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رؤية اجلامعة
لعلمي ،وترسيخ مكانتها القيادية يف بناء جمتمع فلسطيين قائم على العلم
الريادة والتميز واإلبداع يف جماالت التعليم
اجلامعي املفتوح ،وخدمة اجملتمع ،والبحث ا ّ
ّ
واملعرفة.

رسالة اجلامعة

لعلمي ،وبناء
إعداد خرجيني مؤهلني لتلبية حاجات اجملتمع ،قادرين على املنافسة يف سوق العمل احمللي واإلقليمي ،واإلسهام الفاعل واملتميز يف جمال البحث ا ّ
لعلمي يف
القدرات التقنية والبشرية ،من خالل تقديم برامج تعليمية وتدريبية على وفق أفضل ممارسات التعليم املفتوح وأساليب التعليم املدمج ،وتعزيز بيئة البحث ا ّ
إطار من التفاعل اجملتمعي والتعاون والشراكة وتبادل اخلربات مع األطراف املعنية كافة ،مع مراعاة أحدث معايري اجلودة والتميز.

القيم اليت تؤمن بها اجلامعة

لتحقيق رؤية اجلامعة ورسالتها وأهدافها ،تعمل اجلامعة على تطبيق وترسيخ اإلميان بالقيم اآلتية:

♦ ♦الريادة والتميز.

لقومي.
♦ ♦االنـتـماء الوط ّ
ين وا ّ

♦ ♦دميقراطية التعليم وتكافؤ الفرص.
♦ ♦احلرية األكادميية والفكرية.
♦ ♦احرتام األنظمة والقوانني.
♦ ♦الشراكة اجملتمعية.

♦ ♦اإلدارة باملشاركة.

♦ ♦اإلميان بدور املرأة الرياديّ .
♦ ♦النزاهة والشفافية.
♦ ♦التنافسية.

اجمللة

جملة علمية حمكمة سنوية تصدر عن عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي ،وقد صدر العدد األول منها يف كانون ثاني /عام  2007م .وتنشر اجمللة البحوث

والدراسات األصلية املرتبطة بالتخصصات العلمية ألعضاء اهليئة التدريسية والباحثني يف جامعة القدس املفتوحة وغريها من اجلامعات احمللية والعربية والدولية ،مع

اهتمام خاص بالبحوث املتعلقة بالتعليم املفتوح والتعلم االلكرتوني ،واملراجعات والتقارير العلمية وترمجات البحوث شريطة أن ال تكون الورقة منشورة يف جملد املؤمتر

أو أية جملة أخرى.

وقد حصلت على معامل التأثري العربي ،وحتمل الرقم املعياري الدولي للنسخة اإللكرتونية ) ،(E-ISSN: 2520-5692وللنسخة املطبوعة

).(P-ISSN: 2074-5656
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قواعد النشر والتوثيق
أوالً  -متطلبات إعداد البحث:
جيب أن تتضمن مسودة البحث اآلتي:
1 .1صفحة منفصلة عليها :اسم الباحث /الباحثني وعنوانه /هم بعد عنوان البحث مباشرة باللغتني العربية واإلجنليزية ،ويذكر بريده/هم اإللكرتوني.
2 .2ملخصني أحدهما باللغة العربية واآلخر باإلجنليزية يف حدود ( )200 - 150كلمة لكل منهما ،يتضمنان كلمات مفتاحية ال يزيد عددها عن ست كلمات.
3 .3مسودة البحث وتتكون من األجزاء اآلتية:
● ●مقدمة :وتتضمن اإلطار النظري للبحث ،وتكون الدراسات السابقة جزء منها ومندجمة يف جسم املقدمة (أي بدون عنوان مستقل).
● ●مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها و/أو فرضياتها.
● ●أهمية الدراسة وحدودها وحمدداتها.
● ●تعريف املصطلحات وتتضمن التعريفات النظرية واإلجرائية.
● ●إجراءات الدراسة :وتتضمن منهج الدراسة ،وجمتمع الدراسة ،والعينة ،وأدوات الدراسة ،وصدق األداة وثباتها ،وطريقة حتليل البيانات.
● ●النتائج واملناقشة :ويشتمل هذا القسم على نتائج التحليل واجلداول واألشكال البيانية والتعليق عليها.
● ●التوصيات.
● ●اهلوامش.
● ●املصادر واملراجع ،وتصنيفها إىل عربية وأجنبية.
● ●املالحق ،إن وجدت.

ً
متسلسال ،وتكتب أمساؤها وعناوينها وامللحوظات التوضيحية حتتها.
4 .4تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف النص ،وترقم ترقيما
ً
ً
متسلسال وتكتب عناوينها فوقها .أما امللحوظات التوضيحية فتكتب حتت اجلداول.
ترقيما
5 .5تدرج اجلداول يف النص وترقم

المجلة الفلسطينية

للتعليم المفتوح والتعلم اإللكتروني

ثانياً  -شروط تسليم البحث:
1 .1رسالة موجهة من الباحث إىل رئيس هيئة التحرير تتضمن رغبته يف نشر حبثه يف اجمللة َ
وحيدّد فيها التخصص الدقيق للبحث.
ً
فصال أو جزءاً من كتاب منشور.
2 .2تعهد خطي من الباحث بأن حبثه مل ينشر ،أو مل يقدم للنشر يف دورية أخرى ،وأنه ليس
3 .3سرية ذاتية مقتضبة للباحث تتضمن :امسه الرباعي ،ومكان عمله ،والدرجة العلمية ،ورتبته األكادميية ،وختصصه الدقيق ،إضافة إىل بريده اإللكرتوني
ورقمي هاتفه الثابت والنقال.
ّ

4 .4نسخة كاملة من أداة مجع البيانات (االستبانة أو غريها) ،إذا مل تكن قد وردت يف صلب البحث أو يف مالحقه.
5 .5أن يتجنب الباحث أية إشارة قد تدل على شخصيته يف أي موقع من صفحات البحث ،وذلك لضمان السرية التامة يف عملية التحكيم.

ثالثاً  -شروط النشر:
تؤكد هيئة التحرير على ضرورة االلتزام بشروط النشر بشكل كامل ،إذ إن البحوث اليت ال تلتزم بشروط النشر سوف لن ينظر فيها ،وتعاد امللحوظات بشأنها

ألصحابها مباشرة حتى يتم التقيد بشروط النشر.

1 .1تقبل األحباث باللغتني العربية واإلجنليزية على أن تكون مكتوبة بلغة سليمة خالية من األخطاء النحوية واللغوية.
2 .2تقدم طلبات نشر األحباث من خالل املوقع اإللكرتوني للمجلة على الرابط اآلتيhttps://journals.qou.edu/index.php/jropenres :
بصيغة ( ،)Wordمع مراعاة اآلتي:

● ●األحباث املكتوبة باللغة العربية يستخدم اخلط  Simplified Arabicحبجم ( )16غامق للعنوان الرئيس ،و( )14غامق للعناوين الفرعية،

و ( )12عادي لباقي النصوص ،و ( )11عادي للجداول واألشكال.

● ●األحباث املكتوبة باللغة اإلجنليزية يستخدم اخلط  Times New Romanحبجم ( )14غامق للعنوان الرئيس ،و( )13غامق للعناوين

الفرعية ،و ( )12عادي لباقي النصوص ،و ( )11عادي للجداول واألشكال.
● ●املسافة بني األسطر :مفردة.
● ●اهلوامش لألحباث باللغتني العربية واإلجنليزية:

  )2(-سم لألعلى و ( )2.5لألسفل ،و( )1.5سم للجانبني األمين واأليسر.3 .3أال يزيد عدد كلمات البحث عن ( )7000كلمة ،ومبا ال يزيد عن ( )25صفحة حجم ( ،)A4مبا يف ذلك األشكال والرسوم واجلداول واهلوامش
واملراجعً .
علما بأن املالحق ال تنشر ،إمنا توضع لغايات التحكيم فحسب.
4 .4أن يتسم البحث باجلدة واألصالة واملوضوعية ،وميثل إضافة جديدة إىل املعرفة يف ميدانه.
ً
خطيا ،وبعدم تقديم حبثه للنشر إىل أية جهة أخرى إىل حني االنتهاء من إجراءات التحكيم
5 .5أن ال يكون منشوراً أو قدم للنشر يف جملة أخرى ،وأن يتعهد الباحث
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واختاذ القرار املناسب بهذا الشأن ،ويتعهد الباحث الرئيس بأنه أطلع على شروط النشر يف اجمللة والتزم بها .أن يتسم البحث باجلدة واألصالة واملوضوعية،

وميثل إضافة جديدة إىل املعرفة يف ميدانه.

ً
فصال أو جزءاً من كتاب منشور.
6 .6أن ال يكون البحث
7 .7ال جيوز نشر البحث أو أجزاء منه يف مكان آخر ،بعد إقرار نشره يف اجمللة ،إال بعد احلصول على كتاب خطي من عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف
اجلامعة.

8 .8حتتفظ اجمللة حبقها يف أن تطلب من الباحث أن يعيد صياغة حبثه ،أو أي جزء منه مبا يتناسب وسياستها يف النشر ،وللمجلة إجراء أية تعديالت شكلية
تتناسب وطبيعة اجمللة.

9 .9األحباث املكتوبة باللغة العربية ،على الباحث أن يرفق قائمة املصادر واملراجع مرتمجة إىل اللغة االجنليزية ،إضافة إىل قائمة املصادر واملراجع املكتوبة باللغة العربية.
1010جيب أن يرفق مع البحث ملخصان أحدهما باللغة العربية وآخر باللغة اإلجنليزية ،يف حدود ( )200-150كلمة لكل منهما ،ويراعى أن يتضمن امللخص
أهداف البحث ومشكلته ومنهجه وأبرز النتائج اليت توصل إليها ،ويثبت الباحث يف نهاية امللخص ست كلمات مفتاحية ( )Key Wordsكحد أقصى
ليتمكن اآلخرون من الوصول إىل البحث من قواعد البيانات.

1111أن يشري الباحث إىل أنه استل حبثه من رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه إذا فعل ذلك ،يف هامش صفحة العنوان.
1212ال تعاد البحوث اليت ترد إىل اجمللة إىل أصحابها سوا ًء قبلت للنشر أم مل تقبل.
1313تعتذر اجمللة عن عدم النظر يف البحوث املخالفة للتعليمات وقواعد النشر.
1414يلتزم الباحث بدفع النفقات املرتتبة على إجراءات التحكيم حال طلبه سحب البحث ورغبته يف عدم املضي يف إجراءات التقويم.
1515يبلغ الباحث بالقرار النهائي هليئة التحرير بقبول حبثه أو رفضه يف غضون ثالثة إىل ستة أشهر من تاريخ استالم البحث.

رابعاً  -التوثيق:
1 .1على الباحث استخدام منط ” “APA Styleيف توثيق األحباث العلمية والتطبيقية ،كاآلتي:
● ●يشار إىل املرجع يف املنت بعد فقرة االقتباس مباشرة وفق الرتتيب اآلتي" :اسم عائلة املؤلف ،سنة النشر ،رقم الصفحة".
● ●ترتب قائمة املصادر واملراجع يف نهاية البحث وفق الرتتيب األلف بائي (األبتثي) لكنية /لقب املؤلف ،ثم يليها اسم املؤلف ،عنوان الكتاب أو

البحث( ،مكان النشر ،الناشر ،الطبعة ،سنة النشر) ،اجلزء أو اجمللد ،وجيب أن ال حتتوي القائمة على أي مصدر أو مرجع مل يذكر يف منت البحث.
 يف حالة عدم وجود طبعة يضع الباحث (د.ط). -يف حالة عدم وجود دار النشر يضع الباحث (د.د).
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 يف حالة عدم وجود مؤلف يضع الباحث (م). -يف حالة عدم وجود سنة أو تاريخ نشر يضع الباحث (د.ت).

ً
غامضا من كلمات أو مصطلحات باستخدام طريقة احلواشي يف املنت ،حيث يشار إىل املصطلح املراد توضيحه برقم يف أعلى
2 .2يستطيع الباحث تفسري ما يراه
املصطلح ،ثم يشار هلذه اهلوامش يف قائمة منفصلة قبل قائمة املصادر واملراجع.

مالحظة :ملزيد من املعلومات حول آلية التوثيق بنظام  ،APAميكنك االطالع على املعلومات املتوافرة على الصفحة اإللكرتونية لعمادة الدراسات العليا

والبحث العلمي:

https://journals.qou.edu/recources/pdf/apa.pdf

خامساً  -إجراءات التحكيم والنشر:
ترسل البحوث املقدمة للنشر إىل متخصصني لتحكيمها حسب األصول العلمية ،ويلقى البحث القبول النهائي بعد أن جيري الباحث التعديالت اليت يطلبها

احملكمون ،والباحثون مسؤولون عن حمتويات أحباثهم ،فالبحوث املنشورة تعرب عن وجهة نظر معديها وليس عن وجهة نظر اجمللة .كما أن البحوث املرسلة إىل اجمللة
ختضع لفحص أولي تقوم به هيئة التحرير ،لتقرير أهليتها للتحكيم والتزامها بقواعد النشر ،وحيق هليئة التحرير أن تعتذر عن قبول البحث دون إبداء األسباب.
وتتم إجراءات التحكيم والنشر وفق اآلتي:
1 .1تقوم هيئة التحرير مبراجعة البحوث املرسلة إىل اجمللة للتأكد من استيفائها ملعايري النشر يف اجمللة ،ولتقرير أهليتها للتحكيم.
2 .2ترسل البحوث املستوفية ملعايري النشر إىل اثنني من احملكمني من ذوي االختصاص ،ختتارهم هيئة التحرير بسرية تامة ،من بني أساتذة متخصصني يف اجلامعات
ومراكز البحوث داخل فلسطني وخارجها ،على أال تقل رتبة احملكم عن رتبة صاحب البحث.

3 .3يقدم كل حمكم تقريراً عن مدى صالحية البحث للنشر.
4 .4إذا اختلفت نتيجة احملكمني (أحدهما مقبول واآلخر مرفوض) ،يرسل البحث حملكم ثالث لرتجيح احلكم ،ويعد حكمه نها ً
ئيا.
5 .5يبلغ الباحثون بقرار هيئة التحرير بقبول حبثه أو رفضه يف غضون ثالثة إىل ستة أشهر من تاريخ استالم البحث ،وبعد إجراء التعديالت عليه إن وجدت.
6 .6يزود الباحث بنسخة من العدد الذي نشر فيه حبثه ،ويتم إرسال نسخة من العدد إىل مكتب اجلامعة يف األردن للباحثني من خارج فلسطني ،ويتحمل الباحث
تكلفة النقل من األردن إىل مكان إقامته.

سادساً  -أخالقيات البحث العلمي:

1 .1االلتزام مبستوى أكادميي ومهين عا ٍل يف مجيع مراحل البحث ،ابتدا ًء من مرحلة تقديم مقرتح البحث ،ومروراً بإجراء البحث ،ومجع البيانات ،وحفظها،
وحتليلها ،ومناقشة النتائج ،وانتها ًء بنشرها بكل أمانة ودون حتريف أو انتقائية أو إغفال للمنهج العلمي الصحيح.
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2 .2االلتزام باالعرتاف الكامل جبهود كل الذين شاركوا يف البحث من زمالء وطلبة بإدراجهم ضمن قائمة املؤلفني ،وكذلك االعرتاف مبصادر الدعم املادي واملعنوي
الذي استخدم إلجراءات البحث.

3 .3االلتزام بإسناد أية معلومات مستعملة يف البحث ملصدرها األصلي ،وكذلك االلتزام بعدم النقل احلريف ألية نصوص من مصادر أخرى دون إسنادها للمصدر أو
املرجع الذي أخذت منه.

4 .4االلتزام بعدم إجراء أية أحباث قد تضر باإلنسان أو بالبيئة ،وااللتزام بأخذ موافقة مسبقة من اجلامعة (أو من جلنة أخالقيات البحث إن وجدت) حني إجراء
أية أحباث على اإلنسان أو البيئة ،وااللتزام بأخذ موافقة مسبقة من اجلامعة أو املركز البحثي أو املؤسسة اليت يعمل فيها الباحث أو من جلنة أخالقيات البحث

العلمي إن وجدت.

5 .5االلتزام بأخذ موافقة خطية من كل فرد من األفراد الذين يستخدمون كموضوع للبحث بعد إعالمهم بكل ما يرتتب على اشرتاكهم من عواقب ،وكذلك االلتزام
بعدم نشر نتائج البحث يف مثل هذه احلاالت إال بشكل حتليل إحصائي يضمن سرية املعلومات الفردية اليت مجعت حول هؤالء األفراد.

سابعاً  -حقوق امللكية الفكرية:
1 .1تلتزم اجمللة باحرتام حقوق امللكية الفكرية.
2 .2على الباحثني احرتام حقوق امللكية الفكرية.
3 .3تؤول حقوق طبع البحث ونشره إىل اجمللة عند إخطار صاحب البحث بقبول حبثه للنشر ،وإذا رغب الباحث /الباحثني يف إعادة نشر البحث فإنه يتوجب
احلصول على موافقة خطية من عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي يف اجلامعة.

4 .4ال جيوز نشر أو إعادة نشر البحوث إال بعد أخذ موافقة خطية من عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.
5 .5حق املؤلف يف أن ينسب البحث إليه ،وذكر امسه على كل النسخ اليت تنتج للجمهور بأي شكل كانت ،ويف كل نسخة أو طبعة من املصنف.
6 .6حق املؤلف يف طلب أن تنسب مؤلفاته إليه بامسه الشخصي.
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readiness attributed to the years of experience variable
in favor of teachers with over 10 years of experience.
The study suggested several recommendations: the
most important one was the need to ensure direct
communication between science teachers and their
students during the distance education process. In
addition, the Ministry should focus more on providing
teachers with technical support and developing the
platform so that the method of presenting the scientific
material is attractive to students.
Keywords: Degree of readiness, distance
learning, science teachers, Corona pandemic.

امللخص:
هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل درجة جاهزية معلمي
العلوم يف املدار�س احلكومية الأردنية يف العا�صمة عمان للتعليم عن
بعد يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم .متثلت عينة الدرا�سة من
معلما ومعلمة .ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي،
(ً )183
وجلمع البيانات مت تطوير ا�ستبانة درجة جاهزية معلمي العلوم يف
املدار�س يف �صورة مقيا�س من ( )46فقرة موزعة على ( )3جماالت:
ت�صميم املحتوى ،املعوقات التي تواجه املعلم يف جمال التعليم عن
بعد ،والدعم املقدم من الوزارة للمعلمني ،ومت الت�أكد من �صدقها
وثباتها .و�أظهرت نتائج الدرا�سة � َّأن ا�ستجابات عينة الدرا�سة كانت
موافقة بدرجة متو�سطة يف جمال ت�صميم املحتوى الإلكرتوين،
وموافقة بدرجة مرتفعة يف جمال املعوقات التي تواجه املعلم يف
جمال التعليم عن بعد ،وموافقة بدرجة منخف�ضة يف جمال الدعم
املقدم من الوزارة للمعلمني .كما �أظهرت النتائج عدم وجود فرق
يف تقديرات عينة الدرا�سة تعزى ملتغري للجن�س �أو امل�ؤهل العلمي،
بينما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة
اجلاهزية تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة ل�صالح املعلمني ذوي اخلدمة
�أكرث من (� )10سنوات ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدة تو�صيات �أهمها
�رضورة �ضمان التوا�صل املبا�رش بني معلمي العلوم وطلبتهم �أثناء
عملية التعليم عن بعد ،والرتكيز ب�شكل �أكرب على تقدمي الدعم الفني
للمعلمني وتطوير املن�صة بحيث تكون طريقة عر�ض املادة العلمية
جاذبة للطلبة.
الكلمات املفتاحية :درجة جاهزية ،التعلم عن بعد ،معلمو
العلوم ،جائحة كورونا.

املقدمة:
�شهد العامل يف ال�سنوات الأخرية تطورات تكنولوجية
وانفجارات تقنية ومعلوماتية متالحقة و�رسيعة ،وانفتاح ًا على
الثقافات املختلفة؛ الأمر الذي يحتم من القائمني على امل�ؤ�س�سات
التعليمية جعل التعليم �أكرث فاعلية؛ والتعاي�ش مع كل املتغريات
العاملية ،ملواكبة تلك التغريات والتطورات والتحديات؛ يف �ضوء
االجتاهات العاملية ،و�سيا�سات تطوير التعليم التي �أخذت �أ�شكاال
متعددة منها التنمية املهنية للمعلمني والتعلم الإلكرتوين والتعلم
عن بعد وغريها من �أ�ساليب التطوير مبا ینعك�س على التوظيف
الإيجابي لها.
ولقد �شكلت جائحة كورونا �ضغوطً ا جديدة على خمتلف
جماالت احلياة ومن �أبرزها جمال التعليم (Unesco Education,
) ، 2020لذا كان اللجوء �إىل التعليم عن بعد هو �أ�رسع احللول الطارئة
من �أجل املحافظة على الدرا�سة ،كما َ�شكّل انت�شار الفريو�س عبئا
على الأهل و�أولياء االمور يف البحث عن الو�سيلة املتوفرة وفق
�إمكانياتهم من �أجل ا�ستمرار الأبناء يف تلقي التعليم (Christopher,
 ، )2020حيث �ألقت جائحة كورونا بظاللها على قطاع التعليم يف
العامل �أجمع ،وت�سببت هذه الأزمة يف �إغالق املدار�س واجلامعات
واملراكز التدريبية وكافة امل�ؤ�س�سات التعليمية؛ �إذ تراجع �أ�سلوب
بدل منه التعليم عن بعد ،ل�ضمان ا�ستمرارية
التعليم التقليدي لينت�رش اً
عملية التعليم والتعلم لكونه يدعم التعلم من املنزل ،وبالتايل يقلل
اختالط الأفراد ببع�ضهم ،ويحد من انت�شار الفريو�س ). (Yulia, 2020
�أ�صبح التعليم عن بعد من �ضمن الأ�ساليب الرئي�سة التي جل�أت
اليها الدول ملواجهة تداعيات انت�شار فايرو�س كورونا؛ �أي �أنه �أ�صبح
بالإمكان �إدارة دورة تعليمية كاملة دون احلاجة لوجود الطلبة
واملعلمني يف حيز �ضيق يف الوقت ذاته .حيث حتتاج هذه العملية
�إىل توفر �شبكة الإنرتنت للتوا�صل من خاللها ،ووجود طالب يتابع
كل ما يخ�ص املادة التعليمية من خالل مواقع مربجمة خم�ص�صة،
توفر حلقات النقا�ش املبا�رشة وغري املبا�رشة بني املعلمني والطلبة،
�إ�ضافة �إىل وجود معلم م�ؤهل وم�س�ؤول عن متابعة وتقييم �أداء الطلبة
(�أبو �شعالة. )2020 ،
ويف ظل التطورات ال�رسيعة واملتالحقة للتكنولوجيا يف
ؤ�س�سات
الع�رص الرقمي ،ومطالب الرتبية املتزايدةِ؛ جل�أت امل�
ِ
التعليمية �إىل زيادة االهتمام مبعلميها وتنمية قدراتهم ،واالرتقاء
مب�ستوياتهم ورفع كفاءاتهم املهنية )،(Singh & Upadhya, 2008
وذلك يف �سبيل ت�أدية �أدوارهم املتعددة واملختلفة ،متابعني كل

Abstract:
The study aimed to identify the degree of readiness
of science teachers in the Jordanian public schools in
the capital Amman for distance education in light of the
Corona pandemic from their point of view. The study
sample consisted of 183 male and female teachers.
The study adopted the descriptive survey approach.
For data collection, a questionnaire was developed to
measure the degree of readiness of science teachers in
schools in the form of a scale of 46 items distributed
into 3 fields. In addition, its validity and reliability
were confirmed. The results showed that the responses
of the study sample were statistically significant with
a medium degree in the field of electronic content
design. Moreover, the results showed a high degree
of statistical significance in the field of obstacles
facing teachers in the field of distance education,
and a low degree of a statistical significance in the
field of support provided by the Ministry to teachers.
The results also showed that there was no difference
in the estimates of the study sample due to gender
or academic qualification. However, they showed
statistically significant differences in the degree of
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د .فواز حسن شحادة
أ .ندى عودة مصلح

درجة جاهزية معلمي العلوم في املدارس احلكومية األردنية
في العاصمة عمان للتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم

ما هو جديد يف ميدان عملهم ،م�ؤكدين على �رضورة و�أهمية جود َة
أداء التعليمي ملعلم الع�رص احلا�رض وامل�ستقبل من جراء ذلك
ال َ
(. )Buzzetto, 2012
ويعد املعلم �أحد �أهم �أركان العملية التعليمية الرتبوية
الناجحة �إذ ي�ؤدي الدور الأهم يف عملية نقل املعارف واملهارات
واملعلومات واخلربات للطلبة ،ويجعلهم قادرين على مواجهة جميع
ال�صعوبات التي تواجههم يف امل�ستقبل )(Elis & Goodyear, 2010
فقد فر�ض التطور التكنولوجي نف�سه على نواحي احلياة كافة،
لزاما �أن تتغري �أدوار املعلم التقليدية التي كانت تركز على
و�أ�صبح ً
التلقني ،وتعتربه امل�صدر الرئي�سي للمعلومات� ،إىل �أدوار جديدة
تتنا�سب مع تغريات الع�رص الرقمي بطريقة متكن الطلبة من اكت�ساب
مهارات جديدة تعينهم على القيام بالأدوار وامل�س�ؤوليات املتجددة
( )Zhang, 2017وحتى ي�ستطيع املعلم تقدمي تعليم نوعي متميز
يتنا�سب مع احتياجات هذا الع�رص باعتباره �أحد املحركات الهامة
يف العملية التعليمية من خالل تلك التقنيات احلديثة
). (Vandenbroucke, et al, 2018
وقد �أ�شارت العديد من الأدبيات والدرا�سات �إىل ق�صور يف
عموما بالكفايات واملهارات التي يحتاجونها يف
تزويد املعلمني
ً
الع�رص الرقمي كدرا�سة )(Ibrahim, Adzraai, Sueb & Dalim,2019
التي ذكرت ب�أن برامج �إعداد املعلمني غري كافية لتزويد معلمي
امل�ستقبل باملهارات الالزمة لهم للتدري�س يف املدار�س ،ودرا�سة
�أبو الرب ( ,)Abualrob, 2019التي �أ�شارت �إىل �أن للمعلمني دوراً
يف تعزيز كفايات ومهارات طلبتهم يف القرن احلادي والع�رشين،
والتي ال يزال �أقل من التوقعات ،حيث �إن �أدائهم فيما يتعلق بتدريب
طلبتهم على املهارات التي يحتاجونها يف هذا القرن مل ي�صل حتى
�إىل امل�ستوى املن�شود)Caruth, 2013( .
ويعرف التعليم عن بعد ب�أنه ذلك النوع �أو النظام من التعليم
الذي يقدم فر�ص تعليمية وتدريبية للمتعلم دون االلتزام بوقت
ومكان حمدد ملن ال ي�ستطيع ا�ستكمال الدرا�سة �أو يعيقه العمل عن
االنتظام يف التعليم النظامي ،ويعترب بديال عن التعلم التقليدي �أو
مكملاً له ويتم حتت �إ�رشاف م�ؤ�س�سة تعليمية م�س�ؤولة عن �إعداد املواد
التعليمية ،والأدوات الالزمة التي ميكن �أن ت�ساعد يف االت�صال ذي
االجتاهني بني املعلم واملتعلم (�سامل . )2014 ،يف حني عرف بريغ
و�سيمون�سون ( )Berg & Simonson, 2018ب�أنه منظومة تفاعلية
ترتبط بالعملية التعليمية ،وتقوم هذه املنظومة باالعتماد على
وجود بيئة �إلكرتونية تعر�ض للمتعلم املقررات والأن�شطة بوا�سطة
ال�شبكات الإلكرتونية والأجهزة الذكية .كما ُعرف التعليم عن بعد
ب�أنه عملية منظمة تهدف �إىل حتقيق النتاجات التعليمية ،با�ستخدام
و�سائل تكنولوجية توفر �صو ًتا و�صورة و�أفالم وتفاعل بني املتعلم
واملحتوى والأن�شطة التعليمية يف الوقت والزمن املنا�سب له( (�Basi
. )laia & Kvavadze, 2020
ويرى العاين (� )2015أن الفكرة الأ�سا�سية من عملية التعليم
عن بعد هي توفري املعلومات و�إي�صالها للمتعلم ،وتعزيز املهارات
واخلربات واملعارف احلالية ،و�إ�ضافة �أخرى جديدة لهم ،وذلك من
خالل ا�ستخدام عدد متنوع من الو�سائل والطرائق التقنية والأ�ساليب
احلا�سوبية؛ الخت�صار الوقت واجلهد والتكلفة .ومن هنا ف�إن التعليم
عن بعد �ساهم يف �إك�ساب املتعلم للخربة واملعرفة واملهارة التي

لها عالقة باملحتوى العلمي الذي يبحث عنه املتعلم ،مما ي�ؤدي �إىل
�سهولة الفهم و�رسعته� .أما مهدي ( )2018في�شري �إىل �أن التقنيات
فر�صا للمعرفة بطرائق خمتلفة
اجلديدة مبا فيها الإنرتنت �أتاحت ً
وجديدة ،فقد �أ�صبحت حتمل العلم للمتعلم يف مكان وزمان يختاره
بدال من ذهابه للتعلم يف �أماكن بعيدة.
ويعتمد التعليم عن بعد على كفايات التعليم الإلكرتوين
يف تقدمي املحتوى التعليمي للطلبة بطريقة فاعلة ،من خالل
اخل�صائ�ص الإيجابية التي يتميز بها؛ كاخت�صار الوقت ،واجلهد،
والكلفة االقت�صادية و�إمكانياته الكبرية يف تعزيز تعلم الطلبة،
وحت�سني م�ستواهم العلمي ب�صورة فاعلة ،عالوة على توفري بيئة
تعليمية م�شوقة ومتفاعلة لكل من املدر�سني والطلبة يتم فيها
التخل�ص من حمددات الزمان واملكان ،وال�سماح للطلبة بالتعلم
يف �ضوء �إمكانياتهم وقدراتهم العلمية وم�ستوياتهم املعرفية
(�أحمد. )2019 ،
وال �شك �أن التعليم عن بعد فر�ض نف�سه بقوة نتيجة جائحة
كورونا ،لكن هذا االنتقال يتطلب الت�شديد على توافر عنا�رص عدة
تدعم االنتقال املرن من التعليم التقليدي �إىل التعليم عن بعد ،ومن
هذه العنا�رص :توافر اخت�صا�صيني يف �صناعة املحتوى الرقمي،
أي�ضا ،ت�شكيل خلية طوارئ تربوية
وتوفري التدريب التقني للمعلمنيً � ،
ملتابعة امل�شكالت ،بالإ�ضافة �إىل توفري الدعم النف�سي واللوج�ستي
للمتعلمني ،وو�ضع الت�صورات التي حت�سن نواجت وخمرجات التعليم
(. )UNESCO, 2020
وقد �صنف االتربي ( )2019الأدوار واملتطلبات الواجب
توفرها يف معلم العلوم ،والتي ت�ؤهله للنجاح يف مثل هذا النوع من
قدرا من
التعلم� :أن ميتلك رغبة يف هذا النوع من التعلم ،يحقق لذاته ً
املعرفة التكنولوجية ي�ستخدمها يف �إحداث عملية التعليم والتعلم،
و�إمداد املتعلمني باملعرفة ،وتدريبهم على الرجوع �إىل امل�صادر
املعرفية والتقنية لإثراء املنهج ،وامل�شاركة يف برجمة بع�ض
الوحدات التعليمية وت�صميمها ،والتدريب على �إعداد وت�صميم مواقع
وحتميلها على ال�شبكة ،وملم بقدر منا�سب بالثقافة التكنولوجية،
�شيوعا� .إ�ضافة
ولديه القدرة على ا�ستخدام خدمات الإنرتنت الأكرث
ً
�إىل فهم خ�صائ�ص املتعلمني واحتياجاتهم ،تغطية حمتوى املقرر
والرتكيز على الأهداف الرتبوية ،تبني �أ�ساليب تدري�س متنوعة،
الإملام بالثقافة الإلكرتونية مب�ستوى �أعلى من م�ستوى املتعلم،
حتقيق التغذية الراجعة والتوا�صل مع الطلبة والإجابة على
ا�ستف�ساراتهم ،والإملام مب�شكالت نظم الت�شغيل وفهم �أدواته.
وي�شري كل من )(Basilaia, Kvavadze, 2020; Yulia, 2020
�أن التعليم عن بعد ميكن �أن يكون فاع ًال �إذا قام معلمو العلوم
بتنظيم املحتوى التعليمي :فقد يلج�أ املعلمون �إىل تبني ت�صميم ًا
تعليمي ًا لإعداد مادة تعليمية حتقق الأهداف بفاعلية ،ودرا�سة
احتياجات الطالب التعليمية ،وحتديد الأهداف والو�سائل املنا�سبة
لتحقيقها ،واختيار �أدوات القيا�س والتغذية الراجعة .واختيار
الو�سائل التعليمية املنا�سبة :ويحدد اختيار الو�سائل التعليمية
باختيار الربجمية التعليمية املنا�سبة للتوا�صل ،وو�سيلة التوا�صل
الفعالة واملنت�رشة بني الطلبة .وحتديد �أدوات القيا�س :لأن التعليم
عن بعد يعاين من �ضعف يف موثوقية التقييم و�صعوبة �ضبط تنفيذ
االختبارات ،وتعذر عملية املراقبة تفاديا للغ�ش ،فقد بلج�أ املعلمون
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�إىل التقومي التكويني خالل التفاعل مع الطلبة� ،أو ا�ستخدام التقومي
احلقيقي� .إ�ضافة �إىل تفريد التعلم ،وتلبية احتياجات و�أمناط التعلم
املختلفة؛ وذلك مبراعاة تنوع �أمناط التعلم بني الطلبة ،ومراعاة
كفاياتهم احلا�سوبية ،ومراعاة ظروفهم من حيث �أوقات الدرا�سة،
واختالف جودة ال�شبكات والأجهزة لديهم ،والنمو املهني ،وحت�سني
املعلم با�ستمرار لكفاياته الإلكرتونية ،وحت�سني م�ستوى اجلاهزية
ال�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف عملية التعليم.
و�أو�ضح (ال�رشهان )2014 ،مربرات تبني التعليم عن بعد
ومنها :التوجهات العاملية ،وتو�صيات املنظمات املخت�صة ،وذلك
لتوفري التعليم اجلامعي لأكرب عدد من �رشائح املجتمع كافة .مربرات
اجتماعية وثقافية فالتعليم عن بعد يوفر فر�ص التعليم اجلامعي
ملن مل يحالفهم احلظ يف االلتحاق ب�إحدى اجلامعات التقليدية
لأ�سباب اجتماعية �أو ثقافية فهو يعد و�سيلة مثالية مل�ساعدة الأفراد
الذين ال ي�ستطيعون مغادرة مواقعهم اجلغرافية .مربرات ب�رشية
وجغرافية فتزايد ال�سكان الكبري يزيد ال�ضغط على م�ؤ�س�سات التعليم
بجميع مراحله ،وتوفري التعليم عن بعد يجنب الدول �سلبيات كثرية
ب�سبب عدم قدرة اجلميع على اللحاق بركب التعليم .مربرات �إن�سانية
ونف�سية .مربرات اقت�صادية فالعالقة بني التعليم واالقت�صاد عالقة
تبادلية ،فالتعليم عامل �أ�سا�سي للتنمية االقت�صادية .مربرات
�سيا�سية� ،إن �إغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية يف العديد من الدول ب�سبب
احلروب يحرم العديد من الأفراد من حقهم يف التعليم واحلل الأمثل
لذلك هو تفعيل التعليم عن بعد .ويف الوقت احلا�رض كان تف�شي وباء
كورونا �سب ًبا رئي�س ًا لتحول التعليم يف جميع دول العامل من التعليم
الوجاهي للتعليم عن بعد للحفاظ على �صحة الطلبة واملعلمني.
ومن الدرا�سات ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية درا�سة
ال�شديفات ( )2020التي هدفت التعرف �إىل واقع توظيف التعليم عن
بعد ب�سب مر�ض الكورونا يف مدار�س ق�صبة املفرق من وجهة نظر
مديرا ومديرة،
مديري املدار�س فيها .وتكونت عينتها من ()145
ً
وا�ستخدمت اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة جلمع البيانات وفق املنهج
الو�صفي .وبينت نتائج الدرا�سة �أن واقع توظيف التعليم عن بعد
ب�سب مر�ض الكورونا من وجهة نظر مديري مدار�س ق�صبة املفرق
جاء بدرجة متو�سطة ،كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف تقديرات �أفراد عينة الدار�سة تب ًعا ملتغري اجلن�س وذلك
ل�صالح الإناث� ،إ�ضافة �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف تقديرات �أفراد عينة الدار�سة لواقع توظيف التعليم عن بعد ب�سب
مر�ض الكورونا تب ًعا ملتغري املرحلة الدرا�سية.
وا�ستق�صت درا�سة �أبي �شخيدم و�آخرون ( )2020فاعلية
التعليم الإلكرتوين يف ظل انت�شار فريو�س كورونا من وجهة نظر
املدر�سني يف جامعة فل�سطني التقنية (خ�ضوري)  .ومتثلت عينتها
من ( )50ع�ضو هيئة تدري�س يف اجلامعة ،ممن قاموا بالتدري�س
خالل فرتة انت�شار فايرو�س كورونا من خالل نظام التعليم
الإلكرتوين ،ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،وجرى
جمع البيانات الالزمة با�ستخدام اال�ستبانة ،ومت تطبيقها على عينة
الدرا�سة .و�أظهرت �أبرز نتائج الدرا�سة �أن تقييم عينة الدرا�سة لفاعلية
التعليم الإلكرتوين يف ظل انت�شار فريو�س كورونا من وجهة نظرهم
كان متو�سطا ،وجاء تقييمهم ملجال ا�ستمرارية التعليم الإلكرتوين،
وجمال معيقات ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين ،وجمال تفاعل �أع�ضاء

هيئة التدري�س مع التعليم الإلكرتوين ،وجمال تفاعل الطلبة يف
ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين متو�سطاً.
وا�ستق�صى ياليا ( )Yulia, 2020يف درا�سته طرائق ت�أثري
جائحة كورونا على �إعادة ت�شكيل التعليم يف �أندوني�سيا .حيث مت
�رشح �أنواع وا�سرتاتيجيات التعلم التي ي�ستخدمها املعلمون يف
العامل عرب الإنرتنت ب�سبب �إغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية للحد من
انت�شار فريو�س كورونا الوبائي .ومتثلت عينتها من (( 35من
املعلمني ،وا�ستخدمت اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة جلمع البيانات وفق
املنهج الو�صفي امل�سحي .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك �رسعة
عالية لت�أثري وباء كورونا على نظام التعليم ،حيث تراجع �أ�سلوب
التعليم التقليدي لينت�رش بدال منه التعلم من خالل الإنرتنت ،و�أثبتت
الدرا�سة �أهمية ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات املختلفة لزيادة �سال�سة
وحت�سني التعليم من خالل الإنرتنت.
و�أجرى كل من با�سيليا وكافاداز (Basilaia, Kvavadze,
) 2020درا�سة هدفت تقييم جتربة االنتقال من التعليم يف املدرا�س
�إىل التعلم عرب الإنرتنت خالل انت�شار وباء فريو�س كورونا يف
جورجيا .يف �إحدى املدار�س اخلا�صة ،وجتربتها يف االنتقال من
التعليم الوجاهي �إىل التعليم الإلكرتوين خالل جائحة كورونا،
طبقت الدرا�سة على ( )950طال ًبا وطالبة ،ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج
الو�صفي امل�سحي من خالل درا�سة احلالة ،حيث مت مناق�شة نتائج
التعليم عرب الإنرتنت ومت ا�ستخدام من�صتي  EduPageو  Gsuiteيف
العملية التعليمية .وا�ستنادا �إىل �إح�صائيات الأ�سبوع الأول من عملية
التدري�س عرب الإنرتنت .و�أظهرت النتائج �أن االنتقال بني التعليم
ناجحا .وميكن اال�ستفادة من
التقليدي والتعليم عرب الإنرتنت كان
ً
النظام واملهارات التي اكت�سبها املعلمون والطلبة و�إدارة املدر�سة
يف فرتة ما بعد الوباء من خالل زيادة فاعلية التدري�س اجلماعي �أو
زيادة اال�ستقاللية لدى الطالب واحل�صول على مهارات جديدة.
وهدفت درا�سة حناوي وجنم (� )2019إىل التعرف �إىل درجة
جاهزية معلمي املرحلة الأ�سا�سية الأوىل يف املدار�س احلكومية يف
مديرية تربية نابل�س ،لتوظيف التعلم الإلكرتوين من خالل البحث
يف درجة اجتاهاتهم نحو التعلم الإلكرتوين ،وم�ستوى كفاياتهم
يف ا�ستخدامه ،وكذلك درجة معيقات تطبيقه من وجهة نظرهم،
�إىل جانب التعرف �إىل دور عدد من املتغريات يف درجة جاهزيتهم.
ومتثلت عينتها من ( )120من معلمي املرحلة الأ�سا�سية ،مت
اختيارهم بالطريقة العنقودية الع�شوائية ،وا�ستخدمت اال�ستبانة
ك�أداة للدرا�سة جلمع البيانات وفق املنهج الو�صفي التحليلي
واالرتباطي ،بعد التحقق من �صدقها وثباتها .وقد تو�صلت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن الدرجة الكلية للمجاالت كانت مرتفعة .ووجود عالقة
�سالبة عك�سية ذات داللة �إح�صائية بني درجة معيقات توظيف التعلم
الإلكرتوين يف املرحلة الأ�سا�سية الأوىل من وجهة نظر معلميها
ودرجة اجتاهاتهم نحو هذا التوظيف.
و�سعت درا�سة مريزا جاين و�آخرون (,)Mirzajani et al., 2016
�إىل حتديد العوامل التي ت�ؤثر يف حتفيز املعلمني يف �إيران وزيادة
دافعيتهم نحو التعلم الإلكرتوين ،وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج
الو�صفي التحليلي النوعي باعتماد املالحظات امليدانية واملقابالت
�شبه املنظمة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أهم العوامل التي ت�ؤثر
يف ا�ستخدام املعلمني للتعلم الإلكرتوين هي :الدعم الكايف من
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درجة جاهزية معلمي العلوم في املدارس احلكومية األردنية
في العاصمة عمان للتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم

املديرين للمعلمني ،وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وتوجيهاتهم لهم بخ�صو�ص توظيفها يف التعليم ،ومعرفتهم
الكافية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ومهاراتهم
با�ستخدامها ،وتوافر املوارد الالزمة لال�ستخدام ،كما بينت نتائج
الدرا�سة �أن �أبرز معيقات التعلم الإلكرتوين من وجهة نظر املعلمني
هي عدم كفاية الدعم الفني والتقني لهم.
وهدفت درا�سة باجلاديا (� ,)Balajadia, 2015إىل البحث
يف ا�ستعدادات املعلمني قبل اخلدمة يف الفلبني لتوظيف خدمات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف التعليم ،فقد مت االعتماد على
خرباتهم التي اكت�سبوها خالل درا�ستهم املقررات اجلامعية املتعلقة
بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ومتثلت عينتها من ( )92فرداً
يف معهد املعلمني بجامعة �أ�سام�شنو ا�ستخدمت اال�ستبانة ك�أداة
للدرا�سة جلمع البيانات وفق املنهج الو�صفي االرتباطي .ك�شفت
نتائج الدرا�سة عن اجتاهات املعلمني كانت �إيجابية نحو فوائد
توظيف تكنولوجيا املعلومات و�أن معارفهم و�إمكاناتهم ومهاراتهم
لي�ست كافية لتطبيق التعلم الإلكرتوين واالت�صاالت يف التعليم ،كما
بينت �أنهم يعتقدون عموما بفعالية عندما ي�صبحون على ر�أ�س
عملهم كمعلمني ،وقد �أ�شاروا �إىل �أن ال�سبب وراء ذلك هو حمدودية
فر�صة ا�ستخدامها خالل درا�ستهم ،وقلة الت�سهيالت واملوارد
واملرافق املتاحة لهم ملمار�سة خرباتهم املكت�سبة خالل درا�ستهم.
تنوعت الدرا�سات ال�سابقة من حيث الهدف ،فمنها من ت�شابه
مع الدرا�سة احلالية من حيث الهدف ،وهو التعرف �إىل درجة جاهزية
معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية الأردنية للتدري�س عن بعد يف
ظل جائحة كورونا با�ستثناء درا�سة �أبي �شخيدم و�آخرون ()2020
التي هدفت تق�صي فاعلية التعليم الإلكرتوين من وجهة نظرهم.
كما اتفقت الدرا�سات ال�سابقة يف عينتها ،حيث مت تطبيقها على عينة
من معلمي املدار�س با�ستثناء كل من درا�سة �أبي �شخيدم و�آخرين
( )2020التي طبقت على �أ�ساتذة اجلامعة .كما ا�ستخدمت الدرا�سات
ال�سابقة �أداة اال�ستبانة جلمع البيانات با�ستثناء درا�سة(  (�Mirzaja
 ,)nial, 2016التي ا�ستخدمت املالحظات امليدانية واملقابالت �شبه
املنظمة كما طبقت الدرا�سات ال�سابقة املنهج الو�صفي امل�سحي
با�ستثناء درا�سة �أبي �شخيدم و�آخرين ( )2020التي ا�ستخدمت
املنهج الو�صفي التحليلي ،ودرا�سة ( ,)Balajadia, 2015التي
ا�ستخدمت املنهج الو�صفي االرتباطي ،ودرا�سة (Mirzajani et al,
 ,)2016التي ا�ستخدمت املنهج الو�صفي التحليلي النوعي .ت�شابهت
الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة من حيث املنهج امل�ستخدم،
أي�ضا مع الدرا�سات ال�سابقة بتناولها مو�ضوع التعليم عن
وت�شابهت � ً
بعد يف ظل جائحة كورونا ،لكنها اختلفت يف حتديدها ملو�ضوع
درجة جاهزية معلمي العلوم بالذات للتعامل مع الواقع التعليمي
اجلديد يف ظل اجلائحة.
�أفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف عر�ض الأدب
النظري و�إثرائه كما �أفادت يف �إعداد �أداة درجة جاهزية معلمي
العلوم يف املدار�س احلكومية الأردنية للتدري�س عن بعد يف ظل
جائحة كورونا من وجهة نظرهم ،ويف حتديد املنهجية امل�ستخدمة،
وتف�سري النتائج ومناق�شتها.
ومتيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ذات ال�صلة �أنها
الدرا�سة الأوىل _يف حدود علم الباحثني  -التي هدفت تق�صي درجة

جاهزية معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية الأردنية للتدري�س عن
بعد يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم

مشكلة الدراسة وأسئلتها
أمرا �رضور ًيا.
يف بداية جائحة كورونا كان تعطيل املدار�س � ً
و�أمام مباغتة اجلائحة وجدت وزارة الرتبية والتعليم الأردنية
نف�سها يف اختبار �صعب ميتحن جاهزيتها لإدارة هذه الأزمة
ال�شائكة .حيث بذلت الوزارة �إمكاناتها و�ضمن ظروف قا�سية
فر�ضتها �إجراءات احلجر يف حينه ،جهودا كبرية من �أجل �إدامة
عملية التعلم ،فا�ستطاعت �ضمن فرتة زمنية قيا�سية اخلروج مبن�صة
�إلكرتونية حتتوي درو�سا م�صورة ملعظم املواد الدرا�سية �إ�ضافة
للبث التلفزيوين .وب�سبب اجلائحة مت اغالق املدار�س ،ال �أدوات
�أمامهم ملتابعة درو�سهم �سوى التحديق طويال يف �شا�شات الأجهزة
الذكية ملتابعة احل�ص�ص التي تبثها من�صة در�سك .وروجت الوزارة
ملن�صة در�سك اجلديدة على �أنها متثل نقلة نوعية عن �سابقتها من
حيث جودة املحتوى التعليمي و�إتاحة التفاعل بني الطالب واملعلم
مبا ي�ؤهلها لالعتماد عليها ب�شكل كامل.
و�أ�صبح معلم العلوم اليوم مطال ًبا بجودة وكفاءة ،و�أن يكون
م�سايرا للنه�ضة التكنولوجية الكبرية التي ي�شهدها العامل يف جمال
ً
التدري�س ونقل املعرفة والثقافة ،و�أن يدرك �أن من مهامه اجلديدة
ومي�رسا وم�ساع ًدا للطبة لكي يتعلموا ب�أنف�سهم.
�أن يكون موج ًها
ً
لذا ارت�أى الباحثان درا�سة هذا املو�ضوع .وتتحدد م�شكلة الدرا�سة
بالأ�سئلة التالية:
● ●ما درجة جاهزية معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية
الأردنية يف العا�صمة عمان للتعليم عن بعد يف ظل جائحة كورونا
من وجهة نظرهم؟
● ●هل يوجد فروق دالة �إح�صائ ًيا يف درجة جاهزية معلمي
العلوم يف املدار�س احلكومية الأردنية يف العا�صمة عمان للتعليم
عن بعد يف ظل جائحة كورونا ح�سب متغريات (اجلن�س ،و�سنوات
اخلدمة ،امل�ؤهل العلمي) ؟

أهداف الدراسة
هدفت الدرا�سة تعرف درجة جاهزية معلمي العلوم يف
املدار�س احلكومية الأردنية للتدري�س عن بعد يف ظل جائحة كورونا
من وجهة نظرهم من خالل معرفة درجة ا�ستخدام املعلمني للمن�صة
ومعوقات ا�ستخدامها من قبل املعلمني والطلبة .وعالقة ذلك
مبتغريات اجلن�س و�سنوات اخلدمة وامل�ؤهل العلمي.

أهمية الدراسة
متثلت �أهمية الدرا�سة احلالية يف جانبيها النظري والعملي:
♦ ♦الأهمية النظرية :يعد مو�ضوع الدرا�سة من املوا�ضيع
احلديثة التي ميكن للأدب النظري الوارد فيها �أن ي�ضيف معرفة
جديدة للباحثني ،وقد يرفد املكتبة العربية ب�إطار نظري جديد
حول درجة جاهزية معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية الأردنية
للتدري�س عن بعد يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم ،وقد
تفيد املهتمني بالتعلم عن بعد ونتائج تطبيقه .كما قد متثل مرج ًعا
م�ساع ًدا للباحثني عن درجة جاهزية معلمي العلوم يف املدار�س
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احلكومية الأردنية للتدري�س عن بعد يف ظل جائحة كورونا
من وجهة نظرهم� ،إ�ضافة �إىل �أن البحث قد ُي�سهم يف لفت انتباه
امل�س�ؤولني يف وزارة التعليم مما قد ي�شجع وي�سهل �سبل اال�ستفادة
منها لرفع كفاءة التعليم والتخفيف من الأعباء التي تواجه العملية
التعليمية.
♦ ♦الأهمية العمليةُ :يت�أمل من هذه الدرا�سة توجيه �أنظار
املعنيني حول درجة جاهزية معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية
الأردنية للتدري�س عن بعد يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم
يف العملية التعليمية  -التعلمية ،وم�ساعدة متخذي القرار يف امليدان
الرتبوي ووا�ضعي اخلطط امل�ستقبلية .وقد تفيد نتائج هذه الدرا�سة
وزارة الرتبية والتعليم يف حت�سني �أداء املعلم ،وتطوير الكوادر
الب�رشية والإمكانات املادية وو�ضع اخلطط امل�ستقبلية للتوجه
للتعلم الإلكرتوين كبديل للتعلم الوجاهي ،كما ميكن اال�ستفادة من
�أهمية الدرا�سة احلالية كونها مواكبة لظاهرة واقعية وهي انت�شار
فريو�س كورونا.

الجدول ()1
توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها

الرقم

املتغري

1

اجلن�س

2

امل�ؤهل
العلمي

3

�سنوات
اخلدمة

مصطلحات الدراسة
◄◄درجة جاهزية معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية
الأردنية للتدري�س عن بعد :وتعرف �إجرائ ًيا بالدرجة الكلية التي
ح�صل عليها املعلم على الأداة املتعلقة بدرجة جاهزية معلمي
العلوم يف املدار�س احلكومية الأردنية يف العا�صمة عمان للتعليم
عن بعد يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم.

