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  الملخص

تهدف هذه الدراسة معرفة مدى رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن التدريب والدعم الفني 

المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية، فـي ضـوء متغيـرات النـوع     

  .، والتخصص األكاديمي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة)الجنس(االجتماعي 

) 48(وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي اإلحصائي باعتماد استبانة عدد فقراتهـا  

مجاالت، وقامت الباحثة بالتحقق من صدقها عن طريق عرضـها علـى   ) 5(فقرة موزعة على 

من ثباتها بحساب معامل كرونبـاخ ألفـا والـذي بلـغ      مجموعة من المحكمين، كما تم التحقق

)0,97 .(  

ووزعت االستبانة على عينة طبقية عشوائية وفق كليات الجامعة، وبلغ عـدد أفرادهـا   

  .عضو من أعضاء الهيئة التدريسية) 141(

ومن  ).SPSS(وتم جمع البيانات وتحليلها بواسطة الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

النتائج التي تم التوصل إليها أن درجة رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن التدريب والـدعم  أهم 

الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية جاءت مرتفعـة، وال توجـد   

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن التـدريب  

دعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية تعـزي لمتغيـرات   وال

  ).، والتخصص األكاديمي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة)الجنس(النوع اإلجتماعي(



 ل 

وأوصت الباحثة بضرورة الرجوع إلى أعضاء الهيئة التدريسية قبـل تحديـد أوقـات    

المناسبة لهم، ومراعاة الوقت الكامل للدورة بحيـث يكـون مناسـباً    التدريب واختيار األوقات 

للمحتوى المراد تناوله، وتنفيذ جلسات تدريبية تطبيقية مع المتدرب الستكمال النقص الذي لم يتم 

التدريب والدعم الفني  استيفاءه في التدريب، وإمكانية إجراء دراسات حول رضا المستفيدين من

  .تعلّم اإللكتروني المختلفةالمقدم من مراكز ال
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها

 الدراسة  مقدمة

أدت التطورات المذهلة في عصر المعلومات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة إلى إحداث 

تغيير جذري في جوانب الحياة وخاصة الجانب التعلّمـي، وأصـبح مـن البـديهي أن تبحـث      

، وجعل الوصول إليها أمـر ممكـن   المعرفةالمؤسسات التعلّيمية عن أفضل الوسائل واألساليب 

د على التكنولوجيا والمعلومات والتقنيات الحديثة والوسائط المتعددة وابتكار للجميع وهذا باالعتما

  .األنظمة التي تخدم العملية التعلّمية ومن أهم هذه األنظمة التعلّم اإللكتروني

وعملت العديد من الجامعات على توفير تدريب الستخدام التعلّم اإللكترونـي ألعضـاء   

المعلومات واالتصاالت وتطـوير بـرامج ومـواد الـتعلّم      هيئة التدريس واستخدام تكنولوجيا

ونتيجة لذلك تتوقع هذه الجامعات من أعضاء الهيئة التدريسية أن يكونـوا قـادرين    اإللكتروني،

على دمج التكنولوجيا بشكل فعال في تعليمهم بعد البرامج التدريبية التي يتم تقديمها وما هو غير 

درويـش،  (في طرق تعليم أعضاء الهيئة التدريسـية أم ال   معروف إذا كانت هذه الجهود تغير

2009.(  

وجامعة النجاح الوطنية من المؤسسات المعنية في استثمار التطورات الهائلة في مجاالت 
والهدف من هذه الجهود . االتصال والتواصل والتطور الرقمي بشكل فعال يخدم العملية التعليمية

الفعال الـذي   لتقليدي المعتمد على اإللقاء والمحاضرات إلى التعلّمباختالفها االرتقاء من التعليم ا
يهدف إلى دمج المتعلم في العملية التعليمية مثل بيئة التعلّم اإللكتروني التي تستخدم تكنولوجيـا  

لهذا ولذلك منـذ العـام   . الحاسوب واإلنترنت بشكل أكثر فعالية والتي تشرك المتعلم بشكل أكبر
)2009-2010 (ق نظام التعلّم اإللكتروني في الجامعة وعلى المساقات الجامعية التي تدرس طُب

وتتمحور الرؤية في الوصول إلى جودة عالية في الـتعلّم  . في مختلف الكليات العلمية واإلنسانية
والتعليم لتحقيق أفضل المخرجات التعليمية والتدريبية والمجتمعية المنافسة بين مؤسسات التعليم 

  .العالي
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ويتحمل مركز التعلّم اإللكتروني أعباء تطوير قدرات العاملين والطلبة وتوفير المشاريع 

الداعمة والممولة لذلك وإجراء األبحاث المساندة المسحية واإلجرائيـة والتجريبيـة والتقويميـة    

ويهدف إلـى  . للوصول إلى إنسان قادر على إنتاج المعرفة وتوظيفها للحصول على حياة أفضل

اإللكتروني في كليات وبرامج الجامعة األكاديمية، تطوير مهارات األكاديميين  بيئة التعلم تحسين

إنتاج المساقات المدمجة بجودة . نشر ثقافة التعلم اإللكتروني. والطلبة في مجال التعلم اإللكتروني

التعليميـة   التدريب والدعم الفني ألعضاء الهيئة التدريسية من حيث تقديم الوسائطتوفير و عالية

االستجابة الستفسارات و تقديم الدعم الفني من خالل المواد التدريبية و  التدريبية الدوراتوإعداد 

لـذا   .، ومساعدتهم على مواجهة المشكالت المختلفة التي تـواجههم المدرسين في أوقات مختلفة

تدريب والـدعم  تأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على مدى رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن ال

الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية، للوقوف على جاهزية مركز 

التعلّم اإللكتروني من حيث تقديم الخدمات سواء كانت التدريبية أو الفنيـة، وبالتـالي تحسـين    

  . مخرجات التعلّم في جامعة النجاح الوطنية

  مشكلة الدراسة

ليساهم في النهوض بـالتعليم   التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنيةس مركز تأس

وانبثق عن هذه الغاية مجموعة من األهداف منهـا  . العالي وتطويره وتعزيزه في كل المجاالت

ضرورة تفعيل التكنولوجيا في التعليم والتعلّم وتطوير إدارة العملية األكاديمية من خالل توظيف 

سيلة لتعزيز التعلّم القائم والتركز على ضرورة تطوير الهيئة التدريسية وتعزيزها التكنولوجيا كو

ومن أجل تحقيق ذلك قدم المركز الكثير من الخدمات سواء كانت تدريبيـة أي  . في هذا المجال

من خالل دورات متنوعة  التعلم اإللكتروني تدريب الهيئة التدريسية على التعامل مع هذا النظام

تيسير عملهم، أو توفير الدعم الفني المتواصل وحـل أي مشـكالت يتعـرض لهـا      تهدف إلى

  .المدرس، أو من خالل الورشات والندوات

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتبين مدى رضا أعضاء الهيئة التدريسية عـن الخـدمات   

  .نيةالتدريبية والدعم الفني الذي يقدمه مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح الوط
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  :ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال اآلتي

ما مدى رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم مـن مركـز الـتعلّم    

 اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية؟ 

  أسئلة الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤالين اآلتيين

ضاء الهيئة التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركـز الـتعلّم   ما مدى رضا أع .1

  اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية؟

بـين متوسـطات   ) α=0.05(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة    .2

 استجابات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية نحو برامج التدريب والـدعم 

، والتخصـص األكـاديمي، والمؤهـل    )الجنس(الفني تعود إلى متغيرات النوع اإلجتماعي 

  العلمي، وسنوات الخبرة؟

  أهداف الدراسة

أعضاء الهيئة التدريسية عن التدريب  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة رضا

  . طنيةوالدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح الو

، والتخصـص  )الجنس(النوع اإلجتماعي (التعرف إلى ما إذا كان هناك تأثير لمتغيرات 

، على مدى رضا أعضاء الهيئة التدريسـية عـن   )األكاديمي، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة

  .التدريب والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية

  اسةأهمية الدر

تتلخص أهمية الدراسة في الحداثة إذ تعد الدراسة األولى في جامعة النجاح الوطنية التي 

هدفت إلى دراسة مدى رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركز 
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التعلّم  كما ستوفر هذه الدراسة تغذية راجعة لمركز. التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية

والمسـاهمة  . اإللكتروني مدى رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن الخدمات المتنوعة التي يقدمها

التـدريب   فاعليـة  درجة على التعرف خاللها التعليميفي معرفة عائدات التدريب على النظام 

. اإللكترونـي مركز الـتعلّم   أداء في ذلك تـأثيرمدى المشاركين و في أحدثه الذي التأثير ومدى

أن نتائج هذه الدراسة ستساهم في مساعدة المركز على تحسين أدائه، وبناء خطط مسـتقبلية   كما

  .في مجال التدريب وتقديم الدعم الفني

  فرضيات الدراسة

  :سعت الدراسة الحالية إلى التحقق من صحة الفرضيات التالية

بين رضا أعضاء الهيئة ) 0.05α=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجـاح  

  .)الجنس(تعزي لمتغير النوع اإلجتماعي  الوطنية

بين رضا أعضاء الهيئة ) 0.05α=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

ريب والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجـاح  التدريسية عن التد

 .التخصص األكاديميتعزي لمتغير  الوطنية

بين رضا أعضاء الهيئة  )0.05α=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجـاح  

 .المؤهل العلميتعزي لمتغير  الوطنية

بين رضا أعضاء الهيئة  )0.05α=(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  •

المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجـاح  التدريسية عن التدريب والدعم الفني 

  .سنوات الخبرةتعزي لمتغير  الوطنية
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  حدود الدراسة

  :اقتصرت الدراسة على الحدود اآلتية

أعضاء الهيئة التدريسية المستفيدين من برامج التدريب وخدمات الـدعم الفنـي   : حدود بشرية

  .في جامعة النجاح الوطنية المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني

  .م 2016-2015تم إجراء هذه الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراسي : حدود زمنية

  .تمت هذه الدراسة في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين: حدود مكانية

  .تُعمم نتائج هذه الدراسة في ضوء صدق وثبات األداة وخصائص أفراد عينتها: حد إجرائي

  مصطلحات الدراسة

  :تعتمد الدراسة التعريفات اآلتية لمصطلحاتها

ان التعلّم اإللكتروني هو اكتساب واستخدام المعرفة وتسهيل الحصول عليهـا  : التعلّم اإللكتروني

واشتمل على التدريس بإستخدام الوسـائط المتعـددة ومواقـع    . عن طريق الوسائل اإللكترونية

البرمجيات التعاونية والبريـد اإللكترونـي والتقيـيم بمسـاعدة      اإلنترنت ولوحات المناقشات و

الحاسوب والرسوم المتحركة التعليمية والمحاكاة واأللعاب وغيرها، ويعد هذا النوع من أنـواع  

التعلم نهج لتسهيل وتعزيز التعلم من خالل كل من تقنية الكمبيوتر واالتصاالت لدعم التعلم عن 

المرن الذي يحقق إمكانية التعلم في أي وقت من األوقات وبالمكان  بعد، وشكل من أشكال التعلم

ويعرف إجرائيا بأنه بنية التعلّم التي يقدمها مركز ). Behera, 2013(الذي يراه المتعلم مناسبا 

   .التعلم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية

في الوظيفة والقدرة على عوامل مرتبطة في اكتساب معرفة جديدة (هو محصلة العوامل :الرضا

المتعلقة بالرضا المهني للمعلم والتي تجعل المعلم محبا لعمله في مهنة التـدريس   )اتخاذ القرار

فرحـات،  (ومقبالً على القيام بواجبه نحو هذا العمل طوال الوقت بدون ملل أو عـدم اكتـراث   
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التدريس عن أداة الدراسة  ويقاس الرضا إجرائيا في هذه الدراسة بإستجابة أعضاء هيئة ).2003

  .المعدة خصيصاً لتحقيق أهدافها

 المعـدات  صيانة أو الحاسوب علوم في متخصصة بمسألة نصيحة أو مساعدة هي :الفني الدعم

 أو لموظفيهـا  المؤسسة قبل من وتقدم استخدامها بكيفية المتعلقة المشورة و للحاسوب البرامج أو

 Oxford English( المؤسسـة  هـذه  فـي  الخـدمات  لهـذه  مخصـص  قسم وهناك عمالئها

Dictionary, 2013.(  ويعرف إجرائيا بأنه الخدمة التي يقدمها موظفو مركز التعلّم اإللكتروني

تقديم المساعدة للمتدربين في دورات التعلم اإللكتروني قبل التدريب وخالله وبعده، باإلضافة الي 

ية استخدام البرامج والوسائط والمواقع المختلفة التابعـة  والحلول المناسبة والمشورة المتعلقة بكيف

  .في جامعة النجاح الوطنية لمركز التعلّم اإللكتروني
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

 اإلطار النظري :أوالً

 الدراسات السابقة  :ثانياً

  التعقيب على الدراسات السابقة :ثالثاً
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

يتناول هذا الفصل عرضاً عن مفهوم التعلّم اإللكتروني ونشأته وأهميته، وتدريب أعضاء 

الهيئة التدريسية والرضا عن التدريب وعن الدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني، كما 

تروني، كما يعرض هذا الفصل عـدداً  ويتطرق إلى تجربة جامعة النجاح الوطنية مع التعلّم اإللك

  .من الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة

  اإلطار النظري: أوال

  تدريب أعضاء الهيئة التدريسية والرضا عن التدريب والدعم الفني

يتغير دور عضو هيئة التدريس في بيئة التعلّم اإللكتروني من ناقل للمعرفة إلى ميسـر  

ويتطلب أن تتوفر لدى المعلم مهارات جيدة للتعامل مع ). Knowlton, 2000(للعملية التعليمية 

ينبغي على كل عضو هيئة تدريس أن يلتحق بدورات تدريبية . شبكة اإلنترنت والتقنيات الحديثة

 وورش العمل لفهم فلسفة التعلّم اإللكتروني وكيفية تطبيقه بما يتناسـب مـع سياسـة الجامعـة    

وحاجات متعلميها، فضعف تنمية المعلمين مهنيا في مجال التكنولوجيا واالتصاالت يسبب لهـم  

قلقا نفسيا عند التدريس اإللكتروني والنقص في التدريب على استخدام التكنولوجيـات الحديثـة   

كوسيلة تعليمية يدفع المدرس إلى األدوار والطرق واألساليب التي اعتاد عليها بدالً من طـرق  

  ). 2009درويش، (ساليب قد يفشل فيها وأ

ولتقديم تعلم إلكتروني ناجح ينبغي على المعلم أن يقدم تغذية راجعـة فوريـة وكافيـة    

ويـرى أندرسـون    )2009الغريـب، (لمشـاركات واسـتجابات المتعلمـين    وبصورة متتابعة

)Anderson,2004 (ساس بالثقة اإللكتروني هي تنمية اإلحفي بيئة التعلم  أن أول مهمة للمعلم

دور تنظيمي  اإللكترونيفي بيئة التعلم  ومن أهم أدوار المعلم. واألمان داخل المجتمع اإللكتروني

من خالل وضع األهداف والجداول والتغذية الراجعة، وإيجاد جو من التفاعل المتبادل وأخيـرا  

ضـع األسـئلة   ويعد هذا الدور أكثر األدوار أهمية حيث يتضمن و) أكاديمي(هناك دور معرفي 
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لهذا يعتمـد  . وإعادة التركيز على المناقشة واألهداف الموضوعية وشرح المهام وتوجيه النقاش

نجاح مستقبل التعلّم اإللكتروني على قدرة أعضاء الهيئة التدريسية على اسـتخدام التكنولوجيـا   

المعلم أن يكـون   وكما يقول الكثيرون أن التغير هو الشيء الثابت الوحيد هذه األيام فينبغي على

درويـش،  (بتلك التكنولوجيا وكيفية استخدامها وتوجيه العملية التعليمية من خاللهـا  على دراية

2009.(  

ال شك أن تطوير القدرات المهنية للمعلمين يشكل عنصراً حاسماً فـي جهـود تحسـين    

لـى تغييـرات   بيد أن تطوير القدرات المهنية للمعلمين لن يترك أي أثر ما لم يركـز ع . التعليم

محددة في سلوك المعلمين داخل قاعة الدرس، وال سيما في حال مواصلة تطوير القدرات المهنية 

وبعد إعداد مـدرس قـادر   . مع تغييرات أخرى ضمن النظام التعليمي سعياً إلى نوع من الجودة

د من توفير على على التعامل مع نظام التعلّم اإللكتروني من خالل برامج التدريب المختلفة ال ب

تواجهه، ويعرف الدعم الفنـي   الدعم الفني الدائم لهذا المدرس في حال وقوع أي خلل أو مشكلة

على أنه مساعدة لألفراد في حال وجود ) Business Dictionary, 2015(في قاموس األعمال 

خبرة ودراية ويتكون فريق الدعم الفني من أفراد لديهم  والتقنية مشكالت مع األجهزة اإللكترونية

المشـاكل   كتشاففي ما يخص التقتيات و األجهزة الحديثة ومع هذه القدرات فهم قادرين على إ

التي تواجه المستخدمين ويمكن الحصول على الدعم الفني من خال البريد اإللكتروني أو الهاتف 

 ,Oxford English Dictionary( ويعرفه قاموس إكسفورد العلمـي . أو الحضور الشخصي

أو  هي مساعدة أو نصيحة بمسألة متخصصة في علوم الحاسوب أو صـيانة المعـدات  ) 2013

البرامج للحاسوب و المشورة المتعلقة بكيفية استخدامها وتقدم من قبل المؤسسـة لموظفيهـا أو   

