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 ملخص البحث
ألعضاء هيئة القديرخس ابلديراسات  القديرخبيةف على االحقياجات هدف البحث إىل القعر  

لكرتوين، ولقحديق هدف بيئة القعليم اإلمقطلبات فق العليا، كلية اآلداب جامعة مصراتة و 
مت و  ،على مخس جماالت اشقملت للبحثكأداة   اسقبانةالبحث قام الباحثان إبعداد 
عالية تديرخبية  احقياجاتتوجد  نهأالنقائج  وأظهرت األداة،القحدق من صدق وثبات 

من  واالسقفادةام احلاسوب يف جمال اسقخداإللكرتوين  ألعضاء هيئة القديرخس يف بيئة القعليم
يف القديرخس، اإلنرتنت  واسقخدام شبكة املعلومات، القدنيات احلدخثة يف الداعات الديراسية

 علميًا والطرق املقبعة لقطوخر املهايرات اآلخرخنواسقخدام القدنيات احلدخثة يف القواصل مع 
( يف 0.05ة )عند مسقوى الدالل إحصائياً ال توجد فروق ذات داللة و   اإللكرتونية

البحث ابخقالف مقغري الديرجة العلمية وسنوات اخلربة القعليمية يف  اسقجاابت عينة
 .وفق بيئة تعليمية إلكرتونيةمقغري الدويرات القديرخبية و القديرخس 

 . اإللكرتوين بيئة القعليممقطلبات ، القديرخبية االحقياجات   الكلمات املفتاحية
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Abstract: 

The research aims to identify the actual needs of members of the 

teaching staff in postgraduate studies at the Faculty of Arts Misurata 

University. According to the e-learning environment, and to achieve 

the goal of the research, the researchers prepared and developed a 

questionnaire as a study tool that included five areas, and the validity 

and reliability of the tool was verified, The results showed that. 

1.There are training needs for the faculty members in the e-learning 

environment in the field of computer use and benefit from modern 

technologies in classrooms. 2.The use of the Internet information 

network in teaching. 3.The use of modern technologies in 

communicating with others scientifically and the methods used to 

develop electronic skills. 4.There are no statistically significant 

differences at the level of significance (0.05) in the responses of the 

research sample according to the variable of the academic degree and 

years of educational experience in teaching and variable of the 

training courses according to electronic educational environment. 

. املقدمة 1  
نظمة القعليم العايل سواء من حيث أخشهد العامل تغريات وتطويرات كبرية يف 

، ومن خالل تزاخد هخدعم هبا مؤسسات و القدنيات اليتأخسعى إىل حتديدها  اليتهداف ألا
تلك  أصبحتتؤدخها داخل اجملقمع يف عملية القنمية  ابجلامعات لألدواير اليت هقماماال

)عبد متر هبا معظم دول العامل  اليتخاصة يف ظل الظروف دايت كبرية مام حتأاجلامعات 
( مما جعل الدائمني على العملية القعليمية خؤكدون على ضرويرة 27،ص 2001املوجود،

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 ةث ثوير احدإو ، القحدايتتلك نظمة تعليمية غري تدليدخة قاديرة على مواجهة أإجياد 
 ،ذلك لقحديق املزخد من الفاعليةبشكل كبري و  هواالعقماد علي ،تكنولوجية يف اجملال الرتبوي

 هيئة القديرخسأعضاء  دوايرأالعملية القعليمية خاصة مع تغري يف أ تطر  واكبة القغريات اليتمو 
  .(135ص ، 2008عبد العزخز،)

معظم اجلامعات إىل القددم والقطوير يف مجيع اجملاالت وذلك لضمان  ىتسع هعلي
 يف اجملقمع اإلجيايبالقغري  داثوإحاملنافسة خمرجات مقميزة تكون قاديرة على 

القديرخسية ابلقعليم العايل  األساليبتطوخر  ى( من خالل العمل عل52،ص 1995،)زخقون
ل داخ القكنولوجيا الرقمية وإدخالهيئة القديرخس مبؤسساته أعضاء  أداءوتنمية وتطوخر 

أو اإللكرتوين  لقعليمخالل طرح ا من (2000)املوسي، الداعات الديراسية والقعامل هبا
القعليم عن بُعد، والذى خعقمد على العدخد من القدنيات والوسائط لقدد:م احملقوى للمقعلمني 
فهو من أفضل الوسائل املمكن اسقخدامها يف حاالت الطوايرئ داخل املؤسسات القعليمية 

معظم دول عندما خقعذير تدد:م منط القعليم االعقيادي كانقشاير جائحة كويروان حدخثًا يف 
لالهقمام أبعضاء للقديرخب والقطوخر  إنشاء مراكزعلى عض اجلامعات ب لذا عملت، العامل

 فع من أدائهم وحيدق القنمية والقطوخر للجوانب واألدواير اليتر خ هيئة القديرخس وتدد:م كل ما
على معظم اإللكرتوين  لقنفيذ منط مقددم من القعليمو  هنإال أ ،داخل اجلامعة خؤدخها
 توفري العدخد من املقطلبات لذلك النوع من القعليم منها    وماتاحلك
صياغة السياسات  -القعليم العايل ةمن قبل وزاير اإللكرتوين  ميقبين القعلخإصداير قراير  -

والوجهات االسرتاتيجية اليت حتدد األثر القنموي على القعليم واالحقياجات الالزمة، 
سات القعليمية مبا خنسجم مع جمال اخقصاص كل وإديراجها يف األنظمة الرتبوخة للمؤس

 سسات القعليمية، إىل اسرتاتيجياتترمجة تلك السياسات، من قبل املؤ  -امؤسسة منه
وخطط عملية قصرية ومقوسطة وطوخلة املدى، حبيث خقم من خالهلا حتدخد أهداف 

توفري  -رات األداءوالنقائج املرجوة ومؤش هوجماالته وكيفية طرحاإللكرتوين  اسقخدام القعليم
، وشبكة اإلنرتنتحقية املقينة واألدوات املقناغمة يف احلداثة والسرعة مبا فيها شبكة البىن الق  

ن بعض هذه املقطلبات غري أالكهرابء، وأجهزة احلاسوب واملنصات الرقمية القعليمية، كما 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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املؤهلني لقدد:م  املديربنيو  اإلدايرخةتوفري الطواقم -كن الرخفية واملناطق النائيةمقوفر يف األما 
 هيئة القديرخس على اسقخدام القدنيات. أعضاء  القعليم اإللكرتوين، وتديرخب غري املؤهلني من

، اإلشرافداخل اجلامعات، وذلك من أجل اإللكرتوين  توفري مراكز تطوخر القعليم -
عية وإاثيرة احلواير القوعية اجملقم -واألكادميي، على هذا القعليم وضمان جودة خمرجاته اإلدايري

 توفري املوازنة الالزمة لقحديق مجيع املقطلباتو  وجدوى اسقخدامه األسلوبحول هذا 
 .(86)اخلوالدة، ب.ت،ص 

حتدخد االحقياجات القديرخبية ألعضاء  يف هذا البحث مما سبق تقضح أمهية إجراء
هم  اليتاإللكرتوين  وفق مقطلبات بيئة القعليمهيئة القديرخس ابلديراسات العليا جامعة مصراتة 

