلنترنتالحاسوب وشبكة 

 تعّلمالهيئة التدريس بدور وأهمية  أعضاءتدني قناعة  5
      اإللكتروني 

وجود ضعف باللغة االنجليزية مما يعيق التعامل مع  6
      المنظومة وبعض البرمجيات التعليمية 

9 
مالئمة المحتوى التعليمي للمناهج الجامعية لألساليب 

      االلكتروني التعّلماإلعتيادية أكثر من أساليب 

0 
م في يلغي دورهاإللكتروني  التعّلماعتقاد البعض بأن 

      عملية التدريس

1 
عدم إمكانية تنفيذ الرقابة واألنشطة التقويمية للطلبة 

      اإلنترنتعبر 

22 
 التعّلمقلة االمكانيات المادية لتمويل متطلبات 

      االلكتروني

      وجود ضعف في البنية التحتية  22

عضو هيئة التدريس للتدريب الذي يؤهله إلعداد  افتقار 20
      درس تفاعلي

23 
 يؤثر سلباغياب التواصل المباشر)اإلعتيادي( مما 

      على استيعاب الطلبة للمادة العلمية 

24 
التعلم ( ب)اإلعتياديالوجاهي  التعّلمعدم تقبل استبدال 

      اإللكتروني 

      األجهزةحدوث خلل مفاجئ في الشبكة أو  25
      قلة الوقت المتاح لعضو هيئة التدريس  26
      االنشغال باألعمال اإلدارية  29

العمل االلكتروني يستهلك وقت أكبر مقارنة بالتعلم  20
      اإلعتيادي 

      صعوبة تقويم العمل والمحتوى االلكتروني  21
 :يلي:بإجراء مقابالت على من يرغب بإجراء مقابلة معه تزويدي بما  ستقوم الباحثة مالحظة   

 الزمان/المكان -يميل اإل -الهاتف  -االسم           
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 (4ملحق )ال
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 )5ملحق )ال
 كتاب تسهيل مهمة من الجامعة
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 (6ملحق )ال
 ية األردنكتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العالي إلى الجامعات 

 

 

 