اجلن�س

العدد

الن�سبة

ذكور

92

50.3

�إناث

91

49.7

املجموع

183

100.0

بكالوريو�س

80

43.7

درا�سات عليا

103

56.3

املجموع

183

100.0

�أقل من � 5سنوات

33

18.0

(� )10 - 5سنوات

34

18.6

� 11سنة ف�أكرث

116

63.4

املجموع

183

100.0

أداة الدراسة:
درجة جاهزية معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية الأردنية
للتعليم عن بعد يف ظل جائحة كورونامت تطوير �أداة درجة جاهزية
معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية الأردنية للتعليم عن بعد يف
ظل جائحة كورونا لتحقيق �أهداف الدرا�سة احلالية حيث ا�شتملت
على ثالثة جماالت (ت�صميم املحتوى الإلكرتوين ،املعوقات التي
تواجه املعلم يف التعليم عن بعد ،الدعم املقدم من الوزارة للمعلمني)
 .وذلك بعد مراجعة الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة والإفادة من
�آراء �أ�ساتذة اجلامعات واملخت�صني ،وتكونت �أداة الدرا�سة من ()46
فقرة .بتطبيق �سلم ليكرت التدريجي اخلما�سي( :عالية جدا ،عالية،
متو�سطة ،منخف�ضة ،منخف�ضة جدا) .

حدود الدراسة وحمدداتها
اقت�رصت عينة الدرا�سة على جمموعة من معلمي املرحلة
الأ�سا�سية يف مدار�س لواء ماركا؛ �أحد �ألوية العا�صمة االردنية
(عمان) خالل الف�صل الأول من العام الدرا�سي ،2021 /2020
ومبدى دقة �صدق وثبات �أداة الدرا�سة ومدى دقة ومو�ضوعية
ا�ستجابة �أفراد العينة ،وال تعمم نتائجها �إال على نف�س املجتمع الذي
مت �سحب العينة منه واملجتمعات الأُخرى املماثلة.

صدق أداة الدراسة:
مت عر�ض �أداة الدرا�سة على عدة حمكمني ،وذلك للحكم على
مدى مالءمة فقراتها لعينة الدرا�سة ،ومدى و�ضوح لغتها ،وفاعلية
بدائل فقراتها ،ومنا�سبة عددها ،ومدى متثيلها ملجاالت الدرا�سة،
وقد مت الأخذ مبالحظات املحكمني و�إجراء التعديالت املطلوبة.
كما مت ح�ساب معامالت ارتباط فقرات الأداة بالدرجة الكلية
كما هو مو�ضح يف اجلدول (: )2

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي ،حيث مت قيا�س
درجة جاهزية معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية الأردنية
للتدري�س عن بعد يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم ،من خالل
الأداة التي �أعدها الباحثان بعد ا�ستخراج خ�صائ�صها ال�سيكومرتية.

الجدول ()2
معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية على االداة

جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي العلوم يف لواء ماركا
يف حمافظة العا�صمة عمان .حيث بلغت عينة الدرا�سة ( )183معلم ًا
ومعلمة مت اختيارهم من خالل العينة الع�شوائية ،لت�شكل العينة ما
ن�سبته ( )33%من جمتمع الدرا�سة ،واجلدول ( )1يو�ضح توزيع
عينة الدرا�سة تبعا ملتغرياتها:

رقم معامل رقم معامل رقم معامل رقم معامل
الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط

6

1

.35

13

.74

25

.57

37

.75

2

.66

14

.70

26

.65

38

.74

3

.63

15

.71

27

.47

39

.46

4

.62

16

.41

28

.37

40

.71

5

.66

17

.79

29

.67

41

.69

د .فواز حسن شحادة
أ .ندى عودة مصلح

درجة جاهزية معلمي العلوم في املدارس احلكومية األردنية
في العاصمة عمان للتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم

الجدول ()3

رقم معامل رقم معامل رقم معامل رقم معامل
الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط
6

.43

14

.63

30

.43

42

.51

7

.64

15

.59

31

.30

43

.45

4

.55

20

.69

32

.71

44

.66

5

.54

21

.66

33

.57

45

.74

10

.52

22

.56

34

.80

46

.74

11

.34

23

.61

35

.44

12

.49

24

.52

36

.50

المدى المعدل لدرجة جاهزية معلمي العلوم في المدارس الحكومية االردنية للتعليم عن بعد في
ظل جائحة كورونا

الرقم

املعيار

املدى املعدل الذي يتبعه

.1

بدرجة مرتفعة

)(5.00 - 3.67

.2

بدرجة متو�سطة

)(3.66 – 2.34

.3

بدرجة منخف�ضة

)(2.33 - 1.00

املعاجلة اإلحصائية:
مت �إدخال النتائج �إىل برنامج الرزم الإح�صائية )(Spss V.17
ثم ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات
�أفراد عينة الدرا�سة على �أداة الدرا�سة ،وذلك لإيجاد جاهزية معلمي
العلوم يف املدار�س احلكومية الأردنية للتعليم عن بعد يف ظل جائحة
كورونا ،ولفح�ص الفروق التي تعزى للجن�س بفئتيه (ذكر� ،أنثى)
وامل�ؤهل العلمي (بكالوريو�س ،درا�سات عليا) وللخربة بفئاتها (�أقل
من � 5سنوات� 10 – 5 ،سنوات� ،أكرث من ع�رش �سنوات) يف جاهزية
معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية الأردنية للتعليم عن بعد يف ظل
جائحة كورونا ،فقد مت ا�ستخدام حتليل التباين الثالثي واملتعدد.

يبني اجلدول (� )2أن قيم معامالت ارتباط الفقرات تراوحت
بني ( )30 - 0.79وقد كانت جميع القيم دالة �إح�صائيا عند
م�ستوى الداللة ( )0.05وهي مقبولة �إح�صائ ًيا؛ مما ي�شري �إىل �صدق
اال�ستبانة وقابليتها للتطبيق على عينة الدرا�سة ،وبذلك تتمتع
اال�ستبانة بدرجة منا�سبة من ال�صدق.
ثبات أداة الدراسة:
مت التحقق من ثبات �أداة الدرا�سة بطريقة التطبيق و�إعادة
التطبيق ( ،)test - retestحيث مت �إعادة تطبيق االختبار بعد �أ�سبوعني
مكونة من ( )30معلم ًا
على جمموعة من خارج عينة الدرا�سة ّ
ومعلمة ،ومن ثم مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني تقديراتهم
يف املرتني على �أداة الدرا�سة ككل ،حيث تراوح بني ()0.85–0.71
ومت �أي�ض ًا ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب
معادلة كرونباخ �ألفا� ،إذ تراوح بني (. )0.90 – 0.74

إجراءات الدراسة:
1 .1مت ا�ستخدام الإجراءات التالية باالعتماد على �أ�ساليب
البحث العلمي يف تطبيق الدرا�سة وهي:
2 .2الرجوع �إىل الأدب ال�سابق والدرا�سات ال�سابقة واال�ستفادة
من �آراء املتخ�ص�صني والباحثني.
�3 .3إعداد �أداة الدرا�سة بال�شكل النهائي.
4 .4اال�ستعانة بالكتب واملخاطبات الر�سمية من اجلهات
املعنية لت�سهيل مهمة تطبيق الدرا�سة.
5 .5التحقق من اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لأداة الدرا�سة من
حيث ال�صدق والثبات من خالل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية من
خارج عينة الدرا�سة مكونة من ( )30معلم ًا ومعلمة.
6 .6توزيع �أداة الدرا�سة على عينة الدرا�سة.
حتويل ا�ستجابات عينة الدرا�سة �إىل درجات خام ،و�إدخالها
�إىل احلا�سوب عن طريق برنامج الرزم الإح�صائية ( ،)SPSSللو�صول
�إىل نتائج الدرا�سة ومناق�شتها وا�ستخراج التو�صيات املرتتبة على
نتائج الدرا�سة.

مفتاح تصحيح أداة الدراسة:
يف �ضوء �سلم الإجابة على فقرات �أداة الدرا�سة ،ومبا �أن تدريج
�سلم اال�ستجابة خما�سي ترتاوح الإجابة على جميع فقرات الأداة ما
بني (عالية جدا ،عالية ،متو�سطة ،منخف�ضة ،منخف�ضة جدا) وتقابلها
الدرجات التالية على التوايل ( )1 - 2 - 3 – 4 – 5للفقرات
املوجبة .وبذلك ترتاوح الدرجات على �أداة الدرا�سة بني ( )46درجة،
وهي متثل �أدنى درجة ميكن �أن يح�صل عليها املفحو�ص ،و ()230
درجة ،ومتثل �أعلى درجة ميكن �أن يح�صل عليها املفحو�ص على
املقيا�س ،يف حني ميثل متو�سط املقيا�س ( )138درجة.

وللحكم على �آراء امل�ستجيبني على املقيا�س بعد ا�ستخراج النتائج ومناقشتها:

متو�سطاتهم احل�سابية ،فقد مت �إجراء معادلة ح�سابية لذلك من
خالل �إيجاد مدى اال�ستجابة على �سلم اال�ستجابة اخلما�سي ،فقد مت
ا�ستخراج املدى وي�ساوي  ،4ومتت ق�سمته على عدد القرارات التي
تنف�صل عندها اال�ستجابات وهي (بدرجة مرتفعة ،بدرجة متو�سطة،
بدرجة منخف�ضة) ثم احلكم على القيمة الناجتة ،وقد كانت نقاط
احلكم (نقطة القطع) ( )1.33وهي املعيار كما يلي:

هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل جاهزية معلمي العلوم يف
املدار�س احلكومية الأردنية للتعليم عن بعد يف ظل جائحة كورونا،
وقد متت الإجابة عن الأ�سئلة املو�ضوعة لها مبا يلي- :
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الأول والذي ن�ص على :ما درجة جاهزية
معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية الأردنية للتعليم عن بعد يف
ظل جائحة كورونا؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة للمجاالت
7
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الثالثة التي تكونت منها �أداة الدرا�سة ،كما يو�ضح يف اجلدول (: )4

الرقم

جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة والدرجة الكلية لألداة

رقم
البعد
1
2
3

املتو�سط االنحراف رتبة
احل�سابي املعياري البعد

البعد
ت�صميم املحتوى الإلكرتوين
املعوقات التي تواجه املعلم
يف التعليم عن بعد
الدعم املقدم من الوزارة
للمعلمني

5

الدرجة

2.80

.80

2

متو�سطة

3.74

.78

1

مرتفعة

2.03

.85

3

منخف�ضة

6

7
8

يالحظ من اجلدول (� )4أن جمال (املعوقات التي تواجه
املعلم يف التعليم) عن بعد قد ح�صل على املرتبة الأوىل وب�أعلى
ا�ستجابة مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )3.74وي�شري �إىل درجة مرتفعة
يف جاهزية معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية الأردنية للتعليم
عن بعد يف ظل جائحة كورونا وانحراف معياري وقدره ()0.78
 ،يف حني تاله جمال (ت�صميم املحتوى الإلكرتوين) يف املرتبة
الثانية مبتو�سط ح�سابي وقدره ( ، )2.80وي�شري �إىل درجة متو�سطة
وانحراف معياري وقدره ( ، )0.80ثم جاء جمال (الدعم املقدم من
الوزارة للمعلمني) يف املرتبة الثالثة والأخرية ومبتو�سط ح�سابي
وقدره ( )2.03وت�شري �إىل درجة منخف�ضة �أي�ضا وانحراف معياري
وقدره ( . )0.85هذه اال�ستجابات قد تدل على كرثة املعوقات التي
تواجه معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية منها :معوقات مادية
وعدم توفر الدعم النف�سي الكايف لتخطي �صعوبات املرحلة ،قلة
املتابعة الدورية الحتياجات املعلمني يف املدار�س ،كما �أنها تدل
على احلاجة لتدريب معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية على
ت�صميم املحتوى الإلكرتوين .اتفقت النتائج ال�سابقة مع نتائج
درا�سة مريزا جاين و�آخرين ( ،)Mirzajani et al, 2016كما مت
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على فقرات كل جمال من املجاالت كما يلي:
♦ ♦املجال الأول :ت�صميم املحتوى الإلكرتوين:
حيث مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال ت�صميم
املحتوى الإلكرتوين كما يظهر يف اجلدول (: )5

9
10
11

12
13
14

15

16
17
18

19

الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال
تصميم المحتوى اإللكتروني

الرقم

الفقرة
�إنتاج الدرو�س ب�شكل م�ستمر
على املن�صة.
علي معرفة احل�ضور
يتعذر ّ
الفعلي للطلبة من خالل
التعليم عن بعد.

املتو�سط االنحراف رتبة
احل�سابي املعياري الفقرة
3.21

.94

3

3.03

1.27

5

متو�سطة

3

التخطيط املنا�سب للدر�س.

3.28

1.14

2

متو�سطة

4

توفري الوقت واجلهد نتيجة
وجود املن�صة.

3.33

1.15

1

متو�سطة

1
2

التعليم عن بعد وا�ستخدام
الت�شويق يف عر�ض املادة
التعليمية.
حتقيق التفاعل بني الطلبة
نتيجة وجود من�صة يف
التعليم عن بعد.
االجادة يف انتاج الدرو�س
وعر�ضها عن بعد من خالل
املن�صة.
تقييم الطلبة بطريقة
منا�سبة.
حتقيق نتاجات املادة
ب�شكلٍ �أف�ضلٍ .
التعليم عن بعد من اعتماد
التقومي امل�ستمر للطلبة.
�إثارة �أنواع التفكري املختلفة
لدى الطلبة من خالل بوابة
التعليم عن بعد.
مناق�شة الطلبة و�إثراء احلوار
املتبادل من خالل التعليم
عن بعد املجال.
طرح الأ�سئلة واال�ستف�سارات
من خالل التعليم عن بعد.
التنوع يف عر�ض املواقف
التعليمية للطلبة .من خالل
التعليم عن بعد من
ت�شجيع الطلبة على التعلم
الذاتي من خالل التعليم
عن بعد.
معرفة الفروق الفردية بني
الطلبة من خالل التعليم
عن بعد.
ممار�سة الكفايات التدري�سية
يف التعليم عن بعد
متاما عن التعليم
اال�ستغناء ً
الوجاهي
التعرف على اجتاهات
وميول الطلبة من خالل
التعليم عن بعد والعمل على
تنميتها

2.89

2.44

3.02

1.20

1.16

1.10

7

17

6

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

2.71

1.14

12

متو�سطة

2.86

1.02

8

متو�سطة

2.80

1.03

10

متو�سطة

2.67

1.06

14

متو�سطة

2.50

1.14

15

متو�سطة

2.78

1.11

11

متو�سطة

2.69

1.13

13

متو�سطة

3.21

1.12

4

متو�سطة

2.46

1.20

16

متو�سطة

2.81

1.12

9

متو�سطة

2.24

1.24

19

منخف�ضة

2.30

1.09

18

منخف�ضة

يالحظ من اجلدول (� )5أن قيم �أو�ساط ا�ستجابات �أفراد
الدرا�سة على جمال ت�صميم املحتوى الإلكرتوين تراوحت بني
( )3.33 - 2.24وجاءت بني درجة منخف�ضة �إىل متو�سطة؛ حيث
ح�صلت الفقرة الرابعة يف املجال والتي تن�ص على «توفري الوقت
واجلهد نتيجة وجود املن�صة» على �أعلى درجة مبتو�سط ح�سابي
وقدره ( )3.33وانحراف معياري وقدره ( ، )1.15يف حني ح�صلت
متاما عن التعليم
الفقرة الثامنة ع�رش و التي تن�ص على « اال�ستغناء ً
الوجاهي» على �أقل درجة مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )2.24وانحراف
معياري وقدره (. )1.24وجاء الو�سط الكلي ملجال ت�صميم املحتوى
الإلكرتوين بدرجة متو�سطة .وهذا يدل على �أن جاهزية املحتوى
الإلكرتوين من وجهة نظر معلمي العلوم جاء بدرجة مقبولة.

امل�ستوى
متو�سطة

الفقرة

املتو�سط االنحراف رتبة
احل�سابي املعياري الفقرة

امل�ستوى

8

د .فواز حسن شحادة
أ .ندى عودة مصلح

درجة جاهزية معلمي العلوم في املدارس احلكومية األردنية
في العاصمة عمان للتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم

وميكن �أن يعزى ذلك �إىل �أن التدري�س للمحتوى الإلكرتوين ما زال
يعتمد النمط التقليدي ،ومل يرق للم�ستوى املطلوب .وقد ُتعزى هذه
النتيجة �إىل افتقار املحتوى الإلكرتوين للو�سائل التعليمية ،و�ضعف
توظيف التعلم التفاعلي الذي يزيد انتباه الطلبة ب�إ�رشاكهم املبا�رش
كم�ساهمني ال كمتلقني ،وهذا انعك�س على عامل التحفيز وبالتايل
كانت النتائج �ضعيفة .وقد يكون ال�سبب �أن معلمي العلوم مل يبذلوا
اجلهد الالزم ،وعدم حتديد الو�سائل التفاعلية املنا�سبة لكل هدف؛
حيث �أ�شارت عينة الدرا�سة �أن عملية �إ�رشاك الطلبة واملحافظة على
انتباههم عرب الأجهزة ،مل يكن بالأمر الي�سري .ت�شابهت هذه النتائج
�ضمن ًيا مع نتائج درا�سة �أبي �شخيدم و�آخرين ( )2020التي �أظهرت
�أن تقييم عينة الدرا�سة لفاعلية التعليم الإلكرتوين يف ظل انت�شار
فريو�س كورونا من وجهة نظرهم كان متو�سطً ا.
♦ ♦املجال الثاين :املعوقات التي تواجه معلم العلوم يف
التعليم عن بعد:
حيث مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال
املعوقات التي تواجه املعلم يف التعليم عن بعد كما يظهر يف
اجلدول (: )6

الرقم
11

12

13

14

15

16

الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال
المعوقات التي تواجه المعلم في التعليم عن بعد

الرقم

1

2

3
4
5

6

7
8
9

10

الفقرة
قلة وجود املتخ�ص�صني
امل�س�ؤولني عن تدريب
املعلمني على اال�ستخدام
الأمثل للتدري�س عن بعد.
قلة تدريب املعلمني على
اال�ستخدام الأمثل ملن�صة
در�سك م�سبقًا.
ي�شكي بع�ض الطلبة من
عدم امتالك جهاز الكرتوين
خا�ص به.
�أعاين من ق�صور تلقي الدعم
املنا�سب يف متابعة الطلبة.
ال �أمتلك الكفاءة العالية
يف ا�ستخدام �أدوات التعليم
عن بعد.
يعاين الطالب من قلة التنوع
يف �أ�ساليب عر�ض املادة
التعليمية.
يعاين الطالب من اجلمود
ب�سبب غياب التفاعل املرئي
بني املعلم والطالب
�أرى �أن �سلبيات التعليم عن
بعد تفوق على ايجابيات.
اواجه بع�ض امل�شكالت
التقنية عند ا�ستخدام التعليم
عن بعد.
�ضعف يف توفر �شبكات
االنرتنت لتي�سري عملية
الدخول اىل املكان او املن�صة
التي يدر�س منها.

املتو�سط االنحراف رتبة
احل�سابي املعياري الفقرة

17

امل�ستوى

3.66

1.05

15

متو�سطة

3.64

1.05

16

متو�سطة

4.03

1.02

3

مرتفعة

3.67

1.02

14

مرتفعة

2.87

1.07

19

متو�سطة

3.69

1.07

12

مرتفعة

3.95

1.10

6

مرتفعة

3.81

1.25

9

مرتفعة

3.39

1.11

17

متو�سطة

3.68

1.13

13

مرتفعة

18

19

الفقرة
ي�صعب على بع�ض الطلبة
التوا�صل مع املعلم
با�ستمرار.
قلة توفر الأجهزة احلديثة
با�ستمرار لالفادة من من�صة
در�سك.
ي�صعب على بع�ض الطلبة
اظهار م�ستواهم التعليمي
الفعلي
يتطلب التعليم عن بعد
من الطالب املكوث خلف
ال�شا�شات لفرتات طويلة.
عدم توفر الدعم الفني
والتقني امل�ستمرين ملعاجلة
�أي خلل طارئ يف من�صة
در�سك.
تعذر حتميل جميع
املعلومات اخلا�صة مبادة
العلوم.
�شعور الطلبة بامللل من
متابعة الدرو�س املعرو�ضة
على املن�صة
اعتماد الطالب على �أولياء
االمور يف �إر�سال الواجبات
و�أداء االختبارات
�إلزام املعلمني باعتماد
املن�صة فقط ملتابعة العملية
التعليمية

املتو�سط االنحراف رتبة
احل�سابي املعياري الفقرة

امل�ستوى

3.79

1.03

10

مرتفعة

3.92

.93

8

مرتفعة

3.97

1.04

5

مرتفعة

3.95

1.05

7

مرتفعة

3.78

1.03

11

مرتفعة

3.16

1.06

18

متو�سطة

4.01

1.01

4

مرتفعة

4.14

1.05

1

مرتفعة

2

مرتفعة

4.05

1.03

يالحظ من اجلدول (� )6أن قيم �أو�ساط ا�ستجابات �أفراد
الدرا�سة على جمال املعوقات التي تواجه املعلم يف التعليم عن
بعد تراوحت بني ( )4.14 - 2.87وجاءت بني درجة متو�سطة �إىل
مرتفعة؛ حيث جاءت الفقرة الثامنة ع�رش يف جمال املعوقات التي
تواجه املعلم يف التعليم عن بعد وهي اعتماد الطالب على �أولياء
الأمور يف �إر�سال الواجبات و�أداء االختبارات قد ح�صلت على �أعلى
درجة مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )4.14وانحراف معياري وقدره
( ، )1.05يف حني ح�صلت الفقرة اخلام�سة والتي تن�ص على «ال
�أمتلك الكفاءة العالية يف ا�ستخدام �أدوات التعليم عن بعد» على �أقل
درجة مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )2.87وانحراف معياري وقدره
( . )1.07وجاء الو�سط الكلي ملجال املعوقات التي تواجه املعلم
يف التعليم عن بعد بـدرجة مرتفعة .وهذا يدل على �أن هناك معوقات
كثرية حتول دون اجلاهزية من وجهة نظر معلمي العلوم جاء بدرجة
مرتفعة .وميكن �أن يعزى ذلك �إىل �أن الق�سم الأكرب من املعلمني مل
يتلقوا التدريب املنا�سب ،وكانوا بحاجة جلهد �أكرب لناحية التدريب
التقني ،بالإ�ضافة للدعم النف�سي واالجتماعي يف ظل تنامي �شعور
القلق والتو ّتر نتيجة الو�ضع املم ّتد للحجر ال�صحي من جهة وعدم
وجود خطط ومواعيد وا�ضحة و�آليات للتقييم من جهة ثانية.
وميكن تف�سري النتيجة �إىل �ضعف توظيف التعليم عن بعد
يف العملية التعليمية ،بالرغم من تخطيها جميع احلواجز املكانية
والزمانية ،وقد يعزى ذلك �إىل رف�ض ومقاومة احلداثة واجلديد ،و�أن
�أكرث املعلمني يت�صورون �أن �إي�صال املعرفة بالأ�سلوب التقليدي
�أكرث و�ضوحا من �أ�ساليب التعلم احلديثة .وقد ت�شابهت هذه النتائج
9
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يالحظ من اجلدول (� )7أن الفقرة الأوىل يف جمال الدعم
املقدم من الوزارة للمعلمني والتي تن�ص «املعلم لديه معرفة
كاملة باملخطط الزمني لتنفيذ حمتوى املنهاج» قد ح�صلت على
�أعلى درجة مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )2.92وانحراف معياري
وقدره ( ، )1.28يف حني ح�صلت الفقرة الثانية والتي تن�ص» مت
تزويد املعلمني ب�أجهزة حا�سوب «على �أقل درجة مبتو�سط ح�سابي
وقدره ( )1.62وانحراف معياري وقدره ( . )0.95وجاء الو�سط
الكلي ملجال الدعم املقدم من الوزارة للمعلمني بدرجة منخف�ضة.
وهذا يدل على �أن الدعم املقدم من الوزارة للمعلمني من وجهة نظر
معلمي العلوم جاء بدرجة منخف�ضة.وتعزى هذه النتيجة �إىل �أنه مل
يتوفر ملعلمي العلوم احلرية يف اختيار الطريقة املنا�سبة للتوا�صل
مع الطلبة لإعطاء الدرو�س كما �أن الوزارة مل تزود املعلمني بخطط
بديلة ال�ستمرار العملية التعليمية يف حال تعطل املن�صة ،ومل ت�رشح
الأدوار وامل�س�ؤوليات التي يجب على املعلمني القيام بها �أثناء
عملية التعليم عن بعد .وقد يعزى ال�سبب �إىل تدين الدخل و�ضعف
التحتية لتوافر الأجهزة و�ضعف �شبكات
التقنية والبنى
الإمكانيات
ّ
ّ
الإنرتنت وتفاوت تغطية الإنرتنت من منطقة لأخرى.

(Mirzajani

�ضمن ًيا مع نتائج درا�سة كل من :مريزا جاين و�آخرين
 ،)et al, 2016ودرا�سة حناوي وجنم ( ، )2019ودرا�سة باجلاديا
(.)Balajadia, 2015
♦ ♦املجال الثالث :الدعم املقدم من الوزارة للمعلمني:
حيث مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال الدعم
املقدم من الوزارة للمعلمني كما يظهر يف اجلدول (: )7
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال
الدعم المقدم من الوزارة للمعلمين

الرقم
1
2
3
4

5

6

7

8

املتو�سط االنحراف رتبة
احل�سابي املعياري الفقرة

الفقرة
املعلم لديه معرفة كاملة
باملخطط الزمني لتنفيذ
حمتوى املنهاج
مت تزويد املعلمني ب�أجهزة
حا�سوب
مت توفري حزم انرتنت جمانية
للمعلمني
مت تدريب املعلمني على
التعاطي مع �آلية التعليم عن
بعد قبل بدء العام الدرا�سي
�أعدت الوزارة دليال ت�رشح فيه
الأدوار وامل�س�ؤوليات التي
يجب على املعلمني القيام بها
اثناء عملية التعليم عن بعد
�ضمنت الوزارة ا�ستمرار
التوا�صل املبا�رش بني
املعلمني والطلبة
لدى املعلم احلرية يف اختيار
الطريقة املنا�سبة للتوا�صل مع
الطلبة لإعطاء الدرو�س
زودت الوزارة املعلمني
بخطط بديلة ال�ستمرار العملية
التعليمية يف حال تعطل
املن�صة

امل�ستوى

2.92

1.28

1

متو�سطة

1.62

.95

8

منخف�ضة

1.63

.98

7

منخف�ضة

1.86

1.02

6

منخف�ضة

2.15

1.10

2

منخف�ضة

2.11

1.07

3

منخف�ضة

1.97

1.09

4

منخف�ضة

1.92

1.06

5

منخف�ضة

اتفقت هذه النتيجة �ضمن ًيا مع نتيجة درا�سة كل من �أبي
�شخيدم و�آخرين ( ، )2020كما اتفقت النتائج مع نتائج درا�سة مريزا
جاين و�آخرين ( . )Mirzajani et al., 2016ومل تتفق النتائج �ضمن ًيا
مع نتائج درا�سة با�سيليا وكافاداز ). (Basilaia, Kvavadz,2020
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الثاين والذي ن�ص على :هل توجد فروق
يف درجة جاهزية معلمي العلوم يف املدار�س احلكومية الأردنية
للتعليم عن بعد يف ظل جائحة كورونا تعزى ملتغريات (اجلن�س،
وامل�ؤهل العلمي و�سنوات اخلدمة) ؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال فقد مت �إجراء اختبار حتليل التباين
الثالثي املتعدد ( )3 way MANOVAال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على جماالت �أداة الدرا�سة ،واجلدول ( )8يو�ضح املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة جاهزية معلمي العلوم يف
املدار�س احلكومية الأردنية للتعليم عن بعد يف ظل جائحة كورونا
تبع ًا للجن�س وامل�ؤهل العلمي واخلربة:

الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة جاهزية معلمي العلوم في المدارس الحكومية األردنية للتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا تبعاً للجنس والمؤهل العلمي وعدد سنوات
الخدمة

�سنوات اخلدمة
املجال

اجلن�س

ذكر

�أنثى

امل�ؤهل العلمي

�أقل من � 5سنوات

� 10 – 5سنوات

� 11سنة ف�أكرث

املجموع

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

بكالوريو�س

2.97

.52

2.43

.85

3.16

.98

3.05

.90

د .عليا

3.40

.53

2.74

.63

2.46

.72

2.71

.75

املجموع

3.20

.55

2.66

.68

2.81

.92

2.86

.83

بكالوريو�س

2.81

.62

2.41

.69

2.51

.88

2.54

.81

د .عليا

3.24

.79

2.74

.54

2.84

.73

2.88

.70

املجموع

3.06

.73

2.63

.59

2.69

.81

2.74

.76
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د .فواز حسن شحادة
أ .ندى عودة مصلح

درجة جاهزية معلمي العلوم في املدارس احلكومية األردنية
في العاصمة عمان للتعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم

�سنوات اخلدمة
املجال

اجلن�س

املجموع

ذكر

�أنثى

املجموع

ذكر

�أنثى

املجموع

امل�ؤهل العلمي

� 10 – 5سنوات

�أقل من � 5سنوات

� 11سنة ف�أكرث

املجموع

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

بكالوريو�س

2.91

.55

2.42

.71

2.85

.98

2.81

.89

د .عليا

3.33

.64

2.74

.57

2.66

.74

2.79

.73

املجموع

3.14

.63

2.64

.62

2.75

.87

2.80

.80

بكالوريو�س

3.44

1.03

4.09

.50

3.51

1.05

3.55

1.01

د .عليا

3.28

.45

3.81

.69

3.92

.63

3.77

.65

املجموع

3.36

.76

3.89

.64

3.72

.88

3.67

.83

بكالوريو�س

3.81

1.23

4.18

.43

3.93

.67

3.95

.73

د .عليا

3.33

.81

3.95

.60

3.74

.70

3.73

.70

املجموع

3.53

1.00

4.02

.55

3.82

.68

3.82

.72

بكالوريو�س

3.59

1.08

4.14

.44

3.71

.91

3.74

.90

د .عليا

3.30

.62

3.89

.63

3.82

.67

3.75

.68

املجموع

3.43

.86

3.96

.59

3.77

.79

3.74

.78

بكالوريو�س

2.41

.79

1.28

.57

2.22

1.10

2.17

1.03

د .عليا

2.58

.42

1.84

.47

1.80

.78

1.97

.72

املجموع

2.50

.61

1.69

.54

2.01

.97

2.06

.88

بكالوريو�س

2.00

.85

1.40

.48

1.76

.68

1.74

.69

د .عليا

2.47

.83

2.14

.72

2.11

.94

2.17

.87

املجموع

2.27

.84

1.90

.73

1.95

.84

1.99

.82

بكالوريو�س

2.24

.81

1.35

.49

2.00

.95

1.97

.91

د .عليا

2.53

.62

2.00

.62

1.97

.87

2.07

.80

املجموع

2.40

.72

1.81

.65

1.98

.91

2.03

.85

ت�شري نتائج اجلدول (� )8إىل وجود فروق ظاهرية يف املتو�سطات تب ًعا ملتغريات اجلن�س وامل�ؤهل العلمي واخلربة ،وللك�شف عن �أثرها
يف جماالت �أداة الدرا�سة ب�شكل تف�صيلي ،فقد مت �إجراء اختبار حتليل التباين الثالثي املتعدد ( )3 way MANOVAكما يظهر يف اجلدول (: )9
الجدول ()9
نتائج اختبار تحليل التباين الثالثي المتعدد ( )way MANOVA 3ألثر الجنس والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخدمة في مجاالت درجة جاهزية معلمي العلوم في ظل جائحة كورونا

امل�صدر

اجلن�س

امل�ؤهل
العلمي

الرقم

املتغريات التابعة

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سطات املربعات

اختبار ف

الداللة الإح�صائية

1

ت�صميم املحتوى الإلكرتوين

.505

1

.505

.808

.37

2

املعوقات التي تواجه املعلم

.725

1

.725

1.222

.27

3

الدعم املقدم من الوزارة للمعلمني

.084

1

.084

.120

.73

1

ت�صميم املحتوى الإلكرتوين

.002

1

.002

.003

.96

2

املعوقات التي تواجه املعلم

.021

1

.021

.036

.85

3

الدعم املقدم من الوزارة للمعلمني

.804

1

.804

1.152

.28
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امل�صدر
عدد �سنوات
اخلدمة

اخلط�أ

الكلي
املمعدل

الرقم

املتغريات التابعة

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سطات املربعات

اختبار ف

الداللة الإح�صائية

1

ت�صميم املحتوى الإلكرتوين

4.577

2

2.289

3.661

.03

2

املعوقات التي تواجه املعلم

4.566

2

2.283

3.849

02.

3

الدعم املقدم من الوزارة للمعلمني

6.553

2

3.277

4.696

01.

1

ت�صميم املحتوى الإلكرتوين

111.267

178

625.

2

املعوقات التي تواجه املعلم

105.584

178

593.

3

الدعم املقدم من الوزارة للمعلمني

124.186

178

698.

1

ت�صميم املحتوى الإلكرتوين

116.617

182

2

املعوقات التي تواجه املعلم

111.198

182

3

الدعم املقدم من الوزارة للمعلمني

131.497

182

الأقل من � 5سنوات وبني املعلمني ذوي �سنوات اخلدمة من 10 – 5
�سنوات ،وتظهر �أي�ض ًا بني املعلمني ذوي �سنوات اخلدمة الأقل من 5
�سنوات ،وبني املعلمني ذوي �سنوات اخلدمة الأكرث من � 10سنوات
ول�صالح الأكرث خدمة .وقد تعزى هذه النتيجة �إىل �أن معلمي العلوم
مت�ساو
على اختالف جن�سهم كانت جاهزيتهم للتعليم عن بعد ب�شكل
ٍ
مما جعل لديهم نف�س درجة اجلاهزية� .أما بالن�سبة ملتغري �سنوات
اخلدمة فقد تعزى النتيجة �أن معلمي العلوم الأكرث خربة هم من
توا�صلوا بطرق خمتلفة مع الطلبة وقد تكون تقليدية ،بالإ�ضافة �إىل
معرفتهم امل�سبقة باجتاهات الوزارة وهي النجاح للجميع امل�سبق
لديهم .اختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية �ضمن ًيا مع نتيجة درا�سة
ال�شديفات ( )2020التي �أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف تقديرات �أفراد عينة الدار�سة تب ًعا ملتغري اجلن�س وذلك ل�صالح
الإناث ،ومل تتفق النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة.

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة () α =0.05

ت�شري نتائج اجلدول (� )9إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α= 0.05يف املجاالت الفرعية تبع ًا
ملتغري اجلن�س �أو امل�ؤهل العلمي.
كما ت�شري نتائج اجلدول (� )9إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α= 0.05يف املجاالت الفرعية
تبع ًا ملتغري �سنوات اخلدمة وللك�شف عن الفروق بني املجموعات
الثالث ،فقد مت �إجراء اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية كما يو�ضح
اجلدول (. )10
الجدول ()10
المقارنات البعدية باستخدام اختبار شيفيه للكشف عن الفروق بين مجموعات الخبرة الثالث

املجال

ت�صميم
املحتوى
الإلكرتوين

املعوقات
التي تواجه
املعلم

الدعم املقدم
من الوزارة
للمعلمني

املجموعة
�أقل من 5
�سنوات
10 – 5
�سنوات
�أقل من 5
�سنوات
10 – 5
�سنوات
�أقل من 5
�سنوات
10 – 5
�سنوات

املجموعات
الأخرى
من – 5
� 10سنوات
�أكرث من
� 10سنوات
�أكرث من
� 10سنوات
من – 5
� 10سنوات
�أكرث من
� 10سنوات
�أكرث من
� 10سنوات
من – 5
� 10سنوات
�أكرث من
� 10سنوات
�أكرث من
� 10سنوات

متو�سط
الفرق

الداللة
اخلط�أ
املعياري الإح�صائية

*.4922

.19320

.04

*.3859

.15598

.05

- .1063

.15419

.79

*.5282

.18820

.02

- .3372

.15195

.09

.1910

.15020

.45

*.5903

.20411

.02

*.4188

.16479

.04

- .1716

.16289

.58

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثان بالتايل:
�1 .1ضمان التوا�صل املبا�رش بني املعلمني وطالبهم �أثناء
عملية التعليم عن بعد.
2 .2الرتكيز ب�شكل �أكرب على تقدمي الدعم الفني للمعلمني
و�إمدادهم بالإمكانيات املادية الالزمة لت�سهيل التوا�صل مع الطلبة.
3 .3تطوير املن�صة بحيث تكون طريقة عر�ض املادة العلمية
جاذبة للطلبة.
4 .4ال�سماح للمعلمني بو�ضع اخلطط البديلة واملنا�سبة
للتعامل مع طلبتهم يف احلاالت الطارئة.
ين بني ال ّنا�س ب�شكلٍ �أكرب ،من
5 .5ن�رش ثقافة التعليم الإلكرتو ّ
توعوية ،ون�رش من�شورات حتتوي على فوائد التعليم
خالل عقد ندوات
ّ
ين.
الإلكرتو ّ
التحتية التي تخدم االت�صاالت.
6 .6حت�سني البنية
ّ
7 .7عقد دورات وور�شات عمل ت�ساعد معلمي املرحلة الأ�سا�سية
على امتالك املهارات الالزمة ال�ستخدام من�صة در�سك.

ت�شري نتائج اجلدول (� )10إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف درجة اجلاهزية تعزى ملتغري
�سنوات اخلدمة حيث تظهر الفروق بني املعلمني ذوي �سنوات اخلدمة
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د .فواز حسن شحادة
أ .ديانا سالم العواودة

درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم في لواء القويسمة
في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم

مع املتغريات الرقمية احلديثة� ،إ�ضافة �إىل م�ساعدته على التفاعل
ب�إيجابية مع نوعية التعليم التي يفر�ضها الع�رص الرقمي.
فقد ت�أثرت العديد من الأنظمة التعليمية يف خمتلف
الدول والبلدان �سل ًبا بالأزمة العاملية احلالية ،نتيجة انت�شار
مايعرف بجائحة «فريو�س كورونا» ،و�أ�صبحت احلاجة ما�سة
�إىل ا�ستناد ا لأنظمة التعليمية �إىل ا�سرتاتيجيات رقمية مبتكرة
وطرائق تعليم وتعلم فاعلة وغري تقليدية ،كما فر�ضت هذه
اجلائحة على النظم التعليمية املختلفة �صقل وتعزيز مهارات
و�إمكانات الكادر ا لأكادميي يف امليدان ،ودعم قدراته نحو
توظيف الرقمية احلديثة والتحول نحو التعليم الرقمي� .أتريبي
وميكا�شني(Atteberry & McEachin, 2020) .
و�أ�شار �أبو الرب (� )Abualrob, 2019إىل �أن الرتبية هي حجر
الأ�سا�س يف بناء الأوطان ،ويف �إطار الت�أقلم مع هذا الواقع اجلديد،
ويف ظل �أزمة كورونا والتقدم التكنولوجي والثورة التكنولوجية
الهائلة التي ي�شهدها العامل يف خمتلف جماالت احلياة ،وعلى
ر�أ�سها العملية التعليمية .فقد غريت النظريات احلديثة يف الرتبية
النظرة لدور معلمي العلوم ،وغريت منط التفاعل التقليدي الذي
كان �سائدا لفرتات طويلة من الزمن ،ف�أ�صبحت للمعلم �أدوار غري
التلقني والإلقاء .فقد ي�شعر املعلمون بنوع من القلق �إزاء كفاياتهم
التدري�سية ،خ�صو�صا يف قدرتهم على دمج التقنية الرقمية يف
تدري�سهم مبا يلبي حاجات طلبتهم ويح�سن تعلمهم .فقد غريت
التقنية العامل ،كذلك �أدت �إىل ظهور �أ�شكال جديدة من التعليم �أكرث
عموما يركزون
جاذبية وفاعلية ،يف الوقت الذي �أ�صبح فيه الطلبة
ً
يف حياتهم على التقنية ب�شكل �أكرب من �أي وقت م�ضى.
ونظرا للدور احليوي الذي تلعبه املتغريات الرقمية ،والتغريات
ً
التي ي�شهدها الع�رص احلايل  -ع�رص الثورة الرقمية  -ف�إن احلاجة
ما�سة يف الوقت احلايل بالذات �إىل تطوير امل�ؤ�س�سات التعليمية
لكي تواكب تلك املتغريات� ،إذ نتج من ذلك ظهور �أمناط حديثة من
الكفايات التي تهدف لزيادة جودة النتاج التعليمي ،والتي تتمثل
يف ا�ستخدام وتوظيف امل�ستحدثات بفاعلية يف العملية التعليمية
(البلوي. )2019 ،
وملواكبة تلك التطورات والتحديات ،ينبغي على معلمي
العلوم يف القرن احلايل امتالك جمموعة من الكفايات ،وعلى
دور فاعلٍ
ر�أ�سها الكفايات الرقمية ،لكي يتمكنوا من ممار�سة ٍ
يف �إعداد الطلبة وتهيئتهم للعي�ش يف الوقت احلا�رض وامل�ستقبل،
ومتكينهم من املهارات ال�رضررية للتعاي�ش فيه ومواكبة
م�ستجداته وتقنياته وحتدياته ،وذلك يتطلب �إعادة النظر يف كل
من طبيعة طالب اليوم وامل�ستقبل� ،إ�ضافة �إىل �إعادة النظر يف
�أدوار املعلم� .آنيل (.)Anil, 2019
و�أكد ها�سل وها�سل ( )Hassel & Hassel, 2012و�أمني
(� )Amin, 2016إىل حاجة التعليم الرقمي ملعلمني متميزين ،و�أن
امل�ستقبل الرقمي �ألقى ب�آثاره وتغرياته على التعليم ،حيث يعمل
التعليم الرقمي على زيادة فعالية املعلم من خالل ا�ستخدام
التقنيات اجلديدة .ففي املجتمع الرقمي واملعريف اجلديد بالقرن
احلادي والع�رشين ،يواجه التعليم مطالب متزايدة ب�إيجاد طرق
مبتكرة للتعليم ،تعمل على حتويل �أدوار املعلمني ملواجهة مهامهم
اجلديدة بطريقة �أكرث مرونة وا�ستعداداً لأدوراهم اجلديدة.

امللخص:
هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل درجة توافر الكفايات
الرقمية لدى معلمي العلوم يف لواء القوي�سمة /العا�صمة عمان يف
ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم .ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج
الو�صفي امل�سحي ،وجلمع البيانات مت تطوير ا�ستبانة الكفايات
الرقمية لدى معلمي العلوم مكونة من ثالثة جماالت يف �صورة
مقيا�س مكون من ( )49فقرة ،ومت الت�أكد من �صدقها وثباتها ،ومت
معلما ومعلمة .و�أظهرت نتائج
تطبيقها على عينة مكونة من (ً )136
الدرا�سة �أن درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم يف لواء
القوي�سمة يف ظل جائحة كورونا كانت متو�سطة ،كما �أ�شارت النتائج
�إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الدرجة الكلية تعزى
ملتغري اجلن�س وعدد �سنوات اخلدمة والتفاعل بينهما .وتو�صلت
الدرا�سة �إىل عدة تو�صيات من �أهمها توعية املعلمني ب�أهمية امتالك
الكفايات الرقمية.
الكلمات املفتاحية :درجة توافر ،الكفايات الرقمية ،معلمو
العلوم ،جائحة كورونا.

Abstract:
The current study aimed to identify the degree
of availability of digital competencies among science
teachers in the Qweismeh district in light of the Corona
pandemic from their point of view. The study adopted
the descriptive survey approach. For data collection,
the researchers developed a questionnaire to measure
the digital competencies among science teachers
consisting of three fields. It was in the form of a scale
consisting of 49 items. Its validity and reliability were
confirmed. The sample consisted of 136 male and
female teachers. The results of the study showed that the
degree of availability of digital competencies among
science teachers in the Qweismeh district in light of
the Corona pandemic was moderate. Moreoever, the
results indicated no statistically significant differences
in the total score attributable to the variables: gender,
years of service, and interaction between them. The
study proposed several recommendations and the most
important is educating teachers about the importance
of having digital competencies.
Keywords: Availability, digital competencies,
science teachers, Corona pandemic.

املقدمة:
اجتاحت الثورة الرقمية العامل ب�أكمله ،و�أ�صبحت احلياة
الرقمية تطوق كل جوانب احلياة ،وحتولت تفا�صيل احلياة
اليومية ملمار�سات رقمية ،ويف ظل التطورات ال�رسيعة واملتالحقة
للتكنولوجيا يف الع�رص الرقمي ،ومطالب الرتبية املتزايدة؛ فقد
فر�ض التطور التكنولوجي نف�سه على نواحي احلياة كافة ،و�أ�صبح
لزاما العمل على �إك�ساب املعلم مهارات جديدة تعينه على التكيف
ً
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وي�شري الأ�سطل واخلالدي (� )2015إىل �أنه على املعلم �أن ُيواكب
هذا التطور ،من خالل امتالكه ملهارات متطوره تمُ كنه من التعامل
مع التقنيات احلديثة التي �أفرزها الع�رص الرقمي وفر�ضت نف�سها
قت�رصا على املحتوى
على العملية التعليمية ،فلم يعد دور املعلم ُم
ً
قادرا على توجيه املتعلم للمعلومة ال�صحيحة ،من
ُقرر فقط ،بل ً
امل َّ
خالل مواقع �أكادميية �أو و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وم�شاهدة
الدرو�س وحفظها و�إعادة عر�ضها ،كما �أن التكنولوجيا احلديثة
ي�رست للمعلم التقومي الإلكرتوين الذي ميتاز بتوفري وقت املعلم
وجهده يف ت�صحيح ور�صد الدرجات لطالبه .كما ي�ضيف �أبو جا�رس
(� )2012إىل �أن الأدوار واملهام املطلوبة من املعلم حتتاج �إىل عديد
من الكفايات واملهارات التي ت�ساعده على �أداء مهامه املطلوبة
بفاعلية عالية ،وعلى الأخ�ص الكفايات الرقمية ،التي ت�ساعد املعلم
للو�صول �إىل م�ستوى حمدد من الدقة واالتقان لتوظيف مهارات
تكنولوجيا املعلومات يف العملية التعليمية .فيما يرى خمي�س
أ�سا�سا للعي�ش يف
(� )2013أن امتالك املعلم للكفايات الرقمية � ً
جمتمع املعرفة ،لذا ينبغي �أن تعمل امل�ؤ�س�سات التعليمية على تزويد
املعلمني واملتعلمني بها.
فاملعلم ُيعد �أحد �أهم �أركان العملية التعليمية الرتبوية
الناجحة �إذ ي�ؤدي الدور الأهم يف عملية نقل املعارف والكفايات
واملعلومات واخلربات للطلبة ،ويجعلهم قادرين على مواجهة جميع
التحديات وال�صعوبات التي تواجههم يف امل�ستقبل .و ُيعد املعلم
الناجح واخلبري واملتمر�س والقادر على �إي�صال املعلومات للطلبة
بكفاءة عالية� ،أحد �أهم الأ�سباب التي ت�ؤدي لإحداث نه�ضة �شاملة
يف العملية التعليمية وحتقيق �أهدافها .فاندنربوك و�آخرو ن �(Van
). denbroucke, & et al, 2018
وعليه ،تنبع �أهمية و�رضورة �إك�ساب معلم العلوم للكفايات
الرقمية التي متكنه من التفاعل ب�إيجابية مع نوعية التعليم
قادرا على فهم علوم الع�رص
التي يفر�ضها الع�رص الرقمي ليكون
ً
وتقنياته املتطورة ب�شكل م�ستمر ،وتوظيفها التوظيف الأمثل يف
العملية التعليمية ،وهذا يتطلب �رضورة �إعداد وتدريب املعلم ليكون
قادرا على التعامل مع تعليم الع�رص الرقمي .ولكي تتمكن الأنظمة
ً
لزاما تزويده مبجموعة
كان
ذلك
على
املعلم
م�ساعدة
من
التعليمية
ً
من الكفايات �أطلق عليها الرتبويون الكفايات الرقمية مثل (كفايات
ثقافة التعليم الرقمي ،والكفايات الرقمية يف �أ�سا�سيات احلا�سب
الآيل وال�شبكة املعلوماتية ،والكفايات الرقمية يف”تدري�س العلوم)
التي مت تناولها يف �أداة الدرا�سة.
و ُتعد حركة الرتبية القائمة على الكفايات من �أبرز االجتاهات
الرتبوية يف جمال �إعداد املعلمني ،حيث تهتم ب�إك�ساب املعلمني
القدرات املعرفية واحلركية واالنفعالية ،بحيث ت�صبح الكفاية
قدرة مركبة ت�شمل املعارف واملهارات واالجتاهات يف �ضوء �أ�س�س
حمددة ت�ؤدي بهم �إىل اتقان اخلربات التعليمية من خالل التدريب
واملمار�سة (ال�سنيدي. )2011 ،
و ُتعد الكفايات الرقمية مطل ًبا �أ�سا�س ًيا يف الناحية التعليمية؛
فمن ال�صعب �إحراز �أي تقدم دون توظيف التقنية �أو امتالك القدر
املنا�سب من الكفايات الرقمية ،لذا� ،أ�صبحت الكفايات الرقمية
رئي�سا يف اهتمامات الباحثني ومطوري الربامج لأهميتها،
حمورا
ً
ً
مما جعلها مطل ًبا للدول وامل�ؤ�س�سات التي ت�سعى �إىل تطوير

م�ؤ�س�ساتها وتنمية مواردها� .إذ ت�سعى معظم الأنظمة التعليمية �إىل
�إدراك �أهمية الكفايات الرقمية يف خمتلف الأن�شطة ،وخا�صة يف
املجال التعليمي وب�شكل �أخ�ص يف اجلانب الأكادميي .لذلك تعالت
الأ�صوات التي تنادي ب�رضورة تعزيز الكفايات الرقمية لدى معلمي
العلوم؛ والتي تعد �أحد �أهم التوجهات احلديثة التي ترتبط بتوظيف
�أدوات وتطبيقات التكنولوجيا يف جمال التعليم) العبيد. )2015 ،
و ُتعرف الكفايات الرقمية ب�أنها :تلك املهارات التي تفيد
املعلمني يف �سعيهم للح�صول على املعرفة ونقلها ،وذلك من خالل
اال�ستفادة من خدمات احلو�سبة يف �إن�شاء وا�ستخدام املحتوى
من ن�ص و�صور و�صوت ومقاطع فيديو عرب الإنرتنت وا�ستخدام
مايكرو�سوفت �أوفي�س ك�أدوات �أ�سا�سية ملعاجلة البيانات (ال�شهوان،
والنعيمي . )2019 ،يف حني يعرفها خلف ( )2017لأنها جمموعة
من املعلومات واملهارات واالجتاهات والقيم ،التي ميتلكها املعلم
ويتقن ممار�ستها ،يف جماالت تكنولوجيا التعليم املختلفة وخا�صة
يف جمال ت�صميم �إنتاج املواد التعليمية ،وتقوميها وت�شغيل الأجهزة
التعليمية ب�أ�شكالها املختلفة� .أما الغزو ( )2015فقد عرف الكفايات
الرقمية ب�أنها املعارف واملهارات واالجتاهات التي ميتلكها الفرد،
والتي متكنه من �أداء مهامه وم�س�ؤولياته ،مب�ستوى ميكن مالحظته
وتقييمه يف جماالت الكفايات الأ�سا�سية ال�ستخدام احلا�سوب،
وكفايات ا�ستخدام م�صادر ال�شبكة العاملية (الإنرتنت) وكفايات
توظيف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وكفايات
ا�ستخدام الو�سائل التعليمية .يف حني عرفها بني دومي ()2010
ب�أنها جمموعة القدرات واملهارات واالجتاهات التي ميتلكها الفرد
القادر على ممار�ستها يف جماالت تكنولوجيا التعليم يف �إنتاج
املواد التعليمية ،وا�ستخدامها وتقوميها ،وخا�صة يف جمال ت�صميم
و�إنتاج املواد التعليمية املختلفة� .أما مردا�س ( )2014فعرفها
ب�أنها املهارات التي ميتلكها املعلم يف جمال التعلم الإلكرتوين،
وينبغي ممار�ستها يف املوقف التعليمي ،والقائمة على ا�ستخدام
احلا�سوب والإنرتنت لتو�صيل املحتوى التعليمي ،من خالل التوا�صل
بني املعلم واملتعلم واملحتوى التعليمي بطريقة تفاعلية.
ويف ظل التطورات ال�رسيعة واملتالحقة للتكنولوجيا يف
الع�رص الرقمي ،كان البد �أن تتغري �أدوار املعلم التقليدية التي كانت
تركز على التلقني� ،إىل �أدوار جديدة تتنا�سب مع تغريات الع�رص
الرقمي ومتطلبات التعليم عن بعد .وتتمثل �أدوار املعلم التي فر�ضها
الع�رص الرقمي يف دور ال�شارح با�ستخدام الو�سائل التقنية بحيث
ي�ستخدم �شبكة الإنرتنت والتقنيات املختلفة لعر�ض الدرو�س عن بعد
(علي. )2019 ،
ومن العوامل التي تدعو معلمي العلوم لتعلم الكفايات الرقمية
للقيام ب�أدوراهم املختلفة بامل�ؤ�س�سة التعليمية :الثورة املعرفية
والتقدم التكنولوجي ،اال�ستجابة والتكيف مع توجهات العوملة،
حتقيق م�ستوى اجلودة امل�ؤ�س�سية ،واعتماد كثري من املقررات
والربامج التدريبية ،والدورات التطويرية على التقنية الرقمية
احلديثة (عزمي. )2006 ،
وي�ؤدي تعلم الكفايات الرقمية �إىل حتقيق جمموعة من
الأهداف الإدارية والأكادميية والتعليمية ،منها :توفري بيئة تعليمية
غنية بامل�صادر التقنية ،وامل�ساهمة يف تثقيف املجتمع ب�شكل عام
وامل�ؤ�س�سات التعليمية ب�شكل خا�ص بامل�ستجدات الرقمية ،واالنتقال
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درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم في لواء القويسمة
في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم

تدريج ًيا من التعليم التقليدي �إىل التعليم الرقمي بامل�ؤ�س�سات
التعليمية ،وتوجيه قدرات ومهارات املتعلمني نحو اال�ستخدام
الإيجابي للتقنية وت�ساعد على االنتقال تدريج ًيا من التعليم
التقليدي �إىل التعليم الإلكرتوين ،وتوجه قدرات املعلمني والطلبة
نحو اال�ستخدام الإيجابي للتقنية ،وتهيئة الفر�ص للباحثني والطلبة
يف امل�شاركة بامل�سابقات املختلفة كالثقافية والعلمية (العتيبي،
2011؛ �سامل. )2004 ،
و ُي�شري العديد من الرتبويني �إىل �أن الكفايات الرقمية من
املمكن اكت�سابها حتى لو مل تكن �صفة ميتلكها املعلم ،وذلك من
خالل احل�صول على تدريب ر�سمي يف الكفايات الرقمية عن طريق
مدرب حمرتف واحل�صول على �شهادة معتمدة� ،أو من خالل التدريب
الذاتي بحيث يقوم املعلم بتطوير نف�سه بنف�سه ،ومن ثم يطورها
باملمار�سة �شيئا ف�شيئا (. )White, 2012
ومن املعوقات التي حتد من تعلم وتطبيق الكفايات الرقمية
كما يراها عامر (� : )2007ضعف احلوافز املادية واملعنوية ملن
ميتلكون الكفايات الرقمية ،و�ضعف البنية الت�أ�سي�سية التقنية داخل
امل�ؤ�س�سات التعليمية ،واملعوقات املادية املمثلة يف التجهيزات
والتغطية بال�شبكة وزيادة التكاليف.
ومن الدرا�سات ذات ال�صلة بالكفايات الرقمية ،درا�سة اليامي
( )2020التي هدفت �إىل ا�ستنتاج مهارات التدري�س الرقمي بالقرن
احلادي والع�رشين ،والتعرف �إىل واقع امتالك املعلمات ملهارات
التدري�س الرقمي .كما �سعت �إىل حتديد درجة االحتياجات التدريبية
للمعلمات يف مهارات التدري�س الرقمي من وجهة نظرهن لتنمية
مهارات التدري�س الرقمي للمعلمات مب�ؤ�س�سات التعليم العام،
وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،ومت تطوير ا�ستبانة مكونة من
( )64فقرة موزعة ،مت تطبيقها على عينة ع�شوائية قوامها ()174
مديرة ،و ( )981معلمة ،ومن �أبرز النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة:
حتديد قائمة ب�أهم مهارات التدري�س الرقمي ،و�أظهرت �أن واقع
امتالك املعلمات ملهارات التدري�س الرقمي كانت بدرجة متو�سطة
و�أن االحتياجات التدريبيية كانت بن�سبة كبرية ج ًدا.
و�سعت درا�سة معو�ض (� )2019إىل التعرف �إىل فاعلية بيئة
تدريب منت�رش قائمة على منط التدريب املف�ضل لتنمية الكفايات
الرقمية ،والتقبل التكنولوجي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة
الأمري �سطام بن عبدالعزيز .وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي
واملنهج �شبه التجريبي لإجراء التجربة امليدانية ،وتكونت عينة
البحث من ( )30ع�ضواً من �أع�ضاء هىيئة التدري�س ،ومت و�ضعهم
يف جمموعتني جتريبيتني بواقع ( )15ع�ضواً لكل جمموعة ،ودر�ست
املجموعة الأوىل بنمط التدريب الفردي ،بينما در�ست املجموعة
الثانية بنمط التدريب الت�شاركي ،وطبقت �أدوات الدرا�سة والتي �شملت
االختبار املعريف ،بطاقة مالحظة ،وبطاقة تقييم جودة املنتج،
ومقيا�س التقبل التكنولوجي ،و�أظهرت النتائج فاعلية بيئة التدريب
املنت�رش القائمة على منط التدريب املف�ضل يف تنمية الكفايات
الرقمية والتقبل التكنولوجي لدى �أع�ضاء ىيئة التدري�س بكلية
الرتبية بجامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز ،حيث تفوقت املجموعة
التجريبية الثانية ذات منط التدريب الت�شاركي.
و�أجرى يوي ( )2019, Yueدرا�سة هدفت ا�ستك�شاف الطرائق
الفعالة للتطوير املهني للمعلمني يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل بالقرن

احلادي والع�رشين ،و�أو�ضحت الدرا�سة حاجة م�ؤ�س�سات التعليم
العايل �إىل تغيري /ابتكار املناهج وطرق التدري�س الفعالة ،لتعليم
الطالب مهارات القرن احلادي والع�رشين ،مثل التفكري الناقد وحل
امل�شكالت والإبداع واالبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
والوعي املعلوماتي واحلو�سبة ،حيث يتعني على املعلمني التمكن
من هذه املهارات جميعها ليت�سنى لهم نقلها لطلبتهم وتدريبهم
عليها ،ويف �ضوء ذلك ت�شري الدرا�سة �إىل �رضورة التطوير املهني
للمعلمني لتلبية احتياجات الطالب من التعليم يف القرن احلادي
والع�رشين ،ولهذا الغر�ض عمدت الدرا�سة �إىل حتليل املحتوى
املنهجي للدرا�سات البحثية ذات ال�صلة ،وخل�صت نتائج الدرا�سة
�إىل حتديد جمموعة من طرق التطوير املهني الفعالة للمعلمني التي
حتتوي على تقييم االحتياجات ،والتوجيه من برنامج تدريبي
مقرتح لتنمية مهــارات التدري�س الرقمـي لدى معلمات التعليم العام
باململكة العربية ال�سعودية.
وكما �أجرت بعطوط ( )2018درا�سة هدفت �إىل و�ضع
ت�صور مقرتح للكفايات التقنية الرقمية ومتطلبات القرن احلادي
والع�رشين ملعلمات الرتبية الفنية يف �ضوء احتياجاتهن التدريبية.
وتكونت عينة ال ّدرا�سة من ( )51معلمة تربية فنية يف املدينة
املنورة ،واتبعت ال ّدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي ،فقامت الباحثة
بتحديد الكفايات من التقنيات الرقمية ،ثم بناء ا�ستبانة لتحديد
االحتياجات التدريبية من الكفايات التقنية الرقمية ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن درجات اال�ستخدام والتطبيق يف جمال التطبيقات
الرقمية الفنية ،كانت حم�صورة ما بني املتو�سط وال�ضعيف ،و�أن
درجات اال�ستخدام والتطبيق يف جمال تدري�س الرتبية الفنية،
كانت حم�صورة ما بني املتو�سط وال�ضعيف ،و�أن درجات اال�ستخدام
والتطبيق يف جمال �أ�سا�سيات احلا�سب الآيل وال�شبكة املعلوماتية،
كانت حم�صورة ما بني العايل واملتو�سط .كما تو�صلت النتائج لعدم
وجود فروق ذي داللة �إح�صائية يعزى ملتغريات الدرا�سة (امل�ؤهل
العلمي – عدد �سنوات اخلدمة) .
وهدفت درا�سة الر�صاعي (� )2017إىل ا�ستق�صاء كفايات معلم
العلوم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف التدري�س،
حيث ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي ،مت بناء مقيا�س لكفايات
معلمي العلوم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .ومت
اختيار عينة من الطلبة اخلريجني يف كلية العلوم يف جامعة احل�سني
بن طالل وعددهم ( )163طال ًبا وطالبة ،وتبني �أن متو�سط تقديراتهم
المتالكهم كفايات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت كان بدرجة
منخف�ضة ،كما كانت تقديراتهم المتالك الكفايات متو�سطة يف
جمايل مهارات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
و�أخالقيات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،بينما
كانت منخف�ضة يف جمال ثقافة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وجمال توظيفها يف تدري�س العلوم.
وهدفت درا�سة ال�شيخ و�أحمد (� )2016إىل الك�شف عن مدى
ا�ستخدام كفايات وحدات التعلم الرقمية لدى معلمي مرحلة التعليم
الأ�سا�سي مبحلية كرري بوالية اخلرطوم .وتكونت عينة الدرا�سة
معلما ومعلمة ،واتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وذلك
من ()90
ً
من خالل بناء قائمة لكفايات ا�ستخدام وحدات التعلم الرقمية
وت�ضمينها يف ا�ستبانة مكونة من ( )46عبارة ك�أداة للدرا�سة،
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و�أظهرت نتائج الدرا�سة انخفا�ض ا�ستخدام مهارات كفايات وحدات
التعلم الرقمية لدى معلمي مرحلة التعليم الأ�سا�سي مبحلية كرري
بوالية اخلرطوم ،وكذلك عدم وجود فروق يف ا�ستخدام كفايات
أي�ضا عدم وجود فرق بني الذكور والإناث يف
وحدات التعلم الرقميةً � ،
ا�ستخدام كفايات وحدات التعلم الرقمية.
تنوعت الدرا�سات ال�سابقة من حيث الهدف ،فقد �أ�شارت
بع�ضها �إىل الك�شف عن مدى تطبيق الكفايات الرقمية يف التعليم
كدرا�سة ال�شيخ و�أحمد ( )2016يف حني �أ�شارت درا�سات �أخرى
كدرا�سة الر�صاعي (� )2017إىل درجة توافر كفايات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت لدى معلمي العلوم ،وهدف بع�ضها �إىل
ا�ستك�شاف الطرق الفعالة للتطوير املهني للمعلمني يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل بالقرن احلادي والع�رشين كدرا�سة يوي ()2019
� ،أما الدرا�سة احلالية فقد هدفت �إىل تق�صي درجة توافر الكفايات
الرقمية لدى معلمي العلوم يف لواء القوي�سمة يف ظل جائحة كورونا
من وجهة نظرهم .كما تنوعت من حيث املنهج امل�ستخدم فا�ستخدم
معو�ض ( )2019املنهج ال�شبه التجريبي بالإ�ضافة �إىل املنهج
الو�صفي امل�سحي ،واتفقت الدرا�سة احلالية من حيث ا�ستخدامها
اال�ستبانة ك�أداة مع درا�سة كل من بعطوط ( )2018ودرا�سة
الر�صاعي ( ، )2017درا�سة ال�شيخ و�أحمد ( )2016ودرا�سة يوي
( ، )2019ودرا�سة اليامي (. )2020
�أفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف عر�ض الأدب
النظري و�إثرائه كما �أفادت يف �إعداد �أداة درجة توافر الكفايات
الرقمية لدى معلمي العلوم يف لواء القوي�سمة يف ظل جائحة كورونا
من وجهة نظرهم لتحقيق �أهدافها ،ويف حتديد املنهجية امل�ستخدمة،
وتف�سري النتائج ومناق�شتها .ومتيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات
ذات ال�صلة �أنها الدرا�سة الأوىل _يف حدود علم الباحثني_التي
تقي�س درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم يف لواء
القوي�سمة يف ظل جائحة كورونا ،من خالل �إعداد ا�ستبانة ا�شتملت
على ثالثة جماالت.

املعا�رصة والتغريات وامل�ستجدات التي تطر�أ يف امليدان ،ف�إنه
ينبغي االهتمام بتنمية الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم؛ حتى
يتمكن من توظيف التطبيقات التكنولوجية وم�صادر التعلم الرقمية
وما �إىل ذلك من متطلبات؛ ت�ستلزم تنمية مهارات معلمي العلوم
يف �إنتاج وا�ستخدام التطبيقات التكنولوجية ،ومواد التعلم الرقمية
التي ت�سهم ب�شكل كبري يف حتقيق الأهداف وحت�سني جودة العملية
التعليمية ،وتعد الكفايات الرقمية �أحد �أهم الكفايات الالزمة والتي
ميكن توظيفها يف تدري�س مادة العلوم.
و�أ�صبح معلم العلوم اليوم مطال ًبا بتنمية كفاياته الرقمية
م�سايرا للنه�ضة التكنولوجية الكبرية ،التي
بجودة وكفاءة ،و�أن يكون
ً
ي�شهدها العامل يف جمال التدري�س ونقل املعرفة والثقافة ،و�أن يدرك
ومي�رسا وم�ساع ًدا للطلبة لكي
�أن من مهامه اجلديدة �أن يكون موج ًها
ً
يتعلموا ب�أنف�سهم .لذا ارت�أى الباحثان درا�سة هذا املو�ضوع من خالل
الإ�شارة �إىل �أهم الكفايات الرقمية التي يحتاج �إليها املعلم .وتتحدد
م�شكلة الدرا�سة من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم يف
لواء القوي�سمة يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم؟
● ●هل يوجد فروق دالة �إح�صائ ًيا يف درجة توافر الكفايات
الرقمية لدى معلمي العلوم يف لواء القوي�سمة يف ظل جائحة كورونا
من وجهة نظرهم ح�سب متغريات (اجلن�س ،عدد �سنوات اخلدمة
والتفاعل بينهما) ؟

أهداف الدراسة
هدفت الدرا�سة تعرف درجة توافر الكفايات الرقمية لدى
معلمي العلوم يف لواء القوي�سمة يف ظل جائحة كورونا ،يف �ضوء
متغريات اجلن�س وعدد �سنوات اخلدمة والتفاعل بينهما؟

أهمية الدراسة
من امل�ؤمل �أن توجه مطوري برامج �إعداد املعلمني� ،إىل �رضورة
ت�ضمني الكفايات الرقمية �ضمن هذه الربامج ،وقد تفيد معلمي
العلوم يف تطوير ا�سرتاتيجياتهم التدري�سية ،وتوجه انتباههم �إىل
�أهمية دمج �أمناط وا�سرتاتيجيات حديثة وفاعلة يف الغرفة ال�صفية،
كما قد توجه م�رشيف العلوم لعقد دورات تدريبية تزيد من كفايات
معلمي العلوم الرقمية لتمكنهم من ا�ستخدام الأدوات الرقمية بكل
�سهولة .وقد ت�سهم الدرا�سة احلالية يف تقدمي ت�صور لدرا�سات الحقة
ومرجع لأي عملية تطوير يف امل�ستقبل .وقد متثل الدرا�سة ا�ستجابة
ملتطلبات القرن احلادي والع�رشين ،وما ي�سوده من تغريات وتطورات
تفر�ض التجديد يف مهارات وقدرات وكفايات معلمي العلوم.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
اجتهت دول العامل نحو التعلم الرقمي ،وجعل نظام التعليم
نظاما �أ�سا�س ًيا بديلاً عن نظام التعليم املبا�رش ،واجتهت
عن بعد
ً
نحو ا�ستكمال العملية التعليمية يف الفرتة املا�ضية ،من خالل نظام
التعليم عن بعد ،وقد �سلكت هذه الدول هذا امل�سلك بعدما �أ�صبح
نظام التعليم عن بعد �رضورة حتمية وواقعا فر�ضته الأزمة ال�صحية
العاملية .فالأنظمة التعليمية يف خمتلف دول العامل بحاجة جلهود
كبرية والتفكري خارج ال�صندوق ،يف �سبيل �إيجاد وتفعيل العديد من
الطرائق واال�سرتاتيجيات احلديثة وغري التقليدية ،التي من �ش�أنها �أن
ت�ضمن جودة تفعيل منظومة التعليم عن بعد ،والتي قد ت�ستمر كنظام
مواز للنظام التعليمي املعتاد للجميع.
تعليمي ٍ
فقد �أو�صت درا�سة كل من2019, yue( :؛ بعطوط2018 ،؛
الر�صاعي )2017 ،ب�رضورة االهتمام بالكفايات الرقمية لدى
املعلمني قبل و�أثناء اخلدمة ،وتدريبيم على التطبيقات العملية
وتنمية مهارات �إنتاج املواد التعليمية يف خمتلف التخ�ص�صات.
ونظرا الرتباط مادة العلوم بالعديد من التطبيقات الرقمية
ً
ال�رضورية؛ لفهم مو�ضوعات وق�ضايا املادة ومتابعة الق�ضايا

حدود الدراسة وحمدداتها
حتددت الدرا�سة احلالية يف التالية:
Ú Úاحلدود الب�رشية :جميع معلمي العلوم.
Ú Úاحلدود املكانية :املدار�س احلكومية يف حمافظة العا�صمة
عمان /لواء القوي�سمة.
Ú Úاحلدود الزمانية :الف�صل الأول من العام الدرا�سي /2021
.2020
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درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم في لواء القويسمة
في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم

وتتحدد نتائج الدرا�سة احلالية مبجتمعها ،ودرجة ا�ستجابة
�أفراد عينتها ،وبطبيعة �أدواتها ومتغرياتها� ،إذ ميكن تعميم نتائج
الدرا�سة احلالية على املجتمعات امل�شابهة ملجتمعها ،يف �ضوء
�صدق �أداة الدرا�سة وثباتها.

أداة الدراسة
لقيا�س درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم
يف لواء القوي�سمة يف ظل جائحة كورونا ،مت تطوير �أداة لقيا�س
درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم .ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة احلالية ا�شتملت �أداة الدرا�سة على ثالثة جماالت (كفايات
ثقافة التعليم الرقمي ،الكفايات الرقمية يف �أ�سا�سيات احلا�سب الآيل
وال�شبكة املعلوماتية ،الكفايات الرقمية يف تدري�س العلوم)  .وذلك
بعد مراجعة الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة كدرا�سة كل من:
(2019, yue؛ بعطوط2018 ،؛ الر�صاعي . )2017 ،والإفادة من
�آراء �أ�ساتذة اجلامعات واملخت�صني ،وتكونت �أداة الدرا�سة ب�صورتها
النهائية من ( )49فقرة .وبتطبيق �سلم ليكرت التدريجي اخلما�سي:
(مرتفعة ج ًدا ،مرتفعة ،متو�سطة ،منخف�ضة ،منخف�ضة جدا) .

مصطلحات الدراسة
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات التالية:
◄◄ﺍﻟكفايات الرقمية:
ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ﺒ�ﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟكفايات الرقمية ﺍﻟﺘﻲ
و ُتعرف �
ً
ﻴمتلكها معلم العلوم للقدرة على التعليم ،وقي�ست بالدرجة التي
ح�صل عليها �أفراد عينة الدرا�سة للإجابة على فقرات �أداة الدرا�سة
(من �إعداد الباحثني) وهي الدرجة املعربة عن الو�سط احل�سابي
لتقديرات معلمي العلوم لتوافر الكفايات الرقمية على فقرات �أداة
الدرا�سة املعدة لهذا الغر�ض.

صدق أداة الدراسة
مت عر�ض �أداة الدرا�سة على جمموعة من املحكمني من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف كليات الرتبية وم�رشفني تربويني ومعلمني يف
وزارة الرتبية والتعليم ،وذلك للحكم على مدى مالءمة فقراتها لعينة
الدرا�سة ،ومدى و�ضوح لغتها ،وفاعلية بدائل فقراتها ،ومنا�سبة
عددها ،ومدى متثيلها للكفايات الرقمية الالزمة لدى معلمي العلوم
يف لواء القوي�سمة يف ظل جائحة كورونا ،وقد مت الأخذ مبالحظات
املحكمني و�إجراء التعديالت املطلوبة .كما مت ح�ساب معامالت
ارتباط فقرات الأداة بالدرجة الكلية كما هو مو�ضح يف اجلدول (: )2

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي امل�سحي ،حيث
مت قيا�س درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم يف
لواء القوي�سمة يف ظل جائحة كورونا من خالل الأداة التي �أعدها
الباحثان بعد ا�ستخراج خ�صائ�صها ال�سيكومرتية.

الجدول ()2

جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي العلوم يف املدار�س
احلكومية يف العا�صمة عمان /لواء القوي�سمة للعام الدرا�سي
معلما ومعلمة ،وفق
 .2020 /2021والبالغ عددهم ( (279
ً
الإح�صائيات ال�صادرة من وزارة الرتبية والتعليم.

معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية

رقم الفقرة

معامل
االرتباط

رقم الفقرة

معامل
االرتباط

رقم الفقرة

معامل
االرتباط

1

.50

18

.78

35

.69

2

.62

19

.77

36

.58

3

.64

20

.75

37

.82

4

.72

21

.78

38

.78

5

.52

22

.72

39

.68

الجدول ()1

6

.55

23

.74

40

.83

توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها

7

.74

24

.74

41

.83

اجلن�س

العدد

الن�سبة

8

.70

25

.76

42

.80

ذكور

50

36.8

9

.64

26

.61

43

.60

�إناث

86

63.2

10

.58

27

.54

44

.73

املجموع

136

100.0

11

.69

28

.78

45

.80

44

32.4

12

.56

29

.53

46

.53

13

.71

30

.62

47

.54

40

29.4

14

.71

31

.73

48

.82

52

38.2

15

.75

32

.71

49

.71

136

100.0

16

.74

33

.63

17

.71

34

.54

عينة الدراسة
معلما ومعلمة مت اختيارهم
بلغت عينة الدرا�سة ()136
ً
بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة ،لت�شكل العينة ما ن�سبته ()48.7%
من جمتمع الدرا�سة ،واجلدول ( )1يو�ضح توزيع عينة الدرا�سة تب ًعا
ملتغرياتها:

الرقم

املتغري

1

اجلن�س

2

عدد �سنوات
اخلدمة

�أقل من 5
�سنوات
()10 - 5
�سنوات
�أكرث من 10
�سنوات
املجموع
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Ú Úالتحقق من اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لأداة الدرا�سة من
حيث ال�صدق والثبات من خالل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية من
معلما ومعلمة.
خارج عينة الدرا�سة مكونة من (ً )30
Ú Úت�صميم اال�ستبانة �إلكرتوني ًا با�ستخدام خدمة احلو�سبة
ال�سحابية (. )Google Drive
Ú Úتوزيع اال�ستبانة و�إر�سالها �إلكرتوني ًا ملعلمي ومعلمات
العلوم يف مديرية تربية لواء القوي�سمة.
Ú Úمت ا�ستبعاد ا�ستجابة ( )25ا�ستبانة ب�شكل ع�شوائي
والإبقاء على ( )136ا�ستبانة ،وهو العدد املمثل لعينة الدرا�سة.
Ú Úحتويل ا�ستجابات عينة الدرا�سة �إىل درجات خام،
و�إدخالها �إىل احلا�سوب عن طريق برنامج الرزم الإح�صائية
( ، )SPSSللو�صول �إىل نتائج الدرا�سة ومناق�شتها وا�ستخراج
التو�صيات املرتتبة على نتائج الدرا�سة.

ثبات أداة الدراسة
مت التحقق من ثبات �أداة الدرا�سة بطريقة ثبات الإعادة (التطبيق
و�إعادة التطبيق للأداة)  ،test - retestحيث مت �إعادة تطبيق الأداة بعد
معلما
مكونة من (ً )30
�أ�سبوعني على جمموعة من خارج عينة الدرا�سة ّ
ومعلمة ،ومن ثم مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني تقديراتهم يف
املرتني على �أداة الدرا�سة ككل ،حيث تراوح بني ( )0.84 – 0.73ومت
�أي�ضا ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة
كرونباخ �ألفا� ،إذ تراوح بني (. )0.86 – 0.63
مفتاح تصحيح أداة الدراسة
يف �ضوء �سلم الإجابة على فقرات �أداة الدرا�سة ،وقد تراوح
تدريج �سلم الإجابة على جميع فقرات الأداة ما بني (مرتفعة ج ًدا،
مرتفعة ،متو�سطة ،منخف�ضة ،منخف�ضة ج ًدا) وتقابلها الدرجات
التالية على التوايل )1 - 2 - 3–4–5( :جلميع الفقرات.
وللحكم على �آراء امل�ستجيبني على �أداة الدرا�سة بعد ا�ستخراج
متو�سطاتهم احل�سابية؛ فقد مت �إجراء معادلة ح�سابية لذلك من
خالل �إيجاد مدى اال�ستجابة على �سلم اال�ستجابة اخلما�سي .فقد
مت ا�ستخراج املدى وي�ساوي  4ومتت ق�سمته على عدد الفقرات التي
تنف�صل عندها اال�ستجابات وهي (بدرجة مرتفعة ،بدرجة متو�سطة،
بدرجة منخف�ضة) ثم احلكم على القيمة الناجتة وقد كانت نقاط
احلكم (نقطة القطع) ( )1.33وهي املعيار كما يلي:

نتائج الدراسة ومناقشتها
هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل درجة توافر الكفايات
الرقمية لدى معلمي العلوم يف لواء القوي�سمة يف ظل جائحة كورونا،
وقد متت الإجابة عن الأ�سئلة املو�ضوعة لها مبا ي�أتي:
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الأول والذي ن�ص على :ما درجة توافر
الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم يف لواء القوي�سمة يف ظل
جائحة كورونا من وجهة نظرهم؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة للمجاالت
جمتمعة وعلى الدرجة الكلية للأداة ،كما يو�ضح اجلدول (: )4

الجدول ()3
المدى المعدل لدرجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم في لواء القويسمة في ظل
جائحة كورونا

الرقم

املعيار

املدى املعدل الذي يتبعه

1

بدرجة مرتفعة

)(5.00 - 3.67

2

بدرجة متو�سطة

)(3.66 – 2.34

3

بدرجة منخف�ضة

)(2.33 - 1.00

الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة والدرجة الكلية

الرقم
1

املعاجلة اإلحصائية
مت �إدخال النتائج �إىل برنامج الرزم الإح�صائية )(Spss V.17
 ،ثم ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات
�أفراد عينة الدرا�سة على �أداة الدرا�سة ،وذلك لإيجاد درجة توافر
الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم يف لواء القوي�سمة يف ظل
جائحة كورونا ،ولفح�ص الفرق الذي ُيعزى للجن�س بفئتيه (ذكر،
�أنثى) ولعدد �سنوات اخلدمة مب�ستوياته (�أقل من � 5سنوات10 – 5 ،
�سنوات� ،أكرث من � 10سنوات) يف درجة توافر الكفايات الرقمية لدى
معلمي العلوم ،مت ا�ستخدام حتليل التباين الثنائي واملتعدد.

2
3

املجال
كفايات ثقافة التعليم
الرقمي.
الكفايات الرقمية يف
�أ�سا�سيات احلا�سب الآيل
وال�شبكة املعلوماتية.
الكفايات الرقمية يف
تدري�س العلوم.
االداة ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

رتبة البعد

الدرجة

3.58

.61

2

متو�سطة

3.69

.79

1

مرتفعة

3.23

.78

3

متو�سطة

3.47

.68

متو�سطة

يالحظ من اجلدول (� )4أن املجال الثاين وهو (الكفايات
الرقمية يف �أ�سا�سيات احلا�سب الآيل وال�شبكة املعلوماتية) قد ح�صل
على �أعلى ا�ستجابة مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )3.69وت�شري �إىل درجة
امتالك مرتفعة يف الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم ،وانحراف
معياري وقدره ( ، )0.79يف حني تاله املجال الأول (كفايات ثقافة
التعليم الرقمي) وح�صل على الدرجة الثانية مبتو�سط ح�سابي وقدره
( ، )3.58وت�شري �إىل درجة امتالك متو�سطة ،وانحراف معياري
أخريا جاء املجال الثالث (الكفايات الرقمية يف
وقدره ( ، )0.61و� ً
تدري�س العلوم) مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )3.23وت�شري �إىل درجة
أي�ضا وانحراف معياري وقدره ( ، )0.78وقد
امتالك متو�سطة � ً

إجراءات الدراسة
مت تنفيذ الدرا�سة باالعتماد على �أ�ساليب البحث العلمي يف
تطبيق الدرا�سة وهي:
Ú Úاالطالع على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات
ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة واال�ستفادة من �آراء املخت�صني والباحثني.
�Ú Úإعداد �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) والت�أكد من �صدقها
وثباتها.
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درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم في لواء القويسمة
في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم

�أ�شار متو�سط اال�ستجابة لأفراد عينة الدرا�سة على �أداة الدرا�سة ككل
�إىل متو�سط ح�سابي وقدره ( ، )3.47وهو ي�شري �إىل درجة امتالك
متو�سطة وبانحراف معياري وقدره (. )0.68
كما مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات كل جمال من املجاالت
كما يلي:
1 .1املجال الأول :كفايات ثقافة التعليم الرقمي
حيث مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال كفايات
ثقافة التعليم الرقمي كما يظهر يف اجلدول (: )5

مبتو�سط ح�سابي وقدره ( ، )3.87وانحراف معياري وقدره ()0.78
 ،يف حني ح�صلت الفقرة ال�ساد�سة التي تن�ص على «لدي معرفة
مبوا�صفات البيئة التعليمية يف التعليم الرقمي» على �أقل درجة
مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )3.46وانحراف معياري وقدره (. )0.84
2 .2املجال الثاين :الكفايات الرقمية يف �أ�سا�سيات احلا�سب
الآيل وال�شبكة املعلوماتية»
حيث مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال
(الكفايات الرقمية يف �أ�سا�سيات احلا�سب الآيل وال�شبكة املعلوماتية)
كما يظهر يف اجلدول (: )6

الجدول ()5

الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال
الكفايات الرقمية في أساسيات الحاسب اآللي والشبكة المعلوماتية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال
كفايات ثقافة التعليم الرقمي

الرقم
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

الفقرة
لدي معرفة ب�أهمية و�رضورة
التعليم الرقمي يف ظل
جائحة كورونا.
كمعلم علوم حري�ص على
ا�ستخدام الأدوات الرقمية يف
التعليم.
�أزود طلبتي بامل�صادر
التعليمية الرقمية املختلفة.
ُملم ب�أدوار املعلم يف التعليم
الرقمي.
�أُدرك �أدوار الطالب /ة يف
التعليم الرقمي.
لدي معرفة مبوا�صفات البيئة
التعليمية يف التعليم الرقمي.
�أُح�سن توظيف اال�ساليب
الرقمية يف التعليم.
�أُطور مهاراتي املهنية
الرقمية با�ستمرار.
�أوجه طلبتي ال�ستخدام
املواقع العلمية الرقمية
الالزمة لعملية التعليم.
لدي معرفة بحقيقة
املتغريات التي ت�ؤثر على
دافعية الطلبة نحو التعليم
الرقمي �سواء كانت ايجابية
ام �سلبية.
�أحر�ص على التنوع يف
ا�ساليب وطرائق التعليم
الرقمية.
�أحر�ص على ح�ضور الدورات
التدريبية يف جمال التعليم
الرقمي.
الدرجة الكلية للمجال

املتو�سط االنحراف رتبة
احل�سابي املعياري الفقرة

الدرجة

الرقم

3.87

.78

1

مرتفعة

1

3.83

.80

2

مرتفعة

2

3.46

.83

11

متو�سطة

3.54

.79

5

متو�سطة

3.57

.81

4

متو�سطة

3.46

.84

12

متو�سطة

3.48

.86

10

متو�سطة

3.71

.82

3

مرتفعة

3.49

.91

8

متو�سطة

3.54

.78

6

متو�سطة

3.52

.84

7

متو�سطة

3.49

.89

9

متو�سطة

3.58

.61

3

4

5

6
7

8

9

10

متو�سطة

11

يالحظ من اجلدول (� )5أن الفقرة الأوىل يف جمال كفايات
ثقافة التعليم الرقمي ،التي تن�ص على «لدي معرفة ب�أهمية و�رضورة
التعليم الرقمي يف ظل جائحة كورونا» قد ح�صلت على �أعلى درجة
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الفقرة
ا�ستخدام برامج مايكرو�سوفت

�أوفي�س مثل Word - Excel
. ) )- Powe) point

حتميل الربامج والأفالم
التعليمية اجلاهزة وامللفات
من املواقع املتعددة مثل
اليوتيوب.
ان�شاء وحترير امللفات
ال�صوتية.
ا�ستخدام برامج معالج ال�صور
( ، )paintوبرامج معالج
لقطات الفيديو (Media
. )player
ا�ستخدام حمركات البحث
املختلفة للح�صول على
املعلومات املطلوبة مثل
(. )yahoo - Google
التعامل بفاعلية مع �إ�صدارات
ويندوز املختلفة ب�شكل
منا�سب.
ا�ستخدام �أدوات الإدخال
والإخراج اخلا�صة باحلا�سوب.
تخزين امللفات والربامج
وحفظها على وحدات التخزين
املتنوعة مثل الأقرا�ص
ال�صلبة ،الفال�ش ،االمييل.
التعامل مع �أيقونات �سطح
املكتب و�رشيط املهام
وامللفات.
التمييز والتعامل مع امللفات
املختلفة من خالل امتداها
)….(pdf - doc - ppt
التمكن من االت�صال ب�شبكة
االنرتنت �أ ًيا كان نوع
االت�صال (من الهاتف،
ال�سلكي. )... ،

املتو�سط االنحراف رتبة
احل�سابي املعياري الفقرة
3.81

1.11

6

الدرجة
مرتفعة

3.71

1.05

9

مرتفعة

3.45

1.08

14

متو�سطة

3.21

1.14

16

متو�سطة

3.96

.96

1

مرتفعة

3.55

.97

12

متو�سطة

3.64

.96

10

متو�سطة

3.88

1.00

5

مرتفعة

3.96

1.03

2

مرتفعة

3.74

1.05

8

مرتفعة

3.93

.91

3

مرتفعة
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الرقم

12

13

14

15

16

املتو�سط االنحراف رتبة
احل�سابي املعياري الفقرة

الفقرة
�إدارة الربيد االلكرتوين
مثل االر�سال واال�ستقبال
والتخل�ص من الر�سائل الغري
مرغوب فيها.
ار�سال وا�ستقبال امللفات
با�ستخدام برامج املحادثة
الفورية (. )online
امل�شاركة بفاعلية يف
جمموعات النقا�ش املتاحة
عرب االنرتنت.
توظيف مواقع التوا�صل
االجتماعي على
ال�شبكة لغر�ض التعليم
مثل (Facebook -
. )WhatsApp
التمكن من الو�صول اىل قواعد
البيانات الرقمية واملكتبات
الرقمية والتزود منها.
الدرجة الكلية للمجال

الرقم

الدرجة

10

ت�صميم قناة تعليمية للعلوم
با�ستخدام اليوتيوب.
ت�صميم ن�شاطات التعلم
والتعليم التي ت�ساعد على
حتقيق الأهداف.
تقدمي امل�ساعدة للطلبة فيما
يحتاجونه من مهارات
وتقنيات رقمية.
تقومي كفايات الطلبة
الرقمية قبل بدء التعلم
الرقمي.
جمع وت�صنيف وحدات
التعلم الرقمية من املواقع
العلمية على االنرتنت.
عر�ض وحدات التعلم
الرقمية با�ستخدام برامج
مايكرو�سوفت اوفي�س
مثل Word، Excel،
Power point

13

ت�صميم اوراق عمل رقمية.

7
3.76

1.01

7

مرتفعة

3.64

.92

11

متو�سطة

3.52

.93

13

متو�سطة

3.91

.98

4

مرتفعة

11

3.42

.99

15

متو�سطة

12

3.69

.79

8

9

مرتفعة

يالحظ من اجلدول (� )6أن الفقرة اخلام�سة يف جمال الكفايات
الرقمية يف �أ�سا�سيات احلا�سب الآيل وال�شبكة املعلوماتية ،والتي
تن�ص على»ا�ستخدام حمركات البحث املختلفة للح�صول على
املعلومات املطلوبة مثل ( ” )yahoo - Googleقد ح�صلت على �أعلى
درجة مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )3.96وانحراف معياري وقدره
( ، )0.96يف حني ح�صلت الفقرة الرابعة التي تن�ص “ا�ستخدام
برامج معالج ال�صور ( ، )paintوبرامج معالج لقطات الفيديو (Media
 ” )playerعلى �أقل درجة مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )3.21وانحراف
معياري وقدره (. )1.14
3 .3املجال الثالث :الكفايات الرقمية يف تدري�س العلوم
حيث مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال
الكفايات الرقمية يف تدري�س العلوم ،كما يظهر يف اجلدول (: )7

14

15

16

17
18

الجدول ()7
19

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال
الكفايات الرقمية في تدريس العلوم

الرقم
1
2
3
4
5
6

الفقرة
ا�ستخدام ال�صفوف
االفرتا�ضية.
ا�ستخدام ادوات التقييم
الرقمي.
ا�ستخدام ملفات االجناز
الرقمية.
ان�شاء من�صات رقمية.
ت�صميم مواقع يف الويب
لتدري�س العلوم.
�إن�شاء �أفالم تعليمية لدرو�س
تطبيقية يف العلوم.

املتو�سط االنحراف رتبة
احل�سابي املعياري الفقرة

الدرجة

3.79

.99

2

مرتفعة

3.29

1.09

9

متو�سطة

3.46

.87

5

متو�سطة

3.42

.92

6

متو�سطة

2.90

1.10

18

متو�سطة

2.61

1.07

21

متو�سطة

الفقرة

20

21

ا�ستخدام خمترب العلوم
املحو�سب (املخترب
االفرتا�ضي) مثل
الكروكوداي.
قيادة نقا�ش علمي
با�ستخدام برامج م�ؤمترات
الفيديو مثل (Zoom
)Meetings
تنفيذ التقييم الذاتي
با�ستخدام ادوات اختبار
على االنرتنت تزود الطلبة
بتغذية راجعة.
ا�ستخدام املن�صات الرقمية
مثل من�صة در�سك.
االلتحاق بدورات التعلم عن
بعد لرفع كفايات املعلم
الرقمية.
بناء حمتوى رقمي متميز.
ان�شاء فرق تعليمية
با�ستخدام برامج خمتلفة
مثل (Microsoft
. )Teams
ا�ستخدام ال�صفوف
االفرتا�ضية.
الدرجة الكلية للمجال

املتو�سط االنحراف رتبة
احل�سابي املعياري الفقرة
2.94
2.70

3.26

1.07
1.27

1.03

الدرجة

17

متو�سطة

19

متو�سطة

11

متو�سطة

3.48

.95

3

متو�سطة

3.17

.97

15

متو�سطة

3.18

.97

14

متو�سطة

3.46

1.13

4

متو�سطة

3.38

1.11

7

متو�سطة

2.69

1.19

20

متو�سطة

3.13

1.23

16

متو�سطة

3.21

1.10

13

متو�سطة

3.85

1.21

1

متو�سطة

3.30

1.24

8

متو�سطة

3.26

1.08

3.27

1.18

3.74

.680

12

10

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

يالحظ من اجلدول (� )7أن الفقرة الثامنة ع�رش يف جمال
الكفايات الرقمية يف تدري�س العلوم ،والتي تن�ص على «االلتحاق
بدورات التعلم عن بعد لرفع كفايات املعلم الرقمية» قد ح�صلت
على �أعلى درجة مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )3.85وانحراف معياري
وقدره ( ، )1.21يف حني ح�صلت الفقرة ال�ساد�سة والتي تن�ص على
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درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم في لواء القويسمة
في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم

«�إن�شاء �أفالم تعليمية لدرو�س تطبيقية يف العلوم» على �أقل درجة
مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )2.61وانحراف معياري وقدره (. )1.07
وهذا ي�شري �إىل �أن درجة توافر معلمي العلوم للكفايات الرقمية
كانت دون امل�ستوى املطلوب وبدرجة متو�سطة ،وقد يعزى ال�سبب
�إىل قلة االطالع والوعي ب�أهمية هذه املهارات من قبل معلمي
العلوم ،وميكن �أن تعزى هذه النتيجة �إىل عدم تدريب معلمي العلوم
على جميع الكفايات الرقمية� ،إ�ضافة �إىل �أن بع�ض هذه املهارات
يحتاج �إىل وقت وجهد كبريين ،بحيث يتطلب توافر بع�ضها ممار�سة
وتدريب م�ستمر ،وقد يكون ال�سبب �أن كثريين من عينة الدرا�سة مل
تتوفر لهم الفر�ص من برامج التدريب �سواء يف برنامج الإعداد قبل
اخلدمة �أو �أثناء اخلدمة� ،إ�ضافة �إىل �أن بع�ض هذه املهارات قد تكون
غري م�ألوفة لدى بع�ض املعلمني.
وميكن تف�سري هذه النتيجة �إىل �أن قلة من امل�ؤ�س�سات التعليمية
التي تتبنى ن�رش ثقافة الكفايات الرقمية� ،إ�ضافة �إىل �ضعف اهتمام
وزارة الرتبية والتعليم وغياب ال�صورة الوا�ضحة لديها يف الكيفية
املنا�سبة لتدريب املعلمني على هذه الكفايات ،خا�صة اليوم ،يف
التعليم عن بعد يف ظل جائحة كورونا ،كما �أن حداثة هذا النوع
من الكفايات الرقمية ،وعدم �إعدادهم الإعداد الأمثل لتوافر املهارات
الرقمية الالزم توافرها لدى معلمي العلوم حتى يتمكنوا من
الأداء يف عملهم ب�أف�ضل �صورة وبفاعلية ،وافتقار البنية التحتية
والتجهيزات الالزمة يف جمال �إدارة التعليم الرقمي عن بعد ،والذي
ي�ستلزم تدريبهم على هذه الكفايات.
وقد يعزى ذلك �إىل عدم توفر الوقت لديهم لاللتحاق بالدورات

التدريبية ،وخا�صة يف ظل �أزمة كورونا التي فر�ضت على املعلمني
االلتحاق بالدورات على الإنرتنت ومن داخل منازلهم التي رمبا
تفتقر بع�ضها للمناخ البيئي املنا�سب للتعلم �أو تفتقد معدات و�أدوات
التعلم الرقمي التي حتتاج �إىل تكلفة مادية تعد مرتفعة بالن�سبة
للمعلمني كتوفر احلا�سبات �أو �شبكة الإنرتنت �أو الهواتف الذكية.
ورمبا لقلة احلوافز املادية واملعنوية التي يتلقاها املعلمون ،وقلة
الدعم الفني والتقني واملادي من الإدارة املدر�سية.
واتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة اليامي ()2020
التي اظهرت �أن واقع امتالك املعلمات ملهارات التدري�س الرقمي
كانت بدرجة متو�سطة ،واختلفت مع درا�سة الر�صاعي ( )2017التي
�أظهرت �أن متو�سط تقديرات معلمي العلوم المتالك الكفايات كانت
بدرجة منخف�ضة.
◄◄�إجابة ال�س�ؤال الثاين والذي ن�ص على« :هل توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05يف درجة توافر
الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم يف لواء القوي�سمة يف ظل
جائحة كورونا من وجهة نظرهم تعزى ملتغريات (اجلن�س ،وعدد
�سنوات اخلدمة ،والتفاعل بينهما) ؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال؛ فقد مت �إجراء اختبار حتليل التباين
الثنائي ( )2 way ANOVAال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة
الدرا�سة ،واجلدول ( )8يو�ضح املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدرجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم يف
لواء القوي�سمة يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم تب ًعا للجن�س
وعدد �سنوات اخلدمة:

الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم في لواء القويسمة في ظل جائحة كورونا تبعًا للجنس وعدد سنوات الخدمة

عدد �سنوات اخلدمة
الكفاية

كفايات ثقافة التعليم الرقمي

الكفايات الرقمية يف �أ�سا�سيات
احلا�سب الآيل وال�شبكة املعلوماتية

الكفايات الرقمية يف تدري�س العلوم

الكفايات الرقمية ككل

اجلن�س

� 10 –5سنوات

�أقل من � 5سنوات

املجموع

�أكرث من �10سنوات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر

3.63

.62

3.51

.74

3.51

.68

3.55

.67

�أنثى

3.78

.51

3.56

.61

3.49

.57

3.60

.57

املجموع

3.72

.55

3.54

.65

3.50

.60

3.58

.61

ذكر

3.60

.76

3.57

.79

3.27

.94

3.48

.83

�أنثى

3.92

.76

3.76

.73

3.79

.74

3.82

.74

املجموع

3.80

.76

3.68

.75

3.62

.84

3.69

.79

ذكر

3.13

.83

3.13

.89

3.08

.97

3.12

.88

�أنثى

3.41

.70

3.21

.74

3.24

.71

3.29

.71

املجموع

3.31

.75

3.18

.79

3.19

.80

3.23

.78

ذكر

3.41

.70

3.37

.76

3.25

.86

3.34

.76

�أنثى

3.67

.62

3.48

.64

3.48

.63

3.54

.63

املجموع

3.57

.66

3.43

.68

3.41

.71

3.47

.68
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ت�شري نتائج اجلدول (� )8إىل وجود فروق ظاهرية يف
املتو�سطات تب ًعا ملتغريات اجلن�س ،وعدد �سنوات اخلدمة يف الدرجة
الكلية للكفايات الرقمية ،وملعرفة �أثرهما فقد مت �إجراء اختبار
حتليل التباين الثنائي ( ، )2 way ANOVAواجلدول ( )9يو�ضح ذلك:

املتغريات
املتغري الرقم
التابعة
كفايات ثقافة
1
التعليم الرقمي
ا�سا�سيات
اجلن�س
احلا�سب
× عدد
2
وال�شبكة
�سنوات
املعلوماتية
اخلدمة
الكفايات
3
الرقمية يف
تدري�س العلوم
كفايات ثقافة
1
التعليم الرقمي
ا�سا�سيات
احلا�سب
2
وال�شبكة
اخلط�أ
املعلوماتية
الكفايات
3
الرقمية يف
تدري�س العلوم
كفايات ثقافة
1
التعليم الرقمي
ا�سا�سيات
احلا�سب
2
الكلي
وال�شبكة
املعدل
املعلوماتية
الكفايات
3
الرقمية يف
تدري�س العلوم

الجدول ()9
نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس وعدد سنوات الخدمة والتفاعل بينهما في
الدرجة الكلية للكفايات الرقمية

الرقم

املتغري

جمموع
املربعات

1

اجلن�س

قيمة
درجات متو�سطات
احلرية املربعات اختبار ف

الداللة
الإح�صائية

1.266

1

1.266

2.697

.10

.670

2

.335

.7140

.49

.128

2

.064

.1360

.87

4

اخلط�أ

61.007

130

.469

5

الكلي
املعدل

63.142

135

2
3

عدد �سنوات
اخلدمة
اجلن�س ×
عدد �سنوات
اخلدمة

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (. )α=0.05

ت�شري نتائج اجلدول (� )9إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05يف الدرجة الكلية للكفايات
الرقمية تب ًعا ملتغري اجلن�س ،وعدد �سنوات اخلدمة وللتفاعل بني
اجلن�س وعدد �سنوات اخلدمة.
كما مت ح�ساب الفروق على جماالت �أداة الدرا�سة تب ًعا ملتغريي
اجلن�س وعدد �سنوات اخلدمة ،وللك�شف عن �أثرهما يف الكفايات ب�شكل
تف�صيلي فقد مت �إجراء اختبار حتليل التباين الثنائي املتعدد (2 way
 )MANOVAكما يظهر يف اجلدول (: )10
نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي المتعدد ( )way MANOVA 2ألثر الجنس وعدد سنوات
الخدمة والتفاعل بينهما في الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم

املتغريات
املتغري الرقم
التابعة
كفايات ثقافة
1
التعليم الرقمي
ا�سا�سيات
احلا�سب
2
اجلن�س
وال�شبكة
املعلوماتية
الكفايات
3
الرقمية يف
تدري�س العلوم
كفايات ثقافة
1
التعليم الرقمي
ا�سا�سيات
عدد
احلا�سب
2
�سنوات
وال�شبكة
اخلدمة
املعلوماتية
الكفايات
3
الرقمية يف
تدري�س العلوم

جمموع درجات متو�سطات
املربعات احلرية املربعات
.173

2

.087

.234

.79

.565

2

.282

.470

.63

.207

2

.103

.167

.85

48.12

130

.370

78.20

130

.602

8.30

130

.618

49.74

135

83.41

135

81.90

135

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α=0.05

الجدول ()10

جمموع درجات متو�سطات
املربعات احلرية املربعات

اختبار
ف

الداللة
االح�صائية

اختبار
ف

الداللة
االح�صائية

.107

1

.107

.289

.59

3.672

1

3.672

6.104

.01

.938

1

.938

1.518

.22

1.043

2

.522

1.409

.25

1.143

2

.572

.950

.39

.318

2

.159

.258

.77
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ت�شري نتائج اجلدول (� )10إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05يف جمال الكفايات الرقمية
يف �أ�سا�سيات احلا�سب الآيل وال�شبكة املعلوماتية ،تب ًعا ملتغري
اجلن�س حيث بلغت قيمة اختبار ف ( ، )6.104وهي قيمة ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α=0.05وبالنظر �إىل املتو�سطات
احل�سابية يالحظ تفوق الإناث مبتو�سط ح�سابي بلغت قيمته ()3.82
على الذكور مبتو�سط ح�سابي بلغت قيمته ( . )3.48كما ت�شري نتائج
اجلدول (� )10إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( )α=0.05يف املجاالت الفرعية تب ًعا ملتغري عدد �سنوات
اخلدمة �أو للتفاعل بني اجلن�س وعدد �سنوات اخلدمة.
ويف�رس الباحثان نتيجة هذا ال�س�ؤال التي �أ�شارت �إىل عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف الدرجة الكلية للكفايات الرقمية تب ًعا
ملتغري اجلن�س �أو عدد �سنوات اخلدمة �أو للتفاعل بني اجلن�س وعدد
�سنوات اخلدمة على النحو الآتي:
بالن�سبة ملتغري اجلن�س فقد �أظهرت النتائج عدم وجود فرق
ذي داللة �إح�صائية بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة
على جمايل كفايات ثقافة التعليم الرقمي ،والكفايات الرقمية يف
تدري�س العلوم من املجاالت الثالثة املتعلقة بدرجة التوافر ويف
املجاالت جمتمعة (الأداة ككل) واحدة بغ�ض النظر عن اجلن�س (معلم
او معلمة)  ،مبعنى �أن درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي
العلوم ال يختلف باختالف اجلن�س .وميكن �أن تعزى هذه النتيجة �إىل

د .فواز حسن شحادة
أ .ديانا سالم العواودة

درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم في لواء القويسمة
في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم

�أن كال اجلن�سني من معلمي العلوم يتعاملون مع التقنية واحلا�سوب
والإنرتنت ب�شكل يومي ويف كل مكان ،كذلك درجة الوعي و�إن كانت
غري كاقية بالقدر الكايف بالدور الذي تلعبه الكفايات الرقمية،
�إ�ضافة �إىل �أن كال اجلن�سني يتلقيا الإعداد والتدريب نف�سه ،كما �أنهم
يدر�سون يف مدار�س �إىل حد كبري مت�شابهة الإمكانات ،مما جعل �أثر
اجلن�س غري وا�ضح و�أظهر درجة االمتالك مت�ساوية بني اجلن�سني.
ويتفق ذلك مع نتيجة �أحمد وال�شيخ ( )2016التي �أظهرت عدم وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا يف كفايات التعلم الرقمية تعزى ملتغري اجلن�س.
�أما فيما يتعلق يف جمال الكفايات الرقمية يف �أ�سا�سيات
احلا�سب الآيل وال�شبكة املعلوماتية ،والذي �أظهر فر ًقا مل�صلحة
الإناث .فقد يكون ال�سبب من وجهة نظر الباحثني �أن اهتمام و�إقبال
عموما وتطوير �أنف�سهن باعتبار التعليم
املعلمات الإناث على التعليم
ً
مهم ج ًدا لهن ،وهو يلبي طموحهن ورغبتهن بالتميز والظهور ،على
عك�س كثري من املعلمني الذكور الذين يعتربون مهنة التعليم ال تلبي
طموحاتهم ويتعاملون مع الأدوات الرقمية بعقول متحجرة ال ترغب
بالتغيري والتبديل ،وي�سعون �إىل التعليم التقليدي الذي ال يحتاج
منهم جهوداً �إ�ضافية �أو مهارات جديدة.
وبالن�سبة لعدد �سنوات اخلدمة كما �أ�شارت النتائج �إىل عدم
وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني متو�سطات تقديرات �أفراد عينة
الدرا�سة على جميع املجاالت لدرجة توافر الكفايات الرقمية لدى
معلمي العلوم يف لواء القوي�سمة يف ظل جائحة كورونا ،تعزى
الختالف عدد �سنوات اخلدمة ،وعدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا على
الأداة ككل تعزى الختالف متغري عدد �سنوات اخلدمة .وهذا يعني �أن
درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم يف لواء القوي�سمة
يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم يف كل جمال من املجاالت
الثالثة املتعلقة بدرجة التوافر (كفايات ثقافة التعليم الرقمي،
�أ�سا�سيات احلا�سب وال�شبكة املعلوماتية ،الكفايات الرقمية يف
تدري�س العلوم) ويف املجاالت جمتمعة (الأداة ككل) واحدة بغ�ض
النظر عن عدد �سنوات خدمتهم .مبعنى �أن درجة توافر الكفايات
الرقمية لدى معلمي العلوم ال يختلف باختالف عدد �سنوات اخلدمة
(�أقل من � 5سنوات� 10 - 5 ،سنوات� ،أكرث من � 10سنوات)  .وميكن
�أن تعزى هذه النتيجة �إىل �أن معلمي العلوم بينهم قوا�سم م�شرتكة
فيما يتعلق بدرجة توافر الكفايات الرقمية .فهم قد خ�ضعوا ملقررات
واحدة قبل اخلدمة� ،إ�ضافة �إىل �أن اخلربات التعليمية للمعلمني هي
خربات �أكادميية يف جمال التخ�ص�ص ،ولي�ست يف جمال الكفايات
الرقمية .ومن ثم يف درجة التوافر ال ُيعد عامل عدد �سنوات اخلدمة
م�ؤثًرا يف توافر الكفايات الرقمية .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة بعطوط ( )2018التي تو�صلت �إىل عدم وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا يف الكفايات الرقمية تعزى ملتغري عدد �سنوات اخلدمة.
وت�شابهت يف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة بعطوط (. )2018
بالن�سبة للتفاعل بني اجلن�س وعدد �سنوات اخلدمة ،فقد �أظهرت
النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني متو�سطات تقديرات
�أفراد عينة الدرا�سة على جميع املجاالت لدرجة توافر الكفايات
الرقمية لدى معلمي العلوم يف لواء القوي�سمة يف ظل جائحة كورونا
تعزى للتفاعل بني متغريي اجلن�س وعدد �سنوات اخلدمة ،وعدم وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ()α=0.05
على الأداة ككل تعزى للتفاعل .وهذا يعني �أن درجة توافر الكفايات

الرقمية لدى معلمي العلوم كل جمال من املجاالت الثالثة املتعلقة
بدرجة التوافر (كفايات ثقافة التعليم الرقمي� ،أ�سا�سيات احلا�سب
وال�شبكة املعلوماتية ،الكفايات الرقمية يف تدري�س العلوم) ويف
املجاالت جمتمعة (الأداة ككل) واحدة بغ�ض النظر عن التفاعل
بني اجلن�س وعدد عدد �سنوات اخلدمة .ولعل هذا يعني � ّأن املتغريين
(اجلن�س ،عدد �سنوات اخلدمة) غري متفاعلني ،وبالتايل م�ستقلني مما
يجعل �أثر م�ستويات �أحدهما ال يختلف بتغري م�ستويات الآخر.

