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ّاىداء
 طباًعو، الى كحسف بشاشتو الى ،فخران  باسمو نادكني مرة كؿ في كجيي عمى البسمة جعؿ مف ىال

 اهلل رحمو الٌطيبة.. أبي ذكراه لىإ ..ككداعتو قمبو ليف
 عصفت ماكمٌ  ليوً إ ىربي أً  مناآ مبلذان  يياكفٌ  مف لي أتكىيٌ  راحتي. قبؿ تيشدٌ  في ساندتني مف لىإ

 ،الحياةي  بي  
 الغالية ميأي 

 حبٌ ال مشاعر سكل فييا تختمط لـ التي مسياتاأل كرفاؽ ركحي شقاءأ .القمًب. منارات ىلإ
  ،نافتكاالم

 بنائيـأك  كزكجاتيـ اخكاني
 مدنيأى ك  بجانبي كقؼى  الذم جؿلرٌ ا لىإ حاالتي، كؿ في احتمالي مف يمؿٍ  كلـ يكؿٍ  لـ الذم ندالسٌ  لىإ

 الغالي زكجي  النجاح ىذا في كلىاأل طكتيخي  خطكى أى  كي بالقكة
، ياـاألى  بنا اجتمعت ماكمٌ  رنييغم الذم كفرحي الميؤٌجمة، ضحكاتي ،قمبي شقيقات خكاتيأ لىإ

 .الغاليات اخكاتي
 اهلل رحميا الغالية ختيأي … الفراؽ رغـ غيابيا في الصبر بقكة كتمدنا بنا تحيط كىي ،ركحيا لىإ

 كاـراأل زكجي ةعائم….  احيكنج كاتيطي خي  فوكن في احتضف كبيت الثٌانية، عائمتي لىإ
 فاضؿاأل كالفبلح.. أستاذتي كرالنٌ  كمصادر .العمـ. مناىؿ لىإ

 جاحالنٌ  بيذا تتكمؿ لكي ؛عبكالت   دٌ الجً  لحظات كؿ   كشارككني حقيقة حممي مف لي ىيأكا مف لىإ
 ،مـالح ىذا لتحقيؽ بي آمف فٍ مى  لكؿ ،جانبي لىإ ككقؼ كساعدني ساندني فٍ مى  لكؿ .المٌتكاضع.

  الدرب كرفاؽ صديقاتي كزمبلئي زميبلتي
  كمعمكماتو مف عطائوً  عميٌ  يبخؿ كلـ العمؿ ىذا بناء في بصمتو كضع مف كؿ   لىإ

 "تميـ يبأ“الدكتكر إبراىيـ عفانة رحـك الميندس مركح اللى إ
 ،عممي ةثمر  مىدأي  حبتيأ جميعا ليكـإ ،دربي لي تنير شمكسان  لي كأضاءكا ليمي عتمة ناركاأ مف لىإ

 قبؿ مف فرحأ لـ كما بكـ فرحأك  
 كذلؾ بكـ.. فككنكا فخكرة أنا بعد رىـأ لـ فالذي طفاليأ لىإ

 إلى كؿ ىؤالء أيىدم ىذا العمؿ المتكاضع كفاءن كعرفانان 
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ّقديروتّأّكرٌّشُّ
 اهلل، عبد بف محمد األكؿ مناكمعمٌ  دناسيٌ  رسميف،كالمي  مؽالخى  أشرؼً  عمى بلـكالسٌ  بلةكالصٌ  فالعالمي ربٌ  هلل الحمدي 
 المتكاضع. العمؿ ىذا نجزى ألي  ؛الصحة بكافرً  عنيمتٌ  الذم هلل الحمدي  رسالتي، باكتماؿ يكرمنأ الذم هلل الحمدي 

 براىيـإ القدير كتكرالدٌ  لىإ كاالمتناف كرالشٌ  بكافر ـى أتقدٌ  أفٍ  إالٌ  عنيسي يى  ال ،رنيتغمي  التي الفرحةي  ىذه أماـ نينٌ إ
 ؛المشكرة عطائيكا  ، كتعميماتو نصحو بإسداء عمي يبخؿ لـ ذمكالٌ  ،رسالتي عمى باإلشراؼ مولتكرٌ  ؛عقيؿ أبك
 األب رأسيـ كعمى الخميؿ جامعة في ألساتذتي كرالشٌ  بكافرً  ـتقدٌ أ كما ،كجو حسفأ عمى العمؿ ىذا جى خر أي  كي
كالٌشكر  الكصكؿ إلى  كمية  ،بولطبٌل  دعمو المتكاصؿ عمى ،ربيةالتٌ  يةكمٌ  عميد مخامرة كماؿ القدير كتكركالد

 ساتذتيألى  الخاص كركالشٌ  البرنامج  الٌتعميمي القدير،ذيف أتاحكا لنا الفرصة لبللتحاؽ بيذا الدراسات  العميا  كال
 كتكرالدٌ  ،منشار أبك مناؿ كتكرةالدٌ  ،عدكاف سامي كتكرالدٌ  ،الكركيٌ  كـر كتكرالدٌ  كربالذ   خص  كأ ،الماجستير في
 في يةربالتٌ  يةكمٌ  في ساتذتيأ شكرى أ أفٍ  نسىأى كال ،الجندم نبيؿ كتكرالدٌ ك  ،الجعبرم ميند كتكرالدٌ  ،مخامرة ببلؿ
  .ةكثير  سنكف تمرٌ  فكا   ،اليكـ ىذا ىحتٌ  ثرهآ سي لمً أى زلت ال الذم عطائيـ عمى البكالكريكس مرحمة

 براىيـإ الدكتكر مف نةكٌ كالمك رسالتي ةبمناقش متتكرٌ  التي المناقشة لمجنة الجزيؿ كرً بالشٌ  ـأتقدٌ  فأ نسىأى كال
 تعاكنيـ ليـ شاكرة ،خارجيان  مناقشان ة سائدة عفكنة كالدكتكر  داخميان  مناقشان الدكتكر كماؿ مخامرة  ،مشرفان  عقيؿ بكأ

 كؿ التحكيـ لجنة لىإ كاالمتنافً  كرالشٌ  بكافرً  ـتقدٌ أ كما سالة.الرٌ  ىذه لتطكير اءبنٌ  كنقد نصح مف بذلكه كما
 كالمشكرة. صحالنٌ  كاسداء، سالةالرٌ  ىذه أدكات تحكيـ في بعطائيـ يبخمكا لـ كالذيف كلقبو موباس
 كمحكميف ساتذةأ مف سالةالرٌ  ىذه تطمباتمي  ماـتإ في العكف يدى  لي ـقدٌ  مف لكؿ كالعرفاف بالشكر أتقدـ كما

 كأخٌص  ،كاالتصاالت جياالتكنكلك  جاؿم في كعامميف كمترجميف يفكمدققٌ  ميفكمقيٌ  كمتخصصيف كمبرمجيف
كتكر كالدٌ  ر،عاريالزٌ  عبلء االستاذ ك،الشقيؽ العراؽ مف أنكر عمي االستاذك  ،الزغاميـ زكريا االستاذ بالذكر

 القدير ىشاـ الشكيكي.
 كمشرفيف، أىشكر ييفكمكجٌ  ،كمسانديف داعميف جانبي ككقفكا ،معتمان  دربان  لي أناركا مف كؿ   شكرأى ،الختاـ كفي

 زمبلئي شكرأى كما ،الدائـ كتعزيزىف المعنكمٌ  دعميف عمى اكال بيت شيداء مدرسة في كمديرتي زميبلتي
 ما بكؿ   المشكار ىذا في كسندىـ دعميـ عمى كالقابيـ مسمياتيـ اختبلؼ عمى الماجستير رحمة في كزميبلتي
 .نجازاتو كا   كتحدياتو  لحظاتو  مف يحممو
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110 

 112 .الكمية نكع لمتغير تعزل الدراسة عينة استجابات متكسطات في ت اختبار نتائج: 23جدكؿ 

 متكٌسطات في( One Way ANOVA) األحادم التبايف تحميؿ اختبار نتائج: 24جدكؿ 
 .الخدمة سنكات لمتغٌير تيعزل الٌدراسة عٌينة استجابات

114 

 الدراسة ينةع استجابات متكسطات في البعدية لممقارنات( LSD) اختبار نتائج: 25جدكؿ 
 .الخدمة سنكات لمتغير تعزل

115 

 متكسطات في لمفركؽ المعيارية كاالنحرافات الحسابية، المتكسطات األعداد،: 26جدكؿ 
 .الخدمة سنكات لمتغير تعزل الدراسة عينة استجابات

116 

 117 .التفرغ لمتغير تعزل الٌدراسة عٌينة استجابات متكٌسطات في ت اختبار نتائج: 27جدكؿ 

 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّفيرسّالشكاؿ
ّ

 47 .(2119 سالـ) الٌتعميمٌية، العممٌية في المعٌمـ كفايات 2 شكؿ
المتكٌسطات الحسابٌية كاالنحرافات المعيارٌية لمدل تكافر الميارات الٌرقمٌية لدل أعضاء  3شكؿ 

 .ىيئة الٌتدريس في جامعة الخميؿ كعبلقتيا بأدائيـ األكاديميٌ 
89 

 أعضاء لدل الٌرقمية الميارات تكافر لمدل المعيارية كاالنحرافات الحسابٌية المتكٌسطات 4 شكؿ
 الخميؿ. جامعة في الٌتدريس ىيئة

91 

المتكٌسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارٌية لمستكل األداء األكاديمٌي لدل أعضاء ىيئة  5شكؿ 
 .الٌتدريس في جامعة الخميؿ

96 

 الٌنكع لمتغٌير تيعزل الٌدراسة عٌينة استجابات كٌسطاتمت قياس في( ت)اختبار نتائج 6شكؿ
 االجتماعٌي.

117 

األعداد، المتكٌسطات الحسابٌية، كاالنحرافات المعيارٌية لمفركؽ في متكٌسطات استجابات  7شكؿ 
 .عينة الٌدراسة تيعزل لمتغٌير الٌرتبة األكاديمٌية

111 

 113 .الدراسة تعزل لمتغير نكع الكمية نتائج اختبار ت في متكسطات استجابات عينة 8شكؿ 
 118 التفرغ. لمتغير تيعزل الٌدراسة عينة استجابات متكسطات في ت اختبار نتائج 9 شكؿ

ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّفيرسّالمالحؽّ
ّ

ّرقـّالصفحةّالموضوعّّرقـّالممحؽّ
 165 االستبانة في صكرتيا األكلية (1)ممحؽ
 171 قائمة المحكميف (2)ممحؽ
 172 ستبانة بصكرتيا النيائيةاال (3ممحؽ)
كتاب تسييؿ ميمة مكجو إلى النائب  (4ممحؽ )

 األكاديمي
177 

 178 التدقيؽ المغكم لمرسالة (5ممحؽ )
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّالعربي ةّبالمغةّالد راسةّممخ ص

 في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات تكافر مدلإلى  الٌتعرؼ الٌدراسة ىذه ىدفت

 تبةالرٌ  االجتماعي، الٌنكع) ،الٌدراسة متغٌيرات ضكء في ،األكاديميٌ  باألداء كعبلقتيا الخميؿ عةجام

 ىيئة أعضاء جميع مف راسةالدٌ  مجتمع فكتككٌ (. كالتفرغ مةالخدٌ  سنكات ،يةالكمٌ  نكع االكاديمية،

ـ   ،محاضرا( 428) عددىـ كالبالغ ،الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  عشكائٌية طبقٌية  ةو نعيٌ  اختياري  كقد ت

 المجتمع مف( محاضران 89العٌينة )أفراد  كقد بمغ عدد ،فرغتغير التٌ مي % بناء عمى 21بنسبة 

 استبانة الباحثة رتطكٌ  ،( كالكيفيٌ  يٌ الكمٌ ) حميميٌ التٌ  الكصفيٌ  يجى المنٌ  راسةالدٌ  كاستخدمتٍ  ،االحصائيٌ 

 فقرةن ( 25) مف فيتككٌ  ؿاألكٌ  القسـ: قسميف مف نةمككٌ  ابقةالسٌ  راساتكالدٌ  اتاألدبيٌ  إلى جكعالرٌ  بعد

 ة،األساسيٌ  ةقميٌ الرٌ  الميارات مجاليف، عمى عةمكزٌ  دريسالتٌ  ىيئة لعضك ةقميٌ الرٌ  الميارات تقيس

 عمى عةمكزٌ   األكاديميٌ  األداء تقيس فقرة( 29) مف انيالثٌ  القسـ فكتككٌ  مة،المتقدٌ  قميةالرٌ  كالميارات

 االختبارات) المتابعةك  مي،العمٌ  البحثك  لمتدريس، كالتخطيط إلعدادا: كىي ،مجاالت( 5)

 عدد يككف كبذلؾ ،االلكتركنيٌ  قاءالمٌ  ثناءأ مبةالطٌ  مع فاعؿالتٌ ك  راسية،الدٌ  راتالمقرٌ ك  ،(رجاتكالدٌ 

)الصدؽ  ةالسيككمتريداة ؽ مف  خصائص األكقد قامت الباحثة بالتحقٌ  ،فقرة( 54) االستبانة فقرات

 .دريسعضاء ىيئة التٌ (مف أ12نة مف )نة استطبلعية مككٌ عيٌ ذلؾ عمى  تطبيؽي  كتـٌ  ،(كالثبات

 في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل قميةالرٌ  الميارات تكافر درجة فٌ أ إلى الٌدراسة تكٌصمت كقد

لى مرتفعة،جاءت بدرجة  األكاديميٌ  بأدائيـ كعبلقتيا الخميؿ جامعة قمية الرٌ  الميارات جانب كا 

ىيئة ضك عي  درةقي  كانت ةساسيٌ األ الميارات أعمى أفٌ  مرتفعة حيث تبٌيف رجةالدٌ  كانت يةاألساسٌ 

 حيف في ةلكتركنيٌ اإل المحاضرة أثناء مبةالطٌ  مع كاصؿالتٌ  ثناءأ اشةالشٌ  عمى مشاركةً دريس الت  



 ص

 

 

 حتكلمشاركة المي  مثؿ ،مةتقدٌ مي  رقميةو  ميارات يممككف دريسالتٌ  ىيئة أعضاء أفالٌنتائج أظيرت 

 (.google) تطبيقات مف خبلؿ مبةالطٌ  مع عميميٌ التٌ 

  حيثي  جدا عةو مرتف جاء بدرجةو  كاديميٌ دريس األتائج أف أداء أعضاء ىيئة التٌ أظيرت النٌ  كما

 نتبيٌ  كما دريس،لمتٌ  كالتخطيط عداداإل عمى ان جدٌ  رتفعةمي  درةقي  دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ لدل فٌ أ فتبيٌ 

 أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات درجة بيف ان إحصائيٌ  ةدالٌ  مكجبة ارتباطية عبلقة كجكد راسةالدٌ  نتائج

 دالة فركؽ كجكدً  لىإ تائجالنٌ  أشارت كما ،االكاديميٌ  كأدائيـ الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة

 فرغتٌ ال لمتغير عزلتي  قميةالرٌ  الميارات رفٌ اتك  لدرجات راسةالدٌ  نةعيٌ  استجابات طاتمتكسٌ  في حصائيان إ

 كجدتي  ال وتائج أنٌ بينما أظيرت  النٌ  ،الجامعة في غيفالمتفرٌ  دريسالتٌ  ىيئة لصالحً  الفركؽ ككانت

 تيعزل  ةقميٌ الرٌ  الميارات فراتك  لدرجات راسةالدٌ  نةعيٌ  استجابات طاتمتكسٌ  في احصائيان  ةدالٌ  فركؽ

 في ةاحصائيٌ  داللة ذات فركؽ كجدينو تائج أنت  النٌ كما  بيٌ  ،يةالكمٌ  كنكع االجتماعيٌ  كعالنٌ  الى

  االجتماعيٌ  كعالنٌ  متغير لىإ عزلتي  األكاديميٌ  األداء لمستكل راسةالدٌ  نةعيٌ  استجابات متكسطات

 .ةالعمميٌ  ياتالكمٌ  لصالح يةالكمٌ  نكع متغيرك  ككرالذٌ  لصالح

 في عميميةالتٌ  جكجؿ بتطبيقات ةالخاصٌ  قميةالرٌ  طبيقاتالتٌ  مف مزيد بتفعيؿ راسةالدٌ  كأكصت

 ىيئة ألعضاء صةمتخصٌ  ةتدريبيٌ  دكرات كعقد دريس،التٌ  ىيئة عضاءأ عمى كتعميميا الجامعة

 صاتالتخصٌ  مختمؼ في لتكظيفيا ؛عالميان  عميـالتٌ  في الحديثة قميةالرٌ  الميارات ىـأ في دريسالتٌ 

 .كاديميةاأل

 

 ّ،جامعةّالخميؿّ.ّّّ ّكاديميالداءّّاّلّ،ميةّّقالكمماتّّالمفتاحية:ّالمياراتّّالرّ 
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Abstract 

This study aimed at identifying the availability of digital skills among faculty 

members at Hebron University and their relationship to academic performance in light 

of the study variables (gender, academic rank, type of college, years of work and full-

time basis). The population of the study consisted of all full-time and part-time teaching 

staff at Hebron University. They were 428 instructors.  A stratified random sample of 

20% of the faculty members was chosen according to the full-time variable, They were 

89 faculty members. The research used the analytical descriptive (quantitative and 

qualitative) methodology. The researcher used questionnaires and interviews as tools for 

data and information collection. The questionnaire was prepared after referring to 

previous literature and studies. It was divided into two sections: the first one consisted 

of 25 items that measures the basic and advanced digital skills, whereas the second 

section was composed of 29 items that measures the academic performance distributed 

over five aspects (preparation and planning, scientific research, following up ―tests and 

grades‖, text books and interaction with students in virtual meetings), so the total 

number of the questionnaire items are 54. The researcher verified the psycho-metric 

characteristics (credibility and consistency) of the questionnaire and applied it on a pilot 

sample of (12) faculty members.  

The study revealed that the degree of availability of digital skills among Hebron 

University staff and their relationship with academic performance was high. The highest 

basic skill was the ability of faculty members to share a screen while communicating 

with students during online lectures. The results has also shown that faculty members 

had advanced digital skills such as sharing educational content with students through 

Google applications. The results also showed that the performance of academic faculty 

members came to a very high degree, as it was found that faculty members have a very 

high ability to prepare and plan for teaching. 

The results indicated that there were statistically significant differences in the 

average responses of the study sample to the degrees of availability of digital skills due 

to the full-time variable. The results also showed that there were statistically significant 

differences in the average responses of the study sample to the level of academic 

performance due to the gender variable in favor of males and the type of college in 

favor of scientific colleges. 

The study recommended activating more digital applications for Google 

educational applications at the university and circulating them to faculty members, and 

holding specialized training courses for faculty members in the most important modern 

digital skills in education; to use them in various academic disciplines. 

Keywords: digital skills, academic performance, Hebron University. 
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ّالوؿّالفصؿ

ّراسةلمدّ ّالعاـّاإلطار

  مقدمة الدراسة 

 مشكمة الدراسة 

 أسئمة الدراسة 

 الدراسة فرضيات 

 الدراسة أىداؼ 

 أىمٌية الدراسة 

 ةالٌدراس حدكد 

 الٌدراسة مصطمحات 
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ّالفصؿّالوؿ:ّ

ّخمفيوّالدراسةّوأىميتيا

ّمقدمةّالدراسةّ

 بظبللو لقىأ ،الخطى سريع ان كتكنكلكجيٌ  ان معرفيٌ  كانفجاران  ىائبل ران تطكٌ  خيرةاأل اآلكنة في العالـ شيد

 مف كاسعة دائرة في يدكر الـالع أفٌ ك  ،ةعميميٌ كالتٌ  ةاالقتصاديٌ ك  ةاالجتماعيٌ  الحياة جكانب جميع عمى ثارهكآ

 العالـ أصبح كبالتالي ،العصر ليذا ةيٌ حقيق سمة ريعكالسٌ  رالمستمٌ  غييرالتٌ  بات حتى ،طكركالتٌ  غييرالتٌ 

 كاصؿكالتٌ  المعرفة صبحتكأى  ،الحياة مناحي كؿ   عمى نفسيا فرضت التي ،العكلمة إطار تحت منفتحان 

 .كالجامعات العالي عميـلتٌ ا ساتمؤسٌ  في خاصةبك  ،الجميع أماـ تاحامي 

 ،المفاىيـ ركتغيٌ  ،كنكلكجيٌ التٌ  كاالنفجار ،اليائؿ طكرالتٌ  ليذا نتيجة ونٌ أ (2020) سارة بكأ دكيؤكٌ 

 ذلؾ في بما الحديثة طبيقاتالتٌ  مف يدلمعد بابان  فتح قد ،قميةالرٌ  كنكلكجياالتٌ  كظيكر المعرفة ركتطكٌ 

 ليا جديدة صاتتخصٌ  كجكد لىإ دلأى  امم ،كيةالذٌ  جيزةكاأل اتنكالمدكٌ  نتنترٌ كاإل كتطبيقاتو الحاسكب

 انعكست ةتعميميٌ  صبةن خً  بيئة ؿشكٌ  كىذا ،المختمفة العمكـ راءإث في ىمتسا ةحياتيٌ  كقيمةكبرل  يةىمٌ أ

 كتكاصمنا تفكيرنا طريقة عمى قميةالرٌ  كرةالثٌ  ىذه رتثٌ أ كما ،عاـ بشكؿو  الحياة مناحي عمى ةجابيٌ ياإل ثارىاآ

 مثؿاألى  االستخداـ تجاه حقيقي قرار اتخاذ ركرمالضٌ  مف صبحأ اليكبالتٌ  ،تياكنكعيٌ  ةاليكميٌ  الحياة كطبيعة

 . الثكرة ليذه

 ستٌ  مع كالعشريف الحادم القرف في جاحالنٌ  تريد تيالٌ  ماتالمنظٌ  ؼتتكيٌ  أف يجب نوأ رذكي كيى 

 عقيدالتٌ ك  ،رعةالسٌ ك  ،غييرالتٌ ك  ،المنافسةك  ،لمةالعك ك  ،كنكلكجيالتٌ ا ) :كىي الجديد لمقرف ةأساسيٌ  خصائص
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 كمجاالتيا الحياة مناحي جميع في رسيؤث   ،جديدان  كاقعان  تفرض سكؼ صالخصائٌ  ىذه فٌ كأ ،(كالمفارقة

 ة.كالتعميميٌ  ةالمعرفيٌ  المجاالت في ةخاصٌ 

 جميع في يجابيإ رتغيٌ  لحدكث لدٌ أ ريعالسٌ  كنكلكجيالتٌ  رالتطكٌ  ف  أ ىإل (2020) بدارنو كيشير

 سمكبان أي  بات الذم قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  اعتماد خبلؿ مف ،ناتكمككٌ  عناصر مف فييا بما ،ةعميميٌ التٌ  البيئة جكانب

 قدرة خبلؿ مف عميـالتٌ  ةعمميٌ  ؿسيٌ  عميـالتٌ  مف كعالنٌ  ىذا فكأ ،يكمعمكماتٌ  معرفي   انفجار ظؿ   في ىامان 

 لديو. رةالمتكفٌ  الخاصة كطاقتو خبراتوك  مياراتو عمى االعتماد عمى ـالمتعمٌ 

 عمى تقكـي  التي ةقميٌ الرٌ  الميارات معرفة مف بد ال ،قدـكالتٌ  رعةالسٌ  في متناـال عالـال كلمكاكبة ىذا

 كالميارات كالمعارؼ القدرات " قميةالرٌ  المياراتكتعني  ،كاالبتكار المعرفةك  ،قناعاإل: كىي سسأي  ثبلثةً 

 خصية،الشٌ  ماتكالسٌ  العمؿ، كعادات راية،كالدٌ  كالخبرات، مككيات،السٌ  مزيج إلى باإلضافة المختمفة،

 (.2020،حمكد) كالقيـ كالكفاءات، صرفات،كالتٌ 

 ؛الجامعيٌ  عميـالتٌ  كخاصة عميـالتٌ  في ةقميٌ الرٌ  الميارات ةأىميٌ  عمى ربكيةالتٌ  راساتالدٌ  دكتؤكٌ 

 ،المجتمع في مؤثران  عامبلن  بصفتيا ةالمستقبميٌ  لحمكؿكا المشاكؿً  لمعرفةً  استشرافي بدكر تقكـ فالجامعة

 كتزكيدىا المعرفة كاحتكاء بلتالمشكٌ  حؿ   بآليات هكتمدٌ  ،بالمجتمع تنيض التي فيي ،ياتوتكجٌ  كتعكس

 رفعً  عمى ان تكنكلكجيٌ  الجامعة تنمية تعمؿ اليكبالتٌ  ،جديدكالتٌ  طكرالتٌ  نداء يتمبٌ  التي كىي ،ميفلممتعمٌ 

 الجامعيٌ  عميـبالتٌ  يكضالنٌ  لىإ أدل مام ؛كالعقكؿ البشرية الطاقات كاستثمار ،كاالبتكار بداعاإل ستكلمي 

عطائو ،قميالرٌ   (.2016،عمايرة) كافة سائطيابك  الحديثة كلكجياكنالتٌ  موتقد   ما خبلؿ مف ةحيكيٌ  ةأكلكيٌ  كا 

 تطكير عمى العمؿ في مثؿكتت ،ساتذتياأ عمى باعتمادىا ةأساسيٌ  دكارو أ بثبلثةً  الجامعةي  تقكـك  

 كتنمية العمميٌ  البحث مفاىيـ تطكيرك  ،عمييا بكالتدرٌ  ختمفةالمي  دريسالتٌ  ساليبأ خبلؿ مف المعرفة كانتشار

 اليكبالتٌ  ،بو كالنيكض المجتمع خدمة عمى القادرة زةالمتميٌ  جياؿاأل كتخريج ،المختمفة جكانبيا في المعرفة



4 

 

 عيتمتٌ  بحيث القدرات مف عاؿ كمستكل ،دريسالتٌ  في عالية ميارات لىإ تاجتح ةميمٌ  الجامعيٌ  عميـالتٌ  فٌ فإ

 لدل المعرفة دكلٌ يي  مف كىك ،قافةكالثٌ  لمعمـ ان منبع بكصفو صيةتخص   كميارات عالية بكفاءة الجامعيٌ  ستاذاأل

 قدكالنٌ  ثكالبح ساؤؿالتٌ  فاؽآ فتح عمى كقدرتو ،كدركسو محاضراتو في كاديميٌ األ وئداأ خبلؿ مف طبلبو

 ـاألى العنصر كىك ،الجامعة عميو تقكـ ذمالٌ  المتيف ساساأل الجامعيٌ  ستاذاألي  يعد   حيث ،لدييـ فكيركالتٌ 

 سميمان  ان اعداد بوطبٌل  يعد   مف كىك ،جاحالن   نحكى  بخططيا يكضكالنٌ  ىدافياأ تحقيؽ عمى يساعدىا الذم

 في بجكانبو كافة المجتمع تطكيرً  عمى قادرةو  ةو تعميميٌ  مخرجاتو  ايجاد اليكبالتٌ  ،المستقبؿ مكاجيةل ميـيؤىٌ 

 .(2012،)البكر قميالرٌ  لكجيٌ ك كالتكن المعرفيٌ  طكرالتٌ  ىذا ظؿ  

 ظيكر فٍ مً  ،ياتتحدٌ  مف عنو نتج كما ،اليائؿ طكرالتٌ  ىذا خضـٌ  في ونٌ أ إلى (2008)قكمٌ  شيركيي 

 ،الحديثة قنياتالتٌ  لكاقع نتيجة ؛الحقيقيٌ  الماؿ رأس ىك البشرمٌ  العنصر صبحأ ،ةرقميٌ  لكتركنيةإ ماتمنظٌ 

 مف كالمياـ دكاراألى  تكامؿ ضمفيى  بما البشرمٌ  المكرد ىذا كتشكيؿ كتنظيـ ىيكمةً  اعادة مف دٌ بي  ال فكاف

 العصر تقنيات العتماد مدخبلن  تعد كالتي ،المتخصصة العمؿ فرؽ كتطكير ،البشرية المكارد تفعيؿ خبلؿ

 ان خطط تبمكر فٍ أ الجامعات عمى الكاقع ىذا كجبى أ اليكبالتٌ  ،لكتركنيةاإل ساليباأل تبني مف الحديث

 .التدريسي دائيـأ تطكير يضمف بما لدييا المعرفة مجتمع تطكير تضمف

 ،كعرضوً  صياغتوً  رؽً كطي  ساليبوً أ في يختمؼ قمنةالرٌ  زمف في عمـالتٌ  ف  أ (2016يف )الزٌ  كتذكر

 كجذبيـ المعمميف تحفيز في يساعد اليكبالتٌ  ،يدمقمالتٌ  عميـالتٌ  عف عميـالتٌ  ةيٌ لآ في كحتى ،كمكانو زمانو في

 عكيشجٌ  ،اتيالذٌ  عمـالتٌ  مفيكـ تطكير عمى بقدرتو زيتميٌ  ونٌ أ كما ،مقيفالتٌ  عف بعيدان  ةتفاعميٌ  بطريقة

 ـيقدٌ  كما ،جتماعيٌ اال كاصؿالتٌ  ككسائؿ ناتالمدكٌ  عبر كالمعمكمات فكاراأل تبادؿ ةىميٌ أ عمى ميفالمتعمٌ 

 ؛ميفالمتعمٌ  لدل بداعاإل تعزيز عمى كيعمؿ ،ياتكجٌ كالتٌ  قافاتالثٌ  اختبلؼ عمى العالميٌ  قافيالثٌ  بادؿلمتٌ  ناةق

 رة.كمتطكٌ  حديثة كميارات خبرات كاكتساب التفكير تطكير خبلؿ مف
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 شبكات عمى باالعتماد عدبي  عف عمـالتٌ  مف ىاـ نكعه  قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  فٌ أ لىإ (2020) بدارنة كيشير

 (McGarr,et al, 2019) غار كآخركف دكيؤكٌ  ،تزامفمي  غير كأ تزامفمي  بشكؿو  ذلؾ كاف سكاء نتنترٌ اإل

 يف قميالرٌ  ـعمٌ التٌ  ميارات تطكير عمى زركٌ تي  أفٍ  بد ال ميفالمعمٌ  عدادإ كبرامج ميفمعمٌ لم المينية نميةالتٌ  ف  أ

 قبؿ ،عميميةالتٌ  يةالعممٌ  مجاؿ في يفملممعمٌ  قميةالرٌ  الميارات تطمباتمي  رتكفي عمى يساعد بما ميامراحً  كؿ  

 .كأثناءىا لمخدمة عداداإل

 مبةكالطٌ  يفمالمعمٌ  بيف المباشر كاصؿالتٌ  ةمكانيٌ إ ريكفٌ  قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  فٌ أ (2003جار )النٌ  كيذكر

 في يتضمٌ  بما عميميٌ التٌ  فالمككٌ  في ؿتمثٌ ت ساسيةأى  مككناتو  ثبلثةى  يشمؿ فيك اليكبالتٌ  ،نترنتاإل خبلؿ مف

 ؿخبل مف تكنكلكجي كمككف ،كمعامؿ كمكاتب أبحاث كمنشآت كادارييف كمدرسيف تعميمية مكادك  طمبة مف

 فةن كفمس ان كخطط ان اىداف دارم: يشمؿإ كفمكك  ،كشبكات رقمية تعميمية كمكاد كحكاسيب نترنتإ مكقع

 ،األمد كقصيرة األمد طكيمة أىداؼ يشمؿ يضان كأ ،الرقمي يـبالتعم خاصة زمنية كجداكؿ كاستراتيجيات

 .قميٌ الرٌ  عمـالتٌ  لبرامج تقييـ كمتابعة

 كنكلكجياكالتٌ  قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  أىميةً  كتصاعد المعرفيٌ  المجتمع ظؿٌ  في أننا (2016العمايرة ) دكيؤكٌ 

العقؿ باعتباره  قكة في كمفي تى  لحقيقيةا القيمة مصدر فإف   كتحفيز تجديد عامؿ بصفتيا حياتنا في ةقميٌ الرٌ 

 البحث دائمي يجعميـ كىذا ،كمبتكريف مبدعيف منتجيف الناس كيككف ،داءاأل ريتطكٌ  بحيث ،لمتعميـ مصدران 

 مجرد ال كمبدعيف مبتكريف يككنكف بحيث التغيرات ىذه لمكاجية ككفاءاتيـ مياراتيـ تطكير عف

 كاٌفة. األصعدة عمى لمجتمعو حقيقيةن  مساىمةن  يقدـ مف ىك كـالي التكنكلكجيا قكة يممؾ فمف ،مستيمكيف

 مشكمةّالدراسة:ّ

 لجائحة نتيجة ،العالـ مسار في تغيير نقطة متشكٌ  التي ةالكبائيٌ  لمكارثة كنظران  ـتقدٌ  ما ضكء في

 الذيف األشخاص معظـ يعاني حيث حديثان  مكتشىؼ ،ككركنا فيركس يسب بو ميعدو  مرض "كىك (19 ككفيد)
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 الذيف كأكلئؾ ،السف كبار كييعىدٌ  متكسطة، إلى خفيفة تنفسية اعتبلالت مف 19-ككفيد بفيركس يصابكف

 المزمنة التنفسي الجياز كأمراض كالسكرم الكعائية القمبية األمراض مثؿ كامنة طبية مشاكؿ مف يعانكف

  (2020، العالمية ةالصح مةمنظٌ ". )خطيرة باعتبلالت لئلصابة عرضة األكثر األشخاصىـ  كالسرطاف

ـى  حقيقي   كتحد   تغيير الى لكباءا ىذا لدٌ أكقد   تـٌ  حيث نسانيةاإل زمةاأل ىذه لمكاجية العالـ أما

 بمكجب فمسطيف في طكارئال حالة عبلفإ تـٌ  كما ،العالـ مستكل عمى غبلؽكاإل الطكارئ حالة عبلفإ

 تفشي خطر لمكاجية ان يكم 30 لمدة 2019\اذار شير مف الخامس في اهلل راـ في صدر رئاسيٌ  مرسكـ

 مناحي مف العديد متكتعطٌ  امؿالشٌ  غبلؽاإل ضرً كفي  ،(2019\ الرئاسي المستجد.)المرسـك ككركنا كباء

 كالمعاىد كالمدراس ركاتكالشٌ  المؤسسات مف ان كثير  جعؿ ما ،عميميةالتٌ  ساتالمؤسٌ  فييا بما الحياة

 خدماتيا. يةاستمرار  جؿأ مف قميٌ لرٌ كا لكتركنيٌ اإل كاصؿلمتٌ تمجأ  كالجامعات

مف  ،بياطبلٌ  مع كاصؿالتٌ  عمى حرصت التي ةكالعالميٌ  يةمٌ المح الجامعات مف الخميؿ جامعةتعد  ك 

 -2020)الدراسي لمعاـ الجامعي دريسالتٌ  ؿتحكٌ  حيث ،كاٌفة اتياكميٌ  فيكالٌرقمٌي  لكتركنياإل ـالتعمي خبلؿ 

 دعمتك  ،ةقميٌ كالرٌ  ةلكتركنيٌ اإل طبيقاتالتٌ  باستخداـ ،عدبي  عف قميٌ الرٌ ك  لكتركنيٌ اإل عمـالتٌ  لىإ (2021

 ةالعمميٌ  كاستمرار ،اساتذتيـ معى  الطمبة تكاصؿ لتسييؿ ةقميٌ الرٌ  طبيقاتالتٌ  مف كعةمجم الخميؿ معةجا

 يضان كأ (classroom، google meet، drive) مثؿ (google app تطبيقات) خبلؿ مف ةعميميٌ التٌ 

 بإرشاد الخاصة ةيميٌ كاداأل البكابة تفعيؿ إلى باإلضافة ،با كالكاتس لكتركنيٌ اإل كالبريد زككـ تقنيات

 (2019 ،الخميؿ جامعة )تخصصاتيـ اختبلؼ عمى بةالطمٌ 

 الخبرات كتخريج ،المجتمع ىذا بناءً  في الحقيقيٌ  بدكرىا زتتميٌ  الجامعات فأ الباحثة كترل

 كتعيؽ المجتمع تعترض تيالٌ  كافة عيقاتمي لم ؿكٌ األ صدمالتٌ  درع كىي ،الحياة مياديف شتى في ةالتعميميٌ 

 بتكرةكمي  بداعيةإ حمكؿو  يجادإ قياعاتً  عمى قعي يى  اليكبالتٌ  ،ةكمستجدٌ  ةيحقيق دكارأ ماـأ تقؼ جعميا ما ،موتقدٌ 
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 الميارات مف بمجمكعةو  عيتمتٌ  أف الجامعيٌ  ـالمعمٌ  عمى فرضت ياتحدٌ التٌ  ىذه كأف   ،زماتاألى  لمكاجيةً 

 كاديميٌ األ وئأدا مستكل كرفع ،ميةالتعم   ةالتعميميٌ  ةالعمميٌ  استمرار عمى ساعدهتي  تيالٌ  قميةكالرٌ  لكتركنيةاإل

 مدل ما " التالي: ساؤؿالتٌ  عف لئلجابة راسةالد   ىذه تسعى تقدـ ما ضكءً  كفي ،حدياتالتٌ  ىذه ظؿ   في

 ؟ كاديميٌ األ داءاألب كعبلقتيا ،الخميؿ جامعة في دريست  ال ىيئة عضاءأ لدل الرقمية الميارات تكافر

 الدراسة:ّّأسئمة

" ما مدل تكافر الميارات الرقمية لدل أعضاء ىيئة الت دريس في جامعة الخميؿ، كعبلقتيا باألداء 

 األكاديمٌي ؟

 التٌالية: الفرعٌية األسئمة انبثقت ابؽالسٌ  الرئيس الٌسؤاؿ كمف

 الخميؿ؟ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ لدل قميةالرٌ  تالميارا تكافر مدل ما -1

 الخميؿ؟ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة ألعضاء األكاديميٌ  داءاأل مستكل ما -2

 الخميؿ جامعة في ةالتدريسػيٌ  الييئة أعضاء لدل قميةالرٌ  الميارات درجة بيف عبلقة ناؾىي  ىؿ -3

  ليـ؟ األكاديميٌ  داءكاأل

 جتماعياإل كعلن  المتغيرات ) عزلتي راسة نة  الدٌ ستجابات  عيٌ ا  طاتمتكسٌ  في فركؽ تكجد ىؿ -4

 (؟ فرغكالتٌ  الخدمة سنكات ،يةالكمٌ  نكع، كاديميةاأل تبةالر  ،
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 الدراسة:ّّفرضياتّ

 الية:التٌ  فريةالص   الفرضيات صياغة تـ الرابع التساؤؿ كمف

نة متكسطات استجابات عيٌ  في (α ≤ 0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال .1

 .جتماعيٌ اال كعالنٌ  متغيرً  الى عزلتي  راسةالدٌ 

نة ( في متكسطات استجابات عيٌ α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .2

  األكاديمٌية، الرتبة متغيرً  لىإ عزلتي راسة الدٌ 

نة ( في متكسطات استجابات عيٌ α ≤ 0.05لداللة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ا .3

  .ةالكميٌ  نكع متغيرً  الى عزلتي راسة الدٌ 

نة ( في متكسطات استجابات عيٌ α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال تكجد فركؽه  .4

  الخدمة. سنكات متغيرً  لىإ عزلتي راسة الدٌ 

( في متكسطات استجابات عينة α ≤ 0.05كل الداللة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مست .5

 التفرغ. متغيرً  لىإ عزلتي  راسةالد  

 الدراسة:ّأىداؼّّ

 إلى: الٌدراسة تيدؼ

  الخميؿ. جامعةفي  دريسالتٌ  الييئة أعضاء لدل الرقمية الميارات تكافر مدل معرفة .1

 الميارات ضكء في الخميؿ معةجا فيالتٌدريس  ىيئػة أعضػاء لدل كاديميٌ األ األداء مستكل معرفة .2

 .يمتمكيا التي الرقمية
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 في التدريس ىيئة أعضاء لدل كاديمياأل األداء كمستكل الرقمية الميارات مستكل بيف العبلقة معرفة .3

  الخميؿ. جامعة

 ،االجتماعي كعالنٌ راسة: )رات الدٌ لى متغيٌ إ متكسطات استجابات عينة الدراسة تبعان  في فركؽال معرفة .4

 .(كالتفرغ الخدمة سنكات ،ةالكميٌ  نكع ،ةكاديميٌ ألا تبةالرٌ 

 الدراسة:ّّأىمي ة

 طبيقية:التٌ  ىميةكاأل ظريةالنٌ  ىميةاأل في الٌدراسة أىمٌية تيكمف

ّ:النظريةّالىمية

 كالعكلمة طكرالتٌ  عصرً  كاكبتي  التي ةقميٌ الرٌ  الميارات يخص   ىاـ محكرو  عمى الٌضكء تسميط 

 عميـالتٌ  لىإ جكعبالرٌ  عميميةالتٌ  ساتالمؤسٌ  ألزمت تيلٌ أ ككركنا مةأز  تفشي ظؿ   في كخصكصان 

 .كالٌرقمي اإللكتركني

 الخميؿ. جامعة في دريسالتٌ  ىيئة ألعضاء األكاديمي باألداء كعبلقتيا ةقميٌ الرٌ  الميارات أىمٌية بياف  

 ةقميٌ الرٌ  الميارات ضكء في األكاديميٌ  األداء كبمكرة كضيحت عادةإ في تسيـ بدراسةو  العربيةً  المكتبة رفد 

  .ككركنا أزمة ظؿٌ  في

 ّطبيقيةالتّ ّىميةال

 يساعد ما الجامعة في ةقميٌ الرٌ  الميارات رتكفٌ  رجةدى  لىإ الخميؿ جامعة في المسؤكليف أنظار تكجيو 

عداد سيف،درٌ المي  احتياجاتً  تحديد عمى  كنكلكجيةالتٌ  ـيقدراتً  تطكير عمى ساعدىـتي  يبٌيةتدر  برامج كا 

 ة.قميٌ كالرٌ 
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  ٌفي دريسالتٌ  ىيئة ألعضاء ةقميٌ الرٌ  الميارات تفعيؿ ةكيفيٌ  في ةكحقيقيٌ  ةعمميٌ  القتراحاتو  ؿالتكص 

 التدريس. ىيئة ألعضاء التكنكلكجيٌ  االداء مستكل رفع في تساىـ الخميؿ جامعة

 :الد راسةحدودّّ

 بػ: الدراسة حدكد تحددت

عضاء ة لدل أقميٌ البحث في مدل تكافر الميارات الرٌ  راسة الحالية فياقتصرت الدٌ  المكضكع: حدٌ  .1

 كاديمي.امعة الخميؿ كعبلقتيا باألداء األدريس في جىيئة التٌ 

 ضمف الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء مف ممث مة عٌينة عمى الٌدراسة تقتصر البشرم: الحدٌ  .2

  المختمفة. ياتياكمٌ 

 الفمسطيني. الجنكب في الخميؿ معةجا في الدراسة تطبيؽ تـٌ  المكانٌي: الحدٌ  .3

 ـ.2022-2021 الٌدراسيٌ  العاـ مف كؿاأل الفصؿ في الدراسة تطبيؽ تـٌ  الٌزمانٌي: الحدٌ  .4

 :الد راسةمصطمحاتّّ

 كتطبيقات ةقميٌ الرٌ  األجيزة استخداـ عمى شخاصاأل لدل دراتالقي  فمً  مجمكعة :ةقميّ الرّ ّالميارات

دارتيا عمكماتالم إلى لمكصكؿ ،بكاتكالشٌ  تصاؿاال  رقميٌ  حتكلمي  إنشاء فمً  األشخاص فيتمكٌ  بحيث ،كا 

 عمـكالتٌ  ،الحياة في بدعكمي  اؿفعٌ  شكؿبً  اتالذٌ  لتحقيؽ المشكبلت؛ كحؿ   عاكفكالتٌ  كاصؿكالتٌ  شاركتوً كمي 

 فم باالستفادة لممستخدميف تسمح المستكل عالية دراتقي  مةالمتقدٌ  ةقميٌ الرٌ  الميارات تعد   كما ،كالعمؿ

 حكالتالتٌ  ،كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا مجاؿ في الميف في مكيفالتٌ  رؽطي  في ةقميٌ الرٌ  قنياتالتٌ 

 كتغيير خمة،الضٌ  البيانات تحميبلتك  اآللي، عمـكالتٌ  (،AI) االصطناعيٌ  كاءالذٌ  مثؿ ةالٌرئيس ةقميٌ الرٌ 

 الحادم لمقرف الرقمي لبلقتصاد الميارات ةكتنمي القدرات بناء عمى أثيرالتٌ  اليكبالتٌ  الميارات، تطمباتمي 

 .(2018،اليكنسكك) كالعشريف
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 ،المعمكمات فيـ عمى تساعدهلً ؛ الفرد يستخدميا التي الميارات " ىي (2016جرجس) فياكيعرٌ  

  ."اآللي الحاسب جياز استخداـ خبلؿ مف شكؿ مف أكثر في كاستخداميا

 التقنية فاعمية مدل إلى يشير رقمي مقياس عف رةعبا قميةالرٌ  الميارات " (2020) شمة فياعرٌ تك 

 فييا ستخدـتى  التي كالقضايا ،خصيالشٌ  األداء كاستخداـ ،قميةالرٌ  ةالعمميٌ  جكىر مف فيتككٌ  كالذم الرقمية

 الرقمية. التطبيقات إلى باإلضافة

 ،التكنكلكجيٌ  طكربالتٌ  المرتبطة الحديثة كالكفايات الميارات مف مجمكعة نيابأ الباحثة فياتعرٌ ك   

 ـلمتقدٌ  كاكبكمي  تكازفمي  بشكؿو  دريسيةكالتٌ  داريةاإل بمياميـ القياـ مف ةالتدريسيٌ  الييئات عضاءأ فمكٌ تي  تيكالٌ 

 شياء.األ نترنتكا   قمنةالرٌ  كعصر بتناسب كبما ،كالعشريف الكاحد القرف ميارات ضمف

ـ   تيالٌ  رجةبالدٌ  اجرائيا: الباحثة فياتعرٌ  حيف في  داةاأل عمى التدريس ىيئة عضك عمييا كؿالحص يت

  ة.قميٌ الرٌ  بالميارات قةالمتعمٌ 

 ةمعرفيٌ  خمفية إلى يستند كىك ميارم، أك لفظي سمكؾ مف الفرد عف يصدر ما الكاديمي:ّالداء

 أداء عمى قدرتو عدـ أك قدرتو منو يظير ف،معيٌ  مستكل عمى عادةن  يككف األداء كىذا نة،معيٌ  ككجدانية

 ات،كعمميٌ  أنشطة مف دريسالتٌ  ىيئة عضك بو يقكـ ما كؿ بو قصديي  حيف في ،(2016 ر،)السٌ  ما عمؿ

جراءات،   (.2017 ار،)نصٌ  خارجيا أك دريسالتٌ  قاعة داخؿ دريسالتٌ  ةبعمميٌ  ؽتتعمٌ  ةتعميميٌ  اتكسمككيٌ  كا 

 لياتكآ خبرات مف مويقدٌ  كما ،دريسالتٌ  ىيئة عضك بو يقكـ ما الباحثة: كؿٌ  تعرفو حيف في

 عممية ثناءأ المتعمميف مع كمشاركتو ،التعميميٌ  المحتكل تقديـ مف نوتمكٌ  كسمككيات يضاحاتكا   ككسائؿ

 عميـ.التٌ 

 قةالمتعمٌ  داةاأل عمى دريسالتٌ  ىيئة عضك عمييا يحصؿ التي رجةالباحثة: بالدٌ  فوتعرٌ ف جرائيان إ ماأى 

 .األكاديميٌ  باألداء
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 ىيئة أعضاء أف   (2020العالي ) كالتعميـ ميالعم البحث كزارة تعرؼ :التدريسّىيئةّعضاءأ

ّ. الجامعة خبلؿ مف معيـ عاقدالتٌ  يتـ كتكراه،الدٌ  أك الماجستير درجة حممة مف ىـ دريسالتٌ 

تقع جامعة الخميؿ شماؿ غرب المدينة في منطقة تيسٌمى "بئر المحجر" كتبمغ  :الخميؿّجامعة

متران  52,000عشر دكنمان، كتضـ عدة مباف مجمكع مساحتيا  مساحة الجامعة كممحقاتيا مائة كاثني

مربعان تستخدـ ألغراض الجامعة المختمفة ،بدأت الجامعة مسيرتيا بتأسيس كمية الشريعة اإلسبلمية لتككف 

ـ. كمنذ ذلؾ الحيف كالجامعة في حالة 1971أكؿ مؤسسة عممية لمتعميـ الجامعي في فمسطيف في سنة 

برنامجا  77حاليا عشر كميات إضافة لكمية الدراسات العميا، تقدـ الجامعة  تطكر كتكسع حيث تضـ

 12برنامجا لمبكالكريكس، كبرنامج دبمكـ عالي ك 60برامج دبمـك متكسط ) سنتاف(، ك  4أكاديميا منيا 

برنامجا مينيا في الدبمـك الميني المتخصص  11برنامجا لمماجستير، كبرنامجيف لمدكتكراه. إضافة الى 

 ( 2022تقدـ مف خبلؿ دائرة التعميـ المستمر كالتنمية المجتمعية.)جامعة  الخميؿ، 
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ّالثانيّالفصؿ

ّابقةالسّ ّراساتوالدّ ّظريالنّ ّاإلطار
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ّالفصؿّالثاني

ّاإلطارّالنظريّوالدراساتّالسابقة

ّالن ظريّاإلطارّأو ًل:

ّتمييد

 المحكر كيتحٌدث راسة،الدٌ  ىذه تتناكليا التي كربالمحا المتعٌمؽ النظرمٌ  األدب الفصؿ ىذا يعرض 

 ،ةىميٌ األك  ،المفاىيـ حيث: مف ةقميٌ الرٌ  ياراتكالم قميٌ الرٌ  عميـالتٌ مبلمح ة كسماتيا ك قميٌ كرة الرٌ الثٌ  عف األكؿ

 :حيث مف األكاديميٌ  داءاأل الثٌاني المحكري  يتناكؿي  بينما ،ة كمستكياتياالرقميٌ الميارات طر أي ك  ،بعاداألك 

جربة جامعة تك  ،األكاديمي داءاأل معاييرك  ،األكاديميٌ  داءاأل كفاياتك  ،كاديميٌ األ االداء ىميةأ ،المفيكـ

 العبلقة ذات كاألجنبٌية، العربٌية، الٌسابقة، الٌدراسات أبرز بعرض الفصؿي  ىذا كينتيي ،الخميؿ االلكتركنية

 منيا. فادةً االست أكجو كتكضيح عمييا، كالٌتعقيب الٌدراسة، بمكضكعً 

ّ:مقدمة

 في تغييرو  حدكث إلى أدل ما كنكلكجيا،التٌ  في اليائؿ ـكالتقدٌ  المعرفة انفجار عصر اليكـ يشنع

 كطرقوي  أىدافوه  رتتغيٌ  حيث عميـ،التٌ  مجاؿً  في راتتغيٌ  الحديثة كنكلكجياالتٌ  فأكجدت الحياة، مجاالت

 عميـكالتٌ  اإللكتركني عميـالتٌ  منيا: الحديثً  عميـالتٌ  رؽطي لً  جديدة ياتسمٌ كمي  صطمحاتمي  كظيرت ،ساليبوي كأ

 تكظيؼ في بحثت كجميعيا ،قميٌ الرٌ  عمـالتٌ ك  ،المحمكؿ الياتؼ خبلؿ مف عمـكالتٌ  ،بعد عف عمـكالتٌ  باشرالمي 

 .(2007 )الدىشاف، ميـكالتعٌ  عمـالتٌ  عممٌيتي في قميٌ الرٌ  التكنكلكجيٌ  قدـالتٌ 

 خبلؿ كبير بشكؿو  مكالنٌ  في استمرت قميالرٌ  حكؿالتٌ  أشكاؿ جميع أفٌ  (,2017kleman) كميماف دكتؤكٌ 

 ةاليكميٌ  حياتنا مجاالت جميع في ممحكظو  بشكؿو  قميةالرٌ  كنكلكجياالتٌ  امتزجت حيث ،الماضية عامان  العشريف
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 كاستحداث االبتكار نحك جديدة فرص تعزيز إلى دلأ ما ،عميـالتٌ  ىكحتٌ  االداريةك  الماليةك  الصحية

 تكفير في قمنةالرٌ  ةأىميٌ  مف غـالرٌ  كعمى ،تأثيران  أكثر بشكؿ ةاليكميٌ  حياةال تمس   جديدة حيكية قاتتطبي

 عمى يافرضي تى  التي قباتالعى  عمى ركيزكالتٌ  كءالضٌ  لقاءإ مف بدٌ  ال وأنٌ  الإ ،جديدة فرص كاستحداث

 المجتمعات.

ّعميـ:التّ ّعمىّوتأثيرىاّةقميّ الرّ ّالثورة

 تيالٌ  كنكلكجياالتٌ  ساعدت كقد الجديد، العالميٌ  ظاـالنٌ  عكلمة مظاىر أىـٌ  لرقمية ًمفا الثكرةتيعٌد  

 ثكرة يانٌ بأ كرةالثٌ  ىذه زتكتميٌ  كؿ،الدٌ  بيف قافيةكالثٌ  ياسيةالسٌ  الحكاجز إزالة عمى مانينياتالثٌ  في بدأت

 المعمكمات أشكاؿ جميع تحكيؿ عمى القدرة "كاىميا ،قميةالرٌ  كرةالثٌ  مفاىيـ تتعددٌ قد ك  كالمعمكمات المعرفة

ـ   ،ةرقميٌ  إلى ةكالديناميكيٌ  ابتةالثٌ  كركالصٌ  كتكالصٌ  صكصكالنٌ  سكماتكالرٌ   عبر المعمكمات ىذه نقؿ كيت

 الرقمية المعمكمات مف كبيرة كمية تخزيف مكفيي  حيث الكمبيكتر(، الكسيطة)اليكاتؼ، كاألجيزة اإلنترنت

 (78،ص 2008،)عبدالقادر" كتكزيعيا المستمرة

 في ساعد ما ،عميـالتٌ  ذلؾ في بما الحياة، أنشطة جميع في كاضحان  ةقميٌ الرٌ  كرةالثٌ  تأثير باتك 

 راسيةالدٌ  كالفصكؿ كية،الذٌ  المدرسة مثؿ عميمية،التٌ  نشطةاأل عف تعبر التي المصطمحات مفكثير  ظيكر

 ال ذمالٌ  االفتراضيٌ  الفضاء عمى بطبيعتيا عتمدت التي اإللكتركني عميـالتٌ ك  االفتراضي، عميـالتٌ ك  االفتراضية،

نا لمفضاء ىك الكحيد عكرالشٌ  أفٌ  حيث ،الفيزيائية القكانيف وحكمى تى   فسيالنٌ  عكرالشٌ  باعتباره بعدان كمكك 

 (.2009 حسيف،)

 تطكير بيف ما ،كجوأ ةعدٌ  خبلؿ مف ةعميميٌ التٌ  البيئة عمى ةقميٌ الرٌ  كرةالثٌ  تأثػير مبلحظة كيمكف

 عمى المعتمد دمقميالتٌ  عميـالتٌ  سمكبأي  لىإ اظرفالنٌ  ،فييا كالخصائص لمكظائؼ كتحسيف، لبيئاتيا رمجذ

 اليكبالتٌ  ،دمحدٌ  كقتو  في راسةالدٌ  مقر   إلى ـكالمعمٌ  البالطٌ  ذىاب تستدعي عمـلمتٌ  ماكفأ بكصفيا المدارس
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 عمـالتٌ  بيئات أما الب،كالطٌ  ـالمعم   بيف مباشرال فاعؿالتٌ  عمى كمعتمد ،كالمكاف مافبالزٌ  رتبطمي  الحضكر فإف  

 الحصكؿ مف البالطٌ  فتمك   يافإنٌ  ،كافة شكاليابأ ةالمتعددٌ  كسائطال عمى كالمعتمدة كنكلكجيابالتٌ  المرتبطة

 ما عد،بي  عف عمـبالػتٌ  عرؼيي  فيما ،محدد بمكافو  االرتباط دكف قتك  أم   في االمتحانات كأداء المعمكمة عمى

 كال سكارأ ببل كالجامعات المدارس كباتت ،عميميالتٌ  المكقؼ كحيثيات ،عمـالتٌ  مكاف لىإ ظرةالنٌ  يف رغيٌ 

 .(2015 )ردنو، مقاعد

 حضػكرو  إلى مكانيٌ  حضكرو  مف رسيتغيٌ  قميالرٌ  عميـالتٌ  في الحضكر أفٌ  سبؽ مما الباحثة كتستنج

 كىذا التزامف. عدـ اك ربقي  عفٍ  زامفالتٌ  فم ؿسيتحكٌ  فاعؿكالتٌ  صاؿاالتٌ  فٌ أ كما بالمكاف، مرتبط غير

 كىي ،االفتراضية كالجامعات االفتراضية بالمػدارس سػمىيي  فيما كؿالدٌ  بعض في بالفعؿ حدث قد األمر

قائمة مكجكدة عمى ارض الكاقع بكافة مرفقاتيا اال اف الطبلب يتمقكف التعميـ فييا  كجامعات مدارس

 اإلنترنت. خبلؿ مف التعميمية خدماتيا ـتقدٌ  حيث الحضكر ، دكفافتراضيا 

ّ:ومالمحياّقميةالرّ ّورةالثّ ّسمات

 تيديدان  ؿيشك   قميالر   حكؿالت   أف   إلى (Irodache, et al.  2017) خركفكآ ايركديشي يشير

 عجمي في قميرٌ ال حكؿالتٌ  مع لمتكيؼ ؛كالبلزمة فيةاالك ياراتالم ـلديي ليست الذيف فراداأل ليؤالء حقيقيان 

 أصبح بؿ ،لمفرد كاالجتماعية االقتصادية بالخمفية قةالمتعمٌ  الميارات عمى ذلؾ يقتصر كال ،الحياة مجاالت

 نحاءأ جميع في ساتايكالسٌ  تاالقرار  صانعي عماؿأ جدكؿ في ان ىامان عنصر  قميةالرٌ  الميارات تطكير

 تتسارع عالـ فيكاٌفة  الحياة تمجاال في المجتمع افراد لجميع الكاممة المشاركة ضماف ؿأج مف ؛العالـ

 ثقافاتيـ بلؼتاخ عمى المجتمع افراد لجميع ىامان  مطمبان  قميةالرٌ  ةميٌ األي  محك بات اليكبالتٌ  ،قمنةالرٌ  فيو

 .تكاجدىـ ماكفكأ
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 مف كغيرىا كالخصائص ماتالسٌ  مف بمجمكعة زتتميٌ  ةقميٌ الرٌ  كرةالثٌ  فٌ أ (2006 غنايـ،يذكر )

 :التي تميزىا كالمبلمح الخصائص أىـ مفك  الٌسابقة، كراتالثٌ 

 غير عميـلمتٌ  مبتكرة أشكاؿ ظيكر لىإ لأدٌ  التكنكلكجيٌ  قدـالتٌ  فإ :اإللكترونيّعميـالتّ بّالىتماـ .1

 ثكرة ظيرت الماضية نكاتالسٌ  كخبلؿ ة،اإللكتركنيٌ  بكةالشٌ  عبر عميـالتٌ  تشارالى ان ىذا لدٌ كأ المباشر،

 يكمان  تتطكر عميـالتٌ  في اإلنترنتك  الكمبيكتر استخدامات زالت كما ،ةالتعميميٌ  ترالكمبيك  تطبيقات في ىائمة

، بعد  االنترنت استخداـ ك (Computer Based Learningالحاسكب ) عمى القائـ عمـالتٌ  مف بٍدءان  يـك

ـ   كمف ،(Online Learning) التعميـ في  بالمحمكؿ ميـعالتٌ  كأخيران  (E- Learning) اإللكتركنيٌ  عميـالتٌ  ث

(M- Learning) . 

