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Abstract: 

 The study aimed at the reality of education in the Ministry of Higher 

Education (Al-Buraimi University College as a model) and its 

relationship to indicators of sustainable knowledge, and to achieve the 

objectives of the study the descriptive analytical approach, a set of 
study objectives from all Buraimi College students for the academic year 

(2021/2020) and their adults according to: Personnel Affairs 

Department ( 3500) male and female students, while the study sample 

consisted of (347) male and female students distributed among the 

faculties of the University College. 
The researcher used the questionnaire tool, which consisted of two 

areas: The first section: E-learning, and it consisted of (4) domains: the 

effectiveness of the content of education, the effectiveness of teaching 

through e-learning, the effectiveness of education through e-learning, 

the effectiveness of e-learning, e-learning, while dealing with The second 

section: digital knowledge in the field of knowledge (4) are the areas: 
knowledge, media and media, outputs and objectives, and to obtain the 

results the researchers used the SPSS program and the following 

scientific methods: percentages and frequencies, Cronbach's alpha test, 

correlation coefficient. In light of the results of the study, the 

researchers recommended the following: Providing more internet speed 

for college students and professors for free, in addition to using the 

freely available electronic teaching aids. 
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ي في وزاوة التعليم العالي وعالقته بمؤشوات المعوفة لتتوو واقع أداء التعليم اإل
 المستدامة )تلية البويمي الجامعية أ موذجاً(

 
 3فاطمة حمد محمد ال عيمي

 4فالح محمد الجابوي
 

 الملخص
ي في وزارة التعليم العالي )تلية لتترو هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع أداء التعليم اإل

البريمي الجامعية إ موذجاً( وعالقته بمؤشرات المعرفة المستدامة، ولتحقيق أهداف الدراسة 
استخدم الباحثان الم هج الوصفي التحليلي، وبلغ مجتمع الدراسة من جميع طالب تلية 

سمية لدائرة ( والبالغ عددهم حسب السجالت الر2020/2021البريمي للعام الدراسي )
( طالباً 347( طالباً وطالبة، في حين تتّو ت عي ة الدراسة من )3500شئون الموظفين )

 .وطالبة موزعين على تليات التلية الجامعية
وقام الباحثان باستخدام أداة االستبا ة، حيث تتّو ت من مجالين: القسم األول: التعليم 

ي، فاعلية التدريس لتترو محتوى التعليم اإل( مجاالت هي: فاعلية 4ي وتتون من )لتترو اإل
ي لتترو ي، فاعلية التقييم اإللتترو ي ، فاعلية التفاعلية عبر التعليم اإللتترو عبر التعليم اإل

( 4المستخدم ، في حين ت اول القسم الثا ي: مؤشرات المعرفة المستدامة والتي تتو ت من )
وسائط التت ولوجية، الوقائع واإلمتا يات، مجاالت هي: السياسات التربوية، الوسائل وال

المخرجات واألهداف، وللحصول على ال تائج استخدم الباحثان بر امج الرزم اإلحصائية 
واألساليب اإلحصائية التالية: ال سب المئوية، والتترارات،  SPSSللعلوم االجتماعية 

دراسة أوصى الباحثان واختبار ألفا ترو باخ، معامل ارتباط بيرسون. وفي ضوء  تائج ال
ً بالتعاون مع شرتات  بما يلي: توفير وزيادة سرعة األ تر ت لطلبة وأساتذة التلية مجا ا

ية، واالهتمام بالتعليم لتترو االتصاالت العما ية، لرفع فاعلية المحاضرات واللقاءات اإل
م السريع وحصر ي من خالل توفير الموديل التعليمي الثابت وتوفير إمتا ات التقويلتترو اإل

الطلبة المسجلين في المساق وعقد االختبارات الفورية، إلى جا ب استخدام وسائل التعليم 
ً لتترو اإل  .ية المتاحة مجا ا

 .ي، المعرفة المستدامة، المؤشراتلتترو التعليم اإل: التلمات المفتاحية

 

 
 :المقدَّمة

ً في ظل جائحة تورو ا لتترو أصبح التعليم اإل التي أصابت العالم، حيث اتجهت المؤسسات التعليمية للتعليم ي ملحا
ي بديالً عن التعليم الوجاهي  تيجة للتباعد االجتماعي، وحتى ال يزيد معدل الوباء بين الطلبة تم اللجوء إلى لتترو اإل

