املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،42ع  - 1مارس (آذار) 2022

املو اقع اإللكتـرونية للجامعات األهلية
بيـن التعليم الهجيـن والتـرويج في ظل األزمات
«دراسة تطبيقية»
د .حنيـن محمد شعيب
عميدة كلية اإلعالن بجدة
جامعة األعمال والتكنولوجيا
اململكة العربية السعودية

امللخص

1

تهــدف الدراســة إلــى تحديــد دور املواقــع اإللكت ــرونية للجامعــات األهليــة فــي تحسي ــن األداء فــي ظــل األزمــات ،ونشــر الوعــي
بأهميــة دور املواقــع اإللكت ــرونية فــي تحسي ــن األداء ،وتوضيــح دور املواقــع اإللكت ــرونية فــي تحسي ــن األداء مــن خــال تطبيــق
التعلــم املدمــج وتحسي ــن النشــاط الت ــرويجي مــن وجهــة نظــر الطــاب .توصلــت الدراســة إلــى وجــود أث ــر ذي داللــة إحصائيــة
الســتخدام الجامعــات للمواقــع اإللكت ــرونية فــي تحسي ــن األداء مــن خــال توفي ــر التعليــم الهجي ــن والت ــرويج اإللكت ــروني ،قلــة
خب ــرة معظــم املتعاملي ــن فــي الجامعــات قيــد الدراســة بتقنيــات دقيقــة إلدارة املواقــع علــى اإلنت ــرنت ،تســتخدم املواقــع بصــورة
غي ــر مثاليــة فــي إدارة الت ــرويج بالجامعــات األهليــة مــن وجهــة نظــر الطــاب .أوصــت الدراســة بضــرورة زيــادة فــرص التفاعــل
املتبــادل بي ــن الطــاب واملعلمي ــن مــن خــال تطوي ــر نمــاذج التعلــم باســتخدام التعليــم الهجي ــن ،زيــادة كفــاءة املتعاملي ــن مــع
تكنولوجيــا التعليــم بالتدريــب ،التحــول نحــو التعليــم عــن بعــد ،دعــم مواقــع الجامعــات بمــا يتناســب مــع اإلمكانيــات املتاحــة،
تطوي ــر الوســائل الت ــرويجية باســتخدام املواقــع اإللكت ــرونية.
الكلمات املفتاحية :املواقع اإللكتـرونية ،التعليم التقليدي ،التعليم الهجيـن ،التـرويج ،الكوارث واألزمات ،الجامعات األهلية.

التعريفات اإلجرائية

اإلنت ــرنت ( :)Internetاختصــار  ،International Net Workويســمى  ،WWWكاختصــار  World Wide Webوهــوشــبكة الشــبكات ،ويدعــم املستخدمي ــن بواجهــات رســومية( .نصي ــر)2004 ،
اإلنت ــرنت )Intranet( :شــبكة داخليــة للمنظمــات ،يوظفهــا اإلنت ــرنت؛ حيــث تســتخدم هيــكل ومعايي ــر اإلنت ــرنت،فينظــم قواعــد بيانــات العمــاء واتصاالتهــم ومعلومــات الخدمــات (شاهي ــن.)2000 ،
اإلكست ـرانت  :Extranetشــبكة داخليــة /خارجيــة تســمح لعمــاء خارجيي ــن بالدخــول لشــبكة املنظمــة ألداء بعــضاألنشــطة مثــال (الســماح للطــاب بتســجيل مــواد الب ـرامج الدراســية) (مصطفــي وعبــاس.)2005 ،
موقــع الويــب ( :)Web Siteعنــوان بشــبكة اإلنت ــرنت لــه شــكل خــاص ،يســتخدم لتقديــم الخدمــات وتبــادل املعلومــاتمع اآلخري ــن .ويســتضيفه خادم الشــبكة (البلقاس.)2020 ،
الخ ــادم :مجموعــة األجهــزة املســتخدمة لربــط أجهــزة الشــبكة ببعضهــا ،ويخــزن البيانــات الرئيســة للمتعاملي ــن،وب ـرامج التشــغيل ،ويتعامــل بمجموعــة ب ــروتوكوالت اتصــال (نصي ــر.)2004 ،
الب ــروتوكوالت االتصاليــة :القواعــد املحــددة للطريقــة التــي يتصــل بهــا جهــاز كمبيوت ــر بآخــر أو قواعــد االتصــالبب ــروتوكول اإلنت ــرنت أو ( )Internet Protocol IPوهــو مجموعــة القواعــد التــي تشــكل االتصــال عب ــر اإلنت ــرنت
(جيتــس وآخــرون.)1998 ،
قوائــم الب ــريد اإللكت ــروني ( :)E-mail Listsقوائــم بمنتديــات اإلنت ــرنت ،تســتخدم لتبــادل الرســائل مــن خــال عناوي ــناملستخدمي ــن ( )lists Electronic Mailممــا يتيــح للجميــع تبــادل املعلومــات والت ـراسل عب ــر اإلنت ــرنت بشــكل غي ــر
معلــن (أبوالعطــا.)2005 ،
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(معرف الوثائق الرقمي)DOI: 10.21608/aja.2021.89996.1135 :

املواقع اإللكترونية للجامعات األهلية بين التعليم الهجين والترويج في ظل األزمات...

غرفــة الدردشــة :اســتخدام األجهــزة اإللكت ــرونية (الكمبيوت ــر ،املوبايــل ،أجهــزة «أي بــاد»  ،)...I Padللدخــول ملواقــعالويــب وإجـراء محادثــات ،بتنســيق ن�صــي أو صوتــي علــى الهــواء( .البلقــاس)2020،
الوســائط اإللكت ــرونية :اســتخدام تكنولوجيــا متكاملــة مثــل بــث الفيديــو والب ـرامج التــي يتــم تحميلهــا وتتفاعــلمباشــرة مــع املســتخدم مثــل اإلعالنــات التــي تتغي ــر عندمــا يمــر عليهــا املســتخدم بالفــارة (ب ــرس.)2003 ،
التصفــح أو اإلبحــار :التنقــل عب ــر الب ـرامج املختلفــة باســتخدام الكمبيوت ــر أو املحمــول (اإلنت ــرنت ،اإلنت ـرانت،الفيــس بــوك ،الواتــس آب )...،فــي كافــة األوقــات وبســهولة (حسي ــن.)1998 ،
مجموعــة النقــاش :مجموعــة أفـراد يناقشــون موضــوع معي ــن عب ــر الشــبكة ،ويســتطيع املروجــون عــرض إعالناتهــمخــال تلــك الجلســات (حسي ــن.)1998 ،
أون الي ــن ( :)On lineنظــام عملياتــي تتحكــم فيــه وحــدة التشــغيل املركزيــة للحاســبات وتتصــل بــه مباشــرة .ويعب ــرعــن كلمــات (فــي الحــال) أو (علــى الخــط) أو (علــى الهــواء) (جيتــس وآخــرون.)1998 ،

املقدمة

يعــرف عصرنــا الراهــن بعصــر الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة ،عصــر املعلومــات واالنفجــار املعرفــي ،عصــر التالحــم بي ــن
الحاســب والعقــل البشــري ،فالحواســيب غــزت كل مجــاالت النشــاط اإلنســاني مــن إعــام ،وخدمــات ،واتصــاالت ،وتعليــم...،
وغي ــر ذلــك (الفــار.)2000 ،
ً
وأصبحــت التكنولوجيــا ســر تمي ــز وإبــداع النظــام اإلداري عمومــا ومحــرك انطــاق املنظمــات ،ومــع ظهــور اإلنت ــرنت
واإلنت ـرانت واإلكست ـرانت واندماجهــم م ــع أجه ــزة الحواســب والهواتــف وشــبكاتها أصبــح علــى الجميــع فهــم ب ــرمجيات اإلنت ــرنت
والب ــرتوكوالت االتصاليــة للحصــول علــى أغلــب الســلع والخدمــات .لذلــك حرصــت أغلــب املنظمــات علــى بنــاء موقــع إلكت ــروني
بشــكل إيجابــي ،واتجهــت املنظمــات الكب ــرى نحــو التجــارة اإللكت ــرونية ،وركــزت علــى تقديــم أعمالهــا والت ــرويج لهــا عب ــر مواقعهــا
ممــا أدى إلــى االهتمــام بجــودة املواقــع اإللكت ــرونية ومــا تقدمــه ،ومــع ت ـزايد أعــداد املواقــع اإللكت ــرونية كان البــد مــن وجــود
معايي ــر لضمــان جودتهــا.
ُ
ُ
وقــد نشــر الب ــريطاني «تيــم بيـرن ــرز لــي» أول موقــع إلكت ــروني عــام  ،1991ثــم أطلقــت (عشــر) مواقــع بعــد أن أتيحــت
للجمهــور خاليــة مــن حقــوق امللكيــة ،وفــي عــام  1994وصــل عــدد املواقــع اإللكت ــرونية إلــى «ثالثــة آالف» موقــع ،ومــع ظهــور
«جوجــل» ،كان هنــاك أكث ــر مــن مليونــي موقــع إلكت ــروني ،أمــا اليــوم فيوجــد « 1.71مليــار» موقــع .كمــا يت ـزايد هــذا الرقــم ً
يوميــا
(موقــع )Rt Online،2021
والجامعــات األهليــة كغي ــرها مــن َاملنظمــات تواجــه العديــد مــن التحديــات منهــا األزمــات املتالحقــة؛ والتــي فرضــت إجـراء
التعديــات فــي مجــال تقديــم خدماتهــا ،ف ُفــرض نظــام تعليمــي جديــد بكافــة الجامعــات حــول العالــم يعتمــد علــى االتصــاالت
الســريعة مــن خــال الب ـرامج الجاهــزة عب ــر اإلنت ــرنت أو منصاتهــا التعليميــة أو مواقعهــا اإللكت ــرونية ،والتــي تســمح للدارسي ــن
بالدخــول فــي وقــت واحــد لحضــور املحاض ـرات «أون الي ــن» .ممــا اســتلزم تعديــل أســاليب تقديــم الخدمــات؛ مــن خــال طــرق
تعليــم متعــددة وهــو مــا يطلــق عليــه «التعليــم الهجي ــن» والــذي يجمــع بي ــن التعليــم التقليــدي واإللكت ــروني والتعليــم عــن بعــد.
ً
كمــا أن الجامعــات األهليــة تحتــاج لــدور مواقعهــا اإللكت ــرونية فــي تحسي ــن أدائهــا التعليمــي وأيضــا الت ــرويج لخدماتهــا
مــن أجــل جــذب عمــاء جــدد – حيــث ال تحتــاج الجامعــات الحكوميــة لذلــك كونهــا ينتســب إليهــا الطــاب مباشــرة وفــق النظــم
التعليمية بأغلب البلدان – لذلك فهناك عدة أدوار للمواقع اإللكت ــرونية ومهام متعددة .لذلك تتناول الدراسة دور املواقع
اإللكت ــرونية للجامعــات األهليــة فــي تحسي ــن األداء مــن خــال اســتخدام التعليــم الهجي ــن ،وأعمــال الت ــرويج وذلــك ببحــث أراء
الطــاب بالجامعــات األهليــة الســعودية.