  .عمالئها وهناك قسم مخصص لهذه الخدمات في هذه المؤسسة

الذي يقوم بأعمـال الصـيانة بأنواعهـا     ن قسم الدعم الفني هو القسميالحظ مما سبق بأ

المختلفة ألجهزة ومعدات تقنية المعلومات بالجامعة ويقوم أيضاً بتوفير الـدعم الفنـي لجميـع    

منسوبي الجامعة، ويتمثل هذا الدعم بتقديم المساعدة وتوفير الحلول على مستوى البرامج وأجهزة 

ويمكن تعريف الدعم الفني إجرائيـا   .تقنية المعلومات من خالل فريق متخصص في هذا المجال
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بأنه تقديم المساعدة والحلول المناسبة والمشورة المتعلقة بكيفية اسـتخدام البـرامج والوسـائط    

المختلفة التابعة لمركز التعلّم اإللكترونـي ألعضـاء    )مودل، موقع التعلم اإللكتروني( والمواقع

  .ي هذه المؤسسةوهناك قسم مخصص لهذه الخدمات ف الهيئة االتدريسة

وبعد القيام بتوفير التدريب وخدمات الدعم الفني البد من التعرف على مدى جودة هـذا  

المجهود وهل هو بالمستوى المطلوب ومن هنا نحاول التعرف على مدى رضا أعضـاء هيئـة   

عوامل مرتبطة في اكتساب (هو محصلة العوامل التدريس عن هذه الخدمات ويعرف الرضا على

المتعلقة بالرضا المهني للمعلم والتي تجعل  )يدة في الوظيفة والقدرة على اتخاذ القرارمعرفة جد

المعلم محبا لعمله في مهنة التدريس ومقبالً على القيام بواجبه نحو هذا العمل طوال الوقت بدون 

حالة داخلية في الفرد تظهـر فـي سـلوكه     وهو أيضا ).2003فرحات، (ملل أو عدم اكتراث 

واستجابات وتشير إلى تقبله لحياته الماضية والحاضرة وتفائله بمستقبل حياتـه وتقبلـه لبيئتـه    

كما أنه شعور الفـرد وتقديراتـه المعرفيـة    ). 1999الشعراوي، (المدركة وتفاعله مع جوانبها 

نة فـي حياتـه كاألسـرة والمجتمـع     لجودة حياته والذي ربما يعكس تقديره العام لنواحي معي

)Gilman et al.,2005.(  

والرضا عن الحياة، والعمل شيء هام لدى اإلنسان، فيصبح سعيداً في حياتـه وعملـه   

يؤثر فـي الواقـع    وتزداد إنتاجيته االجتماعية والوظيفية، أما ضعف وانعدام الرضا عن العمل

طورتها وحدتها ومنها ضعف التماسك بـين  االجتماعي والنفسي للعاملين ويولد نتائج تتفاوت خ

  . العمل واإلدارة

وترى الباحثة أن على أي مؤسسة ترغب بالنجاح والتقدم واالستمرارية البـد مـن أن   

أن  مؤسسـة  أي وأهـداف  بتحقيق رغبات كفيل كمفهوم الرضا تبحث عن رضا موظفيها، ألن

بين الرضا عن العمل أو بعض ، كما أن بعض الدارسات توصلت إلى وجود عالقة إيجابية وجد

، ودراسة روكا وتشيو )2013(الجوانب اإلنتاجية من جهة أخرى، مثل دراسة الطويسي وسمارة 

  ).2010(ودراسة أبو مغيصب  ،)Roca, et al.,2006(ومارتينيز 
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  تجربة جامعة النجاح الوطنية في التعلّم اإللكتروني

كانت أحد إستراتيجيات التعلّم حيث تـم  اهتمت جامعة النجاح بتوظيف التكنولوجيا وقد 

تطوير المساقات على نظام إدارة التعلّم الموودل، ومن أهداف توظيف التكنولوجيا فـي الـتعلّم   

تفعيل االتصال والتواصل ما بين المتعلمين أنفسهم وبين الميسربن للتعلم مـن جامعـة النجـاح    

عبـر   م وذلك لتبادل البيانات والمعلوماتالوطنية خارج أوقات اللقاءات الوجاهية وحلقات التعلّ

نظام الموودل ووضع اإلعالنات الخاصة بالبرنامج والمـواد التعلّميـة والتعيينـات الدراسـية     

كما تم وضع روابط الكترونية لصفحات . واألنشطة التعلّمية باإلضافة إلى منتديات النقاش للتعلم

  . لتعلّم لمن يرغب من المعلمينمفيدة ومتعلقة بأنشطة التعلّم الوجاهية إلثراء ا

للنهوض بالتعليم العـالي  ) 2009(تم تأسيس مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح 

وتطويره وتعزيزه في كل المجاالت ولهذا كان البد من تحقيق عدة أهداف منها ضرورة توظيف 

ن خالل توظيـف التكنولوجيـا   التكنولوجيا في التعليم والتعلّم وتطوير إدارة العملية األكاديمية م

كوسيلة لتعزيز التعلّم القائم والتركيز على ضرورة تطوير الهيئة التدريسية وتعزيزها في هـذا  

وتتلخص رؤية هذا المركز في الوصول إلى جودة عالية في التعلّم والتعلـيم لتحقيـق   . المجال

سسات التعليم العالي والمجتمع أفضل المخرجات التعليمية والتدريبية والمجتمعية المنافسة بين مؤ

وتسعى جامعة النجاح الوطنيـة إلـى تطـوير وتصـميم     . المحلي والدولي ومجتمعات المعرفة

المساقات المدمجة بجودة عالية لتحسين مخرجات التعليم من خالل تطـوير قـدرات العـاملين    

المسحية واإلجرائيـة  والطلبة وتوفير المشاريع الداعمة والممولة لذلك وإجراء األبحاث المساندة 

والتجريبية والتقويمية للوصول إلى إنسان قادر على إنتاج المعرفة وتوظيفها للحصول على حياة 

  ).2015جامعة النجاح الوطنية، (أفضل 

تم اعتماد نظام موودل كنظام تعلم إلكتروني في جامعة النجاح، وشجعت معلميها علـى  

يم التقليدي من جميـع التخصصـات فـي الجامعـة     استخدامه في دعم مساقاتها إلى جانب التعل

مساقا تعليميا ونشرها على موقع الجامعة ) 26(شمل المشروع في بداياته تسجيل نحووا ،الوطنية

االلكتروني وهذه المساقات تشمل كليات الجامعة اإلنسانية والعلمية كافة وفي مختلـف مراحـل   
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وتتركز رسالة المركز فـي تطـوير   . لدراسةالدراسة من السنة األولى حتى السنة األخيرة من ا

وتصميم المساقات المدمجة بجودة عالية لتحسين مخرجات التعليم من خـالل تطـوير قـدرات    

العاملين والطلبة وتوفير المشاريع الداعمة والممولة لذلك وإجراء األبحاث المسـاندة المسـحية   

علـى إنتـاج المعرفـة وتوظيفهـا      واإلجرائية والتجريبية والتقويمية للوصول إلى إنسان قادر

 أما بالنسبة ألهداف المركز فتـتلخص فـي تحسـين بيئـة الـتعلّم     . للحصول على حياة أفضل

اإللكتروني في كليات وبرامج الجامعة األكاديمية، وتطوير مهارات األكاديميين والطلبـة فـي   

  .اقات المدمجة بجودة عاليةمجال التعلّم اإللكتروني، ونشر ثقافة التعلّم اإللكتروني، وإنتاج المس

  التعلم اإللكتروني مركز هيكلية

مجموعة من الوحدات باإلضافة إلى إدارة المركز كما يظهر فـي   يحتوي المركز على

  :الشكل

  

وحدة تطوير المحتوى ووحدة التدريب ووحدة الدعم الفنـي ووحـدة    :هذه الوحدات هي

  . تكنولوجيا التعليم لكل وحدة عملها الخاص والمتكامل من أجل تحقيق أهداف المركز

  وحدة تطوير المحتوى

مجـال الـتعلم    فـي  الطالب قدرات بناء تطوير إلىوهدفت  2013تم إفتتاحها في عام 

 أيضـاٌ  المـدارس  طلبة أمام الفرصة وإتاحة التطوير، عملية في أساساً ليكونوا هذا اإللكتروني
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 توظيف أهمية إلى المجتمع أفراد أنظار لفت إلى باإلضافة التدريب، في الوحدة هذه من لالستفادة

  .التعليم رأسها وعلى الحياة، مجاالت شتى في التكنولوجيا

  وحدة تكنولوجيا المعلومات

) العمليـات  أتمتة( بحوسبة المتعلقة األنشطة كافة بإدارة المعلومات تكنولوجيا وحدة تقوم

 نظم من االنظمة تلك الدامة الالزمة التحتية البنية تطوير الى باالضافة المختلفة البيانات وقواعد

 المعرفة وبناء اقرارها يتم التي والسياسات االنظمة وفق ملحقاتها و أجهزة و عمل وبيئة تشغيل

  .اإللكترونية

  الدعم الفنيوحدة 

 صيانة منها: الحصر ال المثال سبيل على الفني الدعم وحدة بها تقوم التي األعمال أبرز

 أو الموظفين أو األساتذة مكاتب في األجهزة تلك سواء الوحدة عمل نطاق في الحاسوبية األجهزة

 بالغـات  تلقي، من االصلية بالنسخ الوحدة نطاق في الحاسوبية األجهزة تزويدو. الكلية معامل

 إصـالح  على والعمل ،والطالب والموظفين األساتذة العمل، نطاق منسوبي جميع من األعطال

 المعلومات تقنية عمادة لدى المعتمدة الفني الدعم وأولويات آلية ضمن ممكن وقت بأسرع العطل

 عمله وضمان المعلوماتية الجامعة بشبكة الجهاز ارتباط من التأكدو .االلكتروني البالغات ونظام

 وضـمان  المعلوماتية الجامعة شبكة مع متوافق بشكل لتعمل الجديدة األجهزة تهيئةو. جيد بشكل

 والطـالب  والموظفين األساتذة مساعدةو. بها المحملة البرامج من االصلية النسخ على اشتمالها

 شـبكة  أو بالكليـة  الخاصة المعلومات شبكة صيانةو. علية تدريبة أو معين برنامج استخدام في

وغيرها مـن   المعلومات تقنية عمادة في المختصة الجهه مع المباشر بالتنسيق الجامعة معلومات

  .المهام

 اإللكترونـي  الـتعلم  مركز على المشرف الجسم وهي اإللكتروني التعلم لجنةكما يوجد 

 التعلـيم  فـي  التميـز  مركز مدير ،)رئيسا( األكاديمية للشؤون الرئيس نائب من ويتكون إداريا

 اإللكترونـي،  الـتعلم  مركز مدير الهندسة، كلية عميد المعلومات، تكنولوجيا كلية عميد والتعلم،
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 بـالتعلم  الخاصة التربوية السياسات وضع هي اللجنة لهذه الرئيسية المهمة .لألكاديميين ممثلين

 للحـوافز  نظـام  تطوير و اإلستراتيجية المركز أعمال متابعة و اإلحتياجات تحديد و اإلكتروني

الدعم الفني مـن خـالل األدلـة التعريفيـة     كما ويقدم .المدمجة المساقات تقويم معايير وتطوير

  .والمنشورات التوضيحية

  وحدة التدريب

وهي الوحدة المسؤولة عن تنظيم الدورات التدريبية وعقدها وتوفير مدربين لديهم كفاءة 

حيث  مالمساق الدورات التدريبية ويعقد مركز التعلّم اإللكتروني العديد من الدورات منها . عالية

ودورات توظيـف   والدورات التدريبية التعريفية بموودل، .يكون التدريب خالل المساق أو قبله

باإلضافة إلى دورات التصميم والتقويم في التعلّم اإللكتروني مثـل   ،واقع التواصل االجتماعيم

تقييم التعليم، والتعلم النشط، وملفاات اإلنجاز اإللكترونية، باإلضافة إلى الورشات التي تستقطب 

والمتعلمين التي تهدف إلى توعية المتعلمين والخبراء الدوليين من الجامعات المختلفة والورشات 

بأهمية التعلّم اإللكتروني وتعرفهم على مزايا هذا النوع من التعليم باإلضافة إلى خدماته، كما تم 

  .إضافة بنك األسئلة األكثر شيوعا

عضواً من أعضاء الهيئـة التدريسـية   ) 469(قام مركز التعلّم اإللكتروني بتدريب  وقد

 الكلي ألعضاء الهيئة التدريسية فـي الجامعـة  العدد ) 52.5(%، أي بنسبة )894(البالغ عددهم 

  ).2015جامعة النجاح الوطنية، (

  التعلّم اإللكتروني

ظهر التعلّم اإللكتروني في بداية التسعينيات وأخذ يتردد بعد أن حقق نتائج إيجابية فـي  

وقد بدأ مفهوم التعلّم اإللكتروني ينتشـر منـذ    ،)2014 الشبول وعليان،( دعم العملية التعليمية

استخدام وسائل العرض اإللكترونية إللقاء الدروس في الفصول التقليديـة واسـتخدام الوسـائط    

الصفي والتعلّم الذاتي، وانتهى ببنـاء المـدارس الذكيـة والفصـول      المتعددة في عمليات التعلّم
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اعل مع محاضرات وندوات تقام في دول أخـرى  االفتراضية التي تتيح للمتعلمين الحضور والتف

   .)2005الخان، (من خالل تقنيات اإلنترنت والتلفزيون التفاعلي 

ويعتمد هذا النوع من التعليم على استخدام الوسائط اإللكتروني في االتصال بين عضـو  

ليـات  تتكون منظومة اإللكتروني من مدخالت وعم .هيئة التدريس والمتعلم والمؤسسة التعليمية

ومخرجات وتغذية راجعة ويتطلب تنفيذ هذه المنظومة مجموعة مـن المتطلبـات والمكونـات    

أن ) 2005(، ويرى زيتـون  )2009دروش، (األساسية التي يجب أن تتكامل مع بعضها البعض

 Pedagogical(تكون من عمليتين أساسـيتين العمليـة األولـى تدريسـية     ي التعلّم اإللكتروني

Process (تقدم المحتوى إلكترونيا للمتعلم عبر الوسائط المتعددة المعتمدة على الحاسوب تتعلق ب

وشبكاته، بحيث يسمح للمتعلم بالتفاعل الهادف والنشط مع المحتوى في أي مكان وفي أي زمان 

وبالسرعة التي يحتاج، والعملية الثانية إدارية تنظيمية تتعلق بتوظيف مزيج من الوسائط التعليمية 

 Learning(لعمل على إدارة المقرر مـن خـالل نظـام إلدارة الـتعلّم اإللكترونـي      وفريق ل

Management System.(  

بيئة تعليمية تحتوي العديـد مـن المصـادر    وفر مما ال شك فيه أن التعلّم اإللكتروني ي

فق مـع  لية التعليمية بما يتواموالموارد التي تخدم العملية التعليمية وإعادة صياغة األدوار في الع

التقنيـات ومهـارات العصـر     مستجدات الفكر الحديث وإعداد جيل قادر على التعامـل مـع  

والتطورات الهائلة التي يشهدها العالم والمساعدة على نشر هذه التقنيات في المجتمـع وجعلـه   

ية من مجتمعا مثقفاً إلكترونياً مواكباً لما يدور حوله واستخدام هذه التقنيات لتناقل الخبرات التربو

المناقشة وتبادل اآلراء والتجارب وغيرها، وأصبح التعلّم اإللكتروني ضرورة لحل الكثير مـن  

الشـبول  ( المشكالت التعليمية ومن أهم هذه المشكالت استيعاب األعـداد الكبيـرة للمتعلمـين   

  ). 2014وعليان،

أهمهـا   أن التعلّم اإللكتروني يستند إلى مجموعة من المبررات) 2009(ويرى درويش 

مواكبة التغييرات الكبيرة والمتسارعة في سوق العمل، األمر الذي يتطلب عماالً على مسـتوى  

والموظفين ألعمالهم من أجل الحصـول   املينباإلضافة إلى ترك الع .عاٍل من المهارات العلمية
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م على شهادات علمية أو تلقي دورات تدريبية لرفع مستوياتهم المهنية، أمـا فـي بيئـة الـتعلّ    

الحصول على المعلومات في أي مكان في العالم وفي أي  املين والموظفيناإللكتروني فيمكن للع

وقت وبإمكان التعلّم اإللكتروني توفير تخصصات ال تتوفر في جامعات ومؤسسات التعليم الحالي 

للتطـور  ويفتقر إليها سوق العمل وهذا يمنح التعلّم اإللكتروني صفة المرونة والتجدد والمسايرة 

ومع ازدياد سكان العالم وتزايد نسبة اإلقبال على التعليم يظهـر مبـرر   . التكنولوجي المتسارع

اختالف  ومع. جديد لألخذ بالتعلّم اإللكتروني وهو قدرته على استيعاب األعداد الغفيرة للمتعلمين

ية جاء التعلّم المناطق الجغرافية للمتعلمين وصعوبة سفرهم إلى الجامعات وترك مواطنهم األصل

 اإللكتروني ليقضي على هذه الفروق ويمنح سهولة التعلّم في أي مكان وزمان يحـدده المـتعلم  

أن التطور في تقنيات ) "Šumak, et al. 2011(، كما يرى شوماك وآخرون )2005زيتون، (

  ".الويب وزيادة تأثيرها قادت إلى عمليات إبداعية في طرق التعلم

التعلّم اإللكتروني بأنه أحد الوسائل التعليمية اإللكترونية إلتاحة المعرفـة  وقد تم تعريف 