الجامعية إحدى مؤسسات ي سواء أتان في مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي. وتعد تلية البريمي لتترو التعليم اإل
ً من المتا ة الرائدة للتعليم اإللتترو التعليم العالي التي استخدمت التعليم اإل ي، لتترو ي في ظل جائحة تورو ا، وا طالقا

وما يمثله من حاجة ملحة ألعضاء هيئة التدريس بالتلية وبخاصة في ظل جائحة تورو ا تأتي هذه الدراسة للوقوف على 
 ي في التلية من وجهة  ظر الطلبة وعالقته بالمعرفة المستدامة.لتترو إلواقع التعليم ا

 مشتلة البحث:
جل تحسين خصائص التعليم واالستفادة من وسائل اتتساب أتبحث الدراسة في سبل  شر المعرفة وإعادة ب اءها من 

 تيجة التطورات العلمية التق ية، وتزايد الطلب ي من أسرع المجاالت التي تشهد  مواً واسعاً لتترو المعرفة، ويعد التعليم اإل
على دمج التق ية في التعليم، بهدف ب اء جيل قادر على التعامل مع مفردات العصر الجديدة، وقد أدى ذلك إلى زيادة 

ومن هذا  األعباء على المؤسسات التعليمية، ف شأت الحاجة إلى استخدام تق ية المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية،
الم طلق وجب على مؤسسات التعليم العالي إعداد  طالبها لمجابهة التطورات الحديثة، وأصبح األمر ملحاً في ظل جائحة 

ي بديال عن التعليم الوجاهي  تيجة للتباعد لتترو تورو ا التي أصابت العالم، واتجاه المؤسسات التعليمية للتعليم اإل
ي سواء أتان في مؤسسات التعليم العام لتترو الوباء بين الطلبة تم اللجوء إلى التعليم اإلاالجتماعي، وحتى ال تزيد معدل 

ي في ظل لتترو والتعليم العالي، وتعد تلية البريمي الجامعية إحدى مؤسسات التعليم العالي التي استخدمت التعليم اإل
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ً من المتا ة الرائدة للتعليم اإل وما يمثله من حاجة ملحة ألعضاء هيئة التدريس بالتلية  ي،لتترو جائحة تورو ا، وا طالقا
ي في التلية من وجهة  ظر الطلبة لتترو وبخاصة في ظل جائحة تورو ا تأتي هذه الدراسة للوقوف على واقع التعليم اإل

 وعالقته بالمعرفة المستدامة.
 أسئلة البحث:

 تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:
 ي في تلية البريمي الجامعية من وجهة  ظر الطلبة في ظل جائحة تورو ا؟لتترو لتعليم اإلمامدى فاعلية ا .1
 ي في تلية البريمي الجامعية بالمعرفة المستدامة في تلية البريمي الجامعية؟لتترو ما عالقة التعليم اإل .2

 أهداف البحث: 
 الطلبة في ظل جائحة تورو ا. ي في تلية البريمي الجامعية من وجهة  ظرلتترو الوصول للتعليم اإل .1
 ي والمعرفة المستدامة في تلية البريمي الجامعية.لتترو تحليل العالقة بين التعليم اإل .2

 أهمية البحث:
ي في تلية البريمي الجامعية باالعتماد على آراء الطلبة، إذ يعد التعليم لتترو السعي إلى تشخيص واقع التعليم اإل .1

 في ظل جائحة تورو ا.ي اتجاهاً حديثاُ لتترو اإل
 ي في تلية البريمي الجامعية.لتترو مساهمة  تائج هذه الدراسة في وضع تصور واضح وعملي لواقع التعليم اإل .2
ي في العملية لتترو اال سجام مع توصيات المؤتمرات التي اهتمت بتطوير التعليم، والتأتيد على أهمية التعليم اإل .3

 ت ومراحل أفضل تضمن استمرارية المعرفة وديمومتها بشتل متميز.التعليمية بهدف الوصول إلى مستويا
 م هج البحث:

 تبع البحث الم هج الوصفي التحليلي اإلحصائي.أ
 المجالت.-التقارير-المراجع-مصادر البيا ات: تتمثل في: المصادر األولية: االستبا ة، المصادر الثا وية: التتب

 الحدود الموضوعية للبحث:
 ي في تلية البريمي الجامعية التق ية.لتترو الموضوعية: اقتصرت الدراسة واقع التعليم اإلالحدود 

 م.2020/2021الحدود الزما ية: الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
 الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على عي ة من الطلبة بتلية البريمي الجامعية.