 ىي قميةالرٌ  كرةالثٌ  فٌ أ (2001 )العسكرم، يذكر :زمنياّمتالحقةوالّالمتداخمةّالتكنولوجيةّالكتشافات .2

 ،خصيالشٌ  اآللي الحاسب ظيكر مثؿ ثكرات ةعدٌ  في متتمثٌ  فقد كاحد، آف في كمتكاممة متداخمة ثكرات

 ،ةالمعمكماتيٌ  الكسائط ثكرة ىي الثةالثٌ  كرةكالثٌ  ،)االنترنت( العالمية ماتالمعمك  شبكة متيامثٌ  انيةالثٌ  كرةالثٌ ك 

 كيرل النحاسية، األسبلؾ محؿ الضكئية األلياؼ تحؿ   حيث ريع،السٌ  المعمكمات طريؽ يى الرابعة كرةالثٌ ك 

 في ريعالسٌ  تالمعمكما لطريؽ تميدٌ  التي البداية مجرد إال ىك ما اإلنترنت ف  أ كنكلكجيابالتٌ  كفالميتمٌ 

 (.2001)كاكك، كالعشريف الكاحد القرف

 قؿالنٌ  سيمة رقاـأ لىإ كالمعمكمات البيانات كؿ تحكيؿ عمى تعتمد حيث :عميياّيطرةالسّ ّيصعبّثورة .3

 ةالقك   ف  أ إلى" تكفمر أشار كقد بيا، حكـكالتٌ  كرةالثٌ  ىذه مع عامؿالتٌ  عبالصٌ  مف جعؿ اليكبالتٌ  كالٌتخزيف،

 المعرفة ةقكٌ  في فتكمي  كلكنيا ة،العسكريٌ  اك ةاالقتصاديٌ  المعايير في تككف لف كالعشريف الكاحد القرف في

 (2000 ")معاش،
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كبالتالي فإف  كالعشريف الكاحد القرف في ـالتقدٌ  لىالٌدكؿ إ تسعى :ةحتميّ ّتعتبرّتغييراتعمىّّويتحت .4 

 عمى قادرة تكف لـ فكا   الٌتغييرات، ىذه مع بقدراتيا كتتبلءـ عالميان، حدثت التي غييراتالتٌ  تكاكب أف عمييا

 (.2001،)البغدادم الحضارمٌ  ؼخم  كالتٌ  راجعبالت   يامستقبمً  عمى تحكـ فإنيا قدـكالتٌ  طكرالتٌ  اليذ ستجابةاال

 ييف العالـ، شيدىا التي التغييرات أكبر مف كاحدة عتبرتي  ةالمعمكماتيٌ  كرةالثٌ  أف   الباحثة تستنتج سبؽ كمما

 كجكانبيا طبيعتيا ليا العمكـ، مجاؿ في المصاحبة أك ابقةالسٌ  كراتالثٌ  مف غيرىا عف تختمؼ ثكرة

 كىذه الحياة، مناحي جميع في األساس العنصر ؿتمث   المعمكمات كألف بالمعمكمات، ترتبط كألنيا الخاصة،

 نكاحي مختمؼ في الممكنة ييراتالتغ لكؿ   الرئيس العصب ؿتمثٌ  أصبحت الفائقة كقدرتيا تيابقكٌ  ثكرةالٌ 

 ة.الحضاريٌ  الحياة

ّ:قميّ الرّ ّالعصرّفيّعميـالتّ ّمالمح

 تطكر ظؿ في ممحة ضركرة كبات التعميمية ةالعمميٌ  عمى وبللً ظً  قيميي  قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  بات لقد

 النظاـ عمى نفسو يفرض مستقبميا تكجيا صبحأ العصر ظاىرة بكصفو الرقمي ميـكالتع ،متسارع تكنكلكجي

 لو. مكانان  كليست لمتعمـ مصدرا المدرسة ستصبح بحيث ،بكضكح التعميمي

 احقيقيٌ  تغييران  القريب ؿالمستقبٌ  في سنشيد أننا (Newby, et al. 2000) كآخركف نيكبام يذكر

 ةمميٌ الع تحسيف يضمف ما عمـالتٌ  تقنيات تطكير في البكالطٌ  ـالمعمٌ  مشاركة خبلؿ مف ةعميميٌ التٌ  ةالعمميٌ  في

 ضكء كفي عاـ، بشكؿو  بلمحياكم ةعمميٌ التٌ  ةالعمميٌ  في ةكجكىريٌ  ةيٌ حقيق تغييرات لىإ ميؤدٌ مما  ةعميميٌ التٌ 

المعمكمات  شبكات خبلؿ مف التعمـ كسائط مصادر تعددب صؼتتٌ  ةعميميٌ التٌ  ةالعمميٌ  أصبحتٍ  غييرالتٌ  ىذا

 ميسر الى لممعمكمة ناقؿ مف المعمـ دكر تبدؿحيث  كنشطيف متعاكنيف متعمميف أصبح الطبلب كما

 .الخاصة قدراتيـ عمى بناء المشكبلت كحؿ التفكير في ةجديد ادكات الستخداـ ؛لمطبلب كمساعد كمرشد

 بيف تفصؿ التي الحدكد غيابكبالتالي  الحياة مدل متكاصمة كعممية لمجميع متاحه  لتعمـامما جعؿ 
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 كتقنيات الحاسكب شبكات مف االستفادة مف الجميع فسيتمكٌ  كالمجتمع، حيث بعضان  بعضيا المدارس

 األماكف. ىشتٌ  مف بكطبلٌ  تمفيفمخ معمميف كمع الخاصة، مكاقعيـ مف عمـالتٌ  في الحديثة عميـالتٌ 

 كنكلكجياالتٌ  استخداـ مف دٌ بي  ال وانٌ  ((Ferry, 2012 فيرارمك  ( (Nyikes, 2018د نيكاسكيؤكٌ 

 امتبلؾ مف ميـؤىٌ تي  تيالٌ  ةقميٌ الرٌ  الكفاءة ليـ رتكفٌ  التي الميارات مف قدرب فراداألٌ  عيتمتٌ  فكأ ،عميـالتٌ  في

 كمكاجيتيا كنكلكجيةالتٌ  كاقؼالم كمكاجية استكشاؼ عمى القدرة لدييـ صبحيي  بحيث ،قميةالرٌ  الميارات

 تعزيز مع المعرفة كبناء ،المشكبلت حؿٌ  جؿأ كمف ،كتقييميا كاختيارىا البيانات يؿلتحم ؛رنةمى  بطريقة

 كنكلكجيةالتٌ  ياقاتالس   مع عامؿكالتٌ  كنكلكجيالتٌ  عدالبي  تي:اآل النحك عمى كىي ،مميااكتك ىابأبعاد الفرد كعي

 لو يككف فأ مراعاة مع كتفسيرىا كاختيارىا كتقييميا المعمكمات قراءة في المعرفيٌ  عدكالبي  ،مرنة بطريقة

 فراداأل مع عامؿالتٌ  عمى القدرة في ؿالمتمثٌ  األخبلقي عدكالبي  ، ثكقيتيامك  كضماف الرئيس بالمكضكع صمة

 خريف.اآل تجاه بالمسؤكلية كاحساس ،اءبنٌ  بشكؿ اآلخريف

ّالرقمي:ّالتعميـّمفيوـ

 يرفع قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  استخداـ أفٌ  عميـالتٌ  تكنكلكجيا مجاؿ في كالبحكث راساتالدٌ  مف العديد دتؤكٌ 

 بينيـ ةالفرديٌ  الفركؽ استيعاب عمى قادرة ببٌل لمطٌ  مبلئمةو  بيئةو ل كفيرهت خبلؿ مف عميميٌ التٌ  المكقؼ كفاءة

 ،لممتعمميف األكاديمي التحصيؿ رفع مف يمكنيـ ما ،كاءكالذٌ  العقؿ تكمستكيا ةي العمريٌ  مرحمةي ال حيث مف

 ثبلثة رصد مكفيي  حيثي  ،ـعمٌ التٌ  ةعمميٌ  استمرارك  كاقعية يضمف ما ؼالصٌ  داخؿ فاعؿكالتٌ  المشاركة كتفعيؿ

 رؽالط   بكؿ   الكقت مف االستفادة : الحديثة االجيزة باستخداـ قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  ةفعاليٌ  ترفع ساسيةأ طرؽو 

 .(2010،الدىشاف )الحياة في جديدة مجاالت كلكج ،المكاف فكرة مف رحرٌ كالت   ،الممكنة

 ذمالٌ  عميـ"التٌ  ونٌ بأ قميرٌ ال عميـالتٌ  (Masters, et al. 2012) كآخركف ماسترز مف كؿ ؼعر  كيي 

 ـالمعمٌ  ؿبً قً  مف ستخدـي كيي  نترنت،اإل عبر اآلخريف مع كاصؿكالتٌ  المعمكمات عمى بالحصكؿ لنا يسمحي 
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 الكسائط استخداـ عمى يعتمد الذم عميـالتٌ  ذلػؾ بأنو:" (2002) المحيسف فوعر  "كيي  اؿ.فعٌ  تعميـ في اؿالفعٌ 

 كالحامد دالعكيٌ  فوعر  كيي  "ياتً برمٌ  عميميةالتٌ  ةكالمؤسسٌ  ميفكالمتعمٌ  مػيفمٌ المع بػيف تصاؿاإل في لكتركنيةاإل

 الحاسب تقنيات عمى المعتمدة طبيقاتبالتٌ  ةغنيٌ  ةتفاعميٌ  بيئةو  إيجادي  يستيدؼي  الذم عميـالتٌ  و:"بأنٌ  (،2002)

 حيف "في مكاف. أم   كمف كقت، أم   في عمـالتٌ  مصادر إلى الكصكؿ مف الطالب فمك  كتي  كاإلنترنػت، اآللػي

 الحاسكب أك ةاإللكتركنيٌ  ظـلمن   ـه ظ  نى مي  ىادؼه  استعماؿه  "ىك قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  أف (,2003Allen) ليفأ ترل

 عمـ."التٌ  اتعمميٌ  دعـ في

 طالكسائ   عبرى  ()إلكتركنيٌ  تعميميٌ  محتكل ـقد  يي  الذم عميـالتٌ  "ذلؾ وبأنٌ  (،2004) زيتكف فوعر  كيي 

 كمع حتكلالمي  ىذا مع شطالن   فاعؿالت   إمكانيةى  لو تيحيي  بشػكؿو  ـالمتعم   إلى كشبكاتو، الكمبيكتر عمى مدةالمعت

 في ـعمٌ التٌ  ىذا إتماـ ةإمكانيٌ  ككذلؾ تزامنة،مي  غير أـ تزامنةمي  بصكرة ذلؾ كاف سكاء وأقرانً  كمع ـالمعمٌ 

 خبلؿ مػف أيضان  عمـالتٌ  ىذا إدارة ةإمكانيٌ  عف فضبلن  تو،دراكقي  وركفً ظي  تناسب التي رعةكبالسٌ  كالمكػاف الكقت

 الكسائط." تمؾ

 ىك ما ككؿ   باإلنترنت، ةالخاصٌ  اتالبرمجيٌ  استخداـ عمى عتمدالمي  عميـالتٌ  وبأنٌ  الباحثة فوعرٌ كتي 

 العمؿ تيحيي  ما تزامف،مي  غير أك تزامفمي  شكؿبً  مجمكعات عبرى  ،االجتماعيٌ  شارؾكالتٌ  فاعؿالتٌ  تيحكيي  رقميٌ 

 شبكة استخداـ عمى جكىره في يعتمدي  قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  فٌ أ كما المعٌمميف، لدل دريسالتٌ  ميارات تنميةً  عمى

 التعمـ. مف النكع ىذا تسييؿ عمى قادرة كبرمجيات كتطبيقات مزايا مف يحمؿ ىذا االستخداـ بما االنترنت

 المناىج بتغيير مطالبة كباتت تقنياتيا في تحكال تشيد عاـ بشكؿ ةيٌ عميمالتٌ  بيئةال أفٌ  شؾ الك 

 تىح كافة التعميمية العممية عناصر عمى مباشر بشكؿ انعكست التغييرات كىذه التعميمية كالعمميات

 قادر متعمـ جيؿ إليجاد المعمميف ماـأ تحديان  كجدأ ما ،(Gorbunova, 2019) ،الرقمي العصر تكاكب
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 معمكمة غير مشاكؿ بعد، لحؿ تكجد لـ جديدة عمؿ لبيئات تيـكتييئ السريع التغيير ىذا مكاجية عمى

 (.Treng and Fadel, 2013) ابتكارىا يتـ لـ ياتبتقن المبلمح

 ،فصيؿالتٌ  مف بشيء مكفالمعمٌ  يكاجيا تيالٌ  تحدياالتٌ  (Sharma, 2017شارما ) كرصدت

ـى  ضعيـكك  ،التغيير ذالي نتيجة مكفالمعمٌ  يايكاج تيالٌ  عكباتالصٌ  عمى دتكأكٌ   جديدةو  كمسؤكلياتو  دكارو أ أما

 مناسبة. ـو تعم   بيئاتً  لخمؽً  الحديثة قنياتالتٌ  كاكبي تي 

ـي  يككفى  أفٍ  ةأىميٌ  عمى (Hassel and Hassel,2012) كىاسؿ ىاسؿ فمً  كؿ   دأكٌ  كما  المعم

 طكيرالتٌ  عمى العمؿً  مف بدٌ  ال اليكبالتٌ  التٌدريس، كمينةً  قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  بيف كفيؽالتٌ  عمى ان قادر  متميزان 

 ميفعمٌ مال دكر صياغة عادةإ تناكلت ةبحثيٌ  كرقة في (2016) ميفأ دهكٌ أ ما كىذا لممعٌمـ، ستمرالمي  لمينيٌ ا

ـى أ كىك ،مستمرو  تغيرو  في ـالمعم   دكر أف   لىإ أشارى  حيثي  قميٌ الرٌ  العصر في  بيئات إليجاد حقيقي   تحد   ما

 الكاقع. ىذا مع كيؼً كالتٌ  ركنةبالمً  ـعم  المي  عتمت  ي فٍ أ بد   ال اليكبالتٌ  ميبتكرة، تعمـ

 اتينقالتٌ  حدً أ استخداـ عمى عتمدي يى  جممومي  في قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  جكىر فٌ أ  الباحثة كتستنتج

 فردأ فيما ، تزامفمي  غير كأ تزامفمي  بشكؿو   تعميميٌ  محتكل تقديـً  جؿً أ مف دةالمتعدٌ  طياككسائً  ةلكتركنيٌ اإل

لككنو  بو؛ تختص   كسمات مككنات لو متكامبلن  ان تعميمي ان نظام كصفوً ب قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  ىميةأ الباحثيف بعضي 

 يفرضيا التي التحديات كبرأ فٌ أ عمى جمعكاأك  ،ربكيةكالتٌ  عميميةالتٌ  المؤسسات في ان قائم ان تعميمي ان نظام

 بيئةً  مع ؼكي  التٌ  عمى ودرتً كقي  ،جديدكالتٌ  غييرالتٌ  مكاكبة عمى ـالمعم   درةقي  مدل جتمعالمي  عمى قميٌ الرٌ  عميـالتٌ 

 حتيةالتٌ  البيئة ركفٌ ت ةىميٌ أ عمى يفالمختصٌ  بعضي  كدٌ أ فيما ،كقدراتو مياراتو تطكير خبلؿ مف قميٌ الرٌ  عمـالتٌ 

 لياتكآ دكاتكاأل اتالمعدٌ  استيعاب عمى كقدرتيا المرافؽ مبلئمة كمدل حتيةالتٌ  ةينالبي  رتؤثٌ  حيث ،ناسبةالمي 

 لياـأ المينيٌ  طكيرالتٌ  ضركرة مع ،باتوكمتطمٌ  قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  ميارة رتكفٌ  عمى ،الجامعة في قميٌ الرٌ  حكؿالتٌ 

  . زمةبٌل ال ةالرقميٌ  بالميارات المستخدميف إلمداد
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ّ:ومزاياهّقميّ الرّ ّيـعمّ التّ ّةأىميّ 

ـ   ىاماي  سمكبان أي  الرقمي التعميـ عد  يي   معرفي   نمك   ظؿ   في ةخاصٌ  عميـالتٌ  ةعمميٌ  في واستخدامي  يت

 بكؿقي  ؿمعد   زيادة عمى ساعدي يي  قميٌ الرٌ  عميـالت   ف  ، فإذلؾ إلى باإلضافة ةكافٌ  مدافً البي  في ىائؿ كتكنكلكجي  

 ،احيةن مف ةالمينيٌ  البيئة في يـأدائً  كتحسيف تأىيميـ مف فيمك   ما ،كتعميميـ فيو العامميف كتدريب عميـالتٌ 

 ,Al-Karan) دريبالتٌ  تكاليؼ مف ؿيقم   ونٌ فإ خرلأي  ناحية كمف عميـ،التٌ  فعالية كبيرو  بشكؿو  فيحس   فيك

Al-Ali, 2000.) 

ـ   ماكعند  المنيج مع الكطيدة وعبلقتى  االعتبار بعيف األخذ بد   ال قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  مفيكـ عرض يت

الحاسكب  خبلؿً  مف تناكلو مكفيي  رقمي   منيجو  لىإ الكرقي   الكتابي  ؿيتحكٌ  حيثي  ،راسيةالدٌ  تبكالكي  راسيٌ الد  

 .(2002 )المحيسف،

 ميارات ـالمعم   يمتمؾ أفٍ  كرةكضر  مككنات مف يحتكيو ما بكؿ قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  ةألىميٌ  كاستنادان 

 عميـالتٌ  ساتً مؤسٌ  يف ميفلممعم   المينيٌ  طكيرتٌ مل الةالفعٌ  رؽالط   الى (Yue,2019) يكمؽ تطرٌ  ،لو زمةال

 رؽكطي  المنياج ابتكار تغيير إلى العالي عميـالتٌ  مؤسسات حاجة فكبيٌ  كالعشريف، الحادم بالقرف العالي

 بداعكاإل ،شكبلتالمي  كحؿ   ،اقدالنٌ  فكيرالتٌ  :مثؿ كالعشريف الكاحد القرف ميارات بلبالط   لتعميـ دريسالتٌ 

 ضركرة إلى شارأكقد  ،بوطبٌل لً  ينقميا اليكبالتٌ  الميارات ىذه مف ـعم  المي  فيتمكٌ  بحيث ،كالحكسبة ،كاالبتكار

 كقد حددٌ  كالعشريف، الحادم القرف في عميـالتٌ  مف البالطٌ  احتياجات لتمبية ميفلممعمٌ  المينيٌ  طكيرالتٌ 

 مف كجيوتٌ كال ،االحتياجات تقييـ عمى تحتكم تيالٌ  ميفلممعم   الةالفعٌ  المينيٌ  طكيرالت   رؽطي  مف مجمكعة

 ىنا كمف. كالعشريف الحادم القرف ميارات كتطكير ة،إيجابيٌ  ةمدرسيٌ  ثقافة كخمؽ عاكف،التٌ  كبناء األقراف،

 ما كبيف رقمٌي، ىك ما بيف فةمختم بيئية ياتتحدٌ  ظؿ   في ةمرٌ كمست دائمة لمتابعة قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  حاجة تنبع

اإللكتركني كاالدارة االلكتركنية  عميـالتٌ ىي  ختمفةمي  مككناتو  مف قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  فيتككٌ  حيثي  ،يدكمٌ  ىك



23 

 

 راتالمقرٌ  فيإلكتركنيا  سجيؿكالتٌ  لكتركنيان إ تائجالنٌ  كعرض ،كالنشر  االلكتركني كاالمتحانات  االلككتركنية

 .(2010 )المكسى،

 ؽيتعمٌ  عميـالتٌ  في ةقميٌ الرٌ  كنكلكجياالتٌ  استخداـ مبررات أىـ ف  أ ( ،,2012Ferary) فيرارمف كبيٌ 

 أف   كما ،كاديميٌ األ حصيميـتى  رفعً  اليكبالتٌ  ،مبةالط   تحفيزً  عمى يساعد ما ،عمـكالتٌ  دريسالتٌ  في يابفائدتً 

 ال بحيث ،جدان  ىامة قميالرٌ  عميـالتٌ  استخداـ ضركرة جعؿى  الحياة مناحي جميعً  في كنكلكجياالتٌ  انتشار

 ما كالمعمكمات كنكلكجياالتٌ  لىإ الكصكؿ في ختبلؼاال الى شيرتي لتي كا ،رقمية جكةفي  ماـأ الفرد صبحيي 

 في فراداأل لجميع ماحبالسٌ  عالجتيامي  يجب اليكبالتٌ  ،ةقميٌ الرٌ  الكفاءة مستكيات انخفاض عمى يساعد

 المعرفة. جتمعً مي  في بالعمؿً  جتمعالمي 

 بلن كمسيٌ  ميسران  ككنو في فتكمي  قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  ىميةأ فٌ أ  الباحثة ترلمف  خبلؿ ما سبؽ ك 

 ارقميٌ  المساقات لبعض ياكدراساتً  الباحثة برةخً  خبلؿ فٍ كمً  ،زماتاأل كقتً  في ةخاصٌ  فاعؿكالتٌ  كاصؿلمتٌ 

 ظؿ   في ةخاصٌ  بةمكالط   دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ بيف كاصؿالتٌ  مف عاليةن  درجةن  ؽحقٌ  قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  فٌ أ ترل

 عف االنقطاع لتفادم كحيكيةن  كطارئةن  سريعةن  استجابةن  قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  كاف لياكبالتٌ  ،ككركنا زمةً أ تفشي

 اليكبالتٌ  ،ةقميٌ الرٌ  مياراتيـ لتطكيرً  مبةكالط   دريسالتٌ  ىيئة ألعضاء فرصةن  قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  تاحى أ كما ،الدراسة

 ىامان، ىدفان  قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  حقؽ كما .دراتالقي  كبناءى  اتيالذٌ  عمـالتٌ  رصفي  عشجٌ  مام كبناءىا عمييا دربالتٌ 

 مشكقة كتطبيقات برمجيات استخداـ خبلؿ مف عميميٌ التٌ  المحتكل تقديـ آليات في كالٌتجديد نكيعالتٌ  كىك

 .كتفاعميـ مبةالطٌ  عمى أثر لو كاف مما كحديثة،
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ّ:قميّ الرّ ّعميـالتّ ّمجاؿّفيّالمعتمدةّالمعايير

 الخاصة الكاضحة المعايير مف مجمكعة بكضع كركباأ في لمعمكماتا لتقنية يدريبالتٌ  المعيد قاـ

 كتسييؿ ،عمـالتٌ  محتكل تصميـ ةلعمميٌ  دعامة ؿشكٌ تي  حيثبً  ،محاكرالٍ  فٍ مً  مجمكعةو  مفضً  قميٌ الرٌ  عميـالتٌ ب

 إلى ىدؼ ذمكالٌ  لكتركنياإل عميـالتٌ  في لمجكدة األكركبي المركز تأسيس (2002) عاـ تـٌ  كما ،استخدامو

 ما كؿ تكضيح في كاإللكتركنيٌ  قمػيٌ الرٌ  عميـالػتٌ  فػي الةكالفعٌ  اجحةالنٌ  طبيقاتالتٌ  ختمؼمي  تشجيع عمى العمؿ

 زة )عميحفٌ مي  ةيٌ ديناميك ةبيئ في قكيـتٌ كال عـالدٌ  خدمات كتقديـ كتكجيياتو  معمكماتو  مف بيما يتعمؽ

 .(2010 ،كاشعبلؿ

 المسػتخدـ بػيف فاعؿالتٌ  ةقكٌ  منيا:ك  قميٌ الرٌ  ميـعلتٌ ا تقكيـ معايير بعض (2005) ىاشـ أبك كذكر 

 طابؽتك  البرنامج، ةيٌ شمكلك  البرنامج، يستيدفيا تيالٌ  الميارات رتكفٌ ك  عيا،كتنكٌ  دريباتالتٌ  ةككميٌ  كالبرنػامج،

 عمى ـالمتعمٌ  ساعدتي  كتدريبيةو  تعميميةو  مكاقؼ يجادإ عمى البرنامج كقدرة ،ىداؼاأل مع مةالمقدٌ  دريباتالتٌ 

 عمـ.التٌ 

 خبلؿ مف حقيقة صبحتي  فٍ أ مكفيي  كاإللكتركنيٌ  قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  جكدة فٌ أ (2006) حياالمي  دتكأكٌ 

 عمى حافظةالمي ك  ،وبً  ةالخاصٌ  المعاييرً  راعاةً كمي  الٌرقمٌي، عميـالتٌ  تصميـ بنماذج االسترشاد المحاكر: بعض

 تتكافؽالتي  لمتعمـ المناسبة االستراتيجيات استعماؿك  ،خصائصيا عمى كالحفاظ عميميةالتٌ  حداتالكى  ساؽاتٌ 

 المختمفة. ةقميٌ الرٌ  البيئة مع

 حيكيان  ضابطان  عد  يي  ـالمقد   قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  جكدة عمى تحكـ معايير تحديد ىميةأ فٌ أ الباحثة كترل
 عميميةالتٌ  ساتالمؤسٌ  لكؿٌ  ةيحقيق مرجعية المعايير ىذه تككف؛ لتداكليا كتسييؿ الٌتجربة، ىذه لتعميـ
 يرلمعاي الحاجة كانت ىنا مف ،فقط الجامعات عمى حكران  كليس تخصصاتيا، اختبلؼ كعمى ربكيةكالتٌ 
 مدل عمى ركيزالتٌ  مف بد   ال اليكبالتٌ  ،كاالستخداـ ةلممحاكا قابمة نماذج صبحتي ل كشاممة كاضحة ةيحقيق
  ة.قميٌ الرٌ  عميميةالتٌ  ةالعمميٌ  في دىارص يتـٌ  تيالٌ  ىداؼاأل مع دريباتكالتٌ  خططال تكافؽ
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ّالرقميّوالتدريسّالرقميةّالميارات

ّالرقميةّالمياراتّمفيوـ

 ،كتخزينيا تيامعالج ك المعمكمات فمً  اتكميٌ  تكليد عمى قدرتنا ازدياد الى التكنكلكجيا انتشار لدٌ أ

 المعرفة صبحتي  بحيث ،عميميةالتٌ  ةيٌ العمم ثراءإ لىإ لدٌ أ الذم تزايدةالم المعرفة جتمعمي  أماـً  نافإنٌ  اليكبالتٌ 

 عمى العمؿ مف بدٌ كلذا ال  ،كالشخصية االجتماعية كحياتنا لعممنا ساسيان كأ كظيفيان  طمبان مى  يةكنكلكجالتٌ 

 ساسأ الميارات عمى المبنيٌ  بداعكاإل المعرفة صبحتي  بحيث ،كاالجتماعيٌ  البشرمٌ  الماؿً  رأسً  استثمار

 في ةقميٌ الرٌ  لمميارات ـالمعمٌ  اكتساب كيساىـ ،(Ncca,2004)ربكيةكالتٌ  ةكاالجتماعيٌ  ةاالقتصاديٌ  نميةالتٌ 

 تدابير خبلؿ مف ،ةكفاعميٌ  بكفاءة ةالعمميٌ  ىذه مف ةالمرجكٌ  الغايات تحقيؽ بيدؼً  التعميمية العممية تنظيـ

 كاسترجاعيا كتخزينيا اتالمعمكم مف مختمفةو  أشكاؿو  كتكفير ،كاختبارىا التعممية المنتجات لتقييـ مةمصمٌ 

 قصدكيي  (.(TiniO,2002معيا مبةالطٌ  كتفاعؿ المعمكمات كتكنكلكجيا االتصاؿ أدكات خبلؿ مف ،كتبادليا

 الحاسب أجيزة خبلؿ مف صاؿكاالتٌ  عمـبالتٌ  ةالخاصٌ  البيانات قنياتلتٌ  اآلمف االستخداـ الرقمية بالميارات

االنترنت،  شبكة عبر كتبادليا كاخراجيا دخالياكا   ظياكحف كاسترجاعيا البيانات إلى لمكصكؿ اآللي

(European Commission,2014) 

 كتطبيقات تقنيات مف تشممو بما 21 القرف في ةقميٌ الرٌ  الميارات فٌ إلى أ (2021بكرك ) كيشير

 قسـتي  حيثي  كفاعمية، بكفاءة الرقمي المحتكل كمشاركة متابعة عمى فراداأل تساعد دكاتكأ كبرامج اتكمعدٌ 

 ادارة عمى القدرةي ك  ،عتوكمتابى  وميكتعم نشره يمكف ىادؼ رقمي محتكل الية: إنشاءالتٌ  المجمكعات لىإ

 االفراد كيخدـ كىاـ بداعيإ بشكؿو  ةقميٌ الرٌ  الخدمات كتسكيؽ ،فييا حكـكالتٌ  ةبفاعميٌ  ةقميٌ الرٌ  دماتالخى 

 فيدىـ.كيي 
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 كنكلكجيةالتٌ  "األدكات يانٌ أ عمى ةقميٌ الرٌ  ياراتلمم الحديثة بحاثكاأل االدبيات مف كثير تطرقت كلقد

كتنظيميا  المكاد التعميمٌية تصميـ في ـستخدى تي  كالتي المٌجانية، أك المدفكعة نكبكتيةالعي  بكةالشٌ  عمى رةالمتكفٌ 

 .(2019 حسكنة،)إنتاجيا  في كليةالد   لممعايير كتخزينيا تبعان  كبنائيا

 الميارات "أنيا ( عمىGruszczynska, et al. 2013) كآخركف جركسزنكسا مف كؿ   كيعرفيا

 كتعديميا بيا حكـكالتٌ  قميةالرٌ  البيانات عف كالبحث االنترنت شبكة إلى لمكصكؿ الفرد يحتاجيا التي

 بكة".الشٌ  عبرى  كمشاركتيا

 تساعدهلً  ؛الفرد يستخدميا التي الميارات ىي" ةقميٌ الرٌ  الميارات فٌ أ لىإ (2016جرجس ) كيشير

 كيذكر ."اآللي الحاسب جياز استخداـ خبلؿ مف شكؿ مف أكثر في كاستخداميا المعمكمات فيـ مىع

 ذمكالٌ  الٌرقمٌية، قنيةالتٌ  ةفاعميٌ  مدل إلى شيريي  رقميٌ  مقياسه " عف عبارة ةقميٌ الرٌ  الميارات فٌ أ (2020) شمة

 إلى باإلضافة فييا ستخدـتي  التي ياكالقضا خصيٌ الشٌ  األداء كاستخداـ ةقميٌ الرٌ  ةالعمميٌ  جكىر مف فيتككٌ 

 ."ةقميٌ الرٌ  طبيقاتالتٌ 

 مف الفرد يحتاجيا التي ةميٌ قالرٌ  الميارات  عمى تركزٌ  عريفاتالتٌ  جميع أفٌ  سبؽ مما الباحثة كترل

 عنصر كنكلكجياالتٌ  استخداـ ؛ الفٌ ككظائفو عمالوأ يخدـ فيما المختمفة بتطبيقاتيا التكنكلكجيا استخداـ أجؿ

 ،قؿأ كجيدو  بكقتو  عميـكالتٌ  عمـالتٌ  يةعمم ؿلتسيٌ  دتجً كي  الرقمية فالميارات ،كرد ما جميع في ساسيٌ أك  ىاـ

 دةو محدٌ  مجمكعةو  عمى تقكـ الرقمية لمياراتا أف فك المختصٌ  أكردىا تيالٌ  عريفاتالتٌ  معظـ دتكٌ أ كقد

 بحتة تقنية ميارات تككف فأ تتعدل يانٌ أ الباحثة كترل ،االنترنت بشبكة ترتبط التي بيقاتطالتٌ  فٍ مً  ككاسعةو 

 جميع في مينيان  رى كيتطكٌ  ينمكى  كي الفرد يايحتاجي  التي ةالحياتيٌ  بالميارات كثيقان  رتباطان ا ترتبط يانٌ إ بؿ

  . الحياة مجاالت
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ّّالرقميةّالمياراتّىميةأ

 الكاحد القرف كرةث مع قدراتو ناسبه بما يعدادإ في الرقمية لمميارات المعمـ امتبلؾ أىمية فتكمي  

 كؿ عمى االطبلع تساعده كما لممصادر، اٌ كاسع اٌ استخداملو  تتيحىي ك  ،كافة المجاالت في كالعشريف

 عممية تسييؿ لىإ باإلضافة ،كتطكيرىا مياراتو تنمية شأنيا مف تيالٌ  راساتكالدٌ  البحكث مجاؿ في جديد

 .(2018 )الراشد، كطبلبو المعمـ بيف كاصؿالتٌ  عممية ثناءأ كالجيد الكقت كتكفير ـكالتعمٌ  عميـالتٌ 

 الذم عميـالتٌ  تاريخ مف كحديثة جديدة مرحمة في ندخؿ نانٌ أ (Pattro,2004) بترك كيذكر

 عةمتنكٌ  كقدرات باحتياجات عكفيتمتٌ  كىؤالء ،العالـ حكؿ كالبالغيف طفاؿاأل مبلييف تعميـ لمكاجية طرنايضٌ 

 لكؿٌ  اسةحسٌ  عتبرتي  التي ةالتعميميٌ  ةالعمميٌ  في غييرالتٌ  ىذا مكاجية فم بدٌ  كال ،مختمفة كثقافات ماكفى أ في

 ،بيا كالتعامؿً  خبلليا فٍ مً  دخؿالتٌ  مكنويي  التي الحدكد تقدير عمى ـمعمٌ  كؿ   درةقي  فتكمي  كىنا المعايير ىذه

 ىذه تحتاجو ما كؿ   بارتاالع عيفب خذكاأل عميميةالتٌ  ةبالعمميٌ  حيطتي  التي القيكد كؿ فيـ مف بد ال اليكبالتٌ 

 شكالياتاإل ىذه لتحؿ   اكنكلكجيالتٌ  دكر يأتي كىنا ،يةكمحمٌ  ةعالميٌ  كنكعية كمية مقاييس ضمف جياؿاأل

 العالـ. حكؿ متفرقة ماكفكأ مختمفة بيئات ضمف البشرية لؤلدمغة مناسبةال المكاقؼ بعضى  نقذي كتي 

ّّاآلتي:ّفيّةقميّ الرّ ّالمياراتّأىميةّصوتتمخّ 

 حيثي  ة،عميميٌ التٌ  ةالعمميٌ  في ـالمعمٌ  يستخدميا التي دريسالتٌ  أساليب عمى تأثير ةقميٌ الرٌ  ياراتلمم -

 كسائط كاستخداـ الٌتعميـ، مستكل رفع شأنيا مف دريسالتٌ  في جديدة طرائؽ استخداـ في تساعد

 .(Macleod & Sinclair, 2015) نعيشو الذم لمعصر كمكاكبة ةفعاليٌ  أكثر ةرقميٌ 
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 ما المعمكمة، إيصاؿ عممية كتحسيف الٌصعبة، المفاىيـ تبسيط في إيجابان  قميةالرٌ  الميارات تؤثر -

 Hammond, et) ممحكظ. بشكؿ المحتكل تثرم أنيا كما مبة،لمطٌ  العمميٌ  حصيؿالتٌ  مف يرفع

al. 2014) 

يا. كتقييم كاستخداميا ةالتعميميٌ  المكارد تصميـ خبلؿ مف ركيتطكٌ المعرفٌي  يتزايد الكـ -

(Hartog,et al. 2013) 

المجتمع،  ثقافة مف يزيد ما ـ،المتعمٌ  أماـ الفرص زيادة في سببا ةقميٌ الرٌ  الميارات تعتبر -

(yang,2013). 

 كتطكر تقدـ في الرقمية الميارات اىمية عمى الباحثيف اتفاؽ قراءتيا خبلؿ مف الباحثة كترل

 العمميات مف العديد تختصر انيا باإلضافة يدكالج الكقت تكفر فيي تقديميا ةكالي الخدمات نكعية

 مف كثير حؿ زماتاأل كقت في ةكخاصٌ  عميـالتٌ  فييا استخدام فٌ أ كما .قياسي زمف في البيركقراطية

 & Macleod) ماكمكد كآخركف كردأ كما كجديدة متطكرة تدريس ساليبأ باستخداـ عمـالتٌ  اشكاليات

Sinclair, 2015.) 

 ككركنا، زمةأ ثناءأ الماجستير في المساقات لبعض متتقدٌ  حيث لباحثةا خبرة تؤكده ما كىذا

 كعدـ الٌطبلب، مع كاصؿالتٌ  تفعيؿ في كالمحاضرات المحاضريف كالميارات قنياتالتٌ  ىذه كساعدت

 متسيٌ  كما ،كقتيا في االمتحانات كعقد ،حاضراتكالمي  بحاثاأل كتقديـ عميميةالتٌ  المياـ كانجاز االنقطاع،

 يـتقد خبلؿ مف المساقات، في بلبالطٌ  مشاركة تفعيؿ عممية المحاضر لدل الميارات كتكفر ياتقنالتٌ 

 تقييـ عممية ؿسيٌ  ما ،جميعيـ الطبلب مع كمشاركتيا المختمفة البرامج عبر كعرضيا بحاثكأ مياـ

 تقديراتيـ. كرصد بلبالطٌ  انجازات
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ّّالرقمية:ّالمياراتّمستويات

 في تباعان  تتسمسؿ كالتي اتقانيا، درجة حسب ستكياتمي  ثبلثة لىإ ةقميٌ الرٌ  الميارات تصنيؼ يمكفي 

ـ   نياالد   المستكيات تقافإ مستخدميا فعمى االستخداـ،  فإفٌ  الكاقع صعيد كعمى ،العميا ثـ طةس  المتك  ث

 أجؿ مف ساتياالسٌ  لكاضعي حقيقيا أساسان  تشكؿ جعميا ما كمترابطو  كاصؿو مت بشكؿو  تمتد   ةقميٌ الرٌ  الميارات

 ،الميارات بيذه ةالخاصٌ  السياسات تخدـ تيالٌ  االستراتيجيات بناء ليةآ في ساعدتي  عامةو  تعاريؼو  كضعً 

 كالميكؿ خصيةالشٌ  كالخصائص العمؿ كعادات كالمعرفة رايةكالدٌ  مككياتالسٌ  مف تكليفة تشمؿ يانٌ إ حيث

 لى:إ الرقمية الميارات مستكيات تقسـك ،(2018 ،لبلتصاالت يالدكل االتحاد ) الحرجة الفيـ كمكاقؼ

ّية:الساسّ ّالميارات
 مع عامؿالتٌ  الميارات ىذه فتتضمٌ  حيث كنكلكجيا،التٌ  استخداـ أساس الميارات ىذه عتبرتي 

 ةً عمميٌ  جراءكا   كاستخداميا، اتالبرمجيٌ  كتنزيؿ دخاؿاإل أجيزة استخداـ في الميارات ىذه ؿكتتمثٌ  األجيزة،

 عمـالتٌ  خبلؿ مف كأ اتيٌ الذٌ  عمـكالتٌ  دريبالتٌ  خبلؿً  مف الميارات ىذه اكتساب كيمكف لممدخبلت. المعالجة

 ،سكاء حد عمى ةكالخاصٌ  ةالعامٌ  الخدمات استخداـ الميارات ىذه ثؿي مً  ؿكتخك   قراف،األ طريؽ عف

 .خريفاآل مع كاصؿالتٌ  عممية ؿتسيٌ  يانٌ أ لىإ باإلضافة

ّالمتوسطة:ّالميارات

 ةقميٌ الرٌ  الميارات فمً  خبلؼو  عمى صو متخصٌ  طارو إ في الفرد بيايكتسً  التي المياراتي كىي 

 مف كأ ،خصيٌ الشٌ  عمـالتٌ  خبلؿ مف الميارات ىذه مثؿي  اكتساب لمفرد مكفكيي  شاممة، عتبرتي  التي ةاألساسيٌ 

 كنكلكجيا،التٌ  رً بتطكٌ  رقعتيا كتتسع الميارات ىذه ثؿي مً  كتتطكر ،سميٌ الرٌ  عميـالتٌ  خبلؿ مف أك ،أقرانو خبلؿ

 البريد عبر فقط كالمكاد صكصالنٌ  تبادؿً  خبلؿ مف ران متكفٌ  عميميالتٌ  الفريؽ عمؿي  كاف الماضي ففي

 صكرو  لىإ باإلضافةً  ،أخرل كمنصاتو  اجتماعية تكاصؿو  كسائؿى  فنجد الحاضر الكقت في امٌ أ لكتركني،اإل
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 معالجةً  لىإ الفرد يحتاج فأ مكفيي  مثاؿ،ال سبيؿ كعمى ،فيديك كمقاطعى  صكتيةو  كمقاطعى  كمستنداتو 

 يحتاجيا التي مةالمتقدٌ  قميةالرٌ  الميارات مف كنكعو  ،كتحريرىا رةالمصكٌ  المقاطع تصميـً  أك صكصالنٌ 

 يشغمو. الذم الكظيفيٌ  المسمى

ّالمتقدمة:ّالميارات

 كىي كمات،المعم تكنكلكجيا مجاؿ في المختٌص  يستخدمو بما مةالمتقدٌ  الرقمية الميارات عنىت

دارة الحاسكب كعمـ البرمجة مجاالت في صةمتخصٌ  ميارات  كعمى كاالتصاالت، بكاتكالشٌ  البيانات كا 

ّالميارات: ىذه ىـٌ أ فكمً  كنكلكجيا،التٌ  ربتطكٌ  مةالمتقدٌ  الميارات تتطكري  طةالمتكسٌ  الميارات غرار

 انترنتك  ،الفتراضيٌ ا الكاقعك  ،قميةالرٌ  عماؿاأل ريادةك  ،االصطناعي كاءالذٌ ك  ،يبرانيالسٌ  األمفي 

ـ   األمرً  غالبً  كفي. محدكدةالبٌل  كالبيانات األشياء  عميـالتٌ  خبلؿ مف مةالمتقدٌ  ةقميٌ الرٌ  المياراتي  اكتساب يت

 الشأف. بيذا يفمختصٌ  ؿً بى قً  فٍ مً  مةو متقد   كدكراتو  عمؿو  رشكي  ؿخبل مف صالمتخصٌ  تدريبكالٌ  سميٌ الرٌ 

 (.3 ،2020 االتلبلتص كليالدٌ  )االتحاد

 ةليٌ آ في ان اختبلف ىناؾ فٌ أ ةقميٌ الرٌ  الميارات مستكيات حكؿ سبؽ ما خبلؿ مف الباحثة كترل

 عممياتو  عمى تقكـي  ةساسيٌ األ الميارات امتبلؾ فٌ إ حيثي  مف بيا، العمؿ ةككيفيٌ  الميارات ىذه امتبلؾ

 تشغيؿً  ليةكآ الحاسكب بمعداتً  ةً ساسيٌ األ المعرفةً  عمى تعتمدي  كالعمؽ، عقيدالتٌ  عف بعيدان  مبسطةو  كمياـو 

 كةشبى  عبرى  البسيطةً  المياـ بعضً  داءً كأ االلكتركني، البريد كاستخداـ األساسٌية، البرامج كفتحً  باعةالطٌ 

  نترنت.اإل

ن ،سنان  أصغر ـىي  مفلً  ىحتٌ  رةمتكفٌ  صبحتأ الميارات ىذه ف  أ الباحثة كترل  رتطكٌ  عصر في ناكا 

 ركتكفٌ  كيةالذٌ  جيزةاأل رتكفٌ  بسبب ؛الميارات بيذه المجتمع فرادً أ معظـ معرفة تكسيع لىإ لدٌ أ تكنكلكجي

 تدريباتو  كأ ،صةمتخصٌ  لدكراتو  بحاجة ليست فيي ،تقريبان  لمجميع تاحةمي  باتت ألٌنيا ،نترنتاإل خطكط



31 

 

 تدريبو  لىإ بحاجة مةكالمتقدٌ  طةالمتكسٌ  ةقميٌ الرٌ  الميارات فٌ أ المقارنة خبلؿً  مف كحظلي  كقد ،لتعمميا فةمكثٌ 

 خبلؿ مف مياتعمٌ  يتـ بحيث تعميمي كسط إلى تحتاج طةالمتكسٌ  الميارات فأ لدينا فيظير ـو كمنظٌ  طو مخطٌ 

 كالميارات طةالمتكسٌ  الميارات مف كعالنٌ  ىذا فأ عمى الخبراء اتفاؽ لكحظ كما ،طةمخطٌ  تعميمية سياقات

 ةمحددٌ  ةبرمجيٌ  كأ محددو  تطبيؽو  عمى الميارة مف كعالنٌ  ىذا قؼيتك  يعد فمـ مرمستٌ  رتطكٌ  في مةالمتقدٌ 

 الحصكؿ لياتآ تسييؿ يخٌص  فيما يكميان  استحداثيا يتـ تيالٌ  اتكالبرمجيٌ  طبيقاتالتٌ  مف اليائؿ الكـ بسبب

 متاحة غير مةالمتقدٌ  الميارات فٌ أ في ؽالفر  يكمف كلكف نترنتاإل شبكة عبر كالخدمات البرامج عمى

 كما ،نترنتاإل كشبكات الحاسكب مجاؿ في المتقدمة لمخبراتً  الميارة مف النكع ىذا لحاجة فراداأل لجميع

 يـكميامً  عماليـأ تطكير بيدؼ الحاسكب كتكنكلكجيا البرمجيات مجاؿ في يفالمختصٌ  مفٍ  بفئة عنىيي  ونٌ أ

 .ةالخاصٌ 

 طبيقاتكالتٌ  ةالبرمجيٌ  رتطكٌ  زادى  مماك ونٌ أ نممحى  فٍ أ ييمكف ةالجزئيٌ  ىذه في الباحثة قراءة خبلؿ كمف 

 لعضك كيمكف كعمقان  تعقيدان  كثرأ ميارات الى الحاجة زادت كمما التكنكلكجٌي، الفضاء ىذا عبرى  تاحةالمي 

 مف الجامعة وتخصصٌ  بما عميميةالتٌ  العممية يخص فيما البرمجيات ىذه عمى بالتدرٌ  التدريس ىيئة

 ثناءأ الباحثة خبرة خبلؿ كمفانو  الخميؿ جامعة مستكل كعمى. راسيةالدٌ  نةالسٌ  خبلؿ رصدىا يتـ تطبيقات

كمف خبلؿ المقاببلت المقننة اشار أحد  التعميمية، جكجؿ تطبيقات اعتماد تـ فقد الماجستير، دراسة

 كما الٌتطبيقات، ىذه في دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ دراتقي  لرفعً  فةمكثٌ  تدريبات رصدي  تـٌ رؤساء االقساـ أنو 

 .كجو فضؿأ عمى االكاديمية مياميـ ألداء متكسطة ميارات مف موتشم
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ّّالرقمية:ّالمياراتّومجالتّبعادأ

 أبعاد لىتيقسـ إ بعاداأل ىذهالى أٌف  الرقمية الميارات ابعاد استعراض خبلؿ مف الباحثة تكصمت

 مقترنان  يككف أف لىإ فيحتاجي  نكماالثٌ  عدالبي  أما ذاتو، بحد   قائـه  األساسيٌ  عدفالبي  ،ةثانكيك  ةأساسيٌ  كمجاالت

  .األساسيٌ  عدبالبي 

ّالساسية:ّالبعادّ-أول:ّ

 يةعممٌ  ميمةو  إلنجاز طبيقاتكالتٌ  األجيزة استخداـ خبلليا مف يتـ التي الميارات :قنيّ التّ ّعدالبُّ

 صاالتتٌ كاال المعمكمات تكنكلكجيا معرفةً  فكيتضمٌ  المكاكبة، عمى لمحفاظ صةمخصٌ  انترنت بيئة كتنظيـ

 األجيزة عمى طبيقاتالتٌ  استخداـ بكيفية لماـاإل لىإ باإلضافة طبيقات،كالتٌ  األجيزة خصائص لفيـ

نترنت. اإل عبر القيادة عند كييؼالتٌ  قداففً  بكتجنٌ  ة،اليكميٌ  االستخداـ مكارد لىإ كالكصكؿ كتشغيميا

(Deursen, et al. 2016). 

 في اؿفعٌ  بشكؿ كالمعمكمات االتصاالت تكنكلكجيا تخداـاس ميارات يتضمفي  :البياناتّإدارةّعدُبّ -

 ناسبةالمي  المصادر أفضؿً  عفٍ  قرارات تككيف بيدؼً  كتنظيميا كاختيارىا المعمكمات عف البحث

 كآخركف حمدأ كردىاأ كما الميارات ىذه كتنقسـ اإلنجاز، قيد المياـ إطار مفضً  لممعمكماتً 

(Ahmad , et al. 2016 ) لىإ: 

 ةعمميٌ  مف ؿتسيٌ  كالتي البحث جممة لتشكيؿ كاالتصاالت، المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ :التحديد .1

 .المعمكمات عف البحث

 مختمؼ مف المعمكمات كاسترجاع إليجاد كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ :الوصوؿ .2

 نترنت.اإل عبر المصادر
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 بغرض ةالخاصٌ  المعمكمات ةكفعاليٌ  فائدة مدل عمى كـلمحي  المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ :التقييـ .3

 معيف.

 .الحقا عمييا الحصكؿ ؿليسيي  المعمكمات لتنظيـ كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ :اإلدارة .4

 المعمكمات لنقؿ كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا تستخدـ التي الميارات كىي التصالت:ّعدبُّ-

 كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا باستخداـ المعمكمات نقؿ كيعنى ا،معناى كضكح مف أكدكالتٌ  لآلخريف،

 عبر كاالتصاؿ اإلعبلـ كسائؿ باستخداـ مختمفة شرائح إلى اؿفعٌ  كؿو شب كاألفكار المعمكمات إليصاؿ

 (Siddiq, et al. 2016نترنت. )اإل

 ةمجتمعيٌ  شبكة لتطكير كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا تستخدـ التي الميارات كىك التعاوف:ّعدبُّ-

 كيتـ مشترؾ، ىدؼ كتحقيؽ القرارات خاذكاتٌ  ،فاقياتاالتٌ  كمناقشة المعمكمات لتبادؿ الفريؽ عمؿ كتدعيـ

 بادالت،التٌ  ىذه مف معنى لتكليد معاصرة ةتكنكلكجيٌ  دكاتأى  باستخداـ التفاعمية االتصاالت خبلؿ مف ذلؾ

 األفكار لمشاركة كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا خدـتست حيث النقاشات في المشاركة إلى باإلضافة

 (Choyet, letal. 2016نترنت. )اإل اتمنصٌ  عمى

 أك جديدة أفكار لتكليد كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا ستخدـتى  التي الميارات فيتضمٌ  بداع:اإلّعدبُّ-

 ةعمميٌ  أك خدمة كأ منتج إلى كيميالتح ؛جديدة رؽو طي بً  قديمة أفكار استخداـ أك سابقان  معركفة غير أفكار

 (Mengual, et al. 2016) ما مجاؿ في تيابجدٌ  معركفة

 أحكاـ إلنشاء صاالتكاالتٌ  المعمكمات تكنكلكجيا تستخدـ التي الميارات في ؿكيتمثٌ  الناقد:ّفكيرالتّ ّعدبُّ-

 التفنيد في دقةكصا ةكمنطقيٌ  كافية ةأدلٌ  باستخداـ صاالتكاالتٌ  البيانات حكؿ كاختيارات مسبقة

 :(Lee, et al. 2016) خركفكآ ليي كردىاأ كما اآلتية الميارات ىذه إيراد مكفكيي  ،كاالدعاءات
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 يا.عن كاإلجابة المشكمة لتكضيح أسئمة لطرح صاالتكاالتٌ  المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ الكضكح: .1

 المعطاة. ةلمميمٌ  المصدر مناسبة عمى لمحكـ كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ التقييـ: .2

 عمى بناءن  االدعاء تدعـ التي الحجج لتقديـ كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ التبرير: .3

 .كراركالت   ةكالعقبلنيٌ  رابطكالتٌ  يادةكالشٌ  الفرد ذاكرة مثؿ: األخرل، المعرفية االدعاءات مع تطابقيا

 كالمفاىيـ. كاألفكار الحقائؽ لربط تصاالتكاال المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ األفكار: ربط .4

 لمنقاش. جديدة أفكار القتراح كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ )الجد ة(: الحداثة .5

 حاؿ مكقؼو  إلدراؾ صاالتكاالتٌ  المعمكمات تكنكلكجيا ستخدـتى  التي بالميارات عنىتي  :المشاكؿّحؿّعدبُّ-

 ىذه ستخدـكتى  المشكمة، حؿٌ  إليجاد لممعرفة الفعاؿ االستخداـ خبلؿ مف امعرفيٌ  كمعالجتو المشكمة

ـ   كمف المعرفة الكتساب كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا الميارات  & Scherer)تطبيقيا. ث

Gustafsson، 2015) 

ّالثانويةّالبعادّثانيا:

 ياراتالمأٌف  لىإ ((Janssen, et al, 2013 كاخركف جانسس يشير الخالقي:ّالوعيّبعد -

 ةاألخبلقيٌ  كاحيبالنٌ  كالمعرفة الكعي حتكضٌ  مجتمعيان  مسؤكلة بطريقة صرؼالتٌ  في ستخدمةالمي 

 قسميف: إلى الميارات ىذه كتنقسـ كاالتصاالت، المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ عند كالقانكنية

 ةقافيٌ كالثٌ  ةخبلقيٌ كاأل ةالقانكنيٌ  الحدكد كضع كاالتصاالت: المعمكمات لتكنكلكجيا المسؤكؿ االستخداـ .1

 تيالٌ  حتممةالمي  المخاطر إدراؾً  خبلؿً  مف ،اكاجتماعيٌ  اشخصيٌ  المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ ةلمسؤكليٌ 

 كاالتصاالت. المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ أثناء نترنتاإل شبكة عمى تكجد
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 المعمكمات تكنكلكجيا أثر كتقييـ كتحميؿ فيـ كاالتصاالت: المعمكمات لتكنكلكجيا االجتماعي األثر .2

 المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ عندى  قافيٌ كالثٌ  كاالقتصادمٌ  االجتماعيٌ  ياؽالسٌ  عمى صاالتكاالتٌ 

 صاالت.كاالتٌ 

 استخداـ أثناء خرلاألي  قافاتالثٌ  كاحتراـ قافيٌ الثٌ  الفيـ تعرض التي الميارات فيتضمٌ  :قافيالثّ ّالوعيّعدبُّّ-

 .(Young,2015) االتكاالتص المعمكمات تكنكلكجيا

 بيئة لتغيير كسمككو كتكجيو الشخص تفكير تأقمـ في المستخدمة الميارات في ؿكتتمثٌ  :المرونةّعدبُّّ-

 Andermana, et al. 2012)) كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا

دارة ةالشخصيٌ  األىداؼ بكضع عنىتي  التي الميارات مجمكعة :اتيالذّ ّوجيوالتّ ّعدبُّّ-  باتجاه ةالمكاصم كا 

 ىذه كتنقسـ كاالتصاالت. المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ أثناء ةاالستمراريٌ  عمى الحفاظ بيدؼ تحقيقيا

  (:  Quieng, et al. 2015) إلى الميارات

 المعمكمات. تكنكلكجيا استخداـ عند لؤلىداؼ زمني إطار كضع أك عمـالتٌ  تكضيح األىداؼ: كضع .1

 كاالتصاالت. المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ أثناء ميـبتعمٌ  حكـلمتٌ  األفراد إرادة التحكـ: .2

 كاالتصاالت. المعمكمات لكجياتكنك  استخداـ أثناء كاألفعاؿ لمقرارات استباقية إجراءات أخذ المبادرة: .3

 المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ عند مسبقا المكضكعة األىداؼ تحقيؽ تـ إذا ما تقييـ العممية: مراقبة .4

 كاالتصاالت.