موضوع الدراسة

تبيـن دراسة (جاد الرب )2010 ،أن الجامعات األهلية منوطة بتقديم مجاالت تعليمية تختلف عما تقدمه الجامعات
ً
الحكوميــة ،حتــى تتكامــل املجــاالت املقدمــة للمجتمــع عمومــا .كمــا أن الجامعــات الحكوميــة ينتســب إليهــا الطــاب بصــورة  -فــي
الغالــب  -ال تحتــاج إلــى أنشــطة تســويقية ،علــى عكــس الجامعــات األهليــة التــي تحتــاج إلــى الكثي ــر مــن الجهــود الت ــرويجية لتبي ــن
للعمــاء املجــاالت أو الخدمــات التعليميــة املقدمــة ،وأســعار تلــك الخدمــات ...،وغي ــر ذلــك؛ لتحظــى بعــدد أوفــر مــن الطــاب.
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وتبيـن الدراسة الحالية أن الجامعات تواجه العديد من املشكالت في ظل الحياة الطبيعية ،وخاصة في ظل ما أصاب
العالــم بعــد انتشــار في ــروس الكورونــا «كوفيــد »19ظهــرت الحاجــة ملحــة لنظــام تعليــم جديــد يجمــع بي ــن تقنيــات التعليــم
التقليــدي ومزايــا التعليــم اإللكت ــروني والتعليــم عــن بعــد والتعليــم النقــال ،واســتغالل التكنولوجيــا التــي يتيحهــا اإلنت ــرنت
وب ـرامجه ومــا يحتويــه مــن مواقــع إلكت ــرونية للمنظمــات التعليميــة والشــبكات األرضيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي ،خاصــة
فــي ظــل مــا فرضــه الفي ــروس مــن تباعــد واســتخدامهم للواقــع االفت ـرا�ضي بصــورة كبي ــرة.
وقــد أشــار تقري ــروزارة االتصــاالت الســعودية الســنوي ( )2020لــدور اســتخدام اإلنت ــرنت للتغلــب علــى جائحــة كورونــا
أنــه تــم تقدي ــم أكث ــر م ــن ( )2.2ملي ــون استش ــارة طبي ــة ع ــن طري ــق تطبي ــق «صح ــة» ،وص ــرف ( )10ماليي ــن وصف ــة طبي ــة م ــن
خ ــال خدم ــة «وصفت ــي» ،وف ــي قط ــاع التعلي ــم قبل الجامعي ،ت ــم إط ــاق منص ــة «مدرس ــتي» الرقمي ــة للتعلي ــم ع ــن ُبع ــد ،والت ــي
مكنــت الطلبــة مــن إكمــال مشـوارهم التعليمـي بأقـل قـدر مـن التأثـر حيـث احتـوت علـى أكثـر مـن ( )71ألـف مصـدر تعليمــي،
وبلــغ عــدد املســتفيديـن منهــا ( )5مالييـن طالـب وطالبـة ،حضـروا أكثـر مـن ( )90مليـون حصـة افتـراضيـة ،وفــي قطاع التعليــم
العال ــي ت ــم تفعي ــل بـرنام ــج التعلي ــم ع ــن بع ــد لــ()61جامع ــة وكلي ــة س ــعودية ،ليص ــل ع ــدد الفص ــول االفتـراضي ــة ف ــي التعلي ــم
العال ــي إل ــى أكث ــر م ــن ( )6ملي ــون فصــل درا�ســي .وفــي مجــال العمــل الحكومــي تــم تمكي ــن ( )360أل ــف موظ ــف حكوم ــي م ــن
العم ــل ع ــن بع ــد ع ــن طري ــق تطبي ــق ( )WebExبينم ــا وص ــل ع ــدد املسـتخدمي ــن لبـرنام ــج ) (Microsoft Teamsإلى ( )161أل ــف
موظ ــف حكوم ــي .كم ــا وص ــل ع ــدد املســتفيدي ــن م ــن بواب ــة قي ــادات تقني ــة املعلوم ــات التابعــة لبـرنامــج التعامــالت اإللكتـرونيــة
الحكومي ــة (يس ــر) إل ــى ( )6.346مس ــتخدم.
كمــا تبي ــن مــن التقري ــر أن عــدد مســتخدمي اإلنت ــرنت فــي اململكــة بلــغ بنهايــة عام  2000حوالــي  200ألــف مســتخدم،
وازداد هــذا العــدد حتــى وصــل إلــى  16مليــون مســتخدم فــي عــام  ،2013ثــم  24مليــون مســتخدم عــام  ، 2017ويتوقــع أن أعــداد
مســتخدمي اإلنت ــرنت فــي اململكــة فــي عــام  2022إلــى  30مليــون مســتخدم ،ويعنــي هــذا أن نســبة مســتخدمي اإلنت ــرنت فــي اململكــة
ست ــرتفع إلــى  %82.6مــن الســكان ،مقارنــة بنســبة  %73.2مــن الســكان فــي عــام  .2017كما بينــت تلــك الدراســة أن اململكــة
قفــزت إلــى املرتبــة العاشــرة ً
عامليــا مــن حيــث ســرعة اإلنت ــرنت فــي عــام  ،2020حيــث تمكنــت مــن رفــع متوســط ســرعة اإلنت ــرنت
املتنقــل إلــى  55.71ميغابايــت /ثانيــة.
ي
ـويت» عــن الرقميــة العامليــة للعــام
وقــد أشــار موقــع (�ســي إن إن العربــي )2021 ،لتقري ــر «و آرسوشــال» و«هــوت سـ ً
 ،2020أن أكث ــر مــن  4.5مليــار شــخص فــي جميــع أنحــاء العالــم يســتخدمون اإلنت ــرنت حاليــا ،وأن حوالــي  %60مــن ســكان
العالــم متصلــون باإلنت ــرنت بالفعــل .وفــي منطقــة الشــرق األوســط يتصــل باإلنت ــرنت حوالــي  %70مــن عــدد الســكان.
وبينــت دراســة (البلقــاس) أن اإلنت ــرنت ُيعــد مــن أهــم التقنيــات تطـ ً
ـورا بنســب االعتمــاد أو االســتخدام .وتعــد الطفــرة
التكنولوجيــة العامليــة ،ودخــول اإلنت ــرنت كأداة إلنجــاز املعامــات ،وكــذا كب ــر أعــداد الهواتــف والشــبكات ،واملنافســة الكبي ــرة
ُ
شغلي ــن ،والتــي أســهمت بشــكل كبي ــر فــي خفــض تكلفــة اإلنت ــرنت ،ومــن املتوقــع ت ـزايد اهتمــام األفـراد بخدمــات اإلنت ــرنت
بي ــن امل ً
خصوصا في الدول النامية.
كما قدمت دراسة (الهادي )2011 ،أنه ظهر العديد من أنواع التعليم الحديثة مثل التعليم اإللكتـروني ،التعليم عن
بعــد ،التعليــم النقــال أو املحمــول .كمــا بينــت مفهــوم للتعليــم اإللكت ــروني أنــه «تعليــم أتــاح التعليــم الرقمــي مــن خــال الوســائل
اإللكتـرونية ،مثل الحاسبات وبـرامجها وخواصها التفاعلية املتاحة على الخط عبـر املنصات واملواقع اإللكتـرونية».
وقدمــت دراســة (بســيوني )2007 ،أن نظــام التعليــم يعــد أحــد مقومــات حيــاة املجتمعــات وال يتوقــف عنــد حــد عــرض
أو تلقي ــن املعلومــات للطــاب بــل يتجــاوز ذلــك إلــى كيفيــة عــرض املعلومــات وتأكيدهــا وتقييمهــا.
األمريكيــة للتعليــم» ملفهــوم
وفــي مجــال التعليــم عــن بعــد قدمــت دراســة ( )Wu & Tsai, 2005تعريــف «الجمعيــة ً
التعليــم عــن بعــد أنــه (عمليــة الكتســاب املعــارف واملهــارات بواســطة وســيط لنقــل املعلومــات متضمنــا كافــة أنــواع التكنولوجيــا
وأشــكال التعلــم املختلفــة والتــي تــدار عــن بعــد) أي بمســافة تفصــل بي ــن املعلــم واملتعلــم.
كمــا بينــت دراســة ( )Rose, 2009ســبب ســرعة انتشــار التعليــم املحمــول أو النقــال كنتيجــة لنمــو مبيعــات الهواتــف
املحمولــة وانتشــار شــبكاتها ،حيــث شــهد عــام  2005بيــع أكث ــر مــن  190مليــون تليفــون محمــول عب ــر العالــم ،كمــا تنبــأت
«جمعيــة  « GSMبــأن «خمســة باليي ــن» شــخص سيســتخدمون خدمــات املحمــول بحلــول عــام .2015
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وت ــرى الدراســة أن العمليــة التعليميــة التقليديــة لــم تعــد تســاهم فــي تطوي ــر التعليــم واملتعلمي ــن ،وظلــت الجامعــات مــن
خاللهــا تبحــث عــن طــرق وأدوات متطــورة للتحسي ــن .ومــع ظهــور العديــد مــن التقنيــات التكنولوجيــة؛ تــم التحــول نحــو الب ـرامج
التي تساهم في تقديم مثمر للمعلومات مثل (بـرامج التقديم مثل باوربوينت ،والورد )...،والتي تستخدم عدة وسائل تخاطب
أكث ــر مــن حاســة كالبصــر والســمع ،وتقــدم الصــور واملــواد الفيلميــة ممــا يتيــح للمعلــم العديــد مــن الطــرق لعــرض املعلومــات.
ً وفــي مجــال «التعليــم الهجي ــن» بينــت دراســة (حجــي )2003 ،أن تطــور أشــكال التعليــم خــال القــرن التاســع عشــر كان
بطيئــا نتيجــة للبــطء ًالتكنولوجــي ،وخــال فت ــرة قصي ــرة ومــع دخــول التكنولوجيــا املتقدمــة فــي مجــال االتصــال واســتغالله فــي
التعليــم عــن بعــد جنبــا إلــى جنــب مــع التعليــم التقليــدي؛ شــهد التعليــم قفـزات ســريعة تجــاه التعليــم باملراســلة.
كمــا قدمــت دراســة (والــي )2015 ،أن املشــكالت التــي ظهــرت بأنظمــة التعليــم التقليديــة أو غي ــر التقليديــة أدت لظهــور
فكــرة التعليــم الهجي ــن الــذي يدمــج بي ــن التعليــم التقليــدي ،واإللكت ــروني بغــرض التغلــب علــى أوجــه القصــور تلــك.
وقــد قدمــت دراســة (الفــار )2000 ،أنــه إذا مــا اســتخدمت املنظمــات التعليميــة أنمــاط الحاســوب فــي التعليــم بالطريقــة
ً
ودافعــا لتنميــة التفكي ــر املنطلــق باإلضافــة إلــى تحــرر املعلــم مــن
الســليمة فســيكون حافـ ًـزا لتنميــة القــدرات العقليــة للطــاب
املهــام الرتيبــة واململــة ليغــدوا قـ ً
ـادرا علــى التـركي ــز بــدوره فــي دعــم وتنميــة القــدرة العقليــة لطالبــه.
ً
كمــا قدمــت دراســة (التــودري )2021 ،أن املواقــع التعليميــة غالبــا يعدهــا مبـرمجي ــن غي ــر متخصصي ــن بالتعليــم أو
يتوفــر لديهــم خب ــرة قليلــة بأســاليب التعليــم؛ لذلــك ازدادت الشــكوى بجــودة املواقــع التعليميــة لعــدم توفــر معايي ــر قياســية
يتــم التصميــم فــي ضوئهــا.
وتبي ــن الدراســة أن الجامعــات تعيــش منــذ زمــن قريــب نفــس واقــع غي ــرها مــن املنظمــات بالقطــاع التجــاري بعيـ ًـدا عــن
االســتفادة مــن التكنولوجيــا الناضجــة .أمــا اليــوم فقــد ظهــرت الحاجــة إلــى تصميــم تطبيقــات تكنولوجيــة للتعامــل مــع العمــاء،
والقضــاء علــى معوقــات التفاعــل وزيــادة فعاليــة املتعاملي ــن أو احتمــال أن يتعاملــوا مــع املنظمــة.
ومــن العــرض الســابق ت ــرى الدراســة أن اســتخدام املواقــع اإللكت ــرونية ُيعــد أكث ــر شــموال فــي كامــل دورة حيــاة املنظمــات
حيــث تجعلهــا أكث ــر فعاليــة فــي تحقيــق أهدافهــا .كمــا جــاءت هــذه الدراســة للتعــرف علــى «دور املواقــع اإللكت ــرونية للجامعــات
فــي تحسي ــن األداء وخاصــة عنــد اســتخدام التعليــم الهجي ــن والت ــرويج للخدمــات التعليميــة بالجامعــات األهليــة الســعودية مــن
وجهــة نظــر الطــاب».
ومــن خــال عــرض موضــوع الدراســة تبي ــن اختــاف الدراســة الحاليــة مــن حيــث املضمــون ومجــال التطبيــق؛ حيــث ال
توجــد دراســات عربيــة أو أجنبيــة تناولــت متغي ـرات الدراســة الحاليــة وهــذا مــا يمثــل الفجــوة البحثيــة للدراســة.

الدراسة االستطالعية

قامــت الباحثــة بإج ـراء دراســة اســتطالعية تهــدف تكوي ــن اإلطــار العــام للدراســة فــي جانبيهــا النظــري والتطبيقــي ،مــن
خــال تكوي ــن تصــور أكث ــر دقــة ملوضــوع الدراســة ،وصياغــة الفــروض بشــكل متكامــل ،وتحديــد املتغي ـرات واألبعــاد ،وأســاليب
جمــع البيانــات؛ إلعــداد وتصميــم أدوات الدراســة امليدانيــة .وأخي ـ ًـرا تصميــم الدراســة فــي صورتهــا النهائيــة وكانــت كالتالــي:

الدراسة االستطالعية النظرية
اســتخدمت فــي تكوي ــن فكــرة عــن موضــوع «دور املواقــع اإللكت ــرونية للجامعــات فــي تحسي ــن األداء وخاصــة عنــد اســتخدام
التعليم الهجيـن والتـرويج للخدمات بالجامعات األهلية السعودية من وجهة نظر الطالب» ،وذلك بالرجوع للمراجع املتاحة،
واألبحــاث والدوريــات املتخصصــة باملجــال ،كمــا تــم االســتعانة بشــبكة اإلنت ــرنت للحصــول علــى أحــدث الدراســات األجنبيــة فــي
هــذا املوضــوع .وقــد أســفر ذلــك عــن تكوي ــن قاعــدة بيانــات ،تــم اســتخدمها فــي تحديــد مفاهيــم الدراســة وخلفيتهــا النظريــة.
الدراسة االستطالعية امليدانية
اســتهدفت اســتكمال بيانات الدراســة النظرية ،بهدف اإلملام بجوانب املوضوع وتحديد أبعاده ،باإلضافة لتحديد مجتمع
الدراســة ،وأســاليب جمــع البيانــات ،وتــم ذلــك مــن خــال اســتقصاء موجــه لعينــة ميســره قوامهــا ( )100مفــرده لطــاب الجامعــات
األهليــة الســعودية محــل الدراســة ،مــع إجـراء مقابــات شــخصية لبعــض املسئولي ــن بتلــك الجامعــات وقــد تبي ــن مــا يلــي:
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غياب االتصال االجتماعي املباشر بيـن عناصر العملية التعليمية.يحتــاج التعليــم اإللكت ــروني بنيــة تحتيــة مــن معــدات وأجهــزة ذات تكلفــة عاليــة قــد ال تتوفــر فــي كثي ــر مــن النظــمالتعليميــة بالجامعــات األهليــة محــل الدراســة.
يتطلب التعليم اإللكتـروني تمكيـن الطالب بمهارات استخدام تكنولوجية متقدمة.ً
هناك تـزايد في تحفيـز العمل اليدوي التقليدي خوفا من التقنيات الحديثة.ضعف االهتمام بالنواحي التكنولوجية بالجامعات.ضعف االهتمام باملواقع اإللكتـرونية للجامعات األهلية محل الدراسة.عدم إملام بعض الطالب بمفهوم التعليم الهجيـن واألبعاد املشكلة له.عدم تناسب املعدات من أجهزة الحاسبات وملحقاتها مع أعداد الطالب املتـزايد بالجامعات.وقد جاءت نتائج الدراسة االستطالعية على النحو التالي:
 - 1نتائج الدراسة االستطالعية فيما يتعلق بدور املواقع اإللكت ــرونية في تحسي ــن األداء من خالل تنفيذ التعليم الهجي ــن
ويلخصهــا الجــدول رقــم (:)1
جدول رقم ()1
نتائج التحليل لدوراملو اقع اإللكتـرونية في تحسيـن األداء من خالل تنفيذ التعليم الهجيـن
املتغيـر

أبعاده

أعلى من الوسط الحسابي  3الوسط الحسابي = 3أقل من الوسط الحسابي  3إجمالي
عدد املفردات النسبة عدد املفردات النسبة عدد املفردات النسبة املفردات
100
%36
36
%29
29
%35
35

التخطيط للموقع اإللكتـروني
املتغيـراملستقل
باملوقع
التكنولوجية
األنظمة
املو اقع
31
%34
34
اإللكتـروني
اإللكتـرونية
للجامعات
29
%33
33
أنشطة املوقع اإللكتـروني
األهلية
22
%8
8
تطويـر املوقع اإللكتـروني
املصدر :من إعداد الباحثة من خالل تحليل نتائج اإلجابات باستخدام الوسط الحسابي.