 المصطلحات اإلجوائية للبحث:
ية لتترو ي: هو التعليم الذي يستخدم فيه عضو هيئة التجريس في تلية البريمي الجامعية الوسائط اإللتترو يم اإلالتعل

والتق يات الحاسوبية واإل تر ت إليصال المحتوى التعليمي للطالب، والتفاعل بين عضو هيئة التدريس الطلبة، وبين 
تعزيز مستوى األداء وتحسين  وعية التعليم وزيادة الدافعية للتدريس مع المحتوى التعليمي بطريقة تفاعلية تعود بالم فعة و

 بذل الجهد القليل في االستخدام.
تلية البريمي الجامعية: تلية جامعية خاصة تم ح الطلبة درجتي البتالوريوس والدبلوم في التخصصات العلوم اإل سا ية 

 والتجارية و ظم المعلومات والقا ون.
مة: العمل على ضمان  جاح العملية التعليمية واالستفادة من تافة الدروس والبرامج المفعلة عبر الم صات المعرفة المستدا

ية والق وات والتي تقوم عليها وزارة التعليم العالي من خالل تقديم حزمة من البرامج التي تدعم البيئة التعليمية لتترو اإل
 .بحيث تضمن استفادة المستهدفين من هذه البرامج ية المتاحة وق وات التواصللتترو والوسائل اإل

 اإلطاو ال ظوي والدواسات السابقة:
 ي:لتتوو التعليم اإل

هو التعليم المعتمد على الحاسوب وشبتة اإل تر ت لتوصيل المحتوى التعليمي للمتعلمين عبر التواصل بين المتعلم والمعلم، 
 .(2017)العظيم،  تفاعليةوبين المتعلم والمحتوى التعليمي بطريقة 

 ي:لتتوو أهداف التعليم اإل
 :(437، صفحة 2009)وحمادة،  ي أن يحقق مجموعة من األهداف تما وضحها لتترو يسعى التعليم اإل

 ية والت وع في مصادر المعلومات والخبرة.إلتترو إيجاد بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية من خالل التق يات  .1
 المجتمع والجامعات، وبين الجامعات والبيئة الخارجية.تعزيز العالقة بين  .2
دعم عملية التفاعل بين الطالب والمعلمين واإلداريين عبر تبادل الخبرات التربوية والم اقشات والحوارات الهادفة  .3

 من خالل االستعا ة بق وات االتصال المت وعة.
 ت التعليمية الحديثة.إتساب المعلمين المهارات التق ية الالزمة الستخدام التق يا .4
 إتساب الطالب المهارات أو التفايات الالزمة الستخدام تق يات االتصاالت والمعلومات. .5
 تطوير دور المدرس في العملية التعليمية بحيث تواتب التطورات العلمية والتت ولوجية المستمرة. .6
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لى األسس الثقافية بهدف إعداد مجتمع جديد المساهمة في إ شاء ب ية تحتية وقاعدة من تق ية المعلومات التي تقوم ع .7
 لمتطلبات القرن الحادي والعشرون.

ت مية االتجاهات اإليجابية للمتعلمين والقائمين على عملية التعليم وأولياء األمور والمجتمع تتل  حو تق ية المعلومات  .8
 ي وبذلك يمتن إيجاد مجتمع معلوماتي متطور.لتترو وخاصة التعليم اإل

 ئة تفاعلية مت وعة المصادر وتساعد على تحقيق األهداف التعليمية.توفير بي .9
ي لتل من هيئة التدريس والطالب والمؤسسة لتترو ومن خالل األهداف السابقة تتضح للباحثين أهمية أهداف التعليم اإل

 التعليمية والمجتمع.
 ي:لتتوو أقسام التعليم اإل
 :(2010)الحميد، ي إلى أقسام مختلفة تما وضحها  لتترو ي قسم التعليم اإل

 ي المتزامن:لتترو التعليم اإل .1
 ي الذي يحتاج المتعلمين والمدرس في  فس الوقت حتى تتوافر عملية التفاعل المباشر بي هم.لتترو وهو التعليم اإل

 ي غير المتزامن:لتترو التعليم اإل .2
والمعلم، أو تلقي الدروس من خالل الصفوف االفتراضية بحيث ال يتطلب وذلك من خالل تبادل الحوار بين المتعلم 