التوصيات
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة احلالية ،ميكن
تقدمي التو�صيات الآتية:
1 .1توعية املعلمني ب�أهمية امتالك الكفايات الرقمية يف ظل
جائحة كورونا.
2 .2الرتكيز على تنمية املعلمني مهن ًيا وتنمية الكفايات
الرقمية لديهم.
3 .3عقد دورات وور�شات عمل لزيادة درجة امتالك معلمي
العلوم للكفايات الرقمية الالزمة.

املصادر واملراجع العربية:

25

-

�أبو جا�رس ،حممد . )2012( .دور امل�رشف الرتبوي يف تنمية كفاياتتكنولوجيا املعلومات ملعلمي املرحلة الثانوية بفل�سطني وفق املعايري
الدولية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كمية الرتبية ،جامعة الأزهر بغزة.

-

الأ�سطل ،ابراهيم واخلالدي ،فريال . )2015( .مهنة التعليم و�أدوار املعلميف مدر�سة امل�ستقبل .العني :دار الكتاب اجلامعي.

-

بعطوط� ،صفاء . )2018( .ت�صور مقرتح للكفايات التقنية الرقميةومتطلبات القلرن احلادي والع�رشين ملعلمات الرتبية الفنية يف �ضوء
احتياجاتهن التدريبية ،جملة ال�شمال للعلوم االن�سانية- 207 : )1( 5 ،
.235

-

البلوي ،عواطف . )2019( .ت�صور لربنامج تدريبي مقرتح لتنمية بع�ضمهارات القرن احلادي والع�رشين لدى معلمات الريا�ضيات للمرحمة
االبتدائية مبدينة تبوك ،جملة درا�سات عربية يف الرتبية وعلم النف�س،
رابطة الرتبويني العرب ،ع.433 - 387 ،107

-

بني دومي ،ح�سن . )2010( .درجة تقدير معلمي العلوم لأهمية الكفاياتالتكنولوجية التعليمية يف حت�سني �أدائهم املهني .جملة جامعة دم�شق26 ،
(.481 - 439 : )3

-

خلف� ،أركان . )2017( .درجة ممار�سة معلمي اجلغرافيا للرحلة ا�أال�سا�سيةالعليا للكفايات التكنولوجية من وجهة نظرىم يف الأردن .ر�سالة
ماج�ستري ،كلية العلوم الرتبوية ،جامعة �آل البيت ،الأردن.

-

خمي�س ،حممد . )2013( .الكفايات التكنولوجية الالزمة للمعلمني يفجمتمع املعرفة ،اجلمعية امل�رصية لتكنولوجيا التعميم.31 - 1 : )1( 23 ،

-

الر�صاعي ،حممد . )2017( .بناء قائمة كفايات معلمي العلوم يف جمالتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وقيا�س مدى توافرها لديهم قبل
اخلدمة .جملة جامعة احل�سني بن طالل للبحوث.68 - 45 ، )2( 2 ، ،

-

�سامل� ،أحمد . )2004( .تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكرتوين .الريا�ض:مكتبة الر�شد.

م2022  كانون الثاني- )16(  العدد- اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكتروني






























for the elementary school in Tabuk, Journal of Arab Studies
in Education and Psychology, Arab Educators Association,
107, 387 - 433.
Baotot, S. (2018) . A proposed envisioning of digital technical
competencies and the twenty - first century requirements of art
education teachers in light of them training needs, Northern
Journal of Human Sciences, 5 (1) : 207 - 235.
Bani Domi, H. (2010) . The degree of appreciation of science
teachers for the importance of educational technological
competencies in improving them professional performance.
Damascus University Journal, 26 (3) : 439 - 481.
Khalf, A. (2017) . The degree to which geography teachers
have practiced the higher core of technological competencies,
from their perspective in Jordan. Master Thesis, College of
Educational Sciences, Al al - Bayt University, Jordan.
Khamis, M. (2013) . Technological competencies needed
for teachers in a knowledge society, Egyptian Society for
Circular Technology, 23 (1) : 1 - 31.
Al - Rusai, M. (2017) . Building a list of science teachers
’competencies in the field of information and ommunication
technology and measuring their availability before service.
Al - Hussein Bin Talal University Research Journal, 2 (2) ,
45 - 68.
Salem, Ahmed. (2004) . Education technology and e - learning.
Riyadh: Al - Rashed Library.
Al - Sunaidi, S. (2011) . The educational technical
competencies of the teaching staff of the College of Education
at Sultan Qaboos University and the extent of them practice
of it. Unpublished MA Thesis, Faculty of Education, Yarmouk
University, Jordan.
Al - Shahwan, I. & Al - Naimi, G. (2019) . The reality of
female teachers ’use of digital knowledge in the teaching of
mathematics and natural sciences within the MagroHill series
in middle school in Riyadh. The Arab Journal of Specific
Education, (6) , 13 - 37.
Sheikh, F& Ahmed, H. (2016) . Using the competencies of
digital education units among teachers of basic education in
Karary locality, Knowledge journal, College of Education,
University of Khartoum, (247) ,88 - 113.
Amer, Tariq. (2007) . Distance education and open education.
Cairo: Al - Yazoury Scientific House for Publication and
Distribution.
Al - Ubaid, N. (2015) . The Extent of Female Students›
Ownership of Digital Competencies during the Field Training
Period in the State of Kuwait, Journal of Educational
Sciences, University of Cairo, 23 (4) , 261 - 301.
Al - Otaibi, M. (2011) . The ethical and technical competencies
of the university professor from the viewpoint of the members
of the teaching staff in the Faculties of Education in Najran
and Al - Kharj. The Scientific Journal, College of Education,
Mansoura University, (77) , 35 - 63
Ali, A. (2019) . The Digital Age Teacher: Ambitions and
Challenges, The Educational Journal, Sohag University –
Faculty of Education, 68, 3105 - 3114.
Azmi, N. (2006) . E - learning technology. Dar al feker, Cairo:
Egypt.
Al - Gasw, A. (2015) . The degree to which faculty members
practice in Jordanian universities in northern Jordan for
technological competencies and them relationship to their
job performance from them point of view. Unpublished PhD
thesis, Education, Yarmouk University, Jordan.
Mirdas, K. (2014) . E - learning competencies for Islamic
education teachers at the secondary stage in the State of
Kuwait. Journal of the College of Education in Zagazig.
Educational and Psychological Studies, 2 (85) , 41 - 96.
Mouawad, G. (2019) . The effectiveness of a widespread
training environment is based on the preferred training
style for developing digital competencies and technological
acceptance of faculty members at Prince Sattam bin Abdul

 الكفايات التقنية التعليمية لدى �أع�ضاء هيئة. )2011( . �سعيد،ال�سنيدي.التدري�س بكلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان قابو�س ومدى ممار�ستهم لها
. الأردن، جامعة الريموك، كلية الرتبية،ر�سالة ماج�ستريغريمن�شورة

-

 واقع ا�ستخدام املعلمات. )2019( . غادة، امتنان والنعيمي،ال�شهوانللمعرفة الرقمية يف تدري�س الريا�ضيات والعلوم الطبيعية �ضمن �سل�سلة
 املجلة العربية للرتبية.ماجروهيل باملرحلة املتو�سطة يف مدينة الريا�ض
.37 - 13 ، )6(  ع،النوعية

-

 ا�ستخدام كفايات وحدات التعليم. )2016( . هالة، ف�ضل و�أحمد،ال�شيخ، جملة املعرفة،الرقمية لدى معلمي مرحلة التعليم الأ�سا�سي مبحلية كرري
.113 - 88. )247(  ع، جامعة اخلرطوم،كلية الرتبية

-

. التعليم عن بعد والتعليم املفتوح. )2007( . طارق،عامر-

-

. دار اليازوري العلمية للن�رش والتوزيع: القاهرة-

-

 مدى امتالك الطالبات املعلمات للكفايات الرقمية. )2015( . نهاد،العبيد جامعة، جملة العلوم الرتبوية،�أثناء فرتة التدريب امليداين بدولة الكويت
.301 - 261 ، )4( 23 ،القاىرة

-

 الكفايات االخالقية والتقنية للأ�ستاذ اجلامعي. )2011( . من�صور،العتيبي.من وجهة نظر �أع�ضاء هيئتي التدري�س بكليتي الرتبية يف جنران واخلرج
.63 - 35 ، )77 ) ع، جامعة املن�صورة، كلية الرتبية،املجلة العلمية

-

، دار الفكر العرب. تكنولوجيا التعليم الإلكرتوين. )2006( . نبيل،عزمي. م�رص:القاهرة

-

 املجلة، الطموحات والتحديات: معلم الع�رص الرقمي. )2019( . �أحمد،علي.3114 - 3105 ،68 ج، جامعة �سوهاج – كلية الرتبية،الرتبوية

-

 درجة ممار�سة �أع�ضاء ىيئة التدري�س يف. )2015( . �أ�رشف،الغزواجلامعات االردنية يف �شمال الأردن للكفايات التكنولوجية وعالقتها
 كمية، ر�سالة دكتوراه غري من�شورة.ب�أدائهم الوظيفي من وجهة نظرهم
. الأردن، جامعة الريموك،الرتبية

-

 كفايات التعلم االلكرتوين لدى معلمي الرتبية. )2014( . خالد،مردا�س. جملة كلية الرتبية بالزقازيق.اال�سالمية باملرحلة الثانوية بدولة الكويت
.96 - 41 ، )85( 2 ،درا�سات تربوية ونف�سية

-

 فاعلية بيئة تدريب منت�رش قائمة عمى منط. )2019( . غادة،معو�ضالتدريب املف�ضل لتنمية الكفايات الرقمية والتقبل التكنولوجي لدى �أع�ضاء
، جملة كلية الرتبية،ىيئة التدري�س بجامعة االمري �سطام بن عبدالعزيز
.1147 - 1086 ،3 ج، )184(  ع،جامعة الأزهر

-

 برنامج تدريبي مقرحت لتنمية مهــارات التدري�س. )2020( . هدى،اليامي جملة كلية.الرقمـي لدى معلمات التعليم العام باململكة العربية ال�سعودية
.61 - 11 ،2 ج، )85(  ع، جامعة الأزهر،لرتبية

-

:املصادر واملراجع العربية مرتمجة





26

Al - Astal, I. & Al - Khalidi, F. (2015) . The teaching profession
and the roles of a teacher in the school of the future. Al - Ain:
Dar al ketab AL aljamiei.
Abu Jasser, M. (2012) . The role of the educational supervisor
in developing information technology competencies for
secondary school teachers in Palestine in accordance with
international standards. Unpublished MA Thesis, Education,
Al - Azhar University in Gaza.
AL Balawy A. (2019) . Envision a proposed training program
to develop some 21st century skills for mathematics teachers

 فواز حسن شحادة.د
 ديانا سالم العواودة.أ

درجة توافر الكفايات الرقمية لدى معلمي العلوم في لواء القويسمة
في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم



- Aziz University, Journal of the College of Education, Al Azhar University, (184) , 1086 - 1147.
Yami, H. (2020) . A proposed training programs to develop
the digital teaching skills of public ducation teachers in
the Kingdom of Saudi Arabia. Journal of the Faculty of
Education, Al - Azhar University, (85) , 11 - 61.

:املصادر واملراجع األجنبية












27

Abualrob M. (2019) . The Role of Science Teachers in
Developing the 21st Century Skills for the Elementary School
Students, Interdisciplinary. Journal of Environmental and
Science Education, 15 (1) , 1 - 8.
Amin, J. (2016) . Redefining the role of teachers in the digital
era. The International Journal of Indian Psychology, 3 (3) ,
40 - 45.
Anil, A. (2019) . Education in the 21 st Century: The Dynamics
of Change. Research journal of social sciences, 10 (3) . 128
- 133.
Atteberry, A, and Andrew, M (2020) . School’s Out: The
Role of Summers in Understanding Achievement Disparities.
American Educational Research Journal. https:// doi.org/
1.3102/ 0002831220937285.
Hassel, B., & Hassel, E. (2012) . Teachers in the age of digital
instruction. Education reform for the digital area, 7 (3) , 11
- 33.
White, M. (2012) The Real Reason New College Grads Can›t
Get Hired», Research in Higher Education, 53 (4) , 383.
سVandenbroucke, L., Spilt, J., Verschueren, K., Piccinin, C.,
& Baeyens, D. (2018) . The classroom as a developmental
context for cognitive development: A meta - analysis on the
importance of teacher–student interactions for children’s
executive functions. Review of Educational Research, 88 (1)
: 125 - 164.
Yue, X. (2019) . Exploring Effective Methods of Teacher
Professional Development in University for 21st Century
Education. International Journal of Innovation Education
and Research, 7 (5) , 248 - 257. Zara.

Palestinian Journal for Open Learning & e-learning

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكتروني

No. (16) - January 2022

م2022  كانون ثاني- )16( العدد

درجة رضا طلبة ختصص اللغة العربية بكلية الرتبية يف جامعة
السلطان قابوس عن مقرر التدريب امليداني باستخدام التَّعليم
اإللكرتوني
The Degree of Satisfaction of the Arabic Language
Students at the College of Education at Sultan Qaboos
University about the Practicum Using E - Learning

Fatma Mohammed Al-Kaaf

فاطمة حممد الكاف

Assistant Professor/ Sultan Qaboos University/
Sultanate of Oman

 سلطنة عمان/ جامعة السلطان قابوس/أستاذ مساعد

alkaaf@squ.edu.om

Maryam Hassan Al-Boloushi

مريم حسن البلوشي

Senior Supervisor / The Ministry of Education/
Sultanate of Oman

 سلطنة عمان/ وزارة التربية والتعليم/ مشرف تربوي أول

maryam.biloshi@moe.om

Received: 25/ 4/ 2021, Accepted: 25/ 5/ 2021.
DOI: 10.33977/0280-010-016-003

.م2021 /5 /25 : تاريخ القبول،م2021 /4 /25 :تاريخ االستالم

E- ISSN: 2520 - 5692
P- ISSN: 2074 - 5656

http://journals.qou.edu/index.php/jropenres

28

درجة رضا طلبة تخصص اللغة العربية بكلية التربية في جامعة السلطان قابوس
عن مقرر التدريب امليداني باستخدام التَّعليم اإللكتروني

د .فاطمة محمد أحمد الكاف
د .مرمي حسن علي البلوشي

and its provision in the Sultanate of Oman were
suggested.
Keywords: Degree of satisfaction, student
teaching, e - Learning.

امللخص:

هدفت الدرا�سة احلالية �إىل ّ
تعرف درجة ر�ضا طلبة تخ�ص�ص املقدمة:

اللغة العربية بكلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان قابو�س عن مقرر
التدريب امليداين يف فرتة التعليم الإلكرتوين .ولتحقيق ذلك؛
تكونت العينة
ا�ستخدمت الباحثتان املنهج الو�صفي التحليلي؛ حيث ّ
ت�ضمنت خم�سة حماور مت ّثل
من ( )44طالبا وطالبة .و�أُعدت ا�ستبانة ّ
متطلبات مقرر التدريب امليداين ،وهي :حمور خطة الوحدة الدرا�سية
وبها ( )8عبارات ،وحمور الأوراق الت�أملية املرتبطة بالتدري�س
وفيها ( )9عبارات ،وحمور �أدلة امل�شاهدة ال�صفية مع الأقران وفيها
( )8عبارات ،وحمور �أدلة تبادل الزيارات مع املعلمني اخلرباء وفيها
( )6عبارات ،وحمور �أدلة �أن�شطة النمو املهني وفيها ( )6عبارات.
وطرح �س�ؤالني مفتوحني يف نهاية اال�ستبانة حول ال�صعوبات التي
واجهت الطلبة يف �إجناز متطلبات املقرر ،واملقرتحات التي يرونها
تو�صلت
لتطوير مقرر التدريب امليداين با�ستخدام التعليم الإلكرتوينّ .
ال ّدرا�سة �إىل نتائج عدة ،منها� :أن ر�ضا طلبة تخ�ص�ص اللغة العربية
بكلية الرتبية عن متطلبات مقرر التدريب امليداين با�ستخدام التعليم
الإلكرتوين جاء بدرجة عالية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ (، )3.79
وانحراف معياري بلغ ( ، )52.و�أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائ ًيا
يف درجة الر�ضا بني الذكور والإناث .وق ّدمت ال ّدرا�سة تو�صيات
عدة� ،أبرزها تطوير خدمة الإنرتنت وتوفريها يف خمتلف حمافظات
ال�سلطنة؛ كي يتمكّن الطلبة من �إجناز متطلباتهم الدرا�سية يف التعليم
الإلكرتوين.
الكلمات املفتاحية :درجة الر�ضا – التدريب امليداين –
التعليم الإلكرتوين.

�أجربت جائحة كورونا  COVID-19حكومات دول العامل
على �إغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية؛ مما ت�سبب يف حرمان
�( 89٪أكرث من واحد ون�صف املليار متعلم) من  188دولة
من الو�صول �إىل امل�ؤ�س�سات التعليمية لتلقي التعلم الوجاهي
) ، (UNESCO, 2020ومع ذلك االنت�شار كُ لف املعلمون يف
التعليم اجلامعي باالنتقال �إىل التدري�س الإلكرتوين يف
احلاالت اال�ستثنائية� ،أي االنتقال من التدري�س الوجاهي �إىل
ا�ستخدام التدري�س ا لإلكرتوين من خالل توظيف �أنواع متنوعة
مرورا بالف�ضائيات ،والبث ا لإذاعي
من التقانة ،تبد�أ با لإنرتنت
ً
). (Brodeur et al., 2020; Eyles et al., 2020
جاء التعليم الإلكرتوين ليحل عددا من امل�شكالت التي تعرت�ض
�سبيل ن�رش التعليم على مدى وا�سع ،وب�شكله االعتيادي �أو التقليدي
الذي يتطلب �إمكانيات �ضخمة قد ال ت�ستطيع بع�ض الدول توفريها.
ف�شبكة الإنرتنت متكن املتعلم �أو غريه من الدخول �إليها من �أي مكان،
وبالتايل ف�إن املتعلم يبقى يف حل من الرتحال �إىل �أماكن امل�ؤ�س�سة
التعليمية �أو التدريبية املرتبط بها ،ويرى بع�ض الأ�ساتذة يف الرتبية
والتعليم �أن الإنرتنت رمبا يحل حمل معظم و�سائط االت�صال الأخرى
امل�ستخدمة يف التعليم عن ُبعد ،وبراجمه املختلفة على امل�ستوى
العاملي .ويتميز �أ�سلوب التعليم عن ُبعد مزايا عدة منها� :أن املتعلم
ميكنه الدرا�سة يف الوقت الذي ي�شاء بحيث ال يلج�أ �إىل االنقطاع عن
عمله ،وكذلك ميكنه �أن يتعلم يف املكان الذي يختاره �أو املكان
املنا�سب له (دياب. )2006 ،
وي�أتي ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين للتغلب على كثري من
امل�صاعب والتحديات التي تواجه التعليم التقليدي يف ظل ا�ستمرار
جائحة كورونا  COVID-19التي اجتاحت العامل ب�أ�رسه يف نهاية
 2019وبداية  ،2020وعانت منها دول العامل ،ومن �ضمنها �سلطنة
عمان ،و�أدت �إىل توقف �شبه كلي جلميع نواحي احلياة االقت�صادية،
والريا�ضية ،واالجتماعية ،والتعليمية؛ لذلك كان ال بد من وجود
بدائل تعليمية بعد توقف التعليم التقليدي يف كل امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف ال�سلطنة ،فجاء تفعيل التعليم الإلكرتوين ب�صورة �أكرب
وب�شكل �أ�شمل مما كان عن طريق ا�ستخدام من�صات تعليمية هدفها
التوا�صل العلمي بني املعلمني وطلبتهم ،وبني امل�ؤ�س�سات التعليمية
الأخرى.
وقد حر�صت جامعة ال�سلطان قابو�س على مواكبة التطور
التقني والتكنولوجي العاملي؛ ان�سجاما مع ر�ؤيتها يف تبني فل�سفة
التعليم الإلكرتوين .كما �أ�صبحت اجلامعة تقدم برامج متكاملة
بطريقة �إلكرتونية لطالبها ،حيث اتخذت عدة �إجراءات يف حتويل
املقررات الدرا�سية �إىل �صيغة �إلكرتونية بهدف زيادة فاعلية العملية
التعليمية ،وجتويد خمرجات التعلم .وتعد جامعة ال�سلطان قابو�س
كغريها من اجلامعات العريقة التي لها جتارب وا�سعة ومتعددة
يف ا�ستخدام التقنيات احلديثة وبخا�صة التعليم الإلكرتوين� ،إال �أن
جتربتها يف طرح مقررات �إلكرتونية ب�شكل كلي تعد جتربة حديثة،

Abstract:
The present study aimed to identify the degree
of satisfaction of the Arabic language students at the
College of Education at Sultan Qaboos University
about the practicum during the e - learning period.
To achieve the purpose of the study, the researchers
adopted the descriptive - analytical method. The
sample consisted of 44 students. A questionnaire was
designed and included five themes: unit plan 8 items,
reflection papers related to teaching 9 items, classroom
peer observation 8 items, exchange visits with expert
teachers 6 items, and professional development 6
items. At the end of the questionnaire, there were two
open - ended questions about the difficulties facing
students in completing the courses’ requirements and
suggestions for improvement. The findings revealed
that the degree of satisfaction of the Arabic language
students at the College of Education on the student
teaching course requirements using e - learning was
high with m=3.79 and SD=.52. In addition, there were
no statistically significant differences in the degree of
satisfaction between males and females. Furthermore,
recommendations on developing the Internet service
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حيث بد�أت �أوىل هذه التجارب خالل العام الأكادميي /2018
2019م بعد �أن قام ق�سم درا�سات املعلومات لكلية الآداب والعلوم
االجتماعية بطرح مقرر ا�سرتاتيجيات البحث يف الإنرتنت كمقرر
اختياري لطلبة اجلامعة بحيث يكون مقررا �إلكرتونيا بالكامل .ومت
يف هذا املقرر تقدمي جميع الدرو�س ،والتقارير ،والواجبات ،وت�سجيل
احل�ضور ،و�أداء االختبارات (اختبار املنت�صف واالختبار النهائي)
بطريقة �إلكرتونية عن طريق نظام �إدارة التعليم الإلكرتوين املودل،
 ،Moodleو .Google Meet
وال ميكن القول �إن التعليم الإلكرتوين بديل عن التعلم
التقليدي ،ولكن هو طريقة يف التعلم جلعل فر�ص التعلم متاحة
لأكرب عدد من �أفراد املجتمع باختالف جن�سياتهم ومواقعهم
اجلغرافية وظروفهم ،الأمر الذي من �ش�أنه رفع م�ستوى تبادل
اخلربات والثقافات املختلفة بني املتعلمني� .إن زيادة الإقبال
على التعليم الإلكرتوين من قبل الأفراد وامل�ؤ�س�سات املختلفة
يجب �أن يكون حافزا للم�ؤ�س�سات التعليمية؛ لتطوير جتربة التعليم
الإلكرتوين ،وذلك بتوفري عدد �أكرب من املقررات التي يدخل فيها
التعليم الإلكرتوين ). (Ndhi,2006; Flowers, 2001
�سارعت كثري من امل�ؤ�س�سات التعليمية خالل فرتة جائحة
كورونا � COVID-19إىل تطبيق برامج التعليم الإلكرتوين ،ومع هذا
التطور ال�رسيع ظهر ما ي�سمى ببيئات التعلم االفرتا�ضية Virtual
 .Learning Environmentsوقد عرفتها هندية ( : )2005ب�أنها “
تلك البيئة التفاعلية التي حتاكي احلقيقة ،وتعمل على ظهور الأ�شياء
واحلركية،
ال�صوتية
جم�سمة ثالثية الأبعاد ،ثم دجمها بامل�ؤثرات
ّ
ّ
والب�رصية؛ وذلك من خالل ا�ستخدام برامج و�أدوات وجتهيزات
ّ
خا�صة لدعم هذا النوع من التقنية فائقة التطور” (�ص . )129
�إن االهتمام بقطاع تكنولوجيا التعليم والتعلم يف الوطن
العربي وب�شكل خا�ص يف �سلطنة عمان� ،سينعك�س ب�شكل �إيجابي على
التوجه نحو التعليم الإلكرتوين يف املدار�س واجلامعات .وميكننا
�أن ننظر نظرة تفا�ؤلية نحو حت�سن م�ستوى التعليم واالنعكا�سات
الإيجابية عليه كونه �أ�صبح هناك توجه كبري نحو �إن�شاء املن�صات
التعليمية بدعم من القطاع العام واخلا�ص ،والتي �أثبتت الدرا�سات �أن
تطوير البيئات االفرتا�ضية التي تخدم العملية التعليمية يف الوطن
العربي �أ�سهم يف حت�سني �أداء الطلبة يف درا�ستهم (دروزة. )1999 ،
تعددت التعريفات مل�صطلح التعليم الإلكرتوين من قبل
الرتبويني ،فقد عرفه جنبي ( )2019ب�أنه ا�ستخدام التقنية من
حوا�سيب ،وو�سائط متعددة من �صوت و�صورة ،ور�سومات ،و�آليات
بحث ،ومكتبات �إلكرتونية يف �إي�صال املعلومة للمتعلم ب�أق�رص وقت،
و�أقل جهد ،و�أكرب فائدة.
وت�شري الأحمري (� )2015إىل �أن التعليم الإلكرتوين نظام
تفاعلي للتعلم عن ُبعد ،يعتمد على بيئة �إلكرتونية رقمية ومتكاملة،
ت�ستهدف بناء املقررات وتو�صيلها بوا�سطة ال�شبكات الإلكرتونية،
والإر�شاد والتوجيه ،وتنظيم االختبارات ،و�إدارة امل�صادر
والعمليات .ويعرفه ميالكا و�آخرون ) Mihalca et. al (2008ب�أنه
عملية نقل للمهارات واملعارف عرب �شبكة الإنرتنت يتطلب ا�ستخدام
التطبيقات والعمليات الإلكرتونية يف عملية التعلم التي ت�شمل التعلم
القائم على احلا�سوب ،والف�صول االفرتا�ضية ،والتعاون الرقمي.

وبالرغم من هذا ،يبقى عدم التقاء الطالب باملعلم التقاء
وجاهيا ،وحمدودية التفاعل بينهما �إحدى امل�شكالت التي تواجه
التعليم الإلكرتوين .وتربز هذه امل�شكلة بدرجة �أكرث و�ضوحا عندما
يكون املقرر الدرا�سي املراد درا�سته �إلكرتونيا مو�ضوعا عمليا
يتطلب تعلمه �إىل تدريبات وتطبيقات مبا�رشة بني املعلم والطالب
(الطحيح� . )2004 ،إن ال�سبيل الوحيد للتحقق من مدى �إعداد الطالب
نظريا وعمليا هو مرحلة التدريب امليداين ،التي ال جمال للخالف
كبريا يف ذاكرة
أثرا
ً
عليها بني الرتبويني� ،إذ ترتك هذه الفرتة � ً
الطالب /املعلم نظريا؛ النعكا�سها على ممار�سته عند التحاقه
بالعمل يف جمال التدري�س .بالإ�ضافة �إىل عدد من املهارات التي
يكت�سبها الطلبة /املعلمون يف �أثناء فرتة التدريب امليداين ،مثل:
التخطيط للدرو�س ،و�إعداد الأن�شطة التعليمية ،والتقومي املنا�سب
لأعمال الطلبة (م�سمار. )2002 ،
على الرغم من �أهمية هذا النوع من التعليم ومزاياه املتعددة،
�إال �أنه يواجه معوقات وحتديات قد حتول بينه وبني الأهداف التي
و�ضعت من �أجله .ومن �أهم هذه املعوقات ما ذكره كالرك و�آخرون
( )Clark et. al, 2020يف عدم �إملام املعلمني واملتعلمني مبهارات
ا�ستخدام التقنيات احلديثة ،وقلة الدعم املادي والب�رشي يف
امل�ؤ�س�سة التعليمية .كما �أ�شار العزاوي و�آخران Al - Azawei et al.
) (2016يف درا�سته عن التحديات التي تعيق التعليم الإلكرتوين يف
اجلامعات العراقية ،حيث كانت �صعوبة التحول من طريقة التعليم
التقليدية �إىل طريقة التعليم احلديثة ،ومقاومة الطلبة لهذا النمط
اجلديد للتعلم ،وعدم تفاعلهم معه من �أهم هذه التحديات .بالإ�ضافة
�إىل �صعوبة احل�صول على �أجهزة حا�سب �آيل لدى بع�ض الطلبة� .أما
درا�سة تار�س و�آخران )� Tarus et al. (2015أو�ضحت �أهم معوقات
التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الكينية ،والتي متثلت بقلة الدورات
التدريبية اخلا�صة بالأع�ضاء الأكادمييني يف ا�ستخدام التقنيات
احلديثة يف عملية التدري�س ،وعدم وجود برنامج لإدارة العملية
التعليمية من ت�سجيل الطالب ومتابعتهم وتقييمهم.
�أ�سهم تطبيق التعليم الإلكرتوين خالل فرتة جائحة كورونا
 COVID-19للمقررات التي حتمل الطابع العملي مثل التدريب
امليداين� ،أ�سهم يف بع�ض الإ�شكاليات لدى الطلبة /املعلمني يف تلك
الفرتة ،مثل عدم التوا�صل بني التلميذ والطالب /املعلم �إال داخل
الف�صل الدرا�سي من حيث تنفيذ الدر�س ،املناق�شة والتفاعل ال�صفي،
الو�سائل التعليمية ،الأن�شطة ال�صفية .هذا الأمر �سبب م�شكالت
لدى الطلبة /املعلمني يف تنفيذ عملية التدري�س عن طريق التعليم
الإلكرتوين .ويعرف التدريب امليداين على �أنه الف�صل الدرا�سي العا�رش
من خطة الطالب /املعلم الدرا�سية بواقع �ست �ساعات معتمدة ،يطبق
فيها الطالب /املعلم املعارف التخ�ص�صية والرتبوية التي تعزز
الأداء التدري�سي واملهني خالل �إقامته يف املدر�سة ال�رشيكة (وحدة
اخلربات امليدانية والتدريب امليداين. )2020 ،
ونظرا للتقدم التكنولوجي يف جمال ا�ستخدام ال�شبكة
العنكبوتية يف التعليم ،ووجود التقنيات احلديثة التي ت�شجع العملية
التعليمية مثل املن�صات التعليمية ،ف�إنه ال بد من التوجه نحو معرفة
مدى ر�ضا الطلبة ال�ستخدام هذه املن�صات من خالل ال�شبكة يف
املقررات النظرية والعملية ب�شكل خا�ص ،ومعرفة مدى فوائدها يف
ظل ظروف جائحة كورونا  COVID-19امل�ستجد؛ وذلك للتوا�صل مع
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التدري�س مثل املن�صات التعليمية ،وحت�سني طرائق وا�سرتاتيجيات
التدري�س بامل�ستحدثات التكنولوجية والبعد عن الطرائق املعتادة
كدرا�سة �سومايل ولوجيه ) ،Sumalee & Luenchai (2003ودرا�سة
قحوان ( . )2014وما ك�شفه الأدب الرتبوي من �أثره الإيجابي والفعال
يف العملية التعليمية التعلمية ،فقد ت�شكلت جملة من املربرات ،دفعت
الباحثتني يف الدرا�سة احلالية �إىل تناول مو�ضوع درجة ر�ضا طلبة
كلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان قابو�س عن متطلبات مقرر التدريب
امليداين يف فرتة التعليم الإلكرتوين باعتبارها م�شكلة بحثية جديرة
ويع�ضد القيام
بالدرا�سة يف ظل ظروف جائحة كورونا .COVID-19
ّ
أي�ضا �أن االجتاهات الرتبوية احلديثة ت�ؤكد �رضورة
بهذه الدرا�سة � ً
ا�ستخدام التطبيقات التكنولوجية يف العملية التعليمية .ونظرا لتوجه
اجلامعات نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل ظروف هذه اجلائحة ،ف�إن
هذا التوجه طُ بق ب�شكل �أو�سع يف مقررات التعليم اجلامعي ،ومن
�ضمن هذه املقررات مقرر التدريب امليداين؛ ملا له من �أهمية كربى
يف �إك�ساب الطلبة اخلربات املميزة يف جمال الإعداد املهني.

املدر�س ،والأ�سباب املرتبطة مبدى ر�ضا الطلبة عن متطلبات مقرر
التدريب امليداين ،التي قد ت�ؤثر �سلبا يف اال�ستخدام ال�صحيح والفعال
لهذه الفرتة العملية ،وترتكز يف �أن �إنهاء الطلبة ملقرر التدريب
امليداين دون اكت�ساب بع�ض املهارات التي قد تهيئهم ل�سوق العمل،
وبالتايل فت�ؤثر �سلبا يف املجتمع ب�شكل عام.

الدراسات السابقة
�سعت العديد من الدرا�سات ال�سابقة �إىل البحث يف مدى ر�ضا
الطلبة عن التعليم الإلكرتوين منها درا�سة ال�رشهان ( )2003التي
تناولت ر�ضا طلبة جامعة امللك �سعود مبدينة الريا�ض من ال�شبكة
العاملية للمعلومات (الإنرتنت) يف درا�سة املقررات ،و�أظهرت
نتائجها �أثر التعليم الإلكرتوين يف التح�صيل الدرا�سي ،وتعزيز
البحث العلمي لدى الطلبة .ودرا�سة من�صور ( )2003حول ا�ستخدام
الإنرتنت ودوافعه لدى طلبة جامعة البحرين� ،إذ �أثبتت نتائجها
ر�ضا الطلبة عن اخلدمات التعليمية والتعلمية التي تقدمها �شبكة
الإنرتنت .ودرا�سة �أوجن والي ) Ong & Lai (2006التي هدفت �إىل
ت�أثري الكفاءة الذاتية للتعليم الإلكرتوين من وجهة نظر الطلبة،
و�أثبتت النتائج ر�ضاهم ودافعيتهم نحو التعليم الإلكرتوين.
وقد تعددت الدرا�سات التي اهتمت بفاعلية التعليم الإلكرتوين
يف املقررات العملية ،مثل درا�سة املنهراري ( )2015التي �أ�سفرت
نتائجها عن �أن اجتاهات طالبات دبلوم �إدارة م�صادر التعلم نحو
ا�ستخدام التعلم الت�شاركي عرب الويب يف مقرر التدريب امليداين
�إيجابية .ودرا�سة امل�شاقبة والعكور ( )2014التي �أثبتت نتائجها
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف التعليم الإلكرتوين لطلبة
ال�سنة الثالثة والرابعة تخ�ص�ص احلا�سوب يف مقرر الرتبية العملية
يف جامعة �آل البيت يف الأردن تعزى �إىل متغريي اجلن�س وامل�ؤهل
الدرا�سي� ،إ�ضافة �إىل ر�ضا ه�ؤالء الطلبة عن جتربة تطبيق التعليم
الإلكرتوين يف التوا�صل العملي .ودرا�سة �سومايل ولوجيه Sumalee
) & Luenchai (2003التي تو�صلت �إىل فاعلية التعليم الإلكرتوين يف
مقرر املحرك الكهربائي لطالب املعهد التكنولوجي يف �شمال تايلند،
كما �أبدى ه�ؤالء الطالب ر�ضاهم وتقبلهم لهذا النوع من التعليم.
�أكدت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة �أهمية التعليم الإلكرتوين يف
التح�صيل الدرا�سي ،وتبني هذا النمط يف التعليم ملقررات درا�سية
وم�ساقات جامعية خمتلفة .على حني �أظهرت بع�ض الدرا�سات �أن
هناك اجتاهات �إيجابية عند املتعلمني نحو التعليم الإلكرتوين ،بل
مدى ر�ضاهم عنه ودافعيتهم نحوه .وتزداد �أهمية الدرا�سة احلالية
يف ظل جائحة كورونا  COVID-19وحاجة طلبة كلية الرتبية يف
جامعة ال�سلطان قابو�س تخ�ص�ص اللغة العربية �إىل درا�سة مقرر
التدريب امليداين با�ستخدام التعليم الإلكرتوين ،ومدى تفاعلهم
لهذا النهج يف عمليتي التعليم والتعلم .وبعد اطالع الباحثتني على
الدرا�سات ال�سابقة تبني لهما عدم وجود درا�سات �سابقة – على حد
علم الباحثتني  -تناولت مو�ضوع درجة ر�ضا طلبة التعليم اجلامعي
عن مقرر التدريب امليداين با�ستخدام التعلّيم الإلكرتوين ،وال �سيما
على امل�ستوى العربي ،ومن ثم تبدو احلاجة �إىل الدرا�سة احلالية.

مشكلة الدراسة
مي ّثل ِر�ضا الطلبة �أهم عنا�رص االعتماد واجلودة يف امل�ؤ�س�سات
الرتبوية؛ لأن العمليـة التعليمية غايتها الأ�سمى هي م�ساعدة الطلبة
على اكت�ساب احلقائق املعرفية ،واملهارات ،والقدرة على التفوق
ؤ�رشا على �ضعف
فيها؛ ف�إن مل ي�شعر الطلبة بال ِر�ضا ،فذلك يعطي م� ً
ونظرا للظروف الطارئة التي مير
م�ستوى جودة التعليم املق ّدم لهم.
ً
فيها العامل يف ظل جائحة كورونا  COVID-19التي �أثرت يف مناحي
احلياة املختلفة ومنها التعليم؛ ف�إن معايري تقييم التعلم و�أدواته
قد تغريت لتواكب ذلك .وقد واجه طلبة كلية الرتبية يف جامعة
ال�سلطان قابو�س ب�صفة عامة ،وطلبة ال�سنة الأخرية (بكالوريو�س/
دبلوم الت�أهيل الرتبوي) ب�صفة خا�صة حتديات يف �سبيل الت�أقلم مع
ظروف التعليم الإلكرتوين ،وفهم املتطلبات امل�ستحدثة يف تقييم
تعلمهم .ويعد مقرر التدريب امليداين من املقررات املهمة خلريج
كلية الرتبية؛ الذي �سيلتحق بعد تخرجه مبهنة التعليم التي تتطلب
مهارات وكفايات تدري�سية معينة ومعارف متنوعة يف التخ�ص�ص.
ومن هنا كانت م�شكلة الدرا�سة احلالية متم ّثلة يف ال�س�ؤال الرئي�س
الآتي :ما درجة ر�ضا طلبة كلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان قابو�س
عن متطلبات مقرر التدريب امليداين يف فرتة التعليم الإلكرتوين؟
وتنبثق منه الأ�سئلة الفرعية الآتية:
♦ ♦هل تختلف درجة ر�ضا طلبة كلية الرتبية يف جامعة
ال�سلطان قابو�س عن متطلبات مقرر التدريب امليداين يف فرتة
التعليم الإلكرتوين باختالف امل�ؤهل (بكالوريو�س الرتبية  -دبلوم
الت�أهيل الرتبوي) ؟
♦ ♦هل توجد فروق دالة �إح�صائ ًيا يف درجة ر�ضا طلبة كلية
الرتبية يف جامعة ال�سلطان قابو�س عن متطلبات مقرر التدريب
امليداين يف فرتة التعليم الإلكرتوين تعزى ملتغري النوع االجتماعي
(ذكر� /أنثى) ؟
♦ ♦ما �صعوبات �إجناز متطلبات مقرر التدريب امليداين
با�ستخدام التعليم الإلكرتوين؟

مسوغات الدراسة
بناء على ما �سبق من درا�سات عن التعليم الإلكرتوين ،وما
�أو�صى به بع�ضها من �رضورة ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين يف عملية

♦ ♦ما مقرتحات تطوير تطبيق مقرر التدريب امليداين
با�ستخدام التعليم الإلكرتوين؟
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ب�شكل عام ،ومتطلباته ب�شكل خا�ص يف فرتة التعليم الإلكرتوين ،وقد
مت قيا�س ذلك من خالل ا�ستبانة لقيا�س ما تقدم.
◄◄التدريب امليداين :هو �أحد املقررات الدرا�سية التي تطرحها
كلية الرتبية بق�سم املناهج والتدري�س يف جامعة ال�سلطان قابو�س،
الذي تكمن �أهدافه يف �إعداد املعلم ملهنة التدري�س من خالل تعرفه
على الطرائق واال�سرتاتيجيات واملهارات احلديثة والأ�سا�سية يف
التدري�س ،وربط النظرية بالتطبيق العملي ب�إ�رشاف وتوجيه م�ستمر
من قبل م�رشفني �أكادمييني .بالإ�ضافة �إىل �أنه مقرر يجب درا�سته
من جميع طلبة كلية الرتبية جميعا قبل احل�صول على درجة
البكالوريو�س يف الرتبية ،ودرجة دبلوم الت�أهيل الرتبوي يف جامعة
ال�سلطان قابو�س.
◄◄التعليم الإلكرتوين :ا�ستخدام تقنيات الإنرتنت بهدف
توفري بيئة تعليمية تفاعلية بني املتعلمني ،وتقدمي املحتوى
التعليمي للمتعلم يف �أي زمان ومكان با�ستخدام و�سائل االت�صال
احلديثة.

أهداف الدراسة:
● ●قيا�س درجة ر�ضا طلبة كلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان
قابو�س عن متطلبات مقرر التدريب امليداين املتم ّثل يف ملف الإجناز
ال�شامل لطلبة البكالوريو�س ،وامللف الوثائقي لطلبة دبلوم الت�أهيل
الرتبوي.
● ●ر�صد الأدوات التي نالت درجة ر�ضا عالية �أو درجة ر�ضا
منخف�ضة لتطويرها م�ستقبلاً .
● ●حتديد الأ�سباب املرتبطة بدرجة ر�ضا الطلبة حول
متطلبات مقرر التدريب امليداين؛ لبحث �سبل معاجلتها ،وتقدمي
املقرتحات والتو�صيات ب�ش�أنها.

أهمية الدراسة:
♦ ♦يف حدود علم الباحثتني ،مل يتناول الباحثون وعلماء
الرتبية العرب بالبحث والدرا�سة درجة ر�ضا الطلبة /املعلمني
عن التعليم الإلكرتوين ملتطلبات التدريب امليداين ومدى �إ�سهامه
يف حل كثري من م�شكالت التعلم التقليدي ،ويح�سن من املخرجات
التعليمية النهائية؛ لذلك ف�إن الدرا�سة احلالية قد متثل �إ�ضافة جديدة
يف الدرا�سات العربية املتعلقة بالتعليم الإلكرتوين ،ور�ضا الطلبة
يف كلية الرتبية ،وقد تكون من الدرا�سات الأوىل التي تتناول هذا
املو�ضوع على م�ستوى دول اخلليج العربي وباقي الدول العربية.

منهجية الدراسة:
اُ�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي الذي
يعتمد على درا�سة الواقع �أو الظاهرة كما توجد يف الواقع ،ويهتم
بو�صفها و�صف ًا دقيق ًا (املحمودي )2019 ،؛ وذلك للوقوف على
درجة ر�ضا طلبة كلية الرتبية عن متطلبات مقرر التدريب امليداين
يف فرتة التعليم الإلكرتوين ،وو�صف الظاهرة وحتليلها ،وتف�سريها،
وتقدمي التو�صيات يف �ضوئها.

♦ ♦�إن جامعة ال�سلطان قابو�س كغريها من اجلامعات التي
ت�أمل يف تعزيز تقنية املعلومات وتفعيلها يف التدري�س ،ت�سعى
ملعرفة �أثر التعليم الإلكرتوين ونتائجه يف مقرراتها ،ومن �ضمنها
مقررات التدريب امليداين .وي�ؤمل �أن تكون هذه الدرا�سة من بني
الدرا�سات التي قد تفيد اجلامعة ،وت�سهم يف توجهها نحو تطبيق
الأ�ساليب والطرائق املختلفة للتعليم الإلكرتوين يف مقرراتها
الدرا�سية.

جمتمع الدراسة وأفرادها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة كلية الرتبية يف جامعة
ال�سلطان قابو�س الذين يدر�سون مقرر التدريب امليداين يف الف�صل
الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي  ،2021 /2020البالغ عددهم
( )44طالبا وطالبة ،منهم ( )14ذكرا ،و (� )30أنثى .وبالتايل ف�إن
عينة الدرا�سة هي نف�سها جمتمع الدرا�سة الكلي .واجلدول رقم ()1
يو�ضح توزيعهم وفقا ملتغريات الدرا�سة.

♦ ♦متثل الدرا�سة احلالية خطوة �أولية نحو تفعيل التعليم
الإلكرتوين يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وقد متهد الطريق لدرا�سات
�أعمق تتناول جوانب �إ�ضافية يف هذا املجال.

الجدول ()1
توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

حمددات الدراسة:

النوع
االجتماعي

�أُجريت الدرا�سة يف نطاق احلدود الأ�سا�سية الآتية:
 عينة من طلبة كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س
امل�سجلني يف مقرر التدريب امليداين ،وهم طلبة برناجمي
البكالوريو�س ،ودبلوم الت�أهيل الرتبوي يف الف�صل الدرا�سي الثاين
من العام الأكادميي 2021 /2020م.
 اقت�رصت الدرا�سة على متطلبات مقرر التدريب امليداين
املقررة على طلبة ال�سنة الأخرية من مرحلة البكالوريو�س ،وطلبة
دبلوم الت�أهيل الرتبوي يف الف�صل الثاين والأخري من درا�ستهم
للربنامج.

امل�ؤهل العلمي

املجموع

دبلوم الت�أهيل الرتبوي

بكالوريو�س الرتبية

ذكر

4

10

14

�أنثى

16

14

30

املجموع

21

23

44

أداة الدراسة
متثلت �أداة الدرا�سة يف ا�ستبانة موجهة �إىل الطالب عينة
الدرا�سة �شملت عبارات عن درجة ر�ضا طلبة كلية الرتبية بجامعة
ال�سلطان قابو�س عن متطلبات مقرر التدريب امليداين يف فرتة
التعليم الإلكرتوين ،مق�سمة �إىل خم�سة حماور ،هي :خطة الوحدة
الدرا�سية ،والأوراق الت�أملية املرتبطة بالتدري�س ،و�أدلة امل�شاهدة

املصطلحات اإلجرائية للدراسة:
◄◄ر�ضا الطلبة :مدى ر�ضا الطلبة عن مقرر التدريب امليداين
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درجة رضا طلبة تخصص اللغة العربية بكلية التربية في جامعة السلطان قابوس
عن مقرر التدريب امليداني باستخدام التَّعليم اإللكتروني

د .فاطمة محمد أحمد الكاف
د .مرمي حسن علي البلوشي

ال�صفية مع الأقران ،و�أدلة تبادل الزيارات مع املعلمني اخلرباء،
و�أدلة �أن�شطة النمو املهني.
وقد �سار بناء هذه اال�ستبانة وفق اخلطوات الآتية:
 االطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة التي
ُعنيت بالتعليم الإلكرتوين ب�شكل عام ،ودرا�سة املقررات عن طريق
التعليم الإلكرتوين ب�شكل خا�ص.
 �إعداد مقيا�س الإجابة عن فقرات اال�ستبانة ،وهو مقيا�س
متدرج وفق �سلم خما�سي مت ّثل يف درجة ممار�سة مدر�سي املقررات
الرتبوية للتغذية الراجعة ،وهي« :كبرية ج ًدا» و�أعطيت الدرجة «،»5
و»كبرية» و�أعطيت الدرجة « ،»4و»غري مت�أكد» و�أعطيت الدرجة «،»3
و»قليلة» و�أعطيت الدرجة « ،»2و»قليلة جدا» و�أعطيت الدرجة «.»1

جدول ()2
التدريج المطلق الخاص بإطالق األحكام على المتوسطات الحسابية

الدرجة

القيمة املقابلة

فئة املتو�سطات احل�سابية املقابلة

عالية جدا

5

5.00 - 4.50

عالية

4

4.49 - 3.50

متو�سطة

3

3.49 - 2.50

�ضعيفة

2

2.49 - 1.50

�ضعيفة جدا

1

1.49 - 1.00

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
فيما ي�أتي عر�ض  لنتائج الدرا�سة ،مرتبة وفق �أ�سئلتها،
مقرونة باملناق�شة والتف�سري:
ون�صه :ما درجة ر�ضا طلبة
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الأولّ ،
كلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان قابو�س عن متطلبات مقرر
التدريب امليداين يف فرتة التعليم الإلكرتوين؟ ملعرفة درجة ر�ضا
طلبة كلية الرتبية عن متطلبات مقرر التدريب امليداين يف فرتة
التعليم الإلكرتوينُ ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لتقديرات �أفراد العينة ملحاور �أداة الدرا�سة ،واجلدول ()3
يو�ضح هذه النتائج.