 تكنكلكجيا استخداـ أثناء الجديدة الفرص الكتشاؼ المستخدمة الميارات المد:ّطويؿّعمـالتّ ّعدُبّ -

 ).مستمر بشكؿ الفرد قدرات لتحسيف ؛البيئة في دمجيا مكفي يي  كالتي كاالتصاالت المعمكمات

Chai, et al. 2015) 
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 ساسيةأ أبعادو  لىإ ةقميٌ الرٌ  بالميارات الخاصة األبعاد تصنيؼ مف غـكبالرٌ  وأنٌ  سبؽ اممٌ  تجكنستن

 الٌ إ ،التكنكلكجيا الستخداـ كاالخبلقيٌ  قافيالثٌ  الكعي بجانب ترتبطي  ةثانكي بعادكأ قنيالتٌ  بالجانب ترتبطي  تكادي 

 في الكعي دكر اغفاؿ مكفيي  ال بحيثي  ،فصميا يمكف كال البعض بعضيا مع تتقاطع بعاداأل ىذه أفٌ 

 المتخصصة كالميارات قنيالتٌ  الجانب استخداـ ككيفية لياتبآ ارتباطيا فدك  لمميارات األخبلقي االستخداـ

 ةساسيٌ األ بعاداأل في عاكفبالتٌ  الخاص عدالبي  تناكلنا لك فمثبل ،الميارات ىذه جكانب مف جانب كؿ في

 تو ار قرا كاتخاذ المعمكمات تبادؿ تيحكتي  رهكتطكٌ  تدعمو لكتركنيةإ شبكة كتطكير العمؿ بفريؽ يختص   كالذم

 يختص   الذم خبلقياأل عدالبي  ماـأ ةالثانكيٌ  بعاداأل في نقؼ نافإنٌ  ،الفعاؿ صاؿاالتٌ  خبلؿ مف مشتركة

 كالمسؤكؿ يٌ نكالقانك  خبلقيٌ األ كالكعي امجتمعيٌ  صحيحة بطريقة صرؼالتٌ  عف المسؤكلة الميارات بمعرفة

 بالحسباف نأخذىا التي الميارات جميع فؿي تك كاحدة كحدة بعاداأل ىذه ففإ اليكبالتٌ  ،التكنكلكجيا الستخداـ

 . جماعيٌ  كأ فردمٌ  بشكؿ سكاء التكنكلكجيا استخداـ ثناءأ

ّالرقمية:ّالمياراتّأطرّ

 لمجمكعة كفقان  ةقميٌ الرٌ  الميارة تقييـ كأ لتطكير داةأ اإلطار فٌ أ (,Ferery 2012) فيرارم يؤكد

 ساسيةأ لبنات في تتشابو طراألي  جميع في الرقمية اءةالكف تعريؼ فٌ إ حيث ةقميٌ الرٌ  الكفاءة مكاصفات مف

 مصطمح كيشير ،تطكيرىا يجب التي عميـالتٌ  في الكفاءة كمجاالت ،دكاتألا ،عميـالتٌ  مجاالت كىي:

  صاالت.كاالتٌ  المعمكمات لتكنكلكجيا بتكركالمي  كاثؽال االستخداـ لىإ ةقميٌ الرٌ  الكفاءة

 ما ،طىالخي  سريع كنكلكجيٌ التٌ  طكركالتٌ  رلمتغيٌ  استجابةن  رو ستمٌ مي  بشكؿو  ةقميٌ الرٌ  الميارات رتتطكٌ 

 الميارات ةماىيٌ  لتكضيح ةمنظمٌ  أيطرو  استحداث عمى العمؿ كليةدٌ ال كالككاالت ماتالمنظٌ  مف كثيره  جعؿ

 ،دريبيةالتٌ  خططيـ كتحديث برامجيـ تقكية مف السياسات كاضعي يخدـ بما ليا تكصيؼو  ككضع ةقميٌ الرٌ 

 ىذه حكؿ ةمبنيٌ  ةقميٌ الرٌ  الميارات تقييـ لياتً آ جميع الف ؛فيميا مف بدٌ  ال ياتصميمي  تـ ةاساسيٌ  طرأي  ىناؾك 
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 عقيداتالتٌ  كمعرفة ،كتنظيميا تكفرىا حيث مف ةقميٌ الرٌ  لمميارات ان كمنظمٌ  مفصبلن  كصفان  ـتقدٌ  بحيث ،طراألي 

 عميميالتٌ  خطيطكالتٌ  ياسةالسٌ  ألدكات معمكماتلم ان مصدر باعتبارىا  ةقميٌ الرٌ  الميارات أطر كتيستخدـ ،فييا

 ىي: طراألي  كىذه ( 2018 لبلتصاالت، الدكلي )االتحاد قييـ"كالتٌ 

ّّ(Digcompّ)ّلممواطنيفّالرقميةّالكفاءةّاطار-

 العاـ ( في(Dig comp لممكاطنيف ةقميٌ الرٌ  الكفاءة إطار -طكيربت األكركبية ةالمفكضيٌ  قامت 

 ياساتالسٌ  صكغ عمى أفالشٌ  أصحاب كمساعدة المكاطنيف، لدل ةقميٌ الرٌ  الكفاءة سيفلتح أداة كىي "2013

 فئات لدل ةقميٌ الرٌ  الكفاءة لتحسيف دريبكالتٌ  عميـالتٌ  مبادرات كتخطيط ة،قميٌ الرٌ  الكفاءة بناء تدعـ تيالٌ 

 لمكفاءة ةئيسالرٌ  المجاالت تحديد ةكيفيٌ  بشأف مشتركة لغة (Dig compر)تكفٌ  كما دة.محدٌ  مستيدفة

 (Vuorikari, et al. 2016) "األكركبيٌ  المستكل عمى شتركان مي  عان رجً مى  رتكفٌ  اليكبالتٌ  ككصفيا، ةقميٌ الرٌ 

 ةقميٌ الرٌ  بالكفاءة ؽتتعمٌ  مجاالت خمسة هجكىر  في(  Dig comp) ةقميٌ الرٌ  الكفاءةّإطار كيضـ  

 المعرفة مف دو محدٌ  مستكل عمى نةمبيٌ  دةحدٌ الم الكفاءات مف مجمكعة المجاالت ىذه مف كؿٌ  مف عكيتفرٌ 

ّ:(Ferary,2013) تيكاآل ىيو ،مكاقؼ فٍ مً  بوً  ؽيتعمٌ  ما لكؿ   تقافكاإل

 صفحكالتٌ  الرقمي كالمحتكل الفرز ميارات "كتشمؿ كالبيانات: المعمكمات معرفة االكؿ المجاؿ -

  " قميةالرٌ  كالمحتكيات البيانات كادارة

 في ؿتتمثٌ  ،قميةالرٌ  قنياتالتٌ  خبلؿ مف التفاعؿ ،المشترؾ كالعمؿ كاصؿاني: التٌ الثٌ  المجاؿ -

 كالعمؿ قمية،الرٌ  قنياتالتٌ  خبلؿ مف المكاطنة في كالمشاركة ،ةقميٌ الرٌ  قنياتالتٌ  خبلؿ مف المشاركة

دارة بكة،الشٌ  كآدابي  ة،قميٌ الرٌ  قنياتالتٌ  بلؿخً  فمً  شترؾالمي   الدكلي )االتحاد (.قميةالرٌ  ةكيٌ اليي  كا 

 (2018 لبلتصاالت،
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 في المشاركةك  قمية،الرٌ  التقنيات خبلؿ مف )المشاركة في: تتمثؿ الرقمي: المحتكل استحداث -

 بكة،الشٌ  آدابك  ة،قميٌ الرٌ  التقنيات خبلؿ مف المشترؾ كالعمؿ الرقمية، التقنيات خبلؿ مف المكاطنة

 .ة(قميٌ الرٌ  ةاليكيٌ  إدارة

 حةالصٌ  كحماية ية،كالخصكصٌ  خصيةالشٌ  البيانات كحماية األجيزة، "حماية في ؿتمثٌ ت :بلمةالسٌ  -

 البيئة". كحماية فاه،كالرٌ 

 كنكلكجية،التٌ  كاالستجابات االحتياجات كتحديد ،المشكبلت حؿٌ " في ؿتتمثٌ  شكبلت:المي  حؿ   -

 الكفاءة في الفجكات كتحديد ة،المعرفيٌ  ىداؼاأل لخدمة ةقميٌ الرٌ  قنياتالتٌ  استخداـ في كاإلبداع

 (Vuorikari, et al, 2016) ة"قميٌ رٌ ال

 حيثي  ابؽالسٌ  صداراإل في البيانات مجاؿ تطكير كتـ 2017 العاـ في اإلطار ىذا يرتطك  تـٌ  كلقد

 صداراإل في المشترؾ كالعمؿ كاصؿالتٌ  بند لىإ كاصؿالتٌ  بند تطكير تـٌ  كما ،كالمعمكمات البيانات أصبح

ـ   ونٌ أ (Beardsley, 2022بيرديسمي ) يشير كما ،(2018 لبلتصاالت الدكلي )االتحاد الجديد  قياس يت

 فيرارم ؼرٌ يعي  حيثي  قميةالرٌ  الكفاءة مدل قياس خبلؿ مف شخص لكؿ قميةالرٌ  الميارات

(2013Ferary,،) المعمكمات لتكنكلكجيا كالمبتكر قدمكالنٌ  الكاثؽ "االستخداـ يابأنٌ  قميةالرٌ  الكفاءة 

 في المشاركة أك ك/ كاالندماج رفيوكالتٌ  عمـكالتٌ  كظيؼكالتٌ  بالعمؿ قةلمتعمٌ ا األىداؼ لتحقيؽ كاالتصاالت

  المجتمع"

ـ   كمف ـ   ث  لقياس بأداة المدارس لتزكيد ىامان  مرجعان  صبحأ بحيث ميفلممعمٌ  الكفاءة طارإ اشتقاؽ ت

ـ   كما قمية،الرٌ  ميفالمعمٌ  ككفاءات قميةالرٌ  لمتقنيات استخداميا في عؼكالضٌ  ةالقكٌ  نقاط  داةا تطكير ت

SELFIE)) استخداـ في كثقتيـ بلبكالطٌ  ميفالمعمٌ  دراتقي  لتقييـ استخداميا يمكف اإلنترنت عبر أداة كىي 

 اإلطار إلى تستندي  ياأنٌ  حيث ،البحث في قكم   أساس لؤلداة (..2021Costa, et al) قميةالرٌ  قنياتالتٌ 

 قميالرٌ  العصر ـتعمٌ  زيعزٌ  الذم (Dig comp Orgان )رقميٌ  ةالمختصٌ  عميميةالتٌ  لممنظمات األكركبي
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(Kampylis, et al. 2015.) اداة ستخدـتي  حيث (SELFIE) في ميفلممعمٌ  ةقميٌ الرٌ  الميارات لمقارنة 

 أزمة آثار تقييـ بيدؼ ،اإلغبلؽ( كبعد اإلغبلؽ كأثناء اإلغبلؽ )قبؿ الكباء مف حاسمة لحظات ثبلث

COVID- 19 الرقمية. التقنيات استخداـ في مميفالمع ميارات عمى 

ّّ(DLGF)ّالعالميّالرقميةّبالمعارؼّاإللماـّإطار

 المتحدة األمـ منظمة كضعتو الذم ( DLGF ) العالمي الرقمية بالمعارؼ اإللماـ إطار استخدـ

 يةقابم كثرأ ليصبح اقتصاديان  مختمفة بمداف مف تجريبية دراسات ( UNESCO ) كالثقافة كالعمـ لمتربية

 لممؤشر األساس لتحقيؽ قاعدة يعتبر إطار إليجاد ىدؼ .حيث المتقدمة غير البمداف في خاصة لمتطبيؽ

 يحرزكف الذيف كالكبار لمشباب المئكية النسبة " (: SDG ) 4 ،المستدامة التنمية ىدؼ مف 4.4.2

 40 مف عرض اإلطار ذاى كضع فكتضمٌ  ،" قميةالرٌ  اإلدارية ميارات في لمكفاءة نياالدٌ  المعايير مستكل

 DLGF)) إطار استكمؿى النياية  كفي ،Dig compطاربإ ارتبطت قميةالرٌ  بالمعارؼ لئللماـ عالميان  إطاران 

 الكفاءاتك  "كالبرمجيات األجيزة تشغيبلت " ىما إضافييف اختصاص بمجالي القائـ Dig comp)) إطار

 التفكير " أم " المشكبلت "حؿ صاختصا مجاؿ ضمف كاحدة إضافية ككفاءة بالمينة، المتعمقة

 (.5 ص، الرقمية الميارات تقييـ الحسابي")دليؿ

ّ(DISTOالرقميةّ)ّالمياراتّإطار

 يةكمٌ  في الباحثيف مف فريؽ قاـ ،(DISTO) المممكسة النتائج إلى قميةالرٌ  الميارات مف االنتقاؿ

 رئيس إطار بكضع خريف،آ احثيفب بيف مف ديؾ، فاف افكج ديكرسف فاف ألكسندر بقيادة لبلقتصاد لندف

 المممكسة تائجالنٌ  إلى قميةالرٌ  الميارات مف نتقاؿاإل مشركع في درجكأي  الرقمية، الميارات لفيـ آخر

(DISTO) تكنكلكجيا استخداـ كنتائج ،قميةالرٌ  كالمشاركة قميةالرٌ  مقاييس الميارات سفح  يي  الذم 

 .كاالتصاالت المعمكمات
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 "ميارات شعار تحت متعددة بحكث بإجراء (Deursen, et, al 2015) ،خركفكآ كقاـ ديكرسف 

 مفزيكفكالتٌ  مةالمتنقٌ  ؼكاليكاتٌ  الحكاسيب لكصؼ "قميةالرٌ  "الكسائطمصطمح  نمكذجيما كيستخدـ اإلنترنت"

  .كاإلنترنت" قميٌ الرٌ 

 (:6 ص ،الرقمية الميارات تقييـ دليؿمجاالت ) أربع في الميارات اإلطار ـكينظٌ 

  .سميةالرٌ  الميارات قميةالرٌ  الكسائط تشغيؿ ميارات - شغيميةالتٌ  الميارات ال:كٌ أ

 .ةشعبيٌ التٌ  كالكصبلت القكائـ مثؿ قميةالرٌ  لمكسائط الخاص الييكؿ مع عامؿالتٌ  ثانيا: ميارات

 .قميةالرٌ  الكسائط في كتقييميا كاختيارىا المعمكمات عف البحث ميارات - المعمكمات ثالثا: ميارات

 األىداؼ لبمكغ ةقميٌ الرٌ  الكسائط في الكاردة المعمكمات تكظيؼ ميارات - االستراتيجية رابعا: الميارات

 .خصيةالشٌ 

 استنادا الذاتي التقييـ عمميات تختبر كيفت( التي )اداة يشمؿ بحيث طاراإل ىذا تحديث كجرل

 ,Deursen) )خركفكآ ديكرسف تالميارا مستكل حيث مف صحيحة نتائج كجدتأ فإنيا اليلؤلداء، كبالتٌ 

et al 2012). 

ّالجديدّالساسيةّالرقميةّالمياراتّإطارّ

 زي يركٌ  حيثي  ،ةقميٌ الرٌ  اشديفالرٌ  ميارات حدةالمتٌ  المممكة في استحداثو تـٌ  الذم اإلطار ىذا شمؿى 

 كمعالجة كاصؿ،التٌ  الميارات: مف فئاتو  مسي خى  يشمؿ كىك ،المستقبؿ في منةاآل الميارات عمى اإلطار

 )إطار اإلنترنتعمى  كالقانكنية اآلمنة كالكينكنة المشكبلت، كحؿ   كالمعامبلت، كالمحتكل، المعمكمات

 .(2018 األساسية، الرقمية الميارات
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 اإلطار ىذا Go ON UK)) تدعى الرقمية لمياراتبا مختصة ةبحيٌ بالرٌ  عنىتي  ال منظمة أنشأت  

 كنكلكجياالتٌ  شركات مف صمتخصٌ  فريؽ مع شاكرالتٌ  خبلؿ مف 2018 عاـ في ثد  كحي  ،2015 عاـ في

 .(,Ryder 2018) التخصصات مختمؼ مف منظمة 400 بري يق ما مع عاكفكبالتٌ 

 كىك حدة،المتٌ  المممكة في قميٌ الرٌ  المستيمؾ رمؤشٌ  عمى تؤثر اإلطار ىذا في الكاردة كالميارات"

 في مرة آخر جرمأي  المتحدة المممكة سكاف مف 9000 مؿيش ةكالماليٌ  ةقميٌ الرٌ  لمميارات أساسي استطبلع

 .(7 الرقمية، ص الميارات )دليؿ ،2019 عاـ

 لؤلفراد ةقميٌ الرٌ  الميارات تقييـ لياتآ تحديد في اشتركت االطر ىذه جميع فٌ أ الباحثة كتستنتج

 ىذه عمى قائمة ةقميٌ الرٌ  الميارات تقييـ لياتآ جميع فٌ كأ ،ستيمكيفمي ال كأ ميفمعمٌ كال ،راشديفكال بالغيفال

 فكيكمي  ،((dig com الرقمية لمكفاءات العالمي طاراإل مف رئيس بشكؿ استنباطيا تـٌ  التي ،طراألي 

 بعضي  حدثتاستى  بينما ،دةمحدٌ  داؼو أى كضمف لمحاجة تبعان  تطكيرىا تـ قد طراأل ىذه افٌ  في االختبلؼ

 فيما ،رئيسة مجاالت ربعةأ ضمف فياكصنٌ  مياراتال ـقسٌ  الذم ((DLGFاطار مثؿ جديدة مجاالتو  طراألي 

 صةمخصٌ  معايير ككضع المممكسة تائجالنٌ  خبلؿ مف ةقميٌ الرٌ  الميارات قياس عمى (DISTOاطار) عمؿ

  .تحسينيال الميارات ىذه لقياس

 تساعد طراألي  ىذه فٌ أ نممح فإننا بينيا كالمقارنة طراألي  ىذه ماىية الباحثة تحميؿ خبلؿ كمف

 مدل عف حقيقية مؤشرات عطيتي  كىي قميةالرٌ  لؤلدكات استخداميـ لمدل اتيالذٌ  قييـالتٌ  عمى ميفالمعمٌ 

 في المشاركة خبلؿ مف صاالتكاالتٌ  المعمكمات لتكنكلكجيا استخدامو كمدل ،قميٌ الرٌ  ـالمعمٌ  كفاءة

 خبلؿ مف ممحنى  فأ يمكننا كما ،المختمفة التطبيقات اك تاالنترن خبلؿ مف سكاء الخاصة االستبيانات

ـ   ،كركبياألي  االتحاد في مياعي  ساتمؤسٌ  لعمؿ تخضعي  يانٌ أ طراأل ىذه دراسة  دقيؽو  كؿو شب ياصياغتى  كيت

 كمدل ،وذاتً  لتقييـ ـمعمٌ  لكؿ ةالحريٌ  عطيتي  بؿ ،قميٌ الرٌ  دريسلمتٌ  دو مكحٌ  نظاـو  أمٌ  تفرض ال لكنيا ،كمينيٌ 

 ىذه جميع كتشترؾي ، عميـالتٌ  فييا يتـٌ  تيالٌ  كالمكاقؼ ،كمعارفو واراتً مي مع يتناسبي  بما كنكلكجيالمتٌ  استخدامو
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 عمـالتٌ  مع متكيفان  مان معمٌ  منو تجعؿ الميارات مف مجمكعة قميٌ الرٌ  ـالمعمٌ  يمتمؾ فٍ أ عمى أكيدالتٌ  في طراألي 

 . قميٌ الرٌ 

ّالكاديميّ ّداءثانيا:ّال

ّالكاديمي:ّالداءّمفيوـ

 مف نةمتمكٌ  مةمتعمٌ  جياؿأ اعداد في التي تيساىـ الكظائؼ أىـ مف جامعيٌ ال دريسالتٌ  كظيفة تعد  

 غفاؿي إ مكفيي  ال اليكبالتٌ  ،تسارعمي  ركتطكٌ  تغيرات مف فييما يحدث ما بكؿ   كالمستقبؿ الحاضر مكاجية

 جك   يف ،ةدريسيٌ التٌ  مياميـ داءأ عمى القادريف دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ مف ةبى لنخي  الجامعة امتبلؾ ةىميٌ أ

 داءاأل تقكيـ لىإ الحاجة تنبع ىنا كمف ،عمميةالتٌ  ةالعمميٌ  جكدة في ساىـتي  مكاناتكا   كظركؼو  كاديميأ

بآخر  أك بشكؿو  ستكاهمي  فحسٌ كتي  داءاأل ةفاعميٌ  زيادة في ساىـتي  بحيث دريسالتٌ  ىيئة ألعضاء كاديميٌ األ

  (.2014 ،حسيف أبك)

 الكتساب شيطالنٌ  اإليجابي   الفعؿ " وبأنٌ  األداء كالعمكـ قافةكالثٌ  ةلمتربيٌ  ةالعربيٌ  مةالمنظٌ  فتعرٌ  كقد

 (.2003 )جاد، المكضكعية لممعايير بعان تً  ياأدائً  مف دالجيٌ  فمك  كالتٌ  المعمكمة، أك القدرة أك الميارة

 لفظي  كرد كقد كاإلتقاف، باإلخبلص سبلـاإل قرنو الذم ،سبلمياإل الفكر في العمؿ يكازم كاألداء

قيؿً  تعالى: قكلو مثؿ (،2006 آخركف،ك  طعيمة) مكضعان  (359) فػي الكػريـ القػرآف فػي اتوبمػشتقٌ  لعمػؿا  )كى

ميكا مىكيـٍ  الم وي  فىسىيىرىل اٍعمى سىتيرىد كفى  كىاٍلميٍؤًمنيكفى  كىرىسيكليوي  عىمى اًلـً  ًإلىى كى ـٍ  كىالش يىادىةً  اٍلغىٍيبً  عى ا فىيينىب ئيكي (،تىعٍ  كيٍنتيـٍ  ًبمى  مىميكفى

 تتفاعؿ التي عماؿاأل مف لمجمكعة نتيجة متكاممةو  منظكمةو  عف داءاأل ركيعبٌ  «.105 اآلية التكبة: سكرة»

 (:2011 )مجيد، رىايذكي  ثبلثة بعادأ ضمف يابيني ا فيم

 صة.المتخصٌ  نظيميةالتٌ  كحداتيـ إطار في األفراد أداء .1
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 سة.لممؤسٌ  ةالعامٌ  ياساتالسٌ  إطار في نظيميةالتٌ  الكحدات أداء .2

  .ةكالثقافيٌ  ةكاالجتماعيٌ  ةاالقتصاديٌ  البنية إطار في سةالمؤسٌ  أداء .3

 ان عقميٌ  أك حركيان، أك لفظيان، يككف فٍ أ مكفيي  األداء فٌ أ استنتاج مكفيي  التربكم   دباأل خبلؿ كمف

 باألداء عرؼيي  لما عريفاتكالتٌ  كضيحاتالتٌ  مف العديد ربكمٌ التٌ  دباأل كردأ الي(، كبالتٌ 2013 )ىاركف،

ـي  ىك األكاديميٌ  داءاأل فٌ أ (2016) نصار يشير حيث جراءاتو  كسمككياتو  عممياتو  بتنفيذً  ـالمعمٌ  "قيا  كا 

ّ."أك خارجيا ةالتدريسيٌ  داخؿ القاعة عميـالتٌ  ةبعمميٌ  ترتبطي  ةتعميميٌ  ميارات إلى شيرتي 

 كتخطيطو عميـبالتٌ  ؽتتعمٌ  كنشاطات أعماؿ مف المدرس بو يقكـي  ما" (2015عايدة )السٌ  فوعر  كيي 

 مع كيؼالتٌ  إلى باإلضافة كاالجتماعيٌ  كالحركيٌ  المعرفيٌ  مكؾالسٌ  خبلؿ مف كتحميمو كتقكيمو كتنفيذه

 كمياراتو  عماؿو أ مف نجزاتمي  مف سالمدرٌ  بو يقكـي  "ما (2019سالـ ) فوعر  تي ك  ."رالمتغيٌ  عميميٌ التٌ  المكقؼ

 قدرةي  " و( بأنٌ 2020عبدالعاؿ ) فوعرٌ يي  بينما السمكؾ". كأ األداء مبلحظة خبلؿ مف ياقياس مكفيي  ،ككفاياتو 

ـ   ،ما بعمؿو  يرتبط ما بسمكؾو  القياـ عمى المعمـ  كالميارة المعرفة فكيتضمٌ  ،قكؿ كأ بفعؿ عنو عبير  التٌ  كيت

 ةعميميٌ التٌ  المادة إعطاء"األداء  ف  أ (2019 )الزىراني، ذكر فيما "ة.عميميٌ التٌ  ةبالعمميٌ  يختص   فيما كاالتجاه

 مدل كىك ".قييـكالتٌ  المبلحظة خبلؿ مف قياسيا مكفيي  تيكالٌ  عميـالتٌ  مراحؿ في ساندةو مي  مياراتو  خبلؿ مف

 بيذه ترتبطي  تيالٌ  مككياتكالسٌ  كاألنشطة كاألعماؿ عمميةالتٌ  – عميميةالتٌ  بالكاجبات كقيامو ـالمعمٌ  تنفيذ

 .(2019 )زبار، الكاجبات

 بمياـ بالقياـ ان ارتباط يرتبطي  ربكمٌ التٌ  دباأل كأ سبلمياإل الفكر في كد األداءكر  الباحثة كتستنتج

 كما ،سالمدرٌ  بو يقكـي  مابً  كثيقان  ارتباطان  يرتبطي  ونٌ فإ ؛المعمـ داءأ يخص   كبما معيف نظاـ ضمف دةمحدٌ 

 مرتبط كىك ،التدريس كمحتكل كالمفاىيـ ؼالمعار  بنقؿً  رتبطو م معيفو  ىدؼو  تحقيؽ جؿأ مف عنو يصدري 



44 

 

 بو يقكـي  ما كؿ   و: بأنٌ الباحثة كتعرفو ،االنجاز عمى كالقدرة كاالتجاىات كاالدكات كالميارات بالمعارؼ

 تزامف.مي  غير كأ تزامفمي  بشكؿ ميفلممتعمٌ  دريسيالتٌ  المحتكل تكصيؿ جؿأ مف سالمدرٌ 

ّ:الكاديميّ ّالداءّةىميّ أ

 التخاذ كتكجيييـ مبةالطٌ  تأىيؿ في ىامان  دكران  يؤٌدم األكاديميٌ  األداء أفٌ  (2018) عميكات يؤكد

 في األكاديميٌ  األداء أىمية فكتكمي  شكبلت،المي  حؿ   ميارات اكسابيـ إلى جانب يـحياتً  في ةو يمٌ مي  قراراتو 

عدادىـ قيفكالمتفكٌ  بدعيفالمي  صقؿ  حيث الطالب، لدل ثراءاإل مكامف ىـأ مف األكاديميٌ  األداء كيعد   ،كا 

 زىـحفٌ تي  تيالٌ  ةً عميميٌ التٌ  رصالفي  كامؿى  مبةً لمطٌ  ـالمعمٌ  ريكفٌ  كما زة.كمتميٌ  عةمتنكٌ  كحمكؿ أفكار لو تاحي يي 

 بعضيـ مع كتعاكنيـ تفاعميـ خبلؿ مف لدييـ ما بأفضؿ لمخركج كتتحداىا يـدراتً قي  ةتنميٌ  عمى ىـساعدكتي 

  .القرارات خاذكاتٌ  خطيطالتٌ  عمى كتدريبيـ ةالمسؤكليٌ  مف قدران  تحٌمؿ كتشٌجعيـ عمى البعض،

 بومكاىً  كصقؿ البالطٌ  ةشخصيٌ  لتنمية رصةفي  ؿشك  يي  زالمتميٌ  األكاديميٌ  األداء بأفٌ  القكؿ مكفكيي 

 كتكفير مبةالطٌ  احتياجات تمبية عمى الجيدي  ـالمعمٌ  ساعدكيي  فكير،كالتٌ  بالمعرفة الحياة غمار ضك خلً  وكتأىيمً 

  .القرارات كاتخاذً  شكبلتالمي  كحؿ   ،المكاقؼ مع عامؿالتٌ  في يـكتشجيعً  ةالعمميٌ  درتيـقي  لتطكيرً  رصى في 

 ،بالجامعة ةالخاصٌ  ىداؼاأل تحقيؽ في فتكمي  األداءى  ةأىميٌ  أفٌ  (2014) حسيف كأب دؤكٌ كي

 جتمعاتالمي  تطمباتمي  تمبية عمى ةالقادر  ىمةالمؤٌ  خرجاتالمي  فمً  جتمعً المي  احتياجاتً  بتمبيةً  يرتبطي  ما ةن كخاصٌ 

 ،ذاتيان  نفسيـأ تطكير عمىلمساعدتيـ  دريسالتٌ  ىيئة أعضاء داءأ تقييـ مف بدٌ  ال بالتاليك  ، عاـ شكؿو بً 

 عطاءإ قييـالتٌ  ساعديي  كما ،العمميٌ  كالبحث دريسالتٌ  في داءاأل مستكيات عمىأ كتقديـ ،يـاتً عمجتم كخدمة

 تحقيقو كمدل بيا تكميفو تـ التي لممياـ نجازاإل مستكياتً  عف كاضحةن  صكرةن  دريسالتػٌ  ىيئػة عػضك

 شخاصاأل تكافر مدل عمى عرؼلمتٌ  لياتآ كالمسؤكليف داراتاإل عطاءإ داءألا تقييـ ساعديي  كما ،لؤلىداؼ

 (2017 ،نٌصار) التعميمية. سةالمؤسٌ  ىداؼأ تحقيؽ في مساعدتيـك  ،الكفاءة ذكم ميفالمؤىٌ 
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 كاتجاىات معارؼ تشكيؿ في ىاـ نصرعي  دريسالتٌ  ىيئة ضكعي  داءأ فٌ أ الباحثة جستنتت سبؽ كمما

 يرتبطي  مفيكـ ككنو لكيتعدٌ  ،شخصياتيـ كبناء ،امكاناتيـ كتفعيؿ دراتيـقي  كبناء ،خبراتيـ كربطً  ميفالمتعمٌ 

 الجامعة درةقي  قكيـت ركائز مف ساسيةأ ركيزة عد  يي  داءاأل فٌ أ كما ،فقط عميميالتٌ  المحتكل كنقؿ دريسبالتٌ 

 بحيثي  يجابيإ شكؿو بً  جتمعالمي  عمى ينعكس ما حدياتالتٌ  مكاجية عمى عالية بكفاءة عيتمتٌ  جيؿو  عدادإ عمى

ـ    .جيد عدادو كا   قدراتو بً  عيتمتٌ  جيؿو  انشاء يت

ّالكاديميّالداءّكفايات

 فإفٌ  اليكبالتٌ  ،عالـال نحاءأ جميع في رتتغيٌ  ةعميميٌ التٌ  نظمةاأل فٌ أ (2003) اليكنسكك دتؤكٌ 

 الحاجة تنبع ىنا كمف ،نظمةاأل ليذه صبلحاإل جزاءكأ افركأ ىـ  أ حدأ ىك ميفلممعمٌ  المينيٌ  طكيرالتٌ 

 ،االنترنت كثكرة التكنكلكجي التقدـ مع يتناسب بما مياراتيـ كتطكير ميفالمعمٌ  كفايات بتطكير لبلىتماـ

 ،كاالتصاالت كالتفاىـ ،المشكبلت كحؿ ،النقدم بالتفكير تتعمؽ كالتي ،كالعشريف الكاحد القرف كميارات

 كاالبتكار. كاالبداع ،الرقمية كالميارات كالحكسبة

 ،زمافاأل اختبلؼ رغـ الحياة في يستجد ما لكؿ مكاكبه  ونٌ أ ثبتليي  دائما سبلمياإل المنظكر كيأتي

 معارفو بناء خبلؿ مف هتطكير  عمى كحرصو ،بالفرد سبلـاإل اىتماـ لىإ (2008غالب ) يشير حيثي 

 طو سكرة تعالى قكلو في ان جميٌ  ذلؾ كيظير ،العمـ في كخاصة االستزادة ىميةأ عمى دان مؤكٌ  ،كمياراتو

 عضاءأ ةكخاصٌ  العمـ ىؿأ يضع ما كىذا ،المعنى ؼمكثٌ  نيآقر  نص كىك عمما" نيزدٌ  ربٌ  "كقؿ (114)

 يحقؽ بما كاديميةاأل ـميامي بأداء كاليقكم يـكقدرات مياراتيـ لتطكير كبرأ مسؤكلية ماـأ التدريس ىيئة

 المخططة. ىداؼاأل

 ميفالمعمٌ  تطكير عمى العمؿ مف بدٌ  ال ونٌ أ (Yue,2019) يكمك  (2008الربيعي) مف كؿ   دكيؤكٌ 

 طكيرالتٌ  خبلؿ مف نانٌ أ حيثي  ،كالعشريف الكاحد القرف ميارات ضمفًِ  بلبالطٌ  احتياجات ليكاكبكا مينيان 
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 الكاقعب كربطيا ،الحديثة الميارات كتعمـٌ  ـتفيٌ  يمكننا ،العالي عميـالتٌ  نطاؽ في ةكخاصٌ  ميفلممعمٌ  المينيٌ 

 مياراتيـ في شمكلية كثركأ ةدقٌ  كثرأ يككنكا فأ العالي عميـالتٌ  ميمعمٌ  مف بيتطمٌ  ما كىذا ،دريسالتٌ  عند

 ان مزيد إلى إتقاف يدعكىـ ما ،خرآ  معمـ مأل المينيٌ  طكيرالتٌ  عف مختمؼ تطكيرىـبحيث يعٌد  ،ككفاياتيـ

 ,Lynechلينش) دهكٌ أ ما كىذا ،القادمة جياؿاأل تنمية عمى تساعدىـ تيالٌ  كالكفايات الميارات مف

 ،ميفالمعمٌ  دلل قميالرٌ  عميـبالتٌ  ةالخاصٌ  كالكفايات لمميارات المينية نميةالتٌ  ىميةأ أشار إلى حيث (2018

 نوفإ اليكبالتٌ  ،ةاليكميٌ  يـحياتً  مناحي جميع في كنكلكجياالتٌ  ايشكفيع بطبٌل  مع يتعاممكف يـنٌ أ خصكصان 

 عميـ.التٌ  في تقميدية ساليبأ اتباع الجدكل مف يعد لـ

 عنيا رنعبٌ  "قدرات الكفايات فٌ أ حيثي  ـلمعمٌ ا يتقنيا التي الميارات عف مفيكـ الكفاية ريعبٌ ك 

 انجازه تكقعالمي  يائيٌ النٌ  داءاأل فتككٌ  ،انيةو كجد مياريةو ك  معرفيةو  مياـو  مجمكعةي  تشمؿ سمككية بعبارات

 .(2013 ،)الفتبلكم "المختمفة المبلحظة بكسائؿ رضو مي  عيفمي  ستكلبم

 عامبلن  بكصفيا الباحثيف مف كبيرو  اىتماـو  عمى ةيٌ عميمالتٌ  ةالعمميٌ  في ةالمينيٌ  الكفايات حصمت كقد

 تيالٌ  الكفايات مفيكـى  تناكلت ىامة دراسات جريتأي  كقد ،ءةً كالكفا الجكدةً  مف بقدرو  دريسبالتٌ  لمقياـ مساعدان 

 )مخامرة دراسة مثؿ ،الجامعيٌ  ستاذاأل ككفايات ميارات كاستقصاء التدريس ىيئة عضاءأ بيا عي يتمتٌ 

 (.Alexndar, et al. 2012) خركفكآ ألكسندر كدراسة (2013 ،سبلـكدراسة ) (2014،

 األكاديمي، األداء مركز كىك ةالتعميميٌ  ةالعمميٌ  نجاح في مان مي عنصران  ـالمعمٌ  فٌ أ الباحثة كترل

 زيتميٌ  فأ ـالمعمٌ  فعمى بة،لمطمٌ  بتقديميا يقكـي  جيد ـلمعمٌ  بحاجة فيي جيدة ةيالدراس المناىج كانت فميما

 لخركجكا مبةالطٌ  مستكيات رفع مف نوكتمكٌ  ،القمة لىإ عميـالتٌ  بمينة ترتقي تيكالٌ  كظيفتو في عالية بكفايات

 بالمياـ وقيامً  لضماف ؛كأثنائيا المينة قبؿ جيد بشكؿو  ان معدٌ  يككف فكعميو أ ،ممتازة ةتعميميٌ  بمخرجات

 نكاتج ؽقيح بما كاديميةاأل ككفاياتو قدراتو رفع مسؤكلية ماـأ يجعمو كىذا كجو أكمؿ عمى ليوإ المككمة
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 يمتمؾ أفٍ  ـالمعمٌ  عمى فٌ أ( 2019سالـ ) شيرتي ك المعتمدة،  الجكدة معايير بكفاءة كضمف ةالتعميميٌ  ةالعمميٌ 

 عميو التركيز المعمـ عمى يجب ما أىـ كلعؿ التعميمية العممية إنجاح في تساعده معينة ككفايات ميارات

 (:10) الشكؿ في ىك كما

 

ّ(2102ّ)سالـّ،ةعميميّ ةّالتّ ـّفيّالعمميّ كفاياتّالمعمّ 2ّشكؿّ


ّّخطيط:التّ ّكفايات -

 ألربعةً  يحتاج حيثي  رس،لمدٌ  دالجيٌ  خطيطالتٌ  مف نوتمكٌ  التي الميارات امتبلؾ المعمـ عمى يجب

 كطرؽ ،دريسالتٌ  كأساليب ،المادة كمحتكل ،رسالدٌ  مف ستفادةالمي  الغاية رس:الدٌ  تخطيط لنجاح تدابيرو 

 كالخطة ةاليكميٌ  الخطة: الزمف حسب ىاماف نكعاف خطيطالتٌ  كيضـ   ،تاجالنٌ  لمعرفة قكيـكالتٌ  القياس

 خطيطبالتٌ  اليكمية الخطة عنىتي  بينما البرنامج لكامؿ العاـ بالتخطيط الفصمية الخطة عنىتي  حيث الفصمية،

 راسية.الدٌ  ةالحصٌ  خبلؿ ةعميميٌ التٌ  ةالعمميٌ  لتسيير

 يمي: بما خطيطالتٌ  ةأىميٌ  عمى (2004) الفتبلكم أشار حيث التدريس في كبيرة ةأىميٌ  خطيطكلمتٌ 

 ،العممػيٌ  بػالمحتكل إللمامػو نتيجة راسيٌ الدٌ  الفصؿ دخكؿ قبؿ ـالمعمٌ  نفس في ةقالثٌ  زيادة .1

 الػدرس، لتنفيذ البلزمة كالكسائؿ كاألنشطة ،التدريسية كالطرائؽ ةالتعميميٌ  لؤلىداؼ كتحديده

 التٌقكيـ. عممياتك 
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 بدقة. تحقيقيا بعد درس بكؿ   ةالخاصٌ  ةعميميٌ التٌ  األىداؼ تحقيؽ .2

 أخطاء أك طباعة أخطاء أك ،األخرل المنيج عناصر في أك المحتكل في صكرق أم اكتشاؼ .3

 غكية.لي 

 المكقؼ عناصر تنظيـ مف نوكتمكٌ  ،الصدؼ رحمة تحت األمكر كترؾ اإلرباؾ ـي المعمٌ  بجنٌ يت .4

 بلميذ.التٌ  ـتعمٌ  كتنظيـ التعميميٌ 

 ـالمعمٌ  فليػتمكٌ  ليػا، طخطٌ الم األىداؼ نحكى  ةعميميٌ التٌ  المكاقؼ في رةالمؤثٌ  العناصر جميع يكجو .5

 المنشكدة. األىداؼ تحقيؽ مف

 عتبرتي  بؿ عمـالمي  بيا زيتميٌ  التي الكفايات أىـ   مف تعد   خطيطالتٌ  كفاية ف  أ نجدي  سبؽ ما مف خبلؿ

 ترتيب في كلكيةأ خطيطالتٌ  يعطي بحيث ،خطاءاأل كأ اليفكات في الكقكعً  فمً  ـً لممعمٌ  يان كاق ان درع الكفاية ىذه

 يساعد التخطيط فأ كما ،زهكتميٌ  موتقدٌ  يعيؽ قد ذمالٌ  المفاجآت لعنصر ـالمعمٌ  يخضعي  ال يالكبالتٌ  ميامو

 تحقيقيا. سيكلة اليكبالتٌ  ىدافوأ يخدـ فيما كمعارفو كمياراتو قدراتو تركيز عمى ـالمعمٌ 

ّالتنفيذ:ّكفايات -

 عميـالتٌ  ةعمميٌ  بتنفيذ سالمدرٌ  بيا يقكـي  تيالٌ  ةبالكيفيٌ  بطترتى  نفيذالتٌ  ميارة أفٌ  (2017) دية أبك دتؤكٌ 

 بدءان  ميارات ةعدٌ  كتشمؿ ،ساليبكاأل كالكسائؿ ناسبالمي  ياؽالس   اختيار خبلؿ مف ةالتعميميٌ  المكاقؼ كتقديـ

 دافعيتيـ ثارةكا   ،ميفالمتعمٌ  خصائص مراعاة مع ،سئمةكاأل قكيـكالتٌ  عميميٌ التٌ  حتكلالمي  كعرض مييدبالتٌ 

 التعميمي. لمكقؼا غمؽك 

 يانٌ أ كالدراسات بكيةالتر  بحاثاأل مف كثير في نفيذالتٌ  ميارة استعراض خبلؿ مف الباحثة كترل

 عمى ساعدتي  تيالٌ  بالكسيمة يميعمالتٌ  حتكلالمي  تكصيؿ عمى ـالمعمٌ  درةقي  مدل في ةو ىميٌ أ األكثر ةالعمميٌ 

 ،ةالتعميميٌ  ةالعمميٌ  مف جزءان  يككنكا فأ فرصة ئيـعطاكا   انتباىيـ كلفت ،دافعيتيـ ثارةكا   بلبالط   تحفيزً 



49 

 

 ساليبكاأل الكسائؿ في نكيعالتٌ  عمى ومركنتً  كمدل ،المختمفة وكقدراتً  وكمعارفً  مياراتو المعمـ كظؼي يي  بحيث

 ليا. خطيطالتٌ  تـٌ  تيالٌ  ىداؼاأل وتحقيقً  ـخدً تى  تيالٌ  المختمفة

ّعميـالتّ ّعمميةّإدارةّاياتكف

 تحقيؽكلً  جيد، بشكؿو  عميميةالتٌ  ةالعمميٌ  ديريي  أفٍ  ـالمعمٌ  عمى يجب ونٌ أ (2005) الفتبلكم يذكر

 تقديـ ةعمميٌ  ـينظٌ  أفك  كالمراقبة. كالتعديؿ كالتكجيو اإلدارة :كىي ،أساسيةو  مياراتو  أربع مؾيمتى  أف عميو ذلؾ

 ثقتيـ كتعزيز كارشادىـ مبةالطٌ  تكجيو الى باإلضافة ةالتعميميٌ  ةالعمميٌ  يرً سى  عمى كالمحافظة رسالدٌ 

 مراقبة كتضمف لؤلفضؿ، ـالمتعمٌ  سمكؾ تعديؿ عمى قدرتو عميـالتٌ  الستراتيجيات وفيم يضمف كما بأنفسيـ،

  جيدة. كمخرجات مناسبة ببيئة ـالمعمٌ  خركج فييا المؤثرة كالعكامؿ ةالتعميميٌ  ةالعمميٌ  ظركؼ

ّ:التقويـّكفايات -

 لؾذ ،المرجكة االىداؼ تحقيؽ في التربكم االدب مف كرد فيما التقكيـ حتمية عمى اتفاؽ يكجد

 فسيةالنٌ  الجكانب في ـالمتعمٌ  نمكٌ  لتقكيـ يػستخدميا كأفٍ  قكيـالتٌ  لياتآ مف مجمكعة المعمـ عند امتبلؾ

 الخطط في تعديؿ أمٌ  بشأف نسباأل القرار اتخاذ اليكبالتٌ  استمراره، ليضمفكافة؛  ةكالجسميٌ  ةاالجتماعيٌ 

  (.2013 )ىاركف، التدريس طرؽ كأ

 يمتمكيا تيالٌ  كالتقكيـ قييـكالتٌ  القياس بميارات عنىتي  قكيـالتٌ  كفايات إلى أفٌ  (2019سالـ ) شيرتك 

 اصدار ثـ كمف لمقياس، ةكصفيٌ  صيغة ضفاءكا   كمية، بصكرة البالطٌ  أداء قياس لىإ تشير تيكالٌ  ـالمعمٌ 

 قساـ:أ ثبلثة لىإ قكيـالتٌ  يقسـك  ،ذلؾ مراأل مبتطٌ  إذا األكضاع تصكيب كمحاكلة حكـو 

  ٌة.التعميميٌ  بالعممية البدء قبؿ مككيكالسٌ  المعرفيٌ  الطمبة مستكل معرفة :شخيصيٌ التٌ  قكيـالت 

  ٌة.التعميميٌ  العممية اثناء مككيكالسٌ  المعرفيٌ  مبةالطٌ  مستكل معرفة :نيٌ يالتكك  قكيـالت 
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  ٌة.التعميميٌ  ةالعمميٌ  بعد مككيكالسٌ  يالمعرف الطمبة مستكل معرفة الختامي: قكيـالت 

 :يمي ما كمنيا ،التقكيـ كاؿشأ مف العديد إلى (2009) شممة أبك أشار حيث عديدة، أشكاؿ قكيـكلمتٌ 

 أربعة إجرائو كقت حيث كمف ،(رالمصغٌ  كالتقكيـ ر،المكبٌ  قكيـ)التٌ  نكعاف: مكليةالشٌ  حيث مف

 كتقكيـ ،النيائيٌ  أك البعدمٌ  قكيـكالتٌ  البنائي، أك التككيني لتقكيـكا التمييدم، أك القبمي )التقكيـ ىي: أنكاع

 تقكيـ ي،كمٌ  )تقكيـ نكعاف: فيي خبللو مف جمعستي  التي المعمكمات حيث مف (، أٌمايانةالصٌ  أك المتابعة

 قكيـكالتٌ  اخمي،الدٌ  قكيـالتٌ  ىي: أنكاع ثبلثة عمى فيي تطبيقو عمى المشرفة مطةالس   حيث مف أما ،(نكعيٌ 

 .(الخارجيٌ  -الداخميٌ  قكيـكالتٌ  ،الخارجيٌ 

 ال كىي ،عميـالتٌ  ةعمميٌ  مراحؿ جميع في رةستمٌ كمي  ىامة يةعممٌ  قكيـالتٌ  أفٌ  نستنتج سبؽ كمما

 االستفادة كدرجة ىداؼاأل ؽتحقٌ  مدل ياخبلل مف ظيريى  ةتراكميٌ  ةعمميٌ  ياإنٌ  بؿ معيفو  مكقؼو  عمى ري تقتصً 

 منيا.

ّوالتواصؿ:ّالتصاؿّكفايات

 الكممات خبلؿ مف الٌناس يستخدميا إنسانية حاجة صؿاك التٌ  فٌ إلى أ (2019) سالـ شيرت

 يكد، كما المستقبؿ الى الرسالة إيصاؿ عمى المرسؿ ساعدتي  كالتي الكجو، كتعابير الجسد كلغة شاراتكاإل

 كاصؿالتٌ  كفاية كتبمغ كاصؿ،التٌ ك  تصاؿاال عممية لنجاح ان ميمٌ  أيضان  الرسالة فيو ترد الذم ياؽالسٌ  كيعتبري 

 عف بعيدا مبةالطٌ  مع عبلقتو ريطكٌ  فأ سالمدرٌ  عمى لذا ؛خرلاألي  التدريس ميارات بيف ان ميمٌ  مبمغان 

 بشكؿ مشاعرىـ ؿتقبٌ  مراعاة مع الجسد كلغة البصرم كاصؿالتٌ  اىمية عمى محافظا كبطريقة االنفعاالت

 حماس تثيري  ككاضحةه  ميذبةه  لغةه  كالتخاطب بو، كمناداتيـ سمائيـأ حفظ ةىميٌ أى  مع المتبادؿ االحتراـ ديكلٌ 

 ـ.لمتعمٌ  الطبلب كدافعيةي 
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 كىي ،وئداأ ثناءأ ـالمعمٌ  بيا زي يتميٌ  التي لمكفايات خرآ مان تقسي (2005) العصيمي يذكر فيما

  ساسية:أ كفايات ثبلث في دي تتجسٌ  ،كنكلكجياكالتٌ  قنيةالتٌ  صرً لع كمكاكبة قةمتعمٌ  مينية اتكفاي

 بحيث ـي المعمٌ  يمتمكيا التي بالمعرفة ؽتتعمٌ  كىي ،ان كعارف ان باحث ـي المعمٌ  عتبري يي  : بحيثمعرفيةّكفاياتّ-

ّ.كتطكيرىا المعرفة أىمية في يقيف كلديو ،لمطبلب المعرفة ىذه تمرير عمى ان كقادر  ليا مصدران  يككف

 كتحكيؿ نترنتكاإل بكاتالشٌ  استخداـ مف فتمكٌ ي بحيث قميٌ الرٌ  ـالمعمٌ  تصؼّومينية:ّتعميميةّكفاياتّ-

 تكظيفيا يتـ حتى ؛كنكلكجياالتٌ  ىذه عمى تدريبيـ خبلؿ مف طبلبولً  جربةالتٌ  ىذه ركيمرٌ  ،عميميٌ التٌ  حتكلالمي 

ّ.التطكر مع أقمـكالتٌ  كيؼالتٌ  عمى قادر دمتجدٌ  ـمعمٌ  كىك ،ةكالعمميٌ  ةالعمميٌ  حياتيـ في

 السمكؾ معايير ضمف لممعمـ الشخصية بالصفات الخاصة الكفايات :ّتصؼواجتماعيةّثقافيةّكفاياتّ-

ّ.كمميما محفزا متميزا مبتكرا يككف بحيث ادائو تحكـ التي كالقيـ االخبلؽ بمنظكمو كتتعمؽ كالديمكقراطية

ّبػ:ّؽيتعمّ ّخرآّتصنيؼّضمفّالكفاياتّ(2102بوابّ)ّـقسًّّبينما

 عميـالتٌ  عممية اجراء جؿأ مف ـالمعمٌ  يمتمكيا التي ةالميار  عف رعبٌ تي  :ّدريسيةالتّ ّالكفايات 

 كتقكيـ ،الدرس كتنفيذ ،الدرس تخطيط كفايات لىإ كتنقسـ ،عميميالتٌ  المحتكل مف نوتمك   كمدل

ّكالتفاعؿ. كالتكاصؿ التعامؿ ككيفية الصفية اإلدارة كفاياتك  ،الدرس

 خبلؿ مف ،بلبالطٌ  بيفى  يعوشيي  الذم العاـ الجك   خبلؿ مف تظيرّالنسانية:ّالكفايات 

ّ.كدم   كبشكؿ كالمساكاة باالحتراـ عامؿكالتٌ  ةكالديمقراطيٌ  كالمناقشة الحكار

 ؽتحقٌ  مدل معرفةلً  قكيـالتٌ  رصد عمى ـالمعمٌ  درةقي  خبلؿ مف تظيري قويمية:ّالتّ ّالكفايات 

ّبلب.الطٌ  تقكيـ اليكبالتٌ  عميميةالتٌ  سةبالمؤسٌ  ةالخاصٌ  ىداؼاأل
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 عمى درتوقي  كمدل نترنتكاإل كنكلكجياالتٌ  في ـمعمٌ ال اتبميار  ؽتتعمٌ  كنولوجية:لتّ اّالكفايات 

ّ.األكاديميٌ  وئداأ ثناءأ تكظيفيا

 في كردت تيالٌ  قسيماتالتٌ  مف كغيرىا قسيماتالتٌ  ىذه عمى االطبلع خبلؿ مف الباحثة كترل

 الكفايات كتبكيب تصنيؼ في االىتماـ جؿ   اىتمت كالتي ،كمتعددة ،كمتمايزة ،كثيرة كىي ربكمٌ التٌ  دباأل

 جكانبب ان ممٌ كمي  معان مطٌ  المعمـ ككف ةميٌ أى ،كاديميٌ األ وبأدائً  مةالمتمثٌ  وميامً بً  وقيامً  ثناءأ ـلممعمٌ  زمةبٌل ال

 التي المبتكرة باألساليب كتكظيفيا ،كفاياتو تحديد عمى قدرتو مدلبً  ؽتتعمٌ  كالتيكافة،  التعممية العممية

 مكفيي  ، كالعمـالتٌ  ادارة عممية ظؿ في كمترابطة ىامة الميارات ىذه فجميعي  ،كالرقمنة طكرالتٌ  عصر تكاكب

 وئداأ ثناءأ المعمـٌ  بيا زيتميٌ  التي كالميارات الكفايات مف كفاية ك ميارة فكؿ   ؛الميارات ىذه تجزئة

 قكيـالتٌ  خبلؿ مف ثراأل نممح نانٌ فإ تاليكبالٌ  ،داءاأل مراحؿ مف  مرحمة عمى بآخر كأ بشكؿ تؤثر دريسيٌ التٌ 

 .ىداؼاأل تحقؽ مدل لمعرفة ـالمعمٌ  بديويي  الذم يائيالنٌ 

ّ:الكاديميّ ّالداءّمعايير

 ما عمؿو  انجاز كأ ىدؼ لتحقيؽ ـالمعمٌ  في تكافرىا الكاجب ركطالشٌ  لى( إ2017 درباؿ) شيرتي 

  أىميا: يأتي كفيما

 :كمدل اإلنجاز رعةكسي  ةبالكميٌ  كييتـٌ  منو، عتكقٌ مي  ىك ما معى  بالمقارنة الفرد نجزهيي  ما اإلنتاجية 

 تقاف.اإل

 كاإلجازات. كالغياب كالحضكر كالكقت كائحكالمٌ  بالقكانيف ـالمعمٌ  التزاـ مدل لتزاـ:اإل 

 مكر.األي  كلياءكأ مبةكالطٌ  سوكرئيً  وزمبلئً  مع ـالمعمٌ  تعاكف مدل في يتمثؿ :الجماعيٌ  العمؿ 

 لىإ باإلضافة مياراتو كتنمية ونفسً  تطكير عمى كقدرتوً  ـالمعمٌ  ذكاء في ؿمثٌ كتت العقمية: القدرة 

 اإلبداع. عمى درتوقي 
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  ٌلىإ باإلضافة ،عميميةالتٌ  ةالعمميٌ  عمى كحرصو ـالمعمٌ  ةيٌ جدٌ  عنيتى  كيؼ:كالتٌ  خصيةالشٌ  فاتالص 

 .المسؤكلية ؿلتحمٌ  كاستعداده موكتقبٌ  فوتكيٌ 

ّخدماتّ"كوروناّجائحةّظؿّ ّفيّعميميةالتّ ّةالعمميّ ّزمةأأّّدارةإّفيّالخميؿّجامعةّتجربة

ّنموذجا:ُأّّالتعميميةّجوجؿّوتطبيقات

 في حقيقي   تغييرو  لىإ لدٌ أ ما ،كافة صعدةاأل كعمى لمعالـ ان يٌ حقيق ياٌ تحدٌ  ككركنا جائحة متشكٌ  

 يجادإ لىإ ةميٌ عميالتٌ  ساتمؤسٌ ال فييا بما ،كاٌفة ساتومؤسٌ ب العالـ جبارإ لىإ الكباء ىذا لدٌ أك  الحياة مسارً 

 كارئالطٌ  حالة اعبلف تـ ة،عميميٌ التٌ  ةالعمميٌ  النقطاع كتفاديان  زمةاأل ىذه لمكاجية بتكرةكمي  سريعة حمكؿو 

 راـ في صدرى  رئاسيٌ  مرسكـ بمكجى بً  فمسطيف في الطكارئ حالة عبلفإ تـٌ  كما ،العالـ ستكلمي  عمى غبلؽكاإل

 )المرسـك، المستجد ككركنا كباء يتفشٌ  خطر لمكاجية ان؛يكم 30 لمدة 2019\اذار شير مف الخامس في اهلل

 المؤسسات فييا بما الحياة مناحي مف العديد تعطمتقد ك  امؿالشٌ  االغبلؽ ضرً كفي  ،(2019\ الرئاسي

 لكتركنياإلك  قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  نحك كجوتٌ ال  الفمسطينية ةعميميٌ التٌ  ساتالمؤسٌ  فيالمسؤكلكف  مما جعؿ ،التعميمية