 . إليهاحباجة 
 مشكلة البحث وأائلته : 1.1

العزلررة والقباعررد القغررريات تفرررى علررى النررا  األحررداث و ميررر العررامل اليرروم بكثررري مررن   
 -ليبيررررا ومنهررررا -الطايرئررررة تبنرررت العدخررررد مررررن دول العرررامل األحررررداثووفررررق هرررذه ، االجقمررراعي

بشرركل  هعررالل لرر إجيررادكررويروان وعرردم وذلررك منررذ انقشرراير فررريو   اإللكرررتوين  أسررلوب القعلرريم
ة ملسرررقوى ادون مراعررر سرررقخدام القعلررريم عرررن بعررردعليرررة جررراءت قررررايرات وزايرة القعلررريم اب، فعرررال

ومؤسسرررات القعلررريم العرررايل األخررررى، جاهزخرررة معظرررم املؤسسرررات القعليميرررة ومنهرررا اجلامعرررات 
ابملسرؤولية،  اإلحسرا وعلى الرغم من سرعة اسقجابة القنفيذ هلذا الدراير من خالل  ،ولذلك
لقنفيررذ تلررك الدرررايرات وذلررك لعرردم ترروافر  اً انقررد األمرروير وأوليرراءهيئررة القررديرخس أعضرراء  جرراء يرد

فررراملققبع للجامعرررات الليبيرررة ومنهرررا جامعرررة مصرررراتة ، مقطلبرررات هرررذا النررروع مرررن القعلررريم لررردخهم
هيئرررة القرررديرخس أعضررراء  ن معظرررمأال إ، اإللكررررتوين خالحرررر حرصرررها علرررى تنفيرررذ منرررط القعلررريم

مبرررا  أدائهرررمذا القعلررريم مرررن خرررالل تطررروخر األساسرررية هلرررقطلبرررات املتررروفري  ضررررويرة ؤكررردون علرررىخ
االسررقمراير يف  ىعلرره قرراديراً علررجي وممرراالقغررريات العامليررة املصرراحبة للعمليررة القديرخسررية مررع  خررقالءم

هيئررة ابسررقطالع يرأي بعررض أعضرراء وعليررة قررام الباحثرران ، علررى الوجرره املطلرروب هأداء مهامرر
ليهم بسؤال مفقوح وهو )مرا إ ابلقوجهوذلك ، اآلدابكلية ب رحلة الديراسات العليامبالقديرخس 

مررن اإللكرررتوين  لقعلرريمهيئررة القررديرخس وفررق مقطلبررات ا ألعضرراءاالحقياجررات القديرخبيررة الفعليررة 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 املقطلبرررات األساسررريةتررروفري  علرررى ضررررويرة مؤكررردة اإلجررراابتجررراءت معظرررم  (نظررررهم   ةجهرررو 
ديرخب أعضراء هيئررة القرديرخس علررى مهرايرات القعلرريم اإللكرررتوين. وترر ،داخرل الداعررات الديراسرية
القديرخبيررة الرريت تواكررب أدوايره املهنيررة واحقياجررات اجملقمررع  االحقياجرراتذلررك خقطلررب حتدخررداً 

ى مواجهررررة تكررررالي  املهنيررررة ليسرررراعد ذلررررك علرررر مالبحثيررررة، أ مسررررواء مررررن الناحيررررة العلميررررة، أ
 .القديرخب العالية

 يف اإلجابة على التساؤالت اآلتية: وعليه حتددت مشكلة البحث 
ما االحقياجات القديرخبية ألعضاء هيئة القديرخس ابلديراسات العليا كلية اآلداب جامعة  .1

  اإللكرتوين  بيئة القعليممقطلبات مصراتة وفق 
ما االحقياجات القديرخبية ألعضاء هيئة القديرخس ابلديراسات العليا كلية اآلداب جامعة  .2

  دنيات احلدخثة يف الداعات الديراسيةمصراتة ابسقخدام الق
ما االحقياجات القديرخبية ألعضاء هيئة القديرخس ابلديراسات العليا كلية اآلداب جامعة  .3

  يف القديرخس اإلنرتنت  مصراتة ابسقخدام شبكة املعلومات
ما االحقياجات القديرخبية ألعضاء هيئة القديرخس ابلديراسات العليا كلية اآلداب جامعة  .4

 علمياً  اآلخرخنقخدام القدنيات احلدخثة يف القواصل مع مصراتة ابس
ما االحقياجات القديرخبية ألعضاء هيئة القديرخس ابلديراسات العليا كلية اآلداب جامعة  .5

  اإللكرتونيةمصراتة ملعرفة الطرق املقبعة لقطوخر مهايراهتم 
( بني مقوسطات 0.05قوى دالله )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس .6

العينة لالحقياجات القديرخبية الالزمة ألعضاء هيئة القديرخس  أفرادجات تددخر ير د
 –ابلديراسات العليا كلية اآلداب جامعة مصراتة تعزى ملقغريات ) الديرجة العلمية 

  الدويرات القديرخبية (  –سنوات اخلربة 
 

  البحث: أهداف 2.1
هيئة القديرخس القعرف على االحقياجات الفعلية ألعضاء  خهدف البحث إىل

، اإللكرتوينبيئة القعليم مقطلبات ابلديراسات العليا كلية اآلداب جامعة مصراتة وفق 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 ،يف القديرخساإلنرتنت  شبكة املعلومات، و ابسقخدام القدنيات احلدخثة يف الداعات الديراسية
لك ، وكذاإللكرتونية الطرق املقبعة لقطوخر مهايراهتم ، ومعرفةعلميا اآلخرخنالقواصل مع و 

حول  هيئة القديرخس ابلديراسات العلياأعضاء  القعرف على داللة الفروق اإلحصائية يف أيراء
 .الدويرات القديرخبية –سنوات اخلربة  –االحقياجات القديرخبية وفق مقغريات الديرجة العلمية 

 البحث: أمهية 3.1
 ، إذخواكب االهقمام العاملي ابلقديرخب املسقمراكقسب هذا البحث أمهيقه يف أنه  
هيئة القديرخس يف مؤسسات القعليم أعضاء  مكانة خاصة يف اجملال الرتبوي، فقديرخبأيخذ 

العايل ال خعد مفقاحًا لإلصالح الرتبوي فدط، بل أساسًا يف حتدخث العملية القعليمية؛ لذا 
ابجلامعات، وتنميقهم  ) الديراسات العليا(هيئة القديرخسأعضاء  الرتكيز على تديرخب خنبغي
هذا ساعد كما خ ،خاصة وحنن نعيش عصر خسوده االنفجاير املعريف واالنفقاح العاملي مهنياً 

، إمكانيات اجلامعة وضع الربامج املقوافدة مع يفلة عن القديرخب ؤو اجلهات املسالبحث 
القديرخبية  احقياجاهتم ابلديراسات العليا جبامعة مصراتة وفقيئة القديرخس هل والوقت املناسب
 .اإللكرتوين  القعليم الفعلية ضمن بيئة

  البحث: حدود 4.1
 -: اآلتيةيقتصر هذا البحث على احلدود 

 خدقصر البحث على حتدخد االحقياجات القديرخبية ضمن بيئة القعليمضووضوعية : املدود احل -
 . هم مقطلباهتاأاإللكرتوين و 