للذين ينتشرون خارج القاعات الدراسية، في الوقت المناسب لهم فهو شكل من أشكال التعلّم عن 

، ويمكن تعريفه بأنه طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصـال  )Roy, 2001(بعد كما يرى روي 

اسوب والشبكات والوسائط المتعددة من أجل إيصال المعلومات للمتعلمين بأسـرع  الحديثة كالح

وقت وأقل تكلفة وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وضبطها وقياس أداء المتعلمين على 

أنه نظام تعليمي يهدف إلى إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنيـات الحاسـب   

ة العالمية للمعلومات، وتمكن الطالب من الوصول إلى مصادر التعلّم بأقصر وقـت  اآللي والشبك

وأقل جهد وأكبر فائدة وبصورة تمكن إدارة العملية التعليميـة وضـبطها وقيـاس وتقيـيم أداء     

بأنه نظام تعليمي يسـتخدم تقنيـات   ) 2002(وعرفه غلوم ). Henderson, 2003(المتعلمين 

وب في تدعيم وتوسيع نطاق العملية التعليمية من خالل مجموعة مـن  المعلومات وشبكات الحاس

على ) 2003(وعرفه التركي . أجهزة الحاسوب، واالنترنت، والبرامج اإللكترونية: الوسائل منها

أنه مجموعة من العمليات المترابطة بنقل وتوصيل مختلف أنواع المعرفة والعلوم إلى الدارسين 

بأنـه اسـتخدام   ) 2009(وعرفه درويـش  . ستخدام تقنية المعلوماتفي مختلف أنحاء العالم با

الوسائط اإللكترونية من قبل مؤسسات التعليم الجامعي لنقل المحتوى لنقل المحتوى التعليمي إلى 
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المتعلمين خارج أو داخل الحرم الجامعي بهدف إتاحة عملية التعلّم لكافة أفراد المجتمـع ورفـع   

ليمية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وتدريب المتعلمـين علـى   كفاءة وجودة العملية التع

بأنه التعلّم الذي يتيح المحتوى الرقمي مـن  ) 2011(وعرفه الهادي . العمل بإيجابية واستقاللية

ان التعلّم اإللكتروني هـو  ) Behera, 2013(في حين يرى بيحيرا . خالل الوسائل اإللكترونية

واشتمل على . فة وتسهيل الحصول عليها عن طريق الوسائل اإللكترونيةاكتساب واستخدام المعر

التدريس بإستخدام الوسائط المتعددة ومواقع اإلنترنت ولوحات المناقشات و البرمجيات التعاونية 

والبريد اإللكتروني والتقييم بمساعدة الحاسوب والرسوم المتحركة التعليمية والمحاكاة واأللعـاب  

ذا النوع من أنواع التعلم نهج لتسهيل وتعزيز التعلم من خالل كل مـن تقنيـة   وغيرها، ويعد ه

الكمبيوتر واالتصاالت لدعم التعلم عن بعد، وشكل من أشكال التعلم المرن الذي يحقق إمكانيـة  

وهو أي نوع مـن التوجـه    .التعلم في أي وقت من األوقات وبالمكان الذي يراه المتعلم مناسبا

م من خالل المقررات اإللكترونية التي صممت خصيصا لخدمة المتعلم كما يرى الذاتي نحو التعل

(Kuhlmann, 2015).  

 ،تعليمـي  يتضح مما سبق أن بعض الباحثين نظر الى التعلّم اإللكتروني على أنه نظام

ة، ورأى آخرون بأنه تعليمي وعرفة البعض بأنه وسيلة تعليمي، ورأى البعض اآلخر أنه برنامج

 .، فيما رأى آخرون أنه استخدام للوسائط اإللكترونية، وبأنه بيئة للتعلمللتعليمطريقة 

بيئة تعلم فعالة تضم معلم مدرب قادر على التعامل مع هذه البيئة، ومـتعلم  ونالحظ بأنه 
والمـتعلم   وجود مقررات دراسية مصممة بشكل يمـنح المعلـم   مستجيب يمارس دوره بإيجابية

جود مؤسسة قائمة على إدارته وتقييمه وتطويره وتقديم خـدمات الـدعم   سهولة التعامل معا، وو
وجود عمليات متنوعة من التفاعـل بـين المعلـم والمـتعلم،      والتدريب المختلفة، باإلضافة إلى

  .ويوفر فرص التعلّم للمتعلم أينما وجد ،والمتعلم وأقرانه

  الدراسات السابقة :ثانيا

من الدراسات التي اهتمت بتوظيف نظام إدارة التعلّم اإللكتروني دراسة قامت بها عفونة 

في برنامج تأهيل ) الموودل(هدفت إلى تقييم تجربة جامعة النجاح الوطنية في ) 2014(واخرون 
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من خالل تحليل وصفي لمدى اندماج المعلمـين ومشـاركتهم   . المعلمين في كلية العلوم التربوية

عقـد مجموعـة مـن    قد تم امج التدريبي اإللكتروني وتحليل مضمون هذه المشاركات، وبالبرن

أعضاء من الهيئة التدريسية المشرفين على عملية التدريب وتوزيع اسـتبانة  ) 10(المقابالت مع 

وأشـارت  . أعدت خصيصا لتقييم التجربة من وجهة نظر المعلمين) 87(على عينة مكونة من 

كة المعلمين المتعلمين متفاوتة ولكنها جيدة بشكل عام وهناك وعي ألهميـة  النتائج إلى أن مشار

توظيف التكنولوجيا في التعلّم والتعليم، مع ان هناك العديد من التحديات والصـعوبات واجهـت   

المعلمين المتدربين كونها التجربة األولى لهم، والتي كان من أهمها عدم تدريبهم المسبق علـى  

  . فر البنية التحتية داخل بيوتهم ومدارسهمالحاسوب، وعدم تو

إلى التعرف إلى واقع استخدام معلمي المدارس ) 2013(في حين هدفت دراسة الجراح 

، واتجاهـاتهم نحوهـا ومعوقـات    )Eduwave(األردنية ومعلماتها لمنظومة التعلّم اإللكتروني 

اختيارهم عشوائياً من ثـالث  معلماً ومعلمة تم ) 530(واشتملت عينة الدراسة على . استخدامها

) 85(تكونت أداة الدراسة من ). اربد األولى، والزرقاء الثانية، والشونة الجنوبية(مديريات تربية 

قياس درجة استخدام المنظومة، واالتجاهات نحوها، ومعوقات (فقرة، موزعه على ثالثة مجاالت 

ة، وأن غالبية استخدامها اقتصر على ، وأشارت النتائج إلى محدودية استخدام المنظوم)استخدامها

كما أشارت النتائج . ترفيع الطالب في المدرسة، بالرغم من اتجاهاتهم اإليجابية المرتفعة نحوها

أيضاً إلى وجود بعض المعوقات في استخدامها مثل بطء سرعة االنترنت وكثرة انقطاعها، وعدم 

   .وضوح الهدف من استخدامها

في التعرف على العوامل المؤثرة على تقبل ) 2012(غيصيب بينما اهتمت دراسة أبو م

جودة المعلومات، وجودة (المدرسين للعمل على نظام موودل في الجامعة اإلسالمية، متمثلة في 

وتم ) الخدمة، وجودة النظام، والدعم الفني، والثقة، الرضا، والمنفعة المتوقعة، وسهولة االستخدام

ثم تم قياس مدى إرتباط كل عامل مع العامل المؤثر عليه وذلك  التحقق من وجود هذه العوامل،

وتم تطبيق الدراسة على الجامعة اإلسـالمية كدراسـة حالـة،    . الدراسة المقترح حسب نموذج

مدرسا بالجامعة، وقد أظهرت نتائج الدارسة أن العوامل جميعها متحققـة  ) 96(ووزعت استبانة 
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كما أظهرت أن المنفعة المتوقعة من أهم العوامل تحققاً في في نظام موودل بالجامعة اإلسالمية، 

  . النظام

بدراسة هدفت إلى تعرف احتياجات أعضاء هيئة التدريس التدريبية ) 2012(وقام سالمة 

بكليات المجتمع األردنية نحو توظيف التكنولوجيا في التعليم الجامعي من وجهة نظرهم، وبيـان  

نامج تدريبي لدمج التكنولوجيا في التعلـيم بكليـات المجتمـع    أثر الجنس في ذلك، واقتراح بر

، %)100(حاجة بنسبة ) 36(وبلغ عدد االحتياجات التدريبية . األردنية في ضوء احتياجاتهم لها

وكما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير االحتياجات التدريبيـة  

   .تغير الجنسبين أعضاء هيئة التدريس تعود لم

في دراستهما مجال آخر ) Sanchez & Hueros, 2010(وأضاف سانشيز وهيورس 

) (Technology Acceptance Modelلنمـوذج   Technical Support)(وهو الدعم الفني 

 ونظريـة  واالسـتخدام  لالسـتخدام  والميـل  والسهولة المتوقعة المنفعة بين العالقة يدرس والذي

)Expectancy Disconfirmation Theory EDT (واألداء الثقـة  بين العالقة تدرس والتي 

العالقـة   يـدرس  الذي المعلومات تكنولوجيا نظم لنجاح وماكلين ديلون ونموذج والرضا المتوقع

طالب من طلبة إدارة األعمال في جامعة ) 226(بينهما، وقد تمت الدارسة على عينة مكونة من 

ا، وقد أظهرت النتائج أن الدعم الفني لديه تأثير إيجابي ومباشر علـى  باسباني) (Huelvaهويلفا 

ها تأثير إيجابي ومباشـر علـى   لديوأن سهولة االستخدام . سهولة االستخدام، والمنفعة المتوقعة

وأن المنفعة المتوقعة لديها تأثير إيجابي على الميل للنظام، والميل للنظام لديه . المنفعة المتوقعة

  . بي ومعنوي على االستخدامتأثير إيجا

إلى تقصي وجهات نظـر  ) Ishtaiwa, et al., 2009(وهدفت دراسة شتيوي وآخرين 

أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الزرقاء الخاصة في األردن حول برنامج تدريبي السـتخدام  

وقد جمعت البيانات من خـالل  . وأثر التدريب على ممارساتهم التدريسية) موودل(نظام التعلّم 

. تعليميـة لهـم  عضو هيئة تدريس، وحللت نماذج من المـواد ال ) 23(المقابالت الشخصية مع 

وأشارت النماذج إلى أن أعضاء هيئة التدريس كان لديهم وجهات نظر مختلفة في مـا يتعلـق   
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. ، وذلك تبعاً لمستوى خبراتهم في استخدام التكنولوجيـا )بالموودل(بالبرنامج التدريبي الخاص 

ألساسـية  وقد رأوا أن للبرنامج التدريبي إستراتيجية فعالة لتزويـدهم بالمعرفـة والمهـارات ا   

لكن، وبسبب التزاماتهم األخرى، وأنماط التدريس، ومستوياتهم المختلفـة  . الستخدام التكنولوجيا

. في استخدام التكنولوجيا، فإن برنامجا عمومياً واحداً للجميـع ال يحقـق األهـداف المطلوبـة    

لفيـديو  واحد لواحد، وأشـرطة ا : واقترحت الدراسة استخدام أنشطة تدريبية أخرى مثل التعليم

التعليمية، والورش العملية التطبيقية والتدريب اإللكتروني، إذ أن هذه األنشـطة تـدعم جهـود    

  . أعضاء هيئة التدريس بصورة أكثر فعالية لتطبيق أدوات الموودل في العملية التعليمي

دراسة هدفت إلى الكشف عن اتجاهات طلبة ) 2008(وأجرى قراعين ومحمد والقضاة 

ي الجامعة الهاشمية نحو توظيف التكنولوجيا في التعلّم اإللكترونـي فـي الـتعلّم    البكالوريوس ف

الجامعي وأظهرت النتائج إيجابية لدى الطلبة نحو التعلّم اإللكتروني وعدم وجـود فـروق ذات   

داللة إحصائياُ تعزى للتخصص، بينما كان هناك فروق تعزى للجنس لصالح اإلناث فضال عـن  

للخبرة الحاسوبية بين أصـحاب الخبـرة الحاسـوبية القليلـة      ائيا تعزىوجود فروق دالة إحص

  . والمتوسطة لصالح المجموعة األخيرة

بدراسة هدفت إلى التعرف على درجة رضـا معلمـي الثانويـة    ) 2007(وقام الربيع 

بحضرموت عن برنامج التدريب على استخدام الكمبيوتر ودرجة استخدامهم له فـي التـدريس،   

. معلمـا ومعلمـة  ) 93(البحث جميع المعلمين المتدربين، وبلغت عينـة الدراسـة   شمل مجتمع 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي، واالستبانة كأداة لجمع المعلومات، أشارت النتائج إلى رضـا  

المعلمين عن برنامج التدريب على استخدام الكمبيوتر ودرجة استخدامهم له في التدريس، وعلى 

فـي  ) علمي، أدبـي (ذات داللة إحصائية بين الجنسين وال بين التخصص  ليس هناك فروق أنه

   .تقديراتهم تلك

خدمة التعلّم اإللكتروني ) Roca, et al., 2006(وتناولت دراسة روكا وتشيو ومارتينيز 

) 172(، ووزعت إسـتبانة  )Expectancy Disconfirmation Theory(وتم استخدام نظرية 

قل مساق باستخدام التعلّم اإللكتروني في إيطاليا، ومن نتائج الدراسة على أشخاص أخذوا على األ
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أن الثقة لها تأثير إيجابي وقوي على المنفعة المتوقعة والرضا وسهولة االستخدام المتوقعة، كما 

بينت النتائج أن الجودة لها تأثير قوي على الثقة والرضا، كما بينت أن جودة المعلومات التـي  

لها تأثير أقوى على الرضا من جودة الخدمـة أو جـودة النظـام، وأن سـهولة      يقدمها النظام

بخصوص عوامل الجودة كانت مؤثرة إيجابا على . االستخدام كان لها تأثير موجب على الرضا

   .الثقة والرضا، وان الرضا لديه تأثير موجب على الميل لالستخدام

المشـكالت  ) Abouchedid & Eid, 2004(واستعرضت دراسة أبو شـديد وعيـد   

واإلمكانيات لتطبيق التعلّم اإللكتروني في المؤسسات التعليمية العربية وذلك عن طريق تحليـل  

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في لبنان نحو األبعاد الثالثة البديهيـة مـن الـتعلّم    

عنه، فعاليتـه فـي العمليـة     أهمية التعلّم اإللكتروني، الفوائد التربوية الناتجة: اإللكتروني وهي

وقد تم اعتماد المنهج الوصفي وتم استخدام استبانة لفحص هذه االبعاد وقـد طبقـت   . التعليمية

وقد توصلت الدارسة إلى أن المواقف اإليجابيـة  . أستاذ جامعي في لبنان) 294(االستبانة على 

نـدماج فـي عمليـة الـتعلّم     نحو التعلّم اإللكتروني تشهد على اهتمام أعضاء هيئة التدريس باال

كما أظهرت الدارسة أنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في الميـل السـتخدام   . اإللكتروني

وأظهرت أن فروقاً بين المستخدمين اليوميين للحاسوب وبين الذين يستخدمون . التعلّم اإللكتروني

  . لصالح المستخدمين اليوميين الحاسوب بشكل قليل في الميل الستخدام التعلّم اإللكتروني وذلك

بـإجراء دراسـة للمقارنـة بـين     ) Teson & Dana,2003(بينما قام تيسون و دانا 

درست إحداها بنظـام الفصـول التقليديـة    " مبادئ في اإلدارة"مجموعتين درسوا مقرراً واحدا 

المجموعة (طالبا ودرست األخرى بنظام التعلّم اإللكتروني ) 42(وعددها ) المجموعة الضابطة(

طالباً، من أجل مقارنة مخرجات التعلّم، وتصورات المتعلمـين نحـو   ) 28(وعددها ) التجريبية

وقد توصلت الدراسة إلى أن بيئة التعلّم اإللكتروني ممتعة لكل مـن المتعلمـين   . عملية الرضا

لجـامعيين  واألساتذة االفتراضيين، بينما يشير البعض إلى أن هذا النمط ربما يحرم المتعلمـين ا 

سنة من التفاعل االجتماعي ومهارات التواصل المقدمة داخل الفصول ) 22-18(األصغر عمراً 

الدراسية المنظمة، بينما وجد أن المتعلمين الكبار لديهم دافعية أكبر نحـو الـتعلّم اإللكترونـي    
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الوقـت   ألسباب مرتبطة بالمالئمة والراحة الشخصية والمهنية والتي ترتبط غالبـا بمعوقـات  

  . والمكان

تعرف درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنيات ) 2002(واستهدفت دراسة الشهري 

المعلومات واالتصاالت وتوظيفها في التعليم الجامعي، وتحديد برامج تدريبية قبليـة فـي هـذا    

 .جامعيالمجال، ومحاولة تحديد الصعوبات التي يمكن أن تعيق توظيف هذه التقنيات في التعليم ال

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها وجود تباين كبير بين أعضاء هيئة التدريس في 

درجة استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم الجامعي، والتي عزاها إلى وجود جملة 

  . من الصعوبات التي تحول دون توظيف هذه التقنيات في التعليم

بدراسة هدفت إلى معرفة التغيرات التي طـرأت  ) Mulqueen, 2001(وقام مولكوين 

على المتدربين بعد إنهاء برنامج تدريبي الستخدام التكنولوجيا في التعليم، وتكونت عينة الدراسة 

معلما ومعلمة في إحدى واليات الوسط الغربي في الواليات المتحدة األمريكية مـن  ) 278(من 

العينة قد أصبحوا أكثر ثقة بأنفسهم بعد انتهـاء البرنـامج   مختلف التخصصات، وتبين أن أفراد 