وجود المدرس والمتعلم في  فس الوقت، فالمتعلم يستطيع التفاعل مع المحتوى التعليمي والتفاعل من خالل البريد 
 ق.ي تأن يرسل رسالة إلى المدرس يستفسر فيها عن شيء ما ثم يجيب عليه المدرس في وقت الحلتترو اإل

 التعليم المدمج: .3
ً من اإللقاء المباشر  ً لتعلم مادة معي ة وقد تشمل هذه الوسائل مزيجا وهو التعليم الذي يستخدم فيه وسائل اتصال معا

 في قاعة المحاضرات والتواصل عبر شبتة اإل تر ت والتعلم الذاتي.
 ي:لتتوو أهمية ومميزات التعليم اإل

ت مية التفتير وإثراء عملية التعلم، وتعديل المعلومات والموضوعات المقدمة فيها وتحديثها ي في لتترو .يسهم التعليم اإل1
 تما يتميز بسرعة  قل هذه المعلومات إلى المتعلمين باالعتماد على اإل تر ت.

 . يوفر تعليم في أي وقت وفي أي متان وفقاً لمقدرة المتعلم على التحصيل واالستيعاب.2
ي على إتاحة فرص التعليم لمختلف فئات المجتمع وال ساء والعمال والموظفين دون ال ظر إلى لتترو .يساعد التعلم اإل3

 الج س واللون، ويمتن أن يلتحق بعض الفئات التي لم تستطيع مواصلة تعليمها ألسباب اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية.
والخبرات ووجهات ال ظر بين الطالب ومعلميهم، وبين  ي من تحقيق التواصل لتبادل اآلراءلتترو . يزيد التعليم اإل4

 ي، والفيديو التفاعلي، وغرف الم اقشات.لتترو الطالب بعضهم البعض، وبأعداد تبيرة مثل استخدام البريد اإل
 . يعطي الطالب الحرية والجرأة للتعبير عن  فسه مقار ة بالتعليم التقليدي، حيث يستطيع الطالب أن يسأل في أي وقت5

 دون الرهبة أو الحرج أو الخجل تما لو تان موجوداً مع بقية زمالئه في قاعة واحدة.
. يحصل الطالب على تغذية راجعة ذاتية مستمرة خالل عملية التعلم، يعرف من خاللها مدى تفوقه وتوفر له عملية تقويم 7

 ب ائي وتقويم ختامي.
 ي:لتتوو معوقات التعليم اإل

 ي في العملية التعليمية وهي تالتالي:لتترو ات التي تحول دون توظيف تت ولوجيا التعليم اإله اك العديد من المعوق
 األمية التق ية مما يتطلب جهدا تبيرا لتأهيل وتدريب المدرس والطالب استعدادا لهذه التجربة. .1
 التتلفة المادية من شراء المعدات الالزمة وصيا تها واألجهزة األخرى المساعدة لها. .2
 إضعاف دور المعلم تمشرف تربوي وارتباطه المباشر مع طالبه، وبالتالي تضعف قدرته على التأثير المباشر. .3
 إبراز دور الجامعة تمؤسسة تعليمية هامة في المجتمع لها دورها في ت شئة األجيال المتعاقبة. .4
التأهيل المدرسين وإعدادهم وهي ظهور التثير من الشرتات التجارية والتي هدفها الربح فقط والتي تشرف على  .5

 الحقيقة غير مؤهلة علمياً لذلك.
 تثرة األجهزة العلمية المستخدمة في العملية التعليمية قد تصيب المتعلمين بالفتور في استخدامها. .6

 الدواسات السابقة:
سابقة ذات الصلة على  سيتم عرض الدراسات التي ترتبط بالتعليم بموضوع الدراسة وفق ما تم االطالع عليه من دراسات

 ال حو التالي:
والتي هدفت للتعرف إلى درجة استفادة الطالب بجامعة الملك عبد العزيز بمدي ة جدة من  (2018)المحمادي، دراسة  

ي والتحديات التي تواجه الطالب بالجامعة من استخدام هذا ال ظام وسبل تحسين استخدامه لتترو استخدام  ظام التعليم اإل
ي لتترو وجهة  ظر الطالب، وأظهرت ال تائج أن المتوسط العام لدرجة استفادة الطالب من استخدام  ظام التعليم اإلمن 

(، في حين بلغ المتوسط  العام لدرجة التحديات التي يواجها الطالب من استخدام  ظام التعليم 3,8بدرجة متوسطة بلغ )
%( حول تحسين تجربة جامعة الملك عبد 25,4لغ أعلى ب د ب سبة )( بدرجة معوق محتمل، بي ما ب1،04ي )لتترو اإل