 اآلداب جامعة مصراتة . يف كليةمت تطبيق البحث كايية :املدود احل -
 مت إجراء البحث على أعضاء هيئة القديرخس مبرحلة الديراسات العليا. بشرية:الد دو احل -
 (. 2020-2019مت إجراء البحث يف العام اجلامعي )زمنية :الدود احل -
 البحث: ومفاهيممصطلحات  5.  1

  : االحتياجات التدريبية
اقعي وأداء مة   أداء و هنا " وجود فجوه بني أداءخن لوظيفة أو مهوخعرفها سرحان أب

عضو هيئة القديرخس  املعايرف واملعلومات، وحتدث تلك الفجوة نقيجة لندص يف همرغوب في

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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ن خعاجل هذا الندص" أطرخق القديرخب املخطط له خسقطيع  و مهايراته واجتاهاته وعنأ
 .(541،ص 2017، سرحان)

ت ها يف معلوماثإحدا خنبغيف أبهنا" جمموعة القغريات والقطويرات اليت كما تعر  
، لقجعلهم قاديرخن على أداء أعماهلم وحتسني هيئة القديرخسأعضاء  واجتاهات ومهايرات
 "لدى الطالب يف حتسني نوعية القعلم هبدوير  خسهمالذي  ،يالوظيف أدائهم مسقوى
 .(43، ص1999)اللداين،

 عايرفامل   مجلة القغريات املطلوب إحداثها يفف االحتياجات التدريبية إجرائيًا أبهناوتعر   
ندصها خؤثر و هيئة القديرخس ابلديراسات العليا أعضاء  لدى املقدنيةجتاهات االهايرات و املو 

والسيطرة على املشكالت اليت تعرتضهم يف تطبيق العملية ، لدخهم األداءسلبًا على فاعلية 
 .  اإللكرتونية القعلمية وفق البيئة

 : اإللكرتوين  بيئة التعليم
، اجز الزمان واملكانتقحرير فيها بيئات القعلم القدليدخة من حو تعرف ابهنا" بيئة إلكرتونية  

،  املقنوعة من القدنيات والنظمتقوافر فيها األدوات و القدنيات احلدخثة ،وتوظ  فيها 
مسقفيدة من أنظمة إدايرة القعلم وإدايرة احملقوي ، كالشبكات وامللفات والعروى املشرتكة

 .(232 ص ،2012، القعليمي ")أل مسعد
 ذلك النوع من القعليم الذي خعقمد على اسقخدام الوسائط   هناتعرف إجرائيًا أبو   

 الطالبيف االتصال، واسقدبال املعلومات، واكقساب املهايرات، والقفاعل بني  اإللكرتونية
وال خسقلزم هذا النوع من القعليم وجود مباين أو صفوف ديراسية، ، هيئة القديرخس وأعضاء

، وخعقمد على القدنيات الرتبوخة وانت املادخة للقعليم القدليديكبل إنه خلغي مجيع امل
 .اإللكرتونية املقزامنة والغري مقزامنة

 هيئة التدريس : عضضو
وحيمل  هو كل من خدوم ابلقديرخس فعليًا يف كلية اآلداب جامعة مصراتة ابلديراسات العليا  

 مساعد يف احدى ذأسقاو أ، مشايرك أسقاذو أ، ديرجة دكقويراه بديرجة علمية أسقاذ
 .القخصصات العلمية املخقلفة
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 الدرااات السابقة : .2
 (:2002) رااة خطايبةد -1.2

هيئة القديرخس للممايرسات أعضاء  هدفت هذه الدايرسة إىل معرفة مدى ممايرسة
القديرخسية األساسية وحاجقهم لقطوخرها من وجهة نظر طلبة الديراسات العليا يف ختصصات 

لقحديق أهداف الديراسة مت اسقخدام  ،واإلشرافالعام، ودبلوم اإلدايرة قري، الدبلوم املاجس
عرى ، ( جماالت   القخطيط5( فدرة وهى االسقبانة موزعة على )38أداة مكونة من )

وخقمثل جمقمع الديراسة مجيع ، القدو:م، االتصال مع املعلمني، تنظيم الوقت واملكان، املادة
 ( طالباً وطالبة .130ة الديراسة متثلت يف )طلبة الديراسات العليا ابلكلية وعين

يف تددخرات الطلبة ألعضاء هيئة القديرخس خاصة يف  اخنفاىوأظهرت النقائج 
الباحثان بضرويرة عدد دويرات وويرش عمل لقطوخر  وصىأجانب القدو:م ،ويف ضوء النقائج 

 :م الطلبة .هيئة القديرخس والقديرب على كيفية تطوخر أدائهم فيما خقعلق بقدو أعضاء  أداء
  (: 2007)  حممد درااة -2.2

عضاء هيئة القديرخس وموظفي الديراسة إىل حتدخد االحقياجات القديرخبية أل هدفت
واملوقع ، وسنوات اخلربة، العلوم والقكنولوجيا ابليمن يف ضوء بعض املقغريات كاجلنس جامعة

، املنهج الوصفي وقد اسقخدمت الديراسة، اإلدايري واملهين للمجالني اً الوظيفي ووفد
إن كافة املسقهدفني توصلت الديراسة إىل نقائج أمهها  و ، اسقخدمت املقوسطات احلسابيةو 

-جملاالت حتصلت على ديرجة مقوسطةكافة ايف جمال القطوخر الذايت   حباجة إىل القديرخب
هيئة القديرخس من حيث أمهية اجملالت، فكان الرتتيب تنازليًا أواًل   جمال أعضاء  تساوي
 .اجملال املهين والثالث، والثاين اجملال اإلدايري، قطوخر الذايتال

 (2007درااة طشضوعة ) – 3.2
حلصر أهم الكفاءات واملهايرات العلمية  اسرتاتيجيةالديراسة إىل وضع  تهدف
ويرفع كفاءته يف جمال القدو:م ويرصد املشكالت ، خفقددها أسقاذ القعليم العايل والعملية اليت

وتصميم برانمج تديرخيب ، عة واالنطالق منها لوضع خطة عالجية إصالحيةالسائدة يف اجلام
حه يف شكل دويرة تديرخبية اسرتصد على مسقوى الديراسة واقرت  مبىن على االحقياجات اليت
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هلا  ةداأواعقمدت الديراسة على االسقبانة ك، لقعليم العايل هبدف يرفع كفاءهتملألساتذة ا
املقوقع   ليل القباخن كاملدايرنة بني القوزخع القكرايريكما اعقمدت على حت،  واملنهج الوصفي

 اإلانث كثر حاجة منأ  الذكوير  أمهها، وتوصلت إىل نقائج للديراسة إحصائيةكوسائل 
كثر حاجة إىل القديرخب من أأساتذة الطب والعلوم االجقماعية ، خاصة يف اجلانب القطبيدي

، االهقمام ابلربامج ر حاجة للقديرخبكثأقليلي اخلربة  ، األساتذةكليات اهلندسة  أساتذة
حيقاجها األساتذة يف  ليتتنمية خمقل  املهايرات واملعايرف االقكوخنية وحتسني نوعيقها و 
 القديرخب . أساليبجماالت عملهم من خالل تنوع 

 (2012ل مسعد )آدرااة  – 4.2
بية هدفت الديراسة إىل حتدخد احلاجات القديرخبية ألعضاء هيئة القديرخس بكلية الرت 