التدريبي، وأكثر استخداما للتكنولوجيا في التعليم، وأشارت الدراسة إلى انه نظرا لتزايد أعـداد  

  .المعلمين فانه البد للتدريب من استيعاب هذه الزيادة

  التعقيب على الدراسات السابقة: ثالثاً

السابقة التي تناولت مفاهيم التعلّم اإللكتروني والتدريب والرضا بعد استعراض الدراسات 

  :يالحظ ما يلي

) 2013(أظهرت الدراسات إيجابية و كفاءة التعلّم اإللكتروني مثل دراسة قام بها الجراح 

التـي  ) 2008(أظهرت إتجاهات إيجابية مرتفعة للمعلمين، ودراسة قراعين ومحمد، والقضـاة  

 ,Teson & Dana(تيسـون و دانـا    لبة نحو التعلّم اإللكتروني ودراسـة أظهرت إيجابية الط

 .التي أظهرت أن بيئة التعلّم اإللكتروني ممتعة لكل من المتعلمين واألساتذة االفتراضيين) 2003
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أظهرت وجود وعي ألهمية توظيف التكنولوجيا فـي الـتعلّم    )2014(ن ووآخر عفونةودراسة 

  .علمين المتعلمين متفاوتة ولكنها جيدةوالتعليم، مع أن مشاركة الم

وقامت العديد من الدراسات بالتاكيد على أهمية البرامج التدريبة وإلحاق المدرسين بهذه 

التي هدفت تعرف احتياجات أعضاء هيئة التدريس التدريبية  )2012(البرامج مثل دراسة سالمة 

بكليات المجتمع األردنية نحو توظيف التكنولوجيا في التعليم الجامعي واقترحت برنامج تدريبي 

هدفت إلى تقصي وجهات نظـر  ) 2009(ودراسة شتيوي وآخرين . لدمج التكنولوجيا في التعليم

زرقاء الخاصة في األردن حول برنامج تدريبي السـتخدام  أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة ال

وأثر التدريب على ممارساتهم التدريسـية ورأوا أن للبرنـامج التـدريبي    ) موودل(نظام التعلّم 

ودراسة الشهري . إستراتيجية فعالة لتزويدهم بالمعرفة والمهارات األساسية الستخدام التكنولوجيا

درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنيات المعلومات  فقد استهدفت تعرف) 2002الشهري، (

أمـا  . واالتصاالت وتوظيفها في التعليم الجامعي، وتحديد برامج تدريبية قبلية في هذا المجـال 

فهدفت إلى معرفة التغيرات التي طرأت على المتدربين ) Mulqueen, 2001(دراسة مولكوين 

و من جميع ما سبق يالحظ أنه مـن  . لوجيا في التعليمبعد إنهاء برنامج تدريبي الستخدام التكنو

مجـال توظيـف    الضروري إلحاق أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعـات ببـرامج تدريبيـة   

التكنولوجيا الحديثة ودمجها في التعليم وفقاً الحتياجاتهم والتأكيد على القيام بهذه البرامج التدريبية 

  .قبل البدء بعملية التدريس

اسات التي تناولت الرضا في جانب التعلّم اإللكتروني دراسة الطويسي وسمارة ومن الدر

التي كشفت عن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو برنامج التقييم اإللكتروني وتقصي ) 2013(

ودراسة حاولت الكشف عن الرضا في مجال سهولة . درجة الرضا لديهم عن نتائج تقييم أدائهم

  ). Roca et al., 2006(م اإللكتروني مثل ودراسة روكا وأخرين اإلسخدام لخدمة التعلّ

تقبل المدرسين للعمل على نظـام مـوودل    التي تناولت )2010(دراسة أبو مغيصب و

  .وكان الرضا أحد العوامل التي تم دراستها حيث كان مرتفعا
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 & ,Sanchez(ومن الدراسات التي تناولت مجال الدعم الفني دارسة سانشيز وهيورس 

Hueros, 2010 (   إذ أظهرت النتائج أن الدعم الفني لديه تأثير إيجابي ومباشر علـى سـهولة

التي أظهرت رضا المدرسين عن ) 2010(ودراسة أبو مغيصب . االستخدام، والمنفعة المتوقعة

  .الدعم الفني

وترى الباحثة أن هذه الدراسة تتميز عن سابقاتها بأنها تهدف إلى دراسة مـدى رضـا   

اء الهيئة التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة أعض

، والتخصـص  )الجـنس (النـوع اإلجتمـاعي  :(النجاح الوطنية في ضوء بعض المتغيرات مثل

وتعمل الدراسة على زيـادة االهتمـام بـالتعلّم     ).سنوات الخبرةو ،والمؤهل العلمي ،األكاديمي

كمـا أن  باإلضـافة   ي وتقديم تغذية راجعة لمركز التعلّم اإللكتروني لتحسين عملهـم اإللكترون

  .الذي تتناوله هذه الدراسة المتابعة بعد التدريب المقدم الدراسات السابقة لم تتطرق إلى جانب

كما أن هذه الدراسة جمعت عدة جوانب لم تجمع بينها الدراسات السابقة وهي الرضـا  

  .الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني عن التدريب والدعم
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 الفصل الثالث

  منهجية الدراسة وإجراءاتها

 

 منهج الدراسة •

 مجتمع الدراسة •

 عينة الدراسة •

 أداة الدراسة  •

 إجراءات الدراسة •

 متغيرات الدراسة •

  المعالجات اإلحصائية •
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  الفصل الثالث

  منهجية الدراسة وإجراءاتها

   مقدمة

الفصل عرضاً للطريقة واإلجراءات اتّبعتها هذه الدراسة، والتي تتضمن منهج يشمل هذا 

الدراسة، ومجتمعها، وعينتها، وأداتها، وإجراءاتها، والمعالجات اإلحصائية المستخدمة والالزمة 

  .لتحليل بيانات الدراسة

  منهج الدراسة

جراءات البحثية استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وهو منهج قائم على مجموعة من اإل

التي تعتمد على جمع الحقائق والبيانات، وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحلـيالً كافيـاً ودقيقـا    

هج الوصفي هو كـل  المن و .الستخالص داللتها لمحاولة اإلجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياتها

 بحـوث التـي  ته كـل ال تحفهو إطار عام تقع ، وصفها وتفسريها بقصد امنهج يرتبط بظاهرة م

سـباب  األاكتشـاف  ، أو )ارتباطي(قة ومقدارها الالعتوضح  ، أو)مسحي(تصف الظاهرة فقط 

 ظم مـن أجـل  تنملاالعلمي  والتفسرهو طريقة من طرق التحليل و). يليلحت( ينمعوراء سلوك 

  .)2006 عالم، أبو( إنسانية أو يةماعاجت شكلةمل ددةحم نتائج ىلإ الوصول

  مجتمع الدراسة

مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في جامعـة النجـاح   تشكل 

الوطنية الذين تلقوا التدريب والدعم الفني من مركز التعلّم اإللكتروني، وقد بلغ عدد المسـتفيدين  

، وتم إستثناء مشـرفي المختبـرات والمـوظفين اإلداريـين     )469(من التدريب والدعم الفني 

عضـو هيئـة تـدريس    ) 338(ية هشام حجاوي، مما حصر أفراد المجتمع في والعاملين في كل

  .موزعين على مختلف كليات الجامعة
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  عينة الدراسة

عضو مـن  ) 181(تم أخذ عينة طبقية عشوائية وفق كليات الجامعة، وبلغ عدد أفرادها 

ضـح  يو) 1(من مجتمع الدراسـة، والجـدول   %) 53.6(أعضاء الهيئة التدريسية أي ما نسبته 

  .توزيع أفراد المجتمع والعينة على كليات الجامعة

  توزيع أفراد مجتمع الدراسة وعينتها على كليات الجامعة) 1(جدول 

 العينة عدد األعضاء الكليات 

 41 76 الهندسة وتكنولوجيا المعلومات .1

 20 38 العلوم .2

 28 52 الطب وعلوم الصحة .3

 9 17 الزراعة والطب البيطري .4

 32 59 والعلوم اإلجتماعيةاإلقتصاد  .5

 14 26 العلوم التربوية وإعداد المعلمين .6

 21 39 العلوم اإلنسانية .7

 5 9 القانون .8

 5 9 الشريعة .9

 6 13 الفنون الجميلة .10

 181 338 المجموع

إذ تم توزيع اإلستبانات على جميع أفراد العينة مع مالحظة عدم التمكن من الوصول إلى 

سفرهم خارج الوطن، واستثناء مجموعة األعضاء المشاركين الذين لـم  بعض المدرسين بسبب 

كونهم لديهم خلفية علمية وخبرة في مجال التعلّم  يكونوا بحاجة للتدريب أو الدعم الفني كما أفادوا

مـن اإلسـتبانات   %) 78(أي بنسـبة  ) 141(، وبهذا تم اعتمـاد  اإللكتروني وعلوم الحاسوب

عاد أي من اإلستبانات بعد فحصها نظرا لتحقق الشـروط المطلوبـة   هذا ولم يتم استب. الموزعة

وأما توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها فقد جاءت كما هو موضـح بالجـدول   . لإلجابة عنها

)2.(  
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  توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها )2(جدول 

 النسبة المئوية التكرار التصنيف  المتغير

 النوع اإلجتماعي
  )الجنس(

 66.7 94 ذكر

 33.3 47  أنثى

  التخصص
 44.7 63 إنسانية كلية

 55.3  78 علمية كلية

  المؤهل العلمي
 36.2 51  ماجستير

 63.8 90  دكتوراه

  سنوات الخبرة

 27.0 38 سنوات 5 من أقل

 من أقل إلى سنوات خمس

 سنوات عشر
38 27.0 

 46.0 65 فأكثر سنوات عشر

 %100.0 141  المجموع

  الدراسةأداة 

من أجل تحقيق أهداف الدراسة، فقد أعدت الباحثة استبانة تهدف إلى تحديد مدى رضـا  
أعضاء الهيئة التدريسية، بعد اإلطالع على عدد من الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة 

  :على النحو التالي

بعدد مـن الدراسـات   تم تطوير استبانة من أجل جمع البيانات والمعلومات، وتم اإلستعانة  .1
حيث تم اإلستعانة بالمحـاور التـي إسـتخدمتها     )2012(السابقة منها دراسة أبومغيصيب 

، و دراسة سالمة والمنفهة المتوقعة والدعم الفنيالدراسة من هذه المحاور سهولة اإلستخدام 
 هزةاألجو والمعلومات االتصال شبكاتالتي تناولت التدريب في المواضيع التالية  )2012(

وتم اإلسـتعانه   التعليم في التكنولوجيا توظيف ظل في التقويم والمواد التعليمية و التعليمية
 .في تطوير اإلستبانة عبهذه المواضي

تم عرض اإلستبانة على المشرفين من أجل التحقق من بنائها ومـدى مصـداقيتها لجمـع     .2
  .البيانات والتعديل بحسب مالحظاتهم
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عرضت اإلستبانة على مجموعة من المحكمين لألخذ بإرشـاداتهم ونصـائحهم، وتعـديل     .3

  . وحذف ما يلزم

 .ثم توزيع اإلستبانة على أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة .4

قسمت اإلستبانة إلى قسمين اشتمل القسم األول من االستبانة على معلومـات أعضـاء   

، التخصص األكاديمي، المؤهل العلمـي، سـنوات   )الجنس(النوع اإلجتماعي : (الهيئة التدريسية

  ). الخبرة

فيما تكون القسم من خمسة مجاالت، وانبثق من كل مجال مجموعة من الفقرات التـي  

يبين مجاالت ) 3(تقيس رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن التدريب والدعم الفني، والجدول رقم 

  .االستبانه وعدد الفقرات لكل مجال

  مجاالت الدراسة وعدد فقرات كل مجال: )3(جدول 

 عدد الفقرات المجال

 12 الدورات التدريبية ومحتواها

 13 المدرب

 6 )بيئة التدريب(مكان وزمان التدريب 

 10 الدعم الفني

 7 المتابعة بعد التدريب

 48 العدد الكلي للفقرات

سـلم ليكـرت الخماسـي    قامت الباحثة بتقسيم سلم اإلجابة عن مجاالت االستبانة وفق 

 ).4(المكون من خمس درجات، وقد مثلت كل درجة رقماً معيناً كما هو موضح في الجدول 

  توزيع سلم اإلجابة عن فقرات االستبانة): 4(جدول 

 أعارض بشده أعارض محايد أوافق أوافق بشده

5 4 3 2 1 
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مناسباً أمام كل فقـرة  في المكان الذي يراه ) X(وقد طلب من كل معلم أن يضع عالمة 

  ).1(وأدنى عالمة للفقرة هي ) 5(من الفقرات ويتضح من الجدول السابق أن أعلى عالمة هي 

 صدق االستبانه

، وتـم  ))1(الملحق رقـم  (للتأكد من صدق االستبانة فقد تم عرضها بصورتها األولية 

هج وطـرق  عرضها على مجموعة من المحكمين من أساتذة الجامعات، في تخصصـات المنـا  

محكمين، كما هو موضـح  ) 5(وقد بلغ عددهم ، والقياس والتقويم، وتكنولوجيا التعليم، التدريس

، وطلب منهم إبداء مالحظاتهم حول مالئمة الفقرات للمجاالت، ومن الملحوظات )2(في الملحق

 التي أبداها المحكمون استبدال مصطلح الدرجة العلمية في القسم األول إلى مصـطح المؤهـل  

العلمي، وأن تكون جمل الفقرات ثابتة أي أن تبدأ جميع الجمل بفعل أو أن تبدأ جميـع الجمـل   

بإسم، وقد أجمع المحكمين بعدم ضرورة وجود مجال خاص بموودل، وتم إجـراء التعـديالت   

إلى أن أخرجت بصورتها النهائيـة متضـمنة    عليها بناء على ملحوظاتهم وحذف المجال وهكذا

يوضح الصورة النهائية لالستبانة بعد ) 3(موزعة على خمس مجاالت، والملحق رقم فقرة ) 48(

  .إجراء التعديالت

   ثبات اإلستبانة

، فـي حسـاب   )كرونباخ ألفـا (للتأكد من ثبات االستبانه قامت الباحثة باستخدام معادلة 

ة الثبات لالستبانة واالستبانة ككل، إذ بلغت قيم، معامالت الثبات لكل مجال من مجاالت االستبانة

يوضـح معـامالت   ) 5(وهي قيمة مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة، والجدول رقم ) 0.97(

  .الثبات لكل مجال والدرجة الكلية للمجاالت

   



32 

  معامالت الثبات لمجاالت االستبانة واألداة الكلية ):5(جدول 

 قيمة معامل الثبات عدد الفقرات المجال

 0.92 12 ومحتواهاالدورات التدريبية 

 0.95 13 المدرب

 0.74 6 )بيئة التدريب(مكان وزمان التدريب 

 0.93 10 الدعم الفني

 0.91  7 المتابعة بعد التدريب

 0.97 48 الكلية األداة

  إجراءات الدراسة

  :اتبعت الباحثة الخطوات واإلجراءات اآلتية لتحقيق أهداف الدراسة وهي

  .المعلومات المتعلقة بهاتحديد مشكلة الدراسة وجمع  •

تحديد مجتمع الدراسة والتي تمثل بجميع أعضاء الهيئة التدريسـية فـي جامعـة النجـاح      •

  .الوطنية، ومن ثم تحديد عينة الدراسة

  .إعداد اإلستبانة بعد اإلطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة •

  .عرض اإلستبانة على المشرفين ولجنة التحكيم واألخذ بآرائهم •

ض أداة الدراسة المتمثلة باالستبانه على مجموعة من المحكمين من أساتذة الجامعـات،  عر •

والقياس والتقـويم، واألخـذ    ،وتكنولوجيا التعليم، في تخصصات المناهج وطرق التدريس

  .بآرائهم

الحصول على كتاب رسمي من عمادة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية من أجـل   •

  )).4(ملحق رقم (اإلستبانات بالجامعة توزيع 

الرجوع إلى مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية للحصول على قائمة بأسماء  •

  .أعضاء الهيئة التدريسية المستفيدين من خدمات المركز
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توزيع االستبانات على أعضاء الهيئة التدريسية المستفيدين من خدمات المركز وتجميعها إذ  •

مرت العملية ما يقارب الشهرين بسبب قلة تواجد أفراد العينة في مكاتبهم أو عدم القدرة است

  .على إيجادهم وانشغالهم بالتدريس

، ومن ثم تحليلها، )SPSS(إدخال البيانات في برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  •

  .والخروج بالتوصياتوالخروج بالنتائج، ومناقشتها، ومقارنتها بالدراسات السابقة، 

  متغيرات الدراسة 

  :تضمنت الدراسة خمس متغيرات مستقلة ومتغيراً تابعاً

  أوال المتغيرات المستقلة

 .ذكر وأنثى :وله فئتان) الجنس(النوع اإلجتماعي  .1

  .كليات علمية، كليات إنسانية :التخصص األكاديمي وله مستويان .2

 .هماجستير، دكتورا :المؤهل العلمي وله مستويان .3

سـنوات،   10أقل مـن  -سنوات 5سنوات،  5أقل من : سنوات الخبرة وله ثالثة مستويات .4

 .سنوات فأكثر10

  : ثانيا المتغير التابع

وهي درجة رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركـز  

  .التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية

  المعالجة اإلحصائية

  :استخدمت الباحثة في تحليل البيانات المعالجات اإلحصائية اآلتية
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لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لكل فقرة  •

