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   Conclusion: 

        This research aims to identify the degree to which the teaching staff of the Department of Qur’an 

Sciences and Islamic Education at Diyala University possesses the competencies of e-learning 

management from the point of view of their students, and to achieve the goal of the research, the researcher 

formulated the following question: What degree is the teaching of the Department of Qur’an Sciences and 

Islamic Education at Diyala University possessing the competencies of e-learning management from The 

viewpoint of their students ?, and the researcher followed the procedures of the descriptive approach, and 

the research sample included (100) male and female students from the Department of Qur’an Sciences 

and Islamic Education at Diyala University. The researcher chose them randomly, by (50) students, and 

(50) students. The researcher relied on the questionnaire as a research tool, and its final form consisted of 

(19) paragraphs, and three alternatives are: (high, medium, weak and very weak). The appropriate statistic, 

namely: the arithmetic mean and the standard deviation, the researcher concluded that the degree to which 

the teaching staff of the Department of Quranic Sciences and Islamic Education possessed the 

competencies of managing e-learning from the viewpoint of their students was of a (medium) degree, and 

in light of the research result, the researcher recommended that universities adopt the competencies 

reached by this research . 

 :اخلالصة
لكفيات إدارة التعليم االلكتروني   يهدف هذا البحث الى تعرُّف درجة امتالك تدريسيو قسم علوم القران والتربية االسالمية في جامعة ديالى        

ة في قسم علوم القران والتربية االسالميمن وجهة نظر طلبتهم، ولتحقيق هدف البحث صاغ الباحث التساؤل اآلتي: ما درجة امتالك تدريسيو 
(  100لكفايات إدارة التعليم االلكتروني من وجهة نظر طلبتهم؟، واتبع الباحث إجراءات المنهج الوصفي، وشملت عينة البحث )جامعة ديالى  

(  50( طالب، و)50طالب وطالبة من طلبة قسم علوم القران والتربية االسالمية في جامعة ديالى اختارهم الباحث بطريقة عشوائية، بواقع )
( فقرة، وثالثة بدائل هي: )عالية، متوسطة، ضعيفة، 19لبة، واعتمد الباحث على االستبانة كأداة للبحث وتكونت بصيغتها النهائية من )طا

 باستعمالضعيفة جدًا(، تأكد الباحث من صدقها وثباتها وقوة تمييز فقراتها، وبعد تطبيق االستبانة على عينة البحث الكترونيًا وتفريغ النتائج و 
درجة امتالك تدريسيو قسم علوم القران والتربية الوسائل اإلحصائية المناسبة وهي: الوسط الحسابي واالنحراف المعياري، توصل الباحث إلى أن  

)متوسطة( االلكتروني من وجهة نظر طلبتهم كان بدرجة  التعليم  ادارة  لكفيات  باالسالمية  الباحث  البحث أوصى  نتيجة  ضوء  تبني  ، وفي 
: تدريسيو قسم علوم القران والتربية االسالمية، جامعة ديالى، إدارة التعليم الكلمات المفتاحية ات الكفيات التي توصل إليها هذا البحث.الجامع

 االلكتروني 
 الفصل األول: التعريف بالبحث

 أواًل: مشكلة البحث:
 يواجه التعليم الجامعي تحديات عديدة منها الكفيات التي ينبغي على أساتذته أن يمتلكونها، وال سيما في الوقت الحالي، إذ ألقت االزمة       

العالم، فهرعت الجامعات Covid-19الحالية التي يعيشها العراق والعالم من انتشار وباء كورونا ) التعليم في أغلب دول  ( بضاللها على 
تعليم كبديل المدارس نحو توظيف التعليم االلكتروني كبديل عن التعليم التقليدي، إذ أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بإدخال الو 

ومنها ضعف للتعليم التقليدي في جميع جامعات العراق لمواصلة السنة الدراسية واكمالها، غير أنَّ هذا التحول قد صحبه العديد من المشكالت  
كفيات أساتذة الجامعات في التعامل مع ذلك التعليم، فمن طريق خبرة الباحث وتماسه مع الطلبة وجد أن هناك شكوى عند اغلب الطلبة حول  

للتعامل مع تعامل األساتذة معهم في إدارة التعليم االلكتروني في الصفوف االفتراضية، إذ يرون أن هناك العديد من األساتذة ليس لديهم القدرة 
قهم في  تلك البرامج والتفاعل مع الطلبة واالجابة على استفساراتهم وتقديم التغذية الرجعة لهم وتعزيزهم بما يدفعهم نحو التعلم ويزيد من تشو 

 المعارف ة تنميةضرور  على م( (2006 عام البحرين جامعة في االلكتروني التعلم لمركز األول الدولي رأثناء عملية التعليم. وقد أوصى المؤتم
.   25):  2006 القدومي،(الحتياجاته   وفقا سلفا محددة معايير ذات تدريبية برامج وتصميم لألستاذ الجامعي، الالزمة النظرية والمهارات األدائية

تناولت كفيات إدارة التعلم االلكتروني أرتى الباحث في البحث في هذا الموضوع،   -على حد علم الباحث-فضاًل عن عدم وجود دراسة محلية
ما درجة امتالك تدريسيو قسم علوم القران والتربية االسالمية في جامعة ديالى من لذا تمكن مشكلة البحث في اإلجابة عن التساؤل اآلتي: 

  نظر طلبتهم؟ وجهة
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 ثانيًا: أهمية البحث:
م في المعل       رة التقدُّ ومات الذي يتَّسم العصر الذي نعيش فيه بالتقُّدم العلمي والتكنلوجي الهائل والمتنامي في جميع أنحاء العالم، نتيجة لثوَّ

العصر، كما أنَّه أساس االنتاجية والنشاط وتغيُّر نسيج   بدوره أثر بدرجة كبير في تنمية القدرات والمهارات الالزمة للدخول بإيجابيه الى هذا 
(. إنَّ هذا التطور  75ت:  -الحياة وخطواتها وايقاعها ومادتها وعليه أصبحت الدعوة صريحة عالم الغد هو عالم االقوى علمًا وتقنية)عزب، د