صدق أداة الدراسة وثباتها:
عر�ضت اال�ستبانة يف �صورتها الأولية على جمموعة من
املحكمني املخت�صني يف املناهج وطرق التدري�س بكلية الرتبية
بجامعة ال�سلطان قابو�س ،للت�أكد من �صدقها وفق معايري حمددة،
هي :الدقة اللغوية للعبارات ،ومالءمتها لهدف الدرا�سة ،وانتما�ؤها
له ،وقد �أُخذت مالحظاتهم وتعديالتهم التي متثلت يف حذف بع�ض
العبارات ،و�إ�ضافة عبارات �أخرى ،وتعديل بع�ض ال�صياغات .وعليه
�أ�صبحت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية مكونة من ( )18عبارة.
وللت�أكد من ثبات اال�ستبانة مت ا�ستخدام طريقة االت�ساق الداخلي
لفقرات اال�ستبانة ح�سب معادلة �ألفا لكرونباخ ،وقد بلغ ( ، ).95وتعد
هذه القيم مقبولة ومنا�سبة لتحقيق هدف الدرا�سة احلالية ،حيث
ي�شري باالنت (� )Pallant, 2013أن الثبات يكون مقبوال عندما تكون
قيمته ( ).70ف�أعلى .وبهذا �أ�صبحت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية
قابلة للتطبيق ،وعليه ُوزعت على طلبة مقرر التدريب امليداين يف
نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي 2020م ،وبعد
ا�سرتجاعها �أٌدخلت البيانات يف احلا�سوب ،وجرى ا�ستخراج النتائج
وحتليلها وتف�سريها.

جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة رضا طلبة كلية التربية عن متطلبات مقرر
التدريب الميداني في فترة التعليم اإللكتروني

األساليب اإلحصائية
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املعاجلات الإح�صائية الآتية:
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية يف الرتتيب التنازيل،
واختبار (ت) ودرجات احلرية يف عبارات اال�ستبانة املتمثلة يف
درجة ر�ضا الطلبة يف كلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان قابو�س
عن متطلبات التدريب امليداين يف فرتة التعليم الإلكرتوين؛ للإجابة
مت كذلك
عن ال�س�ؤالني املتعلقني بالفروق والدالالت الإح�صائية .و ّ
ا�ستخدام طريقة �ألفا كرونباخ ملعرفة ثبات اال�ستبانة.

م

لرتبة

1

4

2

1

3

2

4

5

5

3

حماور �أداة الدرا�سة
خطة الوحدة الدرا�سية
الأوراق الت�أملية املرتبطة
بالتدري�س
دالئل امل�شاهدة ال�صفية مع
الأقران
دالئل تبادل الزيارات مع
املعلمني اخلرباء
دالئل �أن�شطة النمو املهني
الأداة ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

درجة
الر�ضا

3.80

.63

عالية

3.96

.61

عالية

3.91

.60

عالية

3.30

.84

متو�سطة

3.82

.64

عالية

3.79

.52

عالية

يت�ضح من اجلدول (� )3أن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على حماور ا�ستبانة درجة ر�ضا طلبة كلية
الرتبية عن متطلبات مقرر التدريب امليداين يف فرتة التعلم
الإلكرتوين تراوحت بني ( ، )3.96 –3.30فجاء يف املرتبة الأوىل
حمور الأوراق الت�أملية املرتبطة بالتدري�س مبتو�سط ح�سابي ()3.96
وبدرجة ر�ضا عالية .وجاء حمور دالئل امل�شاهدة ال�صفية مع
الأقران يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي ( )3.91وبدرجة ر�ضا
عالية� ،أما يف املرتبة الثالثة فجاء حمور �أدلة �أن�شطة النمو املهني
مبتو�سط بلغ ( )3.82وبدرجة ر�ضا عالية ،واحتل املرتبة الرابعة
حمور خطة الوحدة الدرا�سية مبتو�سط ح�سابي ( )3.80وبدرجة ر�ضا
عالية� ،أما يف املرتبة الأخرية فجاء حمور دالئل تبادل الزيارات مع

طريقة تصحيح أداة الدراسة:
بغر�ض �إطالق الأحكام على املتو�سطات احل�سابية اخلا�صة
بفقرات اال�ستبانة ،فقد اعتمد النموذج الإح�صائي ذو التدريج املطلق،
الذي يراعي �أخذ القيمة النهائية للمتو�سط احل�سابي املناظر له بعد
تقريبه لأقرب عدد �صحيح ،مبا يتوافق وطبيعة التدريج املعتمد يف
�أداة الدرا�سة ،وذلك كما يف اجلدول (: )2
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املعلمني اخلرباء مبتو�سط ح�سابي ( )3.30وبدرجة ر�ضا متو�سطة.
وبلغ املتو�سط احل�سابي للأداة ككل ( )3.79مما يدل على �أن درجة
ر�ضا طلبة كلية الرتبية عن متطلبات مقرر التدريب امليداين يف فرتة
التعلم الإلكرتوين عالية .وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة �سومايل
ولوجيه ( .)Sumalee & Luenchai, 2003وتعزى هذه النتيجة �إىل
الت�سهيالت التي ُق ّدمت للطلبة يف متطلبات مقرر التدريب امليداين
يف التعليم الإلكرتوين ،والتعديالت التي �أجريت على املادة لتتواءم
مع الظروف اال�ستثنائية ،ومراعاة ظروفهم يف ت�سليم املتطلبات.
وملعرفة ا�ستجابات �أفراد العينة وفقا لفقرات كل حمور من
حماور �أداة الدرا�سة مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية جلميع فقرات املقيا�س وفقا لكل حمور .وفيما ي�أتي
عر�ض لهذه النتائج:
● ●املحور الأول :خطة الوحدة الدرا�سية

عرب املن�صة التعليمية على كيفية كتابة مقدمة الوحدة و�إطارها
النظري وتوثيق املراجع” مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.23وبدرجة
ر�ضا متو�سطة .وبلغ املتو�سط احل�سابي للمحور ككل ( )3.80وهذا
ي�شري �إىل درجة ر�ضا �أفراد عينة الدرا�سة عن حمور خطة الوحدة
الدرا�سية عالية.
● ●املحور الثاين :الأوراق الت�أملية املرتبطة بالتدري�س
جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور األوراق التأملية المرتبطة
بالتدريس

رقم
الفقرة

الرتبة

9

3

جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور خطة الوحدة الدراسية

رقم
الفقرة

الرتبة

1

1

2

5

3

6

4

8

5

7

6

2

7

4

8

3

الفقرات
متكّنت من توظيف خرباتي
ال�سابقة يف بناء خطة
الوحدة.
وجدت يف التعلم عن بعد
ُ
�سعة من الوقت لتجويد خطة
الوحدة و�إثرائها.
ا�ستطعت ب�سهولة توظيف
نظريات التعلم يف حمتوى
الوحدة.
تل ّقيت تدريبا عرب املن�صة
التعليمية على كيفية كتابة
مقدمة الوحدة و�إطارها
النظري وتوثيق املراجع.
�أتاح التعلم عن بعد فر�صة
الت�شارك مع �أحد الزمالء يف
بناء الوحدة الدرا�سية.
�ساعدتني بع�ض املقررات
الدرا�سية يف كتابة الأهداف
العامة للوحدة.
متكنت يف التعلم عن بعد
من اختيار �أدوات التقومي
املنا�سبة لتعلم الطالب �أثناء
بناء الوحدة الدرا�سية.
ا�ستمرت التغذية الراجعة
من امل�رشف حول تخطيط
درو�س الوحدة وا�ستيفاء
عنا�رص اخلطة.

خطة الوحدة الدرا�سية ككل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
الر�ضا

4.32

.64

عالية
جدا

3.82

.79

عالية

3.73

.79

عالية

3.23

1.22

متو�سطة

3.57

1.42

عالية

10

11

12

13

7

4

9

1

14

8

15

6

3.98

.93

عالية

16

2

3.84

.78

عالية

17

5

3.89

.92

عالية

3.80

.63

عالية

الفقرات
�ساعدين التعلم عن بعد على
ت�أمل ممار�ساتي الأكادميية
واملهنية وتطويرها.
كانت اخلربات التدري�سية التي
مررت بها يف املدر�سة كافية
للكتابة الت�أملية يف فرتة التعلم
عن بعد.
تفاءلت بتجربة التعلم عن بعد
يف �إثراء خرباتي التدري�سية.
واجهت �سهولة يف اال�ست�شهاد
مبواقف من الواقع التدري�سي
عند �رسد خرباتي التدري�سية
عن بعد.
�أ�سهم التعلم عن بعد يف دفعي
�إىل التفكري يف طرائق تدري�س
حديثة وفاعلة.
�أتاح يل التعلم عن بعد فر�صة
ت�أمل ق�ضايا جوهرية وحتليلها
وتقييمها بطريقة عميقة
ومرتبطة بخرباتي.
�ساعدين التعلم عن بعد يف
اكت�شاف فاعلية تدري�سي.
دفعني التعلم عن بعد �إىل
اكت�شاف التقنيات احلديثة يف
عمليتي التعليم والتعلم.
حفّزين التعلم عن بعد �إىل
الت�أمل يف ممار�ساتي التدري�سية
بطريقة �إبداعية.

الأوراق الت�أملية املرتبطة بالتدري�س ككل

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري الر�ضا
4.09

3.89

3.93

3.70

.64

.84

.79

.88

عالية

عالية
عالية
عالية

.74

عالية
جدا

3.89

.78

عالية

3.91

.96

عالية

4.11

.75

عالية

3.93

.79

عالية

3.96

.61

عالية

4.23

يتبني من اجلدول (� )5أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات حمور
الأوراق الت�أملية املرتبطة بالتدري�س تراوحت بني ()4.23 - 3.70
 ،فجاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة ( )13التي ن�صها “ �أ�سهم التعلم
عن بعد يف دفعي �إىل التفكري يف طرائق تدري�س حديثة وفاعلة”
مبتو�سط ح�سابي ( )4.23وبدرجة ر�ضا عالية جدا ،وجاءت
يف املرتبة الأخرية الفقرة ( )12التي ن�صها “ واجهت �سهولة
يف اال�ست�شهاد مبواقف من الواقع التدري�سي عند �رسد خرباتي
التدري�سية عن بعد “ مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.70وبدرجة ر�ضا
متو�سطة .وبلغ املتو�سط احل�سابي لفقرات املحور ككل ( )3.96وهذا

يتبني من اجلدول (� )4أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات حمور
خطة الوحدة الدرا�سية تراوحت بني ( )4.32 - 3.23كان �أعالها
الفقرة ( )1التي ن�صها “ متكّنت من توظيف خرباتي ال�سابقة يف بناء
خطة الوحدة” مبتو�سط ح�سابي ( )4.32وبدرجة ر�ضا عالية جدا،
وجاءت يف املرتبة الأخرية الفقرة ( )4التي ن�صها “ تل ّقيت تدريبا
34

درجة رضا طلبة تخصص اللغة العربية بكلية التربية في جامعة السلطان قابوس
عن مقرر التدريب امليداني باستخدام التَّعليم اإللكتروني

د .فاطمة محمد أحمد الكاف
د .مرمي حسن علي البلوشي

يدل على �أن درجة ر�ضا �أفراد عينة الدرا�سة عن حمور خطة الأوراق
الت�أملية املرتبطة بالتدري�س عالية .ويعزى ح�صول الفقرة ()20
على �أدنى متو�سط ح�سابي �إىل ق�رص املدة التي ق�ضاها الطلبة يف
التدريب امليداين ،التي كانت قرابة �شهر فقط قبل انت�شار اجلائحة؛
لذا مل يتمكن الطلبة من اال�ست�شهاد مبواقف من الواقع التدري�سي عند
كتابة الأوراق الت�أملية عن التدري�س.
● ●املحور الثالث :دالئل امل�شاهدة ال�صفية مع الأقران

و�إر�سالها بالربيد الإلكرتوين� ،أو رفعها يف املن�صة يف فرتة ت�سليم
الأعمال.
● ●املحور الرابع :دالئل تبادل الزيارات مع املعلمني اخلرباء
جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور دالئل تبادل الزيارات مع المعلمين
الخبراء

رقم
الفقرة

جدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور دالئل المشاهدة الصفية مع األقران

رقم
الفقرة

الرتبة

18

1

19

6

20

8

21

3

22

5

23

4

24

7

25

2

الفقرات
ق ّدم زمالئي درو�سهم عرب
الربامج الإلكرتونية بفاعلية.
�أفدت من م�شاهدة �أداء
زمالئي عن بعد يف كتابة
بع�ض الأوراق الت�أملية.
درو�سا �صفية عرب
ق ّدمت
ً
من�صات التعلم ب�شكل متزامن
بتمكن وثقة عالية.
تنوعت اخلربات واملناق�شات
حول �أداء زمالئي عرب
التطبيقات املختلفة عن بعد.
�أفدت من املن�صة التعليمية
يف تبادل الآراء مع زمالئي
عرب املناق�شات املبا�رشة يف
غرف الدرد�شة.
فر�صا
�أتاح التعلم عن بعد ً
للإفادة من التغذية
الراجعة املعمقة حول �أدائي
التدري�سي من قبل زمالئي.
كانت بنود تقييم امل�شاهدة
ال�صفية للأقران وا�ضحة
بالن�سبة يل.
�ساعدين التعلم عن بعد يف
حتقيق ذاتي ،وتنمية معاريف
التدري�سية �أمام زمالئي.

دالئل امل�شاهدة ال�صفية مع الأقران ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

26

درجة
الر�ضا
عالية
جدا

4.25

.61

3.77

1.08

عالية

3.68

1.29

متو�سطة

27

الرتبة
1

4

28

3

4.00

.75

عالية

29

6

3.84

.81

عالية

30

5

4.00

.75

عالية

31

2

3.73

.90

عالية

4.02

.70

عالية

3.91

.60

عالية

الفقرات
ا�ستمر توا�صلي مع املعلم
املتعاون يف فرتة التعلم
عن بعد.
ق ّدم يل املعلم املتعاون
تغذية راجعة �أفادتني يف
كتابة ا�ستمارة الزيارة
ال�صفية للأقران.
وجدت �أن م�شاهدة املقاطع
املرئية عرب اليوتيوب بديل
جيد عن الزيارة ال�صفية
للمعلم املتعاون.
زودين املعلم املتعاون يف
التعلم عن بعد مبقاطع فيديو
حل�ص�ص �صفية لت�سهيل
كتابة الأوراق الت�أملية.
وجدت يف التعلم عن بعد �أن
وجود املعلم املتعاون غري
م�ؤثر يف منوي املهني.
كنت �أبادر يف التوا�صل مع
املعلم املتعاون با�ستمرار يف
فرتة التعلم عن بعد.

دالئل تبادل الزيارات مع املعلمني اخلرباء ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
3.73

3.27

1.17

1.25

درجة
الر�ضا
عالية

متو�سطة

3.43

.90

عالية

2.68

1.39

متو�سطة

3.09

1.22

متو�سطة

3.59

1.09

عالية

3.30

.84

متو�سطة

يتبني من اجلدول (� )7أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات حمور
دالئل تبادل الزيارات مع املعلمني اخلرباء تراوحت بني (2.68
  )3.73حيث جاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة ( )26التي ن�صها“ ا�ستمر توا�صلي مع املعلم املتعاون يف فرتة التعلم عن بعد”
مبتو�سط ح�سابي ( )3.73وبدرجة ر�ضا عالية جدا ،وجاءت يف
املرتبة الأخرية الفقرة ( )29التي ن�صها “ زودين املعلم املتعاون
يف التعلم عن بعد مبقاطع فيديو حل�ص�ص �صفية لت�سهيل كتابة
الأوراق الت�أملية “ مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )2.68وبدرجة ر�ضا
متو�سطة .وبلغ املتو�سط احل�سابي لفقرات املحور ككل ( )3.30وهذا
يدل على �أن درجة ر�ضا �أفراد عينة الدرا�سة عن حمور دالئل تبادل
الزيارات مع املعلمني اخلرباء متو�سطة .ويعزى ح�صول حمور دالئل
تبادل الزيارات مع املعلمني اخلرباء على درجة ر�ضا متو�سطة �إىل
�ضعف التوا�صل بني طلبة التدريب امليداين واملعلمني املتعاونني
معهم يف املدار�س ،وتوقف التعليم املدر�سي مع بدء انت�شار اجلائحة
يف �شهر مار�س 2020م ،وعدم متكّن املعلمني من تقدمي الدرو�س يف
الف�صول االفرتا�ضية ،وبالتايل مل يتمكن طلبة التدريب امليداين من
م�شاهدة الأداء ال�صفي للمعلمني املتعاونني وتبادل اخلربة معهم.
● ●املحور اخلام�س :دالئل �أن�شطة النمو املهني

يتبني من اجلدول (� )6أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات حمور
دالئل امل�شاهدة ال�صفية مع الأقران تراوحت بني ()4.25 - 3.68
كان �أعالها الفقرة ( )18التي ن�صها “ ق ّدم زمالئي درو�سهم عرب
الربامج الإلكرتونية بفاعلية” مبتو�سط ح�سابي ( )4.25وبدرجة
ر�ضا عالية جدا ،وجاءت يف املرتبة الأخرية الفقرة ( )20التي
درو�سا �صفية عرب من�صات التعلم ب�شكل متزامن
ن�صها “ ق ّدمت
ً
بتمكن وثقة عالية” مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.68وبدرجة ر�ضا
عالية .وبلغ املتو�سط احل�سابي لفقرات املحور ككل ( )3.91وهذا
ي�شري �إىل �أن درجة ر�ضا �أفراد عينة الدرا�سة عن حمور �أدلة امل�شاهدة
ال�صفية مع الأقران عالية .ويعود �سبب ح�صول الفقرة ( )20على
�أدنى متو�سط ح�سابي �إىل معاناة بع�ض الطلبة مع �شبكة الإنرتنت،
وعدم توافر خدمة جيدة يف بيئاتهم؛ مما قلل من فر�ص تقدمي الطلبة
لدرو�سهم عرب من�صة التعلم ب�شكل متزامن ،وجل�أوا �إىل ت�سجيلها
35
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والعزل االجتماعي بني النا�س �إىل ظهور ن�شط لكثري من املدربني
والأكادمييني يف اجلامعات العربية ،وقد �أفاد طلبة التدريب امليداين
منها باال�شرتاك فيها واحل�ضور عرب الربامج الإلكرتونية ،مثل
 ،Google meetالتي اعتمدتها كلية الرتبية يف جامعة ال�سلطان
قابو�س كمن�صة تعليمية للطلبة يف �أثناء اجلائحة..
ويتبني من النتائج املرتبطة مبحاور اال�ستبانة التي مت ّثل
متطلبات مقرر التدريب امليداين يف اجلداول �أن معظم املحاور
ح�صلت على درجة ر�ضا عالية ما عدا حمور دالئل تبادل الزيارات
مع املعلمني اخلرباء ،الذي جاء مبتو�سط ح�سابي  ،3.30وبانحراف
معياري بلغ ( . )0.84وقد يعزى ذلك �إىل �صعوبة توا�صل طلبة
التدريب امليداين مع املعلمني اخلرباء يف املدار�س ،الذين تفاج�أوا
ب�إيقاف الدرا�سة ،والتوقف عن التدري�س ،وانقطاع الطلبة عن
مدار�سهم يف �أرجاء ال�سلطنة كافة ،مع عدم توفر الإمكانات البديلة
للتحول �إىل التعليم الإلكرتوين يف وزارة الرتبية والتعليم يف بداية
انت�شار اجلائحة .وي�ؤكد فلور�س ( )Flowers, 2001هذه الأمر؛ �إذ ذكر
�أن �ضعف التوا�صل مع الطلبة واملدر�س يف التدريب امليداين وقلة
املعرفة بالإمكانيات التي من املمكن �أن يقدمها التعليم الإلكرتوين
يعد �أحد معوقات التعليم الإلكرتوين .كذلك �أ�شار الطحيح ()2004
�إىل وجود م�شكلة يف التعليم الإلكرتوين حتد من التفاعل املبا�رش،
يدر�س �إلكرتونيا ذا طبيعة عملية
خا�صة عندما يكون املقرر الذي ّ
�أكرث ويتطلب تطبيقات مبا�رشة .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة املنهراوي ( )2015؛ �إذ جاءت اجتاهات طالبات دبلوم �إدارة
م�صادر التعلم معززة ال�ستخدام التعلم الت�شاركي عرب الويب يف
التدريب امليداين �إيجابية.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الثاين :هل تختلف درجة ر�ضا طلبة كلية
الرتبية عن متطلبات مقرر التدريب امليداين يف فرتة التعلم عن بعد
باختالف امل�ؤهل (بكالوريو�س الرتبية  -دبلوم الت�أهيل الرتبوي) ؟
ملعرفة الفروق يف درجة ر�ضا طلبة كلية الرتبية عن متطلبات
مقرر التدريب امليداين يف فرتة التعلم عن بعد التي تعزى ملتغري
امل�ؤهل ،ا�ستخدام اختبار «ت» لعينتني م�ستقلتني (Independent -
) ، Samples T - Testواجلدول ( )9يو�ضح هذه النتائج.

جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور دالئل أنشطة النمو المهني

رقم
الفقرة

الرتبة

32

3

33

4

34

1

35

5

36

2

37

6

املتو�سط االنحراف درجة
احل�سابي املعياري الر�ضا

الفقرات
زادت فر�ص تنويع م�صادر
منوي املهني عن طريق التعلم
عن بعد.
وجدت يف التعلم عن بعد
الوقت الكايف لقراءة الكتب
التخ�ص�صية والرتبوية.
تو�سعت معرفتي
با�سرتاتيجيات التعليم والتعلم
لتوظيفها يف متطلبات املقرر.
فر�ص الإمناء املهني عن بعد
جاذبة وفاعلة �أكرث مما يق ّدم
يف املدر�سة.
ق ّدم يل م�رشيف خالل التعلم
عن بعد توجيهات كثرية حول
كيفية ر�صد �أدلة منوي املهني.
ح�رضت ور�شً ا تدريبية
وحما�رضات عرب الربامج
الإلكرتونية عو�ضتني عن
اخلربات التي كنت �أتلقاها يف
املدر�سة.

دالئل �أن�شطة النمو املهني ككل

3.89

.84

عالية

3.75

.99

عالية

4.18

.69

عالية

3.61

.99

عالية

4.05

.83

عالية

3.43

1.21

عالية

3.82

.64

عالية

يتبني من اجلدول (� )8أن املتو�سطات احل�سابية لفقرات حمور
دالئل �أن�شطة النمو املهني تراوحت بني (� )4.18 - 3.43أعالها
الفقرة ( )34التي ن�صها “ تو�سعت معرفتي با�سرتاتيجيات التعليم
والتعلم لتوظيفها يف متطلبات املقرر” مبتو�سط ح�سابي ()4.18
وبدرجة ر�ضا عالية ،وجاءت يف املرتبة الأخرية الفقرة ()37
ور�شا تدريبية وحما�رضات عرب الربامج
التي ن�صها “ ح�رضت ً
الإلكرتونية عو�ضتني عن اخلربات التي كنت �أتلقاها يف املدر�سة”
مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )3.43وبدرجة ر�ضا عالية .وبلغ املتو�سط
احل�سابي لفقرات حمور دالئل �أن�شطة النمو املهني ككل ()3.82
وبدرجة ر�ضا عالية .ويعود ح�صول فقرات هذا املحور كلها على
درجة ر�ضا عالية �إىل كرثة الور�ش التدريبية واملحا�رضات العلمية
التي �أتيحت عرب �شبكة الإنرتنت؛ �إذ �شهدت الفرتة بعد �إغالق املدار�س
املتغري

امل�ؤهل

درجة ر�ضا الطلبة عن متطلبات مقرر
التدريب امليداين يف فرتة التعلم عن بعد.

جدول ()9
نتائج اختبار (ت) للفروق في درجة رضا طلبة كلية التربية عن متطلبات مقرر التدريب
الميداني في فترة التعلم عن بعد وفقا لمتغير المؤهل

العدد (ن) املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة "ت" درجات احلرية

دبلوم الت�أهيل الرتبوي

21

3.81

.54

بكالوريو�س الرتبية

23

3.76

.51

.294
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القيمة االحتمالية P -
value
.770

من اجلدول ( )9يتبني عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ر�ضا طلبة كلية الرتبية عن متطلبات مقرر التدريب امليداين يف
فرتة التعلم عن بعد وفقا ملتغري امل�ؤهل العلمي؛ �إذ بلغت قيمة ت ( ،0.294= )42وبقيمة احتمالية (� )P=0.770أعلى من م�ستوى الداللة
( . )α=0.05وتعزى هذه النتيجة �إىل الظروف امل�شابهة للتدريب امليداين لطلبة الت�أهيل الرتبوي والبكالوريو�س يف املدار�س ،وت�شابه
�أدوات التقومي يف �سجل الإجناز ال�شامل وامللف الوثائقي ،وعدم وجود اختالفات يف املتطلبات ما عدا وجود متطلب البحث الإجرائي لطلبة
البكالوريو�س ،الذي ُ�سهلت �رشوطه ،وو�ضع ت�صور للتطبيق دون الدخول يف �إجراءات فعلية .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الطلبة يف املجموعتني
ح�صلوا على الدعم ذاته من م�رشفيهم يف التدريب امليداين من خالل املن�صة التعليمية اخلا�صة يف جامعة ال�سلطان قابو�س ،وتنفيذ متطلبات
املقرر بالآليات ذاتها يف التعلم الإلكرتوين.
36

درجة رضا طلبة تخصص اللغة العربية بكلية التربية في جامعة السلطان قابوس
عن مقرر التدريب امليداني باستخدام التَّعليم اإللكتروني

د .فاطمة محمد أحمد الكاف
د .مرمي حسن علي البلوشي

◄◄نتائج ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق دالة �إح�صائ ًيا يف درجة ر�ضا طلبة كلية الرتبية عن متطلبات مقرر التدريب امليداين يف
فرتة التعلم عن بعد تعزى ملتغري النوع االجتماعي؟
ملعرفة الفروق يف درجة ر�ضا طلبة كلية الرتبية عن متطلبات مقرر التدريب امليداين يف فرتة التعلم عن بعد تعزى ملتغري النوع
االجتماعي ،مت ا�ستخدام اختبار «ت» لعينتني م�ستقلتني ،واجلدول ( )10يو�ضح هذه النتائج.
جدول ()10
نتائج اختبار (ت) للفروق في درجة رضا طلبة كلية التربية عن متطلبات مقرر التدريب الميداني في فترة التعلم عن بعد وفقا لمتغير النوع االجتماعي

املتغري
درجة ر�ضا الطلبة عن متطلبات مقرر
التدريب امليداين يف فرتة التعلم عن بعد.

النوع االجتماعي العدد (ن) املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة "ت" درجات احلرية
ذكر

14

3.91

.50

�أنثى

30

3.73

.53

1.06
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القيمة االحتمالية P -
value
.294

يت�ضح من جدول ( )10عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ر�ضا طلبة كلية الرتبية عن متطلبات مقرر التدريب امليداين
يف فرتة التعلم عن بعد وفقا ملتغري النوع االجتماعي؛ �إذ بلغت
قيمة ت ( ، )1.06( = )42وبقيمة احتمالية (� )P=0.294أعلى
من م�ستوى الداللة ( . )α=0.05وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة
امل�شاقبة والعكور ( . )2014وتف�سرّ هذه النتيجة با�ستعداد الطلبة
نظرا ملا ميتلكون من
(الذكور والإناث) تقن ًيا للتعلم الإلكرتوين؛ ً
مهارات للتعامل مع الربامج الإلكرتونية وتطبيقاتها الرتبوية التي
اكت�سبوها من مقررات تكنولوجيا التعليم �أو من خالل اهتماماتهم
ال�شخ�صية بو�صفهم جيال مواكبا للتقنية يف جوانب احلياة املختلفة.
◄◄نتائج ال�س�ؤال الرابع :ما �صعوبات �إجناز متطلبات مقرر
التدريب امليداين با�ستخدام التعليم الإلكرتوين؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال؛ اُ�ستخدمت نتائج حتليل املحتوى
لإجابات الطلبة ،وقد تبني �أن �أكرب معيق للإجناز كان ب�سبب �ضعف
خدمة الإنرتنت؛ فقد واجه  25طالبا من بني  44طالبا؛ �أي بن�سبة
� 56.81%صعوبة يف �إجناز متطلبات املقرر يف التعليم الإلكرتوين
ب�سبب �ضعف ال�شبكة يف املناطق التي ي�سكنونها .وبالنظر �إىل واقع
خدمة االت�صاالت يف ال�سلطنة يتبني �أن هناك �شكوى م�ستمرة من
املواطنني حول �سوء اخلدمة و�ضعف ال�شبكة .و�أكدت تقارير �صحفية
كثرية وا�ستطالعات ر�أي هذا ال�ضعف ،من ذلك ما ن�رش يف جريدة
الر�ؤية حتت عنوان �ضعف �شبكات االت�صاالت� :شكاوى قدمية تتجدد
مع ا�ستمرار بطء الإنرتنت وتقطع املكاملات (الر�ؤية ، )2015 ،و ُن�رش
يف البوابة الإعالمية لوزارة الإعالم ( )2020ا�ستطالع �آخر ي�ؤكد
�سوء خدمة االت�صاالت يف بع�ض حمافظات ال�سلطنة؛ مما يعرقل
فاعلية جتربة التعليم الإلكرتوين .و�أ�صدرت هيئة تنظيم االت�صاالت
توجي ًها يف مار�س 2020م لل�رشكات املرخ�صة يف هذا ال�ش�أن
يف �ضوء ال�شكاوى املتكررة ،وهي ال�رشكة العمانية لالت�صاالت
“عمانتل” ،وال�رشكة العمانية القطرية لالت�صاالت “�أوريدو” �أكدت
فيه �رضورة اتخاذ �إجراءات حتمي حقوق املنتفعني من اخلدمة
(جملة �ش�ؤون /هيئة تنظيم االت�صاالت ت�صدر توجيها) .
وح�صل �سبب كرثة متطلبات املقرر على اتفاق  19طالبا من
بني  44طالبا؛ �أي بن�سبة  .43.18%وذكر الطلبة �أن كرثة متطلبات
مقرر التدريب امليداين وتزامنها مع فرتة التعليم الإلكرتوين �شكّلت
�صعوبة لهم يف �إجنازها يف الوقت املحدد .ومت ّثلت املتطلبات يف
دالئل امل�شاهدة ال�صفية مع الأقران ،ودالئل النمو املهني ،و�إعداد

خطة لوحدة درا�سية ،وكتابة �أوراق ت�أملية مرتبطة بالتدري�س،
وتبادل الزيارات مع املعلمني اخلرباء.
وذكر �سبعة طالب؛ �أي بن�سبة � 15.90%أنهم واجهوا �صعوبة
يف كتابة خطة الوحدة ،و�أن التعليمات كانت غري وا�ضحة يف ذلك.
وقد يعود ذلك التحول املفاجئ �إىل التعليم الإلكرتوين واالنقطاع عن
بيئة املدر�سة التي هي �أن�سب للتدريب امليداين واكت�ساب اخلربات
وتبادلها مع املعلمني املتعاونني.
وبر�أي الباحثتني؛ ف�إن �ضعف ال�شبكة كان من �أهم املعيقات
�أمام تطبيق التعليم الإلكرتوين ،و�إجناز التكليفات املرتبطة
باملقررات الدرا�سية؛ مما كلّف الطلبة ماد ًيا ومعنو ًيا ،وجعلهم
يقطعون م�سافات طويلة بعي ًدا عن �أماكن �سكنهم للبحث عن منطقة
تتوفر فيها �شبكة ات�صاالت جيدة .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �ضعف
ال�شبكة قلل من عدد اللقاءات املتزامنة بني الطلبة وم�رشفيهم ،وح ّد
من فاعلية الدرو�س املتزامنة التي يق ّدمها الطلبة با�ستخدام برنامج
( )google meetواحل�صول على تغذية راجعة من م�رشف املقرر
والأقران.
◄◄ نتائج ال�س�ؤال اخلام�س :ما مقرتحات تطوير تطبيق مقرر
التدريب امليداين با�ستخدام التعليم الإلكرتوين؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال؛ اُ�ستخدمت نتائج حتليل املحتوى
لإجابات الطلبة ،وظهر �أن  37من عينة الدرا�سة؛ �أي بن�سبة
�رشحا
 84.09%قد اقرتحوا تقليل متطلبات املقرر و�رشحها
ً
واف ًيا لهم من ًعا للب�س ،وعدم الفهم الذي واجهوه يف بداية التحول
للتعليم الإلكرتوين ،ور�أى  31من الطلبة؛ �أي بن�سبة � 70%رضورة
توفري �شبكة ات�صاالت قوية يف حمافظات ال�سلطنة املختلفة خا�صة
املناطق اجلبلية والقرى النائية ت�سمح بتحميل و�إر�سال مقاطع
فيديو للدرو�س التي ينفذونها عن بعد ،وطلب  22من الطلبة؛ �أي
بن�سبة  50%توفري مقاطع فيديو ودرو�س م�سجلة حل�ص�ص اللغة
العربية للم�شاهدة والت�أمل يف املمار�سات التدري�سية ملعلمني
خرباء؛ لأن ما وجدوه يف اليوتيوب ال يلبي احتياجاتهم الفعلية يف
فروع اللغة املختلفة.
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خالصة النتائج
يف �ضوء ما تق ّدم من مناق�شة نتائج الدرا�سة وتف�سريها ،ف�إنها
تتلخ�ص يف الآتي:
�1 .1أن درجة ر�ضا طلبة كلية الرتبية عن متطلبات مقرر
التدريب امليداين يف فرتة التعلم الإلكرتوين عالية.
�2 .2أن درجة ر�ضا �أفراد عينة الدرا�سة حول حماور اال�ستبانة
اخلم�سة تراوحت بني درجة ر�ضا عالية ومتو�سطة ،حيث ح�صل حمور
خطة الوحدة الدرا�سية ،وحمور الأوراق الت�أملية املرتبطة بالتدري�س،
وحمور دالئل امل�شاهدة ال�صفية مع الأقران ،وحمور دالئل �أن�شطة
النمو املهني على درجة ر�ضا عالية ،على حني ح�صل حمور دالئل
تبادل الزيارات مع املعلمني اخلرباء على درجة ر�ضا متو�سطة.
�3 .3أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ر�ضا
طلبة كلية الرتبية عن متطلبات مقرر التدريب امليداين يف فرتة
التعليم الإلكرتوين وفقا ملتغري امل�ؤهل العلمي.
�4 .4أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ر�ضا
طلبة كلية الرتبية عن متطلبات مقرر التدريب امليداين يف فرتة
التعليم الإلكرتوين وفقا ملتغري النوع االجتماعي.
�5 .5أن من �أبرز �صعوبات �إجناز متطلبات مقرر التدريب
امليداين با�ستخدام التعليم الإلكرتوين من وجهة نظر الطلبة �ضعف
�شبكة الإنرتنت يف �أماكن �سكنهم يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة،
وكرثة متطلبات املقرر.
�6 .6أن من �أبرز مقرتحات تطوير تطبيق مقرر التدريب
امليداين با�ستخدام التعليم الإلكرتوين ،وتقليل متطلبات املقرر
�رشحا واف ًيا لهم؛ من ًعا للب�س وعدم الفهم الذي واجهوه
و�رشحها
ً
يف بداية التحول للتعليم الإلكرتوين ،وتوفري �شبكة ات�صاالت قوية
يف حمافظات ال�سلطنة املختلفة خا�صة املناطق اجلبلية والقرى
النائية.
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اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية في محافظة إربد في األردن
نحو التعلم اإللكتروني في ظل جائحة كوفيد19 -

أ .فاديه محمد ديباجه

امللخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن اجتاهات طلبة املرحلة
الثانوية يف حمافظة �إربد يف الأردن نحو التعلم الإلكرتوين يف
ظل جائحة كورونا .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام املنهج
الو�صفي امل�سحي من خالل ا�ستبانة مكونة من ( )26فقرة للك�شف
عن اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد يف الأردن
نحو التعلم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )349طالب ًا وطالبةً ،منهم ( )119طالباً ،و ( )230طالبةً ،مت
اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد يف الأردن نحو
التعلم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا كانت �إيجابية .كما �أظهرت
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات طلبة
املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد يف الأردن نحو التعلم الإلكرتوين
يف ظل جائحة كورونا تبع ًا ملتغريي اجلن�س والفرع الدرا�سي،
والتفاعل بينهما.
الكلمات املفتاحية :االجتاهات ،التعلم الإلكرتوين ،طلبة
املرحلة الثانوية ،جائحة كوفيد.19-

Abstract:
’This study aimed to reveal high school students
attitudes towards e - learning in Irbid Governorate
in Jordan in light of the COVID-19 pandemic. The
descriptive survey approach was adopted to achieve
the study’s objectives by developing a questionnaire
’consisting of 26 items to reveal high school students
attitudes towards e - learning in Irbid Governorate in
Jordan in light of the COVID-19 pandemic. The study
sample consisted of 349 male and female students; 119
males and 230 females were selected by using a simple
random method. The study results showed that high
school students’ attitudes towards e - learning in Irbid
Governorate in Jordan in the light of the COVID-19
pandemic were positive. Moreover, the results showed
no statistically significant differences in high school
students’ attitudes towards e - learning in Irbid
Governorate in Jordan in light of the COVID-19
pandemic, according to gender, school major variable,
and interaction between them.
Keywords: Attitudes, e - Learning, secondary
school students, COVID-19 pandemic.

املقدمة:
ي�شهد العامل يف الوقت احلا�رض �أزمة �صحية كبرية ،ت�ؤثر على
جميع الأفراد ،وهي جائحة كوفيد ، )COVID-19( 19-الأمر الذي
�أحدث ت�أثرياً كبرياً يف جميع املجاالت احلياتية املختلفة؛ لذا جل�أت
معظم الدول �إىل و�ضع العديد من الإجراءات الوقائية االحرتازية

ملنع انت�شار مر�ض كوفيد ،19-واحلد من عدد الإ�صابات والوفيات
حول العامل .ومن �ضمن هذه الإجراءات ،فر�ض احلظر ،والتباعد
االجتماعي ،و�إغالق الأماكن العامة ،و�إغالق جميع امل�ؤ�س�سات
التعليمية ،وحتويل عملية التعلم من الطريقة الوجاهية �إىل التعلم
الإلكرتوين ،من خالل ا�ستخدام التكنولوجيا و�أدواتها كطريقة
رئي�سية يف العملية التعليمية التعلمية للطلبة ،و�إك�سابهم املعارف
واملهارات يف ظل جائحة كوفيد.19-
ولقد مت اكت�شاف مر�ض كوفيد� 19-أول مرة يف دي�سمرب
 2019يف ال�صني ،وهو مر�ض معد ي�سببه فايرو�س كورونا
امل�ستجد .وبح�سب منظمة ال�صحة العاملي ة �(World Health Or
)) ، ganization (WHOيعاين معظم امل�صابني بفايرو�س كوفيد19-
من �أمرا�ض تنف�سية خفيفة �إىل متو�سطة ويتعافون دون احلاجة �إىل
عالج خا�ص ،و ُيعد كبار ال�سن و�أولئك الذين يعانون من م�شاكل طبية
�أ�سا�سية مثل �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية وال�سكري و�أمرا�ض
اجلهاز التنف�سي املزمنة وال�رسطان �أكرث عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض
خطرية .وت�شمل �أعرا�ض الفايرو�س ال�سعال �أو احلمى �أو الق�شعريرة
و�ضيق التنف�س �أو �صعوبة التنف�س و�آالم الع�ضالت �أو اجل�سم والتهاب
احللق وفقدان حا�سة الذوق �أو ال�شم والإ�سهال وال�صداع والإرهاق
اجلديد والغثيان �أو القيء واالحتقان �أو �سيالن الأنف ،وميكن �أن
يكون فايرو�س كوفيد� 19-شديداً ،وقد يت�سبب يف بع�ض احلاالت يف
الوفاة ). (WHO, 2020
ويف عام  ،2020ت�سبب تف�شي فايرو�س كوفيد 19-يف تعطيل
احلياة يف جميع �أنحاء العامل ،ومت اتخاذ العديد من الإجراءات
احلكومية ملواجهة خطر انت�شار املر�ض .وت�شمل هذه التدابري قيود
ال�سفر ،واحلجر ال�صحي الإلزامي للمواطنني ،والتباعد اجل�سدي،
وحظر التجمعات العامة ،و�إغالق املدار�س واجلامعات ،و�إغالق
الأعمال ،والعزل الذاتي ،واملطالبة بتعلم الطلبة عن ُبعد ،والنا�س
بالعمل من املنزل ،وحظر التجول ( . )Affouneh, et al., 2020بينما
ت�ضمنت الإجراءات الفردية املتعلقة بكيفية منع انت�شار فايرو�س
كوفيد ،19-اتباع الإجراءات االحرتازية والطرق الوقائية كغ�سل
اليدين با�ستمرار ،وارتداء الكمامة ،والتباعد اجل�سدي ،وعدم التجمع
يف جمموعات (. )Na, et al., 2020
وكما هو احلال يف �أي قطاع �آخر� ،أثرت جائحة كوفيد19-
على التعليم بعدة طرق� ،أهمها �إغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية يف جميع
�أنحاء العامل (يف  192دولة) م�ؤقتاً ،وذلك �أثر على �أكرث من 60%
من الطلبة� ،أي حوايل  1.7مليار طالب يف جميع �أنحاء العامل؛
لذلك و�ضعت معظم البلدان �إجراءات حكومية تهدف �إىل احلد من
انت�شار الفايرو�س التاجي من خالل �إدخال تدابري حتد من التوا�صل
االجتماعي بني الطلبة �أنف�سهم ،والطلبة والكادر التدري�سي يف
امل�ؤ�س�سات التعليمية (.)UNISCO, 2020
وعلى �إثر هذه اجلائحة� ،أوقفت العديد من امل�ؤ�س�سات
الرتبوية العملية التعليمية وجه ًا لوجه وا�ستبدالها بحلول عرب
الإنرتنت حيثما كان ذلك ممكناً ،و�أ�صبح التعلم الإلكرتوين بدي ًال
منا�سب ًا للعملية التدري�سية التقليدية (التعليم الوجاهي) الذي يتيح
التقارب اجل�سدي؛ فعلى �سبيل املثال مت ا�ستبدال ال�صفوف التقليدية
بال�صفوف االفرتا�ضية على �شبكة الإنرتنت ،ف�ض ًال عن توافر
من�صات التعلم الإلكرتوين املختلفة التي تتيح التفاعل بني الكادر
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التدري�سي والطلبة ،وا�ستبدال الكتب واملواد امل�أخوذة من املدر�سة
بالفيديوهات التعليمية واملواد الإلكرتونية على تلك املن�صات ،ويف
بع�ض احلاالت ،مت ا�ستخدام من�صات و�سائل التوا�صل االجتماعي
للتعليم (. )Yulia, 2020
ويعلق الكثري من الباحثني والقائمني على العملية التعليمية
التعلمية� ،آما ًال كبرية على دور التعلم الإلكرتوين وتوظيف �أدوات
التكنولوجيا (حا�سوب ،و�شبكة �إنرتنت ،وو�سائط متعددة مثل:
ال�صوت ،وال�صورة ،والفيديو ،واملن�صات الإلكرتونية ،والتلفاز) يف
ا�ستمرار عملية التعلم والتعليم يف ظروف تفر�ض التباعد اجل�سدي
يف ظل جائحة كوفيد .19-ويرى �أبوجي و�آخرون (Aboagye, et
)� al., 2021أن ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين يف العملية التعليمية كان
هو احلل الأمثل ال�ستمرار عملية التعلم ،وتقليل الفجوة التي ن�ش�أت
ب�سبب �إغالق املدار�س يف ظل جائحة كوفيد ،19-وذلك ملا ميتاز بها
نظام التعلم الإلكرتوين من �سهولة يف ا�ستخدام �أدوات التكنولوجيا،
واملرونة يف التعلم ،والبيئة التي ميكن التحكم فيها ،وزيادة دافعية
الطلبة نحو العملية التعليمية ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل ا�ستمتاع
الطالب مبا ميكن �أن يحققه من تقدم ،ف�ض ًال عن �أن ا�ستخدام التعلم
الإلكرتوين �أتاح الفر�صة للمعلمني لتنفيذ اال�سرتاتيجيات والأن�شطة
التعليمية املختلفة ،وكذلك تقييم الأداء التعليمي للطلبة ،وهذا بدوره
ي�ؤدي �إىل حت�سني جودة التعليم وخمرجاته ،وزيادة كفاءة املعلمني
و�أدائهم وجعلهم قادة ومر�شدين لتعليم الطلبة با�ستخدام الو�سائل
واملواد التكنولوجية احلديثة.
والتعلم الإلكرتوين نوع من التعليم القائم يف عملياته على
التكنولوجيا التي ت�ستخدم �أدوات التكنولوجيا املختلفة .وهناك
عدد من التعريفات التي تناولت مفهوم التعليم الإلكرتوين ،فقد
عرفه كارير ( )Karrer, 2007: 82ب�أنه�“ :أ�سلوب معا�رص من �أ�ساليب
التعلم والتعليم يرتكز على توظيف �أدوات التكنولوجيا كاحلوا�سيب
�سواء �أكان ذلك عن
والهواتف الذكية والفيديو يف العملية التعليمية ً
بعد� ،أم داخل ال�صف الدرا�سي”.
كما عرفه فيا�ض وح�سون )(Fayyad & Hassoun, 2009
ب�أنه“ :تقدمي الربامج التدريبية والتعليمية من خالل و�سائط
�إلكرتونية متنوعة ومنها الأقرا�ص و�شبكة الإنرتنت ب�أ�سلوب متزامن
�أو غري متزامن”.
وعرف بينت و�آخرون ( )Bennet, et al., 2015التعلم
ّ
الإلكرتوين ب�أنه “جمموعة وا�سعة من التطبيقات والعمليات التي
ت�ستخدم الو�سائط الإلكرتونية والأدوات املتاحة لتقدمي التعليم
املهني والتدريب”.
ووف ًقا لورانربج ( ، )Oranburg, 2020يت�صف التعلم
الإلكرتوين باملرونة؛ وذلك لأنه يخت�رص الوقت واجلهد والتكلفة
على الطلبة ،وي�ساعدهم على الو�صول �إىل املواد التعليمية امل�سجلة
والفيديوهات التعليمية عرب الإنرتنت يف �أي وقت ،بقدر ما هو
�رضوري ،مما ي�سمح لهم بتذكر املعلومات املطلوبة ب�شكل �أف�ضل
من التعليم التقليدي .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تطبق امل�ؤ�س�سات التعليمية
تقنيات التعلم الإلكرتوين لتح�سني التوا�صل بني الطلبة واملعلمني
من �أجل تبادل �أف�ضل للمعرفة ،وكذلك لتقوية جمتمع التعلم لتحقيق
الأهداف التعليمية ،وتطوير املهارات ال�شخ�صية.