%31

35

%35

100

%29
%22

38
70

%38
%70

100
100

تبيـن من الجدول رقم ( )1ما يلي:
أن مســتوى التخطيــط للمواقــع اإللكت ــرونية متوســط؛ حيــث كانــت إجابــة ( )%36مــن أفـراد العينــة للفقـرات الدالــةأقــل مــن الوســط الحســابي.
أن مســتوى األنظمــة التكنولوجيــا فــي املواقــع اإللكت ــرونية متوســط؛ حيــث كانــت إجابــة ( )%35مــن أف ـراد العينــةللفق ـرات الدالــة أقــل مــن الوســط الحســابي.
أن أنشــطة املواقــع اإللكت ــرونية متوســط؛ حيــث كانــت إجابــة ( )%38مــن أف ـراد العينــة للفق ـرات الدالــة أقــل مــنالوســط الحســابي.
انخفــاض مســتوى تطوي ــر املواقــع اإللكت ــرونية ،حيــث كانــت إجابــة ( )%70مــن أف ـراد العينــة للفق ـرات الدالــة أقــلمــن الوســط الحســابي.
 - 2نتائــج الدراســة االســتطالعية فيمــا يتعلــق بــدوراملو اقــع اإللكت ــرونية فــي تحسي ــن األداء مــن خــال الت ــرويج للخدمــة
التعليميــة ويلخصهــا الجــدول رقــم (:)2
تبيـن من الجدول رقم ( )2ما يلي:
أن تخطيــط التعليــم الهجي ــن متوســط؛ حيــث كانــت إجابــة ( )%38مــن أف ـراد العينــة للفق ـرات الدالــة أقــل مــنالوســط الحســابي.
انخفــاض مســتوى أنظمــة تكنولوجيــا التعليــم الهجي ــن ،حيــث كانــت إجابــة ( )%69مــن أفـراد العينــة للفقـرات الدالــةأقل من الوســط الحســابي.
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أن ب ـرامج تنفيــذ التعليــم الهجي ــن متوســط؛ حيــث كانــت إجابــة ( )%36مــن أفـراد العينــة للفقـرات الدالــة أقــل مــنالوســط الحســابي.
أن اإلعــان اإللكت ــروني للخدمــات التعليميــة متوســط؛ حيــث كانــت إجابــة ( )%34مــن أفـراد العينــة للفقـرات الدالــةأقــل مــن الوســط الحســابي.
انخفــاض مســتوى ت ــرويج املبيعــات اإللكت ــروني للخدمــات ،حيــث كانــت إجابــة ( )%73مــن أف ـراد العينــة للفق ـراتالدالــة أقــل مــن الوســط الحســابي.
انخفــاض مســتوى العالقــات العامــة اإللكت ــرونية للخدمــات ،حيــث كانــت إجابــة ( )%70مــن أفـراد العينــة للفقـراتالدالــة أقــل مــن الوســط الحســابي.
جدول رقم ()2
نتائج التحليل لدوراملو اقع اإللكتـرونية في تحسيـن األداء من خالل تنفيذ التـرويج للخدمات التعليمية
أعلى من الوسط الحسابي  3الوسط الحسابي =3
أبعاده
املتغيـر
عدد املفردات النسبة عدد املفردات النسبة
%28
28
%34
34
تخطيط التعليم الهجيـن
املتغيـر التابع
%13
13
%18
18
تحسيـن األداء أنظمة تكنولوجيا التعليم الهجيـن
من خالل تنفيذ
%31
31
%33
33
بـرامج تنفيذ التعليم الهجيـن
التعليم الهجيـن
%34
34
%32
32
اإلعالن اإللكتـروني للخدمات
والتـرويج
%16
16
%11
11
تـرويج املبيعات اإللكتـروني للخدمات
للخدمة
التعليمية
%22
21
%8
9
العالقات العامة اإللكتـرونية للخدمات
املصدر :من إعداد الباحثة خالل تحليل نتائج اإلجابات باستخدام الوسط الحسابي.

أقل من الوسط الحسابي 3
عدد املفردات النسبة
%38
38
%69
69
%36
36
%34
34
%73
73
%70
70