ي من وجهة  ظر الطالب، وتمثلت في تطوير ال ظام وتحديث  سخة تتواتب مع لتترو العزيز في استخدام  ظام التعليم اإل
 متطلبات العصر.
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الفلسطي ية من وجهة  ظر الطلبة  ي في الجامعاتلتترو أهم معوقات تطبيق التعليم اإل (2016)المزين، ووضحت دراسة 
وسبل الحد م ها في ضوء المتغيرات، اال أن الوزن ال سبي لمعوق ا شغال الطلبة في مواقع ليس لها عالقة بالتعليم 

%(، يليه معوق تبر حجم الم هاج الجامعي يجعل األستاذ الجامعي يميل إلى التعليم التقليدي 84,3ي بلغ )لتترو اإل
%( وهي  سب تبيرة، 80,6ي يلغي دورهم في عملية التدريس )لتترو اعتقاد البعض بأن التعليم اإل%(، ويليه 83,6)

ي في لتترو وإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عي ة الدراسة لمعوقات تطبيق التعليم اإل
تعليم المفتوح، ولم توجد فروق حسب متغير ) الجامعات الفلسطي ية حسب متغير  وع التعليم ) تقليدي، مفتوح( لصالح ال

 الج س، والتلية، والتخصص(.
ي في جامعة ال جاح الوط ية ودوره في تحقيق التفاعل بين لتترو واقع التعليم اإل (2016)ح تولي، وأظهرت دراسة 

التدريسية، حيث الدرجة التلية المتعلمين من وجهة  ظر طلبة تلية الدراسات العليا في برامج تلية التربية وأعضاء الهيئة 
ي في تحقيق لتترو %(، أما من حيث دور التعلم اإل74,6ي من وجهة  ظر الطلبة ب سبة )لتترو لمجاالت واقع التعليم اإل

%(، وهذا يتوافق بشتل تبير من وجهة  ظر أعضاء الهيئة التدريسية 78,2التفاعل بين المتعلمين جاء بأعلى درجة )
ي يزيد لتترو ي في تحقيق التفاعل بين المتعلمين، وقد اتفق معظم أفراد العي ة على أن التعلم اإللتترو إلحول دور التعلم ا

 من التفاعل بين المتعلمين أ فسهم وبين المتعلمين والمدرس لت وع أدوات التفاعل والتواصل التي يوفرها.
ام الطلبة الجامعيين لمواقع التواصل إلى التشف عن درجة استخد (2016)موسى و محاس ة، وأوضحت دراسة 

االجتماعي في العملية التعليمية وصعوبات استخدمها، وأظهرت  تائج الدراسة أن درجة استخدام الطلبة الجامعيين لمواقع 
التواصل االجتماعية في العملية التعليمية تا ت بدرجة متوسطة، تما أشارت ال تائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة 

ة تعزى لمتغير الج س، والبر امج الدراسي، والمستوى الدراسي للطالب، تما أظهرت ال تائج وجود فروق ذات إحصائي
داللة إحصائية في الصعوبات التي تواجه الطلبة الجامعيين في استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العملية التعليمية 

 ج فروقاً مع وية تعزى ألثر متغيري ) الج س، والمستوى الدراسي(.تعزى ألثر متغير البر امج الدراسي، ولم تظهر ال تائ
إلى تحديد ما إذا تان ه اك أختالف في مستوى إبداع الطالب في علم األحياء بين  (w.orora, 2014)وهدفت دراسة 

بداع لدى المتعلمين، ي في تدريس علم اإلحياء في المدارس الثا وية يشجع على اإللتترو الذين تعلموا بطريقة التعلم اإل
وتشجيع المتعلمين على التفتير في طرق بديلة أخرى لل ظر في القضايا اإلبداعية ارتفاع مستوى اإل جاز أيضا، وأوصت 

ي التعاو ي في تدريس اإلحياء والعلوم وغيرها لتترو الدراسة واضعي الم اهج الدراسية للتأتيد على استخدام التعلم اإل
 مين.لتحسين فعالية المعل

عن تصورات طلبة شرق آسيا  حو الخصوصية الشخصية  حو الخصوصية في التعلم  (yang, 2014)وتشفت دراسة 
ي يتغير بمرو الزمن في اث تين من دول آسيا هما اليابان والصين، وتان جميع المشارتين على دراية في بيئات لتترو اإل