ومعلم وطالب وأساليب تدريس وأنشطة وأساليب تقويم، إذ التكنولوجي قد أنعكس تأثيره في جوانب العملية التعليمة كافة، من أهداف ومحتوى  
التي  ُأدِخل الحاسوب واألنترنت في توصيل المادة التعلمية والتفاعل مع الطلبة؛ من أجل تحسين العملية التعليمية وتجاوز العقبات والمشكالت

لكتروني الذي يعد طريقة للتعليم والتعلم باستخدام آليات االتصال  تعاني منها،  فُأدِخلت مفاهيم جديدة في مجال التعليم وهو ما يسمى بالتعليم اال
مية  الحديثة كالحاسوب والشبكات والوسائط المتعددة من أجل ايصال المعلومات للطلبة بفاعلية وبأسرع وقت وأقل كلفة، وإدارة العملية التعلي

 التعليم االلكتروني ُيساعد الطلبة على التحكم في عمليات التعلم، (. إنَّ 116:  2014وضبطها وقياس أداء الطلبة وتقويمه) الشبول وعلياء،  
وإجراءات    من طريق استالمهم تغذية راجعة مباشرة للتأكد من كفاءة ممارسة عمليات التعلم، ويولِ د لديهم دافعية كامنة لتحسين كفاءة استراتيجيات

تيارهم لها، فضاًل عن تشجيع الطلبة على التعلم الذاتي من طريق االعتماد على  التعلم من طريق تقيمهم لمختلف البرامج التي يتم تعليمهم واخ
لديهم  االهتمام  بجذب  تسهم  متنوعة  بأساليب  عرضه  طريق  من  تشويقًا  أكثر  ويجعله  التعلم،  الوقت  من  ويقلل  والتعلم،  البحث  في  أنفسهم 

ية كبيرة بالنسبة للمعلم والطالب على حٍد سواء، فمن طريقه يستطيع المعلم  ويرى الباحث إنَّ التعليم االلكتروني ذا أهم  (.61:  2009)اسماعيل،
لتعليم تقديم الدروس التعليمة وهو في منزله، مع إمكانية لطلبته في تلقي تلك الدروس والتفاعل مع استاذهم وهم في منازلهم، بما يخدم عملية ا

يا في مجال التعليم قد غيَّر بيئة التعلم، وبالنتيجة أدى إلى تغيير في أدوار المعلم  ويحقق التواصل الفاعل بين أطرافها.ونتيجة دخول التكنولوج
صائص والطالب، فانتقل دور المعلِ م من مرسل للمعلومات، إلى داعم وموجه لتعلم الطلبة، ويتطلب ذلك منه المهارة في إعداد الدروس مراعيًا خ

لراجعة، وتعزيز االتجاهات االيجابية، مع المهارة في تنظيم وعرض المحتوى، وتنويع أساليب الطلبة، وتوجيههم نحو التعلم، وتقديم التغذية ا
(، ولم يعد دور المعلم مقتصرًا على توصيل المعلومات فقط، وانما أصبح مسؤواًل عن بناء 101: 2011تقويم تعلم الطلبة) عسيري وعبدهللا،  

الذي يستطيع الوصول إلى المعلومات وتوسيع آفاقه ذاتيًا، إذ يؤدي المعلم  دورًا هامًا في  شخصية الطالب الباحث والمفكر والناقد والمستقل؛  
تابعة مستوى تنفيذ التعليم االلكتروني، من طريق توجيه الطلبة، وتحفيزهم، وتدريبهم على استعمال التقنية التكنولوجية، وتقديم التغذية الرجعة، وم 

 في التدريس هيئة عضو دور (إن89،  80،  74:  2014وتوفير بيئة تعلمية مالئمة  )عبد المجيد ومزهر،  تقدمهم، وتقديم االختبارات الالزمة،
 إيجابًيا مشارًكا أصبح  وإنما الماضية، العقود في  ألفه  الذي الدور هو يعد لم  اإللكتروني  التعليم استخدام تنامي ظل  وفي  والعشرين الحادي القرن 

 التدريس، هيئة أعضاء وهم خبراء متعلمون  لدينا يكون  بحيث  الحياة، مدى مستمرة تعلم عملية في المعلومات على الحصول  في الطلبة مع
ويرى )حمدان( أنَّ من أهم الكفيات التي ال بد للمعلم من امتالكها لتحقيق تعل م فعَّال  (.57 :2007 )علي، المتعلمون  وهم مبتدؤون  ومتعلمون 

يره  امتالكه مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ ألنَّ امتالكها يعد من مؤشرات الكفاءة الجيدة في التدريس، وفي عمليات تطو 
إلى أن 168:  2003)حمدان،   )الحلفاوي(  التعلم    (.  ويشير  المعلم امتالكها لضمان نجاح  التي ينبغي على  المهارات  هناك مجموعة من 

يل البرامج  االلكتروني، وتتمثل في كفايات إدارة الفصول االلكترونية، والمؤتمرات والتعامل مع شبكة االنترنت، واستخدام البريد االلكتروني، وتحم
كدت )زين الدين( أن نجاح التعليم االلكتروني يعتمد بقدر كبير على مهارات المعلمين (. وقد أ34:  2006ووضعها على األنترنت )الحلفاوي،

لى مواكبة  وكفاياتهم في تقديم هذا النمط من التعليم، لذا ظهرت الحاجة إلى إعادة تطوير المعلم، وتأهيله بالكفيات التكنولوجية، ليكون قادرًا ع
م الكبير في مجال التعليم االلكتروني (.ويرى الباحث أنَّ التعليم االلكتروني أصبح حاجة ملحة في هذا الوقت،  93: 2007)زين الدين،     التقدُّ