إجمالي
املفردات
100
100
100
100
100
100

اإلطارالنظري والدراسات السابقة
يعرض هذا اإلطار املفاهيمي والدراسات السابقة املتعلقة بمتغيـرات الدراسة كالتالي:
 - 1املتغيـراملستقل :املو اقع اإللكتـرونية للجامعات:
يشمل تحسيـن األداء بالجامعات األهلية من خالل تفعيل دور املواقع اإللكتـرونية للجامعات كاآلتي:
 أالتخطيط للموقع اإللكتـرونيقدمــت دراســة ( )Hostgator, 2020أن التخطيــط لبنــاء موقــع إلكت ــروني يجــب أن يشــمل عــدة نقــاط أهمهــا (الهــدف
مــن املوقــع ،ومي ـزانية التنفيــذ ،والجمهــور املســتهدف ،ومالءمــة املوقــع للجــوال ،واملحتــوى املتجــدد ،واست ـراتيجية املوقــع،
والتحسي ــن ملحــركات البحــث ،ومــدى فعاليــة الصيانــة).
بينــت دراســة (صفــوت )2012 ،أن املنظمــات تقــوم بإعــداد موقعهــا عب ــر الشــبكة وتنفــق األمــوال علــى النواحــي الشــكلية
ً
فــي تصميــم الصفحــات أمــا فــي جــذب اهتمــام الــزوار .غي ــر أن العمــاء يهتمــون بســهولة إتمــام عمليــة التســويق؛ حيــث ســرعة
االســتجابة لطلباتهــم وعــرض املعلومــات وتنظيمهــا أكث ــر مــن الشــكل الجمالــي .كمــا يجــب التـركي ــز علــى إب ـراز العالمــة التجاريــة
للمنظمــة حيــث تكــون املفتــاح األسا�ســي فــي التعــرف علــى خدماتهــا.
وقدمت دراسة ( )Lawhon, 2003متطلبات التخطيط ومتابعة املواقع اإللكتـرونية في نوعيـن من الوصول لإلنتـرنت
«الوصول الكامل» والذي يحتاج إلى (حاســب خدمة ،حاســب مسي ــر ،جدار ناري ،خط مؤجر ،فريق التشــغيل) و«الوصول
عب ــر الهاتــف» والــذي يحتــاج إلــى (حاســب شــخ�صي  ،PCوخــط هاتفــي ،ومــودم ،وب ــرمجيات خاصــة بالوصــول إلــى اإلنت ــرنت،
وحاســب آلــي مــع مقــدم الوصــول إلــى اإلنت ــرنت) .كمــا تنقســم أنــواع املواقــع اإللكت ــرونية مــن الناحيــة الفنيــة أو التطبيقيــة إلــى
(مواقــع ســاكنة ،ومواقــع ديناميكيــة ،ومواقــع للتجــارة اإللكت ــرونية) ،ومــن ناحيــة األهــداف والغايــات إلــى مواقــع (شــخصية،
ودعائيــة ،وإخباريــة ،ومعلوماتيــة تعليميــة ،وموجهــه «إقناعيــة أو دعائيــة» ،وخدميــة تســجيلية ،وللتســلية).
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 باألنظمة التكنولوجية باملوقع اإللكتـروني:قدمــت دراســة ( )Alharbi et al., 2013عــدة معايي ــر يجــب توافرهــا فــي املواقــع اإللكت ــرونية التعليميــة منهــا معايي ــر
تكنولوجيــة مرتبطــة ب ـ (النصــوص املكتوبــة ،الصــور والرســومات الثابتــة ،الفيديــو واملــواد الفيلميــة) .ومعايي ــر ت ــربوية مرتبطــة
ب ـ (األهــداف التعليميــة ،املحتــوى التعليمــي ،املتعلمي ــن املستهدفي ــن ،تقويــم التعليــم).
وقــد قدمــت دراســة ( )Matthew et al., 2005األنشــطة املطلوبــة فــي املواقــع التعليميــة والتــي تشــتمل صفحــة رئيســة
للمقــرر وصفحــة تســجيل األعضــاء كالتالــي:
الصفحــة الرئيســة :وهــي نقطــة االنطــاق لبقيــة أجـزاء املقــرر وتشي ــر ملحتويــات املقــرر وأدواتــه بحيــث يمكــن الضغــطعليهــا للتصفح.
معلومات عن أعضاء هيئة التدريس املقدميـن للمقرر.معلومات خاصة باملقرر الدرا�سي. لوحة اإلعالنات :ملواعيد املحاضرات واالختبارات واإلجازات والتقويم الجامعي والحذف واإلضافة.االجتماعات املرئية :وهي تقنية تمكن الطالب واملعلم من التواصل الحي املباشر عبـر الصوت والصورة باستخدامغرف الدردشة أو النقاش.
صفحــة تحميــل امللفــات للتشــارك بي ــن الطــاب واملعلــم والتــي مــن خاللهــا يتمكــن املشــاركون تحميــل الوثائــق والصــوروأوراق العمــل ورفعهــا علــى املوقــع.
 جأنشطة املوقع اإللكتـروني:وقــد قدمــت دراســتي (Alharbi et al., 2013؛ التــودري )2021 ،أن املواقــع التعليميــة عــادة ال تتوافــر بهــا معايي ــر
قياســية يتــم التصميــم فــي ضوئهــا ،وب ــزيادة اســتخدامات اإلنت ــرنت ،ظهــر نــوع مــن التعليــم جعــل املعلمي ــن يعيــدون النظــر فــي
أســاليب التعليــم التــي يمارســونها ،كمــا أن بعــض الطــاب أصبحــوا ذوي قــدرة كافيــة لالســتخدام الفاعــل للتكنولوجيــا ،ممــا
يتطلــب معــه زيــادة أنشــطة وفعاليــات املواقــع التعليميــة بخصــوص العمليــة التعليميــة.
كمــا قدمــت دراســة ( )Matthew et al., 2005تصميــم املحتــوى التعليمــي والواجبــات واألنشــطة التعليميــة للمواقــع
التعليميــة حيــث ال بــد يشــمل علــى التالــي:
محتوى املقرر (الوثائق الخاصة باملقرر).قائمة املراجع اإللكتـرونية واملصادر الخارجية.التدريبات واألنشطة التعليمية.صندوق النشاط (املكان املحدد باملوقع للتواصل بيـن املعلم والطالب لتقديم وتقييم األنشطة).كمــا قدمــت دراســة (صفــوت )2012 ،أدوات التصفــح واالتصــال اإللكت ــروني بشــقية الت ـزامني وغي ــر الت ـزامني للمواقــع
التعليميــة حيــث ال بــد أن تشــتمل علــى التالــي:
 لوحة النقاش بيـن أعضاء املجموعة املسجليـن باملقرر مجتمعيـن في أوقات املحاضرات املسجلة.غرفة الحوار بيـن األعضاء دون التقيد بتوقيت من خالل غرف الحوار.مركز البـريد اإللكتـروني وقوائمه من خالل الرسائل الخاصة وملفاتها ومرفقاتها بيـن أعضاء مجموعة النقاش.صفحة التعليقات وهي للمالحظات واألفكار ومن خاللها طرح التساؤالت واملقاالت ويطلب من الطالب التعليق عليها.الصفحات الشخصية للمعلم والطالب.املدونــات وهــي مذكـرات وآراء وتعليقــات علــى أحــداث أو موضوعــات معينــة تــدون عب ــر الشــبكة حيــث تتــاح للجمهــوروالطــاب لقراءتهــا والتفاعــل معهــا والتعليــق عليهــا.
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وت ــرى الدراســة ضرورة البحث في كيف يؤدي اســتخدام اإلنت ــرنت لبث الطاقة لدى الطالب ،وجعل القاعة الدراســية
بيئــة متفاعلــة ،كمــا ال بــد أن تســاعد املتعلمي ــن علــى تطوي ــر شــعورهم بالثقــة ،واملســئولية ،والقــدرة علــى العمــل فــي فريــق
ً
ّ
متكامــل ،والتفكي ــر بشــكل خــاق ،إضافــة إلــى تفعيــل التبــادل املعرفــي بي ــن أطـراف العمليــة التعليميــة.
 دتطويـراملوقع اإللكتـروني:أوضحــت دراســة (صفــوت )2012 ،خصائــص املواقــع الجيــدة ومنهــا ســهولة قـراءة الصفحــات ،حيــث كانــت مواقــع الجيـ ًـل
األول غي ــر فعالــة مــن هــذه الناحيــة فكانــت تــدرج الكتيبــات اإلعالميــة بنفــس طريقتهــا املطبوعــة والرســوم والصــور تســتغرق وقتــا
ً
طويــا للتحميــل لكب ــر مســاحتها .أمــا اآلن مــع االنفجــار التكنولوجــي فقــد أصبــح للمواقــع أشــكال وخصائــص متمي ــزة.
كما بينت دراسة ( )Bonnie et al., 2008أن إنشاء موقع يكون رحلة طويلة من العمل والتحديث والتطويـر املستمر
ً
ولكــي يكــون املوقــع فعــاال البــد مــن متابعــة متصفحيــه وطلباتهــم وردود أفعالهــم ملــا يقــدم مــن خدمــات .ويقــوم معظــم مقدمــو
ً
الخدمة بتوفي ــر أدوات أو ب ـرامج تساعد على تتبع زوار مواقعهم .ولذلك تحتاج املواقع إلعادة تقييم طبقا ملعايي ــر متعددة،
كمــا يجــب إعــادة النظــر فــي محتــوى املواقــع بحيــث تكــون أكث ــر جاذبيــة للمستفيدي ــن .واملوقــع اإللكت ــروني للمنظمــات الخدميــة
يجــب أن يكــون أكث ــر جاذبيــة لطالــب الخدمــة؛ مــن الوســائل التقليديــة بحيــث يدفــع املتصفــح إلــى عــدم الخــروج منهــا بســهولة.
 - 2املتغيـرالتابع :تحسيـن األداء:
تتناول الدراسة تحسيـن األداء بالجامعات األهلية من خالل عنصريـن أساسييـن هما:
 أتحسيـن التعليم التقليدي من خالل استخدام التعليم الهجيـن:ً
ً
هناك عدة عوامل ال ت ـزال تؤث ــر في شــكل التعليم وتطوي ــره ُ
فتقدم املحاضرات ًبصورة معتادة واســتخدمت وقتا طويال
لتتجــاوز صعوبــات الطبــع وعــدم توفــر الكتــب ،وبــات التعليــم داخــل القاعــات مفتق ـرا للوســائل املتقدمــة وتقنياتهــا .أمــا اآلن
فقــد ظهــرت أنــواع للتعليــم الحديــث أهمهــا:
قدمت دراسة (بسيوني )2007 ،مفهوم التعليم اإللكتـروني أنه «تطبيقات تيسر توصيل املعلومات وبـرامج التواصل
(مثل البـريد اإللكتـروني ،والفاكس ومؤتمرات الحاسب الفورية ،وتطبيقات الويب )...،وتوجيهها للمتعلميـن».
وبينــت دراســة (الهــادي )2011 ،أن التعليــم اإللكت ــروني تطــور خــال عــدة مراحــل بــدأت بالتدريــب علــى الحاســب ،ثــم
نظــم تعليميــة قدمــت عــدة خدمــات للعمليــات التعليميــة ،ثــم نظــم إلدارة الب ــرمجيات ارتبطــت باملقــررات الدراســية ،وأخي ـ ًـرا
عــدة تطبيقــات لألنشــطة التعليميــة منهــا تطبيقــات الويــب.
قدمت دراسة ( )Silander et al., 2004أن التعليم النقال يتيح التعلم الرقمي بالوسائل اإللكتـرونية ومنها الهواتف
املحمولة وب ــرمجياتها وخواصها التفاعلية التي تتاح على الخط عب ــر مختلف الشبكات».
بينــت دراســة ( )Rose, 2009أنــه يتــم بصــورة تفصــل فيــه املســافة بي ــن املعلــم واملتعلــم أثنــاء العمليــة التعليميــة؛
ً
باســتخدام املطبوعــات ،الصــوت والصــورة ،الفيديــو ،وغي ــر ذلــك لتوصيــل املعلومــات للمتعلــم دون التواجــد معــا ،وتتــم
املناقشــات ،واالختبــارات فــي توقيتــات تســمح باختيــار التوقيــت املناســب للتنفيــذ مــن كال الجانبي ــن.
وقدمتــه دراســة (بســيوني )2007 ،أنــه نظــام تعليمــي يســمح بنقــل ب ــرنامج تعليمــي مــن حــرم مؤسســة تعليميــة ألماكــن
ً
متفرقــة جغرافيــا بهــدف جــذب الطــاب الذي ــن ال تشــجعهم ظروفهــم فــي االســتمرار فــي الب ــرنامج التعليمــي التقليــدي.
قدمته دراسة (السيف )2009 ،أنه « النمط الذي يجمع بيـن التعليم التقليدي والتعلم اإللكتـروني باستخدام آليات
االتصال الحديثة من أجل توصيل املعلومات للمتعلميـن بأسرع وقت وأقل تكلفة وبصورة تضبط وتقيم أداء املتعلميـن».
ً
وقدمــت دراســة (بــداري )2020 ،أن الدمــج بي ــن التعليــم التقليــدي واإللكت ــروني قــد يكــون مثم ـرا بصــورة أفضــل فــي
التخصصــات النظريــة ولكنــه قــد يكــون غي ــر ذلــك فــي التخصصــات العمليــة التــي تتطلــب أجهــزة ومختب ـرات وتدريــب.
وبينــت دراســة ( )Wang et al., 2009أن التعلــم الهجي ــن هــو «توظيــف املســتحدثات التكنولوجيــة فــي الدمــج بي ــن
(األهداف ،واملحتوى ،ومصادر وأنشطة التعلم ،وطرق توصيل املعلومات )...،إلحداث التفاعل اإليجابي بي ــن املعلم والطلبة
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واملحتوى وتوفي ــر التناغم بي ــن احتياجات الطالب وب ــرنامج الدراســة املقدم لتحسي ــن إنتاجية التعلم» .كما أن هناك أهداف
رئيســة للتعلــم الهجي ــن تكمــن فــي تحسي ــن جــودة التعليــم ،إضافــة لزيــادة املشــاركة الطالبيــة وزيــادة فاعليــة التعلــم.
وتتناول الدراسة التعليم الهجيـن من خالل التالي:
التخطيط للتعليم الهجيـن:قدمــت دراســة ( )Bates, 2005أن تخطيــط نمــوذج التعليــم الهجي ــن ي ــرتكز علــى تصميــم الب ـرامج التدريســية ،وتقديــم
ربــط شــامل ملمارســات التعليــم ،حيــث تحقــق شــمولية التخطيــط بجوانــب :االست ـراتيجيات التعليميــة ،وتطوي ــر وســائط
االتصــاالت ،والت ــرويج ،وتطوي ــر ب ـرامج التعليــم ككل بجانبيهــا (التقليــدي /اإللكت ــروني).
وقــد أشــارت دراســة (الغامــدي )2011 ،أن هنــاك أهــداف تنفيذيــة تســعى املنظمــة التعليميــة لتحقيقهــا مثــل :تحديــث
تكنولوجيــا التعليــم ،وزيــادة التفاعــل بي ــن عناصــر العمليــة التعليميــة ،وتطوي ــر املحتــوى التعليمــي وتنميــة الجانــب املعرفــي
واألدائــي ،وتقليــل النفقــات.
األنظمة التكنولوجيا املستخدمة:بينــت دراســتي (ســاملان2010 ،؛ عبــد العزي ــز )2010 ،أن التعليــم الهجي ــن أســلوب تدري�ســي يمــزج بي ــن توظيــف
تكنولوجيــا الحواســيب واإلنترنــت وتطبيقاتــه علــى وجــه الخصــوص ،واألســاليب التقليديــة للتدريــس ،ففــي هــذا النــوع مــن
ّ
التعلــم يتمكــن املتعلــم مــن إعــادة عــرض مــا قــدم فــي املحاض ـرات والتأمــل فــي تعلمــه الذاتــي بمــا يتناســب مــع قدراتــه.
فالتعليــم الهجي ــن أســلوب تعليــم اســتحدث نتيجــة لجائحــة الكورونــا حيــث جمعــت املنظمــات التعليميــة بي ــن «التعليــم
التقليــدي» داخــل القاعــات الدراســية و«التعليــم اإللكت ــروني» أو «التعليــم عــن بعــد» .حيــث اســتخدمت املنصــات التعليميــة
أو مواقعهــا اإللكت ــرونية فوضعــت املحاضـرات بمحتواهــا العلمــي فــي صــورة فيديوهــات وأشــرطة ســمعية؛ حتــى يتمكــن الطــاب
مــن االطــاع عليهــا ملناقشــتها فــي قاعــات الدراســة.
أن التعليــم الهجي ــن أســلوب يقــوم علــى توظيـ ّـف التكنولوجيــا واختيــار الوســائل
قدمــت دراســة (الســيدّ )2011 ،
التعليميــة املناســبة لحــل املشــكالت املتعلقــة بــإدارة الصــف واألنشــطة املوجهــة للتعلــم والتــي تتطلــب الدقــة واإلتقــان.
وبينــت دراســة ( )Lawhon, 2003أنــه يمكــن الدمــج بي ــن عــدد كبي ــر مــن الطرائــق واألنشــطة التدريبيــة لتقديــم التعليــم
الهجي ــن مــن خــال (الصفــوف التقليديــة واالفت ـراضية ،الب ــريد اإللكت ــروني ،صفحــات الويــب ،املحادثــة الصوتيــة ،الحاســوب
والب ـرامج املرتبطــة بــه واملقدمــة مــن خــال ( ،)CD, DVDاملنتديــات العلميــة ،مؤتمـرات الفيديــو.)...
البـرامج التعليمية املعتمد للتنفيذ:قدمــت دراســة (أبــو مو�ســي والصــوص )2014 ،أن الب ــرنامج التعليمــي الهجي ــن لــه عــدة خصائــص رئيســة ت ــرتبط ببيئــة
التعليــم التقليديــة واإللكت ــرونية أهمهــا :الوقــت واملســافة والتفاعــل االجتماعــي ومــوارد املعلومــات.
كمــا بينــت دراســة (الســيد )2011 ،أن أبعــاد الدمــج في التعلــم الهجي ــن تكمــن فــي مــزج ب ـرامج التعليــم املباشــر علــى
اإلنت ــرنت بالتعليــم غي ــر املباشــر ،كــذا مــزج التعلــم الذاتــي بالتعلــم املباشــر ،ومــزج التعلــم املخطــط بغي ــر املخطــط.
وتبي ــن دراســة الدراســة أنــه أمكــن تنفيــذ العمليــة التعليميــة باســتخدام التعليــم الهجي ــن مــن خــال تقســيم الطــاب إلــى
ن
ضــرة
مجموعــات بحيــث تتابــع مجموعــة «أ» املحاضــرة بالقاعــات الدراســية ،ومجموعــة «ب» تتابعهــا أو الي ــن .وتســجل املحا ً
ملشــاهدتها مــرة أخــرى ،وتوضــع بالتطبيــق الخــاص بالجامعــة؛ فتكــون مجموعــة «ج» بمشــاهدة املحاضــرةً أو ســماعها الحقــا فــي
حالة عدم تمكنها من الحضور ،وبذلك يكون هناك توفي ـ ًـرا للوقت والجهد .وتكون املحاضرة أكث ــر تفاعل ،حيث تقوم فقط
علــى النقــاش واألنشــطة الجماعيــة ويقــوم املحاضــر ً
أيضــا بوضــع بنــك لألســئلة علــى التطبيــق أو النظــام الخــاص بالجامعــة مــن
أجــل مناقشــتها داخــل املحاضــرة ً
«وجهــا لوجــه» أو «أون الي ــن».
 بتحسيـن التـرويج للجامعات من خالل املو اقع اإللكتـرونية:هناك عدة عوامل تؤثـر على التـرويج للجامعات األهلية ويتم تناولها من خالل اآلتي:
قدمــت دراســة ( )Kotler et al., 2006أن الت ــرويج عمليــة اتصــال شــخ�صي بالجمهــور املســتهدف للمنظمــة لتعريفهــم
وإقناعهــم بإنتاجهــا ثــم التأثي ــر فيهــم لدفعهــم للحصــول علــى الخدمــة فــي أســرع وقــت وبأقــل تكلفــة .فالت ــرويج جوهــر عمليــة بيــع
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الخدمــة أو الفكــرة .وقــد يتــم البيــع بشــكل شــخ�صي أو غي ــر شــخ�صي .واملزيــج الت ــرويجي يتكــون مــن البيــع الشــخ�صي واإلعــان
وتنشــيط املبيعــات والنشــر والعالقــات العامــة ويجــب أن يصمــم بشــكل متكامــل ومت ـرابط ومتســق فيمــا بينهــا.
ً
ً
قدمت دراســة (عبد املحســن )2004 ،أن اإلنت ــرنت وســطا تفاعليا يمكن للمنظمة اســتخدامه في إبالغ وإقناع الســوق
املســتهدف لقبولــه بخدماتهــا ،فبإمكانهــا الحصــول علــى معلومــات مــن اإلنت ــرنت تتيــح لفريــق الت ــرويج فرصــة مثي ــرة للتوســع
وإتمــام مجهوداتهــم الت ــرويجية .وللت ــرويج اإللكت ــروني مزايــا منهــا (ســرعة تعديــل العــروض ،وخفــض التكاليــف الت ــرويجية،
والتفاعــل مــع املستفيدي ــن .)...،كمــا قدمــت مزايــا الت ــرويج اإللكت ــروني للمســتفيد مــن الخدمــة منهــا (الحصــول علــى الخدمــات
فــي أي وقــت ومــكان ،وتوافــر املعلومــات حيــث يســتطيع املســتفيد الحصــول علــى املعلومــات عــن الخدمــات ومنتجيهــا واملقارنــة
بي ــن املتنافسي ــن مــن حيــث الشــكل والســعر والجــودة).
تكمن عناصر املزيج التـرويجي للخدمات في التالي:
اإلعالن اإللكتـروني للخدمات:قدمــت دراســة (صفــوت )2012 ،أن اإلعــان أب ــرز عناصــر املزيــج الت ــرويجي ،ويســتخدم بشــكل واســع باملنظمــات ،وقــد
ً
ـوال إلــى اإلعــان عب ــر اإلنت ــرنت .ويهــدف اإلعــان إلــى تغيي ــر امليــول
تطــورت وســائله للمستفيدي ــن بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة وصـ
واالتجاهــات للمستفيدي ــن املحتملي ــن .كمــا تنقســم الوســائل اإلعالنيــة لوســائل املقــروءة واملطبوعــة مثــل الصحــف واملجــات
والب ــريد اإللكت ــروني والب ــريد املباشر وإعالنات الطرق ووسائل النقل .....ووسائل مسموعة ومرئية مثل اإلذاعة ،التليفزيون،
اإلعالن الســينمائي واإلعالن عب ــر اإلنت ــرنت...،
تـرويج املبيعات اإللكتـروني للخدماتبينــت دراســة (علــي )2021 ،أن ت ــرويج املبيعــات يهــدف إلــى تنشــيط توزيــع وبيــع الخدمــات ،وهنــاك عــدة وســائل يمكــن
اتباعهــا لت ــرويج املبيعــات تختلــف حســب املنظمــة وبيئتهــا ،وتعتمــد علــى اإلمكانيــة املاديــة للمنظمــة وتنــوع خدماتهــا.
وقدمت دراسة (بـرس2003 ،؛ صفوت )2012 ،وسائل تـرويج املبيعات على الويب تتم من خالل:
•العروض التـرويجية :كعرض األفالم واللوحات البيانية للخدمات.
•املعارض :حيث تعرف الخدمات باستخدام الـويب في صورة معارض واإلعالن عنها.
•الهدايا التـرويجية والتذكارية :وتستخدم لتنشيط بيع الخدمات ويتم فيها توزيع هدايا مجانية للمستفيديـن أو املتـردديـن
واستالم الهدايا ،ويمكن التنويه عنه عبـر الويب عند تفعيل خاصية التسجيل لحيـن الحضور ملقر الجامعة.
•كوبونات الخصم :كوبونات يحصل بها على نسبة خصم عند الحصول على الخدمة.
•الطوابــع التجاريــة :وســميت بذلــك لتميي ــزها عــن طوابــع الب ــريد وي ــزود املســتفيد بعــدد مــن الطوابــع فــي املناســبات
وتســتخدم للتعريــف باملنظمــات ،كمــا يمكــن تصميمهــا ونشــرها عب ــر املوقــع الخــاص بالجامعــة.
العالقات العامة اإللكتـرونية للخدمات:بينتهــا دراســة (علــي )2021 ،أنهــا النشــاط الــذي يهــدف لبنــاء عالقــات طيبــة وإيجابيــة بي ــن املنظمــة والعمــاء داخــل
ً
وخارج املنظمة ،وأنها وســيلة غي ــر شــخصية ومجانية للت ــرويج عن الخدمات ،وقد تتخذ أشــكاال متعددة كخب ــر قصي ــر يعب ــر
عن نشــاط معي ــن أو مقال ــة أو صورة ،وبينت دراســة (نصي ــر )2004 ،أن ال ــويب يســتخدم كوســيلة متمي ــزة للعالقات العامة
مــن وظائفــه:
•تعريف الجمهور باملنظمة والخدمات بلغة سهلة وبسيطة.
•شرح سياسة املنظمة للجمهور.
•تحسيـن العالقة بيـن اإلدارة والعمالء واإلدارة والعامليـن.
•تـزويد املنظمة بـرأي العمالء ،وردود أفعالهم تجاه املنظمة من خالل االستقصاءات اإللكتـرونية.
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 - 3ما يميـزالدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
مــن خــال اســتعراضنا للدراســات الســابقة نجــد أنهــا كشــفت عــن أهميــة املواقــع اإللكت ــرونية ودورهــا فــي تقديــم املنظمــة
َ
ـتخداما
للجمهــور؛ حيــث ركــزت غالبيتهــا علــى املجــال التســويقي ،وقدمــت مي ـزات عديــدة للمنظمــات إذا مــا اســتخدمت اسـ
َ
صحيحــا ،وتوفــر لهــا الدعــم املطلــوب مــن املنظمــة ،وقــد اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة فــي ذلــك ،كمــا تبي ــن
أن الدراسات السابقة أجريت في بيئات متنوعة ،واخـتلفت طبيعـة نشاط املنظمات وزمن ومكان التطبيق لتلك الدراسات،
وتنــوع املتغي ـرات التــي تناولتهــا وتعــدد األس ــاليب اإلح ــصائية املســتخدمة للحصــول علــى البيانــات وتحليلهــا .غي ــرأن الدراســة
الحالية تتميـزفي تناولها لدور املواقع اإللكتـرونية في تحسيـن أداء الجامعات األهلية من خالل استخدامها لتطبيق التعليم
الهجي ــن وأعمــال الت ــرويج اإللكت ــروني للخدمــات ،وهــو مــا يمثــل تحسي ــن األداء الشــامل ،كمــا تقــدم الدراســة الحاليــة األبعــاد
الرئيســة املكونــة للتعليــم الهجي ــن فــي قطــاع التعليــم الجامعــي فــي ظــل أزمــات الكورونــا «كوفيــد  ،»19كمــا تتمي ــز كونهــا طبقــت
فــي ظــل أزمــة الكورونــا والحاجــة امللحــة للمنظمــات وخاصــة التعليميــة منهــا فــي اســتخدام املواقــع واملنصــات اإللكت ــرونية وهــذا
مــا لــم تقدمــه أيــة دراســة ســابقة.