، واعقمد الباحث املنهج الوصفي اإللكرتونيةديرخس يف بيئة القعلم جبامعة امللك سعود للق
وتوصل الباحث إىل ، ( عضو هيئة تديرخس97عد اسقبانة ومت تطبيدها على عينة عددها )أو 

وتصميم ، وختطيط اإلنرتنتسب، وجمال القديرخس عرب وجود حاجة تديرخبية يف جمال احلا
، ومت يف القعليماإللكرتوين  القعلم اتوأدو ، وتوظي  تدنيات لكرتوينمدريرات القعلم اإل

 خد احلاجات القديرخبية بناءً هيئة القديرخس يف حتدأعضاء  ف على الفرق بني اسقجاابتالقعر  
نه ال خوجد فروق ذات أ( واتضح سم، اخلربة، الدالديرجة العلمية ،)اجلنس، اجلنسية ىعل

( يف اسقجاابت عينة البحث ابخقالف مقغري اجلنسية 0.05داللة إحصائية عند مسقوى )
، بينما توجد فروق يف اسقجاابت العينة ابخقالف مقغري واجلنس والدسم واخلربة القعليمية

 الديرجة العلمية .
 (2012درااة بن مسفر ) – 5.2
هدفت الديراسة إىل حتدخد االحقياجات القديرخبية ألعضاء هيئة القديرخس بكلية   
 ، ومت  دم الباحث املنهج الوصفي للديراسةسقخا، و عة أم الدرى يف ظل أدوايرهمية جامالرتب
لعضو  يربع جماالت متثل األدواير املهنية، وقد تضمنت ألقحدخد هذه االحقياجات ةعداد أداإ

وخدمة  ،اإلدايرة األكادميية ،لقديرخس، والبحث العلميهيئة القديرخس يف اجلامعة وهي   ا
الرتبة، اخلربة، املؤهل  ريات املقعلدة هبذه اجملاالت وهي املقغومن خالل ديراسة  ،اجملقمع
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ل توصو ، ومعاجلقها إحصائياً ، ، مكان احلصول على املؤهلالعلمي، الدويرات القديرخبية
إن مسقوى االحقياجات القديرخبية ألعضاء هيئة القديرخس املقعلدة   أمههاالباحث إىل النقائج 

 -من وجهة نظرهم كان بديرجة عالية  نية بكلية الرتبيةجبميع اجملاالت يف ظل أدوايرهم امله
هيئة القديرخس أعضاء  وجود فروق ذات داللة إحصائية ملسقوى االحقياجات القديرخبية بني

 وعدد الدويرات القديرخبية .، يف ضوء مقغري سنوات اخلربة
 (2015درااة شرتيل ) – 6.2

هيئة القديرخس بكلية  هدفت الديراسة إىل حتدخد االحقياجات القديرخبية ألعضاء
وقد اسقخدمت الباحثة املنهج الوصفي جلمع املعلومات والبياانت ، الرتبية جامعة مصراتة

حول الظاهرة موضوع الديراسة واليت مكنقها من إعداد أداة الديراسة وهي عبايرة عن اسقبانة 
عليم ظرخة الرتبوخة للقفهم ن ،ة وهي   أهداف القعليم اجلامعيتضمنت ست حماوير أساسي

تكنولوجيا  ،خصائص األسقاذ والطالب اجلامعي، طرق تديرخس القعليم اجلامعي، اجلامعي
 عضو( 86عينة قوامها ) ىتطبيق األداة عل وقد مت   ،تدو:م القعليم اجلامعي، القعليم اجلامعي

إن ، وقد توصلت الديراسة من خالهلا إىل عدة نقائج أمهها  هيئة تديرخس ابلكلية
رهم جاءت مرتفعة خبية ألعضاء هيئة القديرخس بكلية الرتبية من وجهة نظاالحقياجات القدير 
  .احقياجهم إىل تلبية معظم تلك االحقياجات ىوهذا خدل على مد

 (2017درااة ارحان ) – 7.2
 جامعة يف القديرخس هيئة القديرخبية ألعضاء االحقياجات حتدخد إىل هدفت الديراسة

دوير  معرفة إىل هدفت كما القعليم تكنولوجيا جماالت يف نظرهم وجهة من القطبيدية البلداء
 تلك على )اجلامعية اخلدمة سنوات عدد ،األكادميية الرتبة العلمي، الدسم الكلية، املقغريات

اسة قام الباحث إبعداد وتطوخر كأداة للديراسة اشقملت ير الد هدف ولقحديق االحقياجات
 ، وقد مت  حدق من صدق األداة وثباهتامت القوكذلك ، ( فدرة38( جماالت يرئيسة و)7على )

، واتبعت الديراسة املنهج ل منها عدد من احلاجات القديرخبيةاسقخالص سبعة جماالت خقدير 
نة الديراسة فقكونت ما عيأعضو هيئة تديرخس  (1300)الوصفي وتكون جمقمع الديراسة من 
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ضرويرخة  ، وقد أظهرت نقائج الديراسة أن مجيع االحقياجات القديرخبة( عضواً 93من )
 لألعضاء هيئة القديرخس .

 االاتفادة من الدرااات السابقة:  - 8.2
 أموير عدة ومنها  يف من الديراسات السابدة الباحثاناسقفاد   
. كيفية بناء أداة البحث  - كيفية حتدخد مشكلة البحث - كيفية حتدخد أهداف البحث  -
حث اليت اتبعقها هذه القعرف على مناهج الب املساعدة يف حتليل نقائج البحث. -

 الديراسات.
 . واإلجراءاتاملنهج  -3

  منهج البحث -1.3
 ان املنهج الوصفي القحليلي ألنه أكثر انسجاماً مع أهداف البحث . ثاتبع الباح

 جمتمع البحث وعينته: -2.3
هيئة القديرخس ابلديراسات العليا بكلية اآلداب أعضاء  عين جمقمع البحث من مجتكو   

( 7( موزعني على )66، والبالغ عددهم)م2020-2019ه للعام اجلامعي جامعة مصرات
 . علمية بكلية اآلدبم اقسأ
 عضو هيئة تديرخس ابلديراسات العليا بكلية اآلداب. (50)ما عينة البحث تكونت من أ  

 أداة البحث: -3.3
لغرى حتديق هدف البحث وهو حتدخد االحقياجات القديرخبية ألعضاء هيئة 

 امعي ابلديراسات العليا كلية اآلداب جامعة مصراته وفق ملقطلبات بيئة القعليمالقديرخس اجل
عد من األدوات املهمة يف تُ  اان ببناء األداة وهي االسقبانة، وذلك ألهنثقام الباح اإللكرتوين

بقوجيه  مثل هذه البحوث فمن خالهلا ميكن احلصول على أكرب قدير من املعلومات، وذلك
تصميم معظم فدرات  مت   إجاابهتمومن خالل  ،هيئة القديرخسعضاء أ سؤال مفقوح لبعض

أخضًا مراجعة البحوث والديراسات السابدة املقعلدة مبوضوع البحث وما احقوته االسقبانة، 
 .اإللكرتوين  املراجع واملصادير املقوفرة عن االحقياجات القديرخبية وبيئة القعليم
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  هيو ( فدرة موزعة على مخس جماالت 29) تصميم اسقبانة بلغ عدد فدراهتا وبذلك مت  
دخثة يف ن من مهايرات اسقخدام احلاسوب يف القديرخس، اسقخدام القدنيات احلالقمك  