  .من فقرات الدراسة ومجاالتها

حيـث يسـتخدم هـذا    Independent samples- (T-test( لعينتين مستقلتيناختبار ت  •

 ).2013، محمود(اس الفرق المعنوي بين متوسطي عينتين مستقلتين ومتوسط اإلختبار لقي

 مستويين همـا  الذي يتكون من )الجنس(فحص الفرضيات المتعلقة بالنوع االجتماعي وتم 

والمؤهل  .الذي يتكون من مستويين هما كليات إنسانية كليات علمية والتخصص .ذكر أنثى

  .الذي يتكون من مستويين هما ماجستير و دكتوراه العلمي

 التـي  البحثيـة  المواقف الذي يستخدم في )One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  •

 التـابع  المتغير على تأثيرا المستقل للمتغير كان إذا مما للتحقق متعددة عينات على تشتمل

وتم استخدامه فـي هـذه الدراسـة    ). 2013محمود، ( واحد آن في الفرعية العينات لجميع

 5أقـل مـن   والمكونة من ثالث مستويات هـي   لفحص الفرضية المتعلقة بسنوات الخبرة

   .سنوات 10وأكثر من   سنوات) 10-6(سنوات و 
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  

 النتائج المتعلقة بسؤالي الدراسة :أوالً

  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة :ثانياً
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على رضا أعضاء الهيئة التدريسية عـن التـدريب   

  .والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية

وتوزيعها على أعضاء الهيئة التدريسية  ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بإعداد استبانه،

  .المستفيدين من التدريب والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني

 النتائج المتعلقة بسؤالي الدراسة

  اإلجابة عن السؤال األول للدراسةالنتائج المتعلقة ب :أوالً

المقدم مـن مركـز الـتعلّم    ما مدى رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن التدريب والدعم الفني 

   اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية؟

ولإلجابة عن السـؤال األول للدراسـة اسـتخدمت الباحثـة المتوسـطات الحسـابية،       

  واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لفقرات االستبانة ومجاالتها

هـات أعضـاء الهيئـة    يبين التقدير التي اتبعتها الباحثة في الحكم على وج) 6(الجدول 

عـن التـدريب والـدعم الفنـي المقـدم مـن مركـز الـتعلّم          التدريسية حول مدى رضاهم

 .)2013محمود،(اإللكتروني

تقدير رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركـز  ): 6(جدول 

 التعلّم اإللكتروني

  جداًمنخفضة   منخفضة  متوسطة  مرتفعة  مرتفعة جدا

4.21 – 5  3.41 – 4.2  2.61 – 3.4  1.81 – 2.6  1 – 1.8  

إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسـب المئويـة   ) 7(ويشير الجدول 

  لمجاالت أداة الدراسة ودرجتها الكلية
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجـاالت الدراسـة   ): 7(جدول 
  تها الكليةودرج

  المجال  الترتيب
المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير

 مرتفعة  580. 3.77 الدورات التدريبية ومحتواها 3

 مرتفعة 610.  3.82 المدرب 2

 مرتفعة 580. 3.57 )بيئة التدريب(مكان وزمان التدريب  5

 مرتفعة 610. 3.99 الدعم الفني 1

 مرتفعة  680. 3.64 المتابعة بعد التدريب 4

 مرتفعة  510. 3.78 الدرجة الكلية

أن درجة رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن التـدريب والـدعم   ) 7(يتضح من الجدول 

الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية جـاءت مرتفعـة بمتوسـط    

  ).3.78(حسابي بلغ 

حصل المجال الرابع وهو الدعم الفنـي   :فقد جاءت كالتاليأما بالنسبة لمجاالت الدراسة 

، يليه المجال الثاني وهـو  )3.99(على أعلى درجات الرضا حيث حصل على متوسط حسابي 

، يليه المجال األول وهو الدورات التدريبيـة  )3.82(المدرب حيث حصل على متوسط حسابي 

جال الخامس المتابعة بعد التدريب ، يليه الم)3.77(ومحتواها حيث حصل على متوسط حسابي 

، وقد كانت أقل درجات الرضا للمجال الثالث مكـان  )3.64(حيث حصل على متوسط حسابي 

  ).3.57(حيث حصل على متوسط حسابي ) البيئة التدريب(وزمان التدريب 

إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لفقـرات    ) 12-8(وتشير الجداول 

  .سةمجاالت الدرا
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجـال الـدورات التدريبيـة    ): 8(جدول 
  ومحتواها 

التسلسل 

كما في 

 اإلستبانة

 الفقرة الترتيب
المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير

1  1  
شاركت  تتسم أهداف الدورات التدريبية التي

  .اإللكتروني بالوضوحبها في مركز التعلّم 
 مرتفعة 740. 4.04

 مرتفعة 670. 3.96  .يتناسب محتوى الدورة التدريبية مع أهدافها  2  2

  مرتفعة 950. 3.48  .التدريب فترة مع يتناسب كم المادة التدريبية  11  3

4  6  
تواكب محتوى الدورات التدريبية التطورات 

  .التي أحتاجها
 مرتفعة 760. 3.82

5  8  
المادة التدريبية منظم بشكل منطقـي  ترتيب 

  .ومتسلسل
 مرتفعة 840. 3.73

6  7  
يرتبط محتوى المادة التدريبيـة للـدورات   
التدريبية التي شاركت فيها مع احتياجـاتي  

  .الوظيفية
  مرتفعة 760. 3.81

7  12  
تحتوى المادة التدريبية على عدد كاف مـن  

 .األنشطة والتدريبات العملية
 مرتفعة 900. 3.38

8  5  
تساهم التدريبات واألنشـطة فـي تحسـين    

  إستيعابي للمحتوى
 مرتفعة 740. 3.86

9  4  
يمكنني أن استخدام المعـارف والمهـارات   

  .المكتسبة من هذا التدريب في مواقف جديدة
 مرتفعة 790. 3.88

10  10  
أتوقع ان أنقـل الخبـرات المكتسـبة مـن     

  .التدريب لزمالئي بالعمل
 مرتفعة  780. 3.65

11  3  
تساهم الدورات التدريبية التي أتلقاهـا مـن   
مركز التعلّم اإللكتروني على تحسين أدائي 

  .في العمل
 مرتفعة  770. 3.89

12  9  
التعامـل مـع محتـوى الـدورات      يسهل

  .التدريبية
 مرتفعة  760. 3.72

  مرتفعة  580.  3.77  الدرجة الكلية لمجال الدورات التدريبية ومحتواها
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المتوسطات الحسابية للفقرات يتضح أن أعلى درجات الرضـا فـي    من خالل مالحظة

تتسم أهداف الـدورات  " وهي ) 1(مجال الدورات التدريبية ومحتواها كانت لصالح الفقرة رقم 

حيث حصلت علـى متوسـط   " شاركت بها في مركز التعلّم اإللكتروني بالوضوح التدريبية التي

حيث " يتناسب محتوى الدورة التدريبية مع أهدافها " ي وه) 2(، يليها الفقرة رقم )4.04(حسابي 

تساهم الدورات التدريبيـة   "وهي ) 11(، يليها الفقرة رقم )3.96(حصلت على متوسط حسابي 

حيث حصلت على متوسط " التي أتلقاها من مركز التعلّم اإللكتروني على تحسين أدائي في العمل

تحتـوى المـادة    "وهـي  ) 7(ضا للفقرة رقـم  في حين كانت أقل درجات الر). 3.89(حسابي 

حيث حصلت على متوسط حسـابي   " التدريبية على عدد كاف من األنشطة والتدريبات العملية

حيث حصلت علـى  " التدريب فترة مع يتناسب كم المادة التدريبية "وهي ) 3(، والفقرة )3.38(

  .وعن جميع الفقرات مرتفع، وبشكل عام كان الرضا في هذا المجال )3.48(متوسط حسابي 

المتوسـطات  ت نتـائج  ءجـا فيما يتعلق بالمجال الثاني الذي تناول موضوع المـدرب  

  ):9(الجدول  الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات كما يبينها
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المدرب :)9(جدول 

التسلسل 

كما في 

  اإلستبانة

  الفقرة  الترتيب
المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير

13  6  
يحدد المدرب أهداف كل دورة تدريبة بصورة 

  .واضحة
 مرتفعة 780.  3.85

14  7  
يتمتع المدرب بالمؤهالت العلميـة المطلوبـة   

  .للقيام بالتدريب
 مرتفعة 780. 3.81

 مرتفعة  760. 3.91  .التدريبية بموضوع الدورة يلم المدرب  5  15

 مرتفعة  780. 3.72  .ومتسلسل منظم بشكل المادة يقدم المدرب  8  16

17  13  
متنوعـة إليصـال    أسـاليب  يستخدم المدرب

  .المعلومة
 مرتفعة  820. 3.55

 مرتفعة  870. 3.62  .للتدريب المخصص الوقت يستثمر المدرب  12  18

 مرتفعة  840. 3.65  .يتميز المدرب بقدرته على توصيل المعلومات  10  19

 مرتفعة  750. 3.93  .بمرونة المتدربين مع يتعامل المدرب  4  20

  740. 4.23  .المتدربين بإحترام مع يتعامل المدرب  1  21
مرتفعة 

 جدا

 مرتفعة  820. 3.72  .المتدربين بين الفردية الفروق يراعي المدرب  9  22

 مرتفعة  700. 3.96  .المتدربين أسئلة عن يجيب المدرب  3  23

 مرتفعة  740. 4.03  .يتقبل المدرب مالحظات المشاركين  2  24

25  11  
يقدم المـدرب التغذيـة الراجعـة للمتـدربين     

  .بأنواعها
 مرتفعة  830. 3.63

 مرتفعة  610. 3.82  الدرجة الكلية لمجال المدرب

من خالل مالحظة المتوسطات الحسابية للفقرات يتضح أن أعلى درجات الرضـا فـي   

حيث " يتعامل المدرب مع المتدربين باحترام"وهي ) 21(مجال المدرب كانت لصالح الفقرة رقم 

" وهـي  ) 24(وكان تقديرها مرتفع جدا، يليها الفقرة رقم ) 4.23(حصلت على متوسط حسابي 

، يليها الفقـرة  )4.03(حيث حصلت على متوسط حسابي " لمشاركين يتقبل المدرب مالحظات ا

حيث حصـلت علـى متوسـط حسـابي     " يجيب المدرب عن أسئلة المتدربين"وهي ) 23(رقم 
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يستخدم المـدرب أسـاليب   " وهي ) 17(في حين كانت أقل درجات الرضا للفقرة رقم ). 3.96(

وبشكل عام كان الرضا ). 3.55(حيث حصلت على متوسط حسابي " متنوعة إليصال المعلومة

  .في هذا المجال وعن جميع الفقرات مرتفع

ت نتائج ءجا) بيئة التدريب(فيما يتعلق بالمجال الثالث الذي تناول مكان وزمان التدريب 

  ):10(الجدول  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات كما يبينها

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال مكان وزمان التدريب :)10(جدول 
  )بيئة التدريب(

التسلسل 
كما في 

  اإلستبانة

  الفقرة  الترتيب
المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

درجة 

  التقدير

 مرتفعة 900.  3.82  التدريب مكان إلى الوصول يسهل  2  26

27  1  
 والتهويـة  اإلنـارة  يتوفر في مكان التدريب

  .المناسبة
 مرتفعة 800. 3.89

28  3  
 والخـدمات  المرافق التدريب مكان في يتوفير

  .العامة
 مرتفعة 830. 3.82

 متوسطة 950. 3.21  .وقات عمليمع أالتدريب  أوقات تتناسب  6  29

  متوسطة 930.  3.25  .وقت الدورة الكامل مناسب لتغطية محتواها  5  30

31  4  
للجلسـة التدريبيـة الواحـدة     المدة الزمنيـة 

  .مناسبة
 مرتفعة 860. 3.45

 مرتفعة 0.58 3.57  )بيئة التدريب( الدرجة الكلية لمجال مكان وزمان التدريب

من خالل مالحظة المتوسطات الحسابية للفقرات يتضح أن أعلى درجات الرضـا فـي   
يتـوفر فـي مكـان     " وهـي ) 27(مجال الدورات التدريبية ومحتواها كانت لصالح الفقرة رقم 

، يليها الفقرة رقم )3.89(حيث حصلت على متوسط حسابي  " المناسبة والتهوية اإلنارة التدريب
 التدريب مكان في يتوفير"وهي) 28(والفقرة رقم " التدريب مكان إلى الوصول يسهل "وهي ) 26(

بتقـدير  ) 3.82(وحصلت الفقرتان على نفـس المتوسـط الحسـابي    " العامة والخدمات المرافق
حيث حصـلت  " المدة الزمنية للجلسة التدريبية الواحدة مناسبة"وهي ) 31(الفقرة متوسط، يليها 

  ). 3.45(على متوسط حسابي 
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أوقات  تتناسب"وهي ) 29(للفقرة رقم  في حين كانت أقل درجات الرضا وبتقدير متوسط
و بتقدير رضا متوسط، و) 3.21(حيث حصلت على متوسط حسابي  "وقات عمليمع أالتدريب 

حيث حصـلت علـى متوسـط    " وقت الدورة الكامل مناسب لتغطية محتواها"وهي ) 30(الفقرة 
  .وبشكل عام كان الرضا في هذا المجال مرتفع. وبتقدير رضا متوسط) 3.25(حسابي 

المتوسـطات  فيما يتعلق بالمجال الرابع الذي تناول موضوع الدعم الفني جاءت نتـائج  
  ):11(الجدول  واالنحرافات المعيارية للفقرات كما يبينهاالحسابية 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال الدعم الفني): 11(جدول 

التسلسل 

كما في 

  اإلستبانة

  الفقرة  الترتيب
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

درجة 
  التقدير

واضحة مع يوفر المركز آليات اتصال وتواصل   4  32
 مرتفعة 710. 4.04  .المتدربين

يتم االتصال والتواصل بسهولة وسـرعة مـع     5  33
  .فريق الدعم الفني

 مرتفعة 760. 4.04

يمكنني الرجـوع إلـى الصـفحة اإللكترونيـة       3  34
 مرتفعة  750. 4.05  .الخاصة بمركز التعلّم اإللكتروني بسهولة

يستجيب فريـق الـدعم الفنـي بشـكل يلبـي        2  35
  .احتياجاتي

 مرتفعة  740. 4.13

يساعدني الدعم الفني مباشرة في حال حـاجتي    1  36
 مرتفعة  720. 4.14  .إليهم

المشكالت  لجميع واضحة حلوال يقدم الدعم الفني  6  37
  .التي تواجهني

 مرتفعة  740. 4.02

 والعناصر للمهام واضحاً شرحاً يقدم الدعم الفني  8  38

 مرتفعة  790. 3.94  .معهاالتي يصعب علي التعامل 

 اهتماما يعطيني فريق مركز التعلّم اإللكتروني  10  39

 .فردياً
 مرتفعة 940. 3.77

 مرتفعة 790. 3.80  .الخاصة يراعي فريق الدعم احتياجاتي  9  40

الصفحة اإللكترونية لمركز التعلّم اإللكترونـي    7  41
 مرتفعة 820. 3.95  .معلن عنها بوضوح

 مرتفعة 610. 3.99  لمجال الدعم الفني الدرجة الكلية
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من خالل مالحظة المتوسطات الحسابية للفقرات يتضح أن أعلى درجات الرضـا فـي   

يساعدني الدعم الفنـي   "وهي ) 36(مجال الدورات التدريبية ومحتواها كانت لصالح الفقرة رقم 

) 35(يليها الفقرة رقم ، )4.14(حيث حصلت على متوسط حسابي " مباشرة في حال حاجتي إليهم

حيث حصلت على متوسـط حسـابي    "يستجيب فريق الدعم الفني بشكل يلبي احتياجاتي "وهي 

يمكنني الرجوع إلى الصفحة اإللكترونية الخاصة بمركز  "وهي ) 34(، يليها الفقرة رقم )4.13(

أقـل  في حـين كانـت   ). 4.05(حيث حصلت على متوسط حسابي " التعلّم اإللكتروني بسهولة

"  فرديـاً  اهتماما يعطيني فريق مركز التعلّم اإللكتروني "وهي ) 39(درجات الرضا للفقرة رقم 

وبشكل عام . وكانت درجة الرضا لهذه الفقرة مرتفعة) 3.77(حيث حصلت على متوسط حسابي 

  .كان الرضا في هذا المجال وعن جميع الفقرات مرتفع

موضوع المتابعة بعد التـدريب جائـت نتـائج    فيما يتعلق بالمجال الخامس الذي تناول 

  ):12(الجدول  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات كما يبينها
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المتابعة بعد التدريب): 12(جدول 

التسلسل 
كما في 
  اإلستبانة

  الفقرة  الترتيب
المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

درجة 

  الرضا

42  1  
يمكنني أن أحصل على متابعة مباشرة من 
مركز التعلّم اإللكتروني بعد الدورات التي 

  .أتلقاها
 مرتفعة 76. 3.82

43  3  
يمكنني التواصل مع المدربين بسهولة بعد 

  .الدورات التي أتلقاها
 مرتفعة 83. 3.77

44  2  
التـي  يمكنني تبليغ المدرب بالمشـكالت  

  .أواجهها بما يتعلق بالتدريب الذي تلقيته
 مرتفعة 79. 3.82

45  4  
متابعة المشاكل التي أواجهها خـالل  تتم 

  .عملي بما يتعلق بالتدريب الذي تلقيته
 مرتفعة 83. 3.71

46  7  
يتم تنفيذ جلسات تدريبيـة تطبيقيـة مـع    
المتدرب الستكمال النقص الذي لـم يـتم   