مشكلة الدراسة
بينت دراسة (إسماعيل )2017 ،تعدد مميـزات الثورة املعلوماتية وما قدمته من تقنيات ،وما تقدمه شبكة اإلنتـرنت
حيــث مكنــت الجميــع مــن الوصــول بســهولة وســرعة للمعلومــات ،وظهــور الوســائط اإللكت ــرونية املتعددة ومــا ت ــرتب عليــه مــن
توظيــف لعناصرهــا فــي نقــل وتقديــم تلــك املعلومــات فــي ب ـرامج التعلــم املختلفــة.
وتتمثــل مشــكلة الدراســة فــي التعــرف علــى «دور املواقــع اإللكت ــرونية فــي تحسي ــن أداء الجامعــات األهليــة مــن خــال
اســتخدامها فــي تطبيــق التعليــم الهجي ــن وأعمــال الت ــرويج اإللكت ــروني للخدمــات» ،األمــر الــذي حــدا بالباحثــة لدراســة هــذا
الــدور وتحليلــه ً
علميــا ،وتوصيفــه والتعــرف علــى ديناميكيــة العمــل .ومــن خــال اســتقراء املوضــوع والنتائــج املتحصــل عليهــا؛
يمكــن ت ــرجمة مشــكلة الدراســة ملجموعــة مــن التســاؤالت أهمهــا:
ما هي األبعاد الرئيسة املكونة للتعليم الهجيـن في قطاع التعليم الجامعي؟ما هي األبعاد الرئيسة املكونة للتـرويج للخدمات التعليمية؟هــل هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بي ــن اســتخدام املواقــع اإللكت ــرونية للجامعــات وبي ــن تحسي ــن األداء مــنخــال تطبيــق التعليــم الهجي ــن والت ــرويج للخدمــة بالجامعــات األهليــة الســعودية محــل الدراســة؟

أهداف الدراسة
تسعى الدراسة لتحقيق عدة أهداف أهمها:
تحديد دور املواقع اإللكتـرونية في تحسيـن أداء الجامعات األهلية في ظل أزمات الكورونا «كوفيد .»19نشر الوعي بأهمية دور املواقع اإللكتـرونية في تحسيـن األداء.بيان دور استخدام املواقع اإللكتـرونية في تقديم خدمة التعليم الهجيـن.-بيان دور املواقع اإللكتـرونية في تحسيـن النشاط التـرويجي للجامعات األهلية.

حدود الدراسة

ـتلزمات وأبعــاد اســتخدام املواقــع اإللكت ــرونية للجامعــات األهليــة الســعودية
ســعت الدراســة لتبي ــن مــدى توافــر ًمسـ ًفــي ظــل انتشــار مــرض الكورونــا وبائيــا ،ونظـرا ملــا تعانيــه اململكــة ومؤسســاتها التعليميــة  -كباقــي دول العالــم  -مــن آثــار
الوبــاء فقــد واجهــت الباحثــة العديــد مــن املشــاكل فــي طــرح االســتبانة وتلقيهــا ،ممــا دعــا لطرحهــا وتلقيهــا بعــدة طــرق
(املقابالت الشــخصية ،والب ــريد اإللكت ــروني ،ووســائل التواصل االجتماعي .)...،كما ســعت لبيان مدي التحسي ــن في
األداء بســبب تفعيــل دور املواقــع اإللكت ــرونية.
وقــد اعتمــدت الدراســة لفت ــرة زمنيــة فيمــا يتعلــق بالبيانــات واملعلومــات اإلحصائيــة فــي دراســة العينــة خــال العــام39
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الجامعــي  ،2021 -2020وقــد اشــتملت مــن الناحيــة املكانيــة علــى دور املواقــع اإللكت ــرونية للجامعــات األهليــة
الســعودية مــن خــال جامعــات (جامعــة األعمــال والتكنولوجيــا ،وجامعــة الفيصــل ،وجامعــة األمي ــر ســلطان،
وجامعــة اليمامــة) .واقتصــرت الدراســة علــى أراء الطــاب بالجامعــات محــل الدراســة.

فرضيات الدراسة
يهــدف الفــرض الرئيــس للدراســة بيــان مــدى وجــود دور للمواقــع اإللكت ــرونية للجامعــات األهليــة ،فــي زيــادة مســتوى األداء
من خالل اســتخدامها في التعليم الهجي ــن والت ــرويج اإللكت ــروني للجامعات .وقد تم صياغة الفرض الرئي�ســي كالتالي:
«مــن املتوقــع وجــود تأثي ــرمعنــوي ذوداللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن ( )α ≥ 0.05لتبنــي الجامعــات األهليــة
السعودية لدوراملو اقع اإللكت ــرونية في تحسي ــن األداء من وجهة نظرالطالب» .وتتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
يهــدف الفــرض بيــان مــدى وجــود تأثي ــر معنــوي ألحــد أبعــاد دور املواقــع اإللكت ــرونية (التخطيــط) ،علــى زيــادة مســتوى
األداء مــن خــال االســتخدام فــي التعليــم الهجي ــن والت ــرويج اإللكت ــروني للجامعــات .وقــد تــم صياغــة الفــرض كالتالــي:
مــن املتوقــع وجــود تأثي ــر معنــوي ذو داللــة إحصائيــة (للتخطيــط) كأحــد أبعــاد دور املو اقــع اإللكت ــرونية علــىتحسي ــن األداء بأبعــاده (تخطيــط التعليــم الهجي ــن ،أنظمــة تكنولوجيــا ،ب ــرامج تنفيــذ ،اإلعــان اإللكت ــروني،
ت ــرويج املبيعــات اإللكت ــروني ،العالقــات العامــة اإللكت ــرونية) مــن وجهــة نظــرطــاب الجامعــات األهليــة الســعودية.
يهــدف الفــرض بيــان مــدى وجــود تأثي ــر معنــوي ألحــد أبعــاد دور املواقــع اإللكت ــرونية (األنظمــة اإللكت ــرونية) ،علــى زيــادة
مســتوى األداء مــن خــال االســتخدام فــي التعليــم الهجي ــن والت ــرويج اإللكت ــروني للجامعــات .وقــد تــم صياغــة الفــرض كالتالــي:
مــن املتوقــع وجــود تأثي ــر معنــوي ذو داللــة إحصائيــة (لألنظمــة التكنولوجيــة) كأحــد أبعــاد دور املو اقــعاإللكت ــرونية على تحسي ــن األداء بأبعاده (تخطيط التعليم الهجي ــن ،أنظمة تكنولوجيا ،ب ــرامج تنفيذ ،اإلعالن
اإللكت ــروني ،ت ــرويج املبيعــات اإللكت ــروني ،العالقــات العامــة اإللكت ــرونية) مــن وجهــة نظــر الطــاب.
يهــدف الفــرض بيــان مــدى وجــود تأثي ــر معنــوي ألحــد أبعــاد دور املواقــع اإللكت ــرونية (تطوي ــر املوقــع اإللكت ــروني) ،علــى زيــادة
مســتوى األداء مــن خــال االســتخدام فــي التعليــم الهجي ــن والت ــرويج اإللكت ــروني للجامعــات .وقــد تــم صياغــة الفــرض كالتالــي:
من املتوقع وجود تأثي ــر معنوي ذو داللة إحصائية (لتطوي ــر املوقع) كأحد أبعاد دور املواقع اإللكت ــرونية على تحسي ــناألداء بأبعــاده (تخطيــط التعليــم الهجي ــن ،وأنظمــة تكنولوجيــا ،وب ـرامج تنفيــذ ،واإلعــان اإللكت ــروني ،وت ــرويج املبيعــات
اإللكت ــروني ،والعالقــات العامــة اإللكت ــرونية) مــن وجهــة نظــر الطــاب.
يهــدف الفــرض بيــان مــدى وجــود تأثي ــر معنــوي ألحــد أبعــاد دور املواقــع اإللكت ــرونية (أنشــطة املوقــع) ،علــى زيــادة مســتوى
األداء من خالل االســتخدام في التعليم الهجي ــن والت ــرويج اإللكت ــروني للجامعات .وقد تم صياغة الفرض كالتالي:
مــن املتوقــع وجــود تأثي ــر معنــوي ذوالمتغير التابع
المتغير المستقل
داللــة إحصائيــة (ألنشــطة املوقــع)
كأحــد أبعــاد دوراملو اقــع اإللكت ــرونية
تحسين األداء
المواقع اإللكترونية للجامعات
علــى تحسي ــن األداء بأبعــاده (تخطيــط
تخطيط التعليم الهجين
التخطيط للموقع اإللكتروني
التعليــم الهجي ــن ،أنظمــة تكنولوجيــا،
أنظمة تكنولوجيا ا لتعليم الهجين
ب ــرامج تنفيــذ ،اإلعــان اإللكت ــروني،
األنظمة التكنولوجية باملوقع
ت ــرويج املبيعــات اإللكت ــروني،
اإللكتروني
برامج تنفيذ التعليم ا لهجين
العالقــات العامــة اإللكت ــرونية) مــن
أنشطة املوقع اإللكتروني
اإلعالن اإللكتروني للخدمات
وجهــة نظــر الطــاب.
تطوير املوقع اإللكتروني

نموذج الدراسة
يوضــح الشــكل رقــم ( )1أبعــاد املتغي ـرات املصدر :من إعداد الباحثة

وعالقــة القيــاس بينهمــا مــن وجهــة نظــر الدراســة.