، اسقخدام القدنيات يف القديرخساإلنرتنت  ة املعلومات، اسقخدام شبكالداعات الديراسية
 كما مت  ،  اإللكرتونية تبعة لقطوخر املهايرا، الطرق املقعلمياً  اآلخرخنثة يف القواصل مع احلدخ

 (،2012لسنة ) ل مسعدآ الباحث االسقعانة ببعض فدرات اسقبانة مصممة من قبل
،ومبا أن الصدق خعد أهم األسس إىل حد ما(  -ال أوافق- أوافق) ووضع عدد من البدائل 

على عدد من احملكمني من  ان بعرى االسقبانةثوفدا هلا جودة األداة قام الباح اليت تقحدد
وذلك هبدف القأكد من الصياغة اللغوخة للفدرات، وصدق االسقبانة يف قيا  ما  ،خلرباءا

عت االسقبانة يف وابلقايل وض ،لدد مت تعدخلها يف ضوء املدرتحاتو  ،وضعت من أجله
أما  ،( فدرة25وبذلك أصبحت االسقبانة بشكلها النهائي حتقوي على ) صويرهتا النهائية

قة االسقبانة واتساق عبايراهتا لذا مت حساب معامل الثبات الثبات فهو خعرب عن مدى د
(، وتعد قيمة 83.6ابسقخدام معادلة "الفا كرو نباخ" وقد بلغ معامل ثبات االسقبانة )

 وبذلك تكون االسقبانة جاهزة للقطبيق .املعامل مدبولة 
ة والديرجة لديا  العالقة بني كل فدر  كما مت حساب االتساق الداخلي لألداة إحصائياً    

 . األداةالكلية لفدرات 

 
 االتساق الداخلي للمحضور األول 1جدول 

 ت الفقرة معامل برياضون مسقوى الداللة
 1 ( power pointاسقخدام برامج العرى )  **540. 000.
 2 (wordاسقخدام برامج معاجلة البياانت والنصوص ) **541. 000.
 3 (SPSSللعلوم االجقماعية) ائيةاإلحصاسقخدام برامج احلزمة  **888. 000.
 4 (Explorer ير)إكسبلوير اإللكرتوين  اسقخدام الربخد **893. 000.
 5 وحفر امللفات اإلنرتنت  حتميل الربامج من  **782. 000.
 6 تطبيق النظرايت العلمية والربامج األكادميية إلكرتونيا **734. 000.

، وأن كل الفدرات دالة إحصائياً.ط بني الفدرات جيدمن اجلدول أعاله نسقنقج أن معامل االيرتبا  
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 االتساق الداخلي للمحضور الثاين 2جدول 
 

 ت الفقرة معامل برياضون مسقوى الداللة
 1 تصميم برامج تعليمية لقوظي  القدنيات احلدخثة توظيفاً مثمراً  **519. 000.
 2 اسقخدام أسلوب القعليم املربمج يف القديرخس **714. 000.
 3 (Projectorالعرى ) أجهزهاسقخدام  **505. 000.
 4 ( Smart Boardاسقخدام السبويرة الذكية ) **578. 000.
 5 (E-podium)  اإللكرتونية اسقخدام املنصة **574. 000.
 6 اسقخدام قاعات ديراسية جمهزة بقدنيات حدخثة  **704. 000.
 7 يرة احملاضرات علمية حدخثة يف إدا أساليباسقخدام  **711. 000.

ن كل الفدرات دالة إحصائياً.إمن اجلدول أعاله نسقنقج أن معامل االيرتباط بني الفدرات جيد، و   

 االتساق الداخلي للمحضور الثالث 3جدول 

 ت الفقرة معامل برياضون مسقوى الداللة
 1 يف القديرخس اإلنرتنت  اسقخدام شبكة املعلومات **810. 000.
 2 احملاضرات عن بعد إلداء **776. 000.
 3 تعليمية ذات صلة ابحملقوى القعليمي ةلكرتونيإاسقخدام مواقع  *320. 024.
 4 (Black board) القعلم مثل بالك بويرد إدايرة أنظمةاسقخدام  249. 082.
 5 القعامل مع الفصول االفرتاضية  *359. 010.

جيد، وأن كل الفدرات دالة إحصائياً  من اجلدول أعاله نسقنقج أن معامل االيرتباط بني الفدرات
 عدا الفدرة الرابعة وعليه فدد اسقبعدت.

 االتساق الداخلي للمحضور الرابع 4جدول 

 ت الفقرة معامل برياضون مسقوى الداللة
 1 ) املنقدايت العلمية (اإللكرتوين  اسقخدام جمموعات احلواير **581. 000.
، املاسنجر Pal talkالبال توك)اسقخدام احملادثة املباشرة  **547. 000.

Messenger يف تدد:م احملاضرات عن بعد ) 
2 

 3 (Weblogsالنشر ضمن املدوانت العلمية ) 134. 354.

 4 (YouTubeعرى وتشغيل امللفات الصوتية والفيدخو ) **567. 000.

 5 (Google Classroomاسقخدام ) **422. 002.
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اليرتباط بني الفدرات جيد، وأن كل الفدرات دالة إحصائياً من اجلدول أعاله نسقنقج أن معامل ا
ة وعليه فدد اسقبعدت.عدا الفدرة الثالث  

 
 االتساق الداخلي للمحضور اخلامس 5جدول 

مسقوى 
 الداللة

معامل 
 برياضون

 ت الفقرة

 1 القعلم الذايت من خالل الربامج املقنوعة  *329. 020.

 2 ية يف جمال احلاسوب املقددمة حضوير ويرش عمل ودويرات تديرخب 198. 168.
 3 االعقماد واحلرص على مقابعة الدويرايت املقخصصة يف جمال احلاسوب 176. 159.
 4 (Icdlحضوير دويرات تديرخبية للحصول على الرخصة الدولية ) **674. 000.
 5 حضوير دويرات تديرخبية للقعرف على الربامج املقددمة مثل قوقل سكولر  **596. 000.
 6 ( املخقلفة GOOGLEاسقخدام خدمات ) **828. 000.

من اجلدول أعاله نسقنقج أن معامل االيرتباط بني الفدرات جيد، وأن كل الفدرات دالة إحصائياً 
.مت اسقبعادمهاالثانية والثالثة وعليه فدد  عدا الفدرتني  

 املعلضومات الشخصية:
 الديرجة العلمية القكراير النسبة %
 أسقاذ مساعد 30 % 60
 أسقاذ مشايرك 14 % 28
 أسقاذ 6 % 12

 اجملموع 50  %100 
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 انضوات اخلربة القكراير النسبة 
سنة فأقل 15 4 08 %   
92 % سنة 15أكثر من  46   

 اجملموع 50  %100 

 

 

 عدد الدورات التدريبية القكراير النسبة %
86 %  43 0 
06 %  3 1 
08 %  4 2 

 اجملموع 50  %100 
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 :التطبيق اءاتإجر  -4.3
توزخع اسقمايرات االسقبانة، وذلك  متان من صدق االسقبانة، وثباهتا ثحتدق الباحبعد أن  

ابالتصال املباشر أبعضاء هيئة القديرخس ابلديراسات العليا يف كل قسم من األقسام العلمية 
 داعمايرات ما قذ مت اسرتجاع معظم االسإ، واليت تقوافر هبا ديراسات عليابكلية اآلداب 