 .ةالتعميميٌ  العممية استمرار لضماف 2020-2019 االكؿ الدراسي لمفصؿ

 ةكالعالميٌ  ةالمحميٌ  الجامعات فٍ مً  الخميؿ جامعة فٌ فإ البحثية شكمةالمي  استعراضاعادة  خبلؿ مفك 

 دريسالتٌ  ؿتحكٌ  حيثي  ،كاٌفة كمياتيا في لكتركنيٌ اإل عميـالتٌ  إلى لتتحكٌ ك  ،طبلبيا مع كاصؿالتٌ  عمى حرصت

 ةلكتركنيٌ اإل طبيقاتالتٌ  باستخداـ عدبي  عفٍ  لكتركنيٌ اإل عمـالتٌ  لىإ (2020 -2019) راسيٌ الدٌ  لمعاـً  الجامعيٌ 

 اساتذتيـ مع ببٌل الط   تكاصؿ لتسييؿ ؛ةاإللكتركنيٌ  طبيقاتالتٌ  فمً  مجمكعةن  الخميؿً  جامعةي  دعمتٍ ك  ،ةقميٌ كالرٌ 

 ،classroom، google meet :مثؿ ،(google app تطبيقات) بلؿخ مف عميميةالتٌ  ةالعمميٌ  كاستمرار

drive  تقنيات يضاكأ zoom) )لكتركنياإل كالبريد (كwhats app) ةاألكاديميٌ  ابةالبكٌ  تفعيؿ إلى باإلضافة 

ّ.يـصاتً تخصٌ  اختبلؼ عمى بلبالطٌ  بإرشاد ةالخاصٌ 
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عمى  زمةاأل بداية نذكمي  الخميؿ معةي جا(، كمف  خبلؿ  المقاببلت  المقننة اف 2022يذكر  الجعبرم)

 ياتالكمٌ  في التدريس ىيئة عضاءأ متشم قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  لتفعيؿً  فةو كمكثٌ  عاجمةو  يذيةو تنف خطةو  كضعً 

 كدكراتو  ،لكجو( الجامعة)كجيان  داخؿ تدريبيةو  دكراتو  شكؿً  عمى ةالخطٌ  ىذه تنفيذي  تـٌ  كقد كاٌفة، خصصاتكالتٌ 

 عمى كالعامميف غيفالمتفرٌ  كغير غيففرٌ تالمي  سيفالمدرٌ  يشمؿ كبما ،عميميةالتٌ  جكجؿ صةمنٌ  عبرى  لكتركنيةو إ

 رصد خبلؿى  مف ،ةدريبيٌ التٌ  دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ احتياجات عمى بناءن  ؼمكثٌ  تدريبيٌ  برنامج ضمف ،قكدالعي 

 تفعيؿي  تـٌ  يضاكأ ،ناسبةالمي  ةعميميٌ التٌ  جكجؿ زمةحي  تطبيقات تطكيعى  اليكبالتٌ  بيا يقكمكف تيالٌ  نشطةاأل ىـأ

 ةلكتركنيٌ اإل ابةالبكٌ  تفعيؿ تـٌ  كما ،الحاسكب مع عامؿالتٌ  في يةً ساسٌ األ البرامجً  مف مجمكعةو  عمى دربالتٌ 

 .بلبالطٌ  مع كاصؿكالتٌ  قميٌ الرٌ  عمـالتٌ  لتفعيؿ اعمةالدٌ  دكاتكاأل المرافؽ جميع كتسخير ،ةالجامعيٌ 
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ّالسابقةّالدراسات

 تمييد

 مباشرةال غير اك المباشرة سكاء العبلقة ذات جنبيةكاأل العربية راساتالدٌ  الجانب ىذا يتضمف

 تكصمت كقد األكاديمٌي، بأدائيـ كعبلقتيا دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ لدل الرقمية الميارات تكافر بمكضكع

 سمسؿالتٌ  حسب راساتالدٌ  عرض تـٌ  كقد الدراسة، عبلقة بمكضكعليا  التي الدراسات بعض لىإ الباحثة

 :يما يم األقدـ كفؽ الى حدثاأل مف منيالزٌ 

ّ:بالمياراتّالرقميةّوالتعميـّالرقميّالمتعمقةّالدراساتّأوًل:

ّّدراسة  الحادم بالقرف قميالرٌ  دريسالتٌ  ميارات لىإ عرؼالتٌ  التي ىدفت (،2121)اليامي

 االحتياجات درجة تحديدك  قمي،رٌ ال دريسالتٌ  لميارات ماتالمعمٌ  امتبلؾ كاقعً  عمى عرؼكالتٌ  كالعشريف،

 تدريبي برنامجو  تصميـ جانب إلى ،نظرىفٌ  كجية مف قميالرٌ  دريسالتٌ  ميارات في لممعممات دريبيةالتٌ 

 المنيج راسةالدٌ  كاستخدمت العاـ، عميـالتٌ  ساتبمؤسٌ  ماتلممعمٌ  قميالرٌ  دريسالتٌ  ميارات لتنمية مقترح

 مدرسة، قائدة (147) مف راسةالدٌ  نةعيٌ  نتكتككٌ  ،ةاسلمدر  اداة ةستباناال كاستخدمت حميمي،التٌ  الكصفيٌ 

 تمييا شارؾ،كالتٌ  االتصاؿ ميارات ىي زمةالبٌل  دريسالتٌ  ميارات ىـأ أف النتائج نتكبيٌ  ،معممةن  (981ك)

 كالمينة، ةً الحيا مياراتي  كأخيران  قمية،الرٌ  المعرفة إدارة ميارات تمييا قمية،الرٌ  الميارات تمييا فكيرالتٌ  ميارة

 االحتياجات أفٌ  راسةالدٌ  نتبيٌ  اكم ،متكسطةن  درجةن  ةقميٌ الرٌ  دريسالتٌ  بمياراتً  ماتالمعمٌ  معرفة درجة كبمغت

 . جدان  مرتفعة بدرجة كانت قميٌ الرٌ  دريسالتٌ  ميارات في ماتلممعمٌ  دريبيةالتٌ 

 عـالدٌ  طبيقاتت بعض استخداـ ةفاعميٌ  قياس ( إلى2121)ّوالعمريّحيميالرّ ّدراسةّوىدفت

 صميـالتٌ  جكدةً  معايير ضكء في العاـ عميـالتٌ  معممات لدل قميالرٌ  مكيفالتٌ  تنمية عمى اإللكتركنيٌ 

-ميبٍ القى  القياس ذات الكاحدة المجمكعة عمى القائـً  صميـً التٌ  ذك التجريبي شبو المنيج كات بع عميمي،التٌ 
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 كقد طيبة. جامعة في الصيفيٌ  دريبالتٌ  برنامج في ةممعمٌ  (90) فمً  راسةالدٌ  نةعيٌ  نتكتككٌ  ،عدمٌ البى 

 راسة.لمدٌ  دكاتأ عميميالتٌ  صميـالتٌ  جكدة كمقياس المبلحظة، كبطاقة ،حصيميٌ التٌ  االختبار ستخدـأي 

 االختبار في ماتالمعمٌ  درجات طاتمتكسٌ  بيفى  إحصائيةو  داللة ذات فركؽو  كجكدً  إلى راسةالدٌ  متكتكصٌ 

 ضكء في كالميارمٌ  المعرفيٌ  قميالرٌ  مكيفالتٌ  لتنمية التصميـ، جكدة كمقياس حظة،المبل كبطاقة ،المعرفيٌ 

 لؤلدكات. البعدمٌ  طبيؽالتٌ  لصالح عميميٌ التٌ  صميـالتٌ  جكدةً  معاييرً 

ّ ّكما  تنمية عمى عميميةالتٌ  جكجؿ تطبيقاتً  ةً فاعميٌ  لىإ عرؼى التٌ  (2102)ّابراىيـّدراسةُّىدفت

ان مف طالب ( 20 ) مف راسةالدٌ  مجمكعةي  نتكتككٌ  ميف،المعمٌ  الطبلب لدل اتيةالذٌ  اءةكالكف ةقميٌ الرٌ  المياراتً 

 أدكاتي  نتكتككٌ  ،جريبيٌ التٌ  شبو لمنيجا سةراالدٌ  كاستخدمت ة،كعيٌ النٌ  ربيةالتٌ  بكمية عميـالتٌ  تكنكلكجيا قسـ

 المعرفيٌ  الجانب لقياسً  تحصيميو  كاختبارو  (، راسيةالدٌ  جكجؿ فصكؿ ) ةقميٌ الرٌ  اراتالمي قائمة مف راسةالدٌ 

 القياس يدرجتٌ  بيف إحصائيان  داؿو  فرؽو  كجكدى  تائجالنٌ  أظيرت كقد أداء، مبلحظة كبطاقة ة،قميٌ الرٌ  لمميارات

 أظيرت كما األداء، مبلحظة كبطاقة التحصيمي االختبار مف البعدمٌ  القياس لصالح كالبعدمٌ  القبميٌ 

 . اتيةالذٌ  الكفاءة مقياس في عدمٌ كالبى  القبميٌ  القياس درجتيٌ  بيف يان إحصائ داؿ فرؽو  كجكد عدـ تائجالنٌ 

ّ  الفمسطينيٌ  كنكلكجياكالتٌ  الحاسكبى  ـمعمٌ  تطبيؽ مدل كشؼى لتّ(2102،ة)حسونّدراسةُّوجاءت

 كقد ،حميميٌ التٌ  الكصفيٌ  المنيجى  الباحثي  كاتبع عميـ،التٌ  في كالعشريف الحادم القرف ـلمعمٌ  قميةالرٌ  لمميارات

ـى   ةمديريٌ  في كنكلكجياكالتٌ  الحاسكب معممي مف ( 51 ) بمغت بسيطةو  عشكائية نةعيٌ  عمى استبانة بعمؿً  قا

 الحاسكب ـمعمٌ  فمً  ةقميٌ الرٌ  الميارات تطبيؽ في ان قصكر  تائجالنٌ  كبٌينت غزة، غربى  عميـكالتٌ  ربيةالتٌ 

 داللة ذات فركؽه  تكجدي  ال وكأنٌ  ،فعميٌ  بشكؿو  ةعميميٌ التٌ  ةالعمميٌ  في كممارستيا ،الفمسطينيٌ  كنكلكجياكالتٌ 

 الخدمة. سنكات عدد ركمتغيٌ  الجنس، رلمتغيٌ  عزلتي  استجابتيـ درجات طاتمتكسٌ  في إحصائية
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ّ  جكجؿ تطبيقات بعضي  استخداـ كاقعً  لىإ عرؼالتٌ  ىدفتفقد  (2102ّ،جار)النّ ّدراسةُّأما

 يمتمكيا اٌلتي الرقمية تاالميار  إلى عرؼكالتٌ  ردنية،األي  اتالجامع في مياالعي  راساتالدٌ  طمبة لدل ةفاعميٌ التٌ 

 ةقميٌ الرٌ  الميارات زيادةً  في فاعميةً التٌ  جكجؿ تطبيقات كتأثير األردنية، الجامعات في مياالعي  راساتالدٌ  طمبة

ـي  تـٌ  راسةً الدٌ  أىداؼً  كلتحقيؽ ميا.العي  راساتالدٌ  طمبة لدل  راسة،الدٌ  لطبيعةً  ولمبلئمتً  المختمطى  المنيجى  استخدا

 ،كطالبةو  طالبو  ( 400 مف) راسةالدٌ  نةعيٌ  نتكتككٌ  ،كالمعمكماتً  البيانات لجمعً  كأداةو  االستبانة كاستخدمت

 تكافر كأفٌ  ،مرتفعةو  بدرجةو  جاءت ةفاعميٌ التٌ  جكجؿ تطبيقات بعض استخدـ كاقعً  أفٌ  راسةالدٌ  تائجنٌ  كأظيرت

 فركؽو  كجكدً  عدـي  تائجالنٌ  كأظيرت كما ،متكسطةو  بدرجةو  جاءت مياالعي  ساتراالدٌ  طمبة لدل ةقميٌ الرٌ  تاالميار 

 كاستخداـ ،فاعميةالتٌ  جكجؿ تطبيقات بعض استخداـ كاقعً ب ماكعبلقتيى  يةكالكمٌ  الجنس ىما لمتغيرٌيف عزلتي 

 الجامعة لمتغيرً  عزلتي  فركؽو  ككجكدً  األردنية، الجامعات في مياالعي  راساتالدٌ  طمبة لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات

 لصالحً  ردنيةاألي  الجامعات في العميا راساتالدٌ  طمبة لدل جكجؿ كتطبيقات ةقميٌ الرٌ  الميارات استخداـ في

 .ةالحككميٌ  الجامعات طمبة

ّأ ّقد ـ ّحيف  قميٌ الرٌ  عمـالتٌ  تقنيات عمى كءالضى  إلقاء إلى ىدفت (،2102)ّدراسةًّّلطؼفي

 عمـالتٌ  تقنيات تطبيؽ في ةعمميٌ  إجراءات البحث ـقدٌ  ككما عمـ،التٌ  عممية في كيةالذٌ  األجيزة باستخداـ

 المجمكعتيف ذك جريبيٌ التٌ  بوالشٌ  المنيج استخدـ ،ةالجامعيٌ  راتالمقرٌ  في ةكيٌ الذٌ  األجيزة باستخداـ قميٌ الرٌ 

 المقررات تدريس في كيةالذٌ  األجيزة استخداـ أفٌ  إلى البحث ؿتكصٌ  ك ،لمبحث داةن أ جريبيةكالتٌ  الضابطة

 كيةالذٌ  األجيزة استخداـالى  اإليجابية ميفالمعمٌ  اتكاتجاى األكاديميٌ  حصيؿالتٌ  مف يزيدي  الجامعية

 ةالجامعيٌ  راتالمقرٌ  مفردات يغطٌ تي  الةفعٌ  ةتعميميٌ  تطبيقات إعداد مكفكيي  عميـ،كالتٌ  عمـالتٌ  في كتطبيقاتيا

ّة.يٌ عميمالتٌ  األىداؼ كلتحقيؽ المختمفة خصصاتلمتٌ 
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ّ  رياض معممات لدل دريسالتٌ  ميارات تنمية لىإّ(،2102)ّناجيّوّشعالفّدراسةُّوىدفت

 بتصميـ الباحثاف كقاـ ،حميميٌ التٌ  الكصفيٌ  البحث منيج اختيار كتـٌ  ،قميٌ الرٌ  عمـالتٌ  خبلؿ مف األطفاؿ

 -خطيط)التٌ  في طفاؿاأل رياض لمعممات دريسالتٌ  ميارات لتنمية قميٌ الرٌ  عمـالتٌ  عمى قائـو  تدريبيٌ  برنامجو 

 ميارات في المعارؼ لقياس اختبار تصميـ كتـٌ  لممعممات. رس(الدٌ  غمؽ -قكيـالتٌ -الفصؿ إدارة -نفيذالتٌ 

 اتجاىات لقياس اتجاه كمقياس ابقة،السٌ  دريسالتٌ  لميارات مبلحظة كبطاقات ،قميٌ الرٌ  عمـً كالتٌ  دريسالتٌ 

 مككنة عينة عمى األدكات ىذه تطبيؽ كتـٌ  الباحثاف. إعداد مف دريسالتٌ  في قميٌ الرٌ  عمـالتٌ  تجاه ماتالمعمٌ 

 بيفى  فرؽو  يكجدي  ال حث:البى  نتائج أىـ مف ككاف ة.الغربيٌ  بمحافظةً  األطفاؿ رياض معممات مف( 90) مف

 دريسالتٌ  ميارات عمى تدريبيـ تـٌ  تيالٌ  كلىاأل )المجمكعة األطفاؿ رياض معممات درجات متكسط

 تطبيقات بعض باستخداـ دريسالتٌ  ميارات عمى تدريبيـ تـٌ  تيالٌ  انيةالثٌ  كالمجمكعة كتر،مبيالكي  باستخداـ

ّككؿ. االتجاه لمقياس القبميٌ  القياس في نترنت(اإل

ّ ّ)الشّ ّدراسةُّبينما  ةالعمميٌ  عمى قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  تكظيؼ ثرً أ لىإ عرؼالتٌ  ىدفت ،(2102مراني

 فتكظٌ  كقد ة،عميميٌ التٌ  ةالعمميٌ  في قميٌ الرٌ  عمـالتٌ  أنماط تطبيؽ لمد عف كالكشؼ كمخرجاتيا، ةعميميٌ التٌ 

 بمغت عشكائيةو  نةو عيٌ  عمى باالستبانة مةالمتمثٌ  راسةى الدٌ  أداةً  تطبيؽي  كتـٌ  ،يحميمالتٌ  الكصفيٌ  المنيج راسةالدٌ 

 في قميٌ الرٌ  عمـلمتٌ  رو أث كجكدى  تائجالنٌ  نتبيٌ  عكدية،الس   ةالعربيٌ  المممكة مدارس في مةكمعمٌ  ـمعمٌ  (150)

 طاتتكسٌ مي  بيفى  ظاىرية فركؽو  كجكدى  تائجالنٌ  أظيرت كما ة،عكديٌ السٌ  ةالعربيٌ  المممكة في ةعميميٌ التٌ  ةالعمميٌ 

 كتحسيف ةعميميٌ التٌ  ةالعمميٌ  جكدةً  عمى قميٌ الرٌ  عمـالتٌ  تكظيؼ أثر محاكر لجميع البحث نةعيٌ  أفراد إجابات

ّمخرجاتيا.

ّ  المينية تنمية في قميٌ الرٌ  عمـالتٌ  دكرً  لىإ عرؼالتٌ   يدفتفّ(،2102ّ)ّمريالشّ ّدراسةُّأما

 خدمتو خبلؿ عمييا ؿحصي يى  تيالٌ  ةدريبيٌ التٌ  كراتالدٌ  ىميةكأ ،دريسيٌ التٌ  دائيـأ عمى ذلؾ كانعكاس لممعمميف،
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 كمدل كراتالدٌ  تمؾ جدكل كدراسة كرات،الدٌ  تمؾ في قميٌ الرٌ  عمـالتٌ  أنماط استخداـ ةكيفيٌ ك  ،دريسً التٌ  في

 ةأىميٌ  راسةالدٌ  نتتضمٌ  كما سكاء، حدو  عمى البكالطٌ  ـالمعمٌ  يعيشيا تيالٌ  ةاالجتماعيٌ  راتلممتغيٌ  مكاكبتيا

 نةعيٌ  نتكتككٌ  ،حميميٌ التٌ  الكصفيٌ  المنيج راسةالدٌ  استخدمت كقد الخدمة، أثناء عمميفلممي  ةالمينيٌ  نميةالتٌ 

 نحك ميفالمعمٌ  اتجاىات لمعرفة استبانة راسةالدٌ  استخدمت كما مة،مٌ مع (51ك) ـمعمٌ  (49) مف راسةالدٌ 

 عمميات أفٌ  أبرزىا مف استنتاجات عدة إلى كصؿالتٌ  تـٌ  راسةالدٌ  نتائج ضكء كفي ،قميٌ الرٌ  عمـالتٌ  استخداـ

 نىغً  ال دان ج ىامةن  ضركرةن  ؿشكٌ تي  تبات قميٌ الرٌ  عمـالتٌ  مع امؿالتعٌ  ةكيفيٌ  عمى كتدريبيـ ميفالمعمٌ   تأىيؿ

ّ .عنيا

 عمى ثرهكأ قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  انعكاسات ةأىميٌ  مدلإلى  عرؼالتٌ  ،(2102حامد)ّدراسةُّفيماّىدفتّ

 كالجيد الكقت اختزاؿ في تأثيرىا كمدل ،ةالحياتيٌ  الجكانب جميع في اإلنساف دراتكقي  ،المعرفيٌ  مكالنٌ 

 تسميط أبرزىا مف كاف نتائج إلى راسةالدٌ  كخمصت االستنباطي، المنيج راسةالدٌ  كاستخدمت المبذكؿ،

 نتيجة فاجئالمي  بكةالشٌ  كانقطاع لممعمكمات الكصكؿ بصعكبةً  ؿتتمثٌ  تيكالٌ  قنيةالتٌ  المشاكؿ عمى كءالضٌ 

 قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  أنظمة مستخدمي بيف العبلقة تقكية إلى راسةالدٌ  ىذه كأكصت اإلنترنت، شبكات لضعؼ

 خبلؿً  مف ةالعمميٌ  باتوً متطمٌ  مع يتكافؽ بما البلمطٌ  المعمكمات إتاحة عمى كالعمؿً  اإلعبلـ طريؽً  عف

 يكفؿي  كبشكؿو  تاحةالمي  كاألساليب رؽالط   كتنمية كالمعارؼ المعمكمات زيادةً  عمى يعمؿي  ما ظاـ،النٌ 

ّ.قميٌ الرٌ  عمـالتٌ  مجاؿً  في استخداميا

 سكؽ في جديدة خصصاتو تى  ةعدٌ  ظيكرعكف يتكقٌ  الخبراءى  فٌ أ (2102ّ)عزميّدراسةُّّواشارت

 ناعة،الصٌ  في ابعالرٌ  الجيؿً  لثكراتً  طبيعيةن  نتيجةن باعتبارىا  اآلف، عميو عتادالمي  عف جذريان  مختمفة العمؿ

 أفٌ  غير كاالتصاؿ، المعمكمات كتكنكلكجيا ةقميٌ الرٌ  قنياتالتٌ  مجاؿً  في ىائمةو  قدراتو  عف ضتتمخٌ  كالتي

 يتـ ال المستقبؿ كظائؼ مف تقريبا % 65 أف لعاـ العالميٌ  االقتصاد منتدل لتقريرً  كفقان  ظرلمنٌ  فتالبٌل 
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 ىنا كمف الرقمية. لبلبتكارات اليائمة السرعة لمكاكبة الحالية العالي التعميـ نظـ في عمييا الطبلب تأىيؿ

 تعميـال لنظاـ يمكف ككيؼ المستقبؿ، لكظائؼ المطمكبة العمؿ سكؽ ميارات استكشاؼ إلى الدراسة سعت

 عمى الكقكؼ خبلؿ مف المستقبؿ لكظائؼ بيا كالتأىيؿ دعميا في كأساسيا جكىريا دكرا يؤٌدم أف الرقمي

 الثكرة عصر في لو أساسية محدداتباعتبارىا  فيو المؤثرة القكل كمعرفة كاصطبلحا، لغة الرقمي التعميـ

 كفقا الرقمي التعميـ تحديات البحث رضيستع ثـ كأشكالو الرقمي التعميـ بيئة في التفاعؿ كأنماط الرقمية،

 المحيطة. كبيئتيا التعميمية العممية ألركاف

 ىيئة ألعضاء اإللكتركنية المينية التنمية كاقع لىإ ؼعر التٌ  (2102)ىرانيّالزّ دراسةّىدفتّّبينما

 رةمشي الرقمي العصر معطيات ضكء في الرحمف عبد بنت نكرة األميرة بجامعة التربية بكمية التدريس

 التحميمي، الكصفي المنيج الدراسة كاستخدمت كمتطمباتو، الرقمي العصر ضكء في المينية التنمية ألىمية

 مختمؼ مف تدريس ىيئة عضك (64) مف الدراسة عينة كككنت لمدراسة أداةباعتباره  االستبياف كاستخدـ

 المينية التنمية كياتمست تطكير في تسيـ قد مقترحات إلى الدراسة نتائج تكصمت كقد ، التخصصات

 المينية التنمية معكقات ابرز إلى الدراسة تكصمت كما بيا، كاالرتقاء بالجامعات التدريس ىيئة ألعضاء

 متطمبات أىـ مف تعد التي اإللكتركنية التدريبية البرامج قمة في تحددت حيث التدريس ىيئة ألعضاء

ّالرقمي. العصر

 التحكؿ طرؽ لىإ التعرؼ ،(Sousaa and Rocha, 2019)سوساّوروتشاّّدراسةوىدفتّ

 إجراء تـ حيث كالعشريف، الحادم بالقرف الميارات اتجاىات أحدث عمى بناء لممؤسسات الفعاؿ الرقمي

 حكؿلمتٌ  زمةالبٌل  مياراتال لتحديد ،قميٌ الرٌ  عمـالتٌ  بسياقات المتعمقة راساتكالدٌ  لؤلدبيات مستفيضة مراجعة

 رقميٌ  ؿتحكٌ  لتحقيؽ الميارات أىمية لتحديد نترنتاإل عبر مرأ استطبلع نشري  تـٌ  كما لممنظمات قميٌ الرٌ 

 كىي اؿ،الفعٌ  قميالرٌ  حكؿالتٌ  لتحقيؽ زمةالبٌل  ةالرئيس الميارات تحديد إلى راسةالدٌ  نتائج كخمصت اؿ،فعٌ 
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نترنت كالركبكت، النانك، كتكنكلكجيا ،االصطناعيٌ  كاءالذٌ   ككانت قمنة،الرٌ ك  ز،المعزٌ  كالكاقع األشياء، كا 

 ساتالمؤسٌ  تكصية عمى ةيالمكح كاألجيزة المحمكلة األجيزة تقنيات ىي ةالرئيس قميالرٌ  عمـالتٌ  سياقات

 حكؿالتٌ  لتحديات لبلستجابة ضمنيا الكاردة الميارات لتنمية كفقان  استراتيجياتيا في فكيرالتٌ  إعادة عمى

ّ.قميٌ الرٌ 

 اإلنجميزية غةالمٌ  تدريس معمميٌ  تصكرات لىإ عرؼالتٌ  ىدفتدراسة  (Bedir,2019)ّوقدـّبدير

 ركيزالتٌ  مع كالعشريف، الحادم القرف في كاالبتكار عمـالتٌ  ميارات حكؿ الخدمة قبؿ أجنبية لغةباعتبارىا 

 المناىج في الخصكص كجو عمى كاصؿكالتٌ  عاكفكالتٌ  كاإلبداعي اقدالنٌ  فكيرالتٌ  ميارات عمى خاص بشكؿ

 كأظيرت مة،المنظٌ  شبو كالمقاببلت االستبانة خبلؿً  مف راسةالدٌ  بيانات جمع كتـٌ  ،المينيٌ  يرطك كالتٌ  قييـكالتٌ 

 دمج وأنٌ  عمى كالعشريف الحادم القرف ـتعمٌ  إلى رئيس بشكؿو  ينظركف الخدمة قبؿ ميفالمعمٌ  أف النتائج

 عينة استخدمتيا التي باراتكالع الكممات ارتباط النتائجي  كأكضحت راسيةالدٌ  الفصكؿ تدريس في التكنكلكجيا

 التعميمي السياؽ في المستخدمة بالكممات كالتكاصؿ كالتعاكف كاإلبداعي الناقد التفكير تعريؼ في الدراسة

 سياؽ في متخصصة أك متباينة معافو  الي يككف قد شريفعكال دماالح القرف ميارات أف مف الرغـ عمى

 الحادم القرف ميارات تضميف حكؿ الدراسة عينة لدل سمبية تصكرات كجكد النتائج أظيرت كما مختمؼ،

 الميارات. بتمؾ الميني التطكير حكؿ إيجابية تصكرات لدييـ كانت بينما كالتقييـ، المناىج في كالعشريف

ّ  التي الكفاءات لىإ عرؼالتٌ  ىدفت (Zaragoza. et al. 2019)زاركوزاّواخروفّّدراسةأما

 يمتمككنيا المعممكف كاف إذا ما كمعرفة كاقعيا تحديد إلى كتيدؼ الرقمي، العصر في المعممكف يحتاجيا

 الدراسة تعتمد حيث تحقيقيا، في تسيـ أف يمكف تدريب استراتيجيات اقتراح عمى الدراسة تعمؿ كما حاليان،

 كاستراتيجيات المعمميف لدل كاقعيا كمعرفة الكفاءات تمؾ عمى لمتعرؼ كالنكعية الكمية األساليب عمى

 مف (281) مف مككنة عينة عمى تطبيقو تـ استبياف الدراسة كطكرت تحقيقيا، عمى تعمؿ التي يبالتدر 
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 كتشير مدرسة، قائد (29) عددىـ بمغ منيـ بعض مع مقاببلت إجراء إلى باإلضافة المدارس، قادة

 سيما ال ،جديدة كفاءات اكتساب دائمان  يمكنيـ الذيف المعمميف إلى اليكـ مدارس حاجة مدل إلى النتيجة

 مف كؿ في تقدمان  يشيد لممعمـ الميني التطكير فإف كبالتالي كالعبلقات، الشخصية الكفاءات مجاؿ في

 الدراس. لمفصؿ السميمة كاإلدارة كالعاطفية االجتماعية الكفاءات

ّ:الكاديميّ ّداءالبّالمتعمقةّالدراساتّثانيًا:

 ىيئة أعضاء يراىا كما ،نكمالسٌ  األداء يـتقي ناتمككٌ  معرفة لىإّ،(2120عبيداتّ)ّدراسةىدفتّ

 تقييـ لمككنات مقياس بناء تـ راسةالدٌ  ىدؼ كلتحقيؽ فيصؿ، بف الرحمف عبد ماـاإل جامعة في التدريس

 ال ونٌ أ لىإ تائجالنٌ  كأشارت ،عشكائيان  اختيركا تدريس ىيئة عضك (301) مف عينةال نتكتككٌ  نكمالسٌ  األداء

 كما ة،المستقمٌ  راتالمتغيٌ  جميع في (α≤0.05) اإلحصائية اللةالدٌ  مستكل عند إحصائيان  دالة فركؽ تكجد

 المعتمدة قكيـالتٌ  ةآليٌ  عف ضاالرٌ  درجةً  في بايفالتٌ  تفسير في إحصائية داللة )ذك راتمتغيٌ  أربعة أسيمت

 الجامعة في قييـتٌ ال إجراءات عف ضابالر   نبؤالتٌ  مف فمكٌ تي  تيالٌ  االنحدار معادلة كاستخمصت الجامعة، في

 .التدريس ىيئة أعضاء لدل

 اإلعاقة لمعممي دريسيٌ التٌ  األداء كاقع إلى الٌتعرؼ (،2121)ّوالبقميّ العوىميّّفيماّىدفتّدراسةُّ

 معممي أداء بيف الفركؽ عف كالكشؼ البلزمة، دريسيةالتٌ  الميارات ضكء في االبتدائية لممرحمة الفكرية

 كعدد ،العمميٌ  )المؤىؿ متغيرات حسب ىي التي البلزمة التدريسية اراتالمي ضكء في الفكرية اإلعاقة

 الدراسة إلجراء باعتبارىا أداةن  المبلحظة بطاقة استخدمت التدريبية(. الدكرات كعدد الخبرة، سنكات

 اإلعاقة ذكم معممي مف الدراسة عينة تككنت التقكيـ(. التنفيذ، )التخطيط، رئيسة ميارات ثبلث تضمنت

 معممان. (54) عددىـ كالبالغ العشكائية، العينة بطريقة اختيارىـ تـ بريدة بمدينة االبتدائية بالمرحمة يةالفكر 

 ضكء في االبتدائية لممرحمة الفكرية اإلعاقة لمعممي التدريسي األداء مستكل أف إلى الدراسة تكصمت
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 جاءت حيث متكسط، تحق ؽ بدرجة اءج كالتقكيـ كالتنفيذ التخطيط مجاالت في البلزمة التدريسية الميارات

 فركؽ كجكد تائجالنٌ  نتبيٌ  كما خطيط.التٌ  ميارة كأخيران  قكيـ،التٌ  ميارةي  ثـ نفيذ،التٌ  ميارةي  األكلى المرتبة في

 التدريسية الميارات ضكءً  في ةالفكريٌ  اإلعاقة لمعمميٌ  دريسيٌ التٌ  األداء طاتمتكسٌ  بيف إحصائيان  دالة

 كجكد كعدـ فكرية، إعاقة بكالكريكس العممي المؤىؿ ذكم لصالح العممي المؤىؿ رلمتغي تيعزل البلزمة

 سنكات عدد لمتغير تعزل الفكرية اإلعاقة لمعممي التدريسي األداء متكسطات بيف إحصائيان  دالة فركؽ

ّالتدريبية. الدكرات كعدد الخبرة،

 يةكمٌ  في دريسالتٌ  ىيئة ألعضاء كاديمياأل داءاأل جكدة تقكيـ (2121،ؼالجا)ّدراسةّوىدفت

 كلتحقيؽ ،ةكطالب طالبان  ( 226 ) مف البحث عينة تككنت ، طمبتيا نظر كجية مف التطبيقية الفنكف

 ة،كالمينيٌ  ةكاديميٌ األ فاتىي:)الصٌ  محاكر ةربعأ عمى مكزعةن  فقرةن  (58 تضمنت) استبانة الباحث كاستخدـ

  لىإ البحث ؿكتكصٌ  (، بالطمبة كاصؿكالتٌ  صاؿتٌ اال كعبلقة ةاالمتحانيٌ  سئمةاأل خصية،الشٌ  فاتالصٌ 

 دريسالتٌ  ىيئة ألعضاء كاديمياأل داءاأل في الجكدة ستكلمي  فٌ أ ا:يىمٌ أ البحث، نتائج ضكء في ستنتاجاتا

 عزلتي  مبةالطٌ  تقكيـ في ةاحصائيٌ  داللة ذات فركؽ تكجد كال عاـ، بشكؿ ةطبيقيٌ التٌ  الفنكف ةكميٌ  في ؽمتحقٌ 

  . البشرم كعكالنٌ  العمميٌ  قسـال رلمتغيٌ 

 ىيئة ألعضاء األكاديمي األداء عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفتّ(،2102المصريّ)ّدراسةبينماّ

 الكصفي المنيج الباحثاف اعتمد ذلؾ كلتحقيؽ طمبتيـ، منظكر مف بغزة الحككمية التربية بكمية التدريس

 فقرة (64) مف مككنة استبانة بتصميـ الباحثاف ـاق ،كطالبة طالب (288) مف العينة كتككنت التحميمي،

 األكاديمي األداء مستكل أف إلى الدراسة كتكصمت التدريس، ىيئة لعضك األكاديمي األداء عمى لمتعرؼ

 إلى االفتراضي المستكل يصؿ ال حيث منخفض، الحككمية التربية بكمية التدريس ىيئة ألعضاء

(60.)% 
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 التربية معممي أداء مستكل عمى التعرؼ إلى فقد ىدفتّ،(2102ّ،والصيفيّ)العجميّدراسةأماّ

 عينة تككنت المنكرة. المدينة منطقة في العادييف غير األطفاؿ لمجمس المينية المعايير ضكء في الفكرية

 تكزيع تـ المنكرة؛ المدينة منطقة في الفكرية التربية معممي مف كمعممة معممان  (150) مف الدراسة

 غير األطفاؿ مجمس معايير تكافير الدراسة النتائج أكضحت فقرة. (29) مف تككنتك  عمييـاالستبانة 

 في إحصائيان  دالة فركؽ كجكد النتائج أظيرت كما كبيرة، بدرجة الفكرية التربية معممي أداء في العادييف

 لو يكف فمـ الخبرة، بمتغير يتعم ؽ فيما أما اإلناث، لصالح الجنس لمتغير تيعزل الفكرية التربية معممي أداء

ّالفكرية. التربية معممي أداء عمى أثر

ّ ّىدفت ّ))ّدراسةفيما  ذكم لمعممات التدريسي األداء كاقع إلى التعرؼ الى (،2102الخميفة

 عينةي  شممت الحياتية. الميارات لتنمية التدريسية الممارسات ضكء في االبتدائية بالمرحمة السمعية اإلعاقة

 إلى النتائج أشارت المبلحظة. بطاقة كاستخدمت السمعية، اإلعاقة ذكم معممات فم معممة (19) الدراسة

 الميارات لتنمية البلزمة التدريسية المتطم بات ضكء في السمعية إلعاقة ذكم معممات أداء مستكل ضعؼ

 كراتالد أك الخبرة سنكات الختبلؼ تيعزل المعممات بيف إحصائيان  دالة فركؽ كجكد عدـ كذلؾ الحياتية،

ّالتدريبية.

 دنقبل جامعتي التربية كمية طمبة آراء معرفة إلىّىدفتّ(،2102ّ)دراسةّقمرّوآخروفّّوقدمتّ

 )النكع التغيرات بعض تأثير إلى باإلضافة التدريس، ىيئة لعضك األكاديمي األداء في كالقضارؼ

 الباحثكف أعد الدراسة اؼأىد كلتحقيؽ الكصفي، المنيج تكاستخدم العمر الدراسي، المستكل االجتماعي،

 بينت كقد كطالبة طالبان  (150) الدراسة عينة بمغت التدريس، ىيئة لعضك األكاديمي األداء لقياس أداة

 عبلقة ىناؾ ككانت مرتفعة، بدرجة جاء التدريس ىيئة لعضك األكاديمي األداء أف االتية: النتائج الدراسة
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 داللة ذات فركقان  الدراسة تظير كلـ الجامعتيف، طمبة بيف مياألكادي األداء في مكجبة إحصائية داللة ذات

ّكالعمر(. الدراسي ستكلملكا االجتماعي )النكع لمتغيرات تعزل الطمبة بيف إحصائية

ّ  أساتذة لدل التدريس ميارات جكدة تقكيـ إلى البحث ىذا ىدؼ(2102ّ)ّالسرّدراسةوفي

 92 البحث عينة كبمغت ،لمدراسة اداة االستبانة كاستخدمت، نظرىـ كجية مف ، غزة في األقصى جامعة

 التخطيط كلميارات الميارات إلجمالي التقكيمية التقديرات متكسطات أف النتائج أظيرت كقد أستاذان 

 التدريس تنفيذ لميارات تقديراتيـ متكسطي أف غير ،الجكدة مستكل كصمت كالتكاصؿ االتصاؿ كميارات

 تقديرات عمى المؤىؿ لمتغير داللة ذك أثر كجد كقد الجكدة، مستكل بمغاي لـ الطمبة تعمـ تقكيـ كلميارات

جمالي كالرابع الثاني الجانبيف حالة في التدريس ميارات لجكدة التقكيمية األساتذة  لـ بينما الجكائب، كا 

ّ . الكمية ك الخبرة لمتغيرم األثر ذلؾ يكجد

ّ)ّدراسةّبينما  في األكاديمييف أداء تقييـ مميةع كاقع عمى متعرؼل ىدفتّ(2102القواسمة

 باستخداـ األكاديمييف أداء لتقييـ نمكذج اقتراح ثـ كمف الغربية، الضفة في العامة الفمسطينية الجامعات

 عمى العينة الكصفي كاشتممت االستكشافي المنيج الباحث استخداـك  درجة. 360 الراجعة التغذية أسمكب

 في التقييـ خبراء مف يةالثمج الكرة عينة عمى استبانة 36 تكزيع تـ كما منتظمة، شبو مقابمة 30 إجراء

 أداء تقييـ عممية عف المسؤكلة الجيات أىميا: نتائج عدة إلى الدراسة تكصمت كقد المبحكثة الجامعات

 اعتماد مف رضى عدـ كىناؾ المباشر، كالمسؤكؿ الطمبة ىي العامة الفمسطينية الجامعات في األكاديمييف

 ىذه كفاية عف رضاىـ عدـ المبحكثيف بعض أبدل كما الطمبة، تقييـ عمى كبير بشكؿ قييـالت عممية

 كتفاكت اختبلؼ كجكد النتائج أظيرت كما األكاديمييف، أداء عف شامؿ تقييـ إلعطاء الحالية الجيات

 يتيامكضكعك  األنظمة ىذه دقة حيث مف كذلؾ المبحكثة الجامعات في المكجكدة التقييـ أنظمة في كاضح

 فييا. المستخدمة كالنماذج جديتياك 
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ّ ّ(2102)ّالسعايدةّوقدـ  ينبغي التي الجامعي التدريس ميارات استقصاء إلى ىدفت دراسة،

 اعداد تـ حيث ،طمبتيـ نظر كجية مف التطبيقية البمقاء جامعة في التدريس ىيئة أعضاء لدل تكافرىا

 طبقية بطريقة العينة كاختيرت الجامعي لتدريسا ميارات مستكل تقيس البيانات لجمع كأداة استبانة

 ،( عممية تطبيقية ، انسانية ) كميات ثبلث عمى مكزعيف كطالبة طالبا ( 368 ) افرادىا عدد بمغ عشكائية

 البمقاء جامعة في التدريس ىيئة أعضاء لدل المتكافرة الجامعي التدريس ميارات أف الدراسة نتائج بينت

 كافة التدريسية الميارات في احصائية داللة ذات فركؽ كجكد أظيرت كما متكسطة، كانت التطبيقية

 ذات فركؽ ككجكد ،الذككر كلصالح جنسيـ لمتغير تعزل الطمبة نظر كجية مف التدريس ىيئة ألعضاء

 تعزل التدريس ىيئة ألعضاء كافة التدريسية الميارات تكافر درجة في (0.05 = 0) إحصائية داللة

 الكميات كلصالح تطبيقية( انسانية. . عممية ) التدريس ىيئة أعضاء الييا ينتمي لذما الكمية لمتغير

  العممية.

 لكفايات التدريس ىيئة عضكات ممارسة مدل لمعرفةّ(2112)ّسمرالّدراسةّىدفتّبينما

دارة دريسية،كالتٌ  خصية،الشٌ  : األربعة بمحاكرىا داءاأل  مرحمة طالبات نظر كجية مف قكيـ،كالتٌ  الصؼ، كا 

 االستبياف عمى طالبة ( 735 ) عددىا البالغ راسةالدٌ  نةعيٌ  أجابت كقد ،القرل أـ بجامعة البكالكريكس

 عضكات ممارسة كاقػع لقياس درجات خمس مف متدرج كمقياس ة،األكليٌ  البيانات : جزئييف مف فكالمككٌ 

 ىيئة عضكات لدل تكفرىا مكبالمط األداء كفايات أىـ فقراتو تضمنت األداء، لكفايات التدريس ىيئة

 يمارسف القرل أـ بجامعة التدريس ىيئة عضكات أف عمى الدراسة نتائج كبينت بالجامعات التدريس

دارة كالتدريسية، الشخصية، ) األربعة بمحاكرىا األداء كفايات  كأف متكسػطة، بدرجة ( كالتقكيـ الصؼ، كا 

 التدريس ىيئة عضكات ممارسة كاقع حياؿ الدراسة نةعي أفراد اسػتجابات بيف إحصائيا دالة فركقا ىناؾ

 الكميات الختبلؼ تبعا كالتقكيـ كالتدريسية الشخصية الكفايػات الػتحديد كجػو كعمػى األداء لكفايات
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 لمحاكر التدريس ىيئة عضكات ممارسة كاقع بيف إحصائيا داللة ذات ارتباطية عبلقة لكجػكد باإلضػافة

 .بعضال كبعضيا األداء كفايات

ارّّوقدـ  بجامعات التربية كميات طمبة نظر كجية عمى التعرؼ إلى دراسة ىدفت (2102)نص 

 داللة ذات فركؽ ىناؾ كانت إذا عما كالكشؼ بكمياتيـ، التدريس ىيئة ألعضاء التدريسي األداء لكاقع غزة

 التدريسي األداء لكاقع غزة جامعات في التربية كميات طمبة نظر كجية تقديرات متكسطات بيف إحصائية

 الكصفي المنيج الباحث كاستخدـ الدراسي. كالمستكل الجامعة، الجنس، التالية: المتغيرات مف لكؿ تعزل

 البالغ األزىر كجامعة األقصى جامعة في التربية كمية طمبة جميع مف الدراسة مجتمع كتككف التحميمي،

 عينة كأما ـ. 2015/2016 الجامعي لعاـا مف الثاني الدراسي الفصؿ في كالمسجميف (16853) عددىـ

 (34) مف مككف استبياف الباحث كاستخدـ الدراسة، مجتمع مف كطالبة طالبنا (813) مف فتككنت الدراسة

 كالحكار كالتقكيـ، كالقياس العممي، كالبحث لمتدريس، كالتخطيط اإلعداد التالية: المجاالت عمى مكزعة فقرة

 ألعضاء التدريسي األداء لكاقع الحسابي المتكسط أف النتائج كاشارت ،راسةلمد اداة الطمبة مع كالمناقشة

 لمتدريس كالتخطيط اإلعداد مجاؿ كأف كبيرة، بدرجة جاء غزة بجامعات التربية كميات في التدريس ىيئة

 جاء لثةالثا المرتبة كفي الطمبة، مع كالمناقشة الحكار مجاؿ جاء الثانية المرتبة كفي األكلى، بالمرتبة جاء

 كجكد عدـ إلى النتائج كأشارت كما العممي. البحث مجاؿ جاء األخيرة المرتبة كفي كالتقكيـ، القياس مجاؿ

 كاقع في كاألزىر األقصى جامعتيٌ  في التربية كمية طمبة تقديرات متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ

 .الجنس لمتغير تعزل التدريس ىيئة ألعضاء التدريسي األداء

 تقييـ إلى (Nayereh Shah mohammadi, 2017)ّومحمديّنياريّدراسةّىدفتّامفي

 الكصفي. المنيج الدراسة كاستخدمت الشاممة، الجػكدة إدارة نمػكذج أسػاس عمى لممعمميف الكظيفي األداء

 (340) اختيار كتـ (،2918) كعددىـ كرج في االبتدائية المػدارس معممي في الدراسة عينة كتمثمت
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 أف الدراسة نتائج كاكدت البيانات. لجمع كأداة االستبياف الباحث كاستخدـ بػسيطة، عشكائية كعينة معممان 

 مف أعمى كاف العمميات تحسيف في الشاممة الجػكدة إدارة نمكذج أساس عمى لممعمميف الكظيفي األداء

 لممعمميف التعميمي ظاـالن جكدة تحسيف يستمـز ما المتكسط، مف أقؿ كاف العمبلء رضا في أما المتكسط،

 المعمكمات بتكنكلكجيا عمكمان  التعميمية المؤسػسة في الشاممة الجكدة إدارة تأثر أيضا الدراسة نتائج كمف

 خبلؿ مف يتـ ما غالبان  المستمر التحسيف نحك كالتحرؾ العمػبلء، رضا تحقيؽ عمى األثر أكبر ليا التي

ّكركسبى. فمسفة اك جكراف كفمسفة جديمن مبادئ مثػؿ الجكدة إدارة فمسفة اعتماد

ّ  بيف العبلقة معرفة إلى ىدفتفقد  ّ(Ebenezer,et al. 2015)ّواخروفّابنزرّدراسةاما

 بغانػا العميا الثانكية لمدارس (STMA) تاككرادم سيككندم في األكاديميٌ  بلبالطٌ  كأداء المعمميف جكدة

 كتػـ كطبلبيػا، الثانكية المدارس معممي ىي تيدفةالمس العينة ككانت الكصفي المنيج الدراسػة كاسػتخدمت

 (500) العينة حجػـ ككػاف الدراسة، إلجراء عشكائي بشكؿ المدينة في تعميمية دكائر خمس اختيار

 جكدة أف مف الرغـ عمى أنو الدراسة نتائج كأظيػرت البيانات، لجمع أداة االستبياف كاستخدـ مشارؾ،

 ألف الطػبلب أداء كثيػران  تعكػس لـ أنيا إال كالمينية األكاديمية ػؤىبلتيـم حيػث مف عالية كانت المعمميف

ّالمتكسط. مف أقؿ كاف (2012-2010) األعكاـ في االمتحانات في الطػبلب أداء

 لممعمـ عرفيػةمال القدرة عمى ركزتّ(Siti Rafiah، et al. 2012)ّواخروفّرافيوّدراسةبينماّّ

 (،الدراسي بالمحتكل كالمعرفػة المعمكمػات تكنكلكجيػا استخداـ اتكميار  التقييـ )ميارات حيث مف

 أكثر لدييـ الذيف المعمميف عمى الدراسة ىذه كتمت الصؼ، إدارة كميارات الشخصية، المعمـ كخصائص

 مختمؼ عمى كطبقت ،فك الباحث صممو استبياف عمؿ كتـ التػدريس، في الخبرة مف سنكات خمس مف

 صالحة استبانة (1366) المسترجع عدد كبمغ كمعممة، معمـ (2000) دىاعد كبمغ المدارس أنكاع

 تحقيؽ الدراسة ىذه كحاكلت المػدارس، أداء عمى تؤثر المعمـ جكدة أف الدراسة نتائج أظيرتك  لمتحميؿ،
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 مبلحظة طريؽ عف المعرفية قدراتو ك الشخصية المعمػـ خػصائص تػأثير دراسة خبلؿ مف المعمـ جكدة

 خبلؿ مف قياسيا يمكف الخبرة ذكل لممعمميف المعرفية القدرات أف كأكػدت الدراسة، حجرة في المعمـ

 كبير بشكؿ تؤثر الميارات فيذه الدراسية كالمناىج المعمكمات كتكنكلكجيا التقييـ في المعممػيف ميارات

دارتو المعمـ أداء عمػى  ليست حدىاك  لممعمـ الشخصية الخػصائص اف ايضا كاكدت الدراسي، لمفصؿ كا 

 ارتباط مف الرغـ كعمى المعرفية، بالقدرات تػستكمؿ لػـ مػا طبلبيػـ تجػاه المعمميف كليةؤ مس لتعزيز كافية

 كلكف الطبلب بإنجازات فقط ميتميف ليسكا الجكدة ذكل المعمميف أف إال الطػبلب بإنجػازات المعمػـ فعالية

 طبلبيـ. مع كالعمؿ التكاصؿ عمى قدرة لدييـ أيضا

ّالسابقة:ّالدراساتّعمىّالتعقيبّلثًا:ثا

 التدريس ىيئة أعضاء لدل الرقمية الميارات تكافر مدل عمى لمتعرؼ الٌدراسة ىذه تيدؼ

 كاالداء الرقمية الميارات حكؿ دراسات الباحثيف مف عدد كأجرل لدييـ، األكاديمي باألداء كعبلقتيا

 إلى الكصكؿ تـٌ  الحالية، بالٌدراسة كمقارنتيا قة،الٌساب الٌدراسات عمى االٌطبلع خبلؿ كمف ،األكاديمي

 التٌالي: النحك عمى ترتيبيا كيمكف بينيا، كاالختبلؼ االتفاؽ أكجو مف مجمكعة

 ىدفت تالدراسا ىذه فبعض اىدافيا في تنكعت انيا السابقة الدراسات استعراض خبلؿ مف يظير

 بالمممكة العاـ التعميـ معممات لدل الرقمػي سالتدري ميػػارات لتنمية مقترح تدريبي برنامج إعداد لىا

 إلى (،2020العمرم ) الرحيمي، سةدرا ىدفت بينما (،2020) اليامي دراسة مثؿ السعكدية، العربية

 معممات لدل الرقمي التمكيف تنمية عمى اإللكتركني الدعـ تطبيقات بعض استخداـ فاعمية عمى التعرؼ

 التعرؼ إلى (،2019) ألطؼ دراسة ىدفت فيما ،التعميمي التصميـ جكدة معايير ضكء في العاـ التعميـ

 الكسائؿ مقرر في البلمطٌ  العممي التحصيؿ عمى كيةالذٌ  األجيزة باستخداـ الرقمي التعمـ أثر عمى

ناجي  شعبلف، دراسةي  كىدفت عميـ،كالتٌ  عمـالتٌ  في كيةالذٌ  األجيزة استخداـ نحك كاتجاىيـ عميميةالتٌ 
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 التعمـ خبلؿ مف األطفاؿ رياض لمعممات دريسالتٌ  ميارات بعض تنميةً  كاقع إلى عرؼالتٌ   (،2019)

 التحكؿ طرؽ عمى التعرؼ إلى ىدفتّ،(Sousa and Rocha, 2019)كركتشا  سكسا دراسةك  الرقمي،

 دراسة فيما كالعشريف، الحادم بالقرف تمياراال اتجاىات أحدث عمى بناء لممؤسسات الفعاؿ الرقمي

 بالمرحمة السمعية اإلعاقة ذكم لمعممات التدريسي األداء كاقع إلى التعرؼ الى ىدفت (،2018) الخميفة

 كشاه نيارم دراسة ىدفت فيما الحياتية الميارات لتنمية التدريسية الممارسات ضكء في االبتدائية

(Nayereh, Shah mohammadim 2017 ) كذجنمػ أسػاس عمى لممعمميف الكظيفي األداء تقييـ إلى 

 كدرجة األكاديمي األداء بيف العبلقة عمى التعرؼ في فتبحث الحالية الدراسة أما ،الشاممة الجػكدة إدارة

 السابقة. الدراسات مف أم إليو تتطرؽ لـ ما كىذا التدريسية، الييئة أعضاء لدل الرقمية الميارات تكفر

 كحجميا، كطبيعتيا لمستيدفةا الفئة حيث مف السابقة الدراسات في المستخدمة العينات تنكعت 

 كمديرم الجامعات كأساتذة المدارس معممي مثؿ: فئات السابقة الدراسات في العينات تتضمن كقد

 جامعة في التدريس ىيئة عضاءأ في متمثمة الحالية الدراسة في البحث عينة فأ حيف في المدارس،

  الخميؿ.

 :لمدراسة كأداة االستبياف استخداـ حيث مف قةالساب الدراسات مع الحالية الدراسة تشابيت األداة 

 العكىمي، دراسة (،2021عبيدات ) دراسة (،2019حامد ) كدراسة (،2020) اليامي دراسة مثؿ

 .(2018المصرم ) دراسة (،2020البقمي )

ّالسابقة:ّالدراساتّمفّالستفادةّاوجو

 كاستفادت الٌسابقة، الٌدراسات تأدكا عمى الباحثة اٌطمعت حيث الٌدراسة، أداة تطكير في االستفادة .1

 دراستيا. لمكضكع كمناسبتيا كفقراتيا، مجاالتيا مف
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يا اتفقت التي- الٌسابقة الٌدراسات أعانت .2  نتائج تفسير في الباحثىة -الحالٌية الٌدراسة نتائج مع نتائجي

 دراستيا.