  .استيفاءه في التدريب
 متوسطة 90. 3.35

47  5  
يؤخذ برأيي في عملية المتابعة ألدائي من 

  .أجل معرفة االحتياجات المستقبلية
 مرتفعة 89. 3.50

48  6  
يؤخذ باالقتراحات التي أقدمها للمـدربين  

  .بما يتعلق بالتدريب الذي تلقيته
 مرتفعة 87. 3.50

 مرتفعة 68. 3.64 الدرجة الكلية لمجال المتابعة بعد التدريب

من خالل مالحظة المتوسطات الحسابية للفقرات يتضح أن أعلى درجات الرضـا فـي   

يمكنني أن أحصل على "وهي ) 42(مجال الدورات التدريبية ومحتواها كانت لصالح الفقرة رقم 

حيث حصلت على متوسط " متابعة مباشرة من مركز التعلّم اإللكتروني بعد الدورات التي أتلقاها

يمكنني تبليغ المدرب بالمشكالت التي أواجههـا  " وهي ) 44(ها الفقرة رقم ، يلي)3.82(حسابي 

، يليها الفقـرة رقـم   )3.82(حيث حصلت على متوسط حسابي " بما يتعلق بالتدريب الذي تلقيته

حيث حصلت على " يمكنني التواصل مع المدربين بسهولة بعد الدورات التي أتلقاها"وهي ) 43(

  ). 3.77(متوسط حسابي 
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يتم تنفيذ جلسـات تدريبيـة   " وهي ) 46(حين كانت أقل درجات الرضا للفقرة رقم  في

حيث حصـلت علـى   " تطبيقية مع المتدرب الستكمال النقص الذي لم يتم استيفاءه في التدريب

  .وبشكل عام كان الرضا في هذا المجال مرتفع. وبتقدير رضا متوسط) 3.77(متوسط حسابي 

   والفرضيات المنبثقة عنه  بالسؤال الدراسة الثانيالنتائج المتعلقة : ثانياً

بين متوسطات استجابات ) α=0.05(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

جامعة النجاح الوطنية نحو برامج التدريب والدعم الفني تعود إلى  في أعضاء الهيئة التدريسية

، والتخصص األكـاديمي، والمؤهـل العلمـي، وسـنوات     )الجنس(متغيرات النوع االجتماعي 

  الخبرة؟

  :ولإلجابة عنه تم فحص الفرضيات اآلتية

  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى .أ

بين رضا أعضاء الهيئـة   )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعـة النجـاح   

  ).الجنس(الوطنية تعزى لمتغير النوع اإلجتماعي 

 Independent( المسـتقلة للعينـات  ) ت(ولفحص الفرضية تـم اسـتخدام اختبـار    

samples- (T-  

  :تبين ذلك) 13(ونتائج الجدول 
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لفحص داللة الفروق بين درجات رضا أفراد عينة الدراسة عن ) ت(نتائج اختبار ): 13(جدول 
  )الجنس(التدريب والدعم الفني تعزى لمتغير النوع اإلجتماعي 

  المجال
النوع 

اإلجتماعي 
  )الجنس(

  العدد
المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

  قيمة ت
الداللة 
  اإلحصائية

الدورات التدريبية 
  ومحتواها

 0.58 3.78 94 ذكر
139  .4010  0.689  

 0.57 3.74 47 أنثى

  المدرب
 0.62 3.81 94 ذكر

139  .1760  .8600  
 0.60 3.84 47 أنثى

مكان وزمان 
بيئة (التدريب 

  )التدريب

 0.60 3.59 94 ذكر

139  1.329 .1860  
 0.55 3.55 47 أنثى

  الدعم الفني
 0.63 3.99 94 ذكر

139  1.209  .2290  
 0.58 3.98 47 أنثى

المتابعة بعد 
  التدريب

 0.68 3.69 94 ذكر
139  .0530  .9570  

 0.67 3.53 47 أنثى

  الدرجة الكلية
 0.53 3.79 94 ذكر

139  .3560  .7220  
 0.47 3.76 47 أنثى

 ، وهذه القيمـة أعلـى مـن   )722.(أن مستوى الداللة يساوي ) 13(يظهر الجدول رقم 

)0.05=α(  الفرضية الصفرية التي تدعي عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية في  نقبللذلك فإننا

رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن التدريب والدعم الفنـي المقـدم مـن مركـز الـتعلّم      درجة 

  .)الجنس( النوع االجتماعياإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية تعزي لمتغير 

 النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية. ب

بين رضا أعضاء الهيئـة   )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعـة النجـاح   

  .الوطنية تعزي لمتغير التخصص األكاديمي
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-T-test(للعينـات المسـتقلة   ) ت(للتحقق من صحة الفرضية تـم اسـتخدام اختبـار    

Independent samples( ونتائج الجدول ،)تبين ذلك) 14:   

لفحص داللة الفروق بين درجات رضا أفراد عينة الدراسة عن ) ت(نتائج اختبار ): 14(جدول 
  التدريب والدعم الفني تعزى لمتغير التخصص األكاديمي

  المجال
ــص  التخص

  األكاديمي
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية
  قيمة ت

ــة  الداللـ

  اإلحصائية

ــدورات  الـــ
ــة  التدريبيـــ

  ومحتواها

  560. 3.75 63 إنسانية كلية
 علمية كلية  8690.  4010. 139

78 3.79 .590  

  المدرب
  610. 3.81 63 إنسانية كلية

139  .1760 .6800 
  620. 3.83 78 علمية كلية

مكــان وزمــان 
بيئـة  (التدريب 

  ).التدريب

  540. 3.65 63 إنسانية كلية
 علمية كلية 1860.  1.329  139

78 3.51 .610  

  الدعم الفني
  610. 3.92 63 إنسانية كلية

139 1.209 .2290 
  610. 4.04 78 علمية كلية

ــد  ــة بع المتابع
  التدريب

  680. 3.64 63 إنسانية كلية
139  .0530  .9570 

  690. 3.64 78 علمية كلية

  الدرجة الكلية
 0.50 3.77 63  إنسانية كلية

139  0.274 .7850 
 0.52 3.79 78  علمية كلية

 ، وهـذه القيمـة أعلـى مـن    )7850.(أن مستوى الداللة يساوي ) 14(يظهر الجدول 

)0.05=α(  الفرضية الصفرية التي تدعي عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية في  نقبللذلك فإننا

مركـز الـتعلّم   درجة رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من درجة 

  .اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية تعزي لمتغير التخصص األكاديمي
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 النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة. ج

بين رضا أعضاء الهيئـة   )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعـة النجـاح   

  .الوطنية تعزي لمتغير المؤهل العلمي

-T-test(للمجموعـات المسـتقلة   ) ت(للتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبـار  

Independent samples( ونتائج الجدول ،)بين ذلكت) 15:  

لفحص داللة الفروق بين درجات رضا أفراد عينة الدراسة عن ) ت(نتائج اختبار ): 15(جدول 
  التدريب والدعم الفني تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  المجال
المؤهل 

  العلمي
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية
  قيمة ت

الداللة 

  اإلحصائية

الدورات التدريبية 
  ومحتواها

 0.60 3.69 51 ماجستير
139 1.164 .2460  

 0.56 3.81 90 دكتوراه

  المدرب
 0.64 3.83 51 ماجستير

139  .1130  .9100 
 0.60 3.81 90 دكتوراه

مكان وزمان 
  التدريب 

  )بيئة التدريب(

 0.54 3.54 51 ماجستير

139  .5220  .6020 
 0.61 3.59 90 دكتوراه

  الدعم الفني
 0.64 3.89 51 ماجستير

139  1.415 .1590 
 0.59 4.04 90 دكتوراه

المتابعة بعد 
  التدريب

 0.65 3.53 51 ماجستير
139  1.470  .1440 

 0.69 3.70 90 دكتوراه

  الدرجة الكلية
 0.51 3.73 51 ماجستير

139  1.009  .3150  
 0.50 3.82 90 دكتوراه

، وهـذه القيمـة أعلـى    )3150.(الداللـة يسـاوي   أن مسـتوى  ) 15(يظهر الجدول 

الفرضية الصفرية التي تدعي عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية  نقبللذلك فإننا  )α=0.05(من
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درجة رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم في درجة 

  .لمتغير المؤهل العلمياإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية تعزي 

  النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة .د

بين رضا أعضاء الهيئـة   )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعـة النجـاح   

  .الوطنية تعزي لمتغير سنوات الخبرة

ونتـائج  ) One-Way ANOVA(ولفحص الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي 

  :تبين ذلك) 17-16(الجدولين 
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وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد العينة حسب متغير المت): 16(جدول 
 سنوات الخبرة

 العدد سنوات الخبرة المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الدورات التدريبية 
  ومحتواها

 0.71 3.70 38 سنوات 5 من أقل

 0.46 3.71 38 سنوات 10 من أقل إلى سنوات 5

 0.55 3.84 65  فأكثر سنوات 10

  المدرب
 0.72 3.85 38 سنوات 5من  أقل

 0.52 3.82 38 سنوات 10 من أقل إلى سنوات 5

 0.60 3.79 65  فأكثر سنوات 10

مكان وزمان 
  التدريب 

  )بيئة التدريب(

 0.66 3.48 38 سنوات 5من  أقل

 0.55 3.45 38 سنوات 10 من أقل إلى سنوات 5

 0.53 3.70 65  فأكثر سنوات 10

  الدعم الفني
 0.70 4.01 38 سنوات 5من  أقل

 0.52 3.97 38 سنوات 10 من أقل إلى سنوات 5

 0.61 3.99 65  فأكثر سنوات 10

المتابعة بعد 
  التدريب

 0.77 3.49 38 سنوات 5من  أقل

 0.58 3.55 38 سنوات 10 من أقل إلى سنوات 5

 0.66 3.78 65  فأكثر سنوات 10

  الكليةالدرجة 
 0.62 3.75 38 سنوات 5من  أقل

 0.39 3.74 38 سنوات 10 من أقل إلى سنوات 5

 0.50 3.83 65  فأكثر سنوات 10

 أقل "أن متوسط إجابات أفراد العينة الذين لديهم خبرة بلغت ) 16( يتضح من الجدول 

وبلغ المتوسـط   ).0.62(وأن االنحراف المعياري لنفس األفراد بلغ ) 3.75(بلغ " سنوات 5 من
بلـغ  " خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات  "الحسابي ألفراد العينة الذين لديهم خبرة بلغت 

، وبلغ المتوسـط الحسـابي   )0.39(في حين بلغ االنحراف المعياري لنفس أفراد العينة ) 3.74(
اف المعياري وبلغ االنحر) 3.83(بلغ " عشر سنوات فأكثر"ألفراد العينة الذين لديهم خبرة بلغت 

  .)0.50(لنفس أفراد العينة 
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ولبيان لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة 

) 17(، والجدول رقـم  )One Way ANOVA(قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي 

  .يبين النتائج

فروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة نتائج تحليل التباين األحادي لداللة ال): 17(جدول 
  سنوات الخبرةفي رضا أعضاء الهيئة التدريسية حسب متغير 

  المجال
التباين داخل 

  المجموعات

مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسطات 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

الداللة 

  اإلحصائية

الدورات 
التدريبية 
  ومحتواها

 0.281 2 0.563  بين المجموعات

 0.333 138 45.907  داخل المجموعات 0.431 0.846

  140 46.470  المجموع

  المدرب
 0.039 2 0.078 بين المجموعات

 0.381 138 52.579  داخل المجموعات 0.903 0.102

  140 52.657 المجموع

مكان وزمان 
  التدريب 

  ).بيئة التدريب(

 0.980 2 1.960 بين المجموعات

 0.329 138 45.394  داخل المجموعات 0.054 2.979

  140 47.354 المجموع

  الدعم الفني
 0.017 2 0.034 بين المجموعات

 0.378 138 52.171  داخل المجموعات 0.956 0.045

  140 52.204 المجموع

المتابعة بعد 
  التدريب

 1.212 2 2.423 بين المجموعات

 0.454 138 62.661  المجموعاتداخل  0.073 2.668

  140 65.084 المجموع

  الدرجة الكلية
 0.133 2 0.267 بين المجموعات

 0.259 138 35.710  داخل المجموعات 0.598 0.516

  140 35.977 المجموع
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مستوى  ، وهذه القيمة أكبر من)5980.(أن مستوى الداللة يساوي ) 17(يظهر الجدول 

بـين  ) α=0.05(، أي أنه ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مسـتوى  )α=0.05(الداللة 

درجات رضا أفراد عينة الدراسة عن التدريب والدعم الفني المقدم ويالحـظ أن قيمـة الداللـة    

وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير ) 0.05(المحسوبة لجميع المجاالت أكبر من 

  .سنوات الخبرة
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  الفصل الخامس

  والتوصيات  مناقشة نتائج الدراسة

 

 .مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة •

 .مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة  •

 التوصيات •
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات والمقترحات

بعد تطبيق الدراسة، تناولت الباحثة في هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها   

  .باإلضافة إلى توصيات الدراسة، ومقترحاتها

  مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول: أوالً

ما مدى رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم مـن مركـز الـتعلّم    

  اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية؟

الفني المقدم مـن  الهيئة التدريسية عن التدريب والدعم  أظهرت النتائج أن رضا أعضاء

، )3.78(مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ 

أما بالنسبة لدرجات لمجاالت الدراسة فقد جاءت كالتالي حيث حصل المجال الرابع وهو الـدعم  

بتقدير مرتفع، يليـه  ) 3.99(ل على متوسط حسابي الفني على أعلى درجات الرضا حيث حص

بتقدير مرتفع، يليه المجال ) 3.82(المجال الثاني وهو المدرب حيث حصل على متوسط حسابي 

بتقدير مرتفع، ) 3.77(األول وهو الدورات التدريبية ومحتواها حيث حصل على متوسط حسابي 

، و جـاء  )3.64(على متوسط حسـابي  يليه المجال الخامس المتابعة بعد التدريب حيث حصل 

في أقل درجات الرضا ولكن التقدير ) البيئة التدريب(ترتيب المجال الثالث مكان وزمان التدريب 

، وقد يعود ذلك إلى جهود مركـز الـتعلّم   )3.57(كان مرتفع حيث حصل على متوسط حسابي 

بحيث تدعم إحتياجاتهم فـي  اإللكتروني في اختيار الدورات مناسبة من حيث محتواها للمتدربين 

العمل، وتواكب التطورات السريعة التي تحدث، وال يغفل أيضا ترتيب المادة وتسلسـلها عنـد   

عدد كاف من األنشطة والتدريبات العملية التي عملية عرضها من قبل المدربين واحتوائها على 

المطلوبة للقيام بالتدريب، ولديهم وانتقاء مدربين يتمتعون بالمؤهالت العلمية  .تعزز فهم المتدرب

ومتسلسـل   مـنظم  بشـكل  التدريبية ويعملون على تقديمها بشكل المـادة  إلمام بموضوع الدورة

وال يهملون الفروق الفرديـة بـين المتـدربين،    . متنوعة إليصال المعلومة أساليب ويستخدمون

تغذية الراجعة للمتـدربين  ويقدمون إجابات واضحة ألسئلة المتدربين و مالحظاتهم، ويقدمون ال
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بمرونة وبإحترام، وال يهمل المركز اماكن التدريب  المتدربين بأنواعها، باإلضافة إلى تعاملهم مع

الوصـول إليهـا،    التي يتم فيه اللقاءات مع المتدربين بحيث يراعي المركز اختيار أماكن يسهل

باإلضافة إلى جميع ما سبق ال . العامة والخدمات المناسبة والمرافق والتهوية ويتوفر فيها اإلنارة

يغفل المركز أهمية المتابعة بعد التدريب متابعة للدورات التي يتم عقدها، ويوفر طـرق سـهلة   

للتواصل بين المدربين والمتدربين، بحيث يمكن تبليغ المدربين بالمشكالت بما يتعلق بالتـدريب  

  .الذي تلقاه المتدرب، وتتم متابعة هذه المشكالت

ا ويوفر المركز خدمة الدعم الفني فيتم االتصال والتواصل بسهولة وسرعة مع فريق كم

وتقـدم  . الدعم الفني، ويستجيب فريق الدعم الفني بشكل يلبي احتياجات أعضاء الهيئة التدريسية

مساعدة الدعم الفني مباشرة في حال الحاجة إليهم باإلضافة إلى تقديم حلـول واضـحة لجميـع    

 والعناصـر  للمهام واضح شرح ي قد تواجه أعضاء الهيئة التدريسية باإلضافة إلىالمشكالت الت

التي يصعب علي التعامل معها، ويقدم اهتماما فرديا ألعضاء الهيئة التدريسـية وبشـكل يلبـي    

عالوة على ذلك فإن مركز التعلّم اإللكتروني لديه صفحة اإللكترونية معلن . إحتياجاتهم الخاصة

  .يمكن الرجوع إليها بسهولةعنها بوضوح، و

حيث أكدت أهمية على تـدريب  ) 2013(واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الجراح 

لالستفادة مـن كافـة    ،)Eduwave(منظومة التعلّم اإللكتروني معلمي المدارس ومعلماتها على 

  .الخدمات التعليمية التي توفرها

الدارسة أن العوامل المؤثرة علـى تقبـل   أظهرت نتائج ) 2012(ودراسة أبو مغيصيب 

جودة المعلومات، جودة ( المدرسين للعمل على نظام موودل في الجامعة اإلسالمية، متمثلة في 

جميعهـا  ) الخدمة، جودة النظام، الدعم الفني، الثقة، الرضا، المنفعة المتوقعة، سهولة االستخدام