وقد مت  اسقمايرة فدط، (50صبح عدد االسقمايرات )وبذلك أ (10) البعض منها وعددها
وقد أعطت  ،واالحنراف املعيايريحتليل االسقجاابت من خالل حساب املقوسط احلسايب 

ديرجات لكل اسقجابة عن االسقبانة على القوايل حىت تقحول كل فدرة إىل أيرقام ليسهل 
 لنهائية منها.ئج ا حتليلها واسقخرال النقا

 : عرض النتائج وتفسريها .4
هرردف البحررث إىل حتدخررد االحقياجررات القديرخبيررة ألعضرراء هيئررة القررديرخس ابلديراسررات العليررا 

، وقرررد حتدررق هررذا اهلرردف مرررن خررالل اإلجابررة علررى القسرررا الت اإللكرررتوينوفررق بيئررة القعلرريم 
 القالية  

 التساؤل األول: 1. 4
ما االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ) علىخنص لإلجابة على السؤال الذي   

مت حساب  ؟(اإللكرتوين  ابلدرااات العليا كلية اآلداب جامعة مصراتة وفق بيئة التعليم
الحقياجات القديرخبية ألعضاء هيئة املدى توفر  واالحنراف املعيايرياملقوسط احلسايب 

 :اآلتيةل و اوكما هو موضح يف اجلد القديرخس ابلديراسات العليا،
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 ابلدرااات العليا العينة ويسبة احلاجة ألعضاء هيئة التدريس  أفراد( يبني ااتجاابت 6جدول )
 (.ببيئة التعليم اإللكرتوين )التمكن من مهارات ااتخدام احلااضوب يف التدريب  األولللمحضور 

 الفدرات االحنراف املعيايري املقوسط
 ( power pointاسقخدام برامج العرى )  677. 2.48
 (wordاسقخدام برامج معاجلة البياانت والنصوص ) 676. 2.54
 (SPSSللعلوم االجقماعية) اإلحصائيةاسقخدام برامج احلزمة  887. 1.78
 (Explorer يرإكسبلوير اسقخدام الربخد اإللكرتوين ) 886. 1.70
 حتميل الربامج من اإلنرتنت وحفر امللفات   802. 1.64
 ق النظرايت العلمية والربامج األكادميية إلكرتونياتطبي 763. 1.50
 اجملموع 782. 1.94

خقبني أن احلاجات القديرخبية ترتاوح بني  السابقمن خالل النظر إىل اجلدول 
 األكادمييةتطبيق النظرايت العلمية والربامج  فمهايرةكبريه قليلة و بني  أي( 2.54-1.50)
خفقددها  العينة إىل مثل هذه املهايرات اليتحاجة  علىذلك وخدل  قليلة،جاءت لكرتونيًا إ

فية القعامل معها بشكل وكي لكرتوينإ يتطبيق النظرايت بشكل علمالكثري منهم واملقمثلة يف 
والديراسات العلمية  األحباثلكثري من برامج معاجلة النصوص والبياانت اسقخدام و ، جيد
 قديرخب عليها. واليت هم حباجة إىل تعلمها وال بشكل دقيق املهمة

 التساؤل الثاين: 2. 4

ما االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس )لإلجابة على السؤال الذي نصه   
ابلدرااات العليا كلية اآلداب جامعة مصراتة اباتخدام التقنيات احلديثة يف القاعات 

 ؟( الدرااية
 ابلدرااات العليا هيئة التدريس  العينة ويسبة احلاجة ألعضاء أفراد( يبني ااتجاابت 7جدول )

 ) ااتخدام التقنيات احلديثة يف القاعات الدرااية (. للمحضور الثاين
  الفدرات االحنراف املعيايري املقوسط
 1 تصميم برامج تعليمية لقوظي  القدنيات احلدخثة توظيفاً مثمراً  883. 1.58
 2 اسقخدام أسلوب القعليم املربمج يف القديرخس 913. 1.68
 3 (Projectorالعرى ) أجهزهاسقخدام  887. 1.78
 4 ( Smart Boardاسقخدام السبويرة الذكية ) 571. 1.20
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 5 (E-podium)  اإللكرتونية اسقخدام املنصة 416. 1.10
 6 اسقخدام قاعات ديراسية جمهزة بقدنيات حدخثة  722. 1.36
 7 اضرات علمية حدخثة يف إدايرة احمل أساليباسقخدام  762. 1.46
  اجملموع 0.712 1.45

 مقوسطةن احلاجة أ أي( 1.78-1.10بني )  خظهر املقوسط احلاجة القديرخبية ما
هيئة القديرخس من أعضاء  وذلك لقمكن معظم data showألجهزة العرى االسقخدام 

ال يف العملية القعليمية، بينما  اسقخدامه داخل الداعات الديراسية والقعامل معه بشكل فع  
والسبويرة الذكية   ،اإللكرتونية الكقساب املهايرات كاسقخدام املنصة قليلةانت احلاجة ك

، وتوفري قاعات ديراسية جمهزة بقدنيات حدخثة مبا خقناسب مع مرحلة الديراسات العليا
 هناأل ؛املرحلة هلوسائط والقدنيات هلذالعصر العقمادان وبشكل كبري على ا ومقطلبات

هيئة القديرخس والطالب، وهذه ما خدعو  عضووالديراسة من قبل  تقطلب كثريًا من البحث
  .يرات تديرخبية وفق هذه االحقياجات ألعضاء هيئة القديرخسإىل توفري دو 

 التساؤل الثالث: 3. 4

ما االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة )الذي نصه  الثالث لإلجابة على السؤال  
 عة مصراتة اباتخدام شبكة املعلضوماتالتدريس ابلدرااات العليا كلية اآلداب جام

 ؟( يف التدريساإليرتيت 

 ابلدرااات العلياالعينة ويسبة احلاجة ألعضاء هيئة التدريس  أفراد( يبني ااتجاابت 8جدول )
 يف التدريس (.اإليرتيت  للمحضور الثالث ) ااتخدام شبكة املعلضومات

  الفدرات االحنراف املعيايري املقوسط
 1 يف القديرخس اإلنرتنت  ام شبكة املعلوماتاسقخد 881. 2.14
 2 احملاضرات عن بعد إلداء 885. 1.54
 3 (Black board)القعلم مثل بالك بويرد إدايرة أنظمةاسقخدام  438. 1.18
 5 القعامل مع الفصول االفرتاضية  274. 1.08
  اجملموع 620. 1.49

دليلة البني ( 1.8-2.14اوح بني )ترت احلاجات القديرخبية  أن تبنيمن اجلدول السابق   
هيئة القديرخس للقديرخب وفق أعضاء  احملوير ومدى حاجة أمهيةمما خؤكد على  قوسطةاملو 
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اإللكرتوين  دايرة القعلمإنظمة أواسقخدام  ،لداء احملاضرات عن بعدإمهايرات  احقياجاهتم يف
هبا بشكل فية القعامل وملعرفة كي ،يرغم أمهيقها قليلةوالقعامل مع الفصول االفرتاضية جاءت 
عضاء هيئة القديرخس أقوفري اجلهد والوقت على الطالب و صحيح حسب مقطلبات العصر ول

كما جاءت ،  و املبىن الديراسيأداخل الداعات الديراسية  والقواجدعندما خقعذير الوصول 
وذلك  مقوسطةيف القديرخس اإلنرتنت  احلاجة إىل مهايرات اسقخدام شبكة املعلومات عرب

بشكل مسقمر والقعامل هبا يف احلصول  السقخدامهاهيئة القديرخس منها أعضاء  نلقمك  
 على املعلومات والديراسات العلمية احلدخثة واليت تقالءم مع املدريرات الديراسية املخقلفة .