 الحالٌية. لمٌدراسة التحميميٌ  الكصفيٌ  المنيج مناسبة مف التٌأٌكد .3

 الحالية. الٌدراسة بيانات لجمع كمناسبة جٌيدة أداة االستبانة أف مف التٌأكد .4

 في أعانتيا التي كالمجبٌلت كالكتب الٌرسائؿ مف مجمكعة إلى الباحثة الٌسابقة الٌدراسات أرشدت .5

 النظرم. اإلطار بناء

 مف ؾكذل الدراسة، لمشكمة الدقيؽ التحديد في السابقة الدراسات مف الحالية الدراسة ستفادتا .6

 الحالية الدراسة ركزت حيث السابقة الدراسات ليا تتطرؽ لـ جديدة جكانب عمى الدراسة تركيز خبلؿ

 تـ ككما لدييـ، األكاديمي كاألداء التدريس ىيئة أعضاء لدل الرقمية الميارات بيف العبلقة بياف عمى

 الدراسة. ياسمق تصميـ لمدراسة، العاـ اإلطار كضع في السابقة الدراسات مف االستفادة

ّّالسابقةّالدراساتّعفّالدراسةّبوّتميزتّما

 في بحثت التي -الباحثة عمـ حد عمى-نكعيا  مف األكلى ككنيا سابقاتيا عف الدراسة ىذه كتتميز

 تتميز ككما لدييـ، األكاديمي كاألداء التدريس ىيئة أعضاء لدل الرقمية الميارات بيف العبلقة مكضكع

 بيف العبلقة بياف حيث مف القرار لصناع الحالية الدراسة تضيفيا سكؼ التي ةالعممي اإلضافة حيث مف

 المستقبمية الخطط كضع اجؿ مف لدييـ، األكاديمي كاألداء التدريس ىيئة أعضاء لدل الرقمية الميارات

 األكاديمي. كأدائيـ التدريس ىيئة أعضاء لدل الرقمية الميارات مستكل زيادة إلى اليادفة
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ّ


ّالثالثّ ّالفصؿ
ّجراءاتواإل ّّريقةالطّ 

 راسةالد منهج

 راسةالد مجتمع

  ٌ راسةالد نةع

 راسةالد أداة

  ٌ راسةالد راتمتغ

 راسةالد إجراءات

 األسالٌب ٌ ةاإلحصائ

ّّ
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ّالثالفصؿّالثّ 

ّجراءاتريقةّواإل ّالطّ 

ّمقدمة:

جراءاتيا راسةالدٌ  لمنيجية بلن مفصٌ  كصفان  الفصؿ ىذا فيتضمٌ   تنفيذ في الباحثة بعتيااتٌ  التي كا 

 "االستبانة" الدراسة أداتي إعداد راسة،الدٌ  نةكعيٌ  مجتمع كصؼ ،الدراسة منيج مة،المقدٌ  حيثي  مف الدراسة

 العينة لخصائص اإلحصائيٌ  حميؿكالتٌ  امكثباتي راسةالدٌ  أداتي صدؽ مف حقؽالتٌ  إجراءات ،كالمقابمة

ّاإلجراءات. ليذه كصؼه  ميي كفيما راسة،لمدٌ  اإلحصائية" "المعالجات

ّ:دراسةالّمنيج

 الباحثة تاستخدمافيا أىد لتحقيؽك  راسة،الدٌ  ليذه زمةالبٌل  كالمعمكمات البيانات طبيعة عمى بناءن 

 عدادإ تـٌ  كالكيفيٌ  الكافية البيانات عمى لمحصكؿ استبانة اعداد تـٌ  حيث )الكميٌ  حميميٌ التٌ  الكصفيٌ  المنيج

 جمع إلى تحتاجي  تيالٌ  راسةالدٌ  لطبيعة لمبلئمتو كذلؾ ؛ادراستي في ،(كعيةالنٌ  ناتالبيا عمى لمحصكؿ مقابمة

 تعميميا، مكفيي  تيالٌ  تائجالنٌ  إلى كالكصكؿ ،الالتالدٌ  الستخبلص ىاكتفسيرً  كتحميميا كتصنيفيا البيانات

 اىرةً الظٌ  كصؼ عمى تمدكيع ة،كاإلنسانيٌ  االجتماعية العمكـ بدراسات غالبان  يرتبطي  الكصفيٌ  المنيج فٌ إ حيث

 كتنظيميا المعمكمات ىذه كتصنيؼ عنيا، زمةالبٌل  كالمعمكمات البيانات كجمع ،الكاقع في ىي كما

 .راسةالدٌ  مكضكعب العبلقة ذات ابقةالسٌ  راساتكالدٌ  كالمراجع تبالكي  إلى باإلضافة

ّ:دراسةالّمجتمع

 كغير غيفالمتفرٌ  الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء جميع مف راسةالدٌ  مجتمع فيتككٌ 

 ان مدرس (234ك) متفرغيف، كمدرسة مدرس (194) بكاقع ،سةن كمدرٌ  سان مدرٌ  (428) عددىـ كالبالغ غيفالمتفرٌ 
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 جامعة إلحصائيات كفقان  كذلؾ ،ـ2022-2021 لمعاـ األكؿ الدراسي الفصؿ مف متفرغيف غير كمدرسةن 

 دريس.لمتٌ  فرغلمتٌ  كفقا راسةالدٌ  جتمعم أفراد تكزيع فيبيٌ  (1) رقـ كالجدكؿ الخميؿ،

 خصائصّمجتمعّالدراسةّحسبّالتفرغّلمتدريس0ّّجدوؿّ
ّالنسبةّالعددّالمستوى
 %46 194 متفرغ

 %54 234 فرغتم غير
 %100 428 المجموع

 
 جامعة في غيفالمتفرٌ  دريسالتٌ  ىيئة أعضاء نسبة أف   (1) الجدكؿ بيانات خبلؿ مف بلحظني 

 ىي غيفالمفرٌ  غير دريسالتٌ  ىيئة اءعضأ نسبة ف  أى  حيف في ،محاضرةك  محاضران  (%46) ىي الخميؿ

 كالذم، المكثؼ( )البرنامج ثانكم برنامج كجكد لىإ ذلؾ الباحثة ككتعز  ،ةن كمحاضر  ان محاضر  (54%)

 غيف.متفرٌ  غيري  البرنامج ىذا في المحاضريف مبكأغ بتكالسٌ  الجمعة يكميٌ  سدر  يي 

ّ:راسةدّ الّنةعيّ 

 التفرغ رتغيٌ مي  عمى بناءن  حصائياإل المجتمع فرادأ مف %(21)بنسبة  طبقيةو  ةو عشكائي نةعيٌ  خذأ تـ

 ىيئة عضك (51) ك متفرغ تدريس ىيئة عضك (38) منيـ تدريس ىيئة عضك (89) نةالعيٌ  بمغت حيثي 

 عبتكزي الباحثةي  كقامت، 2022-2021 كؿاأل راسيالدٌ  الفصؿ مف الخميؿ جامعة في غمتفرٌ  غير تدريس

 (89)ة المستردٌ  االستبانات ددع بمغ حيثي  ،ككركنا فيركس تفشي بسبب كذلؾ ؛لكتركنيان إ راسةالدٌ  أداةً 

 :ةالديمكغرافي نةالعيٌ  خصائص فبيٌ يي  (2) رقـ كالجدكؿ ،ةاستبان
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 خصائصّالعينةّالديموغرافية2ّجدوؿّ

ّ
 عدادأ مف أكثر دريسالتٌ  ةىيئ ضاءأع مف ككرالذٌ  دادأع أف   (2) الجدكؿ بيانات خبلؿ مف نبلحظ

 المدرسيف عدد فٌ أ بلحظني  كما ،%(18) ناثاإل نسبة بمغت بينما %82 ككرالذٌ  نسبة بمغت حيث ثنااإل

نسانية اإل ياتالكمٌ  في المدرسيف نسبة بمغت حيث العممية ياتالكمٌ  في منيـ أكثر نسانيةاإل الكميات في

 في نسانيةاإل ياتالكمٌ  عدد بسبب كذلؾ (21.3) ةالعمميٌ  ياتالكمٌ  في سيفلمدرٌ ا عدد بمغ بينما (78.7)

 .ةالعمميٌ  اتالكميٌ  عدد مف أكبر الخميؿ جامعة

ّ%ّالنسبةّالعددّالمتغيرّتوياتمسّالمتغير

 النكع
 82.0 73 ذكر

 18.0 16 أنثى

 األكاديمية الرتبة
 58.4 52 مدرس

 34.8 31 مساعد أستاذ

 6.7 6 فأعمى مشارؾ أستاذ

 الكمية نكع
 78.7 70 إنسانية

 21.3 19 عممية

 الخدمة سنكات
 20.2 18 سنكات 5 مف أقؿ

 24.7 22 سنكات 11 – 5

 55.1 49 سنكات 11 مف أكثر

 التفرغ
 42.7 38 متفرغ مدرس

 57.3 51 متفرغ غير
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ّ:دراسةالّأدوات

 :اداتيف كىما المقابمة كاالستبانة راسةالدٌ  ىذه في الباحثة استخدمت

:ّ  مثؿ ابقةالسٌ  راساتكالدٌ  اتاألدبيٌ  إلى الرجكع بعد )االستبانة(الدراسة أداة تطكير تـٌ  حيث الستبانة

 ةالعمميٌ  كالمراجع كالكتب ،(2021عبيدات) ةكدراس (2015ر)السٌ  كدراسة (2018) النجار دراسة

 لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات تكافر مدل لدراسة كذلؾ الحالي، راسةالدٌ  عك بمكض ةالعبلق ذات طركحاتكاألي 

 نتتككٌ  استبانة الباحثة رتطكٌ  حيث كاديمي،األ بأدائيـ كعبلقتيا الخميؿ جامعة في التدريس ىيئة أعضاء

 مف نتتككٌ  كما (،فرغكالتٌ  مة،الخد كسنكات ية،الكمٌ  كنكع ة،األكاديميٌ  تبةكالرٌ  كع،)النٌ  ليةاألكٌ  البيانات مف

 (2) الممحؽ في حمكضٌ  ىك كما ،فرئيسي جانبيف

ّّالرقميةّالمياراتّالوؿ:ّالجانب

 كىي التٌدريس، ىيئة لعضك ةقميٌ الرٌ  الميارات مجمميا في تقيس فقرةن  (25) مف الجانب ىذا فتككٌ 

 فٌ أ حيف في ية،األساسٌ  قميةالرٌ  الميارات تقيس فقرات (9) مف فتككٌ  ؿاألكٌ  المجاؿ مجاليف، عمى عةه مكزٌ 

 .مةالمتقدٌ  ةقميٌ الرٌ  الميارات تقيس فقرة (11) مف فتككٌ  انيالثٌ  المجاؿ

ّّالكاديميّالداءّالثانيّالجانب

 (5) عمى عةمكزٌ  ككانت األكاديميٌ  األداء مجمميا في تقيس فقرة (29) مف الجانب ىذا فتككٌ 

 المجاؿك  ية،األساسٌ  ةالرقمي كالميارات اإلعدادً  ميارات تقيسي  فقراتو  (5) مف فتككٌ  ؿاألكٌ  المجاؿي  ،مجاالتو 

 المتابعة تقيس فقرات (5) مف فتككٌ  الثالثٌ  المجاؿك  ،العمميٌ  البحث تقيس فقرات (8) مف فتككٌ  انيالثٌ 

 مف فتككٌ  الخامس المجاؿك  الدراسية، المقررات فقرة (6) مف تككف الرابع المجاؿك  كالدرجات(، )االختبارات

 (54) االستبانة فقرات عدد يككفي  بذلؾك  ،لكتركنيٌ اإل قاءالمٌ  ثناءأ مبةالطٌ  مع فاعؿالتٌ  تقيسي  تفقرا (5)

 جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات تكافر مدل قياس في تشترؾ ياعي يجم ككانت ،فقرةن 
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 ليكرت ـسمٌ  مف االختيار في زتتركٌ  اإلجابة طريقة بأفٌ  عممان  ،كاديميٌ األ بأدائيـ كعبلقتيا الخميؿ

  (:3) الجدكؿ في كما (،Likert Scale) ماسيالخي 

 (Likert Scaleسمـّليكرتّالخماسيّ)2ّجدوؿّ
ّجداّقميمةّقميمةّمتوسطةّكبيرةّجداّكبيرةّالتصنيؼ

 1 2 3 4 5 الترميز

ّدراسة:الّأداةّصدؽ

 كمفرداتيا فقراتيا تككف كأف لقياسو، أعدت ما لقياس لحةصا أنيا مف التأكد يعني االستبانة صدؽ

 بطريقتيف: االستبانة فقرات صدؽ مف التأكد تـ كقد يستخدميا، مف لكؿ كاضحة

ّالمحكميف(ّ)صدؽّلألداةّالظاىريّالولى:ّالصدؽ

 ذكم مف المحكميف مف كمجمكعة المشرؼ عمى األكلية، بصكرتيا انةاالستب بعرض الباحثة قامت

 جامعة في دريسيةالتٌ  الييئة أعضاء مف ميفمحكٌ  (10) مف تألفت األكاديمية، كالرتبة اصاالختص

 ك بيرزيت كجامعة البكليتكنؾ جامعةك  ، جاحالنٌ  ةجامعك  الخميؿ فرع المفتكحة القدس كجامعة ،، الخميؿ

 المحكميف أسماء (2)الممحؽ كيكضح ، قنيةالتٌ  فمسطيف جامعةك  العراؽ جامعةك  مريكيةاأل العربية الجامعة

 مدل حيث: مف حكليا كمبلحظاتيـ آرائيـ بإبداء مشككريف قامكا حيث الدراسة، أداة بتحكيـ تفضمكا الذيف

ضافة المدركس، لمجانب الفقرات شمكؿ كمدل غكيان،لي  كسبلمتيا الفقرات لغة كحكض  أك معمكمات ةأيٌ  كا 

 تيكالٌ  الفقرات مف العديد كاضافة كبناء الفقرات فم العديد تعديؿ تـٌ  قدك  مناسبة، يركنيا فقرات أك تعديبلت

 مف كثرأ اضافتيا أك حذفيا أك تعديميا عمى االتفاؽ نسبة كانت فقرة ةكأيٌ  ،العراقي المحكـ مف طرحيا تـٌ 

 . ليا مطمكبه  ىك ما اعتماد تـ ،60%
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ّالستبانة:ّلفقراتّالداخميّالتساؽّصدؽ

 األصمية العينة خارج مف تديس ىيئة كى ( عض12) قكاميا استطبلعيةو  عينةو  باختيار الباحثة قامت

ـ   كما كالٌتعميمات، الفقرات كضكح كمعرفة كثباتيا، األداة صدؽ مف أكدالتٌ  بغية  األداة صدؽ مف حقؽي التٌ  ت

 يةالكمٌ  رجةالدٌ  مع مجاؿ كؿ لفقرات (Pearson correlation) بيرسكف االرتباط معامؿ بحساب أيضان 

 (.4) الجدكؿ في حكاض ىك كما ليا،

(ّلمصفوفةّارتباطّفقراتّكؿّمجاؿّمعPearson correlationّنتائجّمعامؿّالرتباطّبيرسوفّ)2ّجدوؿّ
 الدرجةّالكميةّلألداة

 الكاديميّالداء الرقميةّالميارات
ّاإلحصائيةّالدللةّ)ر(ّقيمةّالرقـّاإلحصائيةّالدللةّ)ر(ّقيمةّالرقـ

ّالساسيةّالرقميةّوالمياراتّاإلعدادّالوؿ:ّالمجاؿّالساسيةّالرقميةّالمياراتّالوؿ:ّاؿالمج
1 0.759 0.000 1 0.535 0.000 
2 0.808 0.000 2 0.737 0.000 
3 0.628 0.000 3 0.808 0.000 
4 0.615 0.000 4 0.761 0.000 
5 0.640 0.000 5 0.691 0.000 
 العمميّالبحثّني:الثاّالمجاؿ 0.000 0.732 6
7 0.729 0.000 1 0.585 0.000 
8 0.752 0.000 2 0.792 0.000 
9 0.833 0.000 3 0.843 0.000 
 0.000 0.799 4 المتقدمةّالرقميةّالمياراتّالثاني:ّالمجاؿ
10 0.646 0.000 5 0.706 0.000 
11 0.709 0.000 6 0.815 0.000 
12 0.718 0.000 7 0.696 0.000 
13 0.679 0.000 8 0.620 0.000 
 والدرجات(ّالختبارات)ّالمتابعةّالثالث:ّالمجاؿ 0.000 0.619 14
15 0.512 0.000 1 0.595 0.000 
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16 0.748 0.000 2 0.806 0.000 
17 0.704 0.000 3 0.828 0.000 
18 0.701 0.000 4 0.723 0.000 
19 0.691 0.000 5 0.763 0.000 
 الدراسيةّالمقرراتّالرابع:ّاؿالمج 0.000 0.639 20
21 0.653 0.000 1 0.551 0.000 
22 0.689 0.000 2 0.776 0.000 
23 0.59 0.000 3 0.644 0.000 
24 0.93 0.000 4 0.728 0.000 
25 0.713 0.000 5 0.732 0.000 

 

6 0.779 0.000 
 اللكترونيّالمقاءّاثناءّالطمبةّمعّالتفاعؿّالخامس:ّالمجاؿ
1 0.724 0.000 
2 0.858 0.000 
3 0.853 0.000 
4 0.762 0.000 
5 0.800 0.000 

 1015 المستكل عند احصائيا دالة * 
 مع راسةالدٌ  أداة فقرات ارتباط مصفكفة قيـ جميعى  أفٌ  إلى (4)الجدكؿ  في الكاردةي  المعطياتي  شيرتي 

 تشترؾي  ياكأنٌ  اخمي،الدٌ  ساؽاالتٌ  ةقكٌ  إلى شيري يي  ما ائيان،إحص ةدالٌ  الدراسة أداة مف مجاؿو  لكؿ   يةالكمٌ  الدرجة

 بأدائيـ كعبلقتيا خميؿال جامعة في التدريس ىيئة أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات تكافر مدل قياس في معان 

 .األكاديميٌ 
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ّراسة:الدّ ّأداةّباتث

 خارج مف تدريس ىيئة عضكى  (12قكامييا ) استطبلعية نةعيٌ  عمى االستبانة بتطبيؽ الباحثة قامت

 ةراسالدٌ  أداة ثبات مف الباحثة قتكتحقٌ  باتكالثٌ  دؽكالصٌ  عميماتالتٌ  كضكح عمى لمكقكؼ ؛ةاألصميٌ  نةالعيٌ 

 يمي: كما كركنباخ ألفا كمعامؿ، صفيةالنٌ  جزئةالتٌ  يقةطر  :ىما ،بطريقتيف فحصيا خبلؿ مف

ـ   Split-Half Coefficient method: ةصفيّ النّ ّجزئةالتّ ّطريقةّأوًل: ـي  ت  جزئةالتٌ  طريقة استخدا

 ككذلؾ األداة، أبعاد مف عدبي  لكؿ األكؿ صؼالنٌ  درجة احتسبت حيث راسة،الدٌ  أداةً  ثبات لحساب ةصفيٌ النٌ 

 Guttman) المتساكية غير ةصفيٌ النٌ  لمتجزئة جثماف معادلة بحساب كذلؾ الٌدرجات، مف انيالثٌ  صؼالنٌ  درجة

Split-Half Coefficient،) (.5) الجدكؿ في حمكضٌ  ىك كما 

 راسةمافّلثباتّأداةّالدّ ثنتائجّمعامؿّج2ّجدوؿّ
ّجيتمافّمعامؿّالفقراتّعددّومجالتياّراسةالدّ ّمقاييس
يةاألساسٌ  قميةالرٌ  الميارات  9 10871 

 10919 16 مةالمتقدٌ  ةقميٌ الرٌ  الميارات

12ّ01920ّ عميـالتّ ّفيّالتدريسّىيئةّلعضوّقميةالرّ ّالميارات

 10742 5 يةاألساسٌ  ةقميٌ الرٌ  كالميارات اإلعداد

 10776 8 العممي البحث

 10767 5 رجات(كالدٌ  االختبارات) المتابعة

 10696 6 الدراسية راتالمقرٌ 

 10767 5  لكتركنيٌ اإل قاءالمٌ  اثناء مبةالطٌ  مع فاعؿالتٌ 

19ّ010.0ّ دريسالتّ ّىيئةّلعضوّالكاديميّ ّالداء

24ّ01920ّّيةالكمّ ّرجةالدّ 

 األكؿ القسـ مجاالت عند الدراسة أداة ثبات قيـ أفٌ  إلى (5) الجدكؿ في الكاردة المعطيات شيرتي 

 أداة مف األكؿ لمقسـ يةالكمٌ  رجةالدٌ  عند بمغت كما %(،91.9-%87.1) بيف تراكحت الدراسة أداة مف

 بيف الدراسة أداة مف الثاني القسـ مجاالت عند الدراسة أداة ثبات قيمة كتراكحت %(،91.3) الدراسة
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 رجةالدٌ  عند راسةالدٌ  أداة ثبات قيمةي  كجاءت %(،78.7) لمقسـ يةالكمٌ  رجةالدٌ  كعند %(،78.7-69.6%)

 لتحقيؽ العتمادىا كقابمة باتالثٌ  مف عاليةو  بدرجةو  )االستبانة( األداة عتتمتٌ  كبذلؾ %(،91.0) لؤلداة يةالكمٌ 

ّ.راسةالدٌ  أىداؼ

 لحساب كنباخر ك ألفا طريقة الباحثة استخدمت :Alpha Cronbachّكورنباخّألفاّطريقةّثانيًا:

 القيمة في القياس قكاعد أف مف الرغـ كعمى الفقرات تباينات حساب عمى كركنباخ ألفا كيعتمد ،الثبات

 يعتبر %(60) تساكم أك أكثر ألفا قيمة عمى الحصكؿ أف   إال دة،محدٌ  غير عمييا الحصكؿ الكاجب

 (.6) الجدكؿ في مكضح ىك كما كذلؾ معقكالن،

 نتائجّمعامؿّكرونباخّألفاّلثباتّأداةّالدراسة2ّجدوؿّ
ّألقاّقيمةّالفقراتّعددّومجالتياّالدراسةّمقاييس
 10882 9 يةاألساسٌ  قميةالرٌ  الميارات

 1.916 16 المتقدمة الرقمية الميارات
12ّ01909ّ التعميـّفيّالتدريسّىيئةّلعضوّقميةالرّ ّالميارات

 10742 5 يةاألساسٌ  الرقمية كالميارات اإلعداد

 10877 8 العممي البحث

 10793 5 رجات(كالدٌ  االختبارات) المتابعة

 10792 6 الدراسية المقررات

 10847 5  االلكتركنيٌ  المقاء ثناءأ الطمبة مع فاعؿالتٌ 

19ّ01914ّ التدريسّىيئةّلعضوّالكاديميّ ّاءالد

24ّ019.2ّّالكميةّرجةالدّ 

 األكؿ القسـ مجاالت عند راسةالدٌ  أداة ثبات قيـ أف   إلى (6) الجدكؿ في الكاردة المعطيات تشير

 أداة مف األكؿ لمقسـ يةالكمٌ  الدرجة عند بمغت كما %(،9106-%8802) بيف تراكحت راسةالدٌ  أداة مف

 بيف راسةالدٌ  أداة مف انيالثٌ  القسـ مجاالت عند الدراسة أداة ثبات قيمة كتراكحت %(،9309) الدراسة

 رجةالدٌ  عند راسةالدٌ  أداة ثبات قيمةي  كجاءت %(،9204) لمقسـ الكمية الدرجة كعند %(،9204-7402%)
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 لتحقيؽ العتمادىا كقابمة باتالثٌ  مف عاليةو  بدرجةو  (االستبانة) األداة عتمتٌ ت كبذلؾ %(،9601) لؤلداة يةالكمٌ 

ّ.راسةالدٌ  أىداؼ

ّّالمقننةّمقابالتال

تعد المقابمة أداة ميمة مف اجؿ الحصكؿ عمى البيانات مف خبلؿ التفاعؿ مع المبحكث كيعرفيا 

("محادثة يقكـ بيا شخص  مع شخص اخر بيدؼ الحصكؿ عمى المعمكمات كاستثمارىا 2012الخرابشة )

ة في التكجيو كالتشخيص كالعبلج ".كلممقاببلت انماط كثيرة منيا المقابمة في بحث عممي اك لبلستعان

الشخصية كالياتفية كاالذاعية كالتمفزيكنية كالمقننة كغير المقننة .كالمقابمة اداة مرنة اال انيا تحتاج لجيد 

 ككقت كترتيبات خاصة .

ّالمقابمة:ّاجراءات

االدب النظرم المتعمؽ بالدراسة  خبلؿ مف دتيااستم التي المقابمة اسئمة بصياغة الباحثة قامت -

 خبلليا. مف البحثي  تـٌ  تيالٌ  لمفقرات كداعمةن  مناسبةن  تككفي  بحيث االستبياف فقرات كمف خبلؿ 

 كثباتيا  صدقيا  مف  لمتأكدكمناسبتيا اكمبلءمتي مدل لمعرفة المحكميف عمى االسئمة عرضي  تـٌ  -

 بعضيا .االسئمة كحذؼ  بعض تعديؿب قامكا ، كقد

كشرح اىمية اجراء المقابمة  تدريسال ىيئة عضاءأمف  (12)بالتكاصؿ ىاتفيا مع  الباحثة قامت -

كاليتيا كاف ىذه المعمكمات ىي معمكمات سرية تستخدـ ألغراض البحث العممي  كتـ كترتيب لقاء 

بكاقع محاضرا  سئمةاأل عف جابةاإل بغية معيـ نةكمقنٌ  فردية مقاببلت كاجراء معيـ داخؿ الجامعة 

 .سالةالرٌ كاٌتسمت ىذه األسئمة بالشمكؿ لتناسب مكضكع  كاحد في كؿ يـك 

تـ عرض االسئمة عمى عضك ىيئة التدريس الذم تـ ترتيب المقابمة معو ليتسنى لو االطبلع  -

 عمييا .
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 .ـ التسجيؿ كتابيا مف قبؿ الباحثةعضك ىيئة التدريس لتسجيؿ المقابمة كقد تتـ اخذ اذف  -

الباحثة اىتماما بالمقابمة مف خبلؿ االنتباه كاالنصات كتحرم الدقة في كتابة استجابات ابدت  -

 المبحكثيف .

 ثناءأ بيا لبلستنارة تكراران  االكثر االجابات لمعرفة االحصائيٌ  حميؿالتٌ  مع االستجابات ارفاؽ تـٌ  -

 راسة.الدٌ  نتائج كمناقشة تحميؿ

ّالمقابمة:ّاسئمة

 الميارات ىـأ ىي ؟ كماالتدريسي ؾادائ عمى ةالرقميٌ  الميارات لتكظيؼ ةن ىميأ ىناؾ فٌ أ تعتقد ىؿ 

 ؟األكاديمي ألدائؾ ىامةن  تجدىا التي قميةالرٌ 

 عكائؽ كاجيتؾ كىؿ ؟مساقاتؾ في قميةالرٌ  كنكلكجياالتٌ  لتكظيؼ بيا قمتى  التي كاتطي الخي  ىي ما 

 ؟ذلؾ دكف حالتٍ 

  ؟بو قمت اٌلذم دريسالتٌ  نكعية عمى ان تأثير  اككركن زمةأ بافإ قميالرٌ  عميـالتٌ  ؽحقٌ  ىؿ 

 طبيقاتالتٌ  عبر ىااعطاؤ  يتـ ةرقميٌ  مساقات لىإ مساقاتؾ بعض بتحكيؿ مستقببل ترغب ىؿ 

 ؟لكتركنيةكاإل قميةالرٌ 

ّصدؽّوثباتّالمقابمةّ

تـ التحقؽ مف صدؽ اسئمة المقابمة مف خبلؿ عرضيا عمى المحكميف كبالتالي قاـ المحكميف بتعديؿ -

  عمى  االتفاؽ  مدل خبلؿ  مف  الثبات  حساب تـّّ.عض االسئمة كحذؼ بعضيا كدمج بعض االسئمةب

  مرات عدد+ االتفاؽ  مرات  عدد\ االتفاؽ  مرات  عدد: اآلتية  المعادلة  حسب المحكميف مف  الفقرة

ّ.ّاالتفاؽ  مف% 71 القطع نقطة  تحديد  تـ  حيث،  االختبلؼ
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ّبةالنسّالتكرارّّالسؤاؿّ
ىؿ تعتقد أٌف ىناؾ أىميةن لتكظيؼ الميارات الرقمٌية عمى ادائؾ التدريسي؟ 

 كما ىي أىـ الميارات الٌرقمية التي تجدىا ىامةن ألدائؾ األكاديمي؟
8 ّ

ما ىي الخيطيكات التي قمتى بيا لتكظيؼ الٌتكنكلكجيا الٌرقمية في مساقاتؾ؟ 
 كىؿ كاجيتؾ عكائؽ حالٍت دكف ذلؾ؟

9 ّ

ؽ الٌتعميـ الٌرقمي إباف أزمة ككركنا تأثيران عمى نكعية الٌتدريس اٌلذم ىؿ حقٌ  
 قمت بو؟

9 ّ

ىؿ ترغب مستقببل بتحكيؿ بعض مساقاتؾ إلى مساقات رقمٌية يتـ 
 اعطاؤىا عبر الٌتطبيقات الٌرقمية كاإللكتركنية؟

6 ّ

ّالدراسة:ّتطبيؽّخطوات

 ىيئة أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات تكافر دلم عمى عرؼالتٌ  في ؿكالمتمثٌ  راسةالدٌ  مكضكع تحديد .1

 .األكاديميٌ  بأدائيـ كعبلقتيا الخميؿ جامعة في دريسالتٌ 

 حكؿ البيانات تجميع ثـٌ  كمف كحدكدىا، كفرضياتيا ىدافياأ ككضع راسةالدٌ  مشكمة صياغة تـٌ  .2

 راسة.الدٌ  بمكضكع ؽالمتعمٌ  ربكمٌ التٌ  دباأل في القراءات خبلؿ مف المشكمة

 خبلؿ مف عنيما معمكماتو  كجمع راسةالدٌ  نةكعيٌ  جتمعمٌ  تحديد ثـٌ  كمف ،راسةالدٌ  ةمنيجيٌ  حديدت تـٌ  .3

 الجامعة. في فيفالمكظٌ  شؤكف مكتب

 مف ةإلكتركنيٌ  استبانة بعمؿ الباحثة قامت صدقيا مف أكدالتٌ  كبعد )االستبانة( راسةالدٌ  أداة تصميـ .4

 الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة اءأعض مف مجمكعة عمى تكزيعيا كتـ (googleتطبيؽ) خبلؿ

  .الجامعة دارةإ مف قةفالمكا ذأخ بعد

 الباحثة قامت منيـ، ثـٌ  مطمكب ىك بما ةااللكتركنيٌ  االستبانة بتعبئة دريسالتٌ  ىيئة أعضاء قاـ .5

 تمييدان  كذلؾ كسؿ،إ ممؼ بصيغة إلكتركنية نسخة عمى كالحصكؿ االستجابات مف حقؽبالتٌ 

 .SPSS اإلحصائي حميؿالتٌ  برنامج إلى لتفريغيا
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 معيـ. مقاببلت جراءإ بيدؼ دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ بعض مع الباحثة تكاصمت .6

 اإلحصائيٌ  ؿالمحمٌ  إلى كسؿ()اإل دريسالتٌ  ىيئة أعضاء استجابات ممؼ بتسميـ الباحثة قامت .7

 لمعمـك ةاإلحصائيٌ  ـزر  ال برنامج باستخداـ كتفريغيا اإلحصائٌي، حميؿلمتٌ  بتجييزىا بدكره قاـ ذمكالٌ 

 كصيات.التٌ  إلى كالكصكؿ (،SPSS) ةاالجتماعي

ّالدراسة:ّمتغيرات

 فرغ.كالتٌ  الخدمة، كسنكات ية،الكمٌ  كنكع األكاديمية، تبةكالرٌ  كع،النٌ  :خيمةالدّ ّالمستقمةّالمتغيرات

 .األكاديميٌ  داءاأل الساسي: ابعالتّ ّالمتغير

  ة.قميٌ الرٌ  تالميارا :الساسيّالمستقؿّالمتغير

ّاإلحصائية:ّالمعالجة

ّالستبانةّ

 كذلؾ بمراجعتيا الباحثة قامت حميؿ،لمتٌ  صبلحيتيا مف أكدكالتٌ  اإللكتركنية االستبيانات جمع بعد

 بتحكيؿ أمٍ  ،معينةن  أرقامان  بإعطائيا لمحاسكب دخمتأي  كقد لمبيانات، ةاإلحصائيٌ  المعالجات إلجراء تمييدان 

 (4) كبيرة كبدرجة درجات، (5) جدا كبيرة بدرجة اإلجابة عطيتأي  حيث ة،رقميٌ  لىإ فظيةالمٌ  اإلجابات

 كاحدة، درجة (1) جدا قميمة كبدرجة درجتيف، (2) قميمة كبدرجة درجات، (3) متكسطة كبدرجة درجات،

 ةجامع في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات تكافر مدل زاد كمما رجةالدٌ  زادت كمما بحيث

 .األكاديميٌ  بأدائيـ كعبلقتيا الخميؿ

 الحسابية، طاتالمتكسٌ  المئكية، سبالنٌ  األعداد، باستخراج لمبيانات اإلحصائيةي  المعالجةي  تمت كقد

 (،t-test) ت اختبار (،Pearson correlation) بيرسكف االرتباط معامؿ ة،المعياريٌ  االنحرافات

 (LSD) كاختبار (،One Way ANOVA Analysis of Varianceاألحادٌم ) بايفالتٌ  تحميؿ كاختبار
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 لمعمـك اإلحصائية ـزالر   برنامج باستخداـ كذلؾ ألفا، كركنباخ الثبات كمعادلة عدية،البي  لممقارنات

 .(SPSS) ةاالجتماعيٌ 

ّالدراسة(:ّلنتائجّالحسابيةّالمتوسطاتّ)مفتاحّالمقياسّتصحيح

 االستبيانات في ستعمؿكيي  الس مككيات، لقياس أسمكبه  كىك الخماسٌي، ليكرت مقياس ـي ااستخد تـٌ 

 عمى االعتراض أك المكافقة درجة عمى تدؿ   ردكد عمى المقياس كيعتمد اإلحصاء، مجاؿ في كبخاصة

 ،األكاديميٌ  بأدائيـ كعبلقتيا الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل قميةالرٌ  الميارات تكافر مدل

 (:7) الجدكؿ في كما الحسابية طاتالمتكسٌ  عمى بناء

 مفاتيحّالتصحيح2ّجدوؿّ
ّالدرجةّالحسابيّالمتوسط
 جدا منخفضة 1081 – 1011
 منخفضة  2061 – 1081
 متكسطة 3041 – 2061

 مرتفعة 4021 – 3041 
 جدان  مرتفعة 5011 – 4021
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ّالرابعّالفصؿ

ّراسةالدّ ّنتائجّتحميؿ

ّّتمييد

 خبلؿ مف ،راسةالدٌ  إلييا تكصمت التي النتائج ألىـ بلن كمفصٌ  كامبلن  عرضان  الفصؿ ىذا فيتضمٌ 

 ىيئة أعضاء لدل الرقمية الميارات تكافر مدل لقياس المناسبة، االحصائية التحميبلت تكضح جداكؿ

 ة،راسالدٌ  أسئمة عف اإلجابة خبلؿ مف كذلؾ ،كاديمياأل بأدائيـ كعبلقتيا الخميؿ جامعة في التدريس

 سيتـٌ  التي البيانية شكاؿكاأل الجداكؿ عمى تعقيبا الفصؿ ىذا فيتضمٌ  كما ،فرضياتيا ةصحٌ  مف حقؽكالتٌ 

 خبلليا. مف تائجالنٌ  استعراض

ّّالرئيس:ّراسةالدّ ّسؤاؿّنتائج

ّفيّدريسالتّ ّىيئةّأعضاءّلدىّةقميّ لرّ اّالمياراتّتوافرّمدىّماّالرئيس:ّالدراسةّسؤاؿّعفّالجابة

ّ؟الكاديميّ ّبأدائيـّوعالقتياّالخميؿّجامعة

 تكافر مدلل ةالمعياريٌ  كاالنحرافات الحسابية طاتالمتكسٌ  استخراجي  تـٌ  ابؽالسٌ  ؤاؿالسٌ  عف لئلجابة

 ىك كما ،األكاديمي بأدائيـ كعبلقتيا الخميؿ جامعة في التدريس ىيئة أعضاء لدل الرقمية الميارات

 (8) الجدكؿ في حمكضٌ 

دريسّةّلدىّأعضاءّىيئةّالتّ قميّ المتوسطاتّالحسابيةّوالنحرافاتّالمعياريةّلمدىّتوافرّالمياراتّالرّ 2ّجدوؿّ
 الكاديميّ فيّجامعةّالخميؿّوعالقتياّبأدائيـّ

 المقياس
ّمتوسط

 الحسابي

ّالنحراؼ
 المعياري

 %ّالنسبةّالدرجة

 % 82.1 مرتفعة 1.546 4011  قميةالرٌ  ياراتالم

 %8204  مرتفعة 10471 4012 كاديميٌ األ داءاأل

 %8202 مرتفعة 10483 4011  يةالكمٌ  رجةالدٌ 
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 ىيئة أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات تكافر مدل أف (8) الجدكؿ في الكاردة المعطيات شيرتي 
 الحسابيٌ  المتكسط بمغ حيثي  ،مرتفعةو  بدرجةو  جاءت كاديميٌ األ بأدائيـ كعبلقتيا الخميؿ جامعة في دريسالتٌ 
 %(.8202) بمغت نسبةو كب (،1048) معيارمٌ  انحراؼ مع (4011)

 

دريسّةّلدىّأعضاءّىيئةّالتّ قميّ ةّلمدىّتوافرّالمياراتّالرّ ةّوالنحرافاتّالمعياريّ طاتّالحسابيّ المتوسّ 2ّشكؿّ
ّميّ الكاديفيّجامعةّالخميؿّوعالقتياّبأدائيـّ

 
 كانحراؼ (4011)حسابي  بمتكسط جاءت قميةالرٌ  أف  الميارات (3كؿ )الشٌ  خبلؿ مف بلحظني 

 (10471)معيارم  كانحراؼ (4012) حسابي بمتكسط األكاديمي داءاأل جاء بينما (10546) معيارم

 الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات تكافر مدلل يةالكمٌ  رجةالدٌ  أف كنستنتج

 انحراؼ مع (4011) الحسابي المتكسط بمغ حيث مرتفعة، بدرجة جاءت األكاديمي بأدائيـ كعبلقتيا

 %(.8202) بمغت كبنسبة ،(1048) معيارم

ّاآلتية:ّةالفرعيّ ّالسئمةّنتائج

ّىيئةّعضاءأّلدىّقميةالرّ ّالمياراتّتوافرّمدىّماّالوؿ:ّالفرعيّالدراسةّؿسؤاّعفّاإلجابة

ّالخميؿ؟ّجامعةّفيّدريسالتّ 
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ـ   ابؽالس   ؤاؿالس   عف لئلجابة  لمستكل ةالمعياريٌ  كاالنحرافات ةالحسابيٌ  طاتالمتكس   استخراج ت

 .(9) الجدكؿ في حمكضٌ  ىك كما الخميؿ، جامعة في دريسالتٌ  ىيئة ضاءأع لدل قميةالرٌ  الميارات تكافر

دريسّعضاءّىيئةّالتّ أةّلدىّقميّ ةّلمدىّتوافرّالمياراتّالرّ ةّوالنحرافاتّالمعياريّ يّ طاتّالحسابالمتوسّ 2ّجدوؿّ
 فيّجامعةّالخميؿ

 المقياس
ّمتوسط

 الحسابي

ّالنحراؼ
 المعياري

 %ّالنسبةّالدرجة

 %8806  جدا مرتفعة 10494 4.43 يةساسٌ األ ةقميٌ الرٌ  الميارات

 %7804  فعةمرت 10626 3092 مةالمتقدٌ  ةقميٌ الرٌ  الميارات

 %8201 مرتفعة 10546 4011  يةالكمٌ  رجةالدٌ 

 ىيئة عضاءأ لدل قميةالرٌ  الميارات تكافر ستكلمي  أفٌ إلى  (9) الجدكؿ في الكاردة عطياتي المي  شيري تي 

 انحراؼ مع (4011) الحسابي المتكسط بمغ حيث ،مرتفعةو  بدرجةو  جاءت الخميؿ جامعة يف دريسالتٌ 

 كاالنحرافات الحسابية المتكسطات تكضح التالية كالجداكؿ %(،8201) بمغت كبنسبة (،1054) معيارم

 لمجاالت قان كفى  الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ لدل الرقمية الميارات تكافر مستكل المعيارية

  الميارات.
 

دريسّعضاءّىيئةّالتّ أقميةّلدىّةّوالنحرافاتّالمعياريةّلمدىّتوافرّالمياراتّالرّ طاتّالحسابيّ المتوسّ 2ّّشكؿ
ّفيّجامعةّالخميؿ
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 بمتكسطو ك  رتفعةمي  بدرجة جاءت يةساسٌ األ ةقميٌ الرٌ  الميارات أف   (4) كؿالشٌ  خبلؿ مف بلحظني 

 طةمتكسٌ  بدرجة مةالمتقدٌ  قميةالرٌ  الميارات جاءت بينما (10494) معيارمٌ  كانحراؼ (4043) حسابيٌ 

 الميارات تكافر لمستكل الكمية رجةالدٌ  فإف كبالتالي ،(10626)معيارم  كانحراؼ (3092) حسابي بمتكسط

 الحسابي المتكسط بمغ حيث مرتفعة، بدرجة جاءت الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ لدل ةقميٌ الرٌ 

 .%(8201) بمغت كبنسبة ،(1054) معيارم انحراؼ مع (4011)

 الساسية:ّالرقميةّالمياراتّمجاؿّأول:

 دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ لدل يةاألساسٌ  ةقميٌ الرٌ  الميارات لفقرات ةالمعياريٌ  كاالنحرافات ةيٌ الحساب طاتالمتكسٌ 

 .(11) الجدكؿ في حمكضٌ  ىك كما ية،األىمٌ  حسب بةمرتٌ  الخميؿ جامعة في

ةّلدىّاعضاءّىيئةّالمتوسطاتّالحسابيةّوالنحرافاتّالمعياريةّلفقراتّالمياراتّالرقميةّالساسي01ّجدوؿّ
 التدريسّفيّجامعةّالخميؿّمرتبةّحسبّالىمية

 الفقراتّالترتيب
ّمتوسط

 الحسابي

ّالنحراؼ
 المعياري

 %ّالنسبةّالدرجة

7 
 طبلبي مع التكاصؿ اثناء الشاشة مشاركة أستطيع

 لكتركنيةاإل المحاضرة في

 %9201 جدان  مرتفعة 10558 4061

3 
 خدمات خبلؿ مف طبلبي مع التكاصؿ عمى قدرة لدم
 لكتركنياإل البريد

 %9201 جدان  مرتفعة 10558 4061

2 
 عبر مختمفة بحث محركات استخداـ عمى قدرة لدم

 ،chrome) مثؿ العنكبكتية الشبكة

Explorer) 

 %9106 جدان  مرتفعة 10561 4058

 %8808 جدان  مرتفعة 10639 4044 لكتركنيةاإل المحاضرة ثناءأ استخداـ عمى قدرة لدم 6

4 
 في االجتماعي كاصؿالتٌ  كسائؿ خبلؿ مف تكاصؿأ

 المحاضرة بعد المساؽ لمتابعة طبلبي تكجيو
 لكتركنيةاإل

 %8808 جدان  مرتفعة 10691 4044

5 
 تعميماتو  إلعطائيـ المحاضرة قبؿ بيطبٌل  مع تكاصؿأ

 االلكتركني التكاصؿ كسائؿ خبلؿ مف قاءالمٌ  كركابط

 %8708 جدان  مرتفعة 10733 4039
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1 
 مع التعامؿ في يةاالساسٌ  قميةالرٌ  مياراتي ستخدـأ

 Microsoft office حزمة

 %8606 جدان  مرتفعة 10735 4033

9 
 خبلؿ مف كمشاركتيا صكصالنٌ  تحرير عمى قدرة لدمٌ 
 Microsoft office حزمة

 %8504 جدان  مرتفعة 10836 4027

8 
 مثؿ دةالمتعدٌ  لكتركنيةاإل الكسائط استحضر

 . التسجيبلتالصكتية الممفات ،رةالمصكٌ  تالفيديكىا)
 .لكتركنيةاإل المحاضرة اثناء (اليكتيكب ،الكثائقية

 %8401  مرتفعة 10828 4021

ّ%.1..ّجداًّّمرتفعة 01494 4140 يةالكمّ ّرجةالدّ 

 ىيئة عضاءأ لدل يةاألساسٌ  قميةالرٌ  الميارات أفٌ  (11)الجدكؿ في كاردةال المعطيات شيرتي 

 انحراؼ مع (4043) الحسابيٌ  المتكسط بمغ حيث ،جدان  مرتفعة بدرجة جاءت الخميؿ جامعة في دريسالتٌ 

 ىيئة عضاءأ لدل يةاألساسٌ  ةقميٌ الرٌ  الميارات أىـ   كجاءت %(،8806) بمغت كبنسبة (،1049) معيارم

 مع كاصؿلتٌ ا ثناءأ اشةالشٌ  مشاركة ستطيع)أ عمى تنصٌ  كالتي (7) رقـ الفقرة الخميؿ جامعة في دريسالتٌ 

 (،1056) معيارم انحراؼ مع (،4061) حسابي بمتكسط جاءت حيث ة(لكتركنيٌ اإل المحاضرة في بيبٌل طي 

 البريد خدمات خبلؿ مف طبلبي مع كاصؿالتٌ  عمى قدرة )لدمٌ  عمى تنصٌ  التي (3) رقـ كالفقرة

 (2) رقـ الفقرة ىاتبل (،1056) معيارم انحراؼ مع (،4061) حسابيٌ  بمتكسطو  جاءت حيث لكتركني(اإل

 ،chrome) مثؿ ةالعنكبكتيٌ  بكةالشٌ  عبرى  مختمفة بحث حركاتمي  استخداـ عمى قدرة )لدمٌ  عمى تنصٌ  التي

Explorer)  (.1056) معيارم انحراؼ مع (،4058) حسابي بمتكسط جاءت حيثي 

 مثؿ لمتعددةا االلكتركنية الكسائط )استحضر عمى نصت التي (8) رقـ الفقرة أىميةن  ياأقم   ككافى 

 (.االلكتركنية المحاضرة اثناء (اليكتيكب ،الكثائقية التسجيبلت الصكتية، الممفات ،المصكرة الفيديكىات)

 تنصٌ  التي (9) رقـ الفقرة تبلىا (،1083) معيارم انحراؼ مع (،4021) حسابيٌ  بمتكسطو  جاءت حيث

 جاءت حيث (Microsoft office زمةحي  خبلؿ مف كمشاركتيا صكصالنٌ  تحرير عمى قدرة )لدمٌ  عمى

 )استخدـ عمى تنصٌ  التي (1) رقـ الفقرة تبلىا (،1084) معيارم انحراؼ مع (،4027) حسابي بمتكسط
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 حسابيٌ  بمتكسطو  جاءت حيثي  (Microsoft office زمةحي  مع عامؿالتٌ  في يةساسٌ األ ةقميٌ الرٌ  مياراتي

 (.1074) معيارم انحراؼ مع (،4033)

ّمة:المتقدّ ّةقميّ الرّ ّياراتالمّمجاؿّثانيًا:

 ىيئة عضاءأ لدل مةالمتقد   ةقميٌ الرٌ  الميارات لفقرات ةالمعياريٌ  كاالنحرافات ةالحسابيٌ  طاتالمتكسٌ 

 (11) الجدكؿ في حمكضٌ  ىك كما ية،ىمٌ األى  حسب رتبةن مي  الخميؿ جامعةً  في دريسالتٌ 

عضاءّىيئةّأمةّلدىّةّالمتقدّ قميّ ةّلفقراتّالمياراتّالرّ نحرافاتّالمعياريّ ةّواّلالحسابيّ ّطات:ّالمتوسّ 00ّجدوؿ
 ةبةّحسبّالىميّ دريسّفيّجامعةّالخميؿّمرتّ التّ 

الترتي
ّب

 الفقرات
ّمتوسط

 الحسابي

ّالنحراؼ
 المعياري

 %ّالنسبةّالدرجة

15 
 تطبيقات خبلؿ مف طبلبيٌ  مع عميميٌ التٌ  المحتكل شارؾأ
(google drive) 

 %9206 جدان  مرتفعة 10572 4063

23 
 لكتركنيةاإل ةالمنصٌ  عبر بيبٌل طي  عبلمات رصدأ

students portal)) 
 %9102 جدان  مرتفعة 10719 4051

 %8601 جدان  مرتفعة 10761 4031 قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  اتمنصٌ  خبلؿ مف مبةلمطٌ  كاجبات أطرح 22

14 
 google،باستخداـ لكتركنيةاإل محاضراتي عقدأ

meet , zoom Microsoft teams) 
 %8502 جدان  مرتفعة 10776 4026

11 
 ةمنصٌ  عبر الكتركنيان  راسيةالدٌ  راتيمقرٌ  تصميـ أستطيع

(google classroom) 
 %8404 جدان  مرتفعة 10876 4022

25 
 خبلؿ انجازىـ عف بيلطبٌل  رةمستمٌ  راجعة تغذية ـأقدٌ 

 .الكتركنيان  المساؽ
 %8204  مرتفعة 10795 4012

12 
 مجاؿ في ةالكتركنيٌ  تقنيات استخداـ عمى القدرة لدمٌ 

 مبةالطٌ  مياـ متابعة

 %8204  مرتفعة 10837 4012

21 
 في (google form) استخداـ عمى قدرة لدم
 لكتركنياإل االمتحاف كتصحيح كتابة

 %8108  مرتفعة 10964 4014

24 
 كالبيانات لممعمكمات حابيالسٌ  التخزيف ميارة ممؾأ

 االكاديمية بمقرراتي الخاصة

 %7802  مرتفعة 10131 3091
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16 
 لكتركنيةاإل لمساقاتي ةتقديميٌ  عركض انشاء أستطيع
 ((google slidesتطبيقات باستخداـ

 %7602  مرتفعة 10175 3081

18 
 محتكل لىإ عميميالتٌ  المحتكل تحكيؿ عمى قدرة أممؾ
 لكتركني.اإل البريد عبر مبةالطٌ  متناكؿ في رقميٌ 

 %7506  مرتفعة 10986 3078

21 
 مف كالمشاركة كالغياب الحضكر حيث مف بيبٌل طي  تابعأ

 google) باستخداـ ةمعدٌ  قكائـ خبلؿ

attendance sheet) 

 %7302  مرتفعة 10144 3066

19 
 عميـالتٌ  اتمنصٌ  عبر المتزامنة الكتابة عمى القدرة متمؾأ

 white board باستخداـ

 %7206  مرتفعة 10116 3063

17 
 محاضراتي ثراءإ في ةالجامعيٌ  ةقميٌ الرٌ  المكتبات استثمر

 مكتباتال ،نكر مكتبة ،نكف )مكتبة مثؿ لكتركنيةاإل
 (كالعالمية العربية الجامعية

 %6702  مرتفعة 10141 3036

13 
 العمميٌ  البحث في نترنتاإل عبر البيانات قكاعد استخدـ
  المنيؿ ،المنظكمة دار ،شمعة مكقع)مثؿ 

 %6501  مرتفعة 10151 3025

11 
 خدمات باستخداـ ةتعميميٌ  مكاقع تصميـ عمى قدرة لدم
(google sites) كيب صفحة انشاء) مثؿ، 

 الكتركني(. ، مكقعخاصة تعميمية ةمنصٌ 

 %6301  مرتفعة 10193 3015

ّ%0.14ّّمرتفعة .01.1 0191 يةالكمّ ّرجةالدّ 

 ىيئة عضاءأ لدل مةالمتقدٌ  قميةالرٌ  الميارات أف   ىإل (11)الجدكؿ في الكاردة المعطيات شيرتي 

 انحراؼ مع (3092) الحسابيٌ  المتكسط بمغ حيث رتفعة،مي  بدرجة جاءت الخميؿ جامعة في دريسالتٌ 

 ىيئة عضاءأ لدل مةالمتقدٌ  قميةالرٌ  الميارات أىـٌ  كجاءت %(، 78.4) بمغت كبنسبة (،1063) معيارم

 مف طبلبي معى  التعميميٌ  المحتكل شارؾ)أ عمى تنصٌ  كالتي (15) رقـ قرةالف الخميؿ جامعة في دريسالتٌ 

 (،1057) معيارمٌ  انحراؼ مع (،4063) حسابيٌ  بمتكسطو  جاءت حيث (google drive) تطبيقات خبلؿ

 students لكتركنيةاإل ةالمنصٌ  عبر بلبيطي  عبلمات رصد)أ عمى تنصٌ  التي (23) رقـ الفقرة تبلىا

portal))) (22) رقـ الفقرة تبلىا (،1071) معيارم انحراؼ مع (،4051) حسابيٌ  بمتكسطو  اءتج حيث 



95 

 

 حسابيٌ  بمتكسط جاءت حيث قمي(الرٌ  عميـالتٌ  منصات خبلؿ مف لمطمبة كاجبات )أطرح عمى تنصٌ  التي

 (.1076) معيارم انحراؼ مع (،4031)

 تعميمية مكاقع تصميـ ىعم قدرة )لدمٌ  عمى نصت التي (11) رقـ الفقرة أىمية أقميا ككاف 

 (لكتركنيٌ إ مكقع، ةخاصٌ  ةتعميميٌ  ةمنصٌ  ،كيب صفحة )انشاء مثؿ (google sites) خدمات باستخداـ

 تنصٌ  التي (13) رقـ الفقرة تبلىا (،1019) معيارمٌ  انحراؼ مع (،3015) حسابيٌ  بمتكسط جاءت حيث

 المنيؿ(( ،المنظكمة دار ،شمعة مثؿ)مكقع يٌ العمم البحث في نترنتاإل عبر البيانات قكاعدى  ستخدـي )أ عمى

 نصت التي (17) رقـ الفقرة تبلىا (،1015) معيارم انحراؼ مع (،3025) حسابيٌ  بمتكسط جاءت حيث

 ،نكر مكتبة ،نكف مثؿ)مكتبة لكتركنيةاإل محاضراتي ثراءإ في الجامعية الرقمية المكتبات ستثمري )أ عمى

 معيارم انحراؼ مع (،3036) حسابي بمتكسط جاءت حيث لمية(كالعا ةالعربيٌ  ةالجامعيٌ  مكتباتال

(1014.) 