أظهرت أن المنفعة المتوقعة من أهم العوامـل  متحققة في نظام موودل بالجامعة اإلسالمية، كما 

وقد أشارت النتائج إلى رضا المعلمين عـن برنـامج   ) 2007(ودراسة الربيع. تحققاً في النظام

كما وتتفق مع دراسة دراسة . التدريب على استخدام الكمبيوتر ودرجة استخدامهم له في التدريس

حيث كان الرضا مرتفع عن ) Roca, Chiu and Martinez, 2006(روكا وتشيو ومارتينيز 
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المنفعة المتوقعة وسهولة اإلستخدام وجودة المعلومات، وان الرضا لديه تأثير موجب على الميل 

الذي تبين أثر التدريب على المتدربين حيث أفـراد  ) Mulqueen, 2001(لالستخدامومولكوين 

  .ر استخداما للتكنولوجيا في التعليمالعينة أكثر ثقة بأنفسهم بعد انتهاء البرنامج التدريبي، وأكث

والتي كان من نتائج تلك ) 2014(واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة عفونة وآخرين

الدراسة أن مشاركة المعلمين المتعلمين متفاوتة ولكنها جيدة، مع ان هناك العديد من التحـديات  

لهم، والتي كان من أهمها عـدم  والصعوبات واجهت المعلمين المتدربين كونها التجربة األولى 

على خـالف  . تدريبهم المسبق على الحاسوب، وعدم توفر البنية التحتية داخل بيوتهم ومدارسهم

  .هذه الدراسة حيث كانت الرضا عن التدريب مرتفع ووجود تدريب مسبق

حيث أشارت النتائج إلى أن أعضـاء هيئـة   ) 2009(ودراسة قام بها شتيوي وآخرون 

  ).بالموودل(لديهم وجهات نظر مختلفة في ما يتعلق بالبرنامج التدريبي الخاص  التدريس كان

  :ما يلي أما بالنسبة إلى المجاالت التي تناولتها الباحثة أظهرت النتائج

  مجال الدورات التدريبية ومحتواها :أوال

) 3.77(حيث حصل علـى متوسـط   وقد احتل هذا المجال المرتبة الثالثة بين المجاالت 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى إهتمـام   وحصلت جميع الفقرات على تقدير مرتفعبتقدير مرتفع، 

مركز التعلّم اإللكتروني بعقد دورات تدريبية تتسم بوضوح أهدافها، ومناسـبة هـذه األهـداف    

لمحتوى الدورة، ومواكبة هذه الدورات للتطورات التي يحتاجهـا المتـدربون وإرتباطهـا مـع     

جاته الوظيفية وتحسين أداءه في العمل وبالوقت ذاته سهولة التعامـل مـع محتـوى هـذه     إحتيا

الدورات، وإمتياز محتوى هذه الدورات بالتنظيم المنطقي المتسلسل، وإحتواءها على على عـدد  

كاف من األنشطة والتدريبات العملية ومساهمتها على تحسين إستيعاب المتدربين، كما وتمكـن  

من استخدام المعارف والمهارات المكتسبة من هذا التدريب في مواقـف   لمتدربينهذه الدورات ا

  . جديدة ونقل الخبرات المكتسبة إلى الزمالء في العمل
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في التأكيـد علـى جـودة    ) 2012(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبو مغيصيب 

  .المعلومات والمحتوى والمنفعة المتوقعة منهما

  مجال المدرب :ثانيا

) 3.82(حيث حصل على متوسـط  وقد احتل هذا المجال المرتبة الثانية بين المجاالت 

يتعامـل  " وهي ) 20(وحصلت جميع الفقرات على تقدير مرتفع فيما عدا الفقرة  بتقدير مرتفع،

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن . حصلت على تقدير مرتفع جدا" المتدربين بإحترام مع المدرب

التعلّم اإللكتروني مدربين أكفاء يتمتعون بالمؤهالت العلمية المطلوبة للقيام بالتدريب لدى مركز 

ويقومون بتحديد أهداف كل دورة تدريبية بصورة واضحة، كما انهم يلمون بموضـوع الـدورة   

ويعملون على تقديم المادة التدريبة بشكل منظم و متسلسل، لـديهم أسـاليب متنوعـة     التدريبية

علومة، ويستثمرون وقت التدريب ويتعاملون مع المتدربين بمرونة وإحتـرام، كمـا   إليصال الم

   .ويتقبلون مالحظات المتدربين، ويجيبون عن األسئلة، ويقدمون التغذية الراجعة

  )بيئة التدريب(مجال مكان وزمان التدريب  :ثالثا

) 3.57(سط حيث حصل على متووقد احتل هذا المجال المرتبة الخامسة بين المجاالت 
تتناسب " وهي ) 29(في ما عدا الفقرة  وحصلت أغلب الفقرات على تقدير مرتفعبتقدير مرتفع، 

وقت الـدورة الكامـل مناسـب لتغطيـة     "وهي ) 30(والفقرة " أوقات التدريب مع أوقات عملي
اإللكتروني وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن مركز التعلّم . حصلتا على تقدير متوسط" محتواها

يراعي األمور التالية عند إقامة الدورات وفي ما يتعلق بمكان التدريب سهولة وصول المتدربين 
إلى مكان التدريب وتوفير اإلنارة والتهوية المناسبة، وتوفر المرافق والخدمات العامة، وأما فيما 

ية الواحـدة، وبمـا   يخص زمان التدريب فإن المركز يحدد فترات زمنية مناسبة للجلسة التدريب
الرضا عن أوقات التدريب جاء متوسط وقد يرجع هذا إلى اختالف أوقات عمل الفئة المستهدفة 
من أعضاء الهيئة التدريسية وانحسار الخيارات أمام مركز التعلّم اإللكتروني في تحديد موعـد  

ات الالزمة لكـل  مناسب للجميع، ويضاف لذلك، كما قد ال يتوفر لدى المركز المتطلبات والحاج
  .أعضاء الهيئة التدريسية من أجل ترتيب البيئة المناسبة لتدريبهم
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) Teson & Dana,2003(أجراها تيسون و دانـا  تتفق هذه الدراسة مع الدراسة التي 

  . من حيث تأكيدها على أهمية بيئة التعلّم اإللكتروني

  مجال الدعم الفني :رابعا

) 3.99(حيث حصل على متوسـط  وقد احتل هذا المجال المرتبة األولى بين المجاالت 

وحصلت جميع الفقرات على تقدير مرتفع، وتعزو الباحثة هذه النتيجـة إلـى أن   بتقدير مرتفع، 

مركز التعلّم اإللكتروني يوفر آليات اتصال وتواصل واضحة مع أعضـاء الهيئـة التدريسـية    

صال والتواصل يتم بسهولة وسرعة مع فريق الدعم الفني بمركـز الـتعلّم   المشاركين، وهذا االت

اإللكتروني، و يقدم المركز دعما يلبي احتياجات المتدرب وهذا الدعم يأتي مباشرة فـي حـال   

 شـرحاً  المشكالت التي تواجه األعضاء و لجميع واضحة حاجة األعضاء إليه، كما ويقدم حلوال

 التي يصعب التعامل معها، ويراعي فريق الدعم احتياجات األعضـاء  والعناصر للمهام واضحاً

  . فردياً خالل التدريب الخاصة، ويتم إعطائهم اهتماما

هذا باإلضافة إلى أن الصفحة اإللكترونية لمركز التعلّم اإللكتروني معلن عنها بوضوح، 

  . ويمكن الرجوع إليها بسهولة

فـي أن الـدعم   ) Sanchez & Hueros, 2010(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

  . الفني لديه تأثير إيجابي ومباشر على سهولة االستخدام، والمنفعة المتوقعة من قبل المستخدمين

المدرسين  نظر ةهوج من وزناً العوامل أقل الفني الدعم في أن كان) 2012(دراسة أبو مغيصيب  

  .في دراسته واحتل المرتبة األولى في هذه الدراسة

  مجال المتابعة بعد التدريب :خامساً

) 3.64(حيث حصل على متوسـط  وقد احتل هذا المجال المرتبة الرابعة بين المجاالت 

يـتم  " وهـي  ) 46(وحصلت أغلب الفقرات على تقدير مرتفع، في ما عدا الفقرة بتقدير مرتفع، 

" تنفيذ جلسات تدريبية تطبيقية مع المتدرب الستكمال النقص الذي لم يتم استيفاءه في التـدريب 

حصلت على تقدير متوسط، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المتدرب يستطيع أن يحصل على 
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مع المـدربين   متابعة مباشرة من مركز التعلّم اإللكتروني بعد الدورات التي يتلقاها، و يتواصل

  .متابعتها واجهها بما يتعلق بالتدريب ويتميبسهولة وبإمكانه تبليغه بالمشكالت التي 

ويؤخذ برأي المتدرب في عملية المتابعة ألدائه من أجل معرفة االحتياجات المسـتقبلية،  

  .كما يؤخذ باالقتراحات يتم تقديمها للمدربين بما يتعلق بالتدريب

الرضا المتوسط للمتدربين عن تنفيذ جلسات تدريبيـة تطبيقيـة مـع    بينما تعزو الباحثة 

المدرب الستكمال النقص الذي لم يتم استيفاءه في التدريب إلى عدم وجود وقت كافي لترتيـب  

  .مثل هذه اللقاءات وازدحام المهام المنوطة بمركز التعلّم االلكتروني

  نيمناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثا: ثانيا

بين متوسطات استجابات ) α=0.05(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

أعضاء الهيئة التدريسية جامعة النجاح الوطنية نحو برامج التدريب والدعم الفني تعود إلـى  

، والتخصص األكـاديمي، والمؤهـل العلمـي، وسـنوات     )الجنس(متغيرات النوع اإلجتماعي 

  الخبرة؟

  النتائج المتعلقة بالفرضية األولىمناقشة 

بين رضا أعضاء الهيئـة   )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعـة النجـاح   

  ).الجنس(الوطنية تعزي لمتغير النوع اإلجتماعي 

بـين رضـا أعضـاء الهيئـة     عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية إلى  أشارت النتائج
التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني فـي جامعـة النجـاح    

حيث حيث كانت الداللة اإلحصـائية لجميـع   ) الجنس(الوطنية تعزي لمتغير النوع اإلجتماعي 
الباحثة عدم وجود تـأثير لمتغيـر النـوع اإلجتمـاعي     وتعزو ). α=0.05(المجاالت أكبر من 

إلى إهتمام مركز التعلّم اإللكتروني بالمتدربين وتقديم التدريب والخدمات والدعم الفني ) الجنس(
  .للمتدربين) الجنس(لهم بإختالف النوع اإلجتماعي 
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لـة  إذ أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دال) 2012(سالمة وتتفق هذه الدراسة 

   .إحصائية في تقدير االحتياجات التدريبية بين أعضاء هيئة التدريس تعود لمتغير الجنس

حيث أشارت النتائج إلى رضا المعلمين عن برنامج ) 2007(كما تتفق مع دراسة الربيع 

التدريب على استخدام الكمبيوتر ودرجة استخدامهم له في التدريس، وعلى أنه ليس هناك فروق 

ودراسـة دراسـة أبـو شـديد وعيـد      . إحصائية بين الجنسين في تقديراتهم تلـك ذات داللة 

Abouchedid & Eid,2004) (  حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الذكور واإلنـاث

  .في الميل الستخدام التعلّم اإللكتروني

هناك فروق تعزى ) 2008( وآخرونوتختلف نتائج الدراسة مع دراسة أجراها قراعين 
لصالح اإلناث فضال عن وجود فروق دالة إحصائيا تعزى للخبرة الحاسوبية بين أصحاب  للجنس

  .الخبرة الحاسوبية القليلة والمتوسطة لصالح المجموعة األخيرة

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية

بين رضا أعضاء الهيئـة   )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعـة النجـاح   

  .الوطنية تعزي لمتغير التخصص األكاديمي

بين رضا أعضاء الهيئة التدريسية عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية أشارت النتائج إلى 
قدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية تعـزي  عن التدريب والدعم الفني الم

. )α=0.05(لمتغير التخصص األكاديمي حيث كانت الداللة اإلحصائية لجميع المجاالت أكبر من 
ليس له أي تأثير وتعزو الباحثة هـذا  ) كليات إنسانية، كليات علمية(أي أن التخصص األكاديمي 
ـ صتخكتروني بالهيئة األعضاء بغض النظر عن إلى إهتمام مركز التعلّم اإلل   . األكـاديمي  همص

حيث أظهـرت النتـائج   ) 2008(واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة قراعين ومحمد والقضاة 
و دراسـة الربيـع   . لمتغير التخصص األكـاديمي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائياُ تعزى 

ليس هناك فروق ذات  عن برنامج التدريب أنهحيث أشارت النتائج إلى رضا المعلمين  )2007(
  .في تقديراتهم تلك) علمي، أدبي(داللة بين التخصص 
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  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة

بين رضا أعضاء الهيئـة   )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

كز التعلّم اإللكتروني في جامعـة النجـاح   التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مر

  .الوطنية تعزي لمتغير المؤهل العلمي

بـين رضـا أعضـاء الهيئـة     عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية أشارت النتائج إلى 

التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني فـي جامعـة النجـاح    

حيث كانت الداللة اإلحصائية لجميع ) ماجستير، دكتوراة(العلمي الوطنية تعزي لمتغير المؤهل 

إلى إهتمام مركز التعلّم اإللكترونـي  وتعزو الباحثة هذه النتائج ). α=0.05( المجاالت أكبر من

حيث كانوا يتلقون الدورات التدريبة المناسـبة   بالهيئة األعضاء بغض النظر عن مؤهلهم العلمي

  .لهم ويتلقون الدعم الفني بغض النظر عن مؤهلهم العلمي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) 2010(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة أبو مغيصيب 

بين إجابات المبحوثين حول العوامل المؤثرة على تقبل المدرسين للعمل ) α=0.05(عند مستوى 

  .على نظام موودل للتعلّم اإللكتروني تعزى إلى الدرجة العلمية

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة

بين رضا أعضاء الهيئـة  ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ـ  ة النجـاح  التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامع

  .الوطنية تعزي لمتغير سنوات الخبرة

بـين رضـا أعضـاء الهيئـة     عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية أشارت النتائج إلى 

التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني فـي جامعـة النجـاح    

 اإلحصائية لجميع المجاالت أكبـر مـن  الوطنية تعزي لمتغير سنوات الخبرة حيث كانت الداللة 

)0.05=α.(  
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ممن لهم خبرة طويلة أم  وتعزو الباحثة هذه النتائج إلى أن جميع المتدربين سواء اكانوا

قصيرة يخضعون للدورات التدريبية ذاتها على حد سواء، وإهتمام مركـز الـتعلّم اإللكترونـي    

  . هابالمتدربين بغض النظر عن سنوات الخبرة التي يمتلكون

) Teson & Dana,2003(دراسة أجراها تيسون و دانا  هذه الدراسة معتائج وتختلف 

حيث أظهرت الدراسة ان المتعلمين الكبار لديهم دافعية أكبر نحو التعلّم اإللكترونـي ألسـباب   

  .مرتبطة بالمالئمة والراحة الشخصية والمهنية والتي ترتبط غالبا بمعوقات الوقت والمكان

نالحظ أن رضا أعضاء هيئة التدريس عن التعلم اإللكترونـي يعتمـد علـى    مما سبق 

  :رضاهم عن التدريب والدعم الفني كمان نالحظ في الشكل التالي

  

فكلما كانت خدمات المركز المتعلقة بالتدريب والدعم الفني على جـودة عاليـة كلمـا    

  .إرتفعت درجات الرضا من قبل أعضاء الهيئة التدريسية

  التوصيات

 :في ضوء نتائج الدراسة، فإن الباحثة توصي بما يلي

ضرورة الرجوع إلى أعضاء الهيئة التدريسية قبل تحديد اوقات التدريب وإختيار األوقـات   •

 .المناسبة لهم

 .مراعاة وقت الدورة الكامل بحيث يكون مناسباً للمحتوى المراد تناوله •
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الستكمال النقص الذي لم يـتم اسـتيفاءه فـي    تنفيذ جلسات تدريبية تطبيقية مع المتدرب   •

 .التدريب

إمكانية إجراء دراسات حول رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن التدريب والدعم الفني المقدم  •

 .من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعات أخرى

إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء صدق األداة وخصائص أفراد عينتها في جامعات  •

أخرى تتبع نظام التعلم اإللكتروني في فلسطين كون جامعة النجاح الوطنية تمثل عينه مـن  

 . جامعات الوطن
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  اإلستبانة قبل التحكيم )1( ملحق

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

   :ة\ة المحترم\حضرة األستاذ

مدى رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن التدريب والـدعم   "تقوم الباحثة بدراسة حول 

استكماال لمتطلبات نيـل  "  الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية

  . الماجستير في المناهج وطرق التدريس في جامعة النجاح الوطنية

لذا أرجو من حضرتكم قراءة فقرات االستبانة بتمعن وموضوعية علما بأن اسـتجاباتكم  

  .ستكون ألغراض البحث العلمي وستُعامل بموضوعية وأمان

  شاكرة لكم حسن تعاونكم

  بدية دراوشة  :الباحثة

   :البيانات الشخصية: القسم األول

   :  النوع

   أنثى)   (      ذكر)   (

    :التخصص

    كليات علمية)   (    كليات إنسانية)   (

  :  الدرجة العلمية

  دكتوراه)   (      ماجستير)   (

    :سنوات الخبرة

   سنوات 10أكثر من )   (    سنوات 10-6)   (    سنوات 5أقل من )   (
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   :القسم الثاني

  اإللكتروني التدريب الذي يقدمه مركز التعلّم: األولالمحور 

  الفقرة  الرقم
أعارض 

 بشدة
 أوافق محايد أعارض

أوافق 
 بشدة

  المدرب: المجال األول

1. 