 
 التساؤل الرابع: 4 .4
ما االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة ) خنص علىالذي الرابع لإلجابة على السؤال   

التدريس ابلدرااات العليا كلية اآلداب جامعة مصراتة اباتخدام التقنيات احلديثة يف 
 علمياً ؟( اآلخرينالتضواصل مع 
 ابلدرااات العلياالعينة ويسبة احلاجة ألعضاء هيئة التدريس  أفراد( يبني ااتجاابت 9جدول )

 (. علمياً  اآلخرينللمحضور الرابع ) ااتخدام التقنيات احلديثة يف التضواصل مع 
   الفدرات االحنراف املعيايري املقوسط
 1 ) املنقدايت العلمية (اإللكرتوين  اسقخدام جمموعات احلواير 782. 1.40
، املاسنجر Pal talkاسقخدام احملادثة املباشرة البال توك) 753. 1.38

Messenger يف تدد:م احملاضرات عن بعد ) 
2 

 4 (YouTubeتية والفيدخو )عرى وتشغيل امللفات الصو  788. 1.54
 5 (Google Classroomاسقخدام ) 915. 2.02
  اجملموع 810. 1.59

من خالل النظر إىل اجلدول السابق تبني أن االحقياجات القديرخبية الكقساب مهايرات 
 وقليلة مقوسطة بني ما جاءت اآلخرخناسقخدام القدنيات احلدخثة يف القواصل العلمي مع 

مييل اجلامعي وعرى اجات مقوسطة ملهايرات اسقخدام اإلانت احل( فك2.02-1.38)
وذلك السقخدام معظم هيئة القديرخس هلا بشكل جيد   ؛وتشغيل امللفات الصوتية والفيدخو

كما جاءت احلاجة كبرية إىل اسقخدام احملداثت املباشرة يف تدد:م احملاضرات عن بعد، 
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 ضمن املدوانت العلمية، مما خؤكد علىالعلمية، والديراسات  واألويراقونشر احملاضرات 
قلك املهايرات ضمن برانمج تديرخيب خقناسب مع لهيئة القديرخس أعضاء  ضرويرة متكن
ال ومواكبقها للقددم العلمي وللقواصل بشكل فع   ،لسري العملية القديرخسية املهمة احقياجاهتم

املعلومات واآليراء  مع الطالب والباحثني يف مجيع القخصصات واجملاالت لالسقفادة وتبادل
هيئة القديرخس الكثري من أعضاء  مما خوفر على ،لداء احملاضرات عن بعد للطالبإو  ،العلمية

 العبء عندما خقعذير حضويرهم إىل الداعات الديراسية .
 
 التساؤل اخلامس: 5. 4
ما االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة ) خنص علىالذي  اخلامس لإلجابة على السؤال  

لطرق املتبعة لتطضوير ا ملعرفة س ابلدرااات العليا كلية اآلداب جامعة مصراتةالتدري
 ؟(اإللكرتويية  مهاراهتم

 ابلدرااات العلياالعينة ويسبة احلاجة ألعضاء هيئة التدريس  أفراد( يبني ااتجاابت 10جدول )
 (  اإللكرتويية للمحضور اخلامس) الطرق املتبعة لتطضوير املهارات

راف املعيايرياالحن املقوسط   الفدرات 
 1 القعلم الذايت من خالل الربامج املقنوعة  340. 1.08
 4 (Icdlحضوير دويرات تديرخبية للحصول على الرخصة الدولية ) 364. 1.10

1.14 .405 
حضوير دويرات تديرخبية للقعرف على الربامج املقددمة مثل قوقل 

 سكولر 
5 

 6 فة ( املخقلGOOGLEاسقخدام خدمات ) 881. 1.80
  اجملموع 0.498 1.28

 بني تبني أن االحقياجات القديرخبية ترتاوح ما السابقمن خالل النظر إىل اجلدول 
هيئة أعضاء  ن هناك مهايرات مقوفرة لدىإ( وهذا خؤكد 1.80-1.08)  قليلة ومقوسطة

 مما، املخقلفة( GOOGLE)برامج كاسقخدام   مقوسطةليها إالقديرخس وجاءت احلاجة 
 واالسقفادة منة ومن اخلدمات اليت هيئة القديرخس لهأعضاء  بعضاسقخدام  خدل على

كاكقساب مهايرات القعلم   قليلةجاءت ابقي املهايرات احلاجة هلا  كما،  خددمها هذا الربانمج
ربامج احلاسوب املقددمة ومقابعة وحضوير ويرش العمل ل ،الذايت لربامج احلاسوب املخقلفة
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 مهمةوهى احقياجات  ،وكيفية تطبيدها والقعامل معها ،ونيةاإللكرت الربامج  إصدايراتخر آ
لعضو هيئة القديرخس لالسقمراير بشكل فعال يف عملية القديرخس مبا خقناسب مع القددم 

مسقوى الطالب مع خدوم بقديرخسها ومبا خقناسب  املعريف وفق مقطلبات املرحلة اليتالعلمي و 
 مبرحلة الديراسات العليا .

 
 مسالتساؤل اخلا 4.6
)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  خنص علىالذي  الساد  لإلجابة على السؤال 
العينة لالحقياجات القديرخبية  أفرادجات تددخر ( بني مقوسطات دير 0.05قوى دالله )مس

الالزمة ألعضاء هيئة القديرخس ابلديراسات العليا كلية اآلداب جامعة مصراتة تعزى ملقغريات 
  الدويرات القديرخبية(  –سنوات اخلربة  – ) الديرجة العلمية

  متغري الدرجة العلمية  -
 ( يبني يتائج التحليل اإلحصائي ملتغري الدرجة العلمية 11جدول )

 االحنراف املعياري املتضواط احلسايب التكرار الدرجة العلمية
 28685. 1.48 30 أاتاذ مساعد
 37660. 1.69 14 أاتاذ مشارك

 34316. 1.72 6 أاتاذ
 33172. 1.63 50 اجملمضوع

أي انه ال توجد .( 050.( أكرب من )071خقضح من اجلدول أعاله أن مسقوى الداللة )
هيئة القديرخس أعضاء  بني فروق بني مقوسطات ديرجات العينة تعزى ملقغري الديرجة العلمية

مساعد حول  أسقاذو أمشايرك  أسقاذو أ أسقاذابلديراسات العليا ممن هم بديرجة علمية 
هيئة القديرخس أعضاء  ان ذلك إىل أن معظمث، وخعزو الباحاالحقياجات القديرخبية لدخهم

ىل دويرات تديرخبية مقددمة وحدخثة للقمكن من إجاهتم العلمية هم حباجة دير  ابخقالف

 مصدير القباخن مسقوى الداللة قيمة F مقوسط املربعات ديرجة احلرخة جمموع املربعات
 بني اجملموعات 071. 2.796 287. 2 573.