ّجامعةّفيّدريسالتّ ّىيئةّعضاءأّلدىّداءالّمستوىّماّاني:الثّ ّالفرعيّراسةالدّ ّسؤاؿّعفّاإلجابة

ّ؟الخميؿ

 لمستكل ةالمعياريٌ  كاالنحرافات الحسابية طاتالمتكسٌ  استخراج تـ ابؽالسٌ  ؤاؿالسٌ  عف لئلجابة

 حمكضٌ  ىك كما ،الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة ألعضاء ةقميٌ الرٌ  الميارات ضكء في كاديميٌ األ داءاأل

 :(12) الجدكؿ في

دريسّلدىّأعضاءّىيئةّالتّ ّالكاديميّ داءّةّلمستوىّالطاتّالحسابيةّوالنحرافاتّالمعياريّ المتوسّ 02ّجدوؿّ
 فيّجامعةّالخميؿ

 المقياس
ّمتوسط

 لحسابيا

ّالنحراؼ
 المعياري

 %ّالنسبةّالدرجة

 %8804 جدا مرتفعة 10473 4042  دريسلمتٌ  عدادكاإل خطيطالتٌ 
 %7201 مرتفعة 10751 3061 العمميٌ  البحث

 %8702 جدا مرتفعة 10511 4036  المتابعة
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 %8106 مرتفعة 10631 4018  راسيةالدٌ  راتالمقرٌ 
 %8906  جدا مرتفعة 1.51 4.48  لكتركنياإل قاءالمٌ  ثناءأ مبةالطٌ  مع فاعؿالتٌ 

 %8224 مرتفعة 0.471 4.12 يةالكمٌ  رجةالدٌ 

 ىيئة ألعضاء ةقميٌ الرٌ  الميارات ضكء في األكاديميٌ  داءاأل أف   (12)الجدكؿ  في الكاردة المعطيات شيري تي 
 معيارم انحراؼ مع (4012) ابيالحسٌ  طالمتكسٌ  بمغ حيثي  ،مرتفعةو  درجةو بً  جاء الخميؿ جامعة في دريسالتٌ 
 ةالمعياريٌ  كاالنحرافات ةالحسابيٌ  طاتالمتكسٌ  حتكضٌ  اليةالتٌ  كالجداكؿ %(،8204) تبمغ كبنسبة (،1047)
 لمجاالت كفقان  الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة ألعضاء ةقميٌ الرٌ  الميارات ضكء في كاديميٌ األ ؤلداءل

 .األكاديميٌ  األداء
دريسّفيّلدىّأعضاءّىيئةّالتّ ّالكاديميّ داءّةّلمستوىّالابيةّوالنحرافاتّالمعياريّ طاتّالحسالمتوسّ 2ّشكؿّ

ّجامعةّالخميؿ


 

 (4042حسابي) بمتكسط جاء رسلمدٌ  خطيطتٌ كال عداداإل أف  إلى  (5) كؿالشٌ  في عطياتالمي  شيرتي 

 (3061)حسابيٌ  بمتكسطو  العمميٌ  البحث جاء بينما ،جدان  مرتفعة كبدرجة (10473)معيارم كانحراؼ

 كانحراؼ (4036)حسابيٌ  بمتكسطو  جاءت المتابعة امٌ أ، مرتفعة كبدرجة (10751)معيارم كانحراؼ

 (4018)حسابيٌ  طو بمتكسٌ  جاءت راسيةالدٌ  راتقرٌ المي  يخص   كفيما ،جدان  رتفعةمي  كبدرجة (10511)معيارم

 جاء االلكتركني المقاء اثناء الطمبة مع التفاعؿ كمجاؿً  ،مرتفعة كبدرجة (10631)معيارمٌ  كانحراؼ

 ؤلداءل الكمية رجةالدٌ  فإف   اليكبالتٌ ، جدا مرتفعة بدرجة (1051) معيارم كانحراؼ (4048) حسابي بمتكسط

 حيث ،مرتفعةو  بدرجة جاء الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة ألعضاء ةقميٌ الرٌ  الميارات ضكء في كاديميٌ األ
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 اليةالتٌ  كالجداكؿ ،%(8204) بمغت كبنسبة ،(1047) معيارمٌ  انحراؼ مع (4012) الحسابيٌ  طالمتكسٌ  بمغ

 ألعضاء الرقمية الميارات ضكء في االكاديمي لؤلداء ةالمعياريٌ  كاالنحرافات ةالحسابيٌ  طاتالمتكسٌ  حتكضٌ 

 .األكاديميٌ  األداء لمجاالت كفقان  الخميؿ جامعة في التدريس ىيئة

ّس:لمتدريّوالتخطيطّاإلعدادّمجاؿّأول:

 ىيئة أعضاء لدل لمتدريس كالتخطيط اإلعداد لفقرات المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات

 .(13)الجدكؿ  في مكضح ىك كما كذلؾ األىمية، حسب مرتبة الخميؿ جامعة في التدريس

لتخطيطّلمتدريسّلدىّأعضاءّىيئةّالمتوسطاتّالحسابيةّوالنحرافاتّالمعياريةّلفقراتّاإلعدادّوا02ّّجدوؿ
 التدريسّفيّجامعةّالخميؿّمرتبةّحسبّالىمية

 الفقراتّالترتيب
ّمتوسط

 الحسابي

ّالنحراؼ
 المعياري

 %ّالنسبةّالدرجة

5 
 تقنيات عبر المحاضرات ركابط لطبلبي أرسؿ

zoom، google meet ،what's 

app)) 

 %9201 جدان  مرتفعة 10616 4061

2 
 بداية في الكتركنيا المساؽ ةخط لمطمبة أرسؿ
 الدراسي الفصؿ

 %9106 جدان  مرتفعة 10541 4058

3 
 األسبكع في الكتركنيا المقرر متطمبات أكفر
 الدراسي الفصؿ مف األكؿ

 %8904 جدان  مرتفعة 10724 4047

4 
 زمنية جدكلة عمى المقرر خطة تحتكم

 منصة عبر مجدكلة المطمكبة كالمياـ لبلختبارات
classroom)) 

 %8706 جدان  مرتفعة 10761 4038

1 
 مراجع عف لمبحث لمطبلب المجاؿ اترؾ

 االنترنت عبر ككتب كمصادر

 %8104  مرتفعة 10714 4017

ّ%14..ّجداًّّمرتفعة 01400 4141 الكميةّالدرجة

 ىيئة أعضاء لدل دريسلمتٌ  خطيطكالتٌ  اإلعداد أفٌ إلى  (13)الجدكؿ في الكاردة المعطيات تشير

 انحراؼ مع (4042) الحسابيٌ  طالمتكسٌ  بمغ حيث ،جدان  مرتفعةو  بدرجة جاء الخميؿ جامعة في يسدر التٌ 
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 أعضاء لدل دريسلمتٌ  خطيطكالتٌ  اإلعداد مظاىر أىـٌ  كجاءت %(،8804) بمغت كبنسبة (،1047) معيارمٌ 

 عبر المحاضرات طركاب بيلطبٌل  رسؿ)أي  عمى تنصٌ  كالتي (5) رقـ الفقرة الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة

 انحراؼ مع (،4061) حسابيٌ  بمتكسط جاءت حيث (zoom، google meet ،what's app تقنيات

 بداية في الكتركنيا المساؽ خطة لمطمبة )أرسؿ عمى نصت التي (2) رقـ الفقرة تبلىا (،1062) معيارمٌ 

 رقـ الفقرة تبلىا (،1054) معيارمٌ  انحراؼ مع (،4058) حسابي بمتكسط جاءت حيث الدراسي( الفصؿ

 حيث الدراسي( الفصؿ مف األكؿ األسبكع في لكتركنياو إ المقرر باتمتطمٌ  ر)أكفٌ  عمى تنصٌ  التي (3)

 (.1072) معيارم انحراؼ مع (،4047) حسابي بمتكسط جاءت

 مراجع عف لمبحث بلبلمط   المجاؿ ترؾ)أ عمى تنصٌ  التي (1) رقـ الفقرة يةأىمٌ  ياأقمٌ  ككاف 

 (،1071) معيارمٌ  انحراؼ مع (،4017) حسابي بمتكسط جاءت حيث نترنت(اإل عبر كتبك  كمصادر

 كالمياـ لبلختبارات زمنية جدكلة عمى رالمقرٌ  ةخطٌ  )تحتكم عمى تنصٌ  التي (4) رقـ الفقرة تبلىا

 انحراؼ مع (،4038) حسابيٌ  بمتكسط جاءت حيث (((classroom ةمنصٌ  عبر مجدكلة المطمكبة

 (.1076) معيارمٌ 

ّالعممي:ّالبحثّمجاؿّثانيًا:

 في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل العمميٌ  البحث لفقرات المعيارية كاالنحرافات ةالحسابيٌ  طاتالمتكسٌ 

 .(14)الجدكؿ  في حمكضٌ  ىك كما ة،األىميٌ  حسب بةمرتٌ  الخميؿ جامعة

ّ
ّ
ّ
ّ
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دريسّفيّلدىّأعضاءّىيئةّالتّ ّةّلفقراتّالبحثّالعمميّ معياريّ ةّوالنحرافاتّالطاتّالحسابيّ المتوسّ 02ّجدوؿّ
 يةبةّحسبّالىمّ جامعةّالخميؿّمرتّ 

 الفقراتّالترتيب
ّمتوسط

 الحسابي

ّالنحراؼ
 المعياري

 %ّالنسبةّالدرجة

1 
 ةمنصٌ  عبر رسالياكا   تطبيقية بحكث بعمؿ مبةالطٌ  ؼأكمٌ 
(class room) 

 %8806 جدان  مرتفعة 10737 4043

 %8106  مرتفعة 10811 4018 لكتركنيةاإل محاضرتي خبلؿ مف بحكثيـ في مبةالطٌ  قشأنا 8

5 
 في استثمارىا ةككيفيٌ  العممي البحث مكاقع لىإ بلبالطٌ  أرشد
 االلكتركنية المحاضرة خبلؿ مف المساؽ تطكير

 %7802  مرتفعة 10763 3091

 تقنيات عبر كمناقشتيا مشتركة ببحكث القياـ عمى مبةالطٌ  عأشجٌ  7
zoom 

 %7204  مرتفعة 10117 3062

6 
 عبر الكتركنيا لطمبتي البحكث استبانات انشاء اليات اشرح

 google form تطبيقات

 %6901  مرتفعة 10134 3045

4 
 تطبيقية ابحاث عمؿ خبلؿ مف دريسيةالتٌ  مساقاتي رطكٌ أ

 االنترنت عبر كانشرىا

 %6308  مرتفعة 10137 3019

3 
 عبر كخارجيا الجامعة في بحثية كمشاريع بأكراؽ ـتقدٌ أ

 نترنتاإل

 %6106  مرتفعة 10359 3018

2 
 كانشرىا صخصٌ التٌ  في زمبلئي مع مشتركة بحاثأ بعمؿ قـكأ

 نترنتاإل عبر

 %6102  مرتفعة 10182 3011

ّ%0110ّّمرتفعة 01022 01.0 يةالكمّ ّرجةالدّ 

 في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل العمميٌ  ثالبح أفٌ  إلى (14)الجدكؿ في الكاردة المعطيات تشير

 (،1075) معيارم انحراؼ مع (3061) الحسابي المتكسط بمغ حيث مرتفعة، بدرجةو  جاء الخميؿ جامعة

 جامعة في التدريس ىيئة أعضاء لدل العمميٌ  البحث مظاىر أىـ كجاءت %(،7201) بمغت كبنسبة

 class) ةمنصٌ  عبر رسالياكا   تطبيقية بحكث بعمؿ مبةالطٌ  ؼ)أكمٌ  عمى تنصٌ  كالتي (1) رقـ الفقرة الخميؿ

room)) التي (8) رقـ الفقرة تبلىا (،1074) معيارم انحراؼ مع (،4043) حسابيٌ  بمتكسط جاءت حيث 

 حسابي بمتكسط جاءت حيث لكتركنية(اإل محاضرتي خبلؿ مف بحكثيـ في الطمبة )أناقش عمى تنصٌ 
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 مكاقع الى بلبالط   رشد)أي  عمى نصت التي (5) رقـ الفقرة ىاتبل (،1081) معيارم انحراؼ مع (،4018)

 جاءت حيث االلكتركنية( المحاضرة خبلؿ مف المساؽ تطكير في استثمارىا ككيفية العممي البحث

 (.1076) معيارم انحراؼ مع (،3091) حسابي بمتكسط

 في زمبلئي مع ركةمشت حاثأب بعمؿ قكـ)أ عمى صتنٌ  التي (2) رقـ الفقرة أىمية أقميا ككاف 

 (،1018) معيارمٌ  انحراؼ مع (،3011) حسابيٌ  بمتكسط جاءت حيث نترنت(اإل عبر نشرىاكأ صالتخصٌ 

 نترنت(اإل عبر كخارجيا الجامعة في ةى بحثي   كمشاريع بأكراؽ تقدـ)أ عمى تنصٌ  التي (3) رقـ الفقرة تبلىا

 تنصٌ  التي (4) رقـ الفقرة تبلىا (،1036) معيارمٌ  انحراؼ مع (،3018) حسابي بمتكسط جاءت حيث

 جاءت حيث نترنت(اإل عبر نشرىاكأ تطبيقية بحاثأ عمؿ خبلؿ مف ةالتدريسيٌ  مساقاتي رطكٌ )أي  عمى

 (.1014) معيارمٌ  انحراؼ مع (،3019) حسابيٌ  بمتكسطو 

ّرجات(:والدّ ّ)الختباراتّالمتابعةّمجاؿّثالثًا:

 أعضاء لدل رجات(كالدٌ  )االختبارات المتابعة لفقرات ةريٌ المعيا كاالنحرافات ةالحسابيٌ  طاتالمتكسٌ 

 .(15)الجدكؿ  في حمكضٌ  ىك كما ة،األىميٌ  حسب بةمرتٌ  الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة

ّرجات(ّلدىّأعضاءةّوالنحرافاتّالمعياريةّلفقراتّالمتابعةّ)الختباراتّوالدّ طاتّالحسابيّ المتوسّ 02ّّجدوؿ
 ةبةّحسبّالىميّ ىيئةّالتدريسّفيّجامعةّالخميؿّمرتّ 

 الفقراتّالترتيب

ّمتوسط
الحسا

 بي

ّالنحراؼ
 المعياري

 %ّالنسبةّالدرجة

 %9201 جدان  مرتفعة 10558 4061 لكتركنياإ الجامعة مف دةالمحدٌ  االختبارات بفترة ألتزـي  1

3 
 class room تطبيؽ عبر كشاممة عةمتنكٌ  اختبارات ـأقدٌ 

،google form 

 %8902 جدان  مرتفعة 10641 4046

2 
 عبر ككاجباتيـ مياميـ حكؿ راجعةن  تغذيةن  لطبلبي ـي أقدٌ 

 google class room ،zoomالرقمية المنصات

،what's app 

 %8801 جدان  مرتفعة 10686 4041
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5 
 ،سبكعاي  بعد تصحيحيا بعد لطمبتي االختبارات نتائجى  عيدي أي 
 لكتركنياإ

 %8504 جدان  مرتفعة 10687 4027

4 
 حيث مف لكتركنيةاإل الختباراتي متابعتي في زـى الحى  استخدـ
 كالحضكر الكقت

 %8104  مرتفعة 10851 4017

ّ%011.ّجداًّّمرتفعة 01222 .410 الكميةّالدرجة

 أعضاء لدل رجات(كالدٌ  )االختبارات المتابعة أف  إلى  (15الجدكؿ) في الكاردة المعطيات شيرتي 

 مع (4036) الحسابيٌ  المتكسط بمغ حيث ،جدان  مرتفعة بدرجةو  جاء الخميؿ جامعة في دريستٌ ال ىيئة

 رجات(كالدٌ  )االختبارات المتابعة مظاىر أىـ كجاءت %(،8702) بمغت كبنسبة (،1051) معيارمٌ  انحراؼ

 االختبارات بفترة )ألتـز عمى تنصٌ  كالتي (1) رقـ الفقرة الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل

 (،1056) معيارمٌ  انحراؼ مع (،4061) حسابيٌ  بمتكسطو  جاءت حيث لكتركنيا(إ الجامعة مف دةالمحدٌ 

 class room تطبيؽ عبر كشاممة متنكعة اختبارات )أقدـ عمى تنصٌ  تيالٌ  (3) رقـ الفقرة تبلىا

،google form) رقـ الفقرة تبلىا ،(1064) معيارمٌ  انحراؼ مع (،4046) حسابيٌ  بمتكسط جاءت حيث 

 googleقميةالرٌ  اتالمنصٌ  عبر ككاجباتيـ مياميـ حكؿ راجعة تغذية بيلطبٌل  ـ)أقدٌ  عمى تنصٌ  التي (2)

class room ،zoom ،what's app) معيارمٌ  انحراؼ مع (،4041) حسابيٌ  بمتكسط جاءت حيث 

(1069.) 

 الختباراتي متابعتي في ـزالحى  دـي )استخ عمى تٍ نصٌ  التي (4) رقـ الفقرة يةن أىمٌ  ياأقمٌ  ككاف 

 معيارم انحراؼ مع (،4017) حسابيٌ  بمتكسط جاءت حيثي  كالحضكر( الكقت حيث مف لكتركنيةاإل

 بعد تصحيحيا بعد لطمبتي االختبارات نتائج عيد)أي  عمى تنصٌ  التي (5) رقـ الفقرة تبلىا (،1085)

 .(1069) معيارمٌ  انحراؼو  مع (،4027) حسابيٌ  بمتكسط جاءت حيث لكتركنيا(إ ،سبكعأي 
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ّالدراسية:ّالمقرراتّمجاؿّرابعًا:

 دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل راسيةالدٌ  راتالمقرٌ  لفقرات المعيارية كاالنحرافات ةالحسابيٌ  طاتالمتكسٌ 

 (16)الجدكؿ  في حمكضٌ  ىك كما األىمية، حسب بةمرتٌ  الخميؿ جامعة في

دريسّراسيةّلدىّأعضاءّىيئةّالتّ ةّلفقراتّالمقرراتّالدّ ةّوالنحرافاتّالمعياريّ طاتّالحسابيّ المتوسّ 02ّجدوؿّ
 ةبةّحسبّالىميّ فيّجامعةّالخميؿّمرتّ 

 الفقراتّالترتيب
ّمتوسط

 الحسابي

ّالنحراؼ
 المعياري

 %ّالنسبةّالدرجة

3 
 المساقات مف كغيره سوأدرٌ  الذم المساؽ بيف ربطأ

 لكتركنيةاإل رتيمحاض ثناءأ المرتبطة

 %8405 جدان  مرتفعة 10735 4027

4 
 (العكسية الراجعة التغذية) لي مبةالطٌ  تقييـ مف ستفيدأ

 ذلؾ عمى بناء نفسي كاطكر

 %8502 جدان  مرتفعة 10833 4026

1 
 محتكل اعداد خبلؿ مف العممية المادة أستعرض

 PowerPoint باستخداـ رقمي

،presentation google slides  

 %8308  مرتفعة 10915 4019

2 
 اثناء الكرقي الكتاب بدؿ لطبلبي الكتركنيا مقررا ـأقدٌ 
 بعد عف التعميـ فترة

 %8306  مرتفعة 10899 4018

6 
 مف متجددة حديثة دراسية بمقررات طبلبي شارؾأن 

 االجتماعي التكاصؿ كسائؿ خبلؿ

 %7806  مرتفعة 10939 3093

5 
 عبر أدرسو ذمال المساؽ تقييـ طمبتي مف أطمب

 google form تطبيقات

 %7208  مرتفعة 10158 3064

ّ%.21.ّّمرتفعة 01.02 .410ّيةالكمّ ّرجةالدّ 

 دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل راسيةالدٌ  المقررات أفٌ إلى  (16لجدكؿ)ا في الكاردة المعطيات شيرتي 

 معيارمٌ  انحراؼو  مع (4.08) الحسابيٌ  طالمتكسٌ  بمغ حيث رتفعة،مي  بدرجةو  جاء الخميؿ جامعة في

 دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل راسيةالدٌ  راتالمقرٌ  مظاىر أىـ كجاءت %(،81.6) بمغت كبنسبة (،0.63)

 المساقات مف كغيره سوأدرٌ  الذم المساؽ بيف ربط)ا عمى تنصٌ  كالتي (3) رقـ الفقرة الخميؿ جامعة في

 معيارمٌ  انحراؼ مع (،4.27) حسابيٌ  بمتكسطو  جاءت حيث لكتركنية(اإل محاضرتي ثناءأ المرتبطة
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 العكسية( اجعةالرٌ  غذية)التٌ  لي مبةالطٌ  تقييـ مف ستفيدي )أ عمى تنصٌ  التي (4) رقـ الفقرة تبلىا (،0.74)

 تبلىا (،0.83) معيارمٌ  انحراؼ مع (،4.26) حسابيٌ  بمتكسط جاءت حيث ذلؾ( عمى بناءن  نفسي طكركأ

 باستخداـ رقميٌ  محتكل اعداد خبلؿ مف ةالعمميٌ  المادة رض)أستع عمى تنصٌ  التي (1) رقـ الفقرة

PowerPoint ،presentation google slides ) مع (،4.19) حسابيٌ  بمتكسط جاءت حيث 

 (.0.92) معيارمٌ  انحراؼ

 سوأدر   الذم المساؽ تقييـ طمبتي مف )أطمبي  عمى تنصٌ  التي (5) رقـ الفقرة ةأىميٌ  ياأقمٌ  ككاف 

 (،1.06) معيارمٌ  انحراؼ مع (،3.64) حسابيٌ  بمتكسطو  جاءت حيثي  (google form تطبيقات عبرى 

 كسائؿ خبلؿ مف دةو متجدٌ  حديثة ةو دراسيٌ  راتو بمقرٌ  بيبٌل طي  شارؾ)ا عمى تنصٌ  التي (6) رقـ الفقرة تبلىا

 قرةالف تبلىا (،0.94) معيارم انحراؼ مع (،3.93) حسابي بمتكسط جاءت حيث (االجتماعيٌ  كاصؿً التٌ 

 بعد( عف التعميـ فترة اثناء الكرقي الكتاب بدؿ لطبلبي الكتركنيا مقررا أقدـ) عمى نصت التي (2) رقـ

 (.0.90) معيارم انحراؼ مع (،3.64) حسابي بمتكسط جاءت حيث

ّ:لكترونيّ اإّلّقاءالمّ ّثناءأّمبةالطّ ّمعّفاعؿالتّ ّمجاؿّخامسًا:

 لدل االلكتركني المقاء اثناء مبةالطٌ  مع فاعؿالتٌ  لفقرات ةالمعياريٌ  كاالنحرافات ةالحسابيٌ  طاتالمتكسٌ 

 (17الجدكؿ ) في حمكضٌ  ىك كما كذلؾ األىمية، حسب بةمرتٌ  الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء

ّ
ّ
ّ
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لدىّّلكترونيّ قاءّاإّلثناءّالمّ أمبةّفاعؿّمعّالطّ ةّلفقراتّالتّ ةّوالنحرافاتّالمعياريّ طاتّالحسابيّ المتوسّ 02ّجدوؿّ
 دريسّفيّجامعةّالخميؿّمرتبةّحسبّالىميةأعضاءّىيئةّالتّ 

 الفقراتّالترتيب
ّمتوسط

 الحسابي

ّالنحراؼ
 المعياري

 %ّالنسبةّالدرجة

2 
 المحاضرة في األسئمة طرح عمى طمبتي أشجع
 قاشالنٌ  خبلؿ مف لكتركنيةاإل

 %9106 جدان  مرتفعة 10599 4058

4 
 تقديـ ثناءأ مبةالطٌ  بيف الفردية الفركؽ راعيأي 

 لكتركنيةاإل محاضرتي

 %9104 جدان  مرتفعة 10521 4057

3 
 عف تختمؼ التي آرائيـ عف بالتعبير لمطمبة أسمح
 االلكتركني المقاء خبلؿ مف رأيي

 %9102 جدان  مرتفعة 10612 4056

5 
 ثناءأ ككاجباتيـ مياميـ بعرض بيلطبٌل  سمحأ

 ركنيةااللكت المحاضرة

 %8808 جدان  مرتفعة 10691 4044

1 
 المحاضرة أثناء بيا كأنادييـ طمبتي أسماء أحفظ

 االلكتركنية

 %8502 جدان  مرتفعة 10791 4026

ّ%.91.ّجداًّّمرتفعة 01220 .414 يةالكمّ ّرجةالدّ 

 لدل ركنيلكتاإل قاءالمٌ  ثناءأ مبةالطٌ  مع فاعؿالتٌ  أفٌ إلى  (17)الجدكؿ في الكاردة لمعطياتا شيرتي 

 (4048) الحسابيٌ  طالمتكسٌ  بمغ حيث ،جدان  مرتفعةو  بدرجة جاء الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء

 ثناءأ مبةالطٌ  مع فاعؿالتٌ  مظاىر أىـ كجاءت %(،8906) بمغت كبنسبة (،1051) معيارمٌ  انحراؼ مع

 ع)أشجٌ  عمى نصت كالتي (2) رقـ الفقرة الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل لكتركنياإل قاءالمٌ 

 حسابيٌ  بمتكسطو  جاءت حيثي  قاش(النٌ  خبلؿ مف لكتركنيةاإل المحاضرة في األسئمة طرح عمى طمبتي

 بيف الفردية الفركؽى  راعي)أي  عمى تنصٌ  التي (4) رقـ الفقرة تبلىا (،1061) معيارمٌ  انحراؼ مع (،4058)

 معيارمٌ  انحراؼ مع (،4057) حسابيٌ  طبمتكسٌ  جاءت حيثي  لكتركنية(اإل محاضرتي تقديـ ثناءأ مبةالطٌ 

 رأيي عف ختمؼي تى  تيالٌ  يـآرائً  عف عبيربالتٌ  مبةلمطٌ  )أسمحي  عمى تنصٌ  التي (3) رقـ الفقرة تبلىا (،1052)

 (.1061) معيارمٌ  انحراؼ مع (،4056) حسابيٌ  بمتكسط جاءت حيث لكتركني(اإل قاءالمٌ  خبلؿ مف
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 أثناءى  يابً  نادييـكأي  مبتيطى  أسماءى  )أحفظي  عمى تنصٌ  التي (1) رقـ الفقرة ةأىميٌ  ياأقمٌ  ككاف 

 الفقرة تبلىا (،1079) معيارمٌ  انحراؼ مع (،4026) حسابيٌ  بمتكسط جاءت حيثي  لكتركنية(اإل رةالمحاضى 

 حيث لكتركنية(اإل المحاضرة ثناءأ ككاجباتيـ مياميـ بعرض بيلطبٌل  سمح)أ عمى تنصٌ  التي (5) رقـ

 (.1069) معيارمٌ  انحراؼ مع (،4044) حسابيٌ  بمتكسط جاءت

ّأعضاءّلدىّقميةالرّ ّالمياراتّدرجةّبيفّعالقةّىناؾّىؿّالث:الثّ ّالفرعيّ ّراسةالدّ ّسؤاؿّعفّاإلجابة

ّّ؟الكاديميّ ّوأدائيـّالخميؿّجامعةّ ّفيّالتدريسّىيئة

 (Pearson correlation) فبيرسك  االرتباط ؿمعامً  حسابي  تـٌ  فقد التساؤؿ ىذا عف لئلجابة

 كأدائيـ الخميؿ جامعة في الٌتدريس يئةى أعضاءً  لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات درجة بيفى  بلقةالعى  حيكض   الذم

 .(18)الجدكؿ  في حمكضٌ  ىك كما ،األكاديميٌ 

ةّلدىّأعضاءّىيئةّقميّ لرّ حّالعالقةّبيفّدرجةّالمياراتّاذيّيوضّ معامؿّالرتباطّبيرسوفّالّ 02ّجدوؿّ
 الكاديميّ فيّجامعةّالخميؿّوأدائيـّّالتدريس

 اإلحصائيةّالدللةّمستوى )ر(ّالرتباطّمعامؿّقيمة المستقؿّرتغيّ المُّ

 قميةالرٌ  الميارات
 األكاديميٌ  األداء

0.824 0.000 

 بيف إحصائية داللة ذات مكجبة ارتباطية عبلقة كجكد (18)الجدكؿ  في الكاردة معطياتال شيرتي 

 بمغت حيث ،كاديميٌ األ كأدائيـ الخميؿ جامعة في ةدريسػيٌ التٌ  الييئة أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات درجة

 ةكالعبلق (،12111) يساكم منخفضة داللة بمستكل مرتفعةه  كىي (12824) بيرسكف االرتباط معامؿ قيمة

 دريسيٌ التٌ  داءاأل زاد دريسالتٌ  ىيئة أعضاء للد ةقميٌ رٌ ال الميارات زادت مامٌ كي  مكجبة، طردية بينميا

 كتٌحسف.
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ّعندّإحصائيةّدللةّذاتّفروؽٌّّتوجدُّّل"ّعمىّينص ّّوالذيّ:ابعالرّ ّالفرعيّ ّراسةالدّ ّسؤاؿّعفّاإلجابة

ّتبةوالرّ ّ،الجتماعيّ ّوعالنّ )ّإلىّعزىتُّّدراسةالّ ّاستجاباتّعي نةّطاتمتوسّ ّفي(α≤0.05ّ)ّللةالدّ ّستوىمُّ

ّ.(فرغوالتّ ّالخدمة،ّوسنواتّية،الكمّ ّونوعّة،يميّ الكاد

ّـ ّساؤؿالتّ ّىذاّعفّ ّولإلجابة ّيمي:ّكماّوىيّبو ،ّقةالمتعمّ ّاتالفرضيّ ّفحُصّّت

ّللةالدّ ّمستوىّعندّأّإحصائيةّدللةّذاتّفروؽٌّّتوجدُّّل"عمى:ّتنص ّّتيالّ ّولىاّلّةالفرضيّ ّنتيجة

(α≤0.05ّ)الجتماعيّ ّوعالنّ ّلمتغيرّعزىتُّّةاستجاباتّعي نةّالد راسّطاتمتوسّ ّفي."ّّ

استجابات عٌينة  طاتمتكسٌ قياس  في (ت)اختبار داـاستخ تـٌ  ابقةالسٌ  الفرضية صحة مف ؽلمتحقٌ 

جدكؿ  في ةمكضح يى ماك تائجالنٌ  عمى الباحثة حصمت كقد ."االجتماعيٌ  كعالنٌ  لمتغيرً  عزلتي  الٌدراسة

(19) 
 ّالجتماعيّ ّوعالنّ ّرلمتغيّ ّعزىتُّّراسةالدّ ّنةعيّ ّاستجاباتّطاتمتوسّ ّقياسّفي(ّت)اراختب02ّجدوؿّ

ّالعددّالنوعّالمجاؿ
ّالمتوسط
ّالحسابي

ّالنحراؼ
ّالمعياري

ّدرجات
ّالحرية

ّتّقيمة
ّالمحسوبة

ّالدالة
ّاإلحصائية

  قميةالرٌ  الميارات
 10548 4013 73 ذكر

87 10981 10329 
 1041 3098 16 أنثى

 األكاديميٌ  األداء
 10462 4017 73 ذكر

87 20345 10128 
 10447 3088 16 أنثى

ّيةالكمّ ّرجةالدّ 
 01409 4122 00ّذكر

.0ّ2101.ّ0109.ّ
 01400 0190 .2ّأنثى

 عند إحصائية داللة ذات فركؽه  تكجدي  ال وأن   إلى (19)الجدكؿ  في الكاردة المعطيات شيرتي 

 الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات تكافر رجةدى  في (≥1015) المستكل

 قيمة مف أكبري  القيمة ىذه أفٌ  أم (10329) بمغت ةاإلحصائيٌ  الةالدٌ  قيمة ألف   كذلؾ ،كعالنٌ  رلمتغيٌ  عزلتي 

 البالغة ةالجدكليٌ  )ت( القيمة مف أقؿ   كىي ،(10981) بمغت المحسكبة )ت( قيمة أفٌ  كما (،1015) ألفا
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 كعند (4.13) ككرلمذٌ  الحسابي   المتكسطي  بمغ حيث مرتفعةو  بدرجة المبحكثيف إجابات كانت كقد (،1099)

  (،3.98) اإلناث

 المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽه  كجدتي  وأنٌ  (18)الجدكؿ في الكاردة عطياتلمي ا شيرتي  كما

(1015≤) النكع لمتغير تعزل الخميؿ جامعة في التدريس يئةى أعضاء لدل األكاديمي األداء درجة في، 

 أفٌ  كما (،1015) ألفا قيمة مفٍ  أقؿ   القيمة ىذه أفٌ  أم (10128) بمغت اإلحصائية الدالة قيمة ألف كذلؾ

 كانت كقد (،1099) البالغة ةالجدكليٌ  )ت( القيمة مف أكبري  كىي ،(20345) بمغت المحسكبة )ت( قيمة

 ككانت (،3.88) اإلناث كعند (4.14) لمذككر الحسابي   المتكسطي  بمغ حيثي  تفعةن مر  المبحكثيف إجاباتي 

  أعمى. األكاديميٌ  ىـأداؤ  كاف كالذيف ككرالذٌ  صالحلً  الفركؽ

 المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽه  كجدي تي  ال وأنٌ  (19)الجدكؿ  في الكاردة عطياتلمي ا شيري كتي 

(1015≤) ةاإلحصائيٌ  الةالدٌ  قيمة ألفٌ  كذلؾ ،كعالنٌ  رمتغيٌ لً  عزلتي  الدراسة نةعي استجابات طاتمتكسٌ  في 

 بمغت المحسكبة )ت( قيمة أف كما (،1015) ألفا قيمة مف أكبري  القيمة ىذه أفٌ  أم ،(10198) بمغت

 بدرجةو  المبحكثيف إجابات كانت كقد (،1099) كالبالغة ةالجدكليٌ  )ت( القيمة مف أقؿٌ  كىي (10726)

 (.3.93) اإلناث ندكعً  (4.15) ككرلمذٌ  الحسابي   طي المتكسٌ  بمغ حيثي  مرتفعةو 

ّالجتماعيّ ّالن وعّلمتغي رُّتعزىّاستجاباتّعي نةّالد راسةّمتوس طاتّقياسّفي(ّاختبار)تنتائج2ّّشكؿّ
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 حيثي  ،أكبر ىي االناث ددبع مقارنة ككرالذٌ  عدد نسبة فٌ أ (6)كؿ الشٌ  في الكاردة المعطيات شيرتي 

ككر االناث كالذٌ  ف الفركؽ بيفأ كؿ يتضحالشٌ  كمف خبلؿ ،االناث ف( م16)مقابؿ  (73)ككر الذٌ  عدد بمغ

 .قميةالرٌ  ظير فركؽ في جانب المياراتلـ يى  بينما ،األكاديميٌ داء ككر في محكر األلصالح الذٌ  جاءت

ّللةالدّ ّمستوىّعندّإحصائيةّدللةّذاتّفروؽٌّّتوجدُّّلّ":عمىّتنص ّّوالتيّانيةالثّ ّةالفرضيّ ّنتيجة

(α≤0.05ّ)ّّة.الكاديميّ ّتبةالرّ ّرلمتغيّ ّعزىتُّّراسةالدّ ّنةاستجاباتّعيّ ّطاتمتوسّ ّفي

ـي است تـٌ  الخدمة، سنكات يرمتغٌ  حسب ابقةالسٌ  ةالفرضيٌ  صحة مف ؽحقٌ لمتٌ   تحميؿ اختبار خدا

 رلمتغيٌ  عزلتي  راسةالدٌ  نةاستجابات عيٌ  طاتفي متكسٌ ؽً لمفرك  (One Way ANOVA) حادمٌ األي  بايفالتٌ 

 (21) الجدكؿ في ىك كما النتائج إلى الباحثة متتكصٌ  كقد ،ةاألكاديميٌ  تبةالرٌ 

نةّاستجاباتّعيّ ّطاتمتوسّ فيّّ(One Way ANOVAحاديّ)بايفّالُّنتائجّاختبارّتحميؿّالتّ 21ّجدوؿّ
 ةتبةّالكاديميّ رّالرّ يّ عزىّلمتغتُّّراسةالدّ 

ّبايفالتّأّصدرمّأّالمجاؿ
ّمجموع

ّعاتالمربّ 
ّدرجات

ّةالحريّأ
ّمتوسط

ّعاتالمربّ 
ّللةالدّ ّؼّقيمة

ّاإلحصائية

  ةقميٌ الرٌ  الميارات

المجمكعات بيفى   20477 2 10238 

المجمكعات داخؿً  10114 40478  230785 86 
10277 

 88 260262 المجمكع

 األكاديميٌ  األداء
المجمكعات بيف  10612 2 10811 

المجمكعات داخؿ 10125 30848  170913 86 
10218 

 88 190515 المجمكع

ّيةالكمّ ّرجةالدّ 
المجموعاتّبيف  219.0 2 01990 

المجموعاتّداخؿ 01020 41292  2.1242 ..ّ
0112. 

ّ.. 101212 المجموع

 المستكل عند ةإحصائيٌ  داللة ذات فركؽه  كجدتي  وي أنٌ  إلى (21)الجدكؿ  في الكاردةي  معطياتي ال شيرتي 

(1015≤) رمتغيٌ ل عزلتي  الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات تكافر درجة في 
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 ألفا قيمة فمً  أقؿٌ  القيـ ىذه أفٌ  أم (10114) بمغت ةاإلحصائيٌ  الةالدٌ  قيمة ألفٌ  كذلؾ ،ةاألكاديميٌ  تبةالرٌ 

 البالغة ةالجدكليٌ  )ؼ( القيمة مف أكبري  كىيى  (40478) بمغت المحسكبة )ؼ( قيمة أفٌ  كما (،1.15)

(3019). 

 المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد أنو (21)الجدكؿ  في الكاردة لمعطياتا شيرتي 

(1015≤) تبةالرٌ  رمتغيٌ ل لعز تي  الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل األكاديميٌ  األداء درجة في 

 (،1015) ألفا قيمة مف أقؿٌ  القيـ ىذه أفٌ  أم (10125) بمغت ةاإلحصائيٌ  الةالدٌ  قيمة ألف كذلؾ ،ةاألكاديميٌ 

 .(3019) البالغة ةالجدكليٌ  )ؼ( القيمة مف أكبر كىي (30848) بمغت المحسكبة )ؼ( قيمة أفٌ  كما

 المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽه  كجدي ت وأنٌ إلى  (21)الجدكؿ  في الكاردة معطياتال شيرتي 

(1015≤)  الةالدٌ  قيمة ألفٌ  كذلؾ ،ةاألكاديميٌ  تبةالرٌ  رمتغيٌ ل عزلتي  راسةنة الدٌ استجابات عيٌ  طاتمتكسٌ في 

 المحسكبة )ؼ( قيمة أفٌ  كما (،1015) ألفا قيمة مف أقؿٌ  القيـ ىذه أفٌ  أم (10113) بمغت ةاإلحصائيٌ 

 (3019) كالبالغة ةالجدكليٌ  )ؼ( القيمة مف بري أك كىي (40591) بمغت

 متكسطاتالبعدية لممقارنات (LSD) اختبار نتائج استخراج تـٌ  فقد الفركؽ مصدر كلمعرفة

 (21)الجدكؿ  في مكضح ىك كما ،ةاألكاديميٌ  تبةالرٌ  رلمتغيٌ  عزلتي  راسةاستجابات عينة الدٌ 

تعزىّلمتغيرّالتربةّّاستجاباتّعينةّالدراسةّمتوسطاتفيّّ(ّلممقارناتّالبعديةLSDنتائجّاختبارّ)20ّجدوؿّ
 الكاديمية

ّالمجاؿ
ّمساعدّأستاذّسمدرّ ّةالكاديميّ ّتبةالرّ 

ّمشارؾّأستاذ
ّفأعمى

  ةقميٌ الرٌ  الميارات

 -1027615 *0.34841-  سمدرٌ 

 1017226   ساعدمي  أستاذ

    فأعمى شارؾمي  أستاذ

 اديميٌ األك األداء
 -1017838 *0.28461-  مدرس

 1011623   مساعد أستاذ

    فأعمى مشارؾ أستاذ
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ّالكميةّرجةالدّ 
 -01110.2 -0102422* ّمدرس

 -0109020  ّمساعدّأستاذ

   ّفأعمىّمشارؾّأستاذ

 في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء بيف كانتالفركؽ  فٌ إلى أ (21الجدكؿ) في الكاردة المعطيات تشير

 ككذلؾ األكاديميٌ  كاألداء ةقميٌ الرٌ  الميارات عند ساعدمي  كأستاذ سدرٌ مي  ةاألكاديميٌ  تبةالرٌ  مف الخميؿ ةجامع

 رتبة يحممكف كالذيف الخميؿ جامعة في التدريس ىيئة أعضاء لصالحً  الفركؽ ككانت الكمية، رجةالدٌ  عند

 يـاستجابات متكسطات كانت كالذم ة،يالكمٌ  رجةالدٌ  كعند كمحاكرىا راسةالدٌ  مجاالت عند مساعد، أستاذ

 حضكيتٌ  فأعمى، شارؾمي  كأستاذ درسمي  ةاألكاديميٌ  تبةالرٌ  يحممكف الذيف التدريس ىيئة أعضاء مف أعمى

 لمفركؽ ةالمعياريٌ  كاالنحرافات ة،الحسابيٌ  طاتالمتكسٌ ك  األعداد، حيكضٌ  الذم (22)الجدكؿ خبلؿ مف ذلؾ

 ة.األكاديميٌ  تبةالرٌ  رلمتغيٌ  عزلتي  راسةالدٌ   نةعيٌ   استجابات طاتمتكسٌ  في

عزىّتُّّراسةنةّالدّ استجاباتّعيّ ّمتوسطاتّالعداد،ّالمتوسطاتّالحسابية،ّوالنحرافاتّالمعيارية22ّجدوؿّ
 ةتبةّالكاديميّ رّالرّ لمتغيّ 

ّالمجاؿ
ّالعددّالكاديميةّتبةالرّ 

ّالمتوسط
ّالحسابي

ّالمعياريّالنحراؼ

  ةقميٌ الرٌ  لمياراتا

 10573 3096 52 سدرٌ مي 

 10452 4031 31 ساعدمي  أستاذ

 10428 4024 6 فأعمى مشارؾ أستاذ

 األكاديميٌ  األداء
 10496 4011 52 مدرس

 10413 4031 31 مساعد أستاذ

 3021 4019 6 فأعمى مشارؾ أستاذ

ّالكميةّرجةالدّ 
 01200 0199 52ّمدرس

 01422 4100 31ّمساعدّأستاذ

 010.4 4112 6ّفأعمىّمشارؾّأستاذ

ّ
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ّراسةاستجاباتّعينةّالدّ ّطاتمتوسّ ةّلمفروؽّفيّة،ّوالنحرافاتّالمعياريّ طاتّالحسابيّ العداد،ّالمتوسّ 2ّشكؿّ
ّةتبةّالكاديميّ رّالرّ عزىّلمتغيّ تُّ

 

 أكبركىي ( عضك ىيئة تدريس 52)س درٌ فئة مي  مف بمغت العينةأٌف ( 7)كؿ الشٌ  خبلؿ مف بلحظني 

 كالتي بمغت فأعمىستاذ مشارؾ ( كأي 31)دريس مف فئة استاذ مساعد التي بمغت عضاء ىيئة التٌ مف عدد أ

ستاذ مشارؾ فأعمى ترتبط دريس مف فئة أيستاذ ميساعد كأي عضاء ىيئة التٌ أ فٌ ( كيعكد ذلؾ إلى أ6)

س كانت دريس مف فئة مدرٌ يئة التٌ عضاء ىعدد أ فٌ الي فإكبالتٌ  بالمساىمات البحثية كليس بالمؤىؿ العمميٌ 

  العينة.في  أكبربنسبة 

ّمستوىّعندّإحصائيةّدللةّذاتّفروؽٌّّتوجدُّّل"ّ:عمىّتنص ّّالتيّالثةالثّ ّةالفرضيّ ّنتيجة

ّّة.ي ّمّ الكُّّنوعّرلمتغيّ ّعزىتُّّراسةنةّالدّ استجاباتّعيّ ّمتوسطاتفيّ(α≤0.05)ّللةالدّ 

 راسةنة الدٌ استجابات عيٌ  متكسطات في (ت)اختبار داـاستخ ـٌ ت ابقةالسٌ  ةالفرضيٌ  ةصحٌ  مف ؽحقٌ لمتٌ 

 (.23)جدكؿ  في ةحمكضٌ  يى ماك تائجالنٌ  عمى الباحثة حصمت كقد ،ةيٌ مٌ الكي  نكع رلمتغيٌ  عزلتي 
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 لمتغيرّنوعّالكميةّتعزىاستجاباتّعينةّالدراسةّّمتوسطاتنتائجّاختبارّتّفي22ّّجدوؿّ

ّالمجاؿ
ّعنّو

ّالكمية
ّطالمتوسّ ّالعدد

ّالحسابيّ 
ّالنحراؼ

ّالمعياريّ 
ّدرجات

ّةالحريّ 
ّتّقيمة

ّالمحسوبة
ّالدالة

ّةاإلحصائيّ 

  ةقميٌ الرٌ  الميارات
 10511 4015 71 انسانية

87 10797- 10176 
 10636 4031 19 عممية

 األكاديميٌ  األداء
 10415 4053 71 انسانية

87 20783- 10117 
 10615 4038 19 عممية

ّالكميةّالدرجة
 .0141 4102 00ّانسانية

.0ّ11092-ّ01029ّ
 01.00 4104 29ّعممية

 المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽه  تكجدي  ال أنو (23)الجدكؿ في الكاردة لمعطياتا شيرتي 

(1015≤) رلمتغيٌ  عزلتي  الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات تكافر درجة في 

 ألفا قيمة مف أكبري  القيمة ىذه أفٌ  أم (10172) بمغت اإلحصائية الةالدٌ  قيمة ألفٌ  كذلؾ ،يةالكمٌ  نكع

 كالبالغة ةالجدكليٌ  )ت( القيمة فمً  أقؿٌ  كىي ،(-10797) بمغت المحسكبة )ت( قيمة أفٌ  كما (،1015)

 ألعضاء الحسابيٌ  طالمتكسٌ  بمغ حيثي  ،كمرتفعة جدان  مرتفعةو  بدرجةو  المبحكثيف إجابات كانت كقد (،1099)

 ياتالكمٌ  في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء كعند (4.15) الخميؿ جامعة في ةاإلنسانيٌ  ياتالكمٌ  في دريسالتٌ  ىيئة

 (.4.31) الخميؿ جامعة في ةالعمميٌ 

 لمستكلا عند إحصائية داللة ذات فركؽه  تكجدي  وي أنٌ  (23)الجدكؿ في الكاردة معطياتال شيرتي  كما

(1015≤) نكع رلمتغيٌ  عزلتي  الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل األكاديميٌ  األداء درجة في 

 (،1015) ألفا قيمة مف أقؿ القيمة ىذه أف أم (10117) بمغت اإلحصائية الدالة قيمة ألف كذلؾ ،يةالكمٌ 

 كقد (،1099) كالبالغة الجدكلية )ت( القيمة مف أكثر كىي (20783) بمغت المحسكبة )ت( قيمة أف كما

 ياتالكمٌ  في دريسالتٌ  ىيئة ألعضاء الحسابيٌ  طالمتكسٌ  بمغى  حيث ،جدان  مرتفعة المبحكثيف إجابات كانت

 الخميؿ جامعة في ةالعمميٌ  ياتالكمٌ  في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء كعند (4.53) الخميؿ جامعة في ةاإلنسانيٌ 

  .الخميؿ جامعة في ةالعمميٌ  ياتالكمٌ  في دريسالتٌ  ئةىي أعضاء لصالح الفركؽ ككانت (،4.38)
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 المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽه  تكجدي  وي أنٌ إلى  (22) الجدكؿ في الكاردة معطياتال كتشير

(1015≤) الةالدٌ  قيمة ألفٌ  كذلؾ ،يةالكم   نكعر عزل لمتغيٌ تي  راسةالدٌ  عٌينة استجابات طاتمتكسٌ  في 

 المحسكبة )ت( قيمة أفٌ  كما (،1015) ألفا قيمة مف أقؿ القيمة ىذه أف أم (1.119) بمغت ةاإلحصائيٌ 

 بدرجة المبحكثيف إجابات كانت كقد (،1099) كالبالغة الجدكلية )ت( القيمة مف أقؿٌ  كىي (20395) بمغت

 جامعة في اإلنسانية الكميات في التدريس ىيئة ألعضاء الحسابي المتكسط بمغ حيث كمرتفعة جدان  مرتفعةو 

 ككانت (،4.34) الخميؿ جامعة في ةالعمميٌ  ياتالكمٌ  في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء كعند ،(4.15) الخميؿ

  .الخميؿ جامعة في ةالعمميٌ  ياتالكمٌ  في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لصالح الفركؽ

ّتعزىّلمتغيرّنوعّالكميةّاستجاباتّعينةّالدراسةّمتوسطاتّفيّتنتائجّاختبار2ّّشكؿّ

 

( 19) بمغ ة قدالعمميٌ  ياتالكمٌ  ضمف دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ عدد أفٌ  (8) كؿالشٌ  خبلؿ مف نبلحظ

 جاء الذم ةنسانيٌ اإل ياتالكمٌ  في دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ عدد مف قؿٌ أ (، كىك4034)حسابي  بمتكسط

 كبري أة بمختمؼ تخصصاتيا نسانيٌ يات اإللى عدد الكمٌ بب في ذلؾ إً السٌ  ( كيعكد4015) حسابيٌ  طبمتكسٌ 

ة كجكد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريٌ  ظيرالخميؿ. كتي ة في جامعة الكميات العمميٌ  منيا في

 في ةالعمميٌ  ياتالكمٌ  في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لصالح الفركؽي  ككانت كمرتفعة جدان  مرتفعةو  بدرجةو  فركؽ

 .الخميؿ جامعة
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ّ"ّتنص ّّوالتيّابعةالرّ ّةالفرضيّ ّنتيجة ّمستوىّعندّةإحصائيّ ّدللةّذاتّفروؽٌّّتوجدُّّلعمى:

ّّ"الخدمة.ّسنواتّرلمتغيّ ّعزىتُّّراسةنةّالدّ استجاباتّعيّ ّطاتمتوسّ فيّ(α≤0.05)ّللةالدّ 

ـي است تـ الخدمة، سنكات رمتغيٌ  حسب ابقةالسٌ  ةالفرضيٌ  ةً صحٌ  مف ؽً حقٌ لمتٌ   تحميؿ اختبار خدا

 رلمتغيٌ  عزلتي  راسةنة الدٌ استجابات عيٌ  متكسطاتفي لمفركؽ (One Way ANOVA) حادماألي  بايفالتٌ 

 .(24) الجدكؿ في مكضح ىك كما تائجالنٌ  إلى الباحثة متتكصٌ  كقد ،الخدمة سنكات

نةّاستجاباتّعيّ ّطاتمتوسّ فيّ(One Way ANOVAّنتائجّاختبارّتحميؿّالتبايفّالحاديّ)22ّجدوؿّ
 اتّالخدمةرّسنّوعزىّلمتغيّ تُّّراسةالدّ 

ّبايفالتّ ّصدرمّأّالمجاؿ
ّمجموع

ّعاتالمربّ 
ّدرجات

ّةالحريّ 
ّطمتوسّ 

ّعاتالمربّ 
ّللةالدّ ّؼّقيمة

ّاإلحصائية

  ةقميٌ الرٌ  الميارات

المجمكعات بيف  20794 2 10397 

المجمكعات داخؿ 10118 50121  230467 86 
10273 

 88 260262 المجمكع

 األكاديميٌ  األداء
المجمكعات بيف  10241 2 10621 

المجمكعات داخؿ 10159 20921  180265 86 
10212 

 88 190515 المجمكع

ّيةالكمّ ّرجةالدّ 
المجموعاتّبيف  21.42 2 01912 

المجموعاتّداخؿ .0102 41100  2.1..4 ..ّ
01120 

ّ.. 101212 المجموع

 المستكل عند إحصائية داللة ذات ؽه فرك  تكجدي  وأنٌ إلى  (24)الجدكؿ  في الكاردة معطياتال تشير

(1015≤) رمتغيٌ ل تعزل الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات تكافر درجة في 

 ألفا قيمة مف أقؿ   القيـ ىذه أفٌ  أم (10118) بمغت اإلحصائية الدالة قيمة ألف كذلؾ ،الخدمة سنكات

 كالبالغة الجدكلية )ؼ( ةالقيم مف أكبر كىي ،(50121) مغتب المحسكبة )ؼ( قيمة أف كما (،1015)

(3019.) 
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 عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال وأنٌ  إلى (23) الجدكؿ في الكاردة لمعطياتا تشير

 عزلتي  الخميؿ جامعة في التدريس ىيئة أعضاء لدل األكاديميٌ  األداء درجة في (≥1015) المستكل

 قيمة مف أكبري  القيـ ىذه أفٌ  أم (10159) بمغت اإلحصائية الدالة قيمة ألف كذلؾ ،الخدمة سنكات متغيرل

 كالبالغة الجدكلية )ؼ( ةالقيم مف أقؿٌ  كىي ،(20921) بمغت المحسكبة )ؼ( قيمة أف كما (،1015) ألفا

(3019.) 

 لالمستك  عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد وأنٌ  إلى (24)الجدكؿ  في الكاردة معطياتال تشير

(1015≤) الةالدٌ  قيمة ألفٌ  كذلؾ ،الخدمة سنكات رمتغيٌ ل عزلتي  استجابات عينة الٌدراسة متكسطاتفي 

 المحسكبة )ؼ( قيمة أف كما (،1015) ألفا قيمة مف أقؿٌ  القيـ ىذه أفٌ  أم (10118) بمغت اإلحصائية

 3019) كالبالغة الجدكلية )ؼ( القيمة مف أكبري  كىي (40237) بمغت

 طاتمتكسٌ  في البعدية لممقارنات (LSD) اختبار نتائج استخراج تـ فقد الفركؽ مصدر كلمعرفة

 (25) الجدكؿ في حمكضٌ  ىك كما كذلؾ الخدمة سنكات لمتغير عزلتي  استجابات عينة الٌدراسة

تعزىّلمتغيرّسنواتّّسةاستجاباتّعينةّالدراّمتوسطات(ّلممقارناتّالبعديةّفيLSDّنتائجّاختبارّ)22ّجدوؿّ
 الخدمة

ّالمجاؿ
ّالخدمةّسنوات

2ّّمفّأقؿ
ّسنوات

2ّ–ّ20ّ
ّسنوات

ّسنوات20ّّمفّأكثر

  الرقمية الميارات

 -1041751* -1047899*  سنكات 5 مف أقؿ

 1016148   سنكات 11 – 5

    سنكات 11 مف أكثر

ّالكميةّالدرجة
 -1..0102* -010.210* ّسنوات2ّّمفّأقؿ

 0100429  ّنواتس20ّّ–2ّ

   ّسنوات20ّّمفّأكثر

 جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء بيف كانت الفركؽ أفٌ إلى  (25)الجدكؿ في الكاردة لمعطياتا تشير

 ككانت فأكثر، سنكات 5 مف خبرتيـ سنكات الذيف كبيف سنكات 5 مف أقؿ   خبرتيـ سنكات كالذيف الخميؿ
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 ،فأكثر تسنكا 5 مف خبرتيـ سنكات كالذيف الخميؿ امعةج في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لصالح الفركؽ

 الخميؿ جامعة في التدريس ىيئة أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات تكافر نحكى  اتجاىاتيـ كانت ذيفكالٌ 

 سنكات، 5 مف أقؿ خبرتيـ سنكات الذيف التدريس ىيئة أعضاء مف أعمى االكاديمي بأدائيـ كعبلقتيا

 كاالنحرافات الحسابية، المتكسطاتك  األعداد، يكضح كالذم (26) الجدكؿ خبلؿ مف ذلؾ ضحكيت

 الخدمة. سنكات لمتغير تعزل الدراسة  عينة  استجابات متكسطات في لمفركؽ المعيارية

استجاباتّعينةّّمتوسطاتّالعداد،ّالمتوسطاتّالحسابية،ّوالنحرافاتّالمعياريةّلمفروؽّفي22ّجدوؿّ
 تعزىّلمتغيرّسنواتّالخدمةّةالدراس

ّالمجاؿ
ّالعددّالخدمةّسنوات

ّالمتوسط
ّالحسابي

ّالمعياريّالنحراؼ

  الرقمية الميارات

 10711 3076 18 سنكات 5 مف أقؿ

 10334 4023 22 سنكات 11 – 5

 10511 4017 49 سنكات 11 مف أكثر

 األكاديمي األداء
 10635 3089 18 سنكات 5 مف أقؿ

 10391 4015 22 اتسنك  11 – 5

 10414 4019 49 سنكات 11 مف أكثر

ّالكميةّالدرجة
 01.20 01.0 18ّسنوات2ّّمفّأقؿ

 01000 4129 22ّسنوات20ّّ–2ّ

 01404 .414 49ّسنوات20ّّمفّأكثر

ّمستوىّعندّإحصائيةّدللةّذاتّفروؽّتوجدّلّ"ّعمى:ّتنصّوالتيّالخامسةّالفرضيةّنتيجة

ّّالتفرغ.ّلمتغيرّاستجاباتّعينةّالدراسةّمتوسطاتّفي(α≤0.05ّ)ّالدللة

 راسةنة الدٌ استجابات عيٌ  طاتمتكسٌ  (ت)اختبار داـاستخ تـٌ  ابقةالسٌ  ةالفرضيٌ  صحة مف حقؽلمتٌ 

 .(27) جدكؿال في ةحمكضٌ  يى ماك تائجالنٌ  عمى الباحثة حصمت كقد ،فرغالتٌ  رلمتغيٌ  عزلتي 
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 لمتغيرّالتفرغّتعزىّراسةنةّالدّ استجاباتّعيّ ّطاتمتوسّ ّاختبارّتّفينتائج22ّّجدوؿّ

ّالعددّالتفرغّالمجاؿ
ّالمتوسط
ّالحسابي

ّالنحراؼ
ّالمعياري

ّدرجات
ّالحرية

ّتّقيمة
ّالمحسوبة

ّالدالة
ّاإلحصائية

  الرقمية الميارات
 10452 4033 38 متفرغ مدرس

87 30516 10111 
 10556 3094 51 متفرغ غير

 األكاديمي داءاأل
 10427 4027 38 متفرغ مدرس

87 20653 10111 
 10476 4013 51 متفرغ غير

ّالكميةّالدرجة
 01420 4119 .0ّمتفرغّمدرس

.0ّ01192ّ01002ّ
 01942 .019 22ّمتفرغّغير

 لالمستك  عندى  يةإحصائٌ  داللةو  ذات فركؽه  تكجدي  وأنٌ  (27) الجدكؿ في الكاردةي  معطياتي ال تشيري 

(1015≤) رلمتغيٌ  لعزى تي  الخميؿ جامعة في التدريس ىيئة أعضاء لدل الرقمية الميارات تكافر درجة في 

 (،1015) ألفا قيمة مف أقؿ   القيمة ىذه أفٌ  أم (10111) بمغت اإلحصائية الةالدٌ  قيمة ألفٌ  كذلؾ ،فرغالتٌ 

 كقد (،1099) كالبالغة الجدكلية ت() القيمة مف أكبري  كىي ،(30516) بمغت المحسكبة )ت( قيمة أف كما

 ىيئة ألعضاء الحسابيٌ  المتكسط بمغ حيث ،كمرتفعة ،جدان  مرتفعةو  بدرجةو  المبحكثيف إجابات كانت

 جامعة في غيفمتفرٌ ال غير دريسالتٌ  ىيئة أعضاء كعند ،(4.33) الخميؿ جامعة في غيفالمتفرٌ  دريسالتٌ 

  الخميؿ. جامعة في المتفرغيف التدريس ىيئة أعضاء لصالح الفركؽي  ككانت (،3.94) الخميؿ

 المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجدتي  وأنٌ  (27)الجدكؿ في الكاردة لمعطياتا شيركتي  

(1015≤) لمتغير عزلتي  الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل األكاديميٌ  األداء درجة في 

 (،1015) ألفا قيمة مف أقؿ القيمة ىذه أف أم (10111) تبمغ اإلحصائية الدالة قيمة ألف كذلؾ ،التفرغ

 كقد (،1099) كالبالغة الجدكلية )ت( القيمة مف أكبر كىي (20653) بمغت المحسكبة )ت( قيمة أف كما

 المتفرغيف التدريس ىيئة ألعضاء الحسابي المتكسط بمغ حيث كمرتفعة جدان  مرتفعة بدرجة إجابات كانت

 (،4.13) الخميؿ جامعة في متفرغيفال غير التدريس ىيئة أعضاء كعند (4.27) الخميؿ جامعة في
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 الفرضية ترفض كبذلؾ الخميؿ، جامعة في غيفالمتفرٌ  دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لصالح الفركؽ ككانت

  الخميؿ. جامعة في التدريس ىيئة أعضاء لدل األكاديمي األداء درجة عند الصفرية

 المستكل عند إحصائية داللة ذاتي  فركؽه  تكجدي  وأنٌ إلى  (27)ؿالجدك  في الكاردة لمعطياتا كتشير

(1015≤) الدالة قيمة ألف كذلؾ ،التفرغ رلمتغيٌ  عزلتي  راسةالدٌ   نةعيٌ   استجابات متكسطات في 

 المحسكبة )ت( قيمة أف كما (،1015) ألفا قيمة مف أقؿ القيمة ىذه أف أم (10111) بمغت اإلحصائية

 مرتفعة بدرجة جاباتاإل كانت كقد (،1099) كالبالغة الجدكلية )ت( القيمة مف برأك كىي (30291) بمغت

 كعند (4.29) الخميؿ جامعة في غيفالمتفرٌ  دريسالتٌ  ىيئة ألعضاء الحسابي المتكسط بمغ حيث ،جدان 

 ىيئة أعضاء لصالح الفركؽ ككانت (،3.98) الخميؿ جامعة في متفرغيفال غير دريسالتٌ  ىيئة أعضاء

 الخميؿ. جامعة في المتفرغيف دريسالتٌ 

ّعزىّلمتغيرّالتفرغتُّّراسةاستجاباتّعينةّالدّ ّفيّمتوسطاتّتّاختبارّنتائج2ّشكؿّ



بالمقارنة  مع    قؿ  ( كىي  أ38دريس مف فئة  متفرغ  بمغ )التٌ عدد أعضاء ىيئة   فٌ ( أ9يظير مف الٌشكؿ)
 كد  ذلػػؾ إلػػى اٌنػػو تػػـ ارسػػاؿ( كيعػػ51كالػػذيف بمػػغ  عػػددىـ )متفػػرغيف الدريس غيػػر عضػػاء  ىيئػػة  التٌػػعػػدد  أ

االستبياف  الكتركنيا  الػى  المدرسػيف  المتفػرغيف  كغيػر  المتفػرغيف  لكػف  كانػت  نسػبة  االسػتجابات فػي  
طات تكٌسػكتظيػر  الم ،كبػر متفػرغيف أالالي  كػاف  عػدد اسػتجابات غيػر كبالتٌػ ؼ  عالية  جدان برنامج المكثٌ 

لػى  متغيػر  عػزل إتي  الدراسػة  عينػة  استجابات متكسطاتفي   إحصائية داللة ذات فركؽ الحسابية  كجكد 
 غيف.المتفرٌ دريس  غير  عضاء  ىيئة  التٌ فرغ  لصالح  أالتٌ 
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 نتائجّّالمقابالتّ

ّأىـّ - ّىي ّوما ّالتدريسي؟ ّادائؾ ّعمى ّالرقمي ة ّالميارات ّلتوظيؼ ّأىميًة ّىناؾ ّأف  ّتعتقد ىؿ

ّالمياراتّالر قميةّالتيّتجدىاّىامًةّلدائؾّالكاديمي؟

% مف المبحكثيف  إلى اعتقادىـ الجاـز الى اثر الميارات الرقمية في التدريس  بكصفيا  90اشار 

متطمبا  اساسية في ظؿ التقدـ التكنمكجي الحاضر، كىي سمة التعميـ الحالي خاصة  بعد  الحالة  التي  

مف الحاجة الماسة  لكجكد بدائؿ  فعالة  قدارة  عمى ضماف  استمرارية  التعميـ   افرزتيا  ازمة  ككركنا

كاىـ  ىذه  الميارات كما ذكرىا المبحكثيف: ميارة التكاصؿ االلكتركني مع  الطمبة ، ميارة  تحكيؿ  

فيما ميارات البحث العممي،  ،مع الطمبة المحتكل التعميمي الى محتكم رقمي سٌيؿ التداكؿ كالمراجعة

كسيمة  ناجعة لتقديـ المحتكل التعميمي  كما  %  مف  المبحكثيف  أف  الميارات  الرقمية ليست10اشار 

 يتـ  فعميا   خبلؿ  المحاضرة  الكجاىية .