وحل�سن احلظ ،ف�إن هناك جمموعة من الأدوات احلديثة املتاحة
ملواجهة حتدي التعلم الإلكرتوين الذي فر�ضته جائحة كوفيد،19-
وبا�ستخدام هذه الأدوات ،ميكن ب�سهولة خلق الأجواء التي ت�ساعد
على التفاعل بني املعلم والطالب واملادة التعليمية ،والإ�سهام يف
تنمية التفكري الناقد والإبداع وامل�شاركة الإيجابية بهدف تعديل
املحتويات التي يتم تدري�سها (. )Al Kurdi, et al., 2020
ولقد �شهد التعلم الإلكرتوين تغرياً كبرياً ب�سبب تزايد النمو
الهائل للإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات .ومت تطوير من�صات جديدة
للتعلم الإلكرتوين للمعلمني والطلبة لت�سهيل عمليات امل�شاركة يف
التعليم والتقييم.
وت�شري العديد من الدرا�سات كدرا�سة Asoro, & Osunade
)) (2020ودرا�سة املزيني واملحمادي �(Al - Muzaini & Al - Muhama
)� di, 2019إىل �أن معظم اجتاهات الطلبة امل�سجلني على املن�صات
التعليمية عرب الإنرتنت كانت �إيجابية ،و�أظهروا الر�ضا عن طريقة
التعلم الإلكرتوين ،و�أن غالبية املتعلمني لديهم �أجهزتهم اخلا�صة
التي تدعم الإنرتنت مثل �أجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صية والهواتف
املحمولة ،و�إنهم ي�ستخدمون هذه الأجهزة الرقمية لالت�صال عرب
املن�صات الر�سمية وغري الر�سمية.
ومن جهة �أخرى ،تك�شف الدرا�سات كدرا�سة (Pérez - Pérez,
) 2020ودرا�سة (� )Almaiah, et al., 2020أي�ض ًا �أن اجتاهات الطلبة
قد تت�أثر مبجموعة من العوامل .وتعترب عوامل مثل العمر ،واجلن�س،
واملعرفة امل�سبقة بتكنولوجيا املعلومات و�أدواتها و�سهولة
ا�ستخدامها ،و�أمناط التعلم ،والفائدة املدركة من ا�ستخدام هذه
التكنولوجيا ،هي امل�ؤ�رشات احليوية امل�ؤثرة يف اجتاهات الطلبة
نحو التعلم الإلكرتوين.
كما بينّ عبا�سي و�آخرون (� )Abbasi, et al., 2020أن
اجتاهات بع�ض الطلبة قد تكون �سلبية نحو التعلم الإلكرتوين ،وذلك
ب�سبب عدد من القيود واملعيقات التي تواجه هذ النوع من التعلم يف
ظل جائحة كوفيد 19-مثل العزلة االجتماعية ،وعدم التفاعل وجه ًا
لوجه بني املعلم والطالب ،وم�شاكل االت�صال بالإنرتنت ،والتوا�صل
مع املعلمني ،واالفتقار �إىل املهارات احلا�سوبية� ...إلخ .كما �أن هناك
مهام ًا �أخرى مهمة يف عملية التعلم ،مثل تقييم �أداء الطلبة �أو التعلم
الذاتي ،والتي ميكن �أن تبقى �صعبة بدون �إ�رشاف مبا�رش من الكادر
التعليمي.
وي�شري بروكز و�آخرون (� )Brooks, et al., 2020إىل �أن حتول
املدار�س ب�رسعة �إىل التدري�س عرب الإنرتنت ،يعترب تغيرياً يتطلب
الكثري من التكيف الأكادميي والنف�سي من الطلبة لكي يتم تنفيذه
بنجاح .وقد يكون لهذا التغيري �آثار عميقة على اجتاهات الطلبة
فيما يتعلق ب�صحتهم النف�سية و�سالمتهم ،وم�ستويات اال�ستعداد يف
القدرة على اال�ستجابة والتكيف مع املواقف اجلديدة و�أ�ساليب التعلم
القائمة على التعلم الإلكرتوين خالل جائحة كوفيد.19-
ويو�ضح اجنر ومريان (� )Unger & Meiran, 2020أن عند
مقارنة التعلم عرب الإنرتنت ببيئة التعلم التقليدية يف ال�صف
الدرا�سي ف�إن الطلبة ي�شعرون بالقلق واالكتئاب واخلوف والتوتر
والإحباط وعدم كفاية الإمدادات ،واملعلومات غري الكافية ب�سبب
العزلة وانعدام االت�صال االجتماعي ب�سبب احلجر ال�صحي ب�سبب
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فايرو�س كوفيد.19-
وعالوة على ذلك� ،أ�شارت بع�ض الدرا�سات �إىل �أن عملية التعلم
الإلكرتوين �أثرت ب�شكل كبري على اجتاهات الطلبة �أثناء هذا الوباء.
ويرى روث و�آخرون (� )Roth, et al., 2020أن اجتاهات الطلبة نحو
�أدائهم يف التعلم الإلكرتوين كانت ت�شري �إىل عدم الر�ضا عن املحتوى
التعليمي ،وانخفا�ض درجاتهم الأكادميية ،وذلك ب�سبب امل�شكالت
التي يواجهونها ب�سبب التعلم عرب الإنرتنت ،وهي على النحو التايل:
Ú Úال ي�ستطيع العديد من الطلبة التفاعل يف التعلم الإلكرتوين
�أو الو�صول �إىل املحتوى التعليمي الإلكرتوين ب�سبب نق�ص الو�سائل
�أو الأدوات ب�سبب الفجوة االقت�صادية والرقمية.
Ú Úعدم توافر الإنرتنت للطلبة املقيمني يف املناطق الريفية
والنائية.
Ú Úتعيق �رسعة الإنرتنت وتكلفته ت�سليم وت�سلم املواد
والواجبات الدرا�سية من قبل الطلبة واملعلمني بال�شكل ال�صحيح.
Ú Úعدم توافر �أجهزة التعلم ،مثل �أجهزة الكمبيوتر املحمول
والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية للو�صول �إىل الإنرتنت وعر�ض
املواد عرب الإنرتنت.
Ú Úمن ال�صعب تعليم الدرو�س العملية عرب الإنرتنت.
�Ú Úإن ق�ضاء وقت طويل يف التعلم الإلكرتوين يجعل الطلبة
يفقدون دوافعهم للم�شاركة ،كما �أنهم ي�شعرون بالتعب.
Ú Úي�صبح الطلبة �أقل تفاعلية يف احل�صة الإلكرتونية ب�سبب
عدم وجود ات�صال مبا�رش بني الطلبة واملعلمني ،مما يجعلها مملة
للغاية ويفقدون الرتكيز ب�سهولة.
Ú Úزيادة الغ�ش يف االختبارات الإلكرتونية من قبل الطلبة
ذوي امل�ستوى املنخف�ض ،ف�إذا حقق الطلبة درجات �أعلى من
ال�سنوات ال�سابقة ،فقد يكون ذلك مرتبط ًا بالغ�ش يف االمتحانات عرب
الإنرتنت �أو بالتغيريات التي ح�صلت على �أدوات التقييم.
وي�شري يلماز (� )Yilmaz, 2019إىل �أن تغيري اجتاهات الطلبة
نحو التعلم الإلكرتوين ب�شكل �إيجابي يتطلب توفري بيئة تعلم
�آمنة للطلبة ُي�سمح لهم من خاللها بطرح �أ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم
با�ستخدام املن�صات التعليمية وتطبيقات املرا�سلة االجتماعية ،كما
ي�ساعد هذا النوع من االت�صال متعدد القنوات بني الطلبة واملعلمني
على حتقيق نتائج �أداء �أكادميي �أف�ضل� .إن ت�ضمني �أدوات التعلم
الإلكرتوين يف التعليم يعني �أنه ميكن حتليل قدر �أكرب من املعلومات،
وحت�سني جودة التعليم ،وبالتايل ف�إن هذه الدرا�سة ت�أتي ا�ستجابة
للدعوات الرتبوية التي ركزت على التعرف على اجتاهات الطلبة نحو
التعلم الإلكرتوين يف ظل جائحة كوفيد.19-
ويف الدرا�سة التي �أجراها ال�شناق وبني دومي (Al - Shanaq,
) . & Bani Domi, 2010يف الأردن ،والتي هدفت التعرف �إىل اجتاهات
املعلمني والطلبة نحو ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين يف العلوم.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي امل�سحي من
خالل مقيا�س اجتاهات املعلمني نحو التعليم الإلكرتوين ومقيا�س
اجتاهات الطلبة نحو التعليم الإلكرتوين .تكونت عينة الدرا�سة من
( )28معلم ًا و ( )118طالب ًا يف مدار�س الثانوية بالكرك مق�سمة
خلم�س جمموعات �أربع منها تعلمت من خالل الإنرتنت وجمموعة

�ضابطة� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود اجتاهات �إيجابية لدى
املعلمني نحو التعلم الإلكرتوين ،واجتاهات �سلبية لدى الطلبة نحو
التعلم الإلكرتوين.
و�أجرى احلمريي ( )Al - Humairi, 2014درا�سة يف اململكة
العربية ال�سعودية هدفت التعرف �إىل اجتاهات املجتمع التعليمي
مبنطقة تبوك .لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي
امل�سحي من خالل مقيا�س اجتاه املجتمع التعليمي نحو تطبيق
التعلم الإلكرتوين .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )412ع�ضو هيئة
تدري�س و ( )936معلم ًا ومعلمة و ( )8052من طلبة اجلامعة و
( )3628من طلبة املرحلة الثانوية� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
اجتاهات كل املجتمع التعليمي نحو تطبيق التعليم الإلكرتوين كانت
�إيجابية ومرتفعة ،كما �أظهرت النتائج �أنه ال يوجد فروق ذات داللة
�إح�صائية يف اجتاهات الطلبة تعزي ملتغري اجلن�س.
كما �أجرت املحمادي ( )Al - Mohamadi, 2018درا�سة
يف اململكة العربية ال�سعودية هدفت التعرف �إىل درجة ا�ستفادة
الطالب من ا�ستخدام نظام التعليم الإلكرتوين ( )EMESوالتحديات
التي تواجه الطالب من ا�ستخدام نظام التعليم الإلكرتوين ()EMES
وحت�سني جتريه جامعة امللك عبد العزيز يف ا�ستخدامها نظام
التعليم الإلكرتوين من وجهة نظر الطالب .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،
اتبع املنهج الو�صفي امل�سحي من خالل ا�ستبانة هدفت الك�شف عن
اجتاهات الطلبة نحو نظام التعليم الإلكرتوين .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )570طالبا ،و ( )115ع�ضوا من �أع�ضاء هيئة التدري�س.
�أظهرت نتائج الدار�سة �أن درجة ا�ستفادة الطالب من ا�ستخدام
نظام التعليم الإلكرتوين ( )EMESجاءت بدرجة متو�سطة ،وكانت
درجة التحديات التي يواجهها الطالب من ا�ستخدام نظام التعليم
الإلكرتوين بدرجة مقبولة.
وقام املزيني واملحمادي (Muzaini & Al - Muhamadi,
) 2019بدرا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية هدفت التعرف �إىل
اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة نحو ا�ستخدام
نظام التعليم الإلكرتوين يف التعليم .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي امل�سحي من خالل تطوير مقيا�س
للك�شف عن اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام نظام التعليم الإلكرتوين
يف التعليم .تكونت عينة الدرا�سة من ( )390طالبا وطالبة ،منهم
( )202من الطلبةو ( )188طالبة� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود
اجتاهات �إيجابية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة
نحو ا�ستخدام نظام التعليم الإلكرتوين يف التعليم .كما �أ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل عدم اختالف اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام
نظام التعليم الإلكرتوين يف التعليم باختالف جن�سهم (ذكور� ،إناث)
 .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أ�شارت نتائج الدرا�سة اىل وجود فروق يف
اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام نظام التعليم الإلكرتوين يف منطقة
املدينة املنورة وفقا ملتغري ال�صف الدرا�سي للطالب.
كما قام ا�سورو وا�سوندا ( )Asoro, & Osunade, 2020بدرا�سة
يف نيجرييا هدفت �إىل حتديد اجتاه طلبة التعليم العايل نحو التعلم
الإلكرتوين خالل جائحة كوفيد.19-
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي
امل�سحي با�ستخدام اال�ستبانة الإلكرتونية للك�شف عن اجتاهات
الطلبة نحو التعلم الإلكرتوين خالل اجلائحة .تكونت عينة الدرا�سة
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( )170م�ستجي ًبا� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن لدى كل م�ستجيب
جهازاً رقمي ًا واحداًعلى الأقل لالت�صال ،كما �أتاح الهاتف الذكي
للم�ستجيبني االت�صال باملوارد با�ستخدام اخلدمات املحجوزة لنظام
الكمبيوتر .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن تدري�س املواد النظرية
والعملية عرب الإنرتنت يعتمد على طريقة �إن�شاء املحتوى املتاح.
أي�ضا على التكنولوجيا املتاحة،
يعتمد جناح التعلم عرب الإنرتنت � ً
ووقت التفاعل مع حمتوى التعلم ،وااللتزام مبوا�صلة العملية يف
غياب الإ�رشاف اخلارجي �أو املادي .ويرى امل�شاركون �أن التعلم
عرب الإنرتنت ال يزيد من وقت التفاعل بني املتعلمني واملعلمني.
واعرت�ض امل�شاركون على فكرة �أن التعلم عرب الإنرتنت �أكرث �إثارة
لالهتمام من �أخذ الدرو�س بال�شكل التقليدي.
و�أجرى ال�ساملي ( )Al - Salmi, 2020درا�سة يف اململكة
العربية ال�سعودية هدفت �إىل تقييم جتربة التعليم الإلكرتوين يف
درا�سات املعلومات متمثل ًة يف مقرر يناق�ش مهارات البحث عن
املعلومات من حيث �آلية حتويل املحا�رضات والدرو�س من الطريقة
التقليدية �إىل الطريقة الإلكرتونية ،و�آلية التوا�صل بني املدر�س
والطلبة خالل الف�صل الدرا�سي .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت
ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي من خالل تقييم هذه التجربة على
مراجعة وحتليل جميع الوثائق املرتبطة باملقرر من املحا�رضات،
واملناق�شات ،والتكاليف ،و�آليات التوا�صل بني املدر�س والطلبة،
بالإ�ضافة �إىل حتليل ا�ستبانة ق�صرية تبني �آراء الطلبة حول جتربة
املقرر الإلكرتوين .تكونت عينة الدرا�سة من ( )15طالب ًا وطالبةً.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الطلبة كانوا را�ضني عن جتربتهم يف
هذا املقرر الإلكرتوين؛ حيث �أ�شاروا �إىل تنوع املحتوى التعليمي
و�سهولة التوا�صل بني املدر�س والطلبة ،وكذلك �سهولة متابعة
الأن�شطة التعليمية ومتابعة معدالتهم يف �أ�ساليب التقييم املختلفة.
�أما من حيث التوا�صل بني املدر�س والطلبة فكانت جميع و�سائل
التوا�صل متاحة �سواء كان عن طريق الربيد الإلكرتوين �أو �صفحة
املقرر على املودل من خالل منتديات املناق�شة �أو حتى من خالل
جمموعة املقرر على تطبيق الوات�ساب� .أما ما يتعلق بالتكاليف
والواجبات ف�إن تفا�صيلها �أتيحت للطلبة بفرتة كافية ،وبها كل
التوجيهات والإر�شادات التي يحتاجونها لتنفيذ التكليف وت�سليمه،
وعند االنتهاء من ت�صحيحه مت �إرفاق مالحظات ب�أوجه النق�ص يف
�أعمال الطلبة.
كما �أجرى عبا�سي و�آخرون ( )Abbasi, et al., 2020درا�سة يف
باك�ستان هدفت �إىل حتديد اجتاهات الطلبة نحو التعلم الإلكرتوين
�أثناء الإغالق نتيجة فايرو�س كوفيد .19-ولتحقيق �أهداف الدرا�سة،
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي امل�سحي ،من خالل تطوير ا�ستبيان
ذاتي مت �إر�ساله عرب الربيد الإلكرتوين �إىل امل�شاركني جلمع البيانات.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )382طالب ًا وطالبةً ،منهم ( )137طالب ًا
و ( )245طالبةً� .أظهرت نتائج الدرا�سة ب�شكل عام �أن  77%من
الطلبة لديهم ت�صورات �سلبية جتاه التعلم الإلكرتوين ،و�أن  76%من
الطلبةٍ ي�ستخدمون الأجهزة املحمولة لتعلمهم الإلكرتوين.
وقام مقدادي ( )Miqdadi, 2020بدرا�سة يف الأردن هدفت
�إىل الك�شف عن ت�صورات طلبة املرحلة الثانوية يف املدار�س
احلكومية يف الأردن ال�ستخدام التعليم عن بعد يف ظل �أزمة كورونا
وم�ستجداتها ،والتعرف �إىل داللة الفروق يف ت�صورات طلبة املرحلة

الثانوية عن ا�ستخدام التعليم عن بعد يف الأردن وفقا ملتغري
اجلن�س .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت تطوير و�إعداد ا�ستبانة للك�شف
عن ت�صورات طلبة املرحلة الثانوية نحو ا�ستخدام التعليم عن بعد.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )167طالب ًا وطالب ًة من طلبة الثانوية
العامة يف املدار�س احلكومية� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك �أثراً
�إيجابي ًا ال�ستخدام التعليم عن بعد يف �ضوء �أزمة كورنا امل�ستجدة
يف املدار�س احلكومية .كما �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق
يف ت�صورات طلبة املرحلة الثانوية عن ا�ستخدام التعليم عن بعد يف
الأردن وفقا ملتغري اجلن�س.
ومبطالعة وحتليل الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع
الدرا�سة احلاليةُ ،يالحظ �أن هناك اهتمام ًا متزايداً مبو�ضوع التعلم
الإلكرتوين يف العملية التعليمية واجتاهات الطلبة نحوه وخا�ص ًة يف
ظل جائحة كوفيد 19-بالبحث والدرا�سة ،ويربز ذلك من خالل
العديد من الدرا�سات ،كدرا�سة احلمريي (، )Al - Humairi, 2014
ودرا�سة مقدادي ( ، )Miqdadi, 2020اللتني �أكدت نتائجهما على
وجود اجتاهات �إيجابية ومرتفعة لدى الطلبة نحو التعلم الإلكرتوين
�أثناء جائحة كوفيد.19-
كما �أن هناك بع�ض الدرا�سات التي تناولت ا�ستخدام �أنظمة
التعلم الإلكرتونية املحتفلة ،والتحديات التي تواجه الطلبة خالل
ا�ستخدامهم لهذه الأنظمة ،كما جاء يف درا�سة املحماد ي �(Al - Mo
) ، hamadi, 2018التي �أ�شارت نتائجها �إىل وجود درجة مقبولة لدى
الطلبة نحو ا�ستخدام نظام التعليم الإلكرتوين.
وبالنظر �إىل الدرا�سة احلالية ومقارنتها بالدرا�سات ال�سابقة،
وحتديد موقع الدرا�سة احلالية بني هذه الدرا�سات ،وما مييزها،
را�سات والبحوث ال�سابقة تبحث يف
الحظت الباحثة � َّأن معظم ال ِّد َ
اجتاهات وت�صورات الطلبة نحو التعلم الإلكرتوين يف ظل جائحة
را�سات التي
كوفيد .19-مما ُي�شِ ري �إىل � ّ
أهمية �أجراء املزيد من ال ِّد َ
العملية
ت�ساعد يف تفعيل التعلم الإلكرتوين ،ملا له من فائدة يف
ّ
التعلمية �أثناء جائحة كوفيد ،19-الأمر الذي يعزز من
عليمية
ال َّت َّ
ّ
�إجراء هذه الدرا�سة ،ويعطيها موقع ًا بني الدرا�سات ال�سابقة يف �ضوء
ما تو�صلت �إليه من نتائج ،ف�إنها قد ت�سهم يف الت�شجيع على ا�ستخدام
التعلم الإلكرتوين يف الظروف اال�ستثنائية وحتى الظروف العادية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
ُيعد ت�أثري تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على خمتلف
جوانب حياة الإن�سان هائالً ،ف�ض ًال عن دورها الذي ال ميكن �أن
ينح�رس يف اجلانب التعليمي .و�أثناء جائحة كوفيد ،19-اكت�سبت
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت زخما ً ،من خالل ا�ستخدام
التعلم الإلكرتوين ،وتوظيف �أدوات التكنولوجيا املختلفة واملتنوعة،
ب�سبب �إغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية مما �أثر على اجتاهات الطلبة
نحو تعلمهم .ولقد ا�ستجابت معظم امل�ؤ�س�سات التعليمية لإدخال
تكنولوجيا املعلومات و�أدواتها يف عملية التعلم عن ُبعد بهدف
اال�ستخدام الأمثل للتكنولوجيا وا�ستمرار عملية التعلم بفعالية.
ويف �ضوء ذلك ،قامت وزارة الرتبية والتعليم الأردنية ب�إن�شاء
املن�صات التعليمية الإلكرتونية ،وحو�سبة املناهج ،وتدريب املعلمني
واملعلمات على ا�ستخدام �أدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وتوظيفها يف العملية التعليمية ،وبحكم عمل الباحثة يف جمال
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الرتبية والتعليم ،وجدت �أنه من املهم معرفة اجتاهات الطلبة نحو
التعلم الإلكرتوين �سواء كان الطلبة من�سجمني مع نهج التعلم اجلديد،
�أو يف�ضلون �إجراء �أي تعديالت عليه� ،أو منهم من يرغبون يف العودة
�إىل التعلم التقليدي متاماً ،و�أن هناك تردداً من قبل بع�ضهم حول
ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين ،الأمر الذي قد ي�شري �إىل وجود معيقات،
�أو �صعوبات قد حتول دون ذلك ،وانطالق ًا من هذا الت�صور انبثقت
م�شكلة الدرا�سة لدى الباحثة ،واملتمثلة يف الك�شف عن اجتاهات
طلبة املرحلة الثانوية نحو التعلم الإلكرتوين يف العملية التعليمية،
وبالتحديد ف�إن م�شكلة الدرا�سة تكمن يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد نحو
التعلم الإلكرتوين يف ظل جائحة كوفيد19-؟
● ●هل تختلف اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة
�إربد نحو التعلم الإلكرتوين تبع ًا الختالف متغريي اجلن�س ،والفرع
الدرا�سي ،والتفاعل بينهما يف ظل جائحة كوفيد19-؟

يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية ،مما ي�سهم يف تطوير العملية
التعلمية التعليمية.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ا�شتملت الدرا�سة على امل�صطلحات الآتية:
◄◄االجتاهات :هي امليل �أو االعتقاد الإيجابي� ،أو عدمه جتاه
مو�ضوع ما ،من حيث قبوله �أو رف�ضه ،وقد يعرب عنه قو ًال
موقف �أو
ٍ
ٍ
�أو فع ًال (الغامدي . )2013 ،وتقا�س االجتاهات يف هذه الدرا�سة
بالدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على ا�ستبانة االجتاهات
نحو التعلم الإلكرتوين امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
◄◄التعلم الإلكرتوين :هو �أ�سلوب معا�رص من �أ�ساليب التعلم
والتعليم يرتكز على توظيف �أدوات التكنولوجيا كاحلوا�سيب،
�سواء �أكان ذلك عن
والهواتف الذكية ،والفيديو ،يف العملية التعليمية ً
بعد� ،أم داخل ال�صف الدرا�سي ( . )Karrer, 2007ويق�صد به يف هذه
الدرا�سة ا�ستخدام الأدوات التكنولوجية من حا�سوب ،وبرجميات،
ومن�صات تعليمية يف عملية تعلم الطلبة عن ُبعد يف ظل جائحة
كوفيد.19-
◄◄طلبة املرحلة الثانوية :هم الطلبة يف ال�صفني الأول
ثانوي ،والثاين ثانوي مب�ساريه الأكادميي واملهني امل�سجلني يف
�سجالت وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي 2021 - 2020م.
ويق�صد بهم يف هذه الدرا�سة طلبة ال�صف الثاين ثانوي امل�سجلني يف
�سجالت وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي  2021 - 2020يف
الفروع العلمي ،والأدبي ،والأكادميي.
◄◄فايرو�س كورونا � :COVID-19أ�شارت منظمة ال�صحة
العاملية )”�(World Health Organization “WHOإىل املر�ض
ب�أنه مر�ض فايرو�سي ي�صيب اجلهاز التنف�سي للإن�سان يف خمتلف
الأعمار ،ويعاين معظم امل�صابني من �أمرا�ض تنف�سية خفيفة �إىل
متو�سطة ،ويتعافون دون احلاجة �إىل عالج خا�ص ،ولكن ميكن �أن
يكون كوفيد� 19-شديداً ،وقد ت�سبب يف بع�ض احلاالت يف الوفاة،
ويعترب الأكرث ت�أثراً و�رضراً وعر�ض ًة له هم كبار ال�سن ،و�أولئك الذين
يعانون من م�شاكل طبية �أ�سا�سية ،مثل �أمرا�ض القلب ،والأوعية
الدموية ،وال�سكري ،و�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي املزمنة ،وال�رسطان،
وهم �أكرث عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض خطرية.

فرضيات الدراسة
انبثقت عن الدرا�سة الفر�ضية الرئي�سية التالية:
♦ ♦عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α ≥ 0.05بني متو�سطات ا�ستجابات اجتاهات طلبة
املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد نحو التعلم الإلكرتوين تعزى �إىل
متغريي اجلن�س ،والفرع الدرا�سي ،والتفاعل بينهما يف ظل جائحة
كوفيد.19-

أهداف الدراسة
�سعت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
● ●الك�شف عن اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة
�إربد نحو التعلم الإلكرتوين يف ظل جائحة كوفيد.19-
● ●الك�شف عن االختالفات يف اجتاهات طلبة املرحلة
الثانوية يف حمافظة �إربد نحو التعلم الإلكرتوين تبع ًا الختالف
متغريي اجلن�س ،والتخ�ص�ص يف ظل جائحة كوفيد.19-

أهمية الدراسة
تكمن �أهمية الدرا�سة يف تناولها ملو�ضوع على جانب من
الأهمية يف ظل انت�شار جائحة كوفيد ،19-و�إغالق املدار�س،
واللجوء �إىل ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين يف العملية التعليمية،
واملتمثل يف الك�شف عن اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية نحو التعلم
الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا ،وبهدف الوقوف على �أهمية
توظيف هذا التعلم ب�شكل �إيجابي وفعال ،كما تظهر �أهمية الدرا�سة
فيما �ستوفره من معلومات نظرية حول التعلم الإلكرتوين من حيث
مفهومه و�أهميته ودوره يف عملية التعلم خالل جائحة كوفيد،19-
والتي ميكن �أن ي�ستفيد منها القائمون على العملية التعليمية.
كما ت�أتي �أهمية الدرا�سة يف اجلانب العملي يف �ضوء ما
�ستتو�صل �إليه من نتائج حول ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين وفوائده
يف العملية التعليمية للمعلمني والطلبة على ح ٍد �سواء يف العملية
التعليمية ،واالجتاهات نحو هذا النوع من التعلم ميكن �أن ي�ستفيد
منها القائمون على تطوير ا�سرتاتيجيات التدري�س ،و�إعداد املناهج

حدود الدراسة
تتمثل حدود الدرا�سة بالآتي:
Ú Úاحلد الب�رشي :اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة ال�صف
الثاين ثانوي (التوجيهي) بفروعه العلمي والأدبي واملهني
املنتظمني على مقاعد الدرا�سة للعام الدرا�سي ،2021 - 2020
وامل�سجلني �ضمن قوائم مديرية الرتبية والتعليم للواء ق�صبة �إربد.
Ú Úاحلد الزماين :طبقت هذه الدرا�سة خالل الف�صل الدرا�سي
الأول من العام الدرا�سي .2021 – 2020
Ú Úاحلد املكاين� :أجريت هذه الدرا�سة يف لواء ق�صبة �إربد يف
حمافظة �إربد باململكة الأردنية الها�شمية.
Ú Úاحلد القيا�سي :اقت�رصت نتائج هذه الدرا�سة على الأداة
قبل
التي مت ا�ستخدامها يف هذه الدرا�سة ،والتي مت �إعدادها من ّ
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الباحثة.

ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة ،كدرا�سة مقدادي ( ، )2020ودرا�سة
املزيني واملحمادي )، (Al - Muzaini & Al - Muhamadi, 2019
ويف �ضوء ذلك �أعدت اال�ستبانة ،وتكونت ب�صورتها الأولية من ()25
فقرة.

الطريقة واإلجراءات
يت�ضمن هذا اجلزء و�صف ًا ملنهجية الدرا�سة وجمتمعها
بالإ�ضافة �إىل عينة الدرا�سة ،والأداة التي مت ا�ستخدامها ،وم�ؤ�رشات
�صدقها وثباتها ،والإجراءات التي مت �إتباعها يف تنفيذ الدرا�سة.

صدق األداة
مت �إيجاد م�ؤ�رشات �صدق �أداة الدرا�سة من خالل م�ؤ�رشات
ال�صدق الآتية:
�Ú Úأوالً� :صدق املحتوى
مت التحقق من �صدق حمتوى اال�ستبانة من خالل �إر�سالها
حمكمني من املتخ�ص�صني يف الإدارة الرتبوية،
�إلكرتوني ًا لـ ()7
ّ
والقيا�س والتقومي يف مديرية تربية وتعليم حمافظة �إربد وجامعة
الريموك .حيث طلب �إليهم �إبداء الر�أي حول �سالمة ال�صياغة اللغوية
للفقرات ،ومدى و�ضوحها من حيث املعنى و�سهولة الفهم ،و�أي
مالحظات وتعديالت يرونها منا�سبة ،ومت اعتماد ما ن�سبته ()80%
وبناء على ذلك ،ووفق ًا
املحكمني لقبول الفقرة� ،أو رف�ضها
من �إجماع
ً
ّ
املحكمني ،مت �إعادة �صياغة ( )4فقرات من الناحية
لآراء جلنة
ّ
اللغوية ،بالإ�ضافة �إىل �إ�ضافة فقرة ،وا�ستناداً �إىل تلك التعديالت
تكونت ا�ستبانة اجتاهات الطلبة نحو التعلم الإلكرتوين يف �صورتها
املحكمون �إىل منا�سبة اال�ستبانة
النهائية من ( )26فقرة ،وقد �أ�شار
ّ
للك�شف عن اجتاهات الطلبة نحو التعلم الإلكرتوين.
Ú Úثانياً� :صدق البناء
مت التحقق من �صدق البناء ال�ستبانة االجتاهات نحو التعلم
الإلكرتوين من خالل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة
الدرا�سة مكونة من ( )30طالب ًا وطالبةً ،ومت ح�ساب قيم معامالت
ارتباط الفقرة باال�ستبانة ككل ،وتراوحت القيم بني (. ).86 - .47

منهجية الدراسة
لتحقيق �أهداف هذه الدرا�سة ،مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي
امل�سحي ،للك�شف عن اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة
�إربد يف الأردن نحو التعلم الإلكرتوين يف ظل جائحة كوفيد،19-
وذلك من خالل توزيع اال�ستبانة �إلكرتوني ًا على �أفراد عينة الدرا�سة،
ور�صد ا�ستجاباتهم ،وحتليلها ،والإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.

جمتمع الدراسة
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف الثاين ثانوي
(توجيهي) مب�ساريه الأكادميي واملهني املنتظمني على مقاعد
الدرا�سة يف مدار�س لواء ق�صبة �إربد خالل الف�صل الدرا�سي الأول
للعام  ،2021 /2020والبالغ عددهم ( )9418طالب ًا وطالبةً،
ومت احل�صول على عدد �أفراد جمتمع الدرا�سة من خالل الرجوع �إىل
ال�سجالت الر�سمية يف مديرية الرتبية والتعليم للواء ق�صبة �إربد.
واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد جمتمع الدرا�سة وفق ًا ملتغريي
اجلن�س والفرع الدرا�سي.
الجدول ()1
توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقاً لمتغيري (الجنس ،والفرع الدراسي)

اجلن�س
الفرع الدرا�سي

ذكور

�إناث

املجموع

العلمي

1211

1902

3113

الأدبي

1452

1705

3157

املهني

1366

1782

3148

املجموع

4029

5389

9418

ثبات األداة
مت �إيجاد ثبات الأداة بطريقة االختبار ،و�إعادة االختبار (Test
 ، )- Retestمن خالل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة
الدرا�سة مكونة من ( )30طالب ًا وطالبةً ،و�أُعيد تطبيقها على نف�س
العينة بعد فا�صل زمني مدته �أُ�سبوعان ،ومت ح�ساب قيم معامالت
الثبات لال�ستبانة ككل با�ستخدام معامل (ارتباط بري�سون) ،
وتراوحت ( ، ).89وبا�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا)  ،وتراوح ثبات
االت�ساق الداخلي لال�ستبانة ككل (. ).86
طريقة الت�صحيح
تكونت �أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية من ( )26فقرة،
يختار امل�ستجيب الفقرة التي تتفق مع قناعته ال�شخ�صية ،وفق ًا
لتدرج ليكرت ( )Likertاخلما�سي ،وهي :بدرجة كبرية جداً ()5
درجات ،بدرجة كبرية ( )4درجات ،بدرجة متو�سطة ( )3درجات،
بدرجة قليلة ( )2درجتان ،بدرجة قليلة جداً ( )1درجة .وتعطى
هذه الدرجات يف حالة الفقرات موجبة االجتاه ،وتعك�س الدرجة
يف حالة الفقرات �سالبة االجتاه .وبالتايل ف�إن �أعلى درجة ميكن �أن
يح�صل عليها امل�ستجيب هي ( )130درجة ،و�أدنى درجة هي ()26
 ،وقد مت ت�صنيف املتو�سطات احل�سابية لأغرا�ض حتليل النتائج على
النحو الآتي 2.50( :فما دون اجتاه �سلبي) �( ،أكرث من  2.50اجتاه
�إيجابي) .

عينة الدراسة
مت اختيار عينة ممثلة ملجتمع الدرا�سة من طلبة ال�صف الثاين
ثانوي (توجيهي) مب�ساريه الأكادميي واملهني بالطريقة الع�شوائية
الب�سيطة مبا ن�سبته ( )5%تقريب ًا من جمتمع الدرا�سة الكلي ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )349طالب ًا وطالبةً ،منهم ( )119طالباً ،و
( )230طالب ًة موزعني على الفروع الدرا�سية على النحو الآتي :الفرع
العلمي ( ، )121الفرع الأدبي ( ، )147والفروع املهنية (. )122

أداة الدراسة
لأغرا�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام الأداة الآتية:
ا�ستبانة اجتاهات الطلبة نحو التعلم الإلكرتوين
لأغرا�ض حتقيق �أهداف الدرا�سة ،والك�شف عن اجتاهات طلبة
املرحلة الثانوية نحو التعلم الإلكرتوين ،مت �إعداد ا�ستبانة لهذا
الغر�ض ،وذلك بعد الرجوع �إىل الأدب الرتبوي ،والدرا�سات ال�سابقة
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اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية في محافظة إربد في األردن
نحو التعلم اإللكتروني في ظل جائحة كوفيد19 -

أ .فاديه محمد ديباجه

الجدول ()2

إجراءات الدراسة
الآتية:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد
نحو التعلم اإللكتروني مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسطات الحسابية

لغايات حتقيق �أهداف الدرا�سة ،مت اتباع الإجراءات واخلطوات

الرتبة الرقم

Ú Úمت �إعداد �أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية ،بعد التحقق من
م�ؤ�رشات �صدقها وثباتها من خالل تطبيقها على عينة ا�ستطالعية
من خارج عينة الدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل عر�ضها على جمموعة من
املحكمني ب�إر�سالها �إلكرتونياً ،والأخذ ب�آرائهم ومالحظاتهم.
ّ
Ú Úحتديد �أفراد جمتمع الدرا�سة ،وذلك من خالل الرجوع �إىل
ال�سجالت الر�سمية يف مديرية تربية وتعليم حمافظة �إربد ،واحل�صول
على الأعداد الر�سمية لذلك ،وحتديد عدد �أفراد عينة الدرا�سة.
Ú Úمت توزيع �أداة الدرا�سة �إلكرتونيا على �أفراد عينة الدرا�سة
لغايات جمع البيانات ،ومت تو�ضيح طريقة الإجابة على �أداة
الدرا�سة ،وبيان جميع املعلومات املتعلقة بذلك ،و�أن ا�ستجاباتهم
على �أداة الدرا�سة لن ت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث العلمي ،و�رضورة
الإجابة على جميع فقرات �أداة الدرا�سة بدقة.
Ú Úمت الت�أكد من �صالحية �أداة الدرا�سة لأغرا�ض التحليل
الإح�صائي ،وت�صنيفها ح�سب متغريات الدرا�سة ،وا�ستخدام برنامج
( )SPSSللمعاجلات الإح�صائية بهدف ا�ستخراج النتائج للإجابة
عن �أ�سئلة الدرا�سة.

متغريات الدراسة
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
�Ú Úأوالً :املتغريات امل�ستقلة:
 اجلن�س :وله فئتان (ذكر� ،أنثى) .
 الفرع الدرا�سي :وله ثالث فئات (علمي� ،أدبي ،مهني) .
Ú Úثانياً :املتغريات التابعة:
 اجتاهات طلبة الثانوية العامة نحو التعلم الإلكرتوين.

املعاجلات اإلحصائية
لغايات ا�ستخراج البيانات والإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة،
اُ�ستخدمت املعاجلات الإح�صائية الآتية:
◄◄للإجابة عن �س�ؤايل الدرا�سة الأول والثاين ،مت ا�ستخراج
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة.
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عرض النتائج ومناقشتها
يت�ضمن هذا اجلزء ما مت التو�صل �إليه من نتائج ومناق�شتها
وفق ًا ملا مت طرحه من �أ�سئلة ،وهي على النحو الآتي:
◄◄�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول« :ما اجتاهات طلبة
املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد نحو التعلم الإلكرتوين يف ظل
جائحة كوفيد19-؟ ».
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية الجتاهات طلبة املرحلة الثانوية نحو التعلم
الإلكرتوين ،كما هو مبني يف اجلدول (. )2
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الفقرات
�أ�شعر بالر�ضا عن ا�ستخدام
نظام التعلم الإلكرتوين كبديل
عن نظام التعليم الوجاهي يف
ظل ازمة كورونا
�أعتقد �أن التعلم الإلكرتوين
ي�ساهم بفاعلية يف ا�ستمرارية
وجناح العملية التعليمية يف
ظل �أزمة كورونا
تتيح من�صة التعلم الإلكرتوين
يل الو�صول للمادة التعليمية
يف �أي وقت
اعتقد �أن ت�صميم املن�صة التي
وفرتها وزارة الرتبية والتعليم
للتعلم الإلكرتوين �سهل من
عر�ض املادة بطريقة �شيقة
�أعتقد �أن التعلم الإلكرتوين
يزيد من حما�ستي ودافعيتي
�أعتقد �أن التعلم الإلكرتوين
�أكرث فاعلية من حيث ا�ستغالل
الوقت �أكرث من التعليم التقليدي
�أتفاعل مع نظام التعليم
الإلكرتوين ب�شكل م�ستمر
�أعتقد �أن التعلم الإلكرتوين
�ساعدين على تطوير مهاراتي
�أ�شعر بالر�ضا عن مدى
ا�ستفادتي من التعلم الإلكرتوين
ي�ساعد �أ�سلوب التعلم الإلكرتوين
يف فهم املادة العلمية ب�شكل
وا�ضح و�سل�س
مينحني التعلم الإلكرتوين
ال�شعور بالراحة النف�سية ب�شكل
منا�سب.
ي�شجعني التعلم الإلكرتوين على
التفكري والإبداع
يعزز ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين
من دافعيتي نحو التعلم.
�أعتقد �أن ار�سال وا�ستالم املواد
التعليمية عن بعد كان دون
م�شكالت �أو عوائق فنية
�أ�ستطيع طرح �أي ت�سا�ؤالت
وا�ستف�سارات من خالل من�صة
التعلم الإلكرتوين
تقوم املدر�سة بتقييم م�ستمر
لآلية التعلم عن بعد
�أعتقد �أن التعلم الإلكرتوين
يجعل التعليم �أكرث �سهولة
�ساعدين التعلم الإلكرتوين على
حتمل امل�س�ؤولية.

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
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الفقرات
�رسعة الإنرتنت منا�سبة
مل�شاهدة الدرو�س الإلكرتونية
على املن�صة التعليمية دون
�أي انقطاع
�أ�شعر �أن التعلم الإلكرتوين �أثر
على �أدائي الأكادميي �سلب ًا
هناك �صعوبة يف التوا�صل
املبا�رش مع املعلمني.
ال �أ�ستطيع الو�صول �إىل املن�صة
التعليمية الإلكرتونية ب�سبب
عدم توافر �أدوات التعلم
الإلكرتوين
�أواجه �صعوبة يف �إر�سال
الواجبات واملهام املطلوبة
�أواجه امل�شكالت واملعوقات
عند م�شاهدة املادة �إلكرتوني ًا
�أواجه �صعوبة يف التعامل مع
�أدوات التعلم الإلكرتوين
ال �أ�ستطيع الو�صول �إىل من�صة
التعلم الإلكرتوين ب�سبب عدم
توافر الإنرتنت لدي

االجتاهات نحو التعلم الإلكرتوين ككل

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

املكان �أو الزمان على املن�صات التعليمية بهدف الو�صول �إىل
املعلومات والبيانات الدرا�سية لتقليل الوقت ،واجلهد ،والتكلفة .كما
ي�سمح التعلم الإلكرتوين للطلبة اللجوء لأكرث من م�صدر ،واختيار
ما ينا�سبهم يف حماولة منهم للح�صول �أو الت�أكد من معلوماتهم
ومعرفتهم واالطالع على جتارب الآخرين �إلكرتونياً ،ونقلهم من
بيئة تعليمية اعتيادية �إىل بيئة تعليمية �أكرث �إيجابية وتفاعلية يف
خمتلف اجلوانب ،وذلك بهدف النجاح واحل�صول على معدل ميكنهم
من االلتحاق بالتخ�ص�ص واجلامعة التي يرغبون بها .الأمر الذي
�أ�سهم يف �إيجاد اجتاهات �إيجابية نحو ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين
لدى الطلبة.
كما وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء ما قامت به وزارة
الرتبية والتعليم الأردنية من جهود كبرية وخطوات �إيجابية
يف العملية التعليمية مع �ضمان �صحة الطلبة ،منذ بدء جائحة
كوفيد 19-الذي ت�سبب يف �إغالق املدرا�س وامل�ؤ�س�سات التعليمية،
كتطوير طرق و�أ�ساليب التعلم والتعليم الإلكرتوين ،واال�ستفادة من
تكنولوجيا املعلومات من خالل �إن�شاء من�صة “در�سك” الإلكرتونية
التي يتم عر�ض الدرو�س التعليمية للطلبة على �شكل فيديو تعليمي،
و�صور ،وملفات ،وغريها من الو�سائل من قبل معلمني ومعلمات
�أكفاء ،كل ذلك �ساعد على جذب اهتمام الطلبة نحو التعلم الإلكرتوين
والتفاعل مع احل�ص�ص املعرو�ضة واملهام املطلوبة ،وزيادة
م�شاركتهم ،وتبادل اخلربات فيما بينهم.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة احلمريي
( ، )Al - Humairi, 2014التي �أ�شارت �إىل �أن اجتاهات كل املجتمع
التعليمي نحو تطبيق التعليم الإلكرتوين كانت �إيجابية ومرتفعة،
كما واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع درا�سة املزيني واملحمادي
()Al - Muzaini & Al - Muhamadi, 2019؛ التي �أِ�شارت �إىل وجود
اجتاهات �إيجابية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف املدينة املنورة
نحو ا�ستخدام نظام التعليم الإلكرتوين يف التعليم ،واتفقت نتيجة
الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة مقدادي ( )Miqdadi, 2020؛ حيث
�أ�شارت �أن هناك �أثراً �إيجابي ًا ال�ستخدام التعليم عن بعد يف �ضوء
�أزمة كورنا امل�ستجدة يف املدار�س احلكومية.
واختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة عبا�سي
و�أيوب وماليك ومومن (Abbasi, Ayoob, Malik and Memon,
) 2020؛ حيث �أ�شارت �إىل �أن  77٪من الطلبة لديهم ت�صورات �سلبية
جتاه التعلم الإلكرتوين .ودرا�سة ال�شناق وبني دومي ( )2010التي
�أ�شارت نتائجها �إىل �أن اجتاهات الطلبة نحو التعليم الإلكرتوين
كانت �سلبية ،ولعل ذلك يعود �إىل الفرتة التي �أجريت بها الدرا�سة
حيث مل تكن البيئة التكنولوجية متوفرة �أو منا�سبة ،عدا عن حتمية
التعليم يف ظل جائحة كورونا و�رضورة التعوي�ض للفاقد التعليمي.
◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين« :هل تختلف
اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد نحو التعلم
الإلكرتوين تبعاً الختالف متغريي اجلن�س ،والفرع الدرا�سي ،والتفاعل
بينهما يف ظل جائحة كوفيد19-؟ »
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ،الجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف
حمافظة �إربد نحو التعلم الإلكرتوين تبع ًا ملتغريي (اجلن�س ،والفرع
الدرا�سي)  ،كما هو مبني يف اجلدول (. )3

االجتاه

3.43

.69

�إيجابي

2.42

.75

�سلبي

2.34

1.46

�سلبي

2.34

1.56

�سلبي

2.24

1.38

�سلبي

2.08

1.25

�سلبي

2.06

1.23

�سلبي

1.60

.80

�سلبي

3.71

.30

�إيجابي

يظهر من اجلدول (� )2أن املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة على فقرات ا�ستبانة االجتاهات نحو التعلم
الإلكرتوين تراوحت بني ( ، )4.68 - 1.60و ُيالحظ �أن االجتاهات
جاءت �إيجابية نحو جميع الفقرات ،با�ستثناء �سبع فقرات ،وهي
ذات الأرقام ( )19 ،16 ،6 ،23 ،13 ،5 ،15حيث جاءت االجتاهات
نحوها �سلبية ،وجاءت الفقرة ( ، )1التي تن�ص على “ �أ�شعر بالر�ضا
عن ا�ستخدام نظام التعلم الإلكرتوين كبديل عن نظام التعليم
الوجاهي يف ظل �أزمة كورونا” يف املرتبة الأوىل ،ومبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ، )4.68باجتاه �إيجابي ،تالها يف املرتبة الثانية
الفقرة ( ، )21ون�صها “ �أعتقد �أن التعلم الإلكرتوين ُي�سهم بفاعلية
يف ا�ستمرارية وجناح العملية التعليمية يف ظل �أزمة كورونا”،
مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )4.67باجتاه �إيجابي ،تالها يف املرتبة
الثالثة الفقرة ( ، )10ون�صها “تتيح من�صة التعلم الإلكرتوين يل
الو�صول للمادة التعليمية يف �أي وقت” ،مبتو�سط ح�سابي بلغ
( ، )4.56باجتاه �إيجابي ،بينما جاءت الفقرة ( ، )19ون�صها “ال
ا�ستطيع الو�صول �إىل من�صة التعلم الإلكرتوين ب�سبب عدم توافر
الإنرتنت لدي” ،باملرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ()1.60
 ،باجتاه �سلبي .وبلغ املتو�سط احل�سابي لالجتاهات نحو ا�ستخدام
التعلم الإلكرتوين ككل ( ، )3.71باجتاه �إيجابي .وهذا يدل على
�أن اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد نحو التعلم
الإلكرتوين كانت �إيجابية.
وميكن عزو هذه النتيجة ا�ستناداً �إىل �أثر التعلم الإلكرتوين
يف حياة الطلبة عموماً ،وطلبة املرحلة الثانوية خ�صو�صاً ،يف
�ضوء املتغريات والعوامل احلالية؛ حيث �إن الطلبة يف هذه املرحلة
قد يحتاجون �أثناء الدرا�سة �إىل العودة �أو مراجعة بع�ض الدرو�س
�أو املحتوى التعليمي ،والذي يكون متوافراً ب�شكل دائم دون قيود
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أ .فاديه محمد ديباجه

من طلبة املرحلة الثانوية على اختالف جن�سهم وفرعهم الدرا�سي
ينظرون �إىل التعلم الإلكرتوين وا�ستخدامه يف العملية التعليمية يف
كون لديهم نف�س
ظل جائحة كوفيد 19-ب�شكل مت�ساو و�إيجابي؛ مما ّ
الأثر واالجتاهات الإيجابية نحو التعلم الإلكرتوين ،واعتباره ب�أنه
ا�سرتاتيجية تعليمية ت�سهم يف �إيجاد بيئة تعليمية �إيجابية ،توفر
لهم املحتوى التعليمي لكافة املواد الدرا�سية وجلميع الفروع،
واخليارات املختلفة التي تلبي رغباتهم يف التعليم ،وتالئم جميع
الطلبة ،و�إك�سابهم املهارات الالزمة للتعامل مع املعلومات التي
تن�رش من خالل املواقع التعليمية ،وهذا يتوافق مع طبيعة الطلبة
يف هذه املرحلة.
كما وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء طبيعة ومتطلبات
و�أهمية هذه املرحلة الدرا�سية التي مير بها الطلبة بغ�ض النظر عن
جن�سهم� ،أو فرعهم الدرا�سي ،والتي تتطلب املزيد من اجلهد ،واملثابرة،
واملتابعة ،والتفاعل مع التعلم الإلكرتوين ،من خالل ما �أعدته وزارة
الرتبية والتعليم الأردنية من نظام تعليم �إلكرتوين جلميع الطلبة،
الذي يوفر املحتوى التعليمي النظري والتطبيقي امل�صور للطلبة.
واتفقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة احلمريي
( ، )2014درا�سة املزيني واملحمادي �(Al - Muzaini & Al - Mu
) ، hamadi, 2019ودرا�سة مقدادي ) ، (Miqdadi, 2020التي �أ�شارت
�إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو
التعلم الإلكرتوين تعزي ملتغري اجلن�س.
وميكن تف�سري نتيجة هذا ال�س�ؤال ب�أن ظروف احلجر ال�صحي
ب�سبب جائحة كورونا قد �أحدثت نف�س الأثر بغ�ض لنظر عن اجلن�س
�أو الفرع الدرا�سي مما �ألغى الفروقات بني الطلبة.

الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات طلبة المرحلة الثانوية في محافظة إربد
نحو التعلم اإللكتروني تبعاً لمتغيري (الجنس ،والفرع الدراسي)

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
اجلن�س

الفرع
الدرا�سي

العدد

ذكر

4.10

.34

119

�أنثى

4.15

.27

230

علمي

4.13

.31

121

�أدبي

4.13

.30

147

مهني

4.11

.33

122

4.12

.30

349

املجموع

يظهر من اجلدول (� )3أن هناك فروق ًا ظاهرية يف املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية الجتاهات طلبة املرحلة الثانوية
يف حمافظة �إربد نحو التعلم الإلكرتوين تبع ًا الختالف فئات متغريي
(اجلن�س ،والفرع الدرا�سي ،والتفاعل بينهما)  ،ولبيان داللة الفروق
الإح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين
الثنائي ،كما هو مبني يف اجلدول (. )4
جدول ()4
تحليل التباين الثنائي لدور الجنس والفرع الدراسي والتفاعل بينهما على اتجاهات طلبة
المرحلة الثانوية نحو استخدام التعلم اإللكتروني في محافظة إربد

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

الداللة
متو�سط
قيمة ف
الإح�صائية
املربعات

اجلن�س

.101

1

.101

1.090

.298

الفرع الدرا�سي

.001

1

.001

.006

.319

اجلن�س  xالفرع
الدرا�سي

7.019

1

7.019

.199

.655

اخلط�أ

18.795

347

.093

الكلي

18.897

349

التوصيات
ا�ستناداً �إىل ما مت التو�صل �إليه من نتائج ميكن للباحثة �أن
تو�صى مبا يلي:
1 .1املحافظة على االجتاهات الإيجابية لدى الطلبة نحو
التعلم الإلكرتوين من خالل تطوير منظومة التعلم الإلكرتوين ب�شكل
م�ستمر ،وزيادة الأن�شطة التي تك�سب الطلبة مهارات وتقنيات التعلم
الإلكرتوين.
�2 .2رضورة ا�ستمرار ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين وتطبيقه على
طلبة املرحلة الثانوية حتى يف حال الرجوع �إىل التعليم الوجاهي،
وذلك يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج �إيجابية.
3 .3تعزيز �إقبال الطلبة يف املرحلة الثانوية ،واملراحل الأخرى
على ا�ستخدام نظام التعلم الإلكرتوين من خالل توفري ن�رشات تربوية
تظهر �أهمية العملية التعليمية با�ستخدام التكنولوجيا ،و�إظهار مزايا
التعلم الإلكرتوين.
�4 .4إجراء املزيد من الدرا�سات حول اجتاهات الطلبة نحو
التعلم الإلكرتوين �ضمن مراحل درا�سية �أخرى ،ويف مناطق �أخرى
من الأردن.
5 .5تناول متغريات �أخرى يف درا�سات مماثلة مثل املعدل،
وعدد �أفراد الأ�رسة.