االفراد في اليابان والصين تان لهم اتجاهات إيجابية  حو الخصوصية ل ها ي، وأظهرت ال تائج بأن جميع لتترو التعلم اإل
تستخدم ألغراض التعلم بالرغم من وجود مخاوف حول بعض الب ود تالصور الشخصية والع اوين البريدية وأرقام 

 الهواتف.
اذج( إلى  ظام التدريس ية" )دراسة في المفاهيم وال ملتترو بع وان "المدرسة اإل(2002)برغوتي، تطرقت دراسة 

وتق يات المعلومات واالتصاالت من عدة ابعاد، وأشارت الدراسة إلى إمتا ية دمج وسائل إعالمية متعددة في تطبيقات 
واحدة. تما أ ها متداخلة، وتملك المقدرة على المراقبة والم اورة واإلسهام في بيئة المعلومات أضافة إلى مرو تها 

جامدة ومن حدود المتان والزمان، تما يمتن من خالل روابط االتصاالت الوصول إلى أي وتحررها من الجداول ال
شخص آخر يتون لديه تسهيالت من اإل تر ت، والى اآلالف من ملفات المعلومات وماليين من صفحات الشبتة، وحفزت 

 الرقمية في الم اهج التعليمية.خبراء التعليم على إيجاد طرق جديدة وقوية لبرامج التعليم تستخدم تق يات التعليم 
 التعقيب على الدواسات السابقة

من خالل استعراض الدراسات السابقة العربية واألج بية ظهرت الدراسة بمجموعة من أوجه التشابه وأوجه االختالف 
 تالتالي:

ي من وجهة  ظر الطلبة تما هو لتترو .تتشابة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في المتغير المستقل وهو التعليم اإل1
 عليه.

. اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في بيئة التطبيق وفي في دراسة واقع التعليم على تحقيق الت مية المعرفية 2
 المستدامة.

 االستبا ة.. تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث استخدام الم هج الوصفي التحليلي وأداة الدراسة 3
 الطويقة واإلجواءات:

اعتمدت الدراسة على الم هج الوصفي التحليلي لإلجابة على أسئلة الدراسة، حيث تم إجراء الدراسة على عي ة من طلبة 
 ي وعالقته بمتو ات المعرفة المستدامة.لتترو تلية البريمي الجامعية بمحافظة البريمي لمعرفة واقع التعليم اإل
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 مجتمع البحث:
 ( طالب3500الب تلية البريمي الجامعية البالغ عددهم )ط

 عي ة البحث:
 ( طالب.347بلغت عي ة الدراسة وفق معادلة توشران لحساب عي ة الدراسة )

 أداة البحث:
تم تطبيق االستبا ة للحصول على استجابات الطالب وفق متغيرات الدراسة، وتم إعدادها بعد الرجوع إلى الدراسات 

(، موزعين على مجالين 2016(، ودراسة ح تولي )2016(، ودراسة المزين )2018مثل دراسة المحمادي )السابقة، 
ي، فاعلية المحتوى لتترو ي والذي يحتوي على أربعة أبعاد هي: فاعلية التدريس عبر التعليم اإللتترو هما التعليم اإل

ي المستخدم، المجال الثا ي المعرفة المستدامة لتترو التقييم اإل ي، فاعليةلتترو ي، فاعلية التفاعلية في التعليم اإللتترو اإل
أبعاد السياسات التربوية، الوسائل والوسائط التت ولوجية، الوقائع واإلمتا يات، المخرجات  4والذي يحتوي على 

 واألهداف.
 صدق أداة البحث:

 أوالً: صدق المحتمين:
محتمين من ذوي االختصاص، وتم إجراء التعديالت الضرورية،  3تم التحقق من صدق األداة من خالل عرضها على 

ترت الخماسي تما هي في جدول ( فقرة، وأعطي لتل فقرة وزن مدرج وفق  ظام لي32وفي ضوء ذلك تتو ت األداة من )
(1.) 