تعلم  والبدَّ للمعلم من امتالك كفاياته التي تؤهله الستعماله من أجل التواصل مع طلبته وتقديم دروسه بفاعلية بما يسهم في تحقيق أهداف ال
يعد االستاذ الجامعي من أبرز أركان الجامعة فعليه يتوقف نجاحها في تحقيق األهداف المنوطة  وتنمية شخصية الطالب في جوانبها كافة.و 

واألساليب بها، لذا البدَّ من العناية باختيار األساتذة الذي يمتلكون الكفايات الالزمة لتأدية عملهم على أتم وجه، وتنميتهم وابتكار الوسائل  
عي معقل للفكر االنساني وقاطرة للتقدم المعرفي والتكنولوجي في المجتمع المعاصر، وهو وسيلة لتحقيق المالئمة لتقويمهم.يعد التعليم الجام

جاالت التحديث والتقدم المنشود الذي يتالئم مع حاجة المجتمع الذي يوجد فيه، وهو النبع المتجدد لتخريج الكوادر البشرية الالزمة لجميع الم
تمثل الجامعة ركنًا مهمًا من أركان المجتمع تستند إليها سياسة تنفيذ الخطط التنموية بأشكالها المختلفة  (. و 446، 11ت:  -والميادين)عزب، د

فهي تعمل على تلبية حاجات المجتمع لما تهيؤه من اختصاصات ومالكات فنية على مستوى رفيع ومتقدم من المعرفة والثقافة والعلم )محمود، 
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ة يمكن من طريقها تزويده الطلبة بالمهارات التي تمكنهم من تنمية شخصيتهم، وتزويدهم باألساليب (. وتعد الجامعة بيئة خصب 21:  2004
المالئمة التي تساعدهم للتكيف مع مجتمعهم، وفرصة للتدريب على االتصال باآلخرين واكتشاف مواهبهم واستعداداتهم اللغوية، فضاًل عن  

 (. 39: 2011مي، وفائزة، تهيئتهم للدراسات العليا، ولسوق العمل )الهاش
 لذا تتجلى أهمية البحث الحالية في الجوانب االتية.

أهمية التعليم االلكتروني في ظل الظروف الحالية وانتشار فايروس كورونا، وتعميم تجربة التعليم االلكتروني في جميع جامعات العراق  .1
 وأغلب دول العالم. 

قسم علوم القران والتربية االسالمية على توظيفهم التعليم االلكتروني في التعليم والمهارة    أهمية إعداد أساتذة الجامعة وال سيما تدريسيو .2
 فيه. 

   أهمية طلبة المرحلة الجامعية؛ كونهم بناة المجتمع وصانعوا مستقبله، ويتحملون مسؤولية قيادته وتطويره. .3
 ثالثًا: هدف البحث:

تدريسيو قسم علوم القران والتربية االسالمية في جامعة ديالى لكفايات إدارة التعلم االلكتروني من تعرف درجة امتالك  يهدف البحث إلى         
 وجهة نظر طلبتهم. 
 يقتصر البحث الحالي على:   رابعًا: حدود البحث:

 . 2020- 2019طلبة قسم علوم القرآن والتربية االسالمية في جامعة ديالى للعام الدراسي  .1
 المصطلحات:خامسًا: تحديد 

 الكفاية: عرفها كل من: •
 . (25: 1983" القدرة على عمل شيء بكفاءة وفاعلية بمستوى معين من األداء")مرعي، مرعي بأنها:  .1
 (. 238ت:-"القدرة على انجاز العمل بكفاءة وفاعلية " )حلس ومحمد، د حلس ومحمد بأنها: .2
 يو قسم علوم القران والتربية االسالمية في إدارة التعليم االلكتروني.وهي القدرة التي يمتلكها تدريسالتعريف االجرائي للكفاية:  •
بأنه: • إسماعيل  االلكتروني: ويعرفه  االنترنت،   التعليم  المعلومات عبر  التكنولوجية وتجهيزات شبكات  باستخدام  المرن  التعلم  "أسلوب 

الت بين المتعلمين وهيئة التدريس والخبرات والبرمجيات في أي وقت معتمدًا على االتصاالت المتعددة االتجاهات وتقديم تعليمية تهتم بالتفاع
 (.  55:  2009وباي مكان")إسماعيل، 

أسلوب تعليمي مرن يقوم على توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم )حاسوب، االنترنت، برامج، التعريف االجرائي للتعليم االلكتروني:   •
 لم بأقل وقت وأقصر الطرق، وأكبر فائدة.وسائط متعددة( من أجل تحقيق أهداف التع

االلكتروني:   • التعليم  إدارة  الوسائل كفيات  النقاشات، وتوظيف  إدارة  االلكترونية من حيث  البرامج  استعمال  في  المعلم  وتعني مهارات 
 بيئة تعلمية مالئمة لعملية التعلم.الفاعلية في التعلم، وتقديم التغذية الراجعة، والتعزيز، ومتابعة الطلبة ومساعدتهم في التعلم، وتوفير 

المهارات الواجب توافرها عند تدريسيو قسم علوم القران والتربية االسالمية الخاصة  التعريف االجرائي لكفيات إدارة التعليم االلكتروني:   •
 بإدارة التعليم االلكتروني وتقاس باالستبيان المعد من الباحث لهذا الغرض.