ترويج املبيعات اإللكتروني للخدمات
العالقات العامة اإللكترونية
للخدمات

شكل رقم ( )1شكل يوضح العالقة بيـن أبعاد املتغيـراملستقل
(دوراملو اقع اإللكتـرونية للجامعات) واملتغيـرالتابع (تحسيـن األداء)
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تصميم الدراسة

 - 1منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة على عدة مناهج بحثية ،كما يلي:
 املنهــج االســتقرائي :بهــدف دراســة واســتقراء بعــض الكتابــات والدراســات الســابقة املعاصــرة التــي يتضمنهــا الفكــراإلداري واملتعلقــة بموضــوع الدراســة ،وكيفيــة االســتفادة منهــا فــي معالجــة مشــكلة الدراســة.
املنهــج االســتنباطي :حيــث يعتمــد علــى التفكي ــر املنطقــي االســتنتاجي ملحاولــة الربــط بطريقــة منطقيــة بي ــن تفعيــلدور إدارة املواقــع اإللكت ــرونية للجامعــات األهليــة وبي ــن تحسي ــن أداء الخدمــات والتســويق أو الت ــرويج لهــا.
 - 2بيانات الدراسة :اعتمدت الدراسة على جانبيـن نظري وميداني كاآلتي:
الدراســة النظريــة :اســتهدفت الحصــول علــى البيانــات الثانويــة الالزمــة إلعــداد الفكــرة النظريــة للدراســة وتضمنــتمفاهيــم املواقــع اإللكت ــرونية ،ودورهــا فــي تحسي ــن األداء التســويقي وأداء العمليــات امليدانيــة اإللكت ــرونية ،وبيــان
ذلــك الــدور فــي تحسي ــن جــودة الخدمــة التعليميــة والت ــرويج لهــا.
الدراســة امليدانيــة :اســتهدفت الحصــول علــى البيانــات األوليــة الالزمــة لتحليــل أبعــاد الدراســة ،وتــم إجـراء الدراســةامليدانيــة علــى الطــاب بالجامعــات األهليــة الســعودية (جامعــة األعمــال والتكنولوجيــا ،جامعــة الفيصــل ،جامعــة
األمي ــر ســلطان ،جامعــة اليمامــة).

 - 3أدوات وطرق جمع البيانات:
ت ــم توزي ــع االســتبانة إلكت ـ ً
ـرونيا وعــن طريــق مقابلــة شــخصية باململكــة ،وتــم جمــع البيانــات األوليــة مــن االس ــتبانة،
وبفحصها لم ُيسـتبعد أي منها لتحقيقهـا شـروط اإلجابـة الصـحيحة .وتضمنـت االسـتبانة قسميـن( :األول البيانات الشخصية
للمستقصي ــن ،واشــتمل الثانــي علــى محوري ــن ،األول املتغي ــر املســتقل :املواقــع اإللكت ــرونية للجامعــات األهليــة (التخطيــط
للموقــع ،األنظمــة التكنولوجيــة باملوقــع ،أنشــطة املوقــع ،تطوي ــر املوقــع) حيــث تضمــن علــى ( )12ســؤال مــوزع علــى األبعــاد،
وتمثل القسم الثاني في املتغي ــر التابع :تحسي ــن األداء من خالل تنفيذ التعليم الهجي ــن والت ــرويج للخدمة (تخطيط التعليم،
أنظمــة تكنولوجيــا ،ب ـرامج التنفيــذ ،اإلعــان اإللكت ــروني ،ت ــرويج املبيعــات اإللكت ــروني ،العالقــات العامــة اإللكت ــرونية) حيــث
تضمــن علــى ( )18ســؤال مــوزع علــى األبعــاد ،وقــد تــم االعتمــاد علــى ســلم لــكارت الخما�ســي فــي اإلجابــة علــى التســاؤالت.
 - 4مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من منتسبي الجامعات األهلية باململكة العربية السعودية من الطالب ،حيث بلغ عدد الجامعات
فــي التعليــم الجامعــي باململكــة العربيــة الســعودية ( )29جامعــة حكوميــة ،وعــدد ( )20جامعــة أهليــة وعــدد ( )31كليــة أهليــة،
مقيــد بالتعليــم الجامعــي  1,620,491طالــب /طالبــة ،مــن الذكــور  819,711ومــن اإلنــاث ( 800,780وزارة التعليــم الســعودي).
وقد اعتمدت الدراســة على العين ــة العش ــوائية البس ــيطة ف ــي اختي ــار العين ــة ،واتبعت أســلوب االســتقصاءات لجمع البيانات.
ً
نظـرا لكب ــر مجتمــع الدراســة بالنســبة للجامعــات الخاصــة وكب ــر حجــم الدارسي ــن بهــا ســوف يتــم أخــذ عينــة مــن الطلبــة
وذلــك مــن خــال تطبيــق القانــون الخــاص بتحديــد حجــم العينــة املناســب مــن مجتمــع الدراســة.
)t2p(1-p
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ = n
d2
اختيارحجم العينة
حيث أن:
 = nحجم العينة بدون أخذ مجتمع الدراسة في االعتبار = tعدد الوحدات املعيارية وهي 1.96ملستوى ثقة %95 = pنسبة عدد املفردات التي يتوافر فيها الخصائص موضوع الدراسة وهى %50 = d-حدود الخطأ وهي  %5ملستوى ثقة %95
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وبالتعويــض فــي هــذه املعادلــة
يكون حجم العينة:
(1.96)2 ×0.50 × 0.50
 = nـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(0.50)2
=  384مفردة
وعليــه فــإن عينــة الدراســة
( )384مفــردة وزعــت بالنســب
اآلتيــة واملرتــد منهــا ( )366مفــردة
والصالــح للتحليــل ( )352مفــردة.

جدول رقم ()3
توزيع عينة الدراسة
م

الجامعات

عدد النسبة حجم املرتد من غيـرصالح صالح نسبة الصالح
العينة االستقصاءات للتحليل للتحليل للتحليل
الطالب

 1جامعة األعمال
والتكنولوجيا
 2جامعة الفيصل 2883
 3جامعة األميـر سلطان 4469
 4جامعة اليمامة 1953
اإلجمالي
13955

128 %33.3 4650

122

4

118

%30.7

79 %20.7
123 %32
54 %14

74
119
51

2
6
2

72
113
49

%18,8
%29,4
%12,8

384 %100

366

ً
الجدول من إعداد الباحثة طبقا إلحصائيات موقع وزارة التعليم السعودية.

الدراسة امليدانية

 - 1اختبارالصدق والثبات ألداة الدراسة
تــم حســاب معامــل الثبــات ومعامــل الصــدق
ملجموعــات العبــارات الخاصــة باالســتقصاء ،حيــث
يوضــح الجــدول رقــم ( )4محــاور قائمــة االســتقصاء
ومعامــل الثبــات والصــدق.
وتوضــح نتائــج جــدول ( )4أن جميــع قيــم معامــات
الثبــات والصــدق بي ــن عبــارات االســتبيان ومحــاوره
ت ـراوحت بي ــن ( )0,96-0,76وجميعهــا موجبــة ويفســر
ذلــك وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة ودالــة إحصائيــة بي ــن
إجابات العينة من طالب الجامعات محل الدراسة على
كل فقــرة ،ممــا يــدل ذلــك علــى صــدق املحتــوى واملضمــون
لفقـرات ومحــاور اســتبانة الدراســة ،أي أن هنــاك صــدق
التســاق الفقــرة مــع محورهــا وصــدق التســاق املحــور مــع
االســتبانة ككل لقيــاس مــدى ثبــات أداة الدراســة.
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جدول رقم ()4
محاورقائمة االستقصاء ومعامل الثبات والصدق
م
1

2
3
4
1
2
3
4
5
6

معامل معامل
عنوان املحور
العبارات الثبات الصدق
املجموعة األولى :املو اقع اإللكتـرونية للجامعات األهلية
التخطيط للموقع اإللكتـروني
1إلى0.91 0.83 3

األنظمة التكنولوجية باملوقع اإللكتـروني 4إلى 0.87 0.76 6
7إلى 0.89 0.79 9
أنشطة املوقع اإللكتـروني
10إلى0.94 0.92 12
تطويـر املوقع اإللكتـروني
املجموعة الثانية :تحسيـن األداء.
تخطيط التعليم الهجيـن
13إلى 0.92 0.85 15
أنظمة تكنولوجيا التعليم الهجيـن 16إلى 0.96 0.92 18
بـرامج تنفيذ التعليم الهجيـن
19إلى 0.89 0.79 21
للخدمات
اإلعالن اإللكتـروني
22إلى 0.89 0.79 24
تـرويج املبيعات اإللكتـروني للخدمات 25إلى 0.89 0.79 27
العالقات العامة اإللكتـرونية للخدمات 28إلى 0.89 0.79 30

كمــا أن معامــات الثبــات ملحــاور اســتبانة الدراســة
مرتفعــة ،ممــا يــدل علــى أن الفق ـرات املكونــة لالســتبانة
ى
تعطــي نتائــج مســتقرة ،وثابتــة وال تتغي ــر فــي حالــة إعــادة تطبيقهــا علــى عينــة مــن الطــاب مــرة أخــر  ،وبالتالــي توجــد طمأنينــة
تجــاه تحليــل بيانــات األداة املســتخدمة فــي هــذه الدراســة.
املصدر :قائمة االستقصاء

 - 2اختبارالفرضيات
الفرضيــة الرئيســة« :يوجــد تأثي ــر معنــوي ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن ( )α ≥ 0.05لتبنــي تفعيــل
دور املواقــع اإللكت ــرونية للجامعــات األهليــة بأبعــاد (التخطيــط ،األنظمــة التكنولوجيــة ،أنشــطة املوقــع ،تطوي ــر املوقــع) علــى
تحسي ــن األداء ،بأبعــاد (تخطيــط التعليــم الهجي ــن ،أنظمــة تكنولوجيــا ،ب ـرامج تنفيــذ ،اإلعــان اإللكت ــروني ،ت ــرويج املبيعــات
اإللكت ــروني ،العالقــات العامــة اإللكت ــرونية) مــن وجهــة نظــر الطــاب ،مــن خــال الفــروض الفرعيــة التاليــة:
 أتأثيـرالتخطيط للموقع اإللكتـروني على تحسيـن األداءيوجــد تأثي ــر معنــوي ذو داللــة إحصائيــة للتخطيــط كأحــد أبعــاد دور املواقــع اإللكت ــرونية علــى تحسي ــن األداء بأبعــاده
(تخطيط التعليم الهجي ــن ،أنظمة تكنولوجيا ،ب ـرامج تنفيذ ،اإلعالن اإللكت ــروني ،ت ــرويج املبيعات اإللكت ــروني ،العالقات العامة
42
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جدول رقم ()5
نتائج تحليل االنحدارالبسيط ألثـرالتخطيط للمو اقع اإللكتـرونية
على أبعاد تحسيـن األداء بالدراسة