يتبني من اجلدول ( )4الآتي:
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≥ 0.05يف اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد
نحو التعلم الإلكرتوين تعزى ملتغري اجلن�س ،حيث بلغت قيمة ف
( ، )1.090وبداللة �إح�صائية بلغت (. )0.298
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≥ 0.05يف اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد
نحو التعلم الإلكرتوين تعزى ملتغري الفرع الدرا�سي حيث بلغت قيمة
ف ( ، )0.006وبداللة �إح�صائية بلغت (. ).319
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α ≥ 0.05يف اجتاهات طلبة املرحلة الثانوية يف حمافظة �إربد
نحو التعلم الإلكرتوين تعزى لأثر تفاعل متغريي اجلن�س والفرع
الدرا�سي ،حيث بلغت قيمة ف ( ، )0.199وبداللة �إح�صائية بلغت
(. )0.655
وميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن معظم �أفراد عينة الدرا�سة
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املقدمة:
التعليمية والرتبوية خطوات وا�سعة وثابتة
تخطو امل�ؤ�س�سات
ّ
نحو التطور العلمي والتقني ،مما يفر�ض على �إداراتها �أن تكون قوية
ومتقدمة وقادرة على مواكبة هذا التطور ،واال�ستفادة منه ومواجهة
حتدياته ،فالتكنولوجيا احلديثة على اختالف مع ّداتها وبراجمها
من حوا�سيب و�ألواح ذكية �أو هواتف ن ّقالة عملت على رفع وترية
والتعليمي يف القطاعات كافة العامة منها واخلا�صة،
إداري
العمل ال ّ
ّ
وقدمت املميزات الكثرية التي �ساعدت يف حتقيق الأهداف ،و�إجناز
املهام املختلفة ب�رسعة و�سهولة فائقة.
وي�ستحوذ مو�ضوع التقنيات احلديثة يف الرتبية والتعليم على
ج ّل اهتمام اجلهات املخت�صة ب�شكل عام ،واهتمام املدار�س ب�شكل
خا�ص ،ويتخذ احلا�سوب ال�شطر الأكرب من هذا االهتمام ،ملا ي�ضاف
تعليمية ومادية متاحة رافقت رواج
له من مميزات و�إمكانيات
ّ
التعليمية
ا�ستخدامه ،في�ستخدم احلا�سوب مل�ساعدة عنا�رص العملية
ّ
الكتابية واملهمات
الروتينية
إدارية
ّ
ّ
يف تنفيذ الكثري من الأعمال ال ّ
التنظيمية املتنوعة ،موفرا بذلك الوقت واجلهد (�سالمة. )2019 ،
ّ
الذكية �أو ما يعرف
وت�أتي تقنيات التعليم بوا�سطة الهواتف
ّ
بالتعلم املتنقل ( )Mobile - learningلتقدم �أ�سلو ًبا خمتل ًف ًا للتعليم
الذي ي�سمح للمتعلم بال�سيطرة على ما يريد تعلمه ،ومن �أين يريد
تعلمه ،ويف �أي وقت يحتاجه ،حيث يقدم هذا النوع من التعليم
تنقال يف ف�ضاءات عديدة كالف�ضاء املادي بعي ًدا عن قيود الغرف
ال�صفية ،والف�ضاء التقني املوجود يف الأجهزة واملعدات ،والف�ضاء
أخريا الف�ضاء
املفهومي �أو املعريف عرب �شبكات الإنرتنت ،و� ً
االجتماعي من خالل التوا�صل مع الأقران و�شبكات التوا�صل
املختلفة (القميزي. )2012 ،
و�أ�شار الده�شان (� )2010إىل � ّأن ا�ستخدام الهواتف النقالة
يف عملية التعليم وا�ستغالل خدماتها يف هذا املجال يدفع به نحو
الذكية
الأف�ضل ،مما يعزز �أهمية التوجه نحو تطبيقات الهواتف
ّ
كنوع من �أنواع التقنيات احلديثة� ،أما حمايل ( )2013ف�إنه يدعو
من هم يف دائرة اتخاذ القرار يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل �إىل
�رضورة مراجعة ا�سرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت؛
لتبني خطط مدرو�سة للتعريف بتقنيات الأجهزة الن ّقالة وتطبيقاتها،
والتوعية بها ب�شكل �أكرب ،حيث �أو�ضحت درا�سته � ّأن الطلبة حري�صون
الذكية خا�صتهم� ،أكرث من حر�صهم على
على حمل �أجهزة الهواتف
ّ
�إح�ضار كتب املقررات التي يدر�سونها ،ويف�ضلون ا�ستخدام تطبيقات
الذكية يف تعلمهم؛ ملا يوفره لهم من و�ضوح و�سهولة يف
الهواتف
ّ
اال�ستخدام.
إن ما يعي�شه العامل حال ًيا من مواجهة جائحة كورون ا �(Co
�ّ
التعليمية اللجوء للتعلم عن بعد
) vied19فر�ض على امل�ؤ�س�سات
ّ
�أو ما يعرف بالتعلم الن ّقال ،كما وو�ضعها حتت وط�أة ا�ستخدام
التقنيات املختلفة ،وتق�صي كل احللول التي من �ش�أنها �أن حتقق
�أهداف التعليم ،وجتعله قادرا على اال�ستمرار ،ففي ظل الو�ضع
ال�صحي الراهن عملت اجلامعات واملدار�س على تبني �أنظمة التعلم
الإلكرتوين ،وانتظم املعلمون والطلبة يف التعامل مع درو�سهم من
قوي يف الو�صول
خاللها ،فكان للهواتف الذكيّة وتطبيقاتها ح�ضورٌ ٌّ
التعليمية من تدري�س وتقومي،
لهذه الأنظمة ،ويف تقدمي اخلدمات
ّ

امللخص:
تعرف درجة توظيف تطبيقات الهواتف
هدفت الدرا�سة �إىل ّ
أردنية ،وتكونت
الذكية يف �إدارة العملية
التعليمية يف املدار�س ال ّ
ّ
ّ
معلما ومعلمة ،مت اختيارهم بالطريقة
عينة الدرا�سة من ()366
ً
ّ
الع�شوائية ،وا�ستخدمت ال ّدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي ،وطورت
ا�ستبانة لهذا الغر�ض بعد الت�أكد من �صدقها وثباتها .وا�ستخدمت
إح�صائية املنا�سبة لتحليل البيانات .و�أظهرت نتائج
الأ�ساليب ال
َّ
الذكية يف �إدارة العملية
الدرا�سة �أن درجة توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
التعليمية كانت متو�سطة ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
ّ
عينة الدرا�سة تعزى ملتغري
أفراد
�
ا�ستجابات
متو�سطات
بني
ا
ي
�إح�صائ ً
ّ
إح�صائية تعزى
اجلن�س ،كما �أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة �
ّ
ين ،ووجود
ملتغري التخ�ص�ص ال
أكادميي ،ول�صالح التخ�ص�ص الإن�سا ّ
ّ
إح�صائية تعزى ملتغري ال�سلطة امل�رشفة ،ول�صالح
فروق ذات داللة �
ّ
القطاع اخلا�ص .و�أو�صت الدرا�سة :رفع كفايات مديري املدار�س
الذكية وتطبيقاتها لتوظيفها يف
حول �آليات اال�ستفادة من الهواتف
ّ
�إدارة العملية التعليمية يف مدار�سهم.
الذكية� ،إدارة العملية
الكلمات املفتاحية :تطبيقات الهواتف
ّ
التعليمية ،مديرو املدار�س.
ّ

Abstract:

The study aimed to identify the degree of
employing smartphone applications in managing the
educational process in Jordanian schools. The sample
consisted of 366 male and female teachers chosen
randomly. The study adopted the descriptive survey
approach, and a questionnaire was developed for this
purpose after verifying its validity and reliability. For
data analysis, appropriate statistical methods were
applied. The study results showed that the degree
of employing smartphone applications in managing
the educational process was medium. Moreover,
there were no statistically significant differences
between the average responses of the study sample
members due to the gender variable. In addition,
the presence of statistically significant differences
was due to the academic specialization variable in
favor of the humanitarian specialization. There were
also statistically significant differences due to the
supervisory authority variable in favor of the private
sector. Finally, the study recommended raising the
competencies of school principals regarding the
mechanisms of making use of smartphones and their
applications in managing the educational process in
their schools.
Keywords: Smartphone applications, educational
administration, school principals in Jordan.
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درجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكيّة
في إدارة العملية التعليميّة في املدارس األردنيّة

أ .نور محمد الطباخي
د .عثمان ناصر منصور

ويف التحول عن الإدارة التقليدية �إىل الإدارة الإلكرتونية .

أكادميي( ،تخ�ص�ص �إن�ساين ،تخ�ص�ص علمي) ؟
ال
ّ
إح�صائية عند
● ●ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة �
ّ
م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة توظيف تطبيقات الهواتف
التعليمية تعزى ملتغري ال�سلطة امل�رشفة،
الذكية يف �إدارة العملية
ّ
ّ
(القطاع احلكومي ،القطاع اخلا�ص) ؟

مشكلة الدراسة
التعليمية حتديات وا�ضحة الختيار الآليات
تواجه امل�ؤ�س�سات
ّ
التعليمية احلديثة ،وحتقيق
والتقنيات املنا�سبة لإدارة العملية
ّ
�أهدافها ب�أف�ضل الطرق و�أكرثها نف ًعا ،ف�سعت هذه امل�ؤ�س�سات
ال�ستخدام التكنولوجيا التي متتاز باملرونة والتفاعل ،والتي تعود
عليها بالفائدة ،وحتقق لها مواكبة التطور احلا�صل ،فقد �أ�شارت
خ�صاونة (� )2016إىل �رضورة رفع كفاية مديري املدار�س يف
توظيف التكنولوجيا ،و�إثراء النهج ،وحت�سني التنفيذ والتقومي
إدارية ،وت�ؤكد الع�سيلي (ّ � )2018أن على
لكثري من املجاالت ال ّ
الإدارة مراعاة متغريات ع�رص املعلوماتية والعوملة وم�سايرتها يف
جوانبها الإيجابية ،بالإ�ضافة �إىل �رضورة تنمية قدرات الإداريني
واملعلمني ب�صورة م�ستمرة مل�سايرة امل�ستجدات التقنية ،كما و�أكد
ك ّل من �رشيف والدو�رسي ( )2019على �أهمية توظيف قادة
املدار�س لو�سائل االت�صال الإلكرتوين ملا لها من �أهمية يف حتقيق
الأهداف املختلفة للمدر�سة.
ومن خالل اطالع الباحثني ور�صدهما �آليات ا�ستخدام
التكنولوجيا يف التعليم والإدارة ،تبني لهما حاجة املعلمني
الذكية يف عملهم ،و�سعي
واملعلمات ال�ستخدام تطبيقات الهواتف
ّ
�إدارات املدار�س ال�ستخدام التطبيقات واال�ستفادة من خدماتها
املتنوعة ،بل و�إىل تبني فكرة ت�صميم تطبيقات خا�صة مبدار�سهم،
الذكية
الأمر الذي دفعهما للت�سا�ؤل «هل تخدم تطبيقات الهواتف
ّ
التعليمية ب�صورة جمدية؟ ” ،و”هل ميكنها �أن تخدم يف
العملية
ّ
التعليمية؟ ” و� ّإن ا�ستطاعت ذلك “هل ت�ستطيع � ّأن تقوم
�إدارة العملية
ّ
بوظائفها املختلفة� ،أم � ّأن خدماتها وتطبيقاتها تنح�رص يف جانب
أردنية با�ستخدام تطبيقات
دون �آخر؟ ”“ ،وهل تقوم املدار�س ال ّ
الذكية يف �إداراتها؟ ”.
الهواتف
ّ
احلالية يف حماولة للك�شف عن
من �أجل ذلك جاءت الدرا�سة
ّ
التعليمية
العملية
إدارة
�
يف
ة
الذكي
درجة توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
عما �إذا كان
يف املدار�س ال ّ
أردنية ،من وجهة نظر املعلمني ،والك�شف ّ
أثري يف ذلك.
جلن�س املعلم �أو لل�سلطة امل�رشفة ت� ٌ

أهمية الدراسة
Ú Úالأهمية النظرية
 تعد هذه الدرا�سة ا�ستجابة حديثة ملجال ا�ستخدام
املدر�سية لرتكيزها على ا�ستخدام تطبيقات
التقنيات يف الإدارة
ّ
التعليمية.
الذكية يف �إدارة العملية
الهواتف
ّ
ّ
 تقدم هذه الدرا�سة تو�صيات ومقرتحات منا�سبة لتطوير
أردنية.
إدارية يف املدار�س ال ّ
وحتديث العملية ال ّ
العربية عامة ومكتبة جامعة ال�رشق الأو�سط
 �إثراء املكتبة
ّ
خا�صة مبو�ضوع ا�ستخدام تطبيقات الهواتف الذكية.
 قد تفيد هذه الدرا�سة الباحثني يف �إجراء املزيد من البحوث
إدارية.
حول توظيف الهواتف الذكية يف العمليات ال ّ
Ú Úالأهمية التطبيقية
 ت�ساعد مديري املدار�س يف معرفة �أهمية ا�ستخدام
التعليمية والإ�رشاف
الذكية لت�سيري و�إدارة العملية
تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
عليها يف ظل التعلم عن بعد.
تدريبية وور�ش
 تفيد امل�رشفني الرتبويني يف عقد دورات
ّ
عمل ملديري املدار�س واملعلمني؛ لتزويدهم بالكفايات واملهارات
الذكية وتفعيلها بال�شكل
الالزمة ال�ستخدام تطبيقات الهواتف
ّ
ال�صحيح.
 ت�ساعد وا�ضعي املناهج يف �صياغة وتطوير مناهج
تكنولوجيا املعلومات و�إثرائها مبحتوى ينا�سب الن�سق العام للحداثة
الذكية.
والتقدم و�آليات التعلم عن بعد با�ستخدام تطبيقات الهواتف
ّ

حدود الدراسة
احلكومية واخلا�صة.
الب�رشية :معلمو املدار�س
Ú Úاحلدود
ّ
ّ
الدرا�سي
الزمنية :الف�صل الدرا�سي الأول للعام
Ú Úاحلدود
ّ
ّ
2021 /2020م.
احلكومية واخلا�صة يف حمافظة
املكانية :املدار�س
Ú Úاحلدود
ّ
ّ
عمان.
عمان يف
لوائي القوي�سمة وق�صبة ّ
العا�صمة ّ
ّ

هدف الدراسة وأسئلتها
تعرف على درجة توظيف تطبيقات
هدفت الدرا�سة
ّ
احلالية ّ
أردنية،
الذكية يف �إدارة العملية
الهواتف
التعليمية يف املدار�س ال ّ
ّ
ّ
من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
الذكية
● ●ال�س�ؤال الأول :ما درجة توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
أردنية من وجهة نظر
يف �إدارة العملية
التعليمية يف املدار�س ال ّ
ّ
املعلمني؟
إح�صائية عند
● ●ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �
ّ
م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة توظيف تطبيقات الهواتف
التعليمية تعزى ملتغري اجلن�س( ،ذكر� ،أنثى)
الذكية يف �إدارة العملية
ّ
ّ
؟
إح�صائية
● ●ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة �
ّ
عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة توظيف تطبيقات
التعليمية تعزى ملتغري التخ�ص�ص
الذكية يف �إدارة العملية
الهواتف
ّ
ّ

حمددات الدراسة
احلالية ب�صدق الأداة وثباتها
حتددت نتائج الدرا�سة
ّ
العينة على فقرات الأداة ،وجمتمع
واملو�ضوعية يف ا�ستجابة �أفراد ّ
الدرا�سة واملجتمعات املماثلة له.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
◄◄الهواتف الذك ّية (: )Smart Phones
تعرف �إجرائ ًيا ب�أنها :الهواتف املحمولة املزودة مبجموعة
الهاتفية �أو �إر�سال
من الوظائف املتقدمة تتعدى �إجراء املكاملات
ّ
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الن�صية ،فهي متتلك قدرات متنوعة كالتقاط
الر�سائل
ّ
ال�صور ،تصنيفات تطبيقات اهلواتف الذكيّة
ين
ومقاطع الفيديو ،وعر�ضها بالإ�ضافة �إىل �إر�سال الربيد الإلكرتو ّ

وا�ستقباله ،وت�صفح مواقع الإنرتنت ،كما وميكننا ربطها ب�أجهزة
�أخرى فتوفر �إمكانيات غري حمدودة.
◄◄تطبيقات الهواتف الذك ّية (: )Mobile Application
تعرف �إجرائ ًيا ب�أنها :برامج حمو�سبة م�صممة لتعمل على
الهواتف املحمولة �أو الأجهزة اللوحية �أو حتى ال�ساعات ،هدفت يف
البداية لزيادة كفاءة بع�ض املهام يف الهواتف املحمولة� ،إال �أنها
وتقدما ملحوظً ا ،ف�أ�صبحت تقدم خدمات
انت�شارا وا�س ًعا
حققت
ً
ً
م�شابهة خلدمات جهاز احلا�سوب مثل الألعاب ،وحتديد املواقع،
والربامج املكتبية ،وت�صفح الإنرتنت ،وتدوين املالحظات وغريها.
◄◄�إدارة العملية التعليم ّية:
تعرف �إجرائ ًيا ب�أنها :جملة العمليات والأن�شطة واملهام
والإجراءات املرتابطة واملتكاملة مع بع�ضها البع�ض ،والتي يقوم
بها جمموعة من الرتبويني امل�ؤهلني ،يف �سبيل �ضبط جميع النواحي
التعليمية ،وبهدف
الإدارية ،والنواحي العملية والنظرية للعملية
ّ
تطبيق النظام التعليمي ،وحتقيق �أهدافه.

األدب النظري
التعليمية ق�صارى جهدها للحاق بالركب
تبذل امل�ؤ�س�سات
ّ
املدر�سية الفاعلة هي التي
التكنولوجي ،فالإدارة
الرقمي والتطور
ّ
ّ
ّ
لها القدرة على ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف ممار�سة الن�شاط
إداري ب�شتى �أ�شكاله ،كت�سجيل الطلبة ،ومرا�سالت �أولياء الأمور،
ال ّ
والروتينية وغريها ،كما وتعزز التقنيات،
الكتابية
وتخفيف الأعباء
ّ
ّ
وو�سائل االت�صال ،وارتباط املدر�سة باملجتمع املحلي ب�شكل جيد
الرتبوية (عبد الغفار. )2013 ،
مما يخدم �أهدافها
ّ
الذكية قائمة تقنيات االت�صاالت ال ّنقالة
وتت�صدر الهواتف
ّ
التعليمية
ورواجا ،وامل�ستخدمة يف الكثري من البيئات
توافرا
الأكرث
ً
ّ
ً
والرتفيهية احلديثة ،واملنت�رشة بني �رشائح املجتمع كافة ،بغ�ض
ّ
االجتماعية ،فهي
االقت�صادية �أو
الثقافية �أو
النظر عن م�ستوياتهم
ّ
ّ
ّ
قادرة على تقدمي خدمات جيدة ،من خالل تطبيقاتها املتنوعة
وامل�صممة خلدمة م�ستخدميها على اختالف �أهدافهم.
الذكية وتطبيقاتها �إ�ضافات كثرية جعلت
قدمت الهواتف
ّ
اليومية �أ�سهل و�أب�سط ،ومما يزيد من فعاليتها
تفا�صيل الأعمال
ّ
�أنها تواكب منط التغريات ال�رسيعة ،حيث االعتماد املفرط على
التكنولوجيا الرقمية ،وا�ستخدام هذه التطبيقات يف �إدارة العملية
التعليمية يرثيها ويقدم لها �أ�سلو ًبا جدي ًدا يف العمل.
ّ
عرف كل من مورانز و�سالز (Moranz & Salz ,2013:
حيث ّ
خ�صي�صا
الذكية �أ ّنها “جزء من برامج م�صممة
 )8تطبيقات الهواتف
ً
ّ
للت�شغيل على الأجهزة املحمولة ،مثل الهاتف الذكي ()Smartphone
�أو الألواح
الذكية ( ، )Tabletsوتعمل فور تثبيتها على اجلهاز
ّ
املحمول مع نظام ت�شغيله بحيث ي�سمح لها النظام بامتالك بع�ض
خ�صائ�ص و�إمكانيات اجلهاز”.
�أما فيتون وكويلو ( )Vittone & Cuello , 2013: 12فقدما
الذكية ب�أ ّنها “جزء من برنامج
تعريفا مب�سطً ا لتطبيقات الهواتف
ّ
تقدم للجهاز املحمول ما يقدمه الربنامج الفعلي جلهاز احلا�سوب”.

الذكية ت�صنيفات خا�صة ت�ساعد يف فهم
لتطبيقات الهواتف
ّ
الهدف الأ�سا�سي لها ولآلية ا�ستخدامها ،وقد بني مورانز و�سالز
( )Moranz & Salz ,2013جمموعة من هذه الت�صنيفات منها
تطبيقات التوا�صل
االجتماعي مثل الفي�س بوك (، )Facebook
ّ
وات�س �آب ( ، )WhatsAppيوتيوب ( ، )YouTubeوتطبيقات الت�سوق
ال
إلكرتونية مثل موداني�سا ( ، )Modanisaوجويل �شيك (، )Jollychic
ّ
ل
ا
والتطبيقات
إخبارية مثل تطبيق نب�ض ( ، )Nabdوتطبيق اجلزيرة،
ّ
اخلدمية ،والتي ت�صمم من �أجل امل�ؤ�س�سات احلكومية،
والتطبيقات
ّ
�أو من �أجل �رشكات خا�صة لتقدمي خدماتها من خاللها وب�شكل
أردنية (Jordan MOI
�إلكرتوين كامل ،كتطبيق وزارة الداخلية ال ّ
ين
أرد
ل
ا
إ�سالمي
ل
ا
 ، )eServicesتطبيق دائرة الإفتاء ،وتطبيق البنك
ّ
( )Jordan Islamic Bankكما توجد التطبيقات املزودة للمعلومات
مثل ويكيبيديا ( ، )Wikipediaوتطبيق (. )Google Books
خ�صي�صا من �أجل
وهناك جمموعة من التطبيقات امل�صممة
ً
التعليمية ،ومن �أجل م�ساعدة الطلبة واملعلمني،
تقدمي اخلدمات
ّ
مثل :تطبيق ( )Evernoteامل�ستخدم لكتابة املالحظات ،وتخزين
امل�ستندات ،وتطبيق ( )Student Buddyالذي يقوم بتنظيم املهام
الدرا�سية ومواعيد ت�سليم الواجبات واملحا�رضات ،وتطبيق(  (�Plick
 )ersامل�ستخدم يف تقومي معرفة الطلبة (كوتريل وموري�س. )2016 ،
الذكية التي
أي�ضا جمموعة من تطبيقات الهواتف
ويوجد � ً
ّ
مت برجمتها وت�صميمها لإدارة املدار�س ،ولتقدمي اخلدمات
إدارية ،مثل :تطبيق مدر�ستي ( ، )MySchoolوتطبيق املدر�سة
ال ّ
الذكية ( ، )SmartSchoolاللذان يقدمان خدمات ك�إح�صائيات
ّ
الطلبة ،و�إح�صائيات الغياب ،و�إر�سال وا�ستقبال �سجالت املتابعة
إلكرتونية ،واملالحظات اخلا�صة بالطلبة ،وا�ستعرا�ض مواعيد
ال
ّ
املذاكرة واالمتحانات ،بالإ�ضافة لعر�ض �أ�سماء املعلمني وموادهم،
و�إمكانية التوا�صل معهم ،واال�ستعالم عن الأق�ساط املدفوعة
واملتبقة.

استخدام تطبيقات اهلواتف الذكيّة يف التعليم
الذكية وتطبيقاتها ب�أ�شكالها املختلفة
ميكن ا�ستخدام الهواتف ّ
التعليمية� ،سواء من حيث امل�ساعدة يف �إدارة التعليم من
يف العملية
ّ
خالل ر�سائل الو�سائط املتعددة� ،أو يف التدري�س والتدريب ،فهي
تقدم بع�ض التقنيات احلديثة التي ميكن اال�ستفادة منها ،كتقنية
التعرف على ال�صوت ،حيث ي�ستطيع املتعلم ا�ستخدام �صوته لإدخال
املحكية �إىل ن�صو�ص
املعلومات و�إمالئها فيتم ترجمة الكلمات
ّ
أجنبية ،ويف
مكتوبة ،وهي ذات فائدة كبرية يف درا�سة اللغات ال ّ
ت�سجيل املحا�رضات وحتويلها �إىل ن�صو�ص ،كما ميكنها امل�ساعدة
يف االختبارات
ال�شفوية ،وعمليات البحث ال�رسيعة (. )Itmazi,2010
ّ
�إن ا�ستخدام الهواتف الذكية وتطبيقاتها يف التعليم �إحدى
�أهم تطلعات ومهارات القرن الواحد والع�رشين �إذ ميتاز ب�أنه تعلم
متنوع ومتكامل وخا�صة �إذا ما مت �إي�صاله ب�شبكة الإنرتنت ،فهو
أي�ضا تعلم طويل الأمد ،ر�سمي وغري ر�سمي ،ميكن اال�ستفادة منه
� ً
�صف ًيا �أو مكتب ًيا ،داخل �أو خارج املنزل ،خمربي ًا �أو حتى ميداني�أ،
تكيفي واقت�صادي متعدد الفر�ص ،ومتمركز حول الطالب
وهو تعلم ّ
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درجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكيّة
في إدارة العملية التعليميّة في املدارس األردنيّة

أ .نور محمد الطباخي
د .عثمان ناصر منصور

و�أن�شطته ،رغم �أنه يواجه حتديات تربوية و�سيا�سية كثرية �أهمها
مهارات املعلمني التكنولوجية ،والتي حتتاج لدعم وتطوير ومتابعة
من اجلهات املعني (. )Abu Maliq et al, 2015
وي�شري ال�صاوي (� )2019إىل جمموعة من التحديات التي
الذكية وا�ستخدامها يف جماالت عدة،
تواجه تطبيقات الهواتف
ّ
�أهمها عدم وجود اخلربة الكافية لأفكار التطبيقات التي تتوافق
مع احتياجات امل�ستفيدين ،وي�ؤكد على �رضورة �إخ�ضاع العاملني
للتدريب يف حال ا�ستخدام تطبيقات جديدة ،واحلاجة للخرباء
أفكارا متنوعة
واملخت�صني من �أجل ت�صميم وتنفيذ تطبيقات حتمل � ً
والرتفيهية،
والتاريخية
والتعليمية
ال�سيا�سية
تخدم املو�ضوعات
ّ
ّ
ّ
ّ
ولتعريف امل�ستخدمني بالتطبيقات وما تقدمه من خدمات ،ف�إ ّنه
من ال�رضوري الإعالن عنها والرتويج لها ب�شكل جيد ،بالإ�ضافة �إىل
عدم حتميل امل�ستخدمني �أي عبء مادي عند ا�ستخدام وحتميل هذه
التطبيقات ،لتحقيق الفائدة املرجوة منها.

كالقبول والت�سجيل و�إدارة االختبارات وتناقل الوثائق وامل�ستندات،
إدارية املقدمة للمعلمني ولأولياء الأمور وللمجتمع
واخلدمات ال ّ
املحلي ،بالإ�ضافة لكل من املكون التقني والإر�شادي والأخالقي
والالئحي.

الدراسات السابقة ذات الصلة
قدمت يون�س ( )2013درا�سة هدفت �إىل تق�صي درجة �أهمية
توافر متطلبات ا�ستخدام الأجهزة املحمولة يف تدري�س اللغة
أ�سا�سية العليا من وجهة نظر املعلمني
الإجنليزية لطلبة املرحلة ال
ّ
العينة التي �أجريت
أفراد
�
عدد
وبلغ
عمان اخلا�صة،
ّ
يف مدار�س ّ
معلما ومعلمة ملادة اللغة الإجنليزية من
عليها الدرا�سة ()205
ً
عمان واجلامعة ،وا�ستخدمت
عمان اخلا�صة للوائي ق�صبة ّ
مدار�س ّ
اال�ستبانة ك�أداة جلمع البيانات الالزمة ،وفق املنهج الو�صفي
امل�سحي ،و�أظهرت الدرا�سة جمموعة من النتائج كان منهاّ � :أن درجة
�أهمية توافر متطلبات ا�ستخدام الأجهزة املحمولة يف تدري�س اللغة
إجنليزية مرتفعة ،و�أظهرت كذلك عدم وجود فروق ذات داللة
ال
ّ
إح�صائية تعزى ل�سنوات اخلربة �أو املتطلبات املادية ،بينما وجدت
�
ّ
إح�صائية يف جمال املتطلبات املعنوية واملهنية.
�
داللة
ذات
فروق
ّ
كما وقدم ك ّل من �أوزداملي و�أوزونبويلو (& Ozdamli
 )Uzunboylu, 2015درا�سة �سعت �إىل الك�شف عن كفاية وت�صورات
املعلمني والطلبة يف املدار�س الثانوية يف �شمال قرب�ص فيما يتعلق
بالتعلم عن طريق الهاتف املحمول ،كما وهدفت �إىل مقارنة قدرات
وت�صورات املعلمني والطلبة فيما يتعلق بالتعلم عن طريق هذه
عينة تكونت
التكنولوجيا ،مت فيها احل�صول على البيانات عن طريق ّ
معلما و (( 1556طال ًبا من ( )32مدر�سة ،وخل�صت
من ()467
ً
نتائجها �إىل � ّأن املعلمني والطلبة يرغبون يف ا�ستخدام التعلم
بوا�سطة الهاتف املحمول يف التعليم ،وت�صوراتهم �إيجابية ولكن
م�ستويات كفاية التعلم عن طريق الهاتف لي�ست بالدرجة اجليدة.
�أما الي وهواجن ( )Lai & Hwang, 2015قدما درا�سة هدفت
�إىل معرفة وجهات نظر معلمي املدار�س الثانوية حول تطبيق
ا�سرتاتيجيات التعلم الن ّقال املختلفة على دورات العلوم� ،ضمن
الربنامج الوطني للتعلم الن ّقال يف تايون ،والذي �شمل ( )38مدر�سة
خمتارة مت تدريب املعلمني فيها على ا�سرتاتيجيات التعلم الن ّقال،
ومت جمع ( )324ا�ستبانة و ( )292خطة تدري�سية من املعلمني
الذين طبقوا ا�سرتاتيجيات و�أن�شطة التعلم الن ّقال ،واتبعت الدرا�سة
املنهج الو�صفي التحليلي ،و�أظهرت نتائجها � ّأن تنفيذ هذه الأن�شطة
يف �سياق التدري�س جمدية ومتوقعة عالوة على �رضورة تكثيف
برامج التدريب للمعلمني فيما يخ�ص التعلم الن ّقال.
وقدمت اخلثعمي ( )2016درا�سة �سعت فيها ملعرفة مدى
الذكية من قبل
تداول املعلومات من خالل تطبيقات الهواتف
ّ
طالبات مرحلة البكالوريو�س يف كلية علوم احلا�سب واملعلومات
بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،وقامت بجمع املعلومات
عينة بلغت ( )124طالبة ،م�ستخدمة اال�ستبانة �أداة للدرا�سة
من ّ
ومطبقة املنهج امل�سحي ،وخل�صت نتائج الدرا�سة �إىل � ّأن ن�سبة
االجتماعي كانت ( )100%و� ّأن
ا�ستخدام تطبيقات التوا�صل
ّ
الطالبات ي�ستخدمن التطبيقات يف الو�صول �إىل املعلومات ب�شكل
كبري.

إدارة العملية التعليميّة
عموما ب�أنها :جمموعة العمليات املت�شابكة التي
تعرف الإدارة
ً
ّ
تتواجد من �أجل حتقيق جملة من الأغرا�ض امل�شرتكة ،و�إذا ما نظر
�إليها يف ميدان التعليم ،ف�إنها ت�صبح جمموعة العمليات املت�شابكة
التعليمية؛ لتحقيق
املتكاملة فيما بينها داخل �أو خارج امل�ؤ�س�سات
ّ
الأغرا�ض املن�شودة من الرتبية �أو التعليم �أو املدر�سة ،فهي و�سيلة
ولي�ست غاية (البيومي وال�رشيف وعبد العليم. )2013 ،
التعليمية
الذكية يف �إدارة العملية
ّ
� ّإن ا�ستخدام تطبيقات الهواتف ّ
إدارية بطرق
يع ّد و�سيلة فاعلة ميكنها �أن ت�ؤدي عدي ًدا من الأدوار ال ّ
إلكرتونية احلديثة،
جديدة ومطورة ،في�ضفي عليها طابع الإدارة ال
ّ
والتي تتمتع مبجموعة من املميزات كما يذكرها خليل (، )2014
واملعلوماتية ،وتقليل
التكنولوجية
منها �إحلاق املدر�سة بركب الثورة
ّ
ّ
التكلفة والوقت واجلهد امل�ستغرق يف �أداء العديد من �أعمال املدر�سة
املجتمعية يف العملية
والفنية ،وتو�سيع فر�ص امل�شاركة
إدارية
ّ
ّ
ال ّ
الذكية التي ت�رشكهم يف ذلك،
الهواتف
اجلميع
المتالك
ة
التعليمي
ّ
ّ
إدارية،
ل
ا
املعلومات
وا�سرتجاع
وتخزين
جمع
يف
والدقة
ال�رسعة
ّ
املدر�سية ،كما
إدارية
ّ
والتخل�ص من الروتني يف ت�أدية الأعمال ال ّ
التعليمية
وت�ضمن ح�صول املتعلمني على �أف�ضل و�أ�رسع اخلدمات
ّ
الدرا�سي ،بالإ�ضافة �إىل تقليل الأعمال الورقية
وعلى مدار العام
ّ
وتقلي�ص الأعباء على العاملني.
الذكية يف �إدارة العملية
وليتم توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
التعليمية ب�صورة فاعلة ،يتوجب االهتمام مبكونات ُتعرف مبكونات
ّ
الرقمية)  ،والتي
ين (التعليم املرتبط بالتكنولوجيا
التعليم الإلكرتو ّ
ّ
من �ش�أنها امل�ساعدة يف و�ضع البنود الأ�سا�سية التي يقوم عليها
الذكية.
ا�ستخدام تقنية تطبيقات الهواتف
ّ
ومن هذه املكونات وفق ما �أوردها عامر ( )2015املكون
التدري�سي املخت�ص بعمليات التدري�س الإلكرتوين (�أهدافه ،حمتواه،
ّ
ا�سرتاتيجيات تقدميه ،والو�سائط امل�ضافة)  ،واملكون التقوميي
املخت�ص بعمليات القيا�س والتقومي الإلكرتونية ،واملكون
الت�صميمي املخت�ص بت�صميم وتطوير الربجميات امل�ستخدمة يف
إدارية اخلا�صة
التعليم ،واملكون الإداري املخت�ص ّ بالعمليات ال ّ
إدارية املقدمة للطلبة
بالتعليم الإلكرتو ّ
ين ،من حيث اخلدمات ال ّ
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فراح و�أبو داوود ( )Farrah & Abu - Dawood,2016قدما
�أما ّ
درا�سة حملت عنوان ا�ستخدام تطبيقات الهواتف املحمولة يف عملية
التعليم والتعلم ،والتي هدفت �إىل تعرف فوائد و�صعوبات وقرارات
ا�ستخدام تطبيقات الهاتف املحمول ،و�أجريت الدرا�سة يف ق�سم
اللغة الإجنليزية يف جامعة اخلليل ،وجلمع البيانات واملعلومات
�أعدت ا�ستبانة لإظهار االجتاهات العامة للطلبة نحو �آثار ا�ستخدام
تطبيقات الهاتف املحمول يف الف�صول الدرا�سية ،بالإ�ضافة �إىل
املقابالت للك�شف عن املواقف العامة للطلبة واملعلمني وال�صعوبات
واحللول ،واتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،و�أظهرت �أن
معظم الطلبة ا�ستجابوا ب�شكل �إيجابي ال�ستخدام تطبيقات الهاتف
املحمول يف عمليات التعليم والتعلم ،و� ّأن جميع الطلبة ميتلكون
التجارية
ذكية خا�صة ،وي�ستخدمون تطبيقات العالمات
ّ
هواتف ّ
املتنوعة يف تعلمهم ،كما �أنهم يفهمون ويتعلمون ب�شكل �أف�ضل من
خاللها.
�أما درا�سة العزام ( )2017فقد هدفت �إىل التعرف على درجة
أردنية اخلا�صة
ا�ستخدام طلبة تكنولوجيا التعليم يف اجلامعات ال ّ
الذكية يف عملية تعلمهم ،حيث جمعت البيانات من طلبة
للهواتف
ّ
تكنولوجيا التعليم يف اجلامعات مو�ضوع الدرا�سة موزعة)45( :
طال ًبا يف جامعة ال�رشق الأو�سط )55( ،طال ًبا يف جامعة جدارا،
وا�ستخدمت اال�ستبانة �أداة للدرا�سة ،واعتمدت املنهج الو�صفي
الكلية ال�ستخدام طلبة
امل�سحي ،و�أ�سفرت نتائجها عن � ّأن الدرجة
ّ
الذكية
للهواتف
اخلا�صة
أردنية
ّ
تكنولوجيا التعليم باجلامعات ال ّ
يف التعليم متو�سطة ،و�إىل عدم وجود فروق تعزى ملتغري اجلن�س
الدرا�سية.
واجلامعة ،يف املقابل وجود فروق ملتغري ال�سنة
ّ
و�أجرى كل من مو�سى ومفتاح ( )2020درا�سة متحورت حول
ا�ستخدام طلبة الدرا�سات العليا بكليتي الآداب واالقت�صاد بجامعة
الذكية يف احل�صول على املعلومات،
الليبية للهواتف
عمر املختار
ّ
ّ
الذكية من
بهدف معرفة �إيجابيات و�سلبيات ا�ستخدام الهواتف
ّ
وجهة نظرهم ،والتعرف على التطبيقات الأكرث ا�ستخداما للح�صول
على املعلومات ،ومعرفة املهارات التي ميتلكها جمتمع الدرا�سة يف
الذكية ،بالإ�ضافة �إىل ال�صعوبات التي تواجههم
ا�ستخدام الهواتف
ّ
الذكية للبحث عن املعلومات ،حيث مت توزيع
عند ا�ستخدام الهواتف
ّ
( )85ا�ستبانة ا�سرتجع منها (� )74صاحلة للدرا�سة ،واعتمدت
الدرا�سة على املنهج الو�صفي امل�سحي ،وتو�صلت نتائجها �إىل
الذكية يف احل�صول
�إقبال الطلبة ب�شكل كبري على ا�ستخدام الهواتف
ّ
على املعلومات ،و� ّأن �أهم �أ�سباب ذلك يعود �إىل �سهولة ا�ستخدام
التطبيقات و�إىل انت�شارها الوا�سع مثل تطبيقات �شبكات التوا�صل
االجتماعي ،وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة عقد امل�ؤمترات والندوات
العلمية للتعريف ب�أهمية ا�ستخدام هذه التكنولوجيا يف احل�صول
على املعلومات.
وقدم نيكولوبولو ( )Nikolopoulou, 2020درا�سة حملت عنوان
ت�صورات معلمي املدار�س الثانوية اليونانية ال�ستخدام الهاتف
الدرا�سية الفوائد والقيود
اللوحية يف الف�صول
املحمول والأجهزة
ّ
ّ
واملخاوف ،مت فيها �إر�سال ا�ستبيان ب�أ�سئلة مفتوحة �إىل ()64
معلما من تخ�ص�صات خمتلفة ،م�ستخدما املنهج الو�صفي التحليلي،
ً
الذكية
أجهزة
ل
ا
ا�ستخدام
من
الفوائد
أهم
�
أن
�
إىل
�
الدرا�سة
خل�صت
حيث
ّ
ّ
تكمن يف حتفيز الطلبة وم�شاركتهم الأن�شطة ،وت�صميم الدر�س

التفاعلي املمتع ،و�سهولة الو�صول �إىل املعلومات ومعرفة الطلبة
بالتكنولوجيا ،بينما متثلت العوائق يف نق�ص املعدات والقوانني
التي متنع ا�ستخدام الهواتف املحمولة داخل املدر�سة ،و�سلوكيات
الطلبة وان�شغالهم بالأجهزة.
�صباح وهادزيالكو�س وجندي وفرحانة(  (�Sab
كما وقدم ّ
 )bah, Hadzilacos, Najdi, & Farhana,2020ورقة بحثية بعنوان
التعلم الإلكرتوين وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف التعلم يف
املدار�س الفل�سطينية :نحو مهارات القرن الواحد والع�رشين ،حيث
هدفت هذه الورقة �إىل تقييم التعلم الإلكرتوين وتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف التعليم يف املدار�س الفل�سطينية الأ�سا�سية والثانوية
يف �ضوء املبادرات امل�ستندة �إىل التعلم الإلكرتوين كجزء من م�رشوع
ممول من التعاون التقني البلجيكي ل�صالح وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية ،حيث مت قيا�س املتغريات ذات الداللة �أو املغزى التي
�أحدثتها املبادرات خالل الفرتة من  2014وحتى  2015وذلك على
م�ستوى الوزارة و�أطراف العالقة من مديري مدار�س ومعلمني ،وطلبة
و�أولياء �أمورهم ،و�أ�رسهم ،وبالإعتماد على املجموعات املركزة
ك�أداة �أ�سا�سية جلمع البيانات املتعلقة باملمار�سات التعليمية
اجلديدة لتطوير مهارات القرن الواحد والع�رشين ،ومن خالل حل
امل�شكالت ،والعمل اجلماعي ،وتوظيف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف مبادراتهم كاداة �أ�سا�سية للمهارات احلياتية ،ظهرت
بعدها نتائج متثلت يف حتول وا�ضح يف �سلوك املعلمني والطلبة �إذ
جعلت ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط التعليم �أكرث فاعلية و التعلم
�أكرث متعة ،مع حت�سن ملحوظ يف م�شاركة الطلبة اخلجولني وذوي
التح�صيل املتدين يف �أن�شطة التعلم ،كما �أظهرت حاجة املعلمني �إىل
املزيد من املمار�سة الكت�ساب مهارات القرن الواحد والع�رشين ،و�أن
ال�سيا�سة التعليمية بحاجة �إىل ت�ضمني مواد ت�شجع على اكت�ساب
املهارات ،و على حتفيز املعلمني وتدري�سهم� ،أما عن العقبات فقد
متثلت يف البنية التحتية للمدار�س ،وكثافة املناهج ،والثقافة
املدر�سية ،ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
�سعت هذه الدرا�سة �إىل توظيف نتائج الدرا�سات ال�سابقة يف
تف�سري نتائجها ،وا�ستفادت منها يف �إعداد الأدب النظري واختيار
عينة الدرا�سة ،ومنهجيتها ،وكيفية تطوير �أداتها� ،إال �أنها متيزت عن
ّ
الدرا�سات ال�سابقة كونها تبحث يف درجة توظيف تطبيقات الهواتف
التعليمية ،فتحاول الك�شف عن جانب جديد
الذكية يف �إدارة العملية
ّ
ّ
من جوانب ا�ستخدام هذا النوع من التكنولوجيا ،والدور الذي ميكن
إدارية
� ّأن حتققه تطبيقات الهواتف
الذكية يف خدمة العمليات ال ّ
ّ
املتعددة� ،إ�ضافة �إىل �أنها من الدرا�سات القليلة التي تطبق داخل
أردنية حول هذا املو�ضوع ،وقد ت�شكل �إنطالقة لإجراء
املدار�س ال ّ
التعليمية ،وت�سلط ال�ضوء على
درا�سات م�شابهة تخدم �إدارة العملية
ّ
الذكية فيها.
ا�ستخدام تطبيقات الهواتف
ّ

منهج الدراسة
احلالية،
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي امل�سحي يف الدرا�سة
ّ
باعتباره املنهج الأن�سب ملثل هذا النوع من الدرا�سات ،وذلك بهدف
الذكية يف �إدارة
التعرف على درجة توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
أردنية.
العملية
التعليمية يف املدار�س ال ّ
ّ
56

درجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكيّة
في إدارة العملية التعليميّة في املدارس األردنيّة

أ .نور محمد الطباخي
د .عثمان ناصر منصور

الذكية يف �إدارة العملية
لقيا�س درجة توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
أردنية ،من خالل الرجوع �إىل الأدب النظري
التعليمية يف املدار�س ال ّ
ّ
والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة� ،إذ تكونت اال�ستبانة يف �صورتها
عينة الدرا�سة على
الأولية من ( )43فقرة ،وقد وزعت �إجابات ّ
تبعا ملقيا�س (ليكرت اخلما�سي) ( ( ،كبرية ج ًدا ()5
فقرات اال�ستبانة ّ
درجات ،كبرية ( )4درجات ،متو�سطة ( )3درجات ،قليلة (درجتان)
 ،قليلة ج ًدا (درجة واحدة) ) .

جمتمع الدراسة
أردنية
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املدار�س ال ّ
عمان،
يف لوائي القوي�سمة وق�صبة عمان يف حمافظة العا�صمة ّ
للف�صل الأول للعام الدرا�سي (2021 /2020م)  ،والبالغ عددهم
( )15172معلم ًا ومعلمة موزعني وفق اجلدول (. )1
الجدول ()1

صدق أداة الدراسة
للتحقق من �صدق املحتوى لال�ستبانة ،مت توزيعها ب�صورتها
الأولية على جمموعة من املحكمني ،وذلك لإبداء الر�أي حول فقراتها
و�صياغتها اللغوية ،وو�ضوح املعنى ،ومالءمة الفقرات للمجال الذي
تنتمي �إليه ،ومت الأخذ ب�آراء املحكمني وتوجيهاتهم ،و�أ�صبحت
علما ب�أنه مت
اال�ستبانة ب�صورتها النهائية مكونة من ( )43فقرةّ .
ت�صميم اال�ستبانة �إلكرتون ًيا لي�سهل توزيعها وا�سرتجاع ا�ستجابات
العينة.
�أفراد ّ
كما ومت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني درجة كل فقرة
من فقرات اال�ستبانة مع املجال الذي تنتمي �إليه ،واجلدول ()3
يو�ضح ذلك.

توزع أفراد مجتمع الدراسة في لوائي القويسمة وقصبة عمّان

عدد املعلمني واملعلمات

املديرية

املجموع

الذكور

الإناث

عمان
لواء ق�صبة ّ

2164

6291

8455

لواء القوي�سمة

1479

5238

6717

املجموع الكلي

3643

11529

15172

عيّنة الدراسة
عينة الدرا�سة بطريقة ع�شوائية من املعلمني
اختريت ّ
عمان)
واملعلمات يف املدار�س ال ّ
أردنية يف لوائي (القوي�سمة وق�صبة ّ
عينة الدرا�سة وف ًقا
 ،وبلغ عددهم ( )366معلم ًا ومعلمة ،ووزع �أفراد ّ
ملتغريات (اجلن�س ،ال�سلطة امل�رشفة)  ،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.

الجدول ()3
معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه

رقم معامل رقم معامل رقم معامل رقم
الفقرة الإرتباط الفقرة الإرتباط الفقرة الإرتباط الفقرة

الجدول ()2

1

توزع أفراد عيّنة الدراسة وفق متغيراتها

املتغريات

**.85

12

**.73

22

**.86

30

معامل
لإرتباط
**.81

2

**.78

13

**.58

23

**.76

31

**.75

الفئات \ امل�ستويات

التكرار

الن�سبة املئو ّية
()%

3

**.71

14

**.57

24

**.74

32

**.76

ذكر

110

1.30

4

**.73

15

**.75

25

**.87

33

**.89

�أنثى

256

9.69

5

**.84

16

**.73

26

**.83

34

**.80

366

0.100

6

**.74

17

**.84

27

**.91

35

**.85

علمي

173

3.47

7

**.86

18

**.82

28

**.83

36

**.90

�إن�ساين

193

7.52

8

**.80

19

**.70

29

**.83

37

**.88

366

0.100

9

**.75

20

**.71

38

**.79

قطاع حكومي

203

5.55

10

**.85

21

**.81

39

**.89

قطاع خا�ص

163

5.44

11

**.78

40

**.89

366

0.100

41

**.68

42

**.86

43

**.91

اجلن�س
املجموع
أكادميي
التخ�ص�ص ال
ّ
املجموع
ال�سلطة امل�رشفة
املجموع

يظهر اجلدول (ّ � )2أن ن�سبة الذكور بلغت ( )1.30من �أفراد
عينة الدرا�سة ،يف حني بلغت ن�سبة الإناث ( ، )9.69ومن حيث
ّ
إن�سانية بن�سبة ()7.52
أكادميي جاءت التخ�ص�صات ال
التخ�ص�ص ال
ّ
ّ
� ،أما التخ�ص�صات العلمية بلغت ن�سبتها ( ، )3.47ومن حيث ال�سلطة
عينة الدرا�سة من القطاع احلكومي
امل�رشفة بلغت ن�سبة �أفراد ّ
( ، )5.55ومن القطاع اخلا�ص بلغت ن�سبة (. )5.44

** دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (. )α=05.

يبني اجلدول (� )3أن قيم معامالت االرتباط بني فقرات
اال�ستبانة وجماالتها تراوحت بني ( ، )0.91 - 0.57وهي قيم
مقبولة �إح�صائ ًيا ،وذلك يبني متتع الأداة بدرجة منا�سبة من ال�صدق.

أداة الدراسة
لتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحثان بتطوير ا�ستبانة
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الجدول ()5

ثبات أداة الدراسة
عينة ا�ستطالعية
للتحقق من الثبات ،مت تطبيق اال�ستبانة على ّ
معلما ومعلمة ،ومت ح�ساب معامل الثبات با�ستخدام
مكونة من (ً )30
معامل كرونباخ �ألفا ( )Cronbach – Alphaلكل جمال من جماالت
اال�ستبانة ،واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.

المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة والرتب لدرجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكيّة
مرتبة تنازليًا

املجاالت
الذكية لإدارة
.2تطبيقات الهواتف
ّ
التقيمية
العملية
ّ
الذكية لإدارة
.1تطبيقات الهواتف
ّ
التدري�سية
العملية
ّ
الذكية لإدارة
.3تطبيقات الهواتف
ّ
�ش�ؤون الطلبة
الذكية لإدارة
الهواتف
.4تطبيقات
ّ
�ش�ؤون العاملني

الجدول ()4
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا للمجاالت والدرجة الكليّة لفقرات االستبانة

املجال

معامل ثبات
كرونباخ �ألفا

التدري�سية
الذكية لإدارة العملية
املجال الأول :تطبيقات الهواتف
ّ
ّ

.939

التقيمية
الذكية لإدارة العملية
املجال الثاين :تطبيقات الهواتف
ّ
ّ

.899

الذكية لإدارة �ش�ؤون الطلبة
املجال الثالث :تطبيقات الهواتف
ّ

.934

الذكية لإدارة �ش�ؤون العاملني
املجال الرابع :تطبيقات الهواتف
ّ

.965

يالحظ من اجلدول (� )4أن قيم معامالت الثبات (كرونباخ
�ألفا) ملجاالت اال�ستبانة تراوحت بني ( ، )0.965 – 0.899وتعد
هذه القيم مقبولة �إح�صائياً ،وبذلك تتمتع الأداة بدرجة منا�سبة من
عينة الدرا�سة.
الثبات ،مما يجعلها قابلة للتطبيق على ّ

املعاجلة اإلحصائية
ملعاجلة بيانات الدرا�سة �إح�صائ ًيا مت ا�ستخدام معامل
ارتباط بري�سون ،ومعامل كرونباخ �ألفا ،واملتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،بالإ�ضافة �إىل اختبار ( )t - testللإجابة
عن �أ�سئلة الدرا�سة.
احل�سابية
وكانت فئات احلكم على الفقرات وف ًقا للمتو�سطات
ّ
على النحو الآتي:
Ú Úدرجة قليلة ج ًدا :ومتثلها الفقرات التي يرتاوح متو�سطها
من (. )1.80 - 1
Ú Úدرجة قليلة :ومتثلها الفقرات التي يرتاوح متو�سطها من
(. )2.60 - 1.81
Ú Úدرجة متو�سطة :ومتثلها الفقرات التي يرتاوح متو�سطها
من (. )3.40 - 2.61
Ú Úدرجة مرتفعة :ومتثلها الفقرات التي يرتاوح متو�سطها من
(. )4.20 - 3.41
Ú Úدرجة مرتفعة ج ًدا :ومتثلها الفقرات التي يرتاوح متو�سطها
من (. )5 - 4.21

نتائج الدراسة
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول« :ما درجة توظيف
تطبيقات الهواتف الذك ّية يف �إدارة العملية التعليم ّية يف املدار�س
الأردن ّية من وجهة نظر املعلمني؟ »
احل�سابية
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات
ّ
املعيارية والرتب ،ملجاالت اال�ستبانة ولال�ستبانة
واالنحرافات
ّ
ككلّ ،وكانت النتيجة كما يو�ضحها اجلدول (. )5

الكلية
الدرجة ّ

املتو�سط االنحراف
الرّتبة
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

الدرجة

3.47

.82

1

مرتفعة

3.41

.79

2

مرتفعة

3.39

.89

3

متو�سطة

3.34

.89

4

متو�سطة

3.40

.76

متو�سطة

الذكية
يبني اجلدول (ّ � )5أن درجة توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
أردنية جاءت بدرجة
يف �إدارة العملية
التعليمية يف املدار�س ال ّ
ّ
احل�سابي الكلي ( )3.40وبانحراف
املتو�سط
كان
متو�سطة� ،إذ
ّ
معياري (� ، )0.76أما جماالت اال�ستبانة فقد جاء يف املرتبة الأوىل
ّ
التقيمية» ،مبتو�سط
العملية
إدارة
ل
ة
الذكي
الهواتف
«تطبيقات
جمال
ّ
ّ
معياري ( ، )0.82وبدرجة مرتفعة ،ويف
ح�سابي ( )3.47وانحراف
ّ
ّ
الذكية لإدارة العملية
الهواتف
«تطبيقات
املرتبة الثانية جمال
ّ
معياري ()0.79
ح�سابي ( )3.41وانحراف
التدري�سية» ،مبتو�سط
ّ
ّ
ّ
 ،وبدرجة مرتفعة ،بينما جاء يف املرتبة الثالثة جمال «تطبيقات
ح�سابي ()3.39
الذكية لإدارة �ش�ؤون الطلبة» ،مبتو�سط
الهواتف
ّ
ّ
أخريا جمال «تطبيقات الهواتف
�
وجاء
،
()0.89
معياري
وانحراف
ً
ّ
ح�سابي ( )3.34وانحراف
مبتو�سط
العاملني»،
ؤون
الذكية لإدارة �ش�
ّ
ّ
معياري ( ).89وكالهما بدرجة متو�سطة.
ّ
وقد تعزى هذه النتيجة �إىل عدم و�ضوح ال�صورة لدى مديري
الذكية
املدار�س حول كيفية اال�ستفادة من �إمكانيات الهواتف
ّ
التعليمية ،و�إىل كيفية
وتطبيقاتها يف كافة جماالت �إدارة العملية
ّ
توجيه املعلمني نحو ا�ستخدامها ب�شكل �أف�ضل ،بالإ�ضافة �إىل ق�صور
يف الكفايات الالزمة ال�ستخدام هذه التطبيقات ،والتي ميكن �أن
ت�ساهم يف توفري الوقت واجلهد على مديري املدار�س ،وحت�سني
املدر�سية ،يف خ�ضم انت�شارها الوا�سع.ويجدر بالذكر � ّأن
اخلدمة
ّ
الظروف اجلديدة التي فُر�ضت على العامل من جائحة كورونا جعلت
الذكية حلاً لكثري من الأزمات التكنولوجية
من تطبيقات الهواتف
ّ
التي تواجه املدار�س يف ت�سيري التعليم للطلبة ،مما قد يكون �سب ًبا
الذكية يف جمايل
يف ارتفاع درجة توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
والتقيمية ،ويف املقابل ف� ّإن عدم وجود
التدري�سية
�إدارة العملية
ّ
ّ
نهج وا�ضح ال�ستخدامها وا�ستغالل �إمكانياتها املتطورة يف كافة
إدارية للمدار�س ،قد يكون �سب ًبا يف � ّأن درجة توظيف
الأعمال ال ّ
الذكية يف جمايل �إدارة �ش�ؤون الطلبة والعاملني
تطبيقات الهواتف
ّ
جاءت متو�سطة.
واتفقت الدرا�سة يف نتائجها مع نتائج درا�سة العزام ()2017
 ،التي �أظهرت � ّأن درجة ا�ستخدام التعلم ال ّنقال �أو التعلم با�ستخدام
الذكية متو�سطة� ،أما درا�سة �أوزداملي و�أوزونبويلو(  (�Oz
الهواتف
ّ
 ، )damli & Uzunboylu, 2015فقد خل�صت �إىل �إظهار رغبة املعلمني
والطلبة يف ا�ستخدام التعلم الن ّقال� ،إال � ّأن كفاية التعلم عن طريق
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درجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكيّة
في إدارة العملية التعليميّة في املدارس األردنيّة

أ .نور محمد الطباخي
د .عثمان ناصر منصور

الهواتف املحمولة لي�ست بالدرجة اجليدة ،وت�ؤكد درا�سة الي وهواجن
( )Lai & Hwang, 2015على �رضورة تكثيف برامج التدريب فيما
يخ�ص التعلم الن ّقال.
واختلفت الدرا�سة يف نتائجها مع نتائج درا�سة اخلثعمي
( ، )2016التي �أظهرت � ّأن درجة ا�ستخدام تطبيقات الهواتف
عينة الدرا�سة جاءت بدرجة كبرية ،ودرا�سة
الذكية عند الطالبات ّ
ّ
فراح و�أبوداوود ( )Farrah & Abu - Dawood,2016التي �أظهرت � ّأن
ّ
ا�ستجابات الطلبة ال�ستخدام تطبيقات الهواتف املحمولة يف عملية
التعليم والتعلم كانت �إيجابية ،م�ؤكدة على � ّأن معظم الطلبة ميتلكون
الهواتف املحمولة وي�ستخدمون تطبيقاتها.وقد يعزى التفاوت بني
نتائج هذه الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة �إىل اختالف كل منها يف
والعينة ،وظروف �إجرائها.
نوع جمتمع الدرا�سة،
ّ
�أما فيما يتعلق بكل جمال من جماالت اال�ستبانة ،فقد كانت
النتائج على النحو الآتي:
Ú Úاملجال الأول :تطبيقات الهواتف الذك ّية لإدارة العملية
التدري�س ّية
املعيارية
احل�سابية واالنحرافات
مت ح�ساب املتو�سطات
ّ
ّ
التدري�سية»،
العملية
إدارة
ل
ة
الذكي
الهواتف
والرتب ،ملجال «تطبيقات
ّ
ّ
ّ
واجلدول ( )6يو�ضح ذلك.