يحدد أهداف كل برنامج تدريبي بصورة 
  .واضحة

          

            .واحترام بمرونة المتدربين مع يتعامل .2

3. 

 ذات األجهزة واألدوات مع التعامل يتقن

  .بموضوع الدورة العالقة
          

            .المتدربين أسئلة عن يجيب .4
            .التدريبية بالمادة يلم .5
            .مستمر بشكل المتدربين يقّوم .6
            .للتدريب المخصص الوقت يستثمر .7
            .ومتسلسل منظم بشكل المادة يقدم .8

9. 

 إلـى  النظرية المادة تحويل مهارة يمتلك

  .تطبيقيةعملية  مادة
          

            .المتدربين بين الفردية الفروق يراعي .10
            .متنوعة تدريس أساليب يستخدم .11

12. 

يتمتــع المــدرب بمــؤهالت أكاديميــة 
  .وتربوية للقيام بالتدريب

          

            .المدرب قادر على توصيل المعلومات .13

14. 

يتقبل المدرب مالحظـات المشـاركين   
  .وأسئلتهم ومداخالتهم

          

  المادة التدريبية: المجال الثاني

15. 

البرنـامج التدريبيـة    أهـداف  تتسق مع
  وورشات العمل

          

            تواكب آخر التطورات .16
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  الفقرة  الرقم
أعارض 

 بشدة
 أوافق محايد أعارض

أوافق 

 بشدة

            معها التعامل يسهل .17

18. 

المادة التدريبية منظمة بشـكل منطقـي   
  .ومتسلسل

          

19. 

 فتـرة  مـع  المادة التدريبيةيتناسب كم 

  .التدريب
          

20. 

ارتبط محتوى المادة التدريبية للـدورات  
التدريبية التي شاركت فيهـا بحاجـاتي   

  .الوظيفية
          

21. 

محتــوى المــادة التدريبيــة للــدورات 
 .التدريبية التي حضرتها قابلة للتطبيق

          

22. 

  تحتوى المادة التدريبية على عدد كـاف
والتدريبات العمليـة التـي   من األنشطة 

  .تناسب المحتوى
          

23. 

ساهمت التـدريبات واألنشـطة علـى    
  ممارسة محتوى المادة عملياً

          

  برامج التدريب: المجال الثالث

24. 

أهداف البرنامج التدريبية واضحة بالنسبة 
  .لي

          

25. 

مدة البرنامج التدريبية مناسبة للمحتـوى  
  .التدريبي

          

26. 

ــوي  ــى يحت ــة عل ــامج التدريبي البرن
 .موضوعات جديدة تزيد من خبرتي

          

27. 

البرامج التدريبية التي يقـدمها المركـز   
  .تساهم بشكل مباشر في تحسين األداء

          

28. 

أتوقع أن استخدام المعارف والمهـارات  
المكتسبة مـن هـذا التـدريب وأنقلهـا     

  .لزمالئي
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  الفقرة  الرقم
أعارض 

 بشدة
 أوافق محايد أعارض

أوافق 

 بشدة

  )بيئة التدريب(التدريب  وزمان المجال الرابع مكان

            التدريب مكان إلى الوصول سهولة .29

30. 

 مكان في المناسبة والتهوية اإلنارة توفير

  .التدريب
          

            .كاف لطرح األسئلة ومناقشتها الوقت .31
            .اليومي التدريب ساعات عدد مناسبة .32
            .التدريب أوقات مناسبة .33
            .تتوفر أدوات ومواد التدريب في القاعة .34

35. 

 مكان في العامة والخدمات المرافق توفير

  .التدريب
          

36. 

ــاء والمشــروبات  ــوفر المركــز الم ي
  واألطعمة في أثناء الدورات

          

  الرضا عن التدريب المقدم: المجال الخامس

37. 

 مركـز الـتعلّم   أداء عـن  راضٍ أنـا 
  .اإللكتروني

          

38. 

 مـع مركـز الـتعلّم    تجربتـي  تسرني

  .اإللكتروني
          

39. 

أشعر بمتابعة مستمرة واهتمام من قبـل  
 .المسؤولين عن التدريب

          

40. 

لدي رضا عن مستوى المـدربين فـي   
  .الدورات التدريبية التي حضرتها

          

41. 

 األداء من التعلّم اإللكتروني يزيد استخدام

  .التعليمي
          

42. 

 كفاءة من التعلّم اإللكتروني يزيداستخدام 

  .التعليم
          

43. 

 أثنـاء  التعلّم اإللكتروني مفيدة خدمة أجد

 .تدريسي
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  الفقرة  الرقم
أعارض 

 بشدة
 أوافق محايد أعارض

أوافق 

 بشدة

44. 

 عند للطلبة العلمي التحصيل ازدياد أالحظ

 .اإللكتروني التعلّم برنامج استخدام
          

45. 

خـالل مشـاركتي فـي    أتقدم مهنيا من 
  .الدورات التدريبية للتعلم االلكتروني

          

  المتابعة بعد التدريب :المجال السادس

46. 

أحصل على متابعة مباشرة من مركـز  
التعلّم اإللكتروني بعد الـدورات التـي   

  .أتلقاها
          

47. 

أستطيع التواصل مع المدربين بسـهولة  
  .بعد الدورات التي أتلقاها

          

48. 

جلسـات تدريبيـة تطبيقيـة مـع     تنفيذ 
المتدرب الستكمال النقص الذي لم يـتم  

  .استيفاءه في التدريب
          

49. 

يتــوفر تواصــل مــع مركــز الــتعلّم 
ــتحدثات    ــة المس ــي لتغطي اإللكترون

  .والمستجدات التدريبية
          

50. 

هناك تواصـل مـع المـدرب لتبليغـه     
بالمشكالت التي أواجههـا بمـا يتعلـق    

  .تلقيتهبالتدريب الذي 
          

51. 

يتم متابعة المشاكل التي أواجهها خـالل  
  .عملي بما يتعلق بالتدريب الذي تلقيته

          

52. 

يتم األخذ برأيي فـي عمليـة المتابعـة    
ألدائي من أجـل معرفـة االحتياجـات    

  .المستقبلية
          

53. 

يتم األخذ باالقتراحـات التـي أقـدمها    
  .للمدربين بما يتعلق بالتدريب الذي تلقيته
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  الدعم الفني: المحور الثاني

  الفقرة  الرقم
أعارض 

 بشدة
 أوافق محايد أعارض

أوافق 
 بشدة

1. 

وسائل االتصال والتواصل في المركـز  
  .معلن عنها بشكل واضح

          

2. 

عملية االتصال والتواصل تتم بسـهولة  
  .وسرعة

          

            .الصفحة اإللكترونية معلن عنها .3

4. 

اإللكترونيـة   يمكن الرجوع إلى الصفحة
  .بسهولة

          

5. 

اســتجابة فريــق الــدعم الفنــي تلبــي 
  احتياجاتي

          

6. 

تـتم فـي وقـت     استجابة الدعم الفنـي 
  .المناسب

          

7. 

المشكالت التي  لجميع واضحة حلوال أجد
  .تواجهني

          

8. 

 يقدم فريق مركز التعلّم اإللكتروني شرحاً

التـي أتعامـل    والعناصر للمهام واضحاً
  .معها

          

9. 

 يعطي فريق مركز الـتعلّم اإللكترونـي  
 .فردياً اهتماما

          

            .الخاصة يراعي فريق الدعم احتياجاتي .10
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  أسماء المحكمين: )2( ملحق

  مكان العمل  التخصص  اإلسم  الرقم

  جامعة القدس المفتوحة  تكنولوجيا التعليم  مجدي الحناوي. د .1
  جامعة النجاح الوطنية  تكنولوجيا التعليم  كفاح برهم. د .2
  جامعة النجاح الوطنية  أساليب تدريس الرياضيات  صالح ياسين. د .3
  جامعة اإلستقالل  قياس وتقويم تربوي  محمد طالب دبوس. د .4
  جامعة النجاح الوطنية  مناهج وطرق تدريس  محمود الشمالي. د .5
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   بعد التحكيم إلستبانة ا: )3( ملحق

  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا 

  :ة\ة المحترم\حضرة األستاذ

مدى رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن التدريب والـدعم   "تقوم الباحثة بدراسة حول 

استكماال لمتطلبات نيـل  "  الفني المقدم من مركز التعلّم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية

  .الوطنيةالماجستير في المناهج وطرق التدريس في جامعة النجاح 

لذا أرجو من حضرتكم قراءة فقرات االستبانة بتمعن واإلجابة عن فقراتها بموضـوعية  

  .علما بأن اجابتكم لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي وستُعامل بموضوعية وسرية تامة

  شاكرة لكم حسن تعاونكم

  بدية دراوشة: الباحثة

  : البيانات الشخصية: القسم األول

  :   االجتماعي النوع

   أنثى)   (      ذكر)   (

  :  التخصص

    كليات علمية)   (    كليات إنسانية)   (

  :  الدرجة العلمية

  دكتوراه)   (      ماجستير)   (

  :  سنوات الخبرة

   سنوات 10أكثر من )   (    10إلى أقل  -5)   (    سنوات 5أقل من )   (
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  : القسم الثاني

  :اإللكتروني ويتناول التدريب الذي يقدمه مركز التعلّم

  الفقرة  الرقم
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 

 بشدة

  الدورات التدريبية ومحتواها: المجال األول

1. 

 تتسم أهداف الـدورات التدريبيـة التـي   

شاركت بها في مركز التعلّم اإللكترونـي  
  .بالوضوح

         

2. 

يتناسب محتوى الـدورة التدريبيـة مـع    
  .أهدافها

          

3. 

 فتـرة  مـع  المادة التدريبيـة يتناسب كم 

  .التدريب
          

4. 

ــة  ــدورات التدريبي ــوى ال تواكــب محت
  .التطورات التي أحتاجها

          

5. 

ترتيب المادة التدريبية منظم بشكل منطقي 
  .ومتسلسل

          

6. 

يرتبط محتوى المادة التدريبية للـدورات  
التدريبية التي شاركت فيها مع احتياجاتي 

  .الوظيفية
          

7. 

عدد كاف من  المادة التدريبية علىتحتوى 
  .األنشطة والتدريبات العملية

          

8. 

تساهم التدريبات واألنشطة فـي تحسـين   
  إستيعابي للمحتوى

          

9. 

يمكنني أن استخدام المعارف والمهـارات  
المكتسبة من هذا التدريب فـي مواقـف   

  .جديدة
          

10. 

أتوقع ان أنقل الخبـرات المكتسـبة مـن    
  .لزمالئي بالعملالتدريب 
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  الفقرة  الرقم
أوافق 

 بشدة
 أعارض محايد أوافق

أعارض 

 بشدة

11. 

تساهم الدورات التدريبية التي أتلقاها مـن  
مركز التعلّم اإللكتروني على تحسين أدائي 

  .في العمل
          

12. 

التعامـل مـع محتـوى الـدورات      يسهل
  .التدريبية

          

  المدرب :المجال الثاني

13. 

أهداف كـل دورة تدريبـة    يحدد المدرب
  .بصورة واضحة

          

14. 

يتمتع المدرب بالمؤهالت العلمية المطلوبة 
  .للقيام بالتدريب

          

            .التدريبية بموضوع الدورة يلم المدرب .15
            .ومتسلسل منظم بشكل المادة يقدم المدرب .16

17. 

متنوعة إليصـال   أساليب يستخدم المدرب
  .المعلومة

          

18. 

 المخصـص  الوقـت  المـدرب يسـتثمر  

  .للتدريب
          

19. 

يتميز المـدرب بقدرتـه علـى توصـيل     
  .المعلومات

          

  .بمرونة المتدربين مع يتعامل المدرب .20
  

          
  .المتدربين بإحترام مع يتعامل المدرب .21

  

          

22. 

 بـين  الفرديـة  الفـروق  يراعي المدرب

  .المتدربين
          

  .المتدربين أسئلة عن يجيب المدرب .23
  

          

  .يتقبل المدرب مالحظات المشاركين .24
  

          

25. 

يقدم المدرب التغذية الراجعـة للمتـدربين   
  .بأنواعها
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  الفقرة  الرقم
أوافق 

 بشدة
 أعارض محايد أوافق

أعارض 

 بشدة

  )بيئة التدريب(التدريب  وزمان المجال الثالث مكان

  التدريب مكان إلى الوصول يسهل .26
  

          

27. 

 والتهوية اإلنارة التدريبيتوفر في مكان 

  .المناسبة
          

28. 

 المرافـق  التـدريب  مكـان  فـي  يتوفير

  .العامة والخدمات
          

            .وقات عمليمع أالتدريب  أوقات تتناسب .29

30. 

وقت الـدورة الكامـل مناسـب لتغطيـة     
  .محتواها

          

31. 

المدة الزمنية للجلسة التدريبيـة الواحـدة   
  .مناسبة

          

  الدعم الفني: المجال الرابع
 

32. 

يوفر المركز آليـات اتصـال وتواصـل    
  .واضحة مع المتدربين

          

33. 

يتم االتصال والتواصل بسهولة وسـرعة  
  .مع فريق الدعم الفني

          

34. 

يمكنني الرجوع إلى الصفحة اإللكترونيـة  
  .الخاصة بمركز التعلّم اإللكتروني بسهولة

          

35. 

يستجيب فريق الدعم الفني بشـكل يلبـي   
  .احتياجاتي

          

36. 

يساعدني الدعم الفني مباشرة فـي حـال   
  .حاجتي إليهم

          

37. 

 لجميـع  واضـحة  حلوال يقدم الدعم الفني

  .المشكالت التي تواجهني
          

38. 

 للمهـام  واضـحاً  شرحاً يقدم الدعم الفني

  .التي يصعب علي التعامل معها والعناصر
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  الفقرة  الرقم
أوافق 

 بشدة
 أعارض محايد أوافق

أعارض 

 بشدة

39. 

 يعطيني فريق مركز الـتعلّم اإللكترونـي  
 .فردياً اهتماما

          

            .الخاصة يراعي فريق الدعم احتياجاتي .40

41. 

ــتعلّم  ــز ال ــة لمرك الصــفحة اإللكتروني
  .بوضوح اإللكتروني معلن عنها

          

  المتابعة بعد التدريب :خامسالمجال ال

42. 

مباشرة من يمكنني أن أحصل على متابعة 
مركز التعلّم اإللكتروني بعد الدورات التي 

  .أتلقاها
          

43. 

يمكنني التواصل مع المدربين بسهولة بعد 
  .الدورات التي أتلقاها

          

44. 

يمكنني تبليغ المدرب بالمشـكالت التـي   
  .بما يتعلق بالتدريب الذي تلقيته أواجهها

          

45. 

متابعة المشاكل التي أواجهها خـالل  تتم 
  .عملي بما يتعلق بالتدريب الذي تلقيته

          

46. 

يتم تنفيذ جلسات تدريبيـة تطبيقيـة مـع    
المتدرب الستكمال النقص الذي لـم يـتم   

  .استيفاءه في التدريب
          

47. 

يؤخذ برأيي في عملية المتابعة ألدائي من 
  .أجل معرفة االحتياجات المستقبلية

          

48. 

للمـدربين  يؤخذ باالقتراحات التي أقدمها 
  .بما يتعلق بالتدريب الذي تلقيته

          



83 

  كتاب تسهيل المهمة: )4(ملحق 

  



An-Najah National University 

Faculty of Graduate Studies 

 
 
 
 
 
 

The Extant of Satisfaction of Faculty Members on 

Training and Technical Support Provided by the E-

learning Center at An-Najah National University 
 
 

 
 
 

By 

Badiya Mahmmuod Darawsha 
 
 
 
 
 

Supervised by 

Dr. Saida Jaser Affouneh 

Dr. Soheil Hussein Salha 
 

 
 

 
 

This Thesis is Submitted in Partial Fulifillment of the 

Requirements for the Degree of Master of Curricula and 

Teaching Methods, Faculty of Granduate Studies, An-Najah 

National University, Nablud, Palestine. 

2016 



b 

The Extant of Satisfaction of Faculty Members on Training and 

Technical Support Provided by the E-learning Center at An-Najah 

National University 
By 

Badiya Mahmmuod Darawsha 

Supervised by 

Dr. Saida Jaser Affouneh 

Dr. Soheil Hussein Salha  

Abstract 

The aim of this study is to identify the extent of satisfaction of 

faculty members on training and technical support provided by the E-

learning center at An-Najah National University.The variables of the study 

were gender, academic specialization, academic qualification, and years of 

experience.  

The researcher adopted a descriptive approach using questionnaire as 

tool to collect data. Cronbach alpha equation was used to measure 

reliability which reached (0.97). 

The questionnaire was distributed to (141) teachers from An-Najah 

National University who benefit from the training and technical support 

provided by the E-learning center. The data was collected and analyzed 

using the Statistical packages of Social Sciences, SPSS. 

Among the finding of the study; the extent of satisfaction of faculty 

members on training and technical support provided by the E-learning 

center at An-Najah National University was very high. And there were no 

statistically significant differences between the extent of satisfaction of 



c 

faculty members due to the variables gender, academic specialization, 

academic qualification, and years of experience. 

The study concluded several recommendations among them: the 

necessity refer to the faculty before determining training times and choose 

the appropriate times for them. The time of the courses whole must be 

appropriate to the content, implement practical training sessions with the 

trainee to complete the shortage that has not been fulfilled in training. 