اإللكت ــرونية) مــن وجهــة نظــر الطــاب .ومــن خــال
االســتقصاء لبعــد التخطيــط وتحليــل آراء مفــردات
العينــة باســتخدام االنحــدار البســيط تبي ــن اآلتــي:
Sig. T T.Value R2 R
B Beta
املتغيـر
ويتضح من الجدول رقم ( )5ما يلي:
التخطيط للمواقع اإللكتـرونية *0.00 4.678 0.549 0.67 0.523 0.67
تشي ــر معامــات االرتبــاط إلــى وجــود1.213
املعامل الثابت Constant
عالقــة ارتبــاط موجبــة لعنصــر التخطيــط
0.446
معامل التحديد املعدل Adj. R2
للمواقــع اإللكت ــرونية علــى أبعــاد تحسي ــن
54.21
قيمة F
*0.00
معامل جوهرية النموذج ()Sig. F
األداء بالجامعــات األهليــة محــل الدراســة،
* P< 0.01
حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط ( ،)0.67وذلــك املصدر :مخرجات البـرنامج اإلحصائي spss
عنــد مســتوى داللــة قــدره (.)P<0.01
ً
يشي ــر معامــل التحديــد  R2مــا بي ــن أث ــر التخطيــط كمتغي ــر مســتقل فرعــى وتحسي ــن األداء كمتغي ــر تابــع إجمــاال بلــغ( )%54,9إلــى أنــه يمكــن االعتمــاد علــى نمــوذج االنحــدار املعنــوي فــي تفسي ــر والتنبــؤ بالتباي ــن فــي املتغي ــر التابــع مــن
خــال املتغي ــر امل ًســتقل بمــا نســبته ( .)%54,9ومعامــل  )0.67( Bتوضــح أنــه كلمــا تحســن التخطيــط بوحــدة واحــدة
انعكســت إيجابيــا علــى احتمــال تحســن األداء بنســبة ( )0,67وهــو معامــل عالــي لتفسي ــر التباي ــن بــه.
يشي ــر معامــل جوهريــة النمــوذج ( )Sig. Fإلــى معنويــة هــذه النتائــج عنــد مســتوى داللــة قــدره ( )P<0.01وتؤكــدإشــارات معلمــات هــذا النمــوذج علــى إيجابيــة هــذه العالقــة.
 وفي ضوء ذلك ،يتم قبول صحة الفرض الفرعي األول من الفرض الرئي�سي للدراسة. بتأثيـراألنظمة التكنولوجية ملو اقع الجامعات األهلية على تحسيـن األداءيوجــد تأثي ــر معنــوي ذو داللــة إحصائيــة
جدول رقم ()6
لألنظمــة التكنولوجيــة كأحــد أبعــاد دور
نتائج تحليل االنحدارالبسيط ألثـراألنظمة التكنولوجية
املواقــع اإللكت ــرونية علــى تحسي ــن األداء
للمو اقع اإللكتـرونية على أبعاد تحسيـن األداء بالدراسة
بأبعــاده (تخطيــط التعليــم الهجي ــن ،أنظمــة
Sig. T T.Value R2 R B Beta
املتغيـر
تكنولوجيــا ،ب ـرامج تنفيــذ ،اإلعــان اإللكت ــروني،
األنظمة التكنولوجية للمواقع اإللكتـرونية *0.00 2.238 0.536 0.66 0.231 0.66
ت ــرويج املبيعــات اإللكت ــروني ،العالقــات العامــة
1.456
املعامل الثابت Constant
اإللكت ــرونية) مــن وجهــة نظــر الطــاب .ومــن
0.433
معامل التحديد املعدل Adj. R2
خــال االســتقصاء لبعــد األنظمــة التكنولوجيــة
26.74
قيمة F
وتحليــل آراء مفــردات العينــة باســتخدام
*0.00
معامل جوهرية النموذج ()Sig. F
االنحــدار البســيط تبي ــن اآلتــي:
* P<0.01
املصدر :مخرجات البـرنامج اإلحصائي spss
ويتضح من الجدول رقم ( )6ما يلي:
تشي ــر معامــات االرتبــاط إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة لعنصــر األنظمــة التكنولوجيــة للمواقــع اإللكت ــرونية علــىأبعــاد تحسي ــن األداء بالجامعــات األهليــة محــل الدراســة ،حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط ( ،)0،66وذلــك عنــد مســتوى
داللــة قــدره (.)P<0.01
يشي ــر معامل التحديد  R2ما بي ــن أث ــر األنظمة التكنولوجية للمواقع اإللكت ــرونية كمتغي ــر مستقل فرعى وتحسي ــنً
األداء كمتغي ــر تابــع إجمــاال بلــغ ( )%53.6إلــى أنــه يمكــن االعتمــاد علــى نمــوذج االنحــدار املعنــوي فــي تفسي ــر والتنبــؤ
ـبته ( .)%53.6ومعامــل  )0.66( Bتوضــح أنــه كلمــا
بالتباي ــن فــي املتغي ــر التابــع مــن خــال املتغي ــر املســتقل بمــا نسـ ً
تحســنت األنظمــة التكنولوجيــة بوحــدة واحــده انعكســت إيجابيــا علــى احتمــال تحســن األداء بنســبة ( )0.66وهــو
معامــل عالــي لتفسي ــر التباي ــن بــه.
يشي ــر معامــل جوهريــة النمــوذج ( )Sig. Fإلــى معنويــة هــذه النتائــج عنــد مســتوى داللــة قــدره ( ،)P<0.01وتؤكــدإشــارات معلمــات هــذا النمــوذج علــى إيجابيــة هــذه العالقــة.
وفي ضوء ذلك ،يتم قبول صحة الفرض الفرعي الثاني من الفرض الرئي�سي للدراسة.43
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جدول رقم ()7
نتائج تحليل االنحدارالبسيط ألثـرأنشطة املوقع على أبعاد
تحسيـن األداء بالدراسة

 جتأثيـرأنشطة املوقع اإللكتـروني على تحسيـن األداءيوجــد تأثي ــر معنــوي ذو داللــة إحصائيــة ألنشــطة
املوقــع كأحــد أبعــاد دور املواقــع اإللكت ــرونية علــى تحسي ــن
Sig. T T.Value R2 R
B Beta
املتغيـر
األداء بأبعــاده (تخطيــط التعليــم الهجي ــن ،أنظمــة
أنشطة املوقع اإللكتـرونية *0.00 4.214 0.557 0.63 0.223 0.63
تكنولوجيــا ،ب ـرامج تنفيــذ ،اإلعــان اإللكت ــروني ،ت ــرويج
1.543
املعامل الثابت Constant
0.394
املبيعــات اإللكت ــروني ،العالقــات العامــة اإللكت ــرونية) معامل التحديد املعدل Adj. R2
مــن وجهــة نظــر الطــاب .ومــن خــال االســتقصاء لبعــد
23.76
قيمة F
*0.00
أنشــطة املوقــع وتحليــل آراء مفــردات العينــة باســتخدام معامل جوهرية النموذج ()Sig. F
االنحــدار البســيط تبي ــن اآلتــي:
* P<0.01
املصدر :مخرجات البـرنامج اإلحصائي spss
ويتضح من الجدول رقم ( )7ما يلي:
تشي ــر معامالت االرتباط إلى وجود عالقة ارتباط موجبة لعنصر أنشطة املوقع اإللكت ــروني على أبعاد تحسي ــن األداءبالجامعــات األهليــة محــل الدراســة ،حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط ( ،)0.63وذلــك عنــد مســتوى داللــة قــدره (.)P<0.01
يشي ــر معامل التحديد  R2ما بي ــن أث ــر أنشــطة املوقع اإللكت ــروني كمتغي ــر مســتقل فرعى وتحسي ــن األداء كمتغي ــر تابعً
إجماال بلغ ( )%55.7إلى أنه يمكن االعتماد على نموذج االنحدار املعنوي في تفسي ــر والتنبؤ بالتباي ــن في املتغي ــر التابع
من خالل املتغي ــر املســتقل بما نًســبته ( .)%55.7ومعامل  )0.63( Bتوضح أنه كلما تحســن أنشــطة املوقع اإللكت ــروني
بوحــدة واحــدة انعكســت إيجابيــا علــى احتمــال تحســن األداء بنســبة ( )0،63وهــو معامــل عالــي لتفسي ــر التباي ــن بــه.
يشي ــر معامــل جوهريــة النمــوذج ( )Sig. Fإلــى معنويــة هــذه النتائــج عنــد مســتوى داللــة قــدره ( )P<0.01وتؤكــدإشــارات معلمــات هــذا النمــوذج علــى إيجابيــة هــذه العالقــة.
 وفي ضوء ذلك ،يتم قبول صحة الفرض الفرعي الثالث من الفرض الرئي�سي للدراسة. دتأثيـرتطويـراملوقع اإللكتـروني على تحسيـن األداءيوجــد تأثي ــر معنــوي ذو داللــة إحصائيــة تطوي ــر
املوقع كأحد أبعاد دور املواقع اإللكت ــرونية على تحسي ــن
األداء بأبعــاده (تخطيــط التعليــم الهجي ــن ،أنظمــة
Sig. T T.Value R2 R
B Beta
املتغيـر
تكنولوجيــا ،ب ـرامج تنفيــذ ،اإلعــان اإللكت ــروني ،ت ــرويج تطويـر املواقع اإللكتـرونية *0.00 5.218 0.523 0.65 0.342 0.65
املبيعــات اإللكت ــروني ،العالقــات العامــة اإللكت ــرونية)
1.435
املعامل الثابت Constant
0.421
مــن وجهــة نظــر الطــاب .مــن خــال االســتقصاء لبعــد معامل التحديد املعدل Adj. R2
12.42
قيمة F
تطوي ــر املوقــع وتحليــل آراء مفــردات العينــة باســتخدام
*0.00
معامل جوهرية النموذج ()Sig. F
االنحــدار البســيط تبي ــن اآلتــي:
* P< 0.01
املصدر :مخرجات البـرنامج اإلحصائي spss
ويتضح من الجدول رقم ( )8ما يلي:
تشي ــر معامــات االرتبــاط إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة لعنصــر تطوي ــر املواقــع اإللكت ــرونية علــى أبعــاد تحسي ــناألداء بالجامعــات األهليــة محــل الدراســة ،حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط ( ،)0.65وذلــك عنــد مســتوى داللــة قــدره
(.)P<0.01
ً
يشي ــر معامــل التحديــد  R2مــا بي ــن أث ــر التخطيــط كمتغي ــر مســتقل فرعــى وتحسي ــن األداء كمتغي ــر تابــع إجمــاال بلــغ( )%52.3إلــى أنــه يمكــن االعتمــاد علــى نمــوذج االنحــدار املعنــوي فــي تفسي ــر والتنبــؤ بالتباي ــن فــي املتغي ــر التابــع مــن
خــال املتغي ــر امل ًســتقل بمــا نســبته ( .)%52.3ومعامــل  )0.65( Bتوضــح أنــه كلمــا تحســن التخطيــط بوحــدة واحــدة
انعكســت إيجابيــا علــى احتمــال تحســن األداء بنســبة ( )0،65وهــو معامــل عالــي لتفسي ــر التباي ــن بــه.
يشي ــر معامــل جوهريــة النمــوذج ( )Sig. Fإلــى معنويــة هــذه النتائــج عنــد مســتوى داللــة قــدره ( )P< 0.01وتؤكــدإشــارات معلمــات هــذا النمــوذج علــى إيجابيــة هــذه العالقــة.
وفي ضوء ذلك ،يتم قبول صحة الفرض الفرعي الرابع من الفرض الرئي�سي للدراسة.جدول رقم ()8
نتائج تحليل االنحدارالبسيط ألثـرتطويـراملوقع على أبعاد
تحسيـن األداء بالدراسة
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أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