هم أعضاء هيئة التدريس في قسم علوم القران والتربية االسالمية في جامعة ديالى ممن والتربية االسالمية:    تدريسيو قسم علوم القران  •
طلبة في  أكملوا الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه( في تخصص علوم القران والتربية االسالمية، ويتمتعون باأللقاب العلمية، ويدرِ سون ال

   ذلك القسم. 
ة الدراسة    علوم القران والتربية االسالمية:طلبة قسم   • هم األشخاص الذين يدرسون في قسم علوم القران والتربية االسالمية الذي تكون مدَّ

يَن علميًا ومهنيًا ألداء مهنة تدريس مادة القران الكريم والتربية االسالمية.  فيه أربع سنوات، ويتخرجوا فيه ويفترض أن يكونوا معدِ 
 دراسات سابقة: الفصل الثاني

الباحث دراسة مطابقة لبحثهعرض الدراسات السابقة:   • القريبة منه وطبقًا لتسلسلها   - على حد علمه- لم يجد  لذلك سيتناول الدراسات 
 الزمني وعلى النحو االتي: 
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وأساليب تنميتها من وجهة نظر أعضاء  هدف البحث إلى تعرف " مدى توافر كفيات التعليم االلكتروني ومعوقاتها  :(2009)  السيفدراسة    .1
  من تكونت عينة الدراسةالسعودية، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي، أجريت الدراسة في  ، هيئة التدريس بكلية التربية في جامعة الملك سعود "

( فقرة تقيس  108( كفاية بواقع )80( استاذة من كلية التربية في جامعة الملك سعود، وتكونت أداة الدراسة من استبانة مكونة من )153)  
الباحثة من صدقها وثباتها طبقتها على عينة البحث وباستعمال الوسائل االحصائية وهي: )االنحراف  الكفيات االلكترونية، بعد ان تأكدت 

تعليم االلكتروني عند أعضاء هيئة ( لعينتين مستقلتين، واختبار فاي، واختبار شيفيه( توصل الباحث إلى أنَّ توفر كفيات الtالمعياري، واختبار)
التدريس في كلية التربية في جامعة الملك سعود بدرجة)متوسطة(، وأوصت الباحثة بضرورة تأمين بنية تحتية متكاملة من تجهيزات مادية، 

 : ج(. 2009ومدربين ذوي مستوى عاٍل لتدريب أعضاء هيئة التدريس)السيف، 
تعرف " الكفيات األخالقية والتقنية لألستاذ الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليتي   هدف البحث إلى(:2011)  العتبي.دراسة  2

( استاذ واستاذة من 104)   من  تكونت عينة الدراسةالسعودية، واتبع الباحث المنهج الوصفي، أجريت الدراسة في ، التربية في نجران والخرج "
( فقرة تقيس الكفيات االخالقية والتقنية، بعد أن تأكد  62اساتذة كلية التربية في نجران والخرج، وتكونت أداة الدراسة من استبانة مكونة من ) 

(  tنسبة المئوية، واختبار)الباحث من صدقها وثباتها طبقها على عينة البحث وباستعمال الوسائل االحصائية وهي: )المتوسط الحسابي، وال
خرج  لعينة واحدة ولعينتين مستقلتين( توصل الباحث إلى أنَّ الكفيات األخالقية والتقنية تتوفر في أعضاء هيئة التدريس في كليتي نجران وال

هيئة أعضاء  لدى  الدراسة  في  المتضمنة  والتقنية  األخالقية  الكفيات  توافر  الباحث بضرورة  وأوصى  بالجامعات    بدرجة)متوسطة(،  التدريس 
 . (46: 2011)العتبي، 

درجة امتالك معلمي اللغة العربية بالمرحلة الثانوية في دولة الكويت لكفايات التعلم هدف البحث إلى تعرف "  (:2017)  الحميديدراسة  .  3
الكويت، واتبع الباحث المنهج سة في  أجريت الدرا،  ة"االلكتروني من وجهة نظرهم وعالقته بكل من الجنس والمؤهل العلمي والخبرة التدريسي

(  24( معلم ومعلمة في المرحلة الثانوية في دولة الكويت، تكونت أداة البحث من استبانة مكونة من )200)  من  تكونت عينة الدراسةالوصفي،  
التعليم االلكتروني بواقع) ثقافة  ال7فقرة موزعة على ثالثة محاور وهي: كفايات  بواقع) ( فقرات، وكفايات قيادة  ( فقرة، 11شبكات واالنترنت 

( فقرات، بعد أن تأكد الباحث من صدقها وثباتها طبقها على عينة البحث وباستعمال الوسائل االحصائية 6وكفايات تصميم البرمجيات بواقع)
التباين األحادي( توصل الباحث إلى أنَّ درجة  ( لعينة واحدة ولعينتين مستقلتين، وتحليل  tوهي: )المتوسط الحسابي، والنسبة المئوية، واختبار)

م  امتالك معلمي اللغة العربية بالمرحلة الثانوية لكفايات التعليم االلكتروني كان بمستوى)متوسط(، فضاًل عن وجود فروق تعزى للجنس، وعد
ع مؤسسات إعداد المعلمين في المقررات وجود فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وسنوات الخدمة، وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث تو  سُّ

 ( 2:  2017التي تنمي كفيات التعلم االلكترونية.)الحميدي، 
 مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة: •
 جميع الدراسات السابقة استعملت المنهج الوصفي وهي تتفق مع البحث الحالي في اعتماده المنهج الوصفي.  .1
 في مراحل دراسية مختلفة: ثانوية وجامعية، أما البحث الحالي فطبَق على المرحلة الجامعية.الدراسات السابقة طبقت على عينات  .2
( فإنها طبقت على االناث فقط، امَّا البحث الحالي  2009جميع الدراسات السابقة طبقت على الذكور واالناث ما عدا دراسة السيف ) .3

 فسيطبق على الذكور واالناث.
 ملت االستبانة كأداة لبحثها، وهي تتفق مع البحث الحالي في اعتماده االستبانة كأداة للبحث. جميع الدراسات السابقة استع .4
أظهرت نتائج جميع الدراسات السابقة بوجود كفيات التعلم االلكتروني بمستوى متوسط عند المدرسين والمعلمين واساتذة الجامعة. وستتضح   .5

 لنا نتائج البحث الحالي في الفصل الرابع. 
 الثالث: منهجية البحث واجراءاته: الفصل

 اتبع الباحث المنهج الوصفي لمالئمته أهداف البحث.  أواًل: منهج البحث:
 ثانيًا: مجتمع البحث: 

)عباس          الدراسة  نتائج  عليها  يعمم  أن  إلى  الباحث  يسعى  التي  الدراسة  بمشكلة  العالقة  ذات  العناصر  جميع  البحث  بمجتمع  يقصد 
 ( 217:  2009وآخرون، 
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طالب وطالبة في الدراستين الصباحية    (645يتضمن مجتمع البحث الحالي طلبة قسم علوم القران والتربية االسالمية والبالغ عددهم )        
 والمسائية في كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى. 