ّبياّلتوظيؼّالت كنولوجياّالر قميةّفيّمساقاتؾ؟ّوىؿّواجيتؾّعوائؽّ - ماّىيّالُخُطواتّالتيّقمتأ

ّدوفّذلؾ؟ ّحالت 

مبحكثيف ضمف فئة المتفرغيف كغير المتفرغيف أٌنيـ  انتسبكا لمدكرات  التي  % مف ال80أشار 

اقرتيا  الجامعة كشارككا في التدريبات  المكثفة  التي  قدمتيا  كمية  التكنكلكجيا  كذلؾ  بيدؼ بناء  

تعرؼ معظـ قدراتيـ  الرقمية، كىذا ما أشارت إليو أحد أعضاء ىيئة الٌتدريس مف االناث إلى اٌنيا لـ تكف 

ـٌ الٌتدريب عمييا مف قبؿ، كلكٌنيا بعد الٌتدرب عممت عمى تطكير نفسيا ذاتٌيا، كاستخدمت  الٌتطبيقات التي ت

، كجكجؿ درايؼ، كآليات class roomاليكتيكب لمتابعة فيديكىات كيفٌية الٌتدرب عمى تطبيقات جكجؿ

بة استاذ ميشارؾ إلى أٌف الجامعة زكدتيـ الٌتكاصؿ مع الٌطبلب، كما اكد أحد أعضاء ىيئة الٌتدريس برت

بككد خاص لمنفاذ الى اإلنترنت كسٌيمت ليـ مجمكعة مف الٌتسييبلت كالٌتطبيقات كالٌدكرات الٌرقمٌية 
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المتخٌصصة، التي جعمتو يعمؿ عمى تطكيًر مياراًتو كخبراًتو كخاٌصة في مجاؿ تخٌصصو، كبالتٌالي فإف 

ميان؛ حيث أصبح لديو القيدرة عمى المشاركة في الٌندكات كالمؤتمرات ىذا األمر انعكس عميو شخصيان كعم

العممٌية، كما أدل تطكير قدراتو الٌرقمٌية مف خبلؿ بعض الٌتدريبات المتخٌصصة إلى رفع كفاءتو في  

تخصصو كىك  ما اشرا اليو أحد رؤساء األقساـ في  كمية التكنكلكجيا  أٌنو كفي ظؿ  أزمة ككركنا كنتيجة 

حالة الكبائٌية اٌلتي أٌدت لتعٌطؿ الجامعة فإنو تـٌ كضعي خطةو شاممةو لتفعيًؿ الٌتعميـ الٌرقمٌي كاإللكتركنٌي في لم

جامعة الخميؿ، كذلؾ مف خبلؿ استعراض الحاجات الٌتدريبية لما يقكـ بو المحاضركف، حيث تـٌ عقد 

ـز أكفيس كبكربكينت لبعض المدٌرسيف ، باإلضافة لدكرات متخٌصصة في دكرات تدريبٌية عامة في حي

تطبيقات جكجؿ الٌتعميمية التي اعتمدتيا جامعة الخميؿ بناء عمى االحتياج الخاص بأعضاء ىيئات 

% مف  95الٌتدريس، كتتكافؽ  ىذه  النتيجة مع  ما  اكده   عميد كمية  تكنكلكجيا  المعمكمات أٌف 

ا في المشاركة كاالستفادًة مف ىذه البرامج، كأٌف نسبة ممف أعضاء ىيئة الٌتدريس أبدكا التزامان كامبلن كحقيقي

 لـ يمتزمكا لدييـ الميارة كيمتمككف القدرة عمى الٌتعامؿ مع الٌتطبيقات كالبرامج اٌلتي تـ رصدىا

% مف المبحكثيف  ضمف فئة غير متفرغيف، أٌنو لـ يمتزمكا بالٌتدريبات التي تـٌ 20بينما أشار

أٌف عمميـ كمدٌرسيف غير متفرغيف كغير ممتزميف  ببرنامج تدريسٌي لـ يكف مف  عقدىا بالجامعة، مؤكديف

الٌضركرم لو االلتزاـ بيذه الٌدكرات، مؤٌكديف أيضا أٌنيـ حاكلكا بناء قدراتيـ الٌرقمٌية مف خبلؿ مجاؿ عمميـ 

جذرية  كانما   % مف  المبحكثيف اف  العكائؽ  لـ  تكف  عكائؽ 70اآلخر، أما فيما  يخص  العكائؽ أكد 

مؤقتة ارتبطت ببطئ  شبكات  االنترنت  كانقطاعيا  في  بعض  االحياف، االصابة  المرضية بفيركس  

% أنيـ 30ككركنا كعدـ  تكاجد جميع الطمبة بسبب  ظركؼ  تقنية  أك  اسباب  شخصية، فيما  أشار 

ة  كانت مجيزة بشكؿ  متكامؿ  مما لـ يكاجيكا عكائؽ  فقد  تكفرت لدييـ  الميارة  كالحسابات  الجامعي

سيؿ  عممية  التكاصؿ  مع  الطمبة كرصد  حضكرىـ لممحاضرات كانما العكائؽ مرتبطة بالطمبة بشكؿ  

 مباشر  في  عدـ  التزاميـ في  المحاضرات  بالكقت  المناسب  .
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ّبو؟ّقمتّال ذيّالت دريسّنوعيةّعمىّتأثيراًّّكوروناّأزمةّإبافّالر قميّالت عميـّحق ؽّىؿ -

  كاف  بالحسباف يكف  لـ  كطارئ حقيقي تحد كانت ككركنا ازمة أف المبحكثيف مف% 91 أكد

 كشرح  تناكؿ  كاليات التدريس  اليات تغيير في كبير أثر ليما كاف  الضغط  تحت  كالعمؿ  االزمة

 مع كتناكلو تقديمو ةككيفي  المقدـ المحتكل طبيعة عمى مباشر بشكؿ اثر كىذا بالمساؽ المتعمقة المكاضيع

 بمياـ تكميفيـ خبلؿ مف تقديمية عركض عمؿ في كمشاركتيـ الطبلب أداء عمى التركيز تـ فيما الطبلب

 كاضح بشكؿ  كالتفاعؿ  المشاركة  نكعية فٌعؿ كىذا، الزمبلء عمى عرضيا ثـ كمف المساؽ تخص بحثية

 بعض ىناؾ اف أٌكد الذم التدريس ئةىي أعضاءي  أحد ذكره ما كىذا  الكجاىية المحاضرة عف كمختمؼ

 كمتابعة اسئمة طرح في الفاعمة مشاركتيـ خبلؿ مف الٌرقمٌي؛ الٌتعمـ أثناء قيدراتيـ برزت الذيف الٌطبلب

 محتكل لتقديـ دافعٌيتو كاثارة المدٌرس عمى مباشر بشكؿ أثر لو كاف ما المحاضرة في كالتٌفاعؿ الٌنقاش

 .شائقة كبأساليب متنٌكع

ّالت طبيقاتّعبرّاعطاؤىاّيتـّرقمي ةّمساقاتّإلىّمساقاتؾّبعضّبتحويؿّمستقبالّبترغّىؿ -

ّواإللكترونية؟ّالر قمية

 الكتركنية مساقات إلى المساقات بعض  تحكيؿ  في الٌرغبة لديو أفٌ  المبحكثيف مف% 61 اشار

 الطبلب  كتفاعؿ نيةااللكترك  المحاضرة اعطاء في كتفاعؿ متعة كجدكا كألنيـ الطبلب عمى تسييبلن  كذلؾ

 المبحكثيف مف%  41 أشار فيما، المساؽ  في المعرفية  كالمكاد  كمصطمحات  مفاىيـ تناكؿ آليات في

 العمؿ مف لديو مانع فبل الجامعة ادارة قبؿ مف  المكضكع فرض تـ اذا كانما ذلؾ في الرغبة لديو ليس أٌنو

 .  الكتركنيا مساقاتو محتكل تطكير عمى

 

ّ
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ّ

ّخامسالّالفصؿ

ّومناقشتياّتائجالنّ ّتفسير
ّ

ّ
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ّالفصؿّالخامس

ّتفسيرّالن تائجّومناقشتيا

ّتمييد
 دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات تكافر مدل دراسة ىدفت التي راسةالدٌ  ىذه إجراء بعد

 لية:االتٌ  تائجالنٌ  إلى متتكصٌ  قد الباحثة فإف ،األكاديميٌ  بأدائيـ كعبلقتيا الخميؿ جامعة في

ّالدراسة:ّنتائجّمناقشةأوًل:ّ

ّفيّدريسالتّ ّىيئةّأعضاءّلدىّةقميّ الرّ ّالمياراتّتوافرّمدىّماّ:الر ئيسّراسةالدّ ّسؤاؿّنتائجّمناقشة

ّ؟الكاديميّبأدائيـّوعالقتياّالخميؿّجامعة

ّتوافرّمدىّماّؿ:الوّ ّالفرعيّ ّراسةالدّ ّؿؤاسُّّنتائجّمناقشةّمفّدّ بُّّلّالرئيسّالسؤاؿّنتيجةّلمناقشة

ّالخميؿ؟ّجامعةّفيّدريسالتّ ّىيئةّعضاءأّلدىّةقميّ الرّ ّالميارات

 الخميؿً  امعةً ج في دريسً التٌ  ىيئة عضاءأ لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات تكافر مستكل أفٌ  إلى تائجالنٌ  شيرتي 

 ءتجا حيثي  (،0.55) معيارمٌ  انحراؼ مع (4.10) الحسابيٌ  طالمتكسٌ  بمغ حيثي  ،مرتفعةو  بدرجةو  جاءت

 أىـ   كافى  ك ،جدان  مرتفعةو  بدرجةو  الخميؿ جامعةً  في دريسالتٌ  يئةى عضاءأ لدل يةاألساسٌ  ةقميٌ الرٌ  الميارات

 ثناءأ اشةالشٌ  مشاركة استطعت)الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ةىيئ عضاءأ لدل يةاألساسٌ  ةقميٌ الرٌ  الميارات

 البريد خدمات خبلؿً  مف بيطبٌل  مع كاصؿالتٌ  عمى درةكقي  ة،لكتركنيٌ اإل المحاضرة في بيبٌل طي  مع كاصؿالتٌ 

 ،chrome) مثؿ ةالعنكبكتيٌ  بكةالشٌ  عبرى  مختمفةو  حثو ب محركاتً  استخداـ عمى درةالقي  تبلىا لكتركني،اإل

Explorer،) ةلكتركنيٌ اإل المحاضرة ثناءأ الفيديك محادثاتً  استخداـ عمى درةالقي  بعدىا جاء ثـ. 

 ؛رقميان  دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ تطكيرً  في الجامعة بيا قامت تيالٌ  الجيكد لىإ ذلؾ الباحثة كعز كتى 

 برةخً  كمفٍ  ةيٌ عميمالتٌ  ةالعمميٌ  ةاستمراريٌ  جؿأ كمف 19 ككفيد زمةأ ظؿ في الجامعة اغبلقات لمكاجية كذلؾ
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 مكاكبة عمى دريسالتٌ  ىيئة عضاءي أ حرصى  فقد لكتركنياإ الماجستير مساقات بعض دراسة في الباحثة

 لكتركنيةإ دكاتو أ دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ استخدـ  حيث ،دائيـأ مىع انعكس ما ةىامٌ  كبرمجيات تطبيقات

 متابعة جؿأ مف ؛المحمكلة الحكاسيب جيزةكأ لكتركنياإل كالبريد كالكاتس قالةالنٌ  ىكاتفيـ مثؿ بيـ ةخاصٌ 

 مرتفعةو  بدرجةو  جاءت ساسيةاأل الميارات فٌ أ نتيجة يعكسي  ما كىكى  ،بيـطبٌل  مع كاصؿكالتٌ  ٌيةعميمالتٌ  ةالعمميٌ 

 عضاءأ بيا يقكـي  تيالٌ  ةاليكميٌ  الممارسةً  خبلؿ مف كجكدىا تعكسي  ةساسيٌ األ ةقميٌ الرٌ  الميارات كىذه ، جدا

 ؿتتمثٌ  ك باشرو مي  بشكؿو  يـحياتً  تمس   ةو يكميٌ  تكنكلكجيةو  كتطبيقاتو  دكاتو أ استخداـ خبلؿ مف دريسالتٌ  ىيئة

 مياراتال معى  عامؿكالتٌ  كنكلكجياالتٌ  عامؿ لىإ الكلكج متسيٌ  تيالٌ  كيةالذٌ  جيزةاأل كتطبيقات برامجى  في

 كالمياـً  البرامجً  مع عامؿالتٌ  مف دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ فمكٌ  ما مةمتنقٌ  حكاسيب جيزةأ بكصفيا ساسيةاأل

 االجتماعيٌ  كاصؿالتٌ  تطبيقاتً  تشغيؿً ك  ردشةً الدٌ  كتفعيؿً  اتالممفٌ  كمشاركة لكتركنيٌ اإل البريد مثؿ يةساسٌ اال

 ةالكتابيٌ  ردشةكالدٌ  الفيديك مكالماتً  مشاركةً  مف فتمكٌ  تيالٌ  ردشةالدٌ  كبرامجى  بكؾ كالفيس اب الكاتس مثؿ

 ان تأكيد المقننة المقاببلت خبلؿ مف ريسدالتٌ  ىيئة عضاءً أ بعض دهأكٌ  ما كىكى  ،المحادثة برامج كبعضي 

 . كرد ما عمى

 لو دريسالتٌ  ىيئة لعضك لكتركنيٌ اإل المينيٌ  طكيرالتٌ  فٌ أ لىإ (2018ىراني )الزٌ  دراسة دتكٌ أ كقد

 قميٌ الرٌ  العصرً  تطمباتً مي  مف تعد   تيالٌ  ةلكتركنيٌ اإل ةدريبيٌ التٌ  البرامج ةقمٌ  كأفٌ  عميـ،التٌ  عممية في كبيره  أثره 

 يس.در التٌ  ىيئة ألعضاءً  ةالمينيٌ  نميةالتٌ  عكقاتمي  ىـ  أ أحدً  كاف

 جاءت  الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ئةىي عضاءأ لدل مةالمتقدٌ  ةقميٌ الرٌ  الميارات مجاؿ في امٌ أ

 (،google drive) تطبيقات خبلؿ مف بيبٌل طي  مع ميميٌ التعٌ  حتكلالمي  مشاركة ياأىمٌ  ككاف ،مرتفعةو  بدرجةو 

 مف بةلمطم كاجبات طرح ـٌ ثي  (ػ(students portal ةلكتركنيٌ اإل ةالمنصٌ  عبر بيطبٌل  عبلمات دي رص تبلىا

 التي كالمتخصصة المكثفة الدكرات خبلؿ مف يتحقؽ ذلؾ أف   الباحثة ترل، ك الرقمي التعميـ منصات خبلؿ

 مفك  ،قكدالعي  عمى يفممكالعا غيفتفرٌ مال كغير غيفالمتفرٌ  سيفلممدرٌ  بتقديميا كالتكنكلكجيا العمكـ كمية قامت
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 كنتيجة ككركنا زمةأ ظؿ   كفي ونٌ أ كمية التكنكلكجيا  د رؤساء األقساـ في أكد  أح المقننة المقاببلت خبلؿ

 في لكتركنيٌ كاإل قميٌ الرٌ  عميـتٌ ال لتفعيؿً  شاممةو  خطةو  كضعي  تـٌ  نوفإ ةالجامع ؿلتعطٌ  تدٌ أ تيالٌ  ةالكبائيٌ  لمحالة

 تحديدي  تـ  حيث  ،فالمحاضرك  بو يقكـ الم دريبيةالتٌ  الحاجات استعراض خبلؿ مف كذلؾ ،الخميؿ جامعة

 كالتي دريسالتٌ  ةئىي عضك بيا يقكـي  تيالٌ  نشطةاأل ستعراضامف خبلؿ  استخداميا مكفيي  تيالٌ  دكاتاأل

 االختبارات كعقد ،معيـ كاصؿكالتٌ  بلبالطٌ  كمناقشةً  ،عميميةالتٌ  المكاد كرفعي  ،المحاضرات لقاءإ تشمؿي 

 باإلضافة ،سيفالمدرٌ  لبعض كبكربكينت كفيسأ ـزحي  في مةعا ةتدريبيٌ  دكرات عقد تـٌ  حيث ،قييـالتٌ  لياتكآ

 الخاص االحتياج عمى بناء الخميؿ جامعة اعتمدتيا التي عميميةالتٌ  جكجؿ تطبيقات في صةمتخصٌ  لدكرات

 دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ مف % 95 فٌ أ كأٌكد عميد كمية  تكنكلكجيا  المعمكمات ،دريسالتٌ  ىيئات بأعضاء

 الميارة لدييـ يمتزمكا لـ ممف نسبة فٌ كأ ،البرامج هذى مف كاالستفادةً  المشاركة في ايكحقيق بلن كام التزامان  بدكاأ

 ىيئة ضاءأع حدأ شارأ كما ،رصدىا تـ تيالٌ  كالبرامج قاتطبيالتٌ  مع عامؿالتٌ  عمى القدرة كفكيمتمك

 مجمكعة ليـ متكسيٌ  نترنتاإل الى لمنفاذ خاص بككد زكدتيـ الجامعة فٌ إلى أ شارؾمي  استاذ برتبة دريسالتٌ 

 وكخبراتً  ومياراتً  تطكيرً  عمى يعمؿ جعمتو يتال ،صةالمتخصٌ  ةقميٌ الرٌ  كراتكالدٌ  طبيقاتكالتٌ  سييبلتالتٌ  مف

 لديو صبحأ حيث ؛كعمميان  شخصيان  عميو انعكس مراأل ىذا ففإ اليكبالتٌ  ،صوتخصٌ  مجاؿ في ةكخاصٌ 

 بعض خبلؿ مف ةقميٌ الرٌ  قدراتو تطكير دلأ كما ،ةالعمميٌ  اتكالمؤتمر  دكاتالنٌ  في المشاركة عمى درةالقي 

 نفسي اختبار كبناء كتصميمو، ارشادم عبلجي برنامج بناء في كفاءتو رفع لىإ صةالمتخصٌ  دريباتالتٌ 

 (.model) كاستخدامو الكتركني

 ظيرتأ (2019) نةحسك  كدراسة (2019) النجار دراسة مع الحالية راسةالدٌ  نتيجة كاختمفت

 جاءت حيث عميـكالتٌ  ربيةالتٌ  في كنكلكجياكالتٌ  الحاسكب معمميٌ  لدل قميةالرٌ  الميارات استخداـ في صكران ق

  متكسطة. بدرجة الرقمية الميارات تكفر درجة
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ّفيّالتدريسّىيئةّعضاءأّلدىّالكاديميّالداءّمستوىّماّالثاني:ّالفرعيّالدراسةّسؤاؿّمناقشة

ّ؟الخميؿّجامعة

 في دريسالتٌ  ىيئة ألعضاء ةقميٌ الرٌ  الميارات ضكء في كاديميٌ األ األداء أفٌ  لىإ النتائج تشير

 (،0.47) معيارمٌ  انحراؼ مع (4.12) الحسابيٌ  طالمتكسٌ  بمغى  حيث ،مرتفعةو  بدرجةو  جاءى  الخميؿ جامعة

 رساؿإ مظاىره أىـ ككاف جدان، مرتفعة درجة عمى حصؿ دريسلمتٌ  خطيطكالتٌ  اإلعداد مجاؿ فيك 

 ،(zoom، google meet ،whats app) قنياتتى  عبر المحاضرات ركابطى  لطبلبوً  دريسالتٌ  ىيئة عضك

 في ان لكتركنيٌ إ رالمقرٌ  باتتطمٌ مي  تكفير تبلىا راسي،الدٌ  الفصؿ بداية في لكتركنيان إ المساؽ خطة رساؿإ ثـ

 الدراسي. الفصؿ مف األكؿ األسبكع

 class room تطبيؽ خبلؿ مف سمدرٌ  لكؿ خاصة قعمكا الجامعة تكفير لىإ ذلؾ الباحثة ككتعز 

 تيالٌ  بالمساقاتً  خاصو  ككد خبلؿ فٍ مً  كسريعو  مباشرو  بشكؿو  بوطبٌل  معى  كاصؿالتٌ  سمدرٌ  كؿ   جعؿ ما

 نشطتيا.أ بكافة ةعميميٌ التٌ  ةالعمميٌ  استمرار اليكبالتٌ  سيادرٌ يي 

 ىيئة عضاءأ معظـ ففإ الماجستير في المساقات بعض دراسة في الباحثة خبرة خبلؿ كمف

 كمشاركة اب الكاتس عمى مساؽ بكؿ   خاصةو  مجمكعاتو  بعمؿً  االفتراضية فكؼالصٌ  بتدعيـ قامكا دريسالتٌ 

 كؿٌ  كفي باشرو مي  بشكؿو  كاصؿالتٌ  ؿسيٌ  ما ؛كالكاجبات عييناتكالتٌ  كالمياـ المحاضرات بركابط مبةالطٌ 

مٌما  سيفالمدرٌ  مع كاصؿكالتٌ  نترنتاإل سرعةً  زيادةً  خبلؿ مف تسييبلت عمى الجامعة عممت كما كقاتً األ

ليـ أجيزة  رتكفٌ ت لـٍ  اٌلذيف ببٌل لمطٌ  تسييبلتو  كتقديـً  ،قياسيٌ  كقتو  في شكالياتإلا ساعد عمى مكاجية

 بلب.لمطٌ  جيزةاأل بعض بتكفير الجامعة قامت حيث حكاسيب،

 أىـ ككاف مرتفعة، درجة عمى حصؿ دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل العمميٌ  البحث مجاؿً  كفي

 في الطمبة مناقشة ثـ (،class room) منصة عبر رسالياكا   ةتطبيقيٌ  بحكث بعمؿ مبةالطٌ  تكميؼ مظاىره
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 مف المساؽ تطكيرً  في ىااستثمارً  ةككيفيٌ  العمميٌ  البحثً  مكاقعى  لىإ بلبً الطٌ  ارشادً  ثـ ،إلكتركنيان  بحكثييـ

 .ةلكتركنيٌ اإل المحاضرة خبلؿ

 عمـلمتٌ  كاسعان  مجاالن  بكصفو العمميٌ  بالبحث التدريس ىيئة عضاءأ اىتماـ الى ذلؾ احثةالب ككتعز 

 قميٌ الرٌ  دريسالتٌ  ثناءأ العمميٌ  البحث فٌ أ دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ بعضي  شارأ حيث الخبرات، كبناء اتيالذٌ 

 تقديـً  عمى يـدرتً كقي  يـبأنفسً  يـكثقتً  يـمشاركتً  زعزٌ  ةبحثيٌ  ـميا بلبالطٌ  ءعطاكا   ككركنا جائحة في

 .األكاديميٌ  المحتكل ثراءإ في أثره  لوي  كاف ما زمبلًئيـ، مع بالمشاركةً  لؤلبحاثً  كممخصاتو  عركضو 

 مظاىر أىـٌ  ككاف جدان، مرتفعةو  بدرجةو  جاءتفقد  رجات(كالدٌ  )االختبارات المتابعة مجاؿ في امٌ كأ

ـى  المتابعة  عبر كشاممة متنكعة اختباراتو  تقديـ تبلىا لكتركنيا،إ ةالجامع مف دةالمحدٌ  باالختباراتً  االلتزا

ـي  ثـٌ  ،class room، google form تطبيؽ عبر  يـككاجباتً  يـميامً  حكؿ بلبلمطٌ  راجعةو  تغذية تقدي

 (google class room، zoom ،what's appةقميٌ الرٌ  اتالمنصٌ 

 دريسالتٌ  عف االنقطاع رغـى  دمكحٌ  امتحانات لبرنامجً  معةاالج اعتماد لىإ ذلؾ الباحثة ككتعز 

 ةكاديميٌ األ بةاالبكٌ  خبلؿ مف عتمدةالمي  المساقات مف لكؿٌ  دةمحدٌ  كمكاعيدى  ةزمنيٌ  فتراتو  دصً كرى  الكجاىيٌ 

 تقديـً  عمى دريسالتٌ  ىيئةً  ضاءي أع صى كحرً  ،سيفدرٌ المي  ؿبى قً  فٍ مً  هادً كاعتم االمتحاناتً  برنامجى  رصد تـٌ  حيثي 

 راتالمقرٌ  درجةي  كجاءت ،class room تطبيؽ بلؿخً  فٍ مً  العبلمات كارساؿً  بالطبٌل  ـً كتقيي راجعةو  تغذيةو 

 ثناءأ المرتبطة المساقات مف كغيره سوأدرٌ  ذمالٌ  المساؽ بيف بطالرٌ  رىامظاىً  أىـٌ  ككاف رتفعة،مي  راسيةالدٌ 

 بناءن  نفسي رطكٌ كأ ،كسية(الع الراجعة )التغذية لي مبةالطٌ  تقييـ مف االستفادة ثـٌ  لكتركنية،اإل محاضرتي

 PowerPoint باستخداـ رقميٌ  محتكل اعداد خبلؿ مف ةالعمميٌ  المادة استعراض ثـٌ  ذلؾ، عمى

،presentation google slides)  

 ،جدان  مرتفعةو  بدرجةو  جاءت لكتركنيٌ اإل قاءالمٌ  ثناءأ مبةالطٌ  مع فاعؿالتٌ  درجة مجاؿ يخص   كفيما

 في األسئمة طرح عمى الطمبة تشجيع ،(االلكتركني مقاءالٌ  أثناء بةالٌطم معً  اعؿفالتٌ ) همظاىرً  أىـٌ  ككاف
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 محاضرتي تقديـ ثناءأ مبةالطٌ  بيف ةالفرديٌ  الفركؽ مراعاة ثـٌ  النقاش، خبلؿ مف االلكتركنية المحاضرة

 لكتركني.اإل مقاءلٌ ا خبلؿ مف رأيي عف تختمؼي  التي آرائيـ عف عبيربالتٌ  مبةلمطٌ  االستماع تبلىا لكتركنية،اإل

 التطبيقات خبلؿ مف كاصؿالتٌ  عمى دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ حرص لىإ ذلؾ الباحثة ككتعز 

 كتقديـ راسةالدٌ  انقطاع عف اتجالنٌ  الجمكد ككسر يعيـكتشج مشاركتيـ كتفعيؿ طبلبيـ عم لمختمفةا

 المشاركة عمى ببٌل الطٌ  عشجٌ  ما مختمفة، ةتكنكلكجيٌ  كسائؿى  ضمف قةشيٌ  بطريقة ميٌ يعمالتٌ  المحتكل

 ازمة اباف الرقمي التعمـ فترة ثناءأ تبلشت التي بينيـ ةلفرديٌ ا كالفركؽ دراتيـقي  عفٍ  ظرالنٌ  بغض فاعؿكالتٌ 

 ككركنا.

 دراتيـقي  تبرز  الذيف بلبالطٌ  بعض ىناؾ اف دأكٌ  الذم التدريس ىيئة ضاءي أع أحد ذكره ما كىذا

 المحاضرة في فاعؿكالتٌ  قاشالنٌ  كمتابعة اسئمة طرح في الفاعمة كتيـمشار  خبلؿ مف ؛قميٌ الرٌ  عمـالتٌ  ثناءأ

 شائقة. كبأساليب عمتنكٌ  محتكل لتقديـ تودافعيٌ  كاثارة سالمدرٌ  عمى مباشر بشكؿ ثرأ لو كاف ما

 دريسيالتٌ  داءاأل كاقعأٌف  لىإ شارتأ التي (2017) شحادة دراسة مع النتيجة ىذه كاتفقت

 المرتبة في رسلمدٌ  عداداإل مجاؿ جاء حيث مرتفعة، جاءت داءاأل مجاالت مفض التدريس ىيئة ألعضاء

 الثانية. المرتبة في كالحكار التكاصؿ كمجاؿ األكلى،

 داءاأل مستكل فٌ أ لىإ متتكصٌ  التي (2018المصرم ) دراسة مع الدراسة نتيجة كاختمفت

 .منخفضان  جاء دريسالتٌ  ىيئة عضاءأل األكاديميٌ 

ّأعضاءّلدىّةقميّ الرّ ّالمياراتّدرجةّبيفّعالقةّىناؾّىؿّالث:الثّ ّالفرعيّ ّراسةالدّ ّسؤاؿّنتائجّمناقشةّ

ّّ؟الكاديميّ ّوأدائيـّالخميؿّجامعةّفيّالت دريسّىيئة

 ةقميٌ الرٌ  الميارات درجة بيف إحصائية داللة ذات مكجبة ارتباطية عبلقة كجكد إلى تائجالنٌ  أشارت

 األداء بأفٌ  تائجالنٌ  أكضحت فقد ،األكاديميٌ  كأدائيـ الخميؿ ةجامع في لٌتدريسا ىيئة أعضاء لدل
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 جامعة في الٌتدريس ىيئة أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات بزيادة %(،82.4) بمقدار يزداد األكاديميٌ 

 الخميؿ.

 ؛رقميان  دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ تطكير في الجامعة بيا قامت التي الجيكد لىإ ذلؾ الباحثة عزككتى 

 خبرة كمف ةيٌ عميمالتٌ  ةالعمميٌ  استمرارية جؿأ كمف 19 ككفيد زمةأ ظؿ   في الجامعة اغبلقات كاجيةلم كذلؾ

 مكاكبة عمى دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ حرص فقد الكتركنيٌ إ الماجستير مساقات بعض دراسة في الباحثة

 داءاأل عمى ةقميٌ الرٌ  الميارات تأثير يضاأ الباحثة كترل ،دائيـأ مىع انعكس ما ىامة كبرمجيات تطبيقات

 مجاالن  فتحت ةقميٌ الرٌ  الميارات امتبلؾ فٌ أ حيث ،ةالعاديٌ  الميارات استخداـ في نظيره عف يفرؽ كاديمياأل

 لىإ باإلضافة ،عكباتالصٌ  بعض تكذلمٌ  ،كالمكاف الكقت حكاجز ككسر ،ةتدريسيٌ  رؽطي  إلظيار كاسعان 

 .عميـلمتٌ  تمقيالمي  رغبات تمبية

 نحك جوتتٌ  الخميؿ جامعة فٌ أ شارأ حيث نةالمقنٌ  المقاببلت في قساـاأل ساءرؤ  أحدي  دهأكٌ  ما كىذا

 اعضاء أحد شاركأ ليياإ جكعالرٌ  بلبلمطٌ  تسنىيل االكاديمية البكابة عمى ككضعيا المساقات بعض رقمنة

 المحاضرة ثناءأ التعميميٌ  المحتكل مرفقات كجمب كعرض بتطبيؽ يستمتع ونٌ أ استاذ برتبة التدريس ىيئة

 لىإ كتحكيميا مساقاتو تطكير لىإ يسعى ونٌ كأ الجانب ىذا في ميارتو تطكير عمى عمؿ ونٌ كأ ةلكتركنيٌ اإل

 بلب.الطٌ  مع تشاركو يسيؿ رقميٌ  محتكل

 لو دريسالتٌ  ىيئة لعضك لكتركنيٌ اإل المينيٌ  طكيرالتٌ  افٌ  (2018ىراني )الزٌ  دراسة دتوكٌ أ ما كىذا

 قميالرٌ  العصر متطمبات مف تعد   تيالٌ  ةلكتركنيٌ اإل دريبيةالتٌ  البرامج ةقمٌ  فٌ كأ عميـ،التٌ  ةعمميٌ  عمى كبيره  ثره إ

 مع ةالحاليٌ  راسةالدٌ  نتيجة اتفقت يضاكأ دريسالتٌ  ىيئة ألعضاء المينية التنمية معكقات ىـٌ أ أحد كاف

 رتؤثٌ  ةقميٌ الرٌ  التكنكلكجيا في وكقدرات ـالمعمٌ  ميارات انعكاس افٌ  دتكٌ أ تيكالٌ ( 2012) فخرك كآ رافيو دراسة

 دائو.أ عمى كبيرو  بشكؿ
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ّللةالدّ ّمستوىّعندّةإحصائيّ ّدللةّذاتّفروؽٌّّتوجدُّّىؿّابع:الرّ ّالفرعيّ ّراسةالدّ ّسؤاؿّنتائجّمناقشة

(α≤0.05)  ّّمتوس ّفي ّعيّ طات ّالدّ استجابات ّوع،)النّ ّالية:التّ ّةالمستقمّ ّالمتغيراتّإلىّعزىتُّّراسةنة

ّفرغ(والتّ ّالخدمة،ّوسنواتّية،الكمّ ّونوعّلكاديمية،اّتبةوالرّ 

ّّراسة.الدّ ّفرضياتّنتائجّمناقشةّيجبّابعالرّ ّالفرعيّ ّراسةالدّ ّسؤاؿّنتائجّولمناقشةّ

(α≤0.05ّللةّ)ةّعندّمستوىّالدّ ذاتّدللةّإحصائيّ ّفروؽٌّّلّتوجدُّّ"ّولىالُّّةالفرضيّ ّنتيجةّمناقشة

ّّ.الجتماعيّ ّوعالنّ ّرلمتغيّ ّعزىتُّّراسةنةّالدّ استجاباتّعيّ طاتّفيّمتوسّ 

 درجة في (≥0.05) المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽه  تكجدي  ال وأنٌ  إلى تائجالنٌ  أشارت

 النتائج النكع، كبٌينت لمتغير عزلتي  الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات تكافر

 لدل األكاديمي األداء درجة في (≥0.05) المستكل عند إحصائية ةدالل ذات فركؽأٌف ىناؾ  إلىأيضا 

 كأظيرت كما ،الذككر لصالح الفركؽ ككانت النكع، لمتغير تعزل الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء

استجابات في متكسطات  (≥0.05) المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال وأنٌ  ايضان  النتائج

  النكع. لمتغير تعزل عينة الدراسة

نفسيا  دريبيةالتٌ  كرشاتلم الجنسيف كبل مف دريسالتٌ  ىيئة أعضاء ضتعر   لىإ ذلؾ الباحثة ككتعز 

 الٌتدرب، غمار يخكضاف الجنسيف كبل فٌ فإ كبالتالي ككرنا، جائحة ثناءأ الجامعة بيا قامت التي

 دكف الطبلب مع كاصؿالتٌ  عممية في المستخدمة التطبيقات عمى ،نفسيا كالتجربة مبرامجل كيخضعكف

 سميٌ الرٌ  كرالدٌ  اغفاؿ مكفيي  ال يضان كأ ،دريباتالتٌ  ىذه متابعة في الجنسيف مف لكؿ   الخاصة القدرات غفاؿإ

 فييا. مياراتيـ كتطكير بمتابعتيا لزاميـكا   عميماتالتٌ  تطبيؽ متابعة مف دارةاإل بو تقكـ الذم

 تـٌ  التي طبيقاتالتٌ  معظـ تعرؼ تكف لـ ياانٌ  إلى الناثا مف دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ أحد كاشارت

 لمتابعة اليكيتكب كاستخدمت ذاتٌيا، نفسيا تطكير عمى عممت دربالتٌ  بعد ياكلكنٌ  قبؿ، مف عمييا دريبالتٌ 
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 بلبالطٌ  مع كاصؿالتٌ  لياتكآ درايؼ، كجكجؿ ،class roomجكجؿ تطبيقات عمى دربالتٌ  ةكيفيٌ  فيديكىات

 عاـ. بشكؿ االجتماعيٌ  كعلمنٌ  تعزل الرقمية الميارات مستكل في جكىرية فركقا نجد لـ اليكبالتٌ 

 بدرجةو  ةقميٌ الرٌ  الميارات كجكد ظيرتٍ أ التي (2019) جارالنٌ  دراسة مع تيجةالنٌ  ىذه اتفقت كقد

 مع تيجةنٌ ال ىذه اختمفت بينما يٌ االجتماع كعالنٌ  رمتغيٌ  لىإ عزلتي  احصائيا دالة فركؽ كجكد كعدـ متكسطةو 

 لصالح النكع لمتغير تعزل التدريسية الميارات في فركؽ كجكد بينت ( التي2015) عايدةالسٌ  دراسة

 .الذككر

 كاديميٌ اال داءاأل درجةً  في احصائيان  دالة فركؽ كرظي كاديميٌ اال داءاأل محكر في نممحي  اننٌ أ االٌ 

 طكرالتٌ  نحك ناثاإل اتجاىات لىإ ذلؾ احثةالب ككتعز  ،الذككر لصالح االجتماعيٌ  كعالنٌ  رلمتغيٌ  عزلتي 

 اتلممدرسٌ  الحياة باتمتطمٌ  مع متناغمة كظيفة بكصفيا ؛عميـالتٌ  كظيفة لىإ يسعيف يفنٌ أ حيث ،الميني

 يككنكف ما كعادة ةالقياديٌ  المراكز لىإ بالكصكؿ فميتميٌ  الذككر مف دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ بينما االناث

، رقميٌ  مينيٌ  تطكير لىإ منيـ يحتاجٌ  كىذا قساـأ رؤساء منصب في  ككرالذٌ  سيفالمدرٌ  عدد فٌ أ كما عاؿو

 العجمي دراسةمع   تيجةالنٌ  ىذه اختمفت كقد ،الخبرات في كبرأ عتنكٌ  اليكبالتٌ  كبرأ باإلناث مقارنة

 .ناثاإل لصالحً  كعالنٌ  رلمتغيٌ  عزلتي  ميفالمعمٌ  داءأ في فركؽ كجكد ظيرتأ التي (2018 ) كالصيفي

طاتّ(ّفيّمتوسّ α≤0.05للةّ)ةّعندّمستوىّالدّ ذاتّدللةّإحصائيّ ّلّتوجدّفروؽٌّّانية:الثّ ّلفرضيةا

ّّة.الكاديميّ ّتبةالرّ ّرلمتغيّ ّعزىتُّّراسةنةّالدّ استجاباتّعيّ 

 درجة في (≥0.05) المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽه  تكجد وأنٌ  راسةالدٌ  نتائج أكضحت

 في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل يةالكمٌ  جةر الدٌ  عندى  ككذلؾ ،األكاديميٌ  كاألداء ة،قميٌ الرٌ  الميارات تكافر

 الخميؿ جامعة في التدريس ىيئة أعضاء بيف الفركؽي  ككانت ة،األكاديميٌ  تبةالرٌ  رلمتغيٌ  عزلتي  الخميؿ جامعة
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 الفركؽ ككانت ،يميٌ األكاد كاألداء الرقمية الميارات عند مساعد كأستاذ سمدرٌ  ةاألكاديميٌ  تبةالرٌ  مف

 مساعد. أستاذ رتبة يحممكف كالذيف الخميؿ، جامعة في التدريس ىيئة أعضاء لصالح

 اديميةن كأ رتبةن  يمتمككف مساعد ستاذأي  رتبة مف دريسيتٌ ال يئةى عضاءأ فٌ أ الى ذلؾ الباحثة ككتعز 

 مف عمييا يرلمسٌ  عينيـأ ماـأ خططيـ كضعكا فقد اليكبالتٌ ، كظيفي باستقرار كفيشعر  نيـأ أم ،مةن متقدٌ 

 ،لكتركنيٌ كاإل قميالرٌ  عميـالتٌ  في ككفاياتيـ قدراتيـ تطكير عمى زةمركٌ  جيكدىـ فٌ فإ اليكبالتٌ  ،التجربة خبلؿ

 حاصؿ مساعد استاذ برتبة دريسالتٌ  ىيئة عضك فٌ أ كما ،يٌ كاديماأل يـئداأ مستكل عمى عكس بدكره كىذا

 بحيثي  ةعميميٌ التٌ  ةالعمميٌ  في يستجد   فيما نفسو تطكير عمى الحرص كؿ   حريصه  كىكى  ةو كظيفيٌ  عبلكةو  عمى

 ىيئة عضك بينما ،ريعالسٌ  غييرالتٌ  مع فوتكي   يضمف بما عمييا العمؿ كبدأ خبراتو مف نان متمكٌ  صبحأ

 باتثإ عمى وكاىتمامى  وانتباىى  زيركٌ  كىك كالمساقات بالجامعة لتحاؽاال حديث زاؿ ال سمدرٌ  برتبة دريسالتٌ 

 عمى وكقدراتً  وجدارتً  ثباتإ عمى قدراتو زكيركٌ  ،بلبطٌ لا مع وكً شاري كتي  المحتكل عطاءإ في وكقدراتً  هكجكدً 

 . جامعيٌ  سمدرٌ  صفة مؿيح فٍ أ

 سنو صغر رغـ ونٌ إلى أ المقننة المقاببلت خبلؿ مف سمدرٌ  برتبة تدريس ىيئة عضك شارأ كقد

 تطبيؽ كخاصة الجامعة، كردتياأ تيالٌ  طبيقاتبالتٌ  طبلعإ عمى يكف لـ ونٌ أ اال جوتخرٌ  كحداثة

classroom ،عميميةالتٌ  جكجؿ تطبيقات إلى الدخكؿ كأ حابيالسٌ  خزيفالتٌ  ـلتعمٌ  اىتماما عطييٌ  يكف كلـ 

 انشاء عمى يعتمد كاف ونٌ كأ المقٌدـ، حتكلالمي  في خمؿو  دكف بلبالطٌ  مع المحاضرة بسير اىتمامو بقدر

 لمطبلب. عميميٌ التٌ  المحتكل تقديـ في لمساعدتو بسيطة تقديمية عركض

 في فركؽ كجكد عدـ ظيرتأ التي (2016العرب ) دراسة مع ةالحاليٌ  راسةالدٌ  نتائج اختمفت كقد

 ة.كاديميٌ األ تبةالرٌ  لصالح عزلتي  نترنتكاإل قميةالرٌ  ميارات
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طاتّ(ّفيّمتوسّ α≤0.05للةّ)ذاتّدللةّإحصائيةّعندّمستوىّالدّ ّفروؽٌّّلّتوجدُّّ:الثةالثّ ّةالفرضيّ 

ّّية.الكمّ ّنوعّرلمتغيّ ّعزىتُّّاستجاباتّعي نةّالد راسة

 درجة في (≥0.05) المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال أنو تائجالنٌ  أكضحت

 كما ية،الكمٌ  نكع رلمتغيٌ  عزلتي  الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئةً  أعضاءً  لدل قميةالرٌ  الميارات تكافر

 األكاديميٌ  األداء درجة في (≥0.05) المستكل عند ةإحصائيٌ  داللة ذات فركؽه  تكجدي  وأنٌ  إلى شارتكأ

 أعضاءً  لصالحً  الفركؽي  ككانت ية،الكمٌ  نكع رلمتغيٌ  عزلتي  الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل

 داللة ذات فركؽه  تكجدي  وأنٌ  إلى أيضان  كأشارت كما الخميؿ، جامعة في ةالعمميٌ  ياتالكمٌ  في دريسالتٌ  ىيئةً 

 ية،الكمٌ  نكع رمتغيٌ لً  عزلتي راسة نة  الدٌ طات استجابات  عيٌ متكسٌ  في (≥0.05) المستكل عند إحصائية

  الخميؿ. جامعة يٌية فالعمم ياتالكمٌ  في دريسالتٌ  ىيئةً  أعضاء لصالحً  الفركؽي  ككانت

 قربان  كثري كأ كمتقدمةو  دقيقةو  تخصصاتو  فٍ مً  وي تحممً  بما ةالعمميٌ  ياتالكمٌ  فٌ أ لىإ ذلؾ الباحثة كعز كتي 

 عضاءأ لحاجة حقيقيان  مبرران  تبري عيي  ياتالكمٌ  ىذه في صاتخصٌ التٌ  عكتنكٌ  ةكنكلكجيٌ التٌ  طبيقاتالتٌ  لىإ كحاجة

 مفاىيـ لتقديـ ؛طبيقاتكالت تكالتقنيا البرامج مف متقدمة عنكاأ لىإ الكميات ىذه في التدريس ىيئة

 بما ياكنكلكجلمتٌ  ان تعرض أكثري  ىـ اليتٌ كبال ،ةيٌ مالعم التخصصات تخص كمحتكيات كمناىج كمعمكمات

 ةقميٌ الرٌ  الميارات ةنكعيٌ  جعؿ ما ،ياكدقتى  اختبلفيا عمى يـصاتً تخصٌ  تخدـي  كبرمجياتو  تطبيقاتو  مف تحممو

 تعكسي  اليكبالتٌ  كتنكعان  عمقان  كثرأ ميارات ىي ةالعمميٌ  ياتالكمٌ  في الٌتدريس ىيئات عضاءأ يمتمكيا التي

  .المختمفة يـصاتً تخصٌ  يخص   فيما كاديمياأل دائيـأ عمى

 سيفالمدرٌ  بتدريب اقامك  الذيف دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ فٌ أ الجامعة في قساـاأل رؤساء أحدي  شاركقد أ

 مؤىمكف ىـ صنيؼالتٌ  ىذا ضمف تقع التي خصصاتالتٌ  ففإ اليكبالتٌ  المعمكمات، تكنكلكجيا كمية مف ىـ

 مة.متقدٌ  ميارات كيمتمككف رقميان 
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 داللة ذات فركؽ كجكد ظيرتأ التي (2015) عايدةالسٌ  دراسة مع النتيجة ىذه اتفقت كقد

 ة.العمميٌ  ياتالكمٌ  لصالح يةالكمٌ  رلمتغيٌ  عزلتي  ةقميٌ الرٌ  الميارات رتكفٌ  في ةاحصائيٌ 

(ّفيّمتوسطاتα≤0.05ّستوىّالدللةّ)لّتوجدّفروؽّذاتّدللةّإحصائيةّعندّمّالرابعة:ّالفرضية

ّّالخدمة.ّسنواتّلمتغيرّتعزىّاستجاباتّعينةّالدراسة

 تكافر درجة في (≥0.05) المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽه  تكجدي  أنو إلى أشارت 

 فتٍ كش ك ،الخدمة سنكات رلمتغيٌ  عزلتي  الخميؿ جامعةً  في دريسالتٌ  ىيئةً  أعضاءً  لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات

 لدل األكاديميٌ  األداء درجة في (≥0.05) المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال وأنٌ  تائجالنٌ 

 تكجدي  وأنٌ إلى  أيضان  أشارت كذلؾ الخدمة، سنكات لمتغيرً  عزلتي  الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء

 رلمتغيٌ  عزلتي راسة نة الدٌ عيٌ  جاباتفي متكسطات است (≥0.05) المستكل عند ةإحصائيٌ  داللة ذات فركؽه 

 5 مفلدييـ  ذيفكالٌ  الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء حلصالً  الفركؽ ككانت الخدمة، سنكات

 فأكثر. تسنكا

 ىـ فأكثر سنكات 5 مف خبرتيـ ذيفالٌ  دريسالتٌ  ىيئة ضاءعأ فكٍ كى  لىإ تيجةالنٌ  ىذه الباحثة ككتعز 

 خريجك فيـ التكنكلكجي قدـالتٌ  عصر تجارمٌ  ةرقميٌ  كقدرات ميارات يمتمككف كظيؼالتٌ  حديثكف ،ان سنٌ  صغرأ

 اعايشك  الذيف المحاضريف فئة ضمف فانيـ كبالتالي كفعالة متجددة زالت ال كخبراتيـ حديثة تكنكلكجية ثكرة

 كليس طكرالتٌ  عف بعيديف ليسكا كىـ الماضية سنكات العشر في الذكية االجيزة تطكر في العالمية القفزة

 كخاصة، الحديثة كالبرامج طبيقاتالتٌ  استخداـ في ريعةالسٌ  طكراتالتٌ  كبيف بينيـ كبير زمنيٌ  فاصؿه  ىناؾ

 .كظائفيا في متكاممة متنقمة حكاسيب باتت التي كيةالذٌ  جيزةاأل في

 لمياراتا استخداـ في فركؽ ظيرتأ التي (2019) حسكنة دراسة مع تيجةالنٌ  ىذه اتفقت كقد

 الخدمة. سنكاتمتغير  ىال عزلتي 
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متوسطاتّّفيّ(α≤0.05)ّالدللةّمستوىّعندّإحصائيةّدللةّذاتّفروؽّتوجدّلّالخامسة:ّالفرضية

ّّالتفرغ.ّلمتغيرّتعزىّاستجاباتّعينةّالدراسة

 تكافر درجة في (≥0.05) المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجدي  وأنٌ  إلى تائجالنٌ  أشارت

 إلى النتائج تشير كما فرغ،التٌ  رلمتغيٌ  عزلتي  الخميؿ جامعة في دريسالتٌ  ىيئة أعضاء لدل ةقميٌ الرٌ  الميارات

 أعضاء لدل األكاديميٌ  األداء درجة في (≥0.05) المستكل عند إحصائية داللة ذاتي  فركؽه  تكجد وأنٌ 

 المستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد وأنٌ  ك فرغ،التٌ  رلمتغيٌ  عزلتي  الخميؿ جامعة في التدريس ىيئة

(0.05≤) أعضاء لصالح الفركؽ ككانت التفرغ. لمتغير تعزل استجابات عينة الدراسةمتكسطات  في 

 الخميؿ. جامعة في غيفالمتفرٌ  دريسالتٌ  ىيئة

 فةالمكثٌ  دريباتكالتٌ  كراتبالدٌ  يمتـز غالمتفرٌ  دريسالتٌ  ىيئة عضك فٌ أ لىإ النتيجة ىذه الباحثة ككتعز 

 قدـالتٌ  عمى يحرصي  المتفرغ دريسالتٌ  ىيئة عضك فٌ أ كما ،العمؿ طاقـ قدرات لبناء ؛الجامعة ميادٌ تق تيالٌ 

 بما ؛كتطكيرىا ومياراتً  بناء عمى جاىدان  يعمؿي  ونٌ فإ اليكبالتٌ  ،كالعبلكة تبةالر   عمى الحصكؿ ةبغيٌ  الكظيفيٌ 

 اليكبالتٌ  ،الكظيفية تبلمر   الجامعة باتتطمٌ مي ك  ةالكمي ةىيكميٌ  ظؿ في الكظيفيٌ  مـالس   عمى قدـالتٌ  لو يضمف

 تطكره في اىتمامو يختمؼ متفرغال غير ـالمعمٌ  بينما ،وئً داأ ك كقدراتو مياراتو عمى االلتزاـ ىذا يعكس

 قؿأ تككف غيفمتفرٌ ال غير دريسالتٌ  ىيئة ضاءأع عمى الرقابة فٌ أ كما ،الكظائؼ مف النكع ىذا في يٌ المين

 . االلتزاـ حيث مف المتفرغ دريسالتٌ  ىيئة عضك مف

 شارأ حيث متفرغيف، غير فئة ضمف مساعد استاذ برتبة دريسالتٌ  ىيئة عضاءأ أحد دهأكٌ  ما كىذا

 ممتـز كغير متفرغ غير سكمدرٌ  عممو فٌ أ مؤكدان  ،بالجامعة عقدىا تـٌ  التي دريباتبالتٌ  يمتـز لـ ونٌ أ لىإ

 ةقميٌ الرٌ  قدراتو بناء حاكؿ ونٌ أ يضاأ دان مؤكٌ  ،كراتالدٌ  بيذه لتزاـاال لو ركرمالضٌ  مف يكف لـ تدريسيٌ  ببرنامج

  خر.اآل عممو مجاؿ خبلؿ مف
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كاتجاىاتيـ نحك نمٌكىـ المتفرغيف  سبؽ أٌف التزاـ أعضاء ىيئة التٌدريس كتستنتج الباحثة مما

كالتزامو  في الجامعةس رٌ تكاجد المد كما أفٌ  ،رغبة كاىتماـ بالٌتدريبات بحيث أبدكا المينٌي كاف مرتفعان،

إطار ىذا العمؿ  مياراتو كأداءه ضمفتطكير  عف كيفية متكامؿ يكٌفر لو فرصة كآلية لمبحثببرنامج عمؿ 

 .مصدر اىتمامو كيعد   بو يكميا، الذم يمتـز

ّمناقشةّّنتائجّّالمقابالتّ

ّ ّالتدريسي؟ ّادائؾ ّعمى ّالرقمي ة ّالميارات ّلتوظيؼ ّأىميًة ّىناؾ ّأف  ّتعتقد ّأىـّىؿ ّىي وما

ّالمياراتّالر قميةّالتيّتجدىاّىامًةّلدائؾّالكاديمي؟

لى اعتقادىـ الجاـز الى اثر الميارات الرقمية في التدريس  بكصفيا  إ% مف المبحكثيف  90اشار 

خاصة  بعد  الحالة  التي   الحالي سمة التعميـ كىي الحاضر، التكنمكجيالتقدـ  متطمبا  اساسية في ظؿ

ضماف  استمرارية  التعميـ   الماسة  لكجكد بدائؿ  فعالة  قدارة  عمى الحاجة زمة  ككركنا مفافرزتيا  ا

مع  الطمبة ، ميارة  تحكيؿ   االلكتركني ميارة التكاصؿ حكثيف:المبذكرىا  كما كاىـ  ىذه  الميارات

 فيما، لبحث العمميا ، ميارات الطمبة كالمراجعة  مع ؿ التداكؿسيٌ  رقمي الى محتكم المحتكل التعميمي

التعميمي  كما  المحتكل يارات  الرقمية ليست  كسيمة  ناجعة لتقديـالمف  أ%  مف  المبحكثيف  10اشار 

 يتـ  فعميا   خبلؿ  المحاضرة  الكجاىية .

كتعزك  الباحثة  ذلؾ  اف  تكظيؼ  الميارات  الرقمية  في  ظؿ  ازمة  ككركنا  كاف  استجابة  

لمكاجية ىذه األزمة كقد أثبت نجاعتو  في  الحفاظ  عمى  تكاصؿ  الطمبة  كاستمرار   حقيقية  ككاقعية 

العممية  التعميمية بكؿ ما تحكيو مف عمميات  سكاء  المحاضرات أك التقييـ اك البرامج الدراسية  كالتسجيؿ 

ذه المرحمة  كىذا  جعؿ  كثير مف اعضاء  ىيئة  التدريس يؤكدكف  عمى أىمية  ىذه  الميارات في ى

الحاسمة كالحساسة  كالتي أعطت صكرة  كاضحة  لممدرسيف عف  اىمية  الجاىزية  لمكاجية  أم  

ازمات مسستقبمية، كتبني عدد مف  المحاضريف أىمية  تطكير مياراتيـ  في  البحث  العممي  كالمشاركة 
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ة  بيـ  لتطكير  ادائيـ  في المؤتمرات العالمية كتقديـ أكرؽ  عممية كاستحداث  مكاقع  كيب  خاص

 االكاديمي  بما  يتناسب  كالتطكر  العالمي عمى صعيد  التعميـ  الجامعي.