يوجــد تأثي ــر معنــوي ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن ( )α ≥ 0.05لتبنــي تفعيــل دور املواقــعاإللكت ــرونية للجامعــات األهليــة بأبعــاد (التخطيــط ،واألنظمــة التكنولوجيــة ،وأنشــطة املوقــع ،وتطوي ــر املوقــع)
علــى تحسي ــن األداء ،بأبعــاد (تخطيــط التعليــم الهجي ــن ،وأنظمــة تكنولوجيــا ،وب ـرامج تنفيــذ ،واإلعــان اإللكت ــروني،
وت ــرويج املبيعات اإللكت ــروني ،والعالقات العامة اإللكت ــرونية) من وجهة نظر الطالب .وذلك يسي ــر في إطار متناغم
مــع تحسي ــن األداء بوصفــة إنجــاز تنظيمــي نتيجــة للجهــود اإلداريــة املبذولــة لتحقيــق األهــداف ،وإحــداث تغي ـرات
إيجابيــة فــي بنــاء املنظمــة وفــي عملياتهــا امليدانيــة.
أن تبنــي واســتخدام الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة فــي الجامعــات األهليــة منهــا املواقــع علــى شــبكة اإلنت ــرنت يعــدكأساس لتحسيـن األداء سواء للعمليات التعليمية التقليدية والتي تعتمد على الوسائل التكنولوجية أو العمليات
الت ــرويجية وقــد جــاءت بمســتوى متوســط ،إذ وجــد أن تـركي ــزها فــي هــذا التطبيــق يتمركــز حــول تبنــي واســتخدام
الوســائل التكنولوجيــة التقليديــة.
ُ
أســفرت نتائج الدراســة عن وجود تأثي ــر إيجابي لبعد (التخطيط للمواقع اإللكت ــرونية) على أبعاد (تحسي ــن األداء)بالجامعــات محــل الدراســة ،حيــث أن ُبعــد التخطيــط يفســر ( )%54.9مــن التباي ــن فــي أبعــاد تحسي ــن األداء ،وأن
نســبة ( )%45.1ت ــرجع لعوامــل أخــرى .وهــذا يؤكــد علــى أن االلت ـزام بالتخطيــط للمواقــع اإللكت ــرونية الجيــد ســوف
يســاعد علــى تطوي ــر وتحسي ــن األداء .وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســات ;(Lawhon, 2003) (Hostgator, 2021
) Bates, 2005حيــث أن التنظيــم الجيــد للمواقــع اإللكت ــرونية للجامعــات ي ــزيد مــن تحسي ــن األداء .وأن درجــة
االرتبــاط ظهــرت بمعامــل ( )0.67عنــد مســتوى داللــة إحصائيــة قدرهــا ( ،)α ≥ 0.05وهــذا يعنــى قــوة العالقــة بي ــن
املتغي ـرات أي أن أث ــر التخطيــط علــى أبعــاد تحسي ــن األداء مرتفــع.
بينــت نتائــج الدراســة وجــود تأثي ــر إيجابــي لبعــد (األنظمــة التكنولوجيــة للمواقــع اإللكت ــرونية) علــى أبعــاد(تحسي ــن األداء) بالجامعــات محــل الدراســة ،حيــث أن توافــر األنظمــة التكنولوجيــة الجيــدة يفســر حوالــي
( )%53.6مــن التباي ــن فــي أبعــاد تحسي ــن األداء ،وأن نســبة ( )%46.4ت ــرجع لعوامــل أخــرى .وهــذا يؤكــد علــى
أن وجــود األنظمــة التكنولوجيــة الجيــدة ســوف يــؤدي للتحسي ــن والتطوي ــر فــي األداء .وهــذه النتيجــة تتفــق مــع
دراســات (.)Alharbi et al., 2013; Lawhon, 2003
حيــث أن وجــود أنظمــة تكنولوجيــة متطــورة تكــون فــي الغالــب داعمــة لتحسي ــن أداء العمليــة التعليميــة والت ــرويجية،كمــا أن درجــة االرتبــاط ظهــرت بمعامــل ( )0.66عنــد مســتوى داللــة إحصائيــة قدرهــا ( )α ≥ 0.05وهــذا يعنــى قــوة
ً ً
العالقــة بي ــن املتغي ـرات أي أن وجــود األنظمــة التكنولوجيــة الجيــدة يؤث ــر علــى أبعــاد تحسي ــن األداء تأثي ـرا قويــا.
توصلــت الدراســة إلــى وجــود تأثي ــر إيجابــي لبعــد (أنشــطة املوقــع اإللكت ــرونية) علــى أبعــاد (تحسي ــن األداء) بالجامعــاتمحــل الدراســة ،حيــث أن األنشــطة الفعالــة للموقــع تفســر حوالــي ( )%55.7مــن التباي ــن فــي أبعــاد تحسي ــن األداء ،وأن
نســبة ( )%44.3ت ــرجع لعوامــل أخــرى .وهــذا يؤكــد علــى أن األنشــطة الفعالــة للموقــع ســوف تدعــم عمليــات التطوي ــر
والتحسي ــن لــأداء .وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســات )(Matthew et al.; 2005 Alharbi et al., 2013التــودري.)2021 ،
حيث أن األنشطة الجيدة للمواقع اإللكتـرونية للجامعات سوف يـزيد من أداء العمليات امليدانية.وأن درجــة االرتبــاط ظهــرت بمعامــل ( )0.63عنــد مســتوى داللــة إحصائيــة قدرهــا ( )α ≥ 0.05وهــذا يعنــى قــوةً ً
العالقــة بي ــن املتغي ـرات أي أن وجــود األنشــطة الجيــدة يؤث ــر علــى أبعــاد تحسي ــن األداء تأثي ـرا قويــا.
توصلــت الدراســة إلــى وجــود تأثي ــر إيجابــي لبعــد (تطوي ــر املوقــع اإللكت ــرونية) علــى أبعــاد (تحسي ــن األداء) بالجامعــاتمحل الدراســة ،حيث أن األنشــطة الفعالة للموقع تفســر حوالي ( )%52.3من التباي ــن في أبعاد تحسي ــن األداء ،وأن
نســبة ( )%47.7ت ــرجع لعوامــل أخــرى .وهــذا يؤكــد علــى أن األنشــطة الفعالــة للموقــع ســوف تدعــم عمليــات التطوي ــر
والتحسي ــن لــأداء .وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســات (صفــوت2016 ،؛ الغامــدي2011 ،؛ .)Matthew et al., 2005
		 حيث أن األنشطة الجيدة للمواقع اإللكتـرونية للجامعات سوف يـزيد من أداء العمليات امليدانية.
		 وأن درجــة االرتبــاط ظهــرت بمعامــل ( )0.65عنــد مســتوى داللــة إحصائيــة قدرهــا ( )α ≥ 0.05وهــذا يعنــى قــوة
ً
ً
العالقــة بي ــن املتغي ـرات ،أي أن وجــود األنشــطة الجيــدة يؤث ــر علــى أبعــاد تحسي ــن األداء تأثي ـرا قويــا.
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أن األبعــاد الرئيســة املكونــة للمواقــع اإللكت ــرونية هــي (التخطيــط ،األنظمــة التكنولوجيــة ،وأنشــطة املوقــع ،تطوي ــراملوقــع) ،وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا قدمتــه دراســات (Bates, 2005 Hostgator, 2021؛صفــوت.)2016 ،
إن األبعــاد الرئيســة املكونــة لتقييــم األداء باســتخدام املواقــع اإللكت ــرونية هــي (تخطيــط التعليــم الهجي ــن ،وأنظمــةتكنولوجيــا ،وب ـرامج تنفيــذ ،واإلعــان اإللكت ــروني ،وت ــرويج املبيعــات اإللكت ــروني ،والعالقــات العامــة اإللكت ــرونية)
وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســات (صفــوت2016 ،؛ الســيد.)2011 ،
أن نجــاح التنفيــذ للتعليــم الهجي ــن تتوقــف علــى متطلبــات تقنيــة «بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة ،ســعة نطــاق عاليــة،خــادم قــوي وب ــرمجيات خاصــة مثــل ب ــرمجيات إدارة التعليــم ( »)LMSمتطلبــات تنظيميــة «جهــة /تنظيميــة وإداريــة
مســئولة» ،متطلبــات بشــرية «خب ـراء يتحكمــون بــكل النظــام ،ومدربي ــن للطالــب والطــاب علــى النظــام ”.وهــذه
النتيجــة تتفــق مــع دراســة (والــي.)2008 ،
صعوبــة تنفيــذ التقويــم للطــاب فــي العمليــة التعليميــة وضمــان مصداقيــة التقويــم الحالــي ،بخاصــة بالب ـرامج ذاتاألداء املهــاري فــي ظــل األزمــات والتــي تتطلــب التباعــد االجتماعــي.
تحتــاج نمــاذج التعلــم الهجي ــن للتطوي ــر بمــا يناســب تطــورات األنظمــة التكنولوجيــا وهــذا مــا يتفــق مــع مــا قدمتــهدراســات (الســيف2009 ،؛ .)Bates, 2005; Silander et al., 2004
تحتــاج البنيــة التحتيــة بالجامعــات محــل الدراســة لتحديثــات فــي املعامــل والسي ــرفرات ومواقــع اإلنت ــرنت ومنصاتهــاالتعليميــة للتطوي ــر املســتمر مــع توفي ــر الب ـرامج التدريبيــة للطــاب ،وضــرورة رفــع ســرعة وســعات اإلنت ــرنت
بالجامعــات.
أن الجامعــات وفــرت آليــات تنفيــذ لشــرح املحاض ـرات للطــاب واســتخدمت املنصــات التعليميــة ،ونظمــت حضــورالفــرق الد اســية بالكليــات بالتبــادل عــن ُبعــد ،ومنحــت لهــم املرونــة فــي التعامــل فــي نســبة الحضــور ً
طبقــا لظــروف كل
ر
كليــة وســعة قاعاتهــا ومعاملهــا.
نقص الخبـرات لدى معظم املتعامليـن بالجامعة محل الدراسة بالتقنيات الدقيقة لشبكة اإلنتـرنت.تســتخدم املواقــع اإللكت ــروني للجامعــات األهليــة محــل الدراســة بشــكل غي ــر صحيــح فــي إدارة التســويق» الت ــرويجً
تحديــدا « ذلــك مــن وجهــة نظــر الطــاب.
ضعــف البنيــة التحتيــة لإلنت ــرنت فــي أغلــب الكليــات وخاصــة عنــد التعامــل مــع أعــداد كبي ــرة فــي توقيــت مت ـزامن وهــذهالنتيجة تتفق مع دراســات (.)Alharbi et al., 2013; Lawhon, 2003
قــد ُيحــرم املتعلــم عــن بعــد مــن فرصــة التواصــل ًوجهــا لوجــه والتعــاون والتفاعــل املتبــادل عندمــا يتــم التخلــي عــن
تجربــة الفصــل الدرا�ســي التقليديــة .وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســات (.)Alharbi et al., 2013; Lawhon, 2003

توصيات الدراسة

زيــادة فرصــة التواصــل ًوجهــا لوجــه والتعــاون والتفاعــل املتبــادل بي ــن الطــاب واملعلمي ــن مــن خــال تطوي ــر نمــاذج التعلــم
الهجي ــن بمــا يتناســب مــع التطــور الســريع ألنظمــة التكنولوجيــا.
زيــادة كفــاءة املتعاملي ــن مــع تكنولوجيــا التعليــم مــن خــال تدريــب الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس علــى ضــرورة التحــولالكامــل للتعليــم عــن بعــد والتعلــم مــن األخطــاء الســابقة للتعليــم املفتــوح.
أن يتجه التصميم لبـرمجيات التعلم الهجيـن للتعلم باإلنتـرنت وما يتطلبه من توافر مهارات متعددة.دعــم املواقــع اإللكت ــرونية للجامعــات بمــا يتناســب مــع إمكانيــات الجامعــات ،وذلــك مــن خــال دعــم البنيــة التحتيــة فــياملعامــل والسي ــرفرات ومواقــع اإلنت ــرنت ومنصاتهــا التعليميــة والتطوي ــر املســتمر لهــا ،ورفــع ســرعة وســعات اإلنت ــرنت.
تطوي ــر الوسائل الت ــرويجية باستخدام املواقع اإللكت ــرونية حيث يقدم الت ــرويج من خالل املواقع فرصة مثي ــرة للتوسعواتمام املجهودات الت ــرويجية.
نشر ثقافة االهتمام باملواقع اإللكت ــرونية بي ــن كافة الجامعات ،والعمل على تطوي ــر الخدمات التي تقدمها ،مع تفعيل دوراقت ـراحات العمالء في أعمال التطوي ــر والتحسي ــن لألداء من خالل إجراء االستقصاءات حول سبل تنميتها.
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جدول رقم ()9
الدليل اإلرشادي لتنفيذ توصيات الدراسة

التوصية

املسئول عن
التنفيذ

آليات التنفيذ

 عقد اجتماعات وورش العمل.تطويـر نماذج التعلم الهجيـن بما
ألنظمة اإلدارة
العليا  -إشراك الطالب في عمليات التخطيط.
يتناسب مع التطور السريع
بالجامعات - .التوعية باملفاهيم الحديثة.
التكنولوجيا.
تدريب الطالب وهيئة التدريس على اإلدارة
العليا عقد ورش العمل ودورات تدريبية.
والتنفيذية.
التحول للتعليم عن بعد.
ـرمجيات
أن يتجه التصميم
للتعلم لبباإلنتـرنت وما اإلدارة العليا عقد اجتماعات وورش العمل.
التعلم الهجيـن
توافر مهارات متعددة والتنفيذية .البحث في البـرمجيات املتطورة.
يتطلبه من
دعم املواقع اإللكتـرونية
للجامعات اإلدارة العليا عقد اجتماعات وورش العمل.
إمكانيات
بما يتناسب مع
والتنفيذية .البحث في البـرمجيات املتطورة.
الجامعات
نشر ثقافة االهتمام باملواقع
اإللكتـرونية

اإلدارة
العليا عقد اجتماعات وندوات وورش العمل
والتنفيذية.

تطويـر الوسائل التـرويجية
باستخدام املواقع اإللكتـرونية

اإلدارة العليا عقد اجتماعات وورش العمل.
البحث في البـرمجيات املتطورة
والتنفيذية .الستخدامها في النشاطات التـرويجية.

املصدر :الجدول من إعداد الباحثة

التوجهات البحثية املستقبلية

اإلطارالزمني

املبـررات

خالل عام أو حصول الطالب على
خدمة تعليمية متميـزة.
عاميـن
خالل عام
درا�سي

رفع كفاءة املنفذيـن
والطالب.

خالل عام
درا�سي

حصول الطالب على
خدمة تعليمية متميـزة.

خالل عام الوصول ملستوى يناسب
تطورات ظروف العمل
درا�سي
وتكنولوجيا العصر
خالل عام
درا�سي ،وتتم تطويـر ظروف العمل.
بصورة مستمرة
تتم بصورة
مستمرة

تطويـر ظروف العمل.

فــي ضــوء البحــث الحالــي ،تو�صــى الباحثــة بإجـراء العديــد مــن الدراســات املســتقبلية ،حــول موضــوع املواقــع اإللكت ــرونية
فــي تحسي ــن األداء بالجامعــات ،والتــي تــم التوصــل إليهــا أثنــاء إجـراء البحــث الحالــي ،ومنهــا:
دور إدارة عالقات العمالء اإللكتـرونية في تحسيـن أداء الجامعات (دراسة مقارنة بيـن الجامعات الحكومية واألهلية).دور املواقع اإللكتـرونية في تحسيـن األداء بـقطاع (البنوك /الفنادق /السياحة الدينية).املواقع اإللكتـرونية للجامعات ودورها في تحسيـن التعليم الهجيـن.دور املواقع اإللكتـرونية في تحسيـن التسويق بقطاع (البنوك /الفنادق /السياحة الدينية).-دور بـرامج التواصل االجتماعي في التسويق اإللكتـروني بقطاع (البنوك /الفنادق /السياحة الدينية).
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ABSTRACT
The study aims to determine the role of the private Universities websites in improving performance in
light of crises, and spreading awareness of the importance of the role of websites in improving performance.
It also clarifies the role of websites in improving performance through the application of blended learning,
and improving promotional activities from the students’ point of view. The study found a statistically signif
icant effect of Universities’ use of websites in improving performance by providing hybrid education and
electronic promotion. It also found that there is a vast inexperience of most personnel in the Universities
under study in relation to the use of accurate techniques for managing websites on the Internet. Also, the
websites utilization is not ideal in promotion management in private Universities from the students’ point
of view.
The study recommends the necessity of increasing opportunities for mutual interaction between stu
dents and teachers by developing learning models using hybrid education. Moreover, to increase the effi
ciency of the personnel in charge of educational technology through training, as well as to have a complete
transformation into distance education. Finally, it suggests that this take place through supporting Univer
sity’s websites with all available means to develop promotional techniques.

Keywords: Websites, traditional education, hybrid education, promotion, disasters and crises, private
Universities.
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