 ثانيًا: عينة البحث:   
 ( طالبة.  50( طالب، و)50( طالب وطالبة من طلبة قسم علوم القران والتربية االسالمية بواقع )100اختار الباحث عينة عشوائية بلغت )   

 كانت أداة البحث عبارة عن استبانة، وقد اتبع الباحث الخطوات اآلتية في بنائها:ثالثًا: أداة البحث: 
ك تدريسيو قسم علوم القران والتربية االسالمية لكفايات إدارة التعليم االلكتروني من وجهة نظر قياس درجة امتال  الهدف من االستبانة: •

 طلبتهم. 
 (. 2017(، و)الحميدي، 2009(، و)العتبي، 2009اعتمد الباحث على دراسة كل من :)السيف،  مصادر بناء المقياس: •
 ( فقرة.18صورته االولية من )صاغ الباحث فقرات االستبانة وتكون ب  صياغة فقرات االستبانة: •
حدد الباحث أربعة بدائل لالستبانة وهي: )متوفرة بدرجة عالية، متوفرة بدرجة متوسطة، متوفرة بدرجة ضعيفة،    تحديد بدائل االستبانة: •

 (، وقد وضع التصنيف اآلتي للداللة على درجة امتالك الكفاية: 4،1،2،3وتعطى الدرجات:) متوفرة بدرجة منخفضة جدًا(،
 ( 1جدول )

 تصنيف درجة امتالك تدريسيو قسم علوم القران والتربية االسالمية لكفيات ادارة التعليم االلكتروني
 درجة االمتالك  المتوسط الحسابي  الفئة 
 ضعيفة جدا 1,75- 1 1
 ضعيفة  2,50- 1,76 2
 متوسطة  3,25- 2,51 3
 عالية  4,00- 3,26 4

 وتضمنت الهدف من االستبانة، وكيفية االجابة عنها.تعليمات االجابة:  •
( طالب وطالبة، فاتضح وضوح تعليمات االستبانة 15: طبق الباحث االستبانة الكترونيًا على )حساب وقت االستبانة ووضح تعليماتها •

 ( دقيقة.  7عن فقرات االستبانة بلغ )  وان متوسط الزمن الذي يستغرقه الطلبة لإلجابة الطلبة، عند 
 اعتمد الباحث نوعين من انواع الصدق وهما:  صدق االستبانة: •
لعربية إذ وزع االستبانة على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في العلوم التربوية والنفسية، وطرائق تدريس اللغة االصدق الظاهري:   .أ

 ( من االتفاق بين المحكمين.%80(، وتم تعديل بعض فقرات االستبانة، وحذفت فقرة لعد حصولها على نسبة )1ملحق )
( طالب وطالبة من مجتمع البحث وبعد 30طبق الباحث االستبانة على العينة االستطالعية التي تكونت من ) صدق االتساق الداخلي: .ب

تصحيح اجابات الطلبة، حسب الباحث معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس باستعمال معامل ارتباط بيرسون، فتبين ان قيم  
( إن قبول الفقرة يتحدد إذا  Nuannally(، ويشير معيار )0.32  -  0.54لة، فقد انحصرت ما بين ) معامالت االرتباط لجميع الفقرات مقبو 

 ( . 0,20كان معامل ارتباطها مع الدرجة الكلية أعلى من )
الباحث االستبانة على العينة االستطالعية التي تكونت من )لفقرات االستبانة:    القوة التمييزية • ( طالب وطالبة من مجتمع  30طبق 

لعينتين   T-test)كل فقرة من فقرات المقياس باستعمال االختبار التائي )حسب الباحث معامل تمييز  البحث، وبعد تصحيح اجابات الطلبة  
( عند مستوى 2,05( وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )5,30ــــــــــ    2,27ن )، وجد إن القيمة التائية المحسوبة تتراوح بيمستقلتين

 .(، وبهذا تعد فقرات المقياس جميعها مميزة وصالحة للتطبيق28( ودرجة حرية ) 0,05داللة )
لبة من مجتمع البحث، وبعد تصحيح ( طالب وطا30طبق الباحث االستبانة على العينة االستطالعية التي تكونت من )ثبات االستبانة:   •

وهو معامل ثبات جيد   (082معادلة الفاكرونباخ، وقد بلغ معامل الثبات )  ثبات فقرات االستبانة باستعمال  حسب الباحث معاملإجابات الطلبة  
 جدًا لمثل هكذا اختبارات. 
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(  76( فقر، وان أعلى درجة لها )19لالستبانة أصبحت تتكون من )   بعد التحقق من الخصائص السيكومترية  االستبانة بصيغته النهائية: •
 (.2( درجة، ملحق ) 19درجة، وأقل درجة يحصل عليها المستجيب )

االستبانة: • بين   تطبيق  ما  المدة  في  البحث  عينة  على  الكترونيًا  طبقها  لألداة  مترية  السيكو  الخصائص  من  الباحث  تأكد  أن  بعد 
1/6/2020-  4/6 /2020 . 

 : االحصائية : الوسائلرابعا
 استعمل الباحث المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري كوسائل احصائية.