 داخل اجملموعات   103. 47 4.819
 اجملموع    49 5.392
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العملية القديرخسية  عدهم لقأدخةاومما خس ،بشكل فعال امهايرات اسقخدام القكنولوجي
 .(2017)سرحانبفاعلية، وتقفق هذه النقيجة مع ديراسة 

  متغري انضوات اخلربة  -
 تغري انضوات اخلربة ( يبني يتائج التحليل اإلحصائي مل12جدول )

 هيئة القديرخس تعزى لسنوات اخلربةأعضاء  لعينقني مسقدلقني إلجياد فروق بني مقوسطات ديرجات T اخقباير

املتضواط  العدد انضوات اخلربة
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري

مستضوى 
 الداللة

 Tقيمة  درجة احلرية
 احملسضوبة

 1.281 48 580. 25166. 1.77 4 انة فأقل 15
 33330. 1.55 46 انة 15من أكثر 

.( وهذا 050.( وهو أكرب من )580خقضح من اجلدول أعاله أن مسقوى الداللة )
هيئة القديرخس أعضاء  خعين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مقوسطات ديرجات

ليم وتعزى هذه النقيجة كون اخلربة يف القع ،ملقغري سنوات اخلربة ترجعحول االحقياجات 
أعضاء  ن معظما بقحدخد االحقياجات القديرخبية ألعالقة هل اجلامعي ابلديراسات العليا ال

لعملية سنوات اب كثر من عشرأهيئة القديرخس ابلديراسات العليا لدخهم سنوات خربه طوخلة 
لدخهم حاجات تديرخبية ملحة  معظم أعضاء هيئة القديرخسن أالقديرخسية، ويرغم ذلك جند 

متكنهم من  اليت اإللكرتونية واسقخدامهم للربامجاإللكرتونية  مهايراتخاصة يف اكقساهبم لل
من حممد  كلوتقفق هذه النقيجة مع ديراسة  ، لكرتونية مقطويرةإبيئة تعليمية  القديرخس وفق

 (.2012)(،واخقلفت مع ديراسة بن مسفر2007) ، وديراسة طشوعة(2007)
  متغري الدورات التدريبية  -

 لتحليل اإلحصائي ملتغري الدورات التدريبية( يبني يتائج ا13جدول )
 االحنراف املعياري املتضواط احلسايب التكرار عدد الدورات التدريبية

0 43 1.60 .33573 
1 3 1.32 .28000 
2 4 1.44 .25087 

 1.45 50 اجملمضوع
 

.33094 
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جممضوع 
 املربعات

درجة 
 احلرية

متضواط 
 قيمةF املربعات

مستضوى 
نمصدر التباي الداللة  

 بني اجملموعات 275. 1.327 143. 2 287.
 داخل اجملموعات   108. 47 5.080
 اجملموع    49 5.366

توجد فروق  نه الأ.( أي 050.( أكرب من )275خقضح من اجلدول أعاله أن مسقوى الداللة )
هيئة القديرخس أعضاء  بني القديرخبيةقغري عدد الدويرات بني مقوسطات ديرجات العينة تعزى مل

 و اسقخدام الربامجأممن حتصلوا على دويرات تديرخبية يف جمال احلاسوب  ابلديراسات العليا
وتطبيدها داخل الداعات الديراسية وبني الذخن مل خقحصلوا على دويرات تديرخبية اإللكرتونية 

، حيث واحلاسوب بشكل خاصاإللكرتونية  جيف جمال تكنولوجيا القعليم بشكل عام والربام
 .ألعضاء هيئة القديرخس الذخن تلدوا دويرات تديرخبية لالسقفادة من الوقت  أكثرهناك فرص 

 النتائج. 5
 : أمههايتائج  تضوصل البحث إىل 
ابلديراسات العليا كلية اآلداب ألعضاء هيئة القديرخس عالية توجد احقياجات تديرخبية  -

سقفادة من يف جمال اسقخدام احلاسوب واالاإللكرتوين  بيئة القعليم جامعة مصراتة ضمن
يف اإلنرتنت  واسقخدام شبكة املعلومات، القدنيات احلدخثة يف الداعات الديراسية

علميًا والطرق املقبعة  اآلخرخنواسقخدام القدنيات احلدخثة يف القواصل مع ، القديرخس
 .  اإللكرتونية لقطوخر املهايرات

اسقجاابت عينة ( يف 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسقوى الداللة ) -
مقغري الدويرات و البحث ابخقالف مقغري الديرجة العلمية وسنوات اخلربة القعليمية 

 بيئة تعليمية إلكرتونية . ضمنالقديرخبية يف القديرخس 

 يف ضوء نقائج البحث خوصى الباحثان مبا خلي   . التضوصيات:6
  جامعة داب بكلية اآلإن االحقياجات القديرخبية ألعضاء هيئة القديرخس ابلديراسات العليا

احقياجهم إىل تلبية معظم تلك  ى، وهذا خدل على مدعاليةمصراتة جاءت 
 -االحقياجات وذلك من خالل  
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 هيئة القديرخس ابلديراسات العليا ابلكلية يف جمال اسقخدام أعضاء  وضع خطة لقديرخب
د يت تعو    القكنولوجيا يف القعليم اجلامعي والظساليب القديرخسية احلدخثة اليت تو األ

 القعليم الذايت واملسقمر . ىالطالب عل
 بكلية اآلداب جامعة مصراتة ابلديراسات العليا تعدخالت على الداعات الديراسية  إدخال

 مبا خقالءم مع اسقخدام تكنولوجيا القعليم يف العملية القعليمية .
  على لكرتونية داخل الداعات الديراسية واالعقمادإوبرامج  أساليبضرويرة اسقخدام 

 يف عملية القديرخس .اإلنرتنت 
  العمل على ضرويرة توفري مقطلبات تطبيق القدنية العلمية احلدخثة يف القعليم اجلامعي من

 وأعضاء هيئة القديرخس ابألجهزةهبا ديراسات عليا،  اليتخالل تزوخد أقسام الكلية 
وفري بيئة داخل الداعات الديراسية وتاإلنرتنت  كاحلاسب اآليل وشبكة  اإللكرتونية

 لكرتونية مقطويرة .إ
 للقعرف  الحقياجاهتموفدًا  ابلديراسات العليا عدد دويرات تديرخبية ألعضاء هيئة القديرخس

القديرخس من  واسرتاتيجياتعلى األساليب الرتبوخة احلدخثة والفعالة يف عملية القدو:م 
ع أدائهم مع الطالب يف أوقات ال تقعايرى م اإلجيايبجل القواصل الفعال والقفاعل أ

 . ألعماهلم
 ألعضاء هيئة القديرخس معنوخة ومادخة نظام احلوافز  علىإدايرة اجلامعة  عملأن ت

اإلقبال عليها وذلك مبا و  ،ابلدويرات القديرخبية ابنقظامابلديراسات العليا كدافع لاللقحاق 
 تراه مناسب .

 . املقرتحات7
 ة القديرخس يف املرحلة اجلامعية.إجراء ديراسة مماثلة عن االحقياجات القديرخبية ألعضاء هيئ 
 .إجراء ديراسة لربانمج مدرتح للمنصة اإللكرتونية يف كليات اجلامعة 
   إجراء ديراسة عن معوقات القعليم اإللكرتوين يف ضوء املقطلبات االحرتازخة جلائحة

 ُكويُروان.
 .إجراء ديراسة عن القعليم اإللكرتوين من وجهة نظر الطالب 
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