ّ ّبياّلتوظيؼّالت كنولوجياّالر قميةّفيّمساقاتؾ؟ّوىؿّواجيتؾّعوائؽّحالت  ماّىيّالُخُطواتّالتيّقمتأ
ّدوفّذلؾ؟

انتسبكا لمدكرات  التي    المبحكثيف ضمف فئة المتفرغيف كغير المتفرغيف أٌنيـ % مف80أشار 

التدريبات  المكثفة  التي  قدمتيا  كمية  التكنكلكجيا  كذلؾ  بيدؼ بناء   في اقرتيا  الجامعة كشارككا

معظـ ّىيئة الٌتدريس مف االناث إلى اٌنيا لـ تكف تعرؼ حد أعضاءأ ليوإ شارتأما  قدراتيـ  الرقمية، كىذا

ـٌ الٌتدريب عمييا م ف قبؿ، كلكٌنيا بعد الٌتدرب عممت عمى تطكير نفسيا ذاتٌيا، كاستخدمت الٌتطبيقات التي ت

، كجكجؿ درايؼ، كآليات class roomاليكتيكب لمتابعة فيديكىات كيفٌية الٌتدرب عمى تطبيقات جكجؿ

الٌتكاصؿ مع الٌطبلب، كما اكد أحد أعضاء ىيئة الٌتدريس برتبة استاذ ميشارؾ إلى أٌف الجامعة زكدتيـ 

ص لمنفاذ الى اإلنترنت كسٌيمت ليـ مجمكعة مف الٌتسييبلت كالٌتطبيقات كالٌدكرات الٌرقمٌية بككد خا

المتخٌصصة، التي جعمتو يعمؿ عمى تطكيًر مياراًتو كخبراًتو كخاٌصة في مجاؿ تخٌصصو، كبالتٌالي فإف 

ٌندكات كالمؤتمرات ىذا األمر انعكس عميو شخصيان كعمميان؛ حيث أصبح لديو القيدرة عمى المشاركة في ال

العممٌية، كما أدل تطكير قدراتو الٌرقمٌية مف خبلؿ بعض الٌتدريبات المتخٌصصة إلى رفع كفاءتو في  

تخصصو كىك  ما اشرا اليو أحد رؤساء األقساـ في  كمية التكنكلكجيا  أٌنو كفي ظؿ  أزمة ككركنا كنتيجة 

تـٌ كضعي خطةو شاممةو لتفعيًؿ الٌتعميـ الٌرقمٌي كاإللكتركنٌي في لمحالة الكبائٌية اٌلتي أٌدت لتعٌطؿ الجامعة فإنو 

جامعة الخميؿ، كذلؾ مف خبلؿ استعراض الحاجات الٌتدريبية لما يقكـ بو المحاضركف، حيث تـٌ عقد 

ـز أكفيس كبكربكينت لبعض المدٌرسيف، باإلضافة لدكرات متخٌصصة في  دكرات تدريبٌية عامة في حي

عميمية التي اعتمدتيا جامعة الخميؿ بناء عمى االحتياج الخاص بأعضاء ىيئات تطبيقات جكجؿ التٌ 

% مف  95الٌتدريس، كتتكافؽ  ىذه  النتيجة مع  ما  اكده   عميد كمية  تكنكلكجيا  المعمكمات أٌف 
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نسبة ممف  أعضاء ىيئة الٌتدريس أبدكا التزامان كامبلن كحقيقيا في المشاركة كاالستفادًة مف ىذه البرامج، كأفٌ 

 لـ يمتزمكا لدييـ الميارة كيمتمككف القدرة عمى الٌتعامؿ مع الٌتطبيقات كالبرامج اٌلتي تـ رصدىا

% مف المبحكثيف  ضمف فئة غير متفرغيف، أٌنو لـ يمتزمكا بالٌتدريبات التي تـٌ 20بينما أشار

ببرنامج تدريسٌي لـ يكف مف عقدىا بالجامعة، مؤكديف أٌف عمميـ كمدٌرسيف غير متفرغيف كغير ممتزميف  

الٌضركرم لو االلتزاـ بيذه الٌدكرات، مؤٌكديف أيضا أٌنيـ حاكلكا بناء قدراتيـ الٌرقمٌية مف خبلؿ مجاؿ عمميـ 

% مف  المبحكثيف اف  العكائؽ  لـ  تكف  عكائؽ  جذرية  كانما  70اآلخر، أما فيما  يخص  العكائؽ أكد 

رنت  كانقطاعيا  في  بعض  االحياف، االصابة  المرضية بفيركس  مؤقتة ارتبطت ببطئ  شبكات  االنت

% أنيـ 30ككركنا كعدـ  تكاجد جميع الطمبة بسبب  ظركؼ  تقنية  أك  اسباب  شخصية، فيما  أشار 

لـ يكاجيكا عكائؽ  فقد  تكفرت لدييـ  الميارة  كالحسابات  الجامعية  كانت مجيزة بشكؿ  متكامؿ  مما 

تكاصؿ  مع  الطمبة كرصد  حضكرىـ لممحاضرات كانما العكائؽ مرتبطة بالطمبة بشكؿ  سيؿ  عممية  ال

 مباشر  في  عدـ  التزاميـ في  المحاضرات  بالكقت  المناسب  .

كتعزك الباحثة ذلؾ الى الجيكد الحثيثة  التي  بذلتيا الجامعة في تأىيؿ كتمكيف الميارات الرقمية  

يـ بمجمكعة كبيرة كمتكاصمة مف التدريبات المكثفة التي ساعدت عمى  لدل المدرسيف مف خبلؿ استيداف

مكاجية األزمة بمستكل جيد مف الميارات لمعظـ ىيئات التدريس في الجامعة، كىذاما أكده عميد كمية  

% مف المدرسيف قد  تمقكا  تدريبات  متنكعة كمختمفة  في  الميارات  95التكنكلكجيا الذم أشار إلى أف  

ية بما يناسب  احتياجاتيـ  التدريسية مما ساعد  عمى  تحقيؽ  االىداؼ  المخطط ليا كىذا  ادل  الرقم

الى  تركيز  ىيئة  التدريس  عمى  كضع  خطة شاممة  لتطكير  مياراتيـ  كتقكيتيا  بما   يضمف  تقديـ  

لتدريبات  المنظمة كما ساعدت ىذه  االمحتكل  التعميمي  كالتكاصؿ  مع  الطبلب  عمى  أفضؿ  كجو 

 .عمى  تذليؿ  الصعاب  كتخفيؼ  العكائؽ  التي  قد  تكاجو عضك  ىيئة التدريس  
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عمىّنوعيةّالت دريسّال ذيّقمتّبو؟ - ّىؿّحق ؽّالت عميـّالر قميّإبافّأزمةّكوروناّتأثيراًّ

 % مف المبحكثيف أف ازمة ككركنا كانت تحد حقيقي كطارئ  لـ  يكف بالحسباف  كاف 90أكد 

االزمة  كالعمؿ  تحت  الضغط  كاف ليما أثر كبير في تغيير اليات  التدريس كاليات  تناكؿ  كشرح 

تقديمو كتناكلو مع  المكاضيع المتعمقة بالمساؽ كىذا اثر بشكؿ مباشر عمى طبيعة المحتكل المقدـ  ككيفية

مف خبلؿ تكميفيـ بمياـ  عمؿ عركض تقديمية في كمشاركتيـ الطبلب التركيز عمى أداء الطبلب فيما تـ

المساؽ كمف ثـ عرضيا عمى الزمبلء، كىذا فٌعؿ نكعية  المشاركة  كالتفاعؿ  بشكؿ كاضح  بحثية تخص

عف المحاضرة الكجاىية  كىذا ما ذكره أحد أعضاءي ىيئة التدريس الذم أٌكد اف ىناؾ بعض  كمختمؼ

خبلؿ مشاركتيـ الفاعمة في طرح اسئمة كمتابعة الٌطبلب الذيف برزت قيدراتيـ أثناء الٌتعمـ الٌرقمٌي؛ مف 

الٌنقاش كالتٌفاعؿ في المحاضرة ما كاف لو أثر بشكؿ مباشر عمى المدٌرس كاثارة دافعٌيتو لتقديـ محتكل 

 متنٌكع كبأساليب شائقة.

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أزمة ككركنا كالتكجو لمتعمـ االلكتركني أكجد حالة جديدة كنكعية جديدة 

ف كانت بعض المساقات قد تدرس الكتركنيا عبر مركز الحاسكب اال اف  مف  ا لتدريس  الجامعي كا 

لككركنا  أثر كاضح في تغيير الصكرة  النمطية  لممحاضرة الكجاىية مما أفرز أساليب تعميمية جديدة 

 كاليات  كاستراتيجيات متنكعة أدت  الى  اثراء  المقررات  الدراسية. 

ّب - ّمستقبال ّترغب ّالت طبيقاتّىؿ ّعبر ّاعطاؤىا ّيتـ ّرقمي ة ّمساقات ّإلى ّمساقاتؾ ّبعض تحويؿ

ّالر قميةّواإللكترونية؟

% مف المبحكثيف أٌف لديو الٌرغبة في  تحكيؿ  بعض المساقات إلى مساقات الكتركنية 60اشار 

الطبلب  كذلؾ تسييبلن عمى الطبلب كألنيـ كجدكا متعة كتفاعؿ في اعطاء المحاضرة االلكتركنية كتفاعؿ 

% مف المبحكثيف  40في آليات تناكؿ مفاىيـ  كمصطمحات  كالمكاد  المعرفية في  المساؽ، فيما أشار 
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أٌنو ليس لديو الرغبة في ذلؾ كانما اذا تـ فرض المكضكع  مف قبؿ ادارة الجامعة فبل مانع لديو مف العمؿ 

 عمى تطكير محتكل مساقاتو الكتركنيا  .

ى  نجاح  تجربة  جامعة  الخميؿ  في  تخطي  ازمة  ككركنا عبر  تقديـ  كتعزك  الباحثة  ذلؾ ال

في تنمية  اتجاىات ايجابية  لدل المدرسيف  لمتابعة العمؿ  التعمـ  االلكتركني مما  كاف  لو أثر  كاضح 

عمى  تطكير  مساقاتيـ  الكتركنيا مما سيؿ  عمى  الطبلب  كالمدرسيف  التكاصؿ  كتقديـ  المحتكل  

 لتعميمي  بكافة  الطرؽ  الممكنة .ا
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الدراسةّتوصياتثانيًا:ّ

 تكافر زتعزٌ  فٍ أ الممكف مف أٌنو ترل راسةالدٌ  خبلؿ مف الباحثة لدل ظيرت التي تائجالنٌ  ضكء في

 خاص   بشكؿو  الخميؿ جامعة في التدريس ىيئات ألعضاء األكاديمي باألداء كعبلقتيا الرقمية الميارات

 ب: الباحثة كصيتي  كمناقشتيا النتائج ىذه لىإ كباالستناد عاـ، بشكؿ ةطينيٌ الفمس كالجامعات

 عضاءأ عمى كتعميميا الجامعة في التعميمية جكجؿ بتطبيقات الخاصة طبيقاتالتٌ  مف مزيد تفعيؿ 

 التدريس. ىيئة

  الحديثة ةقميٌ الرٌ  الميارات ىـأ في دريسالتٌ  ىيئة ألعضاء صةكمتخص   فةمكثٌ  تدريبيةو  دكراتو  عقدي 

 الكتاب تحكيؿ لياتآ في ةكخاصٌ  كاديميةاأل خصصاتالتٌ  مختمؼ في لتكظيفيا ؛عالميان  عميـالتٌ  في

 كتركنية.اإلل المحاضرات ثناءأ عميـكالتٌ  لممشاركة قابؿ رقميٌ  محتكل لىإ الكرقيٌ 

 راتيـدقي  رتطكيً  سبيؿ في كذلؾ؛ ةالعالميٌ  المؤتمرات في لممشاركة دريسالتٌ  ىيئة أعضاء تشجيع 

 .العمميٌ  البحث مجاؿ في

 ىك ما بكؿٌ  فاقيـأ كتكسيع الٌرقمٌية، خبراتيـ لتبادؿ ؛دريسالتٌ  ىيئة بأعضاء خاص مكقع انشاء 

 .الرقميٌ  المحتكل صعيد في عالميان  جديد

 ىيئة بعضك ةخاصٌ  ةالكتركنيٌ  صفحة كأ كيب مكقع انشاء آليات في مكثفة ةتدريبيٌ  دكرات عقد 

 خارج مف خريفآ كمحاضريف كطبٌلب طبلبو مع الرقميٌ  التعميميٌ  المحتكل لمشاركةً  دريسالتٌ 

 الجامعة.
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 :المقترحاتّثالثًا:

 دريس.التٌ  في عميميةالتٌ  جكجؿ تطبيقات فاعمية حكؿ دراسة جراءإ 

 عميو. غمبً التٌ  لياتكآ الخميؿ جامعة في قميٌ الرٌ  عميـالتٌ  قاتمعكٌ  حكؿ دراسة راءإج 

 الخميؿ بجامعة خاصةو  تعميميةو  منصةو  نشاءإل مميٌ ع مقترح دراسة: جراءإ 
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 العربيةّالمراجع

ّالقراف الكريـ 

. صحيفة الخميج، تـ مةّالعمـالتعميـّالفتراضيّسيناريوىاتّتغيرّوجيةّمنظّو(. 2020إبراىيـ، محمد. )

12/5/2020االسترداد بتاريخ 

-484b-4354-http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/6f7e5f5d

a109 2568346f02af312.

ّالزمة(. 2020أبك سارة، عبد الرحمف. ) ّوقت ّفي ّالتعميـ ّفي ّالرقمية ّالتكنولوجيا  : فيركس توظيؼ

،18/3/2020تاريخ بتـ االسترداد  أنمكذجا. صحيفة البياف، ككركنا 

educ.com-https://www.new. 

(. فعالية األساليب اإلشرافية في تحسيف أداء معممي مدارس ككالة الغكث بغزة 2009) .أبك شممة، كامؿ

 .، الجامعة اإلسبلمية، غزةغيرّمنشورةّرسالةّماجستيرمف كجية نظرىـ كسبؿ تطكيرىا، 

، كرقة مقدمػة فػي نػدكة "مدرسػة المستقبؿ"، كمية مناىجّمدرسةّالمستقبؿ(. 2005محمد. ) ،ابك ىاشـ

 التربية، جامعة الممؾ سعكد، السعكدية.

 فمسطيف. ،غزة ،الكمية الجامعية لمعمـك  التطبيقية ،مياراتّّالتدريس(. 2017) ىناء. ،أبك دية

 الشبكات تكظيؼ عمى قائمة التشاركي لمتعمـ حةمقتر  بيئة تصميـ(. 2013. )حمداف إسماعيؿ،

 نحك كاالتجاه الشبكي اإللكتركني التكاصؿ ميارات لتنمية اجتماعي تعميمي كفضاء االجتماعية

  12-82(: 35)3،النفسّوعمـّالتربيةّفيّعربيةّدراساتّمجمة الكيب، عبر الكيمياء تعمـ

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/6f7e5f5d-4354-484b-a109%202568346f02af312
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/6f7e5f5d-4354-484b-a109%202568346f02af312
https://www.new-educ.com/
https://www.new-educ.com/
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مجمةّامعة اـ القرل مف كجية نظر الطالبات. (. كفايات اعضاء ىيئة التدريس بج2005. )منى ،االسمر

 (. جامعة قطر.7)العدد التربكية.  العمـو

الذكيةّعمىّالتحصيؿّالعمميّلمطالبّفيّّ(. أثر التعمـ الرقمي باستخداـ األجيزة2019. )ألطؼ، إياد

ّوالتعميـ ّالتعمـ ّفي ّالذكية ّالجيزة ّاستخداـ ّنحو ّالتعميميةّواتجاىيـ ّالوسائؿ . مجمة مقرر

 .313-281(: 2)10نفسية، امعة أـ القرل لمعمـك التربكية كالج

دكر التعميـ الرقمي في مكاجية االزمات كالتحديات الراىنة، االتحاد الدكلي ّ(.2020عبداهلل.) ،ةبدارن

لمتنمية المستدامة، مؤتمر التعميـ االلكتركني كالتعميـ االفتراضي كجكدة الحياة، سفر برس تـ 

 .2020\10\6االسترداد بتاريخ 

(. الكفايات المينية البلزمة ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي مف كجية نظر 2013رضكاف. ) ،بكاب

  .الجزائر ،. جامعة سطيؼرسالةّدكتوراهّغيرّمنشورةالطمبة. 

ّالنبأإرىاصات الغزك الثقافي كضركرة تأصيؿ الذات، ّ(.2001حمد. )أالبغدادم،  ، (56)العدد، مجمة

 .فة كاالعبلـ، لبنافالمستقبؿ لمثقا

ّالماـ (.2012بف عبد الكريـ )البكر، فيد  ّإلى ّتطم ع ّالجامعي ، جريدة الجزيرة .التدريس

 https://www.al-2121\3\12تـ االسترداد بتاريخ  ،(14346)العدد

. htmjazirah.com/2012/20120108/rj7. 

-6-5بتارٌخاالستردادتمالرقمٌة،المهاراتأدواتمجموعة(.2118.)لالتصاالتالدولًاالتحاد

2121:https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-

Inclusion/Documents/Digital-Skills-Toolkit_Arabic.pdf

https://www.al-jazirah.com/2012/20120108/rj7.htm
https://www.al-jazirah.com/2012/20120108/rj7.htm
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مقاؿ صحفي، مدكنة تعمـ جديد،  ،المياراتّالرقميةّفيّالقرفّالواحدّوالعشريفّ(.2021بكرك، خالد. )

 .  2021\10\24االسترداد بتاريخ 

ّماجستيّر .تقكيـ معمـ الرياضيات ألدائو التدريسيّ(.2003جاد، إيناس. ) ّمنشورةرسالة ، كمية غير

 .التربية، دمياط

. تقكيـ جكدة االداء االكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس مف كجية نظر الطمبة(.2020) نادية. ،الجاؼ

 (. 11) العدد ،مة كمية بغداد لمعمـك االقتصاديةمج ،لةّماجستيرّغيرّمنشورةرسا

(. فاعمية برنامج قائـ عمى النظرية االتصالية باستخداـ بعض تطبيقات جكجؿ 2016جرجس، مارياف. )

التفاعمية في تنمية بعض الميارات الرقمية كاالنخراط في التعمـ لدل طبلب كمية التربية جامعة 

(: 70)العدد ،النفسمجمةّدراساتّعربيةّفيّالتربيةّوعمـّابطة التربكييف العرب، ر .ّأسيكط

109-144. 

ّانعكاسات التعميـ الرقمي كأثره عمى النمك المعرفي كقدرات اإلنسافّ(.2019حامد، نيمة. ) المجمةّّ.

74-51(: 7) 1كاآلداب، ، المؤسسة العربية لمتربية كالعمـك ربيةّلمتربيةّالنوعيةعال  

فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية الميارات التدريسية لدل معممي المكاد ّ(.2009. )محمد يف،حس

 .128-93(: 4)1، المجمةّالعمميةّلكميةّالتربية .االجتماعية في المرحمة االعدادية

ـ (. مدل تطبيؽ معمـ الحاسكب كالتكنكلكجيا الفمسطيني لمميارات الرقمية لمعم2019) اسماعيؿ.حسكنة، 

ّالتربويةالقرف الحادم كالعشريف في التعميـ ّالعمـو ّفي ّلمبحوث ّالدولية ّالمجمة . ،3(1) :

457-488. 
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(.ّنموذجّتقويـّالداءّالوظيفيّلممعمميفّمفّوجيةّنظرّالمديريفّفيّمدينة2017ّ) حمد.الحػكاس، 

 .327-275(: 6)33، مجمةّكميةّالتربية، الرياض

ّالّر (.2020) لينا. ،حمكد ّالرقميةالميارات ّالمية ّومحو  2120\2\02ّ.تـ االسترداد فيقمية

https://www.researchgate.net/publication/343416665_tmhyd_hwl

myt_almharat_alrqmyt_wmhw_alamyt_alr 

تقكيـ أداء معممات ذكم اإلعاقة السمعية في ضكء المتطمبات التدريسية ّ(.2018الخميفة، أركل. )

ّغيرّالبلزمة لتنمية الميارات الحياتية لدل تمميذات المرحمة االبتدائية.  ّماجستير رسالة

 القصيـ. ،، جامعة القصيـمنشورة

رسالةّيف اداء استاذ المرحمة االبتدائية، (. دكر العبلقات اإلنسانية في تحس2017درباؿ، ىند. ) 

 ، جامعة العربي بف مييدم، أـ البكاقي، الجزائر.غيرّّمنشورةّماجستير

تـ االسترداد بتاريخ  ،لبلتصاالت الدكلي االتحادمنشكرات (. 2020) ،الرقمية الميارات تقيـ دليؿ

12\5\2020 

-https://academy.itu.int/sites/default/files/media2/file/20

-00227_20

00325_1f_Digital_Skills_assessment_Guidebook_A%20_0.pdf 

ّأّ(.2007الدىشاف، جماؿ. ) ّالفتراضية ّالجامعة ّالجامعي، ّالتعميـ ّفي ّالجديدة ّالنماط المؤتمر حد

، القكمي الرابع عشر لمركز تطكير التعميـ الجامعي "أفاؽ جديدة في التعميـ الجامعي العربي"

 ، جامعة عيف شمس.نكفمبر 26-25في الفترة مف 

https://www.researchgate.net/publication/343416665_tmhyd_hwl_almharat_alrqmyt_wmhw_alamyt_alrmyt
https://www.researchgate.net/publication/343416665_tmhyd_hwl_almharat_alrqmyt_wmhw_alamyt_alrmyt
https://academy.itu.int/sites/default/files/media2/file/20-00227_20-00325_1f_Digital_Skills_assessment_Guidebook_A%20_0.pdf
https://academy.itu.int/sites/default/files/media2/file/20-00227_20-00325_1f_Digital_Skills_assessment_Guidebook_A%20_0.pdf
https://academy.itu.int/sites/default/files/media2/file/20-00227_20-00325_1f_Digital_Skills_assessment_Guidebook_A%20_0.pdf
https://academy.itu.int/sites/default/files/media2/file/20-00227_20-00325_1f_Digital_Skills_assessment_Guidebook_A%20_0.pdf
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مصر العربية  ،الجامعةّالفتراضيةّاحدّالنماطّالجديدةّفيّالتعميـّالجامعي(. 2010الدىشاف، جماؿ. )

 .لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر

مجمةّ(. درجة امتبلؾ معممة الركضة التعمـ الرقمي كاتجاىيا نحك استخدامو. 2018الراشد، مضاكم. )

 .432-407(: 3) العدد ،الجامعةّاإلسالميةّلمدراساتّالتربويةّوالنفسية

ّالت (.2008. )الربيعي، سعيد ّالعاليّفيّعصرّالمعرفة: دار الشركؽ  .غيراتّوالتحدياتّوآفاؽالتعميـ

 عماف )االردف(. ،كالتكزيعلمنشر 

(. فاعمية استخداـ بعض تطبيقات الدعـ اإللكتركنية عمى تنمية 2020عائشة. ) كالعمرم،تغريد الرحيمي، 

مجمةّالتمكيف الرقمي لدل معممات التعميـ العاـ في ضكء معايير جكدة التصميـ التعميمي. 

 .228-206: (2)14 ،قابكس، جامعة السمطاف ةّوالنفسيةالدراساتّلتربوي

(. معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ اإللكتركني كادكاتو بمدارس التعميـ العاـ الحككمية 2015) كليد. ،ردنو

ّدكتوراهكاألىمية لمبنيف بمدينة مكة المكرمة،  ّمنشورةّأطروحة ، كمية التربية جامعة غير

 المدينة العالمية، ماليزيا.

األداء التدريسي الممارس لمعممي التربية اإلسبلمية في المرحمة االبتدائية كعبلقتو (.2019ّخالد. ) بار،ز 

ّالجتماعيةّبتحسيف القدرة المغكية لطمبتيـ. ّوالعمـو ّوالمسانيات ّلمفمسفة ّلرؾ العدد ، مجمة

(35 :)37-46. 

يف المتخصصيف في المغة العربية (. تقكيـ األداء التدريسي لمطبلب المعمم2019الزىراني، مرضي. )

مؤتةّلمبحوثّوالدراسات،ّسمسمةّبكمية التربية بجامعة أـ القرل في ضكء الميارات التدريسية. 

ّاإلنسانيةّوالجتماعية  294-245 (:3)34 ،العمـو
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بجامعػػة  (. كاقع التنمية المينيػة اإللكتركنية ألعضاء ىيئػة التػدريس بكميػة التربيػة2018ىراني، منى. )الزٌ 

. كمية المجمػػةّالتربوية .األميرة نػػكرة بنػػت عبػػد الػػرحمف فػػي ضػػكء معطيػػات العصػػر الرقمػػي

 .444-411(: 54)1. التربية. جامعة سكىاج

ّالتطبيؽ،ّّ(.2005زيتكف، حسف. ) ّالقضايا ، ّالمفيـو ّاإللكتروني: ّالتعمـ ّالتعميـ" ّفي ّجديدة رؤية

 .الرياض ،الدار الصكتية لمتربية .بية السعكديةالمممكة العر ".ّالتقييـ

 القاىرة. ،عامؿ الكتب .تكنولوجياّالتعميـّفيّعصرّالمعموماتّوالتصالت(. 2004. )زيتكف، كماؿ

ابريؿ. 24-22، التعمـّفيّعصرّالتكنولوجياّالرقمية،ّالمؤتمرّالحاديّعشر(. 2016الزيف، اميمة. )

 طرابمس.

( .المس2020سالـ، زينة .)دراسة ميدانية -اندة األسرية لممدرسة كأثرىا عمى األداء التدريسي لممعمـ

، غيرّمنشورةّرسالةّماجستير(، Doctoral dissertationببعض ابتدائيات كالية المسيمة )

 جامعة محمد بكضياؼ بالمسيمة كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية.

مجمةّّالجامعي لدل أساتذة جامعة األقصى في غزة.. تقكيـ جكدة ميارات التدريس 2004ر، خالد. السٌ 

ّ  .315-274(: 2)8، اإلنسانيةجامعةّالقصى:ّسمسمةّالعمـو

ميارات التدريس الجامعي التي ينبغي تكفرىا لدل اعضاء ىيئة التدريس في (.2015ّالسعايدة، محمد. )

، جامعة الشرؽ ةغيرّمنشوّرّرسالةّماجستيرجامعة البمقاء التطبيقية مف كجية نظر طمبتيـ، 

 األكسط، األردف.

يس في جامعة إب درجة تكافر كفايات التعمـ االلكتركني لدل أعضاء ىيئة التدر (.2013ّسبلـ، مركاف. )

 ، كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد.رسالةّماجستيرّغيرّمنشورة .بالجميكرية اليمنية
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دريس لمعممات رياض األطفاؿ مف (. تنمية بعض ميارات الت2019شعبلف، السيد كناجي، فاطمة. )

 .658-578(: 4)، جامعة المنكفية، مجمةّكميةّالتربيةخبلؿ التعمـ الرقمي، 

،ّأثػر تكظيػؼ الػتعمـ الرقمػي عمػى جػكدة العمميػة التعميمية كتحسيف مخرجاتيا(.2019ّ. )ةالشمراني، عمي

ّوالنفسية ّالتربوية ّلمعمـو ّالعربية (: 8)1تربية كالعمكـ اآلداب،المؤسسة العربية لم ،المجمة

145-169. 

2019ّالشمرم، ثاني. ) ّدكر التعمـ الرقمي في التنمية المينيػة لممعممػيف(. ّلمعمـو ّالعربية ّالمجمػة .

 .42-25(:7)1: المؤسسة العربية لمتربية كالعمكـ كاآلداب، التربويةّوالنفسية

ية )استقصائية/حكارية( كتككينيا العبلقة بيف نمطي الرسـك المعمكمات (.2020. )محمدشمًّو، 

المكاني)قبؿ/بعد( النص بكتاب الكتركني تفاعمي كأثرىا عمى تنمية الميارات الرقمية التمييز 

الجمعيةّالمصريةّلتكنولوجياّالبصرم كخفض العبء المعرفي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية. 

 .173-8(:9)30 ،التعميـ

ّبيفّمؤشراتّالتميزّومعاييرّ. (2006أحمد كآخركف. ) رشدم كطعيمة،  ّالشاممةّفيّالتعميـ الجودة

 ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف األردف.العتماد:ّالسسّوالتطبيقات

جامعة  -(. تقييـ االداء التدريسي لطمبة التدريب الميداني بكمية الرياضة 2020عبد العاؿ، سامح. )

ّالرياضةبنيا.   .27-1(: 12)26 ،مجمةّالتربيةّالبدنيةّوعمـو

( في Moodleفاعمية برنامج الكتركني مقترح باستخداـ نظاـ مكدؿ )(.2008ّعبد القادر، عبد الرازؽ. )

تنمية الثقة في التعميـ اإللكتركني كاالتصاؿ التفاعمي كتحصيؿ الطبلب في مقرر تدريس 

 .180-112(: 85 )العدد  والمعرفة.مجمةّالقراءةّالعمـك الشرعية، 
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عضاء ىيئة التدريس في السنكم كما يراىا أ (. مككنات تقييـ االداء االكاديمي2021. )عمر ،عبيدات

ّالسالميةبف فيصؿ.  جامعة االماـ عبدالرحمف ّالعمـو ّوالنفسيةّمجمة ّالتربوية  ،لمدراسات

29(3.) 

عممية في (. التعميـ الرقمي كميارات سكؽ العمؿ: المفاىيـ األساسية كالتجارب ال2019عزمي، إيماف . )

 .102-67 :(7)  ،اإلنسانيةالمجمةّالعربيةّلآلدابّوالدراساتّعصر الثكرة الرقمية. 

(. تقكيـ أداء معممي التربية الفكرية فػي ضكء المعايير المينية 2018كالصيفي، مراـ. )ناصر العجمي، 

ّوالتأىيػؿلمجمس األطفاؿ غير العادييف ّالخاصػة ّالتربية ّمجمة خاصة ، مؤسسة التربية ال.

 .102-73(: 22)6كالتأىيؿ،  

ّالعربي .(. عالمنا العربي كمستقبؿ النشر اإللكتركني2001العسكرم، سميماف. )  ،(506)العدد ،مجمة

 كزارة اإلعبلـ، الككيت.

،ّبحثّمقدـّلمجمعيةّ(. المتغيرات العالمية المعاصرة كأثرىا في تككيف المعمـ2005خالد. ) ،العصيمي

ّالتّر المقاء السنكم الثالث عشر، كمية التربية، جامعة الممؾ بويةّوالنفسية،ّالسعوديةّلمعمـو

 .387- 386سعكد، الرياض، السعكدية، ص 

(. دكر التعميـ الرقمي في تحسيف األداء لدل المعمـ كالمتعمـ 2010عمي، لكنيس كاشعبلؿ، ياسمينة. )

ّوالجتماعية)البيئة المينية نمكذجا(.  ّالنسانة ّالعمـو د خاص الحاسكب ، عدمجمة

 .421-414كتكنكلكجيا المعمكمات في التعميـ العالي. 

(. انعكاس الخبرة عمى االداء التدريسي لدل اساتذة التربية البدنية كالرياضية 2018عميكات، يكنس. )

 جامعة البكيرة، الجزائر. ،غيرّّمنشورةّرسالةّماجستير ،لمطكر الثانكم
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ّال(. 2016عمايرة، حاكـ. ) ذاكرةّواستراتيجياتّتوظيفياّفيّالتعميـّالمؤتمرّالدوليّالحاديّتكنولوجيا

،2020\8\12تـ االسترداد في  مقاؿ منشكر عبر البكابة الدكلية إلعداد المعمميف، عشر،ّ

http://education.arab.macam.ac.il/article/780

(. تقكيـ األداء التدريسي لمعممي اإلعاقة الفكرية لممرحمة 2020، خالد كالبقمي، محسف. )العكىمي

ّالتربية، ،االبتدائية في ضكء الميارات التدريسية البلزمة ّكمية جامعة المنصكرة،  مجمة

1(111 :)347-383. 

": والمعموماتّبالرياضّالتعميـّاإللكترونػيّفػيّكميػةّالتصالت(. 2002) .كالحامد، أحمد أحمد العكيد،

صفر ( 21-19)دراسة حالة، كرقة عمؿ مقدمة لندكة التعميـ اإللكتركنػي، خبلؿ الفترة 

1424. 

ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة  ألعضاءق(. تقييـ االداء التدريسي 1437عياصرة، عطاؼ. )

ّمنشورةالجكؼ مف كجية نظر الطالبات،  ّغير ّماجستير لدكلية لمدراسات ، المجمة ارسالة

 التربكية كالنفسية، العراؽ. 

(. التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس مدخؿ الجكدة الشاممة في 2008) .كعالـ، تكفيؽ غالب، ردماف

 (.1) 1 ،،ّالمجمةّالعربيةّلضمافّجودةّالتعميـّالعاليالتعميـ العالي

ة اكتساب طمبة الصؼ السادس في (. أثر استخداـ تطبيقات جكجؿ في تنمي2016) الغانـ. منجي.

المدارس الحككمية في محافظة طكلكـر لممفاىيـ العممية كاتجاىاتيـ نحك تقٌبؿ التكنكلكجيا. 

 فمسطيف. ،. مكقع قدرات لمتعميـ االلكتركنيرسالةّماجستيرّمنشورة

http://education.arab.macam.ac.il/article/780
http://education.arab.macam.ac.il/article/780
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المسئوليةّّفمسفةّالتعميـّاإللكترونيّوجدواهّالجتماعيةّالقتصاديةّفيّضوء(. 2006غنايـ، ميني. )

كرقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر التعميـ اإللكتركني: حقبة جديدة الخالقيةّوالمساءلةّالقانونية،ّ

 .19-17 في التعمـ كالثقافة مركز التعميـ اإللكتركني جامعة البحريف ابريؿ

زيع، راـ ، دار الشركؽ لمنشر كالتك تفريدّالتعميـّفيّإعدادّوتأىيؿّالمعمـّ(.2004الفتبلكم، سيمية . )

 .اهلل

 االردف. ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع  تعديؿّالسموؾّفيّالتدريس.(. 2005الفتبلكم، سييمة . )

(. معايير تقكيـ جكدة األداء التدريسي لمدرسي التاريخ في التعميـ قبؿ 2013). الفتبلكم، سييمة

 .821-799(: 80)19 .مجمةّكميةّالتربيةّالساسيةالجامعي. 

ّكفاياتيـّ(. 2011) .فرج، فتحي ّضوء ّفي ّالخضر ّالجبؿ ّبشعبة ّالتربوييف ّالمشرفيف ّأداء تقويـ

 ، كمية اآلداب، جامعة عمر المختار.المينية

2017ّ) داككد.الصديؽ كحامد،  ،محجكب محمد. ،كاحمدقمر، مجذكب  األداء األكاديمي ألعضاء (.

ّالعربيةّّيا الطمبة،ىيئة التدريس بكميتي التربية جامعتي دنقبل كالقضارؼ كما يدرك المجمة

 .19-3: (29)1 ،لضمافّجودةّالتعميـّالجامعي

(. تقييـ اداء األكاديمييف في الجامعات الفمسطينية العامة في الضفة الغربية 2014القكاسمة، لينا. )

 ،جامعة الخميؿ ،غيرّمنشورةّرسالةّماجستيرنمكذج مقارح باستخداـ طريقة التغذية الراجعة، 

 فمسطيف.
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، ترجمة رؤىّمستقبمية:ّكيؼّسيغيرّالعمـّحياتناّفيّالقرفّالواحدّوالعشريف(. 2001) ،ك، ميتشيككاك

( المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، 270) لـ المعرفة، العددسعد الديف رفاف، سمسمة عا

 الككيت.

عيد ككرشاـ لمقيادة . مالتعمـّالرقميّالتربيةّوالمياراتّفيّالعصرّالرقمي،(. 2017كميماف، سارة. )

، 1/6/2021بتاريخ تـ االسترداد  .الفكرية

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/CF30
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 ليةالوّ ّصورتياّفيّالستبانةّ(:1)ممحؽّ 

ّ
  

  الخليل جامعة

ّية
ّ
 العلمّي  والبحث العليا الّدراسات كل

عليمّية إلادارة برنامج
ّ
 الت

/ة: التدريس ىيئة عضك حضرة  المحتـر

 وبعد:ّطي بة،ّتحي ة

ّجامعةّفيّالتدريسيةّالييئةّأعضاءّلدىّالرقميةّالمياراتّفراتّوّمدى)ّحكؿ دراسة بإعداد الباحثة تقكـ
 الدقة مراعاة مع االستبانة فقرات عف باإلجابة الٌتعاكف أرجك لذا،(.ّالكاديميّ ّبالداءّوعالقتياّلخميؿ

 مف جزءه  ىي كالتي الٌدراسة، ىذه نتائج في ىاـ عنصر ىي قيقةالدٌ  اجاباتكـ فٌ أ حيث كالمكضكعية،
 تكأعدٌ  ،سرية اإلجابات ىذه بأف عممان  التعميمٌية، اإلدارة في الماجستير درجة عمى الحصكؿ متطمبات
 العممٌي. البحث ألغراض

 والت قدير.ّالحتراـّوافرّمعّ

ّّالعممةّوفاءّالباحثة:
ّّعقيؿّابوّبراىيـاّد.ّإشراؼ:

ّ
ّ
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الً: ٌ ةالبٌاناتأو  ل األو 

ّ انثى ( ) (ذكر )ّ:ّالنوع-

:ّالمؤىؿّ-  فأعمى. ماجستير -ب( ) . بكالكريكس -أ ( )ّالعممي 

 . عممي - ( ) ادبي أ ( ) الكميةّنوع-

  مشارؾ ستاذأي  ( ) مساعد ستاذأي  ( ) (محاضر ) مدرس ( ) : الوظيفيّالوصؼ-

 سنكات 10 مف أكثر -ج ( ) سنكات 10 - 5مف -ب ( ) سنكات. 5 مف أقؿ -أ (ّ)ّالخدمة:ّسنواتّ-

 الستبانة:ّفقراتّثانيًا:

 

ّالفػػػػقػػرات

ّالموافقةّدرجة

ّكبيرة
ّجد اًّ

ّقميمةّقميمةّمتوس طةّكبيرة
ّجد اًّ

ّّالرقميةّالمياراتّ:ّالوؿّالقسـ

ّ.ّالجامعةّفيّالرقميّحوؿ:التّ ّالوؿّالمحور

ّالتدريسّىيئةّأعضاءّبيفّالرقميّالتعمـّثقافةّالجامعةّتعزز  .1
 والتحديث.ّالتطويرّفيّالرقميةّالتكنولوجياّدورّتأكيدّبغرض

     

ّلتطويرّالتدريبيةّبالدوراتّالتدريسّىيئةّعضوّالجامعةّتمد  .2
 .ّالتكنولوجياّاستخداـّوّالذاتيّالتطورّميارات

     

ّعمىّلالـزاّالتدريبّالتدريسّىيئةّلعضوّالجامعةّرتوفّ ّ  .3
 ة.الرقميّ ّالتعمـّبيئةّفىّالتصاؿّأدواتّاستخداـّكيفية

     

ّالنترنتّبخطوطّالتدريسّىيئةّأعضاءّمكاتبّالجامعةّتزود  .4
 .ّالعمميّ ّوالبحثّالرقميّ ّعمـالتّ ّتطويرّغراضل

     

ّلكؿّإلكترونيةّأكاديميةّتعميميةّمواقعّشبكةّالجامعةّتوفر  .5
 ّالجامعةّكمياتّمفّكمية

     

ّاستخداـّفيّالتدريسّىيئةّعضوّقدراتّالجامعةّتعزز  .6
 .ّاإللكترونيةّالمحاضرات
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ّالفػػػػقػػرات

ّالموافقةّدرجة

ّكبيرة
ّجد اًّ

ّقميمةّقميمةّمتوس طةّكبيرة
ّجد اًّ

ّالمعموماتّقواعدّتتضمفّإلكترونيةّمكتبةّالجامعةّتوفر  .7
 .ّشاممة

     

      قويـ.التّ ّفىّالحديثةّلكترونيةاإّلّساليبالّالجامعةّتوفر  .8

ّسياسةّضمفّالمعرفةّإدارةّفيّالتكنولوجياّالكميةّتوظؼ  .9
 ّالرقميّ ّحوؿالتّ 

     

ّداخؿّالرقميّلمتحوؿّالتحتيةّلمبنيةّجذريّتطويرّيوجد  .10
 .الجامعة

     

ّالوصوؿّتكمفةّخفضّفيّالمختمفةّالتكنولوجياّالكميةّتوفر  .11
 .بالجامعةّالعامميفّلجميعّالمعموماتّمصادرّإلى

     

      ّ.الخرىّالجامعةّقطاعاتّجميعّمعّجيدّاتصاؿّالكميةّتوفر  .12

ّوالمعموماتّالبياناتّواستخداـّلتخزيفّاليةّالجامعةّتوفرّ  .13
 آمف.ّبشكؿ

     

ّالمعموماتّلنظـّوالمتابعةّالرقابةّآلياتّالجامعةّتوفر  .14
 .ّعاـّبشكؿّوالجيزةّوالشبكات

     

 ّالتدريسّىيئةّلعضوّالرقميةّالمياراتّ:ّالثانيّالمحور

 Microsoftّةحزمّمعّبفعاليةّالتعامؿّعمىّالقدرةّلدي  .1
officeّّ

     

      .اللكترونيةّالدراسيةّالمقرراتّتصميـّعمىّبالقدرةّاتمتع  .2

      .ّالنترنتّعميّالتعميميةّالمواقعّتصميـّعمىّالقدرةّلدي  .3

      .لمحوارّكوسيطّالنترنتّاستخداـّعمىّالقدرةّاممؾ  .4

      .البحثّفيّكوسيطّالنترنتّاستخداـّعمىّالقدرةّامتمؾ  .5
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ّالفػػػػقػػرات

ّالموافقةّدرجة

ّكبيرة
ّجد اًّ

ّقميمةّقميمةّمتوس طةّكبيرة
ّجد اًّ

ّأساليب،ّ)أنواعياّالرقميةّالتعميميةّبالوسائؿّمعرفةّلدي  .6
 استخداميا(

     

ّتقييـّمجاؿّفيّالحاسوبّتقنياتّاستخداـّعمىّالقدرةّلدي  .7
 .ّالطمبة

     

      .ّالجامعيةّالرقميةّالمكتباتّاستثمارّعميّالقدرةّلدي  .8

ّرقميّمحتوىّالىّالتعميميّالمحتوىّتحويؿّعمىّقدرةّممؾأ  .9
ّ.ّاللكترونيّالبريدّعبرّالطمبةّمتناوؿّيف

     

     ّّالمتعددةّاللكترونيةّالوسائطّمعّالتعامؿّعمىّقدرةّلدي  .10

     ّ.ّالرقميةّالتعميميةّالمنصاتّحوؿّكبيرةّمعرفةّمتمؾأ  .11

     ّ.ّالوجاىيّالتعميـّعمىّاللكترونيّالتعميـّؿفضّ أُّ  .12

ّّالكاديميّالداءّ:ّالثانيّالقسـ

 لمتدريس(ّوالتخطيطّالوؿ)اإلعدادّمجاؿال 

      ّالتعميميةّلممادةّالمناسبةّالمقررةّوالكتبّالمراجعّيحدد  .1

      الفصؿّمفّالوؿّالسبوعّفيّالمقررّخطةّالطمبةّيسمـ  .2

      .ّالفصؿّمفّالوؿّالسبوعّفيّالمقررّمتطمباتّيوفر  .3

      والمتطمباتّلالختباراتّزمنيةّجدولةّعمىّالمقررّخطةّتحتوي  .4

      المساؽّشرحّفيّالفصيحةّالمغةّيستخدـ  .5

 )العمميّالثاني)البحثّالمجاؿ 

     ّتطبيقيةّبحوثّبعمؿّالطمبةّيكمؼ  .1
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ّالفػػػػقػػرات

ّالموافقةّدرجة

ّكبيرة
ّجد اًّ

ّقميمةّقميمةّمتوس طةّكبيرة
ّجد اًّ

      العمميّالبحثّبثقافةّييتـ  .2

      طمبتوّاستباناتّبحوثّيحكـ  .3

      مشتركةّببحوثّالقياـّعمىّالطمبةّيشجع  .4

      بحوثيـّفيّالطمبةّيناقش  .5

 (والدرجاتّالثالث)الختباراتّالمجاؿ  .1

      الجامعةّمفّالمحددةّالختباراتّبفترةّيمتـز  .1

      الطمبةّتقييـّفيّالعدالة  .2

      شاممةّوّمتنوعةّاختباراتو  .3

      اختباراتوّمراقبتوّفيّحاـز  .4

      تصحيحياّبعدّلطمبتوّالختباراتّأوراؽّيعيد  .5

 )الدراسيةّرراتالرابع)المقّالمجاؿ  .1

      ومنظـّسميـّبشكؿّالعمميةّالمادةّيستعرض  .2

      مساقاتوّتدريسّمفّيتمكف  .3

      المساقاتّمفّوغيرهّيدرسوّالذيّالمساؽّبيفّالعالقةّيوضح  .4

      الفصؿّنيايةّفيّيدرسوّالذيّالمساؽّتقييـّطمبتوّمفّيطمب  .5

      متجددةّحديثةّدراسيةّمقرراتّيقدـ  .6

 )المحاضراتّقاعةّفيّالطمبةّمعّالخامس)التفاعؿّؿالمجا  .2
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ّالفػػػػقػػرات

ّالموافقةّدرجة

ّكبيرة
ّجد اًّ

ّقميمةّقميمةّمتوس طةّكبيرة
ّجد اًّ

      المحاضرةّأثناءّفيّبياّوينادييـّطمبتوّأسماءّيحفظ  .1

      المحاضرةّفيّالسئمةّطرحّعمىّطمبتوّيشجع  .2

      العمميّرأيوّعفّتختمؼّالتيّآرائيـّعفّبالتعبيرّلمطمبةّيسمح  .3

      طمبتوّبيفّالفرديةّالفروؽّيراعي  .4

      محاضراتوّفيّبالرتياحّالطمبةّيشعر  .5
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ّالمحكميفّقائمةّ:(2)ّممحؽ

ّّالعمؿّمكافّّالتخصصّّالسـّّالرقـ

الكركي سفياف كـر د.ّ .0 تربكية ادارة دكتكراة  الخميؿ جامعة   

سمرة ابك محمكد د.ّ .2  االدارة\ بركفيسكر 

 التربكية

المفتكحة القدس جامعة  

الجعبرم ميند د.ّ .2 لخميؿا جامعة دكتكراة   

ابريكش نعيـ ياسإ دّ .2 برمجيات ىندسة دكتكراة  اهلل راـ\ التقنية فمسطيف جامعة   

 النجاح جامعة بكالكريكس ماضيو محمد ـ.ّ .2

 القدس جامعة بكالكريكس الحمك ميرم ـ.ّ .2

 بيرزيت جامعة حاسكب ماجستير شنب سكسف ـ.ّ .2

 حاسكب ىندسة ماجستير السراحيف محمد ابراىيـ ـ.ّ .2

 تمعمكما كنظـ

 البكليتكنؾ جامعة

 االمريكية العربية الجامعة ماجستير العممة ايماف ـ.ّ .2
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ّالنيائيةّبصورتياّالستبانةّ(:3)ممحؽّ
ّ 

 الخليل جامعة

ّية
ّ
 العلمّي  والبحث العليا الّدراسات كل

عليمّية إلادارة برنامج
ّ
 الت

/ة: التدريس ىيئة عضك حضرة  المحتـر

 وبعد:ّطي بة،ّتحي ة

ّوعالقتيػػاّالخميػؿّجامعػػةّفػيّالتػدريسّىيئػػةّأعضػاءّلػػدىّالرقميػةّالميػاراتّتػػوافرّ)مػدىحػكؿ دراسػػة بإعػداد حثػةالبا تقػـك
 ىػذه نتػائج فػي ىػاـه  عنصػره  ىػي اجابػاتكـ أفٌ  حيػث ، االسػتبانة فقػرات عػف باإلجابة الٌتعاكف أرجك لذا،ّ(.ّالكاديميّبأدائيـ
 ،سػرية اإلجابػات ىػذه بػأف عممػان  التعميمٌية، اإلدارة في الماجستير درجة عمى الحصكؿ باتمتطمٌ  مف جزء ىي كالتي الٌدراسة،
 العممٌي. البحث ألغراض كأعدت

 والت قديرّالحتراـّوافرّمعّ

ّّالعممةّوفاءّالباحثة:
ّّعقيؿّابوّابراىيـّد.ّإشراؼ:

 المعرفػة عمػى ؿلمحصك  سعييـ في المعممكف يستخدميا التي الميارات تمؾ بأنيا:ّالرقميةّالمياراتُّتعر ؼ
 كصػػكر نػص مػف كاسػتخدامو المحتػكل إنشػاء فػي الحكسػبة خػدمات مػف االسػتفادة خػبلؿ مػف كذلػؾ كنقميػا،
 لمعالجػػة أساسػػية أدكاتو باعتبارىػػا  أكفػػيس مايكركسػػكفت كاسػػتخداـ ،اإلنترنػػت عبػػر فيػػديك كمقػػاطع كصػػكت
 االتصػػػػاؿ كتطبيقػػػػات الرقميػػػػة زةاألجيػػػػ كاسػػػػتخداـ ،التعميميػػػػة االلكتركنيػػػػة التطبيقػػػػات كاسػػػػتثمار ،البيانػػػػات
دارتيػػا المعمكمػػات إلػػى لمكصػػكؿ كالشػػبكات  كمشػػاركتو رقمػػي محتػػكل إنشػػاء مػػف األشػػخاص يػػتمكف بحيػػث كا 
كالعمػػػؿ.  كالػػػتعمـ ،الحيػػػاة فػػػي كمبػػػدعو  اؿو فٌعػػػ بشػػػكؿو  الػػػذات لتحقيػػػؽ المشػػػكبلت؛ كحػػػؿ كالتعػػػاكف كالتكاصػػػؿ
  (2018اليكنسكك)

 أك جامعتو، داخؿ كنشاطات مياـ مف التدريس ىيئة عضك بو يقكـ ما:ّبأنوّالكاديميّالداءُّيعر ؼ
ّ.الرقمية الميارات ضكء فيّالمجتمع كتكقعات الجامعة أىداؼ لتحقيؽ خارجيا
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لي ةّالبياناتّأو ًل: ّالو 

ّ ثىأين ( ) ذكر ( )ّ:ّالنوع-

 فأعمى. مشارؾ استاذ ( ) مساعد أستاذ( ) مدرس ( )ّكاديمية:اّلّالرتبةّ-

  عممية ( ) نسانيةإ ( ) لكمية:اّنوعّ-

 سنكات 10 مف أكثر ( ) سنكات 10 - 5مف ( ) سنكات. 5 مف أقؿ (ّ)ّالخدمة:ّسنواتّ-

  متفرغ غير ( ) متفرغ مدرس ( ) : التفرغ -

 الستبانة:ّفقراتّثانيًا:

 

ّالفػػػػقػػرات

ّالموافقةّدرجة

ّجد اًّّقميمةّقميمةّمتوس طةّكبيرةّجد اًّّكبيرة

ّّالتعميـّفيّالتدريسّىيئةّلعضوّالرقميةّالمياراتّ:ّوؿاّلّالقسـ

 .ّاساسيةّرقميةّمياراتّ:ّالوؿّالمجاؿّ

حزمةمعالتعاملفًساسٌةاألالرقمٌةمهاراتًاستخدم  .1

Microsoft office


بكةالش عبرمختلفةبحثمحركاتاستخدامعلىقدرةلدي  .2

(chrome، Explorer)مثلالعنكبوتٌة


البرٌدخدماتخاللمنطالبًمعالتواصلعلىقدرةلدي  .3
االلكترونً



طالبًتوجٌهفًاالجتماعًالتواصلوسائلخاللمناتواصل  .4
االلكترونٌةالمحاضرةبعدالمساقلمتابعة



وروابطتعلٌماتإلعطائهمالمحاضرةقبلطالبًمعتواصل أ  .5
االلكترونًصلالتواوسائلخاللمناللقاء



المحاضرةاثناءالفٌدٌومحادثاتاستخدامعلىقدرةلدي  .6
االلكترونٌة



المحاضرةفًطالبًمعالتواصلاثناءالشاشةمشاركةاستطٌع  .7
االلكترونٌة



الفٌدٌوهات)مثلالمتعددةااللكترونٌةالوسائطاستحضر  .8
(الٌوتٌوب،الوثائقٌةتالتسجٌال.الصوتٌةالملفات،المصورة

.االلكترونٌةالمحاضرةاثناء



حزمةخاللمنومشاركتهاالنصوصتحرٌرعلىقدرة لدي   .9

Microsoft office 


  متقدمة رقمية :مهارات الثاني المجال

منصةعبرالكترونٌاالدراسٌةمقرراتًتصمٌماستطٌع  .1

(google classroom) 


خدماتباستخدامتعلٌمٌةمواقعتصمٌمعلىقدرة لدي .2

(google sitesمثل)خاصةتعلٌمٌةمنصة،وٌبصفحة)انشاء

.(الكترونًموقع،
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ّالفػػػػقػػرات

ّالموافقةّدرجة

ّجد اًّّقميمةّقميمةّمتوس طةّكبيرةّجد اًّّكبيرة

مهاممتابعةمجالفًالكترونٌةتقنٌاتاستخدامعلىالقدرة لدي  .3
الطلبة



العلمًالبحثفًاالنترنتعبرالبٌاناتقواعداستخدم .4
(المنهل،المنظومةدار،شمعةمثل)موقع



 ، google meetباستخدامااللكترونٌةمحاضراتًاعقد .5
zoom، Microsoft teams)



تطبٌقاتخاللمنطالبًمعالتعلٌمًالمحتوىاشارك .6
(google drive)



باستخدامااللكترونٌةلمساقاتًتقدٌمٌةعروضانشاءاستطٌع .7

((google slidesتطبٌقات


8.  محاضراتًاثراءفًالجامعٌةالرقمٌةالمكتباتاستثمر

الجامعٌةمكتبات،نورمكتبة،نون)مكتبةمثلااللكترونٌة

(والعالمٌةالعربٌة



فًرقمًمحتوىالىالتعلٌمًالمحتوىتحوٌلعلىقدرةأملك  .9

االلكترونً.البرٌدعبرالطلبةمتناول



باستخدامالتعلٌممنصاتعبرالمتزامنةالكتابةعلىالقدرةلكامت  .11

white board 



وتصحٌحكتابةفً(google form)استخدامعلىقدرةلدي  .11

االلكترونًاالمتحان



خاللمنوالمشاركةوالغٌابالحضورحٌثمنطالبًاتابع  .12

(google attendance sheet)باستخداممعدةقوائم



.الرقمًالتعلٌممنصاتخاللمنللطلبةواجباتأطرح  .13

 studentsااللكترونٌةالمنصةعبرطالبًعالماتارصد  .14

portal))



الخاصةوالبٌاناتللمعلوماتالسحابًالتخزٌنمهارةاملك ذ .15

االكادٌمٌةبمقرراتً   


المساقخاللانجازهمعنلطالبًمستمرةراجعةتغذٌةأقدم  .16

.الكترونٌا



  التدريس هيئة لعضو األكاديمي األداء الثاني: القسم

 للتدريس( والتخطيط اإلعداد) األول المجال

عبروكتبومصادرمراجععنللبحثللطالبالمجالاترك .1

 االنترنت


.الدراسًالفصلبداٌةفًالكترونٌاالمساقخطةللطلبةأرسل .2

الفصلمناألولاألسبوعفًالكترونٌاالمقررمتطلباتأوفر .3

الدراسً



والمهاملالختباراتزمنٌةجدولةعلىالمقررخطةتحتوي .4

((classroomمنصةعبرمجدولةالمطلوبة
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ّالفػػػػقػػرات

ّالموافقةّدرجة

ّجد اًّّقميمةّقميمةّمتوس طةّكبيرةّجد اًّّكبيرة

 ،zoomتقنٌاتعبرالمحاضراتروابطلطالبًارسل .5

google meet ،what's app))



 )العلمي البحث)لثانيا المجال

 class)منصةعبروارسالهاتطبٌقٌةبحوثبعملالطلبةأكلف

room)



وانشرهاالتخصصفًزمالئًمعمشتركةابحاثبعملاقوم .1

االنترنتعبر



عبروخارجهاالجامعةفًبحثٌةومشارٌعبأوراقاتقدم .2

االنترنت



تطبٌقٌةابحاثعملاللخمنالتدرٌسٌةمساقاتًاطور .3

االنترنتعبروانشرها



فًاستثمارهاوكٌفٌةالعلمًالبحثمواقعالىالطالبارشد .4

 االلكترونٌةالمحاضرةخاللمنالمساقتطوٌر


عبرالكترونٌالطلبتًالبحوثاستباناتانشاءالٌاتاشرح .5

 google formتطبٌقات



تقنٌاتعبرومناقشتهامشتركةببحوثٌامالقعلىالطلبةأشجع .6

zoom 



االلكترونٌةمحاضرتًخاللمنبحوثهمفًالطلبةأناقش .7

 والدرجات( االختبارات) المتابعة الثالث: المجال .8

 الكترونٌاالجامعةمنالمحددةاالختباراتبفترةألتزم .1

عبرباتهموواجمهامهمحولراجعةتغذٌةلطالبًأقدم .2

 google class room ، zoom ، what'sالرقمٌةالمنصات

app



 class roomتطبٌقعبروشاملةمتنوعةاختباراتأقدم .3

،google form 



حٌثمنااللكترونٌةالختباراتًمتابعتًفًالحزماستخدم .4

 .والحضورالوقت


اسبوعبعدحهاتصحٌبعدلطلبتًاالختباراتنتائجأعٌد .5

 الكترونٌا،


 )الدراسية المقررات)الرابع المجال

باستخدامرقمًمحتوىاعدادخاللمنالعلمٌةالمادةأستعرض .1

PowerPoint presentation،google slides 



فترةاثناءالورقًالكتاببدللطالبًالكترونٌامقررااقدم .2

 .بعدعنالتعلٌم
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ّالفػػػػقػػرات

ّالموافقةّدرجة

ّجد اًّّقميمةّقميمةّمتوس طةّكبيرةّجد اًّّكبيرة

المرتبطةالمساقاتمنوغٌرهأدرسهالذيالمساقبٌناربط .3

 االلكترونٌةمحاضرتًاثناء


اطورو(العكسٌةالراجعةالتغذٌة)لًالطلبةتقٌٌممناستفٌد .4

ذلك.علىبناءنفسً



تطبٌقاتعبرأدرسهالذيالمساقتقٌٌمطلبتًمنأطلب .5

google form 



وسائلخاللمنمتجددةحدٌثةدراسٌةبمقرراتطالبًاشارك .6

 االجتماعًالتواصل


 ) االلكتروني اللقاء اثناء الطلبة مع التفاعل)الخامس المجال .7

 االلكترونٌةالمحاضرةأثناءبهاوأنادٌهمطلبتًأسماءأحفظ .1

منااللكترونٌةالمحاضرةفًاألسئلةطرحعلىطلبتًأشجع .2

 النقاشخالل


خاللمنرأًٌعنتختلفالتًآرائهمعنبالتعبٌرللطلبةأسمح .3

 االلكترونًاللقاء


محاضرتًتقدٌماثناءالطلبةبٌنالفردٌةالفروقأراعً .4

 االلكترونٌة


المحاضرةاثناءوواجباتهممهامهمبعرضلطالبًاسمح .5

 االلكترونٌة
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ّّالكاديميّالنائبّإلىّموجوّميمةّتسييؿّكتابّ(:4)ّممحؽ
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 ّالت دقيؽّالم غويّلمرسالة(5ّممحؽّ)