 :عرض النتيجة وتفسريها الفصل الرابع
ما درجة امتالك تدريسيو قسم علوم القران والتربية االسالمية  يعرض الباحث نتيجة هذه البحث من طريق اإلجابة عن سؤال البحث:       

 في جامعة ديالى لكفايات إدارة التعليم االلكتروني من وجهة نظر طلبتهم؟ 
بعد أن تمت عملية تفريغ اجابات الطلبة استعمل الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابات أفراد عينة البحث، وقد      

 (: 2تبها تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية، وعلى نحو ما مبين في جدول )ر 
 (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث2جدول )

رتبـــــــة  
 الفقرة

تسلسل الفقرة  
 الكفاية  في االستبيان

ــط  الوســــــــــ
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

درجــــــــــــــــــة 
 االمتالك

1.  
13 

 متوسطة 1.03 3.120 المحاضرة بمهارة عالية.يدير وقت 

2.  
4 

 متوسطة 1.03 3.050 يتابع حضور الطلبة وغياباتهم.

3.  
11 

 متوسطة 1.02 2.980 يوجه أسئلة تخص الموضوع الذي يقدمه.

4.  

16 

يعتمد اســـتراتيجية تعلم واضـــحة من حيث الطريقة 
 1.02 2.930 واالهداف.

 متوسطة

5.  
17 

 متوسطة 1.10 2.920 المحاضرة.يلتزم بموعد تقديم 

6.  

3 

ــادر التعلم االلكترونـية   ــد الطلـبة الى مصــــــــــــ يرشــــــــــــ
 1.06 2.900 المتصلة بموضوع الدرس لتحقيق التعلم الذاتي.

 متوسطة

7.  

5 

يشـــجع على التفاعل بينه وبين طلبته وبين الطلبة 
 1.10 2.900 انفسهم.

 متوسطة

8.  
14 

 متوسطة 1.05 2.890 ومبسط.يقدم المحتوى التعليمي بشكل واضح 

9.  
18 

 متوسطة 1.09 2.850 لديه المهارة في التحكم في البرنامج االلكتروني.

10.  
1 

 متوسطة 1.03 2.840 يجيب على جميع استفسارات الطلبة.

11.  
7 

 متوسطة 0.97 2.810 يدير الحوارات بين الطلبة بكفاءة عالية.
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12.  

15 

ينوع في عرض محتوى الموضوع الذي يقدمه من  
 1.06 2.810 خالل عرض الصور والفيديوهات التعليمية.

 متوسطة

13.  

19 

يمكنــه الكشــــــــــــــف عن قــدرات الطلبــة التكنولوجيــة  
 1.03 2.780 الالزمة لعملية التعلم االلكتروني.

 متوسطة

14.  

12 

يعرض محتوى الموضـــــــوع بصـــــــورة تتناســـــــب مع 
 1.00 2.760 قدرات الطلبة.

 متوسطة

15.  

2 

عمليـــة التعلم، ويقـــدم لهم يتـــابع الطلبـــة في أثنـــاء  
 1.07 2.750 المساعدة عند الحاجة.

 متوسطة

16.  
8 

 متوسطة 0.96 2.710 يقدم التعزيزات المناسبة للطلبة.

17.  

9 

لـــديـــه القـــدرة على توزيع األدوار على الطلبـــة في 
 1.07 2.700 أثناء عملية التعلم االلكتروني.

 متوسطة

18.  

6 

خالل عنصــــــر  يثير دافعية الطلبة نحو التعلم من  
 1.02 2.600 التشويق وجذب االنتباه.

 متوسطة

19.  

10 

يوفر التغــذيــة الراجعــة إلجــابــات الطلبــة في أثنــاء 
 1.12 2.590 عملية التعلم.

 متوسطة

 متوسطة  1.04 2.83 درجة االمتالك ككل
( أن تدريسيو قسم علوم القران والتربية االسالمية يمتلكون كفيات إدارة التعليم االلكتروني بدرجة )متوسطة(، إذ انحصرت 2يتبين من جدول )   

(، وقد وقعت استجاباتهم على فقرات المقياس بين )المتوسط والمنخفض( من حيث 2,59- 3,120المتوسطات الحسابية لفقرات المقياس بين )
 ر امتالكهم لها، فقد حصلت جميع فقرات المقياس على مستوى)متوسط(، ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى األسباب االتية أو بعضها:تقدي

 حداثة التعليم االلكتروني بالنسبة لألساتذة، وأنَّه في بدايته ويحتاج إلى وقت إلتقانه والتمهر فيه. -1
 واعتمادهم على أنفسهم في تعلم مهاراته من طريق مشاهدة الفيديوهات ومحاكاتها، وسؤال زمالئهم.عدم إقامة دورات تدريبية لألساتذة  -2
 ضعف أغلب األساتذة وعزوفهم عن اعتماد التعليم االلكتروني كونهم اعتادوا على الطرائق التقليدية ويعدون التعليم االلكتروني دخياًل ال -3

 يحقق أهداف التعلم.
 من قبل المسؤولين في التعليم العالي للهيئات التدريسية. ضعف التحفيز والمتابعة -4

إذ توصلتا إلى أنَّ مستوى االساتذة في كفايات التعليم (،  2011،  ( و)العتبي2009وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من )السيف،      
 االلكتروني كان بمستوى )متوسط( وهو ما توصلت إليه الدراسة الحالية. 