 مقياس ليترت الداة الدراسة1جدول 

 درجة قليلة جداً  درجة قليلة درجة متوسطة درجة تبيرة درجة تبيرة جدا

5 4 3 2 1 

 
 ثا ياً: صدق االتساق الداخلي:

( طلباً، وتم حساب معامل االرتباط لبيرسون بين تل بعد من أبعاد 30طبقت االستبا ة على عي ة استطالعية بلغت )
 (.2االستبا ة والدرجة التلية ويوضح الجدول معامالت االرتباط المحسوبة تما هي موضحة في الجدول )

 
 االرتباط بين تل مجال والدرجة التلية الداة الدراسةمعامالت  2جدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط المجال

فاعلية التدريس عبر التعليم 
 يلتترو اإل

 دال 0,849

 دال 0,834 يلتترو فاعلية المحتوى اإل

فاعلية التفاعلية في التعليم 
 يلتترو اإل

 دال 0,869

 دال 0,869 المستخدمي لتترو فاعلية التقييم اإل

 دال 0,884 السياسات التربوية

 دال 0,847 الوسائل والوسائط التت ولوجية

 دال 0.860 الوقائع واإلمتا يات

 دال 0,801 المخرجات واألهداف

 
( 0,884إلى  0,801والمالحظ من الجدول السبق أن معامالت االرتباط بين تل مجال والدرجة التلية تراوحت ما بين )

 بيق االستبا ة على عي ة الدراسة.وهي معامالت دالة إحصائياً وقادرة على إجراءات تط
 ثبات أداة الدواسة:

تم التحقق من ثبات االستبا ة باستخدام معامل الثبات ألفا ترو باخ لتل بعد من أبعاد االستبا ة ولألداة تتل ويوضح الجدول 
 لتل بعد.( التالي معامل الثبات المحسوبة 3)

 معامالت الثبات المحسوبة ألبعاد أداة الدراسة والدرجة التلية 3جدول 

 الفا ترو باخ عدد الفقرات المجال

فاعلية التدريس عبر التعليم 
 يلتترو اإل

4 0,913 

 0,860 4 يلتترو فاعلية المحتوى اإل

فاعلية التفاعلية في التعليم 
 يلتترو اإل

4 0,835 
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 0,856 4 المستخدمي لتترو فاعلية التقييم اإل

 0,858 4 السياسات التربوية

 0,817 4 الوسائل والوسائط التت ولوجية

 0,821 4 الوقائع واإلمتا يات

 0,930 4 المخرجات واألهداف

 0,861 32 مجمل أبعاد االستبا ة

 
معامل أبعاد االستبا ة ( تما بلغ 0,930إلى  0,817من الجدول السابق تراوحت قيم معامالت الثبات للمجاالت ما بين )

 ( وهي  سبة ثبات جيدة ويمتن الوثوق بأداة االستبا ة لجمع البيا ات من عي ة الدراسة.8,61التلي لألداة )
 المعالجات اإلحصائية:

بعد إدخال البيا ات في الحاسب اآللي، وتمت معالجة البيا ات باستخدام  (spss)تم استخدام بر امج الرزم اإلحصائية 
 من األساليب اإلحصائية:مجموعة 

 أختبار الفا ترو باخ لقياس ثبات األداة.-
 معامل ارتباط بيرسون لقياس درجة االرتباط.-
 المتوسطات الحسابية واألوزان ال سبية. -
 ال سب المئوية والتترارات.-

 عوض ال تائج وم اقشتها:
ي من وجهة  ظر طلبة تلية البريمي لتترو التعليم اإل( أن ال سبة المئوية لفاعلية التدريس عبر 4يتبين من الجدول )

(، فيجب إرفاد التليات بطلبة مؤهلين م ذ الصغر على استخدام التعليم 3.04%( وبمتوسط حسابي )61الجامعية بلغت )
قت ي حتى يتو وا متقبلين له ومبدعين في استخدامه بما ي عتس على العملية التعليمية باإليجاب، ليس في ولتترو اإل

 األزمات وحالت الطوارئ بل تعليما أساسيا وغ يا في تل الظروف.
%( وم ها 59,2( وب سبة مئوية )2,96ي " بمتوسط حسابي )لتترو وتالها في الترتيب الثا ي بعد " فاعلية المحتوى اإل

يمتن أدراته ي متتوب بأسلوب لغوي متقن ومصاغة بشتل علمي سليم، لتترو يتوجب أن يتون المحتوى التعليمي اإل
ً في ت اول وعرض األمثلة وال ماذج المطروحة، وأن تتون شاملة لتمية المعلومات التي تم  واستيعابه بسهولة وخصوصا
تضمي ها وتذلك األهداف الخاصة بتل أسبوع ويجب إرفاق مراجع ومواقع وتتب إضافية لالطالع واالستزادة حول 