 مس: االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات.الفصل اخلا
 أواًل: االستنتاجات: 

 في ضوء نتيجة البحث يستنتج الباحث ما يأتي:    
بلغ   درجة امتالك تدريسيو قسم علوم القران والتربية االسالمية لكفيات ادارة التعليم االلكتروني من وجهة نظرهم طلبتهم بدرجة متوسطة، حيث.1

 (. 2,83)المتوسط الحسابي 
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 إنَّ ادارة التعليم االلكتروني لم يكن بالمستوى المطلوب عند تدريسيي قسم علوم القران والتربية االسالمية..2
 إنَّ الطلبة لديهم امكانية في تقييم أساتذتهم كونهم وصلوا لمرحلة عملية ناضجة تمكنهم من ذلك. .3

 ثانيًا: التوصيات: 
 في ضوء االستنتاجات التي توصل إليها الباحث في هذه البحث، فإنَّه يوصي بما يأتي: 

 تبني الجمعات الكفيات التي توصل إليها هذا البحث.  .1
إقامة دورات تثقيفية وندوات توعوية عن التعليم االلكتروني ومتطلباته، وضرورته وادوار االستاذ الجامعي التي ينبغي القيام بها وفق  .2

 وآليته. انماط
إقامة دورات متخصصة إلكساب أساتذة قسم علوم القران والتربية االسالمية مهارات أساسية في إدارة التعليم االلكتروني، يشرف عليها  .3

 مختصون في مراكز التعليم المستمر وطرائق التدريس. 
التعليم االلكتروني، كونها أصبحت ضرورة من    ادخال فقرة ضمن التقييم السنوي لألستاذ الجامعي تتضمن مدى امتالكه لكفايات إدارة .4

 ضروريات العصر الحديث. 
 : ثالثًا: المقترحات

 يقترح الباحث اجراء دراسات منها:  
 المعوقات التي تواجه تطبيق التعليم االلكتروني عند تدريسيو قسم علوم القران والتربية االسالمية من وجهة نظرهم. .1
 االلكتروني عند طلبة قسم علوم القران والتربية االسالمية واتجاهاتهم نحوها.مدى توافر كفيات التعلم  .2
 مستويات ومتطلبات تطبيق التعليمي االلكتروني في التعليم الجامعي. .3
 تطوير برامج اعداد االساتذة الجامعيين في ضوء كفيات التعليم االلكتروني.  .4

 املصادر:
- ، عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، القاهرالتعليم االلكتروني من التطبيق الى االحتراف والجودة(:  2009إسماعيل، الغريب زاهر ) •
 صر.م
 ، شبكة االنترنت. محاضرات في مهارات التدريست(: -حلس، داود درويش ومحمد أبو شقير )د •
 األردن. -، دار صفاء للنشر، عمانتكنولوجيا التعلم في عصر المعلوماتيةمستحدثات (: 2006الحلفاوي، وليد )  •
• ( محمد  المتعددة  (:  2003حمدان،  الوسائط  تكنولوجيا  باعتبار  االكاديمية  التخصصات  في  المعلمين  إلعداد  جديدة  مقترحة  برامج 

 (. 4(، العدد )1، مجلة التربية، قطر، مج )المعاصرة
درجة امتالك معلمي اللغة العربية بالمرحلة الثانوية في دولة الكويت لكفايات التعلم االلكتروني من   (:2017الحميدي، حامد عبدهللا ) •

(،  41، جامعة االمارات، المجلد ) المجلة الدولية للبحوث التربويةة،  وجهة نظرهم وعالقته بكل من الجنس والمؤهل العلمي والخبرة التدريسي
 (. 3العدد )

 السعودية. -، دار خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، جدةكفيات التعليم االلكتروني(: 2007زين الدين، محمد محمود ) •
التعليم االلكتروني ومعوقاتها وأساليب تنميتها من وجهة نظر أعضاء هيئة   (: 2009السيف، منال بنت سليمان ) • مدى توافر كفيات 

 ، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية. ير منشورة()رسالة ماجستير غالتدريس بكلية التربية في جامعة الملك سعود، 
 األردن. -، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان التعليم االلكتروني(  2014الشبول، مهند وعلياء ربحي ) •
 مصر. -، الدار العالمية للنشر والتوزيع، الجيزةإعداد معلم المستقبل(:  2008عامر، طارق عبد الرؤوف )  •
مدخل الى مناهج البحث في التربية وعلم (:  2011ومحمد بكر نوفل، ومحمد مصطفى، وفريال حمد أبو عواد )   عباس، محمد خليل، •

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطبع، عمان، األردن. 2، طالنفس
 األردن. -، عمان، مركز الكاتب االكاديميالتعليم االلكتروني التفاعلي(: 2015عبد المجيد، حذيفة مازن، ومزهر شعبان العاني ) •
(: الكفيات األخالقية والتقنية لألستاذ الجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية 2011العتيبي، منصور بن نايف ) •

 . (77، كلية التربية، جامعة المنصورة، العدد ) المجلة العلميةفي نجران والخرج، 
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 مصر.-، مكتبة االنجلو مصرية، القاهرةوقضايا التنميةالتعليم الجامعي ت(: -عزت، محمد علي )د •
، مكتب التربية العربي لدول الخليج،  التعليم االلكتروني )المفهوم والتطبيق( (:  2011عسيري، إبراهيم بن محمد وعبدهللا بن يحيى المحي ا ) •

 الرياض، المملكة العربية السعودية. 
مجلة مستقبل التربية علم اإللكتروني في دولة الكويت في ضوء الجودة الشاملة،  (: نموذج مقترح إلعداد الت2007علي، بدر نادر )  •

 (، مصر46(، ع )13، مج )العربية
،  التربوية والنفسية العلوم مجلة البحرين، جامعة في االلكتروني للتعلم األول الدولي المؤتمر عن عام تقرير (:2006محمد ) القدومي، •

 (. 3(، العدد ) 7مج )
، كلية التربية، )أطروحة دكتوراه غير منشورة((: مقياس الدافع المعرفي لدى طلبة جامعة الموصل، 2004محمود، احمد محمد نوري ) •

 جامعة الموصل، العراق.
 األردن. - ، دار الفرقان، عمانالكفيات التعليمية في ضوء النظم(: 1983مرعي، توفيق أحمد ) •
، مؤسسة الوراق تطبيقاتها-مهاراتها-أهميتها-الكتابة الفنية مفهومها(: 2011محمد العزاوي )  الهاشمي، عبد الرحمن عبد علي وفائزة •

 األردن. -للنشر والتوزيع، عمان 
 املالحق

 ( أسماء الخبراء والمحكمين الذين استعان بهم الباحث في إتمام بحثه1ملحق )

 التخصص مكان العمل العلمية  والقابهم الخبراء أسماء

 جامعة تكريت  أ.م.د احسان نظير  
 كلية التربية للعوم االنسانية

 طرائق تدريس  

 طرائق التدريس  مديرية تربية بابل م.د إبراهيم عويد هراط 
 جامعة تكريت  أ.م.د عامر صالح 

 كلية التربية للعوم االنسانية
 القياس والتقويم  

 جامعة ديالى أ.م.د منصور عبدهللا جاسم 
 التربية االساسيةكلية 

 طرائق تدريس اللغة العربية 

 جامعة ديالى م. وسناء محمد فرج 
 كلية التربية للعوم االنسانية

 طرائق تدريس اللغة العربية 

 جامعة ديالى م. م عالء خضير نصيف 
 كلية التربية للعوم االنسانية

 ارشاد تربوي 

 االلكتروني ( استبانة كفيات إدارة التعليم 2ملحق )

 وزارة التربية 
 مديرية تربية بابل 

 م/ استبانة آراء الخبراء في صالحية فقرات مقياس إدارة التعليم االلكتروني  
 األستاذ الدكتور.......................................... المحترم

 ......................................................  التخصص:
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 تحية طيبة...     
درجة امتالك تدريسييييو قسيييم علوم القران والتربية  يروم الباحث إجراء البحث الموســـــوم )      

(. االسيييييييييالمييية في جييامعيية ديييالى لكفييايييات إدارة التعليم االلكتروني من وجهيية نظر طلبتهم
إدارة التعليم االلكتروني، وبعــد اطالع البــاحــث على    كفــايــات   يــاسويقتضــــــــــــــي البحــث بنــاء مق

مهارات  : اإدارة التعليم االلكتروني( بأنهكفايات عرَّف ) الدراسـات السـابقة والمراجع ذات الصـلة
البرامج االلكترونية من حيث إدارة النقاشــات، وتوظيف الوســائل الفاعلية في   خدامالمعلم في اســت

ــاعـدتهم في التعلم، وتوفير بيـئة   التعلم، وتقـديم التغـذـية الراجعـة، والتعزيز، ومتـابعـة الطلـبة ومســــــــــــ
)متوفرة    وهي:  لإلجــابــةأربعــة بــدائــل    تعلميــة مالئمــة لعمليــة التعلم، علمــًا أنَّ المقيــاس يتكون من

ــة جدًا(،  بدرجة ــعيفة، متوفرة بدرجة منخفضـــــ ــطة، متوفرة بدرجة ضـــــ   عالية، متوفرة بدرجة متوســـــ
ــلكم في إبداء مالحظاتكم   ونظرًا لما تملكونه من خبرة ودراية في هذا المجال يرجو الباحث تفضـــــ

 في صالحية فقرات المقياس وما تقترحونه من تعديل أو حذف أو إضافة ما ترونه مناسبًا.
 وفقكم هللا لخدمة العلم والعاملين به                              

 

 الباحث                                                                 
 أ.م.د طه ياس خضير                                                                 
طرائق التدريس التربية                                                                 

 االسالمية 
 جامعة ديالى/ كلية العلوم االسالمية 

 تعليمات اإلجابة: 
 عزيزي الطالب/ة ...

 تحية طيبة ......
،  )الصــف االلكتروني(   في إدارة التعليم االلكتروني  اســتاذكلمعرفة كفاءة بين يديك اســتبانة       

ــع عالمة )  ( أمام الخيار   راجين منك قراءة فقراتها جيدًا واالجابة عنها بكل امانة ودقة بوضــــــ
ــطة،  الذي ينطبق عليك، علما أن بدائل اإلجابة هي:  )متوفرة بدرجة عالية، متوفرة بدرجة متوســــ

اجابتك هي لغرض البحث العلمي وال   نَّ وإيفة جدًا(،  متوفرة بدرجة ضـــــعيفة، متوفرة بدرجة ضـــــع
 .داعي لذكر اسمك

 مع فائق الشكر واالمتنان 

 متوفرة بدرجة
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 ضعيفة جدا   ضعيفة متوسطة  عالية  الفقرات  ت 

     ُيجيب على جميع استفسارات الطلبة.  .1
يتابع الطلبة في أثناء عملية التعلم، ويقدم لهم المساعدة عند    .2

 الحاجة.
    

يرشد الطلبة الى مصادر التعلم االلكترونية المتصلة    .3
 بموضوع الدرس لتحقيق التعلم الذاتي.

    

     يتابع حضور الطلبة وغياباتهم.  .4
     يشجع على التفاعل بينه وبين طلبته وبين الطلبة انفسهم.  .5
يثير دافعية الطلبة نحو التعلم من طريق عنصر التشويق   .6

 وجذب االنتباه.
    

     يدير الحوارات بين الطلبة بكفاءة عالية.   .7
     يقدم التعزيزات المناسبة للطلبة.    .8
لديه القدرة على توزيع األدوار على الطلبة في أثناء عملية    .9

 التعلم االلكتروني. 
    

     يوفر التغذية الراجعة إلجابات الطلبة.  .10
     الموضوع الذي يقدمه.يوجه أسئلة تخص   .11
     يعرض محتوى الموضوع بصورة تتناسب مع قدرات الطلبة.   .12
     يدير وقت المحاضرة بمهارة عالية.   .13
     يقدم المحتوى التعليمي بشكل واضح ومبسط.   .14
ينوع في عرض محتوى الموضوع الذي يقدمه باستخدام    .15

 الوسائط المتعددة
    

     استراتيجية تعلم واضحة من حيث الطريقة واألهداف.يعتمد   .16
     يلتزم بموعد تقديم المحاضرة.  .17
     لديه المهارة في التحكم في البرنامج االلكتروني.   .18
يمكنه الكشف عن قدرات الطلبة التكنولوجية الالزمة لعملية    .19

 التعلم االلكتروني. 
    