 المواضيع. 
%(، 55,6( وب سبة مئوية )2.78ي بالترتيب الثالث وبمتوسط حسابي )لتترو التعليم اإلوجاء بعد فاعلية التفاعلية عبر 

%( 54,7( وب سبة مئوية )2,73ي المستخدم بالترتيب األخير بمتوسط حسابي )لتترو وأخيرا جاء بعد فاعلية التقييم اإل
 ي.لتترو مع آلية التعليم اإلويعزى ذلك إلى وجوب صياغة المساقات الدراسية وفق  ظام تقييمي معين يت اسب 

 
 يلتترو المتوسط الحسابي واال حراف المعياري والوزن ال سبي الستجابات عي ة الدراسة ألبعاد مجال التعليم اإل4جدول 

مجال التعليم  م
 يلتترو اإل

المتوسط 
 الحسابي

اال حراف 
 المعياري

الوزن 
 ال سبي%

 الدرجة الترتيب

فاعلية التعليم  1
 يلتترو اإل

 متوسطة 1 %(61) 1.06 (3.04)

فاعلية المحتوى  2
 يلتترو اإل

 متوسطة 2 %(59,2) 1,09 (2,96)

فاعلية التفاعل  3
 يلتترو اإل

 متوسطة 3 %(55,6) 0,95 (2.78)

فاعلية التقييم  4
 يلتترو اإل

 متوسطة 4 %(54,7) 0,99 (2,73)

، بين جميع المجاالت 0,01إحصائياً ع د مستوى الداللة ( وجود عالقة ارتباطية موجية 5تما يتضح من الجدول )
ي بمجاالته ودرجته التلية حيث لتترو والدرجة التلية الستبا ة مؤشرات المعرفة المستدامة من  احية وبين التعليم اإل

تعليم  (. ويدل ذلك على أن تحقيق المعرفة المستدامة تحتاج إلى0،674-0,407تراوحت معامالت االرتباط )ر( بين )
 الترتو ي متتامل في تافة أبعاده وتشجيع التوجه اليه وتطويره
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 العالقات االرتباطية بين أبعاد االداة5جدول 

 يلتترو التعليم اإل المعرفة المستدامة

فاعلية 
المحتوى 

 يلتترو اإل

فاعلية التدريس 
عبر التعليم 

 يلتترو اإل

فاعلية التفاعلية 
عبر التعليم 

 يلتترو اإل

فاعلية التقييم 
ي لتترو اإل

 المستخدم

 **0,674 **0,632 **0,616 **0,646 السياسات التربوية

الوسائل والوسائط 
 التت ولوجية

0.563** 0,490** 0,546** 0,567** 

 **0,586 **0,557 **0,529 **0,563 الوقائع واإلمتا يات

 **0,458 **0,479 **0,405 **0,407 المخرجات واألهداف

الدرجة التلية الستبا ة 
 مؤشرات المعرفة المستدامة

0,598** 0,559** 0,607** 0,627** 

 
 التوصيات:

است ادا إلى ما تم عرضه من  تائج وما تم عرضه في الدراسات السابقة، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات 
 التالية:

الجامعية من خالل الدورات التدريبية على أيدي مختصين في مجال تأهيل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بتلية البريمي -1
 ي.لتترو التعليم اإل

ً بالتعاون مع شرتات االتصاالت العما ية، لرفع فاعلية -2 توفير وزيادة سرعة األ تر ت لطلبة وأساتذة التلية مجا ا
 ية.لتترو المحاضرات واللقاءات اإل

ل توفير الموديل التعليمي الثابت وتوفير إمتا ات التقويم السريع وحصر الطلبة ي من خاللتترو االهتمام بالتعليم اإل-3
 ية المتاحة مجا اً.لتترو المسجلين في المساق وعقد االختبارات الفورية، إلى جا ب استخدام وسائل التعليم اإل

صات اله دسية والحاسوبية، توفير برامج المحاتاة يتمتن الطالب من خاللها معايشة ظروف الواقع وخصوصاً بالتخص-4
 بحيث تمتن الطالب من المحاتاة لتجربة مشروعة الذي يعمل عليه قبل ت فيذه فعلياً.

 المقتوحات:
 ي في تلية البريمي الجامعية.لتترو دراسة سبل تطوير م ظومة التعليم اإل-1
 ت أو جامعات أخرى. ي في تلية البريمي الجامعية مع تليالتترو دراسة مقار ة لواقع التعليم اإل-2
 

 المواجع:
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