رقم
الرّتبة
الفقرة
11

رقم
الرّتبة
الفقرة
1

4

2

1

3

2

4

8

5

7

6

11

7

5

8

6

9

10

10

3

(متابعة وتنفيذ) الواجبات
املدر�سية.
ّ
الو�صول للم�صادر العلمية
مثل (حمركات البحث
واملكتبات الرقمية) .
التدري�سية
�إثراء املادة
ّ
بالو�سائط املتعددة مثل
(الأ�صوات ،الفيديوهات،
العرو�ض التقيدميية
وغريها) .
متابعة تنفيذ اخلطط
الدرا�سية.
ا�ستثمار وقت التعليم والتعلم
ب�صورة فاعلة.
مواكبة التطور يف العملية
التعليمية.
ّ
دعم تطبيق ا�سرتاتيجيات
التدري�س.
بناء (درو�س ووحدات
تعليمية) �إلكرتونية.
�إي�صال ر�ؤية املدر�سة
و�أهدافها الرتبوية.
ت�صميم (الألعاب
وامل�سابقات) التقيمية
التدري�سية.
لتحقيق الأهداف
ّ

الدرجة

3.81

0.99

مرتفعة

3.69

1.04

مرتفعة

3.65

1.04

مرتفعة

3.57

1.07

مرتفعة

3.44

1.04

مرتفعة

3.43

1.07

مرتفعة

3.42

1.06

مرتفعة

3.34

1.08

متو�سطة

3.13

1.15

متو�سطة

3.03

1.15

متو�سطة

2.94

1.13

متو�سطة

3.41

0.79

مرتفعة

احل�سابي لفقرات جمال
يبني اجلدول (ّ � )6أن املتو�سط
ّ
التدري�سية» كك ّل بلغ
الذكية لإدارة العملية
«تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
معياري (� )0.79أي بدرجة توظيف مرتفعة،
( )3.41وبانحراف
ّ
املدر�سية» ،من
الواجبات
وتنفيذ)
(متابعة
«
()4
�إذ ح�صلت الفقرة
ّ
ح�سابي ( ، )3.81وبدرجة
وجهة نظر املعلمني على �أعلى متو�سط
ّ
مرتفعة ،وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل �أهمية تنفيذ ومتابعة
املدر�سية ،وحر�ص مديرو املدار�س عليها كونها ركن
الواجبات
ّ
�أ�سا�سي يف التعليم ،ولعل وجود �آليات خمتلفة تقدمها تطبيقات
الذكية ت�سهل تنفيذ الطلبة للواجبات و�إر�سالها ،وت�سهل
الهواتف
ّ
على املعلم ا�ستقبالها ومتابعتها ،قد يكون داف ًعا جي ًدا ال�ستخدامها
بكرثة ،كما �أن توفر تطبيقات خا�صة تقدم خدمات البحث ،واملكتبات
التدري�سية بال�صور والفيديوهات
الرقمية ،وتطبيقات ترثي العملية
ّ
ّ
مهما
ا
أمر
�
التعليم
يف
توظيفها
من
يجعل
قد
ة،
التقدميي
والعرو�ض
ً
ّ
ً
يحر�ص عليه مديرو املدار�س.
كما وتبني النتائج �أن الفقرة (« )9ت�شخي�ص نقاط ال�ضعف
لدى الطلبة» ،قد ح�صلت من وجهة نظر املعلمني على �أدنى متو�سط
ح�سابي ( ، )2.94وبدرجة متو�سطة ،وقد يعزى ال�سبب يف ذلك
ّ
�إىل قلة دراية كل من مديري املدار�س واملعلمني بهذا النوع من
التطبيقات ،وعدم �شيوع ا�ستخدامها ،وخا�صة يف تقييم بع�ض
أ�سا�سية لدى الطلبة ،والتي حتكم على نقاط ال�ضعف
املهارات ال
ّ
حكما
تقدم
أن
�
قادرة
خمتلفة
أفكار
�
ب
تطبيقات
إىل
�
وحاجتها
لديهم،
ّ
ً
التعليمية املطلوب
على م�ستوى �أداء الطلبة ،ومزودة بالأهداف
ّ
التقليدية يف هذا
قيا�سها يف معارف الطلبة ،وا�ستمرار رواج الطرق
ّ
النوع من املهام.
Ú Úاملجال الثاين :تطبيقات الهواتف الذك ّية لإدارة العملية
التقيم ّية
املعيارية
احل�سابية واالنحرافات
مت ح�ساب املتو�سطات
ّ
ّ
التقيمية»،
الذكية لإدارة العملية
والرتب ،ملجال «تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
ّ
واجلدول ( )7يو�ضح ذلك.

المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة والرتب لدرجة التوظيف لفقرات مجال “تطبيقات
الهواتف الذكيّة إلدارة العملية التدريسيّة» مرتبة تنازليّا

الفقرة

ت�شخي�ص نقاط ال�ضعف لدى
الطلبة.
الكلية
الدرجة ّ

الجدول ()6

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

9

الفقرة

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

الدرجة

الجدول ()7
المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة والرتب لدرجة التوظيف لفقرات مجال “تطبيقات
الهواتف الذكيّة إلدارة العملية التقيميّة» مرتبة تنازليّا

رقم
الرّتبة
الفقرة

59

1

12

2

13

3

21

4

15

الفقرة
املدر�سية
�إجراء االختبارات
ّ
�إلكرتون ًيا.
ت�صحيح االختبارات
املدر�سية �إلكرتون ًيا.
ّ
متابعة (ا�ستخدام
التكنولوجيا والأ�ساليب
احلديثة) من قبل املعلمني.
�أر�شفة معدالت الطلبة.

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

الدرجة

3.86

1.11

مرتفعة

3.80

1.15

مرتفعة

3.61

1.05

مرتفعة

3.55

1.13

مرتفعة

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكتروني  -العدد ( - )16كانون الثاني 2022م

5

20

تقييم �أداء املعلمني.

3.46

1.10

مرتفعة

املعيارية
احل�سابية واالنحرافات
مت ح�ساب املتو�سطات
ّ
ّ
الذكية لإدارة �ش�ؤون الطلبة»،
والرتب ،ملجال «تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
واجلدول ( )8يو�ضح ذلك.

6

16

تقدمي التعزيز الالزم للطلبة.

3.34

1.10

متو�سطة

الجدول ()8

7

14

3.32

1.22

متو�سطة

8

17

3.32

1.06

متو�سطة

9

18

3.25

1.04

متو�سطة

10

19

3.13

1.03

متو�سطة

3.47

.82

مرتفعة

رقم
الرّتبة
الفقرة

الفقرة

�إعداد بنك �أ�سئلة لالختبارات
الإلكرتونية.
تقييم �أداء الطلبة لتح�سني
م�ستوياتهم التح�صيلية.
تقييم مدى حتقق الأهداف
التعليمية.
ّ
التعليمية
تقييم �أثر الربامج
ّ
اجلديدة على (امل�ستويات
املعرفية واملهارية للطلبة) .
الكلية
الدرجة ّ

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

الدرجة

المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة والرتب لدرجة التوظيف لفقرات مجال “تطبيقات
الهواتف الذكيّة إلدارة شؤون الطلبة” مرتبة تنازليّا

رقم
الرّتبة
الفقرة
1
2
3

احل�سابي لفقرات جمال
يبني اجلدول (ّ � )7أن املتو�سط
ّ
التقيمية» كك ّل بلغ
الذكية لإدارة العملية
«تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
معياري (� )0.82أي بدرجة توظيف مرتفعة� ،إذ
( )3.47وبانحراف
ّ
املدر�سية �إلكرتون ًيا» ،من
ح�صلت الفقرة (�« )12إجراء االختبارات
ّ
ح�سابي ( ، )3.86وبدرجة
وجهة نظر املعلمني على �أعلى متو�سط
ّ
مرتفعة.وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل توفري الوقت واجلهد على �إدارة
املدر�سة ومعلميها عند ا�ستخدام التطبيقات لإجراء االختبارات
�إلكرتون ًيا ،و�إىل �سهولة ودقة عمليات الت�صحيح والر�صد و�إح�صاء
النتائج ،وكون العملية التقيمية عملية م�ستمرة ولها �أ�شكال عديدة،
يتطلب من الإدارة متابعتها ومنحها درجة كافية من االهتمام،
وتتوافر عديد من التطبيقات التي ت�سمح ب�إجراء االختبارات ،ومتنح
التنوع يف الأ�سئلة ،وت�شبه يف طريقتها �إىل حد كبري االختبارات التي
تعقد داخل الغرف ال�صفية ،فيمكن �إن�شاء اختبارات ب�أ�سئلة مقالية �أو
مو�ضوعية ،كل ذلك ي�شجع مديري املدار�س لإعطاء توجيهات
�أ�سئلة
ّ
ال�ستخدام هذه التطبيقات يف �إعداد االختبارات الإلكرتونية
وت�صميمها.
التعليمية
كما تبني النتائج �أن الفقرة (« )19تقييم �أثر الربامج
ّ
واملهارية للطلبة) » ،ح�صلت من
املعرفية
اجلديدة على (امل�ستويات
ّ
ّ
ح�سابي ( ، )3.13وجاءت
متو�سط
أدنى
�
على
وجهة نظر املعلمني
ّ
بدرجة توظيف متو�سطة.وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل حداثة
التقيمية ،وعدم وثوق
الذكية يف العملية
ا�ستخدام تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
مديري املدار�س يف �إمكانيات هذه التطبيقات لتقييم كل ما يقدم
تقييما حقيق ًيا ،وعدم احتوائها على خيارات تنا�سب
من خاللها،
ً
واملهارية للطلبة ،فقد يكون مديرو
املعرفية
قيا�س كافة امل�ستويات
ّ
ّ
املدار�س بحاجة �إىل فهم �أكرث لهذه الربامج ليتمكنوا بعدها من
توجيه املعلمني نحو ا�ستخدامها بال�شكل ال�صحيح ،ورغم التنوع
الذكية ،وتوافرها ب�شكل
احلا�صل يف ت�صنيفات تطبيقات الهواتف
ّ
كبري �إال �أن بع�ضها يحتاج ملزيد من التعريف ب�إمكانياته ،وا�ستخدام
إعالمية لإي�صال ما ميكن �أن يقدمه للم�ستفيدين،
الدعاية ال
ّ
كاملعلمني والطلبة.
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الطلبة

25
22
26

4

27

5

24

6

23

7

28

8

29

الفقرة
تزويد الطلبة بجداول
(احل�ص�ص وجداول
االختبارات) .
ر�صد (ح�ضور وغياب)
الطلبة.
التوا�صل امل�ستمر مع �أولياء
الأمور فيما يخ�ص مالحظات
الطلبة.
�إر�سال (ال�شهادات الن�صفية
والنهائية وتقارير املتابعة)
لأولياء الأمور.
(�إر�سال وا�ستقبال)
امل�صدقات والوثائق الر�سمية
اخلا�صة بالطلبة من و�إىل
اجلهات املعنية.
متابعة بيانات الطلبة
(ال�صحية واالجتماعية) .
�إ�رشاك الطلبة يف (الأن�شطة
املدر�سية) .
وامل�سابقات
ّ
دعم (مهارات الطلبة
ومواهبهم املتعددة) .
الكلية
الدرجة ّ

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ
3.92
3.61
3.59

1.07
1.18
1.19

الدرجة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3.47

1.17

مرتفعة

3.34

1.18

متو�سطة

3.10

1.19

متو�سطة

3.07

1.20

متو�سطة

3.04

1.21

متو�سطة

3.39

0.89

متو�سطة

احل�سابي لفقرات جمال
يبني اجلدول (ّ � )8أن املتو�سط
ّ
الذكية لإدارة �ش�ؤون الطلبة» كك ّل بلغ ()3.39
«تطبيقات الهواتف
ّ
معياري ( ، )0.89وبدرجة توظيف متو�سطة� ،إذ ح�صلت
 ،وبانحراف
ّ
الفقرة (« )25تزويد الطلبة بجداول (احل�ص�ص واالختبارات) » ،من
ح�سابي ( ،)3.92وبدرجة
وجهة نظر املعلمني على �أعلى متو�سط
ّ
مرتفعة.وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل � ّأن متابعة �ش�ؤون الطلبة،
وتزويدهم بالبيانات الالزمة ،والتوا�صل معهم ،من �أهداف وخدمات
وا�ضحا ،وحتر�ص عليها
اهتماما
املدر�سية التي توليها
الإدارة
ً
ً
ّ
ب�شكل كبري ،ل�ضمان بناء ج�سور الثقة مع الطلبة ومع �أولياء �أمورهم،
فت�سعى جاهدة �إىل تزويدهم ب�آخر امل�ستجدات واملواعيد املهمة؛
الذكية
لت�ساعدهم يف اال�ستمرار يف التعلم ،وميكن لتطبيقات الهواتف
ّ
�أن تدعم وتعزز هذه اخلدمات ب�سهولة ،فر�سائل التذكري و�إ�شعارات
التنبيه ،و�إر�سال وا�ستقبال �أنواع عديدة من امللفات وب�صيغ خمتلفة،
الذكية وتدعهما.
كلها �أمور توفرها تطبيقات الهواتف
ّ
كما تبني النتائج �أن الفقرة (« )29دعم (مهارات الطلبة
ومواهبهم املتعددة) » ،ح�صلت من وجهة نظر املعلمني على �أدنى
ح�سابي ( ، )3.04وجاءت بدرجة توظيف متو�سطة.وقد
متو�سط
ّ
60

درجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكيّة
في إدارة العملية التعليميّة في املدارس األردنيّة

أ .نور محمد الطباخي
د .عثمان ناصر منصور

يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل نظرة مديري املدار�س �إىل مواهب الطلبة
ومهاراتهم ،و�أنها ت�ستلزم العمل مع الطلبة وجاه ًيا ،ومقابلتهم،
ووجود حالة من التفاعل مع هذه املواهب ،وتزويدهم ب�أدوات
و�إمكانيات تنمي هذه املواهب ،والتي ال ميكن للمكونات الرقمية
�أن حت ّل حملها ،بالإ�ضافة �إىل � ّأن التطبيقات التي ميكنها �أن ت�ساعد
مديري املدار�س يف دعم مواهب الطلبة البد �أن تكون ذات موا�صفات
متطورة تلبي التنوع املوجود يف مواهبهم ،وقد ت�ستطيع التطبيقات
دعم املواهب املعتمدة على التكنولوجيا الرقمية كالت�صوير،
وت�صميم الفيديوهات والر�سم الإلكرتوين ،وبرجمة املواقع ،وت�صميم
ال�صفحات.

رقم
الرّتبة
الفقرة
14

الجدول ()9
المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة والرتب لدرجة التوظيف لفقرات مجال «تطبيقات
الهواتف الذكيّة إلدارة شؤون العاملين» مرتبة تنازليّا

رقم
الرّتبة
الفقرة
1

31

2

30

3

32

4

33

5

38

6

41

7

37

8

39

9

42

10

35

11

36

12

34

13

40

تبادل (الر�سائل الإلكرتونية
والتعاميم وامللفات
إدارية) .
ال ّ
تزويد العاملني (بالتقومي
املدر�سي واخلطط واجلداول
الف�صلية وال�سنوية) .
�إعداد تقارير العمل.
عقد (االجتماعات واللقاءات
الفردية) مع العاملني.
ت�سهيل توا�صل العاملني مع
�أولياء �أمور الطلبة.
تبادل اخلربات بني
العاملني.
تزويد العاملني بالتغذية
الراجعة حول �أدائهم
ملهامهم املتعددة.
رفع كفاءة العاملني يف
ا�ستخدام التكنولوجيا.
اطالع العاملني على كل
ما هو جديد يف املجال
الرقمي.
تدريب العاملني على
(الربامج والتطبيقات
الالزمة) .
و�ضع اخلطط التطويرية
لأداء العاملني.
توفري الدعم الفني الالزم
للعاملني.
التعليمية
توفري امل�صادر
ّ
والربامج اجلديدة للعاملني.

3.10

1.18

متو�سطة

3.34

0.89

متو�سطة

احل�سابي لفقرات جمال
يبني اجلدول (� )9أن املتو�سط
ّ
الذكية لإدارة العملية �ش�ؤون العاملني» كك ّل بلغ
«تطبيقات الهواتف
ّ
معياري ( ، )0.89وبدرجة توظيف متو�سطة،
( )3.34وبانحراف
ّ
إلكرتونية والتعاميم
�إذ ح�صلت الفقرة (« )31تبادل (الر�سائل ال
ّ
إدارية) » ،من وجهة نظر املعلمني على �أعلى متو�سط
وامللفات ال ّ
ح�سابي ( ، )3.87وبدرجة مرتفعة.وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل
ّ
الذكية الأكرث
إدارية مع وظائف تطبيقات الهواتف
ّ
ت�شابه الأعمال ال ّ
�شيوعا ،والتي تقوم على تبادل الر�سائل وال�صور وامللفات ب�أنواعها
ً
املختلفة ،فيزيد �إمكانية ا�ستخدام هذه التطبيقات لأعمال املدر�سة
القائمة على االت�صال والتوا�صل وامل�شابهة لوظائفها الأ�صلية ،بل
و ُتعد التطبيقات الطريقة الأمثل والأ�رسع ،لإي�صال الر�سائل �أو لن�رش
إدارية التي حتتاج ملراجعة م�ستمرة
التعاميم� ،أو لتحميل امللفات ال ّ
وعاجلة �أحيا ًنا ،فت�شكل التطبيقات مبا متتلكه من �إمكانيات ،مكاتب
عمل م�صغرة ميكن ت�صفح ونقل وتعديل امللفات فيها ،مما يجعل
خيارا �صائ ًبا ويف
خيار اللجوء �إليها من قبل مديري املدار�س
ً
إداري للمدر�سة.
م�صلحة العمل ال ّ

املعيارية
احل�سابية واالنحرافات
مت ح�ساب املتو�سطات
ّ
ّ
الذكية لإدارة �ش�ؤون العاملني»،
والرتب ،ملجال «تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
واجلدول ( )9يو�ضح ذلك.

الفقرة

دعم الإبداع والتجديد لدى
املعلمني.
الكلية
الدرجة ّ

Ú Úاملجال الرابع :تطبيقات الهواتف الذك ّية لإدارة �ش�ؤون
العاملني

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

43

الفقرة

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

الدرجة

الدرجة

3.87

1.02

مرتفعة

3.77

1.03

مرتفعة

3.67

1.03

مرتفعة

3.42

1.13

مرتفعة

3.39

1.12

متو�سطة

3.30

1.06

متو�سطة

3.26

1.09

متو�سطة

3.26

1.15

متو�سطة

3.16

1.15

متو�سطة

3.14

1.18

متو�سطة

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين« :هل توجد فروق ذات
داللة �إح�صائ ّية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة توظيف
تطبيقات الهواتف الذك ّية يف �إدارة العملية التعليم ّية تعزى ملتغري
اجلن�س؟ ”

3.14

1.12

متو�سطة

3.13

1.12

متو�سطة

3.13

1.15

متو�سطة

احل�سابية
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات
ّ
الذكية،
املعيارية لدرجة توظيف تطبيقات الهواتف
واالنحرافات
ّ
ّ
تب ًعا ملتغري اجلن�س ،حيث مت ا�ستخدام اختبار ( ، )t - testكما يو�ضح
اجلدول (. )10

كما تبني النتائج � ّأن الفقرة (« )43دعم الإبداع والتجديد لدى
املعلمني» ،قد ح�صلت من وجهة نظر املعلمني على �أدنى متو�سط
ح�سابي ( ،)3.10وجاءت بدرجة توظيف متو�سطة.وقد يعزى
ّ
ال�سبب يف ذلك �إىل نظرة الإدارة ملحدودية ما تقدمه تطبيقات
إبداعي عند املعلمني ،فتجد نف�سها �أمام
الذكية يف املجال ال
الهواتف
ّ
ّ
التكنولوجي ،وقد توكل الأمر
نوع واحد من الإبداع �أال وهو الإبداع
ّ
للمعلمني وللعاملني يف اختيار ما ينا�سبهم من م�صادر وتطبيقات
جديدة تخدم عملهم وت�ساعدهم يف ت�أدية مهامهم ،فيكون الأمر
عائ ًدا لهم وملعرفتهم بالربامج التي ي�ستخدمونها ،فيح�صل �أمر
�إمتام املهام عرب التطبيقات على الأولوية ،مقابل الإبداع ودعمه
الذكية ،وخا�صة حلداثة مفهوم التطبيقات وق�صور
عرب التطبيقات
ّ
بع�ض وظائفه من وجهة نظر مديري املدار�س.
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�أو يف مكان حمدد ،مما ُيعد �أكرث مالءمة لطبيعة املهام املوكلة
للإناث التي ت�ستلزم بقاءها يف بيتها ،مما مينحها الدافع ال�ستخدام
الذكية �أكرث ،وي�شجع مديري املدار�س على توجيه
تطبيقات الهواتف
ّ
املعلمات ال�ستخدام هذه التطبيقات.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث والذي ين�ص على« :هل
توجد فروق ذات داللة �إح�صائ ّية عند م�ستوى الداللة ()α ≤ 0.05
يف درجة توظيف تطبيقات الهواتف الذك ّية يف �إدارة العملية
أكادميي؟ ”
التعليم ّية تعزى ملتغري التخ�ص�ص ال
ّ
احل�سابية
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات
ّ
املعيارية لدرجة توظيف تطبيقات الهواتف
واالنحرافات
ّ
أكادميي ،حيث مت ا�ستخدام
الذكية ،تب ًعا ملتغري التخ�ص�ص ا ل
ّ
ّ
اختبار ) ، (t - testكما يو�ضح اجلدول (. )11

الجدول ()10
المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة واختبار ( )t - testالستجابة أفراد عيّنة
الدراسة ً
وفقا لمتغير الجنس

املجاالت

اجلن�س

.1تطبيقات
الهواتف
الذكية لإدارة
العملية
التدري�سية
.2تطبيقات
الهواتف
الذكية لإدارة
ّ
العملية
التقيمية
.3تطبيقات
الهواتف
الذكية لإدارة
ّ
�ش�ؤون الطلبة
.4تطبيقات
الهواتف
الذكية
ّ
لإدارة �ش�ؤون
العاملني
الكلي

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

ذكر

3.26

.82

�أنثى

3.47

.76

ذكر

3.39

.83

�أنثى

3.50

.82

ذكر

3.32

.89

�أنثى

3.43

.89

ذكر

3.31

.89

�أنثى

3.35

.89

ذكر

3.26

.82

�أنثى

3.47

.76

قيمة

()t - test

- 2.33 -

- 1.07 -

م�ستوى الداللة

()α ≤ 0.05

.02

.28

الجدول ()11
- 1.04 -

المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة واختبار ( )t - testالستجابة أفراد عيّنة
الدراسة ً
األكاديمي
وفقا لمتغير التخصص
ّ

.30

املجاالت
- 0.44 -

6.6

- 2.33 -

.02

.1تطبيقات
الهواتف
الذكية لإدارة
العملية
التدري�سية
.2تطبيقات
الهواتف
الذكية لإدارة
ّ
العملية
التقيمية
.3تطبيقات
الهواتف
الذكية لإدارة
ّ
�ش�ؤون الطلبة
.4تطبيقات
الهواتف
الذكية
ّ
لإدارة �ش�ؤون
العاملني

يتبني من اجلدول ( )10عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا
عند م�ستوى ال ّداللة ( ، )α=0.05يف درجة توظيف تطبيقات
التعليمية على اال�ستبانة
الذكية يف �إدارة العملية
الهواتف
ّ
ّ
الذكية لإدارة
الكلية ،ويف املجاالت :الثاين «تطبيقات الهواتف
ّ
الذكية لإدارة
التقيمية» ،والثالث «تطبيقات الهواتف
العملية
ّ
ّ
الذكية لإدارة �ش�ؤون
�ش�ؤون الطلبة» ،والرابع «تطبيقات الهواتف
ّ
العاملني» ،تعزى ملتغري اجلن�س.وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل � ّأن
الظروف التي فر�ضتها جائحة كورونا� ،أجربت مديري املدار�س
على حث اجلميع على ا�ستخدام التطبيقات املختلفة ،وحماولة
التعليمية ،لكافة الطلبة ،ومن خالل
اال�ستمرار يف العملية
ّ
املعلمني الذكور �أو الإناث ،فكانت توجيهات مديري املدار�س نحو
التعليمية كبرية ،مما �ساهم يف �أال يكون هناك فرق
�إمتام العملية
ّ
يف توظيف التطبيقات بني اجلن�سني يف اال�ستبانة الكلية� ،أو يف
املجاالت الثاين ،والثالث ،والرابع.
كما يبني اجلدول وجود فرق دال �إح�صائ ًيا ،يف املجال
التدري�سية» يعزى
الذكية لإدارة العملية
الأول»تطبيقات الهواتف
ّ
ّ
لعينة
ملتغري اجلن�س ،ول�صالح الإناث ،حيث كان املتو�سط
احل�سابي ّ
ّ
ولعينة الذكور (. )3.26وقد يعزى ال�سبب يف ذلك
الإناث (ّ ، )3.47
�إىل حر�ص املعلمات �أكرث على اال�ستجابة لتوجيهات �إدارة املدار�س
التدري�سية ،فهن �أكرث ان�ضباطً ا
نحو التجديد والتطوير يف العملية
ّ
إ�صغاء للتعليمات ،بالإ�ضافة �إىل وجود امليزة التناف�سية ب�شكل
و�
ً
ملحوظ بني املعلمات ،مما يدفعهن نحو البحث يف هذه التطبيقات
وحماولة اال�ستفادة منها ،كما � ّأن العمل على التطبيقات وت�صميم
الدرا�سية بوا�سطتها ،ال يتطلب تواجد املعلمة يف املدر�سة
املادة
ّ

الكلية
الأداة ّ

التخ�ص�ص  املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
أكادميي
ال
ّ
ّ
ّ
علمي

3.32

.75

�إن�ساين

3.48

.81

علمي

3.39

.79

�إن�ساين

3.53

.85

علمي

3.24

.88

�إن�ساين

3.53

.88

علمي

3.25

.85

�إن�ساين

3.42

.91

علمي

3.30

.73

�إن�ساين

3.48

.78

قيمة

()t - test

- 1.88 -

- 1.62 -

- 3.17 -

م�ستوى الداللة

()α ≤ 0.05

.06

.11

.00

- 1.81 -

.07

- 2.29 -

.02

يتبني من اجلدول ( )11وجود فرق دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى
الذكية يف
ال ّداللة ( )α=0.05يف درجة توظيف تطبيقات الهواتف
ّ
الكلية ،يعزى ملتغري التخ�ص�ص
التعليمية يف الأداة
�إدارة العملية
ّ
ّ
أكادميي ،ول�صالح التخ�ص�ص الإن�ساين ،حيث بلغ املتو�سط
ال
ّ
لعينة التخ�ص�ص الإن�ساين ( ، )3.48والتخ�ص�ص العلمي
احل�سابي ّ
ّ
( ، )3.30كما يبني اجلدول وجود فرق دال �إح�صائي ًا يف املجال
الذكية لإدارة �ش�ؤون الطلبة» ،يعزى
الثالث «تطبيقات الهواتف
ّ
أكادميي ،ول�صالح التخ�ص�ص الإن�ساين ،حيث
ملتغري التخ�ص�ص ال
ّ
ولعينة
كان املتو�سط
لعينة التخ�ص�ص الإن�ساين (ّ ، )3.53
احل�سابي ّ
ّ
التخ�ص�ص العلمي (. )3.24كما يبني اجلدول عدم وجود فروق
الذكية لإدارة
دالة �إح�صائ ًيا ،يف املجال الأول «تطبيقات الهواتف
ّ
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درجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكيّة
في إدارة العملية التعليميّة في املدارس األردنيّة

أ .نور محمد الطباخي
د .عثمان ناصر منصور

الذكية
التدري�سية» ،واملجال الثاين «تطبيقات الهواتف
العملية
ّ
ّ
الذكية
التقيمية» ،واملجال الرابع «تطبيقات الهواتف
لإدارة العملية
ّ
ّ
أكادميي.
لإدارة �ش�ؤون العاملني» ،تعزى ملتغري التخ�ص�ص ال
ّ
الدرا�سية التي
وقد يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل طبيعة املواد
ّ
إن�سانية ،كاللغات والتاريخ والأدب
يقدمها معلمو التخ�ص�صات ال
ّ
النظرية،
والدين وغريها ،فهي مواد بطبيعتها معتمدة على املعرفة
ّ
الذكية
و�رسد احلقائق والأفكار ،حيث تقدم تطبيقات الهواتف
ّ
خيارات جيدة يف �إثراء هذه املواد وك�رس اجلمود فيها ،وتزويدها
بال�صور والفيديوهات ،وامل�ؤثرات التي ت�ساعد على �إي�صالها للطلبة
ب�شكل �أف�ضل ،وجتعل الطالب ي�ستمتع يف تعلمه لهذه املواد ،على
العلمية التي حتتوي مهارات عديدة حتتاج
عك�س التخ�ص�صات
ّ
العملية والتجربة والتطبيق ،فت�صبح �إمكانيات التطبيقات
للممار�سة
ّ
حمدودة� ،أمام هذه املهارات املطلوبة ،ومنح�رصة يف عر�ض
التجارب العملية� ،أو حماكاتها ،مما ي�ساهم يف زيادة ا�ستجابة
إن�سانية لتوجيهات مديري املدار�س لتوظيف
معلمي التخ�ص�صات ال
ّ
التعليمية ،فهي تقدم لهم الكثري.
التطبيقات يف العملية
ّ

املجاالت
.4تطبيقات
الذكية
الهواتف
ّ
لإدارة �ش�ؤون
العاملني
الكلي

◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع« :هل توجد فروق ذات
داللة �إح�صائ ّية عند م�ستوى الداللة ( )α ≤ 0.05يف درجة توظيف
تطبيقات الهواتف الذك ّية يف �إدارة العملية التعليم ّية تعزى ملتغري
ال�سلطة امل�رشفة؟”
احل�سابية
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات
ّ
الذكية،
املعيارية لدرجة توظيف تطبيقات الهواتف
واالنحرافات
ّ
ّ
تب ًعا ملتغري ال�سلطة امل�رشفة ،حيث مت ا�ستخدام اختبار (، )t - test
كما يو�ضح اجلدول (. )12
الجدول ()12
المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة واختبار ( )t - testالستجابة أفراد عيّنة
الدراسة ً
وفقا لمتغير السلطة المشرفة

املجاالت
.1تطبيقات
الهواتف الذكية
لإدارة العملية
التدري�سية
.2تطبيقات
الذكية
الهواتف
ّ
لإدارة العملية
التقيمية
.3طبيقات
الذكية
الهواتف
ّ
لإدارة �ش�ؤون
الطلبة

ال�سلطة
امل�رشفة
قطاع
حكومي
قطاع
خا�ص
قطاع
حكومي
قطاع
خا�ص
قطاع
حكومي
قطاع
خا�ص

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ
3.21

.78

3.64

.73

3.26

.85

3.72

.71

3.24

.92

3.59

.81

قيمة

- 5.39

- 5.40

- 3.89

3.16

.89

3.56

.83

3.21

.77

3.62

.68

()t - test

- 4.39

- 5.35

()α ≤ 0.05

.00

.00

يتبني من اجلدول ( )12وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا عند
م�ستوى ال ّداللة ( ، )α=0.05يف درجة توظيف تطبيقات الهواتف
أردنية على
الذكية يف �إدارة العملية
التعليمية يف املدار�س ال ّ
ّ
ّ
اال�ستبانة الكلية ،تعزى ملتغري ال�سلطة امل�رشفة ،ول�صالح القطاع
لعينة القطاع اخلا�ص ()3.62
اخلا�ص ،حيث بلغ املتو�سط
احل�سابي ّ
ّ
لعينة القطاع احلكومي (. )3.21كما يبني
 ،واملتو�سط
احل�سابي ّ
ّ
اجلدول وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا ،يف درجة توظيف تطبيقات
الذكية يف جميع املجاالت ،تعزى ملتغري ال�سلطة امل�رشفة،
الهواتف
ّ
ح�سابية تراوحت بني (3.56
ول�صالح القطاع اخلا�ص ،ومبتو�سطات
ّ
ح�سابية تراوحت
  )3.72ملتغري القطاع اخلا�ص ،ومبتو�سطاتّ
بني ( )3.26 - 3.16ملتغري القطاع احلكومي.
وقد يعود ال�سبب يف ذلك �إىل حر�ص �إدارات املدار�س يف
التعليمية،
القطاع اخلا�ص على مواكبة كل ما هو جديد يف العملية
ّ
من خالل رفع كفاياتها يف ا�ستخدام التكنولوجيا يف املجاالت
إداري بكل ما هو جديد ،بالإ�ضافة
كافة ،وربط �أدائها ال
أكادميي وال ّ
ّ
�إىل حر�صها على التوا�صل امل�ستمر مع طلبتها ورفع �إمكانياتهم
التعليمية ،و�إتقانهم للمهارات
املعرفية ،وحتقيقهم للأهداف
ّ
املطلوبة ،واالهتمام بن�شاطهم الفكري والثقايف ،فت�ساعد التطبيقات
يف حتقيق هذه املهام.كما وتعتمد الكثري من مدار�س القطاع اخلا�ص
بع�ض املناهج احلديثة ،املدعمة بالتطبيقات والربامج اخلا�صة بها،
املادية املوجودة يف مدار�س القطاع اخلا�ص،
ونظرا للإمكانيات
ّ
ً
ا�ستثمارا لأ�صحابها ،ف�إن ذلك يعترب داف ًعا جي ًدا
اعتبارها
على
ً
ملديريها لتوجيه ودعم املعلمني نحو ا�ستخدام التطبيقات ب�شكل
�أكرب ،والتدرب عليها والتعرف على �إمكانياتها.

واتفقت نتائج الدرا�سة مع درا�سة يون�س ( )2013التي �أظهرت
درجة �أهمية مرتفعة لتوافر متطلبات ا�ستخدام الأجهزة املحمولة يف
إجنليزية.
تدري�س اللغة ال
ّ

()t - test

ال�سلطة
امل�رشفة
قطاع
حكومي
قطاع
خا�ص
قطاع
حكومي
قطاع
خا�ص

املتو�سط االنحراف
املعياري
احل�سابي
ّ
ّ

قيمة

م�ستوى الداللة

م�ستوى الداللة

()α ≤ 0.05

االستنتاج
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،والتي �أظهرت �أن
درجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكية يف �إدارة العمليتني التقيمية
والتدري�سية مرتفعة ،ودرجة توظيف تطبيقات الهواتف الذكية يف
�إدارة �ش�ؤون الطلبة و�إدارة �ش�ؤون املوظفني متو�سطة ،وعدم وجود
فروق دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري اجلن�س ،ووجود فروق دالة
�إح�صائيا تعزى ملتغري التخ�ص�ص الأكادميي ول�صالح التخ�ص�ص
الإن�ساين ،ووجود فروق دالة �إح�صائيا تعزى ملتغري ال�سلطة امل�رشفة،
ول�صالح القطاع اخلا�ص ،وعليه فقد جاءت التو�صيات الآتية:
1 .1رفع كفايات مديري املدار�س حول �آلية اال�ستفادة من
الذكية وتطبيقاتها لإدارة مدار�سهم وخا�صة فيما يتعلق
الهواتف
ّ
ب�إدارة �ش�ؤون الطلبة والعاملني ،وعقد الدورات التدريبية املختلفة

.00

.00

.00
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بالتعاون مع ال�رشكات املخت�صة.
2 .2توجيه مديري املدار�س و�أ�صحاب االخت�صا�ص يف القطاع
احلكومي نحو اال�ستفادة من الدرا�سات والتجارب الأجنبية يف هذا
املجال.
3 .3توجيه املعلمني نحو تدعيم عمليات التدري�س ،وبناء
الوحدات التعليمية با�ستخدام تطبيقات الهواتف الذكية ،واال�ستفادة
من خرباتهم التي مروا بها خالل جائحة كورونا يف املجال
التكنولوجي.
4 .4توجيه مديري املدار�س الختيار الآليات وتطبيقات
الهواتف الذكية التي تنا�سب الأق�سام املختلفة من الذكور والإناث،
وتوظيف هذه التطبيقات يف �إدارة العملية التعليمية ب�صور فاعلة
لهم.
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اجتاهات طلبة ماجستير اخلدمة االجتماعية نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا
من وجهة نظر طلبة جامعة القدس املفتوحة واجلامعة اإلسالمية أمنوذجاً

د .أحمد محمد الرنتيسي

the age variable in favor of those aged 26 - 30. The
 university variable was attributed to the benefit of alQuds Open University students, and the housing area
variable for the benefit of students from the West Bank.
Keywords: Attitudes, social work e - learning,
Corona Pandemic.

امللخص:
ت�سعى الدرا�سة �إىل التعرف على اجتاهات طلبة ماج�ستري
اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا،
ا�ستخدمت الدرا�سة منهج امل�سح االجتماعي بطريقة العينة الع�شوائية
الب�سيطة ،ومت تطبيق الدرا�سة على ( )74مفردة من طلبة ماج�ستري
اخلدمة االجتماعية يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة وجامعة القد�س
املفتوحة ،وا�ستخدم الباحث اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة حيث �شمل
على ثالثة �أبعاد :البعد الأول االجتاهات املعرفية ،والبعد الثاين
االجتاهات الوجدانية ،والبعد الثالث االجتاهات ال�سلوكية� .أدخلت
البيانات وحللت بوا�سطة الربنامج الإح�صائي ( ،SPSSن�سخة ، )26
تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن هناك اجتاه ًا (مرتفع متو�سط) لطلبة
ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة
كورونا ،مل جتد الدرا�سة فروق ًا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α ≤ 0.05يف اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو
التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا تعزى ملتغري النوع،
يف حني وجدت الدرا�سة فروق ًا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α ≤ 0.05يف اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية
نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا تعزى ملتغري ال�سن
ل�صالح ذوي ال�سن ( ، )30 - 26ومتغري اجلامعة ل�صالح طلبة
جامعة القد�س املفتوحة ،ومتغري منطقة ال�سكن ل�صالح الطلبة من
�سكان ال�ضفة الغربية.
الكلمات املفتاحية( :اجتاهات ،اخلدمة االجتماعية ،التعليم
الإلكرتوين ،جائحة كورونا)

املقدمة:
لقد �شهد العامل يف الآونة الأخرية �أزمة كبرية هددت التعليم
يف جميع الدول ،ورمبا تكون هذه الأزمة هي الأخطر يف زماننا
املعا�رص ،حيث انت�رش فريو�س كورونا امل�ستجد كوفيد ،19-وقد
رافق انت�شاره حاالت الطوارئ ال�صحية ،واملتمثلة ب�أغالق كافة
امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وذلك يف حماولة للحد من انت�شار الفريو�س
(�شحاته. )2021 ،
وبالرغم من بلوغ جائحة كورونا عامها الأول� ،إال �أن العامل
ما زال يعي�ش �أزمة حقيقية مع ا�ستمرار انت�شارها؛ بفعل ت�أثريها
على كافة مناحي احلياة الب�رشية ،و�رضبها لكثري من القطاعات
احليوية وعلى ر�أ�سها قطاع التعليم ،ووفق ًا للبيانات ال�صادرة عن
اليون�سكو يف �أغ�سط�س  ،2020ف�إن اجلائحة �أدت لأكرب انقطاع يف
ُنظم التعليم يف التاريخ ،حيث ت�رضر منه نحو ما َي ُقرب من ()1.6
مليار ُمتعلم يف �أكرث من ( )194دولة ،كما �أثر �إغالق امل�ؤ�س�سات
التعليمية على ( )94%من التالميذ والطالب حول العامل ،وهي
ن�سبة ترتفع لت�صل �إىل ( )99%يف الدول منخف�ضة ومتو�سطة الدخل
). (UNESCO, 2020
وكان لإغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية وتعطيل الدرا�سة �أثر
كبري على م�ستوى املتعلمني ،وفق ًا لتقرير اليون�سكو (يوليو،
�“ )2020سيواجه قطاع التعليم مهمة �شاقة خالل الوباء،
وعلى الرغم من بع�ض اجلهود الناجحة واملبتكرة للو�صول �إىل
املتعلمني ،فقد �أدت الأزمة �إىل ات�ساع الفجوات يف فر�ص التعلم،
مما �أدى �إىل تراجع التقدم نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
مبا يف ذلك االلتزام بتحقيق التعليم االبتدائي والثانوي اجلودة
العالية بحلول عام .”2035
وتظهر ورقة �سيا�سات ( )41لليون�سكو لر�صد التعليم يف يوليو
� 2020أنه “�إذا ا�ستمر �إغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية ملدة ثالثة �أ�شهر،
فقد يكون الت�أثري على امل�شاركة �صفراً ،والت�أثري على التعليم ال يزيد
عن ت�أثري عطلة نهاية العام ،وبالتايل �إذا امتد �إغالق امل�ؤ�س�سات
التعليمية على مدى عام درا�سي كامل ،فقد ت�شبه �آثارها �آثار الأزمات
الإن�سانية” ،مما يعني �أن هناك �أزمة �إن�سانية على الأبواب ب�سبب
�إغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية يف العام الدرا�سي .2020 - 2019
وقد حاولت الدول اال�ستمرار يف التعليم رغم هذه الأزمة ،فقد
اعتمدت على ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات اجلديدة  -التعليم الإلكرتوين
 من �أجل �إكمال املناهج الدرا�سية ،و�إمتام العام الدرا�سي ،ومتثلتهذه اال�سرتاتيجيات با�ستخدام جميع الو�سائل املتوفرة لإي�صال
املعلومات ،مثل املحا�رضات امل�صورة ،والت�سجيالت ال�صوتية،
واملواقع واملن�صات الإلكرتونية اخلا�صة بالتعليم (ال�سعد. )2020 ،
ومل تكن فل�سطني مبن�أى عن الت�أثريات العميقة للجائحة ،ففي
اخلام�س من مار�س  2020وبعد اكت�شاف (� )7إ�صابات بفريو�س

Abstract:
The study aimed to identify the attitudes of the MA
students of social work towards e - learning in light of
the Corona pandemic. The study used the social survey
method in a random sampling method. The study was
applied to 74 MA students of social work at the Islamic
University of Gaza and al - Quds Open University.
The researcher used the scale as a tool for the study,
as it included three dimensions: The first dimension
is the cognitive attitudes, the second dimension is
the emotional attitudes, and the third dimension is
the behavioral attitudes. The data was entered and
analyzed by the SPSS statistical program version
26. The study results concluded that there is a high
and medium trend for master students of Social Work
towards e - learning under the Corona pandemic. The
study did not find statistically significant differences
at the level a≤0.05 in the attitudes of the master
students of social work towards e - learning in light
of the Corona pandemic due to the gender variable.
In contrast, the study found statistically significant
differences at the level a≤0.05 in the attitudes of the
master students of social work towards electronic
education in the light of the Corona pandemic due to
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كورونا يف حمافظة بيت حلم ،جنوبي ال�ضفة الغربية� ،أعلنت ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية حالة الطوارئ ،و�إغالق املدار�س واجلامعات
واملعاهد ملنع تف�شي فريو�س كورونا (قنيبي و�آخرون، )2020 ،
ليتم التحول �إىل التعليم الإلكرتوين (عن ُبعد) ملوا�صلة العام الدرا�سي.
و�ضمن التدابري االحرتازية ملواجهة جائحة كورونا �أثناء
فرتة تعليق الدرا�سة يف فل�سطني ،فقد حثت وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي �إىل ا�ستخدام �أدوات التعليم الإلكرتوين مع الطلبة،
يتم تنفيذها عرب �أنظمة التعليم الإلكرتوين منها من�صة ()Moodle
وغريها من و�سائل التوا�صل مع الطلبة كـتطبيق (Zoom, Google
 )Meet, Microsoft Teamsومن هذا املنطلق وجب على م�ؤ�س�سات
التعليم العايل �إعداد طالبها ملواجهة التطورات احلديثة ،و�أ�صبح
الأمر ملح ًا يف ظل جائحة كورونا التي �أ�صابت العامل ،واجتاه
امل�ؤ�س�سات التعليمية للتعليم الإلكرتوين بديال عن التعليم الوجاهي
نتيجة للتباعد االجتماعي ،وحتى ال يتن�رش الوباء يف فل�سطني مت
اللجوء �إىل التعليم الإلكرتوين �سواء كان يف التعليم العام �أو التعليم
العايل ،وبالتايل كانت اجلامعات الفل�سطينية �سباقة يف اعتماد
التعليم الإلكرتوين وتوظيفه خلدمة العملية التعليمية يف ظل انت�شار
اجلائحة ال�ستكمال مناهجها الدرا�سية.

جائحة كورونا كان �أدين من املتو�سط ،كما يوجد فروق ذات داللة
�إح�صائية يف مدى فاعلية التعلم عن بعد ل�صالح الإناث.
درا�سة �سيد ( )2020حيث هدفت �إىل حتديد اجتاهات الطالب
نحو ا�ستخدام التكنولوجيا يف تعليم اخلدمة االجتماعية يف ظل
جائحة كورونا ،وا�ستخدمت الدرا�سة منهج امل�سح االجتماعي
بالعينة لطالب اخلدمة االجتماعية يف مرحلة البكالوريو�س،
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن عينة الدرا�سة لديهم اجتاهات م�ؤيدة نحو
ا�ستخدام التكنولوجيا يف تعليم اخلدمة االجتماعية يف ظل جائحة
كورونا ،بل �أكدت العينة على �رضورة اال�ستمرار فيها بعد انتهاء
اجلائحة.
درا�سة قوطة والدلو ( )2020هدفت �إىل الك�شف عن فعالية
التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة كلية
فل�سطني التقنية ،ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،طبقت الدرا�سة
على ( )308طالب و طالبات ،مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية من
خمتلف �أق�سام الكلية ذات التخ�ص�صات العلمية والإن�سانية ،تو�صلت
الدرا�سة �إىل ح�صول جمال فعالية التقييم الإلكرتوين ،وجمال
التفاعلية عرب التعليم الإلكرتوين ،وجمال و�صول الطلبة للتعليم
الإلكرتوين ،وجمال فاعلية التدري�س عرب التعليم الإلكرتوين على
ن�سبة مئوية ترتاوح بني  61%و .63%
درا�سة �آل �إبراهيم ( )2020هدفت �إىل التعرف على معوقات
ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين �أثناء جائحة كورونا من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة جازان ،ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج
الو�صفي التحليلي ،وخل�صت نتائج الدرا�سة �أنه توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد العينة تعزى
للمتغريات التالية اجلن�س واخلربة والتخ�ص�ص ،وتو�صي الدرا�سة
بت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س ،والطلبة على تطوير وتنمية
مهاراتهم يف ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين.
درا�سة ( )Adnan & Anwar, 2020هدفت �إىل حتديد اجتاهات
طالب التعليم العايل الباك�ستانيني جتاه املحا�رضات اجلامعية
الإلزامية الرقمية ،والتعليم عن ُبعد خالل جائحة كورونا ،مت
ا�ستطالع �آراء طالب البكالوريو�س والدرا�سات العليا ملعرفة
اجتاهاتهم نحو التعليم عرب الإنرتنت يف باك�ستان ،خل�صت نتائج
الدرا�سة �أن التعليم عرب الإنرتنت ال ميكن �أن يحقق النتائج املرجوة
يف البلدان النامية مثل باك�ستان ،حيث ال ت�ستطيع الغالبية العظمي
من الطالب الو�صول �إىل الأنرتنت ب�سبب امل�شكالت الفنية واملالية.
درا�سة ( )Mukhtar et al., 2020هدفت �إىل حتديد ت�صور
املعلمني والطالب فيما يتعلق مبزايا وقيود جائحة كوفيد،19-
تعترب هذه الدرا�سة من الدرا�سات النوعية� ،أجريت الدرا�سة على
( )12ع�ضواً من �أع�ضاء هيئة التدري�س و ( )12طالب ًا من كلية الطب
اجلامعية ،وكلية طب الأ�سنان اجلامعية يف الهور من خالل مقابالت
جماعية مركزة ،خل�صت نتائج الدرا�سة �أن من مزايا التعليم عن ُبعد
هو الراحة يف التعليم و�إمكانية و�سهولة الو�صل للمواد التعليمية،
بينما ال�صعوبات تتمثل يف عدم كفاءة التعليم ،و�صعوبة احلفاظ
على النزاهة الأكادميية.
درا�سة الفراين ( )2021حيث هدفت �إىل الك�شف عن اجتاهات
طالبات الدرا�سات العليا بجامعة امللك عبد العزيز باململكة العربية

الدراسات السابقة:
هنالك العديد من الدرا�سات العربية والأجنبية التي اهتمت
بدرا�سة مو�ضوع التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا ،لذلك
�سوف يتم عر�ض هذه الدار�سات يف حماولة لال�ستفادة من نتائجها
يف حتديد م�شكلة و�أهداف وت�سا�ؤالت الدرا�سة الراهنة ،وميكن
حتديدها فيما يلي:
درا�سة �أبي �شخيدم و �آخرين ( )2020حيث هدفت �إىل التعرف
على فاعلية التعليم الإلكرتوين يف ظل انت�شار فريو�س كورونا من
وجهة نظر املدر�سني يف جامعة خ�ضوري ،مت تطبيق الدرا�سة على
( )50من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،تو�صلت نتائج الدرا�سة
�أن تقييم عينة الدرا�سة لفاعلية التعليم الإلكرتوين يف ظل انت�شار
فريو�س كورونا كان متو�سطاً.
درا�سة اجلمل ( )2020حيث هدفت �إىل التعرف على واقع
التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية ،وت�أثريه على خمرجات
التعليم يف ظل جائحة كورونا ،مت تطبيق الدرا�سة على ( )90طالب ًا
وطالبة ،مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية ،ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج
الو�صفي التحليلي ،خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �إيجابيات التعليم
الإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية متو�سطة يف حني كانت
�سلبياته مرتفعة ،كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق دالة
اح�صائي ًا يف واقع التعليم الإلكرتوين تباع ًا ملتغريات اجلن�س ومكان
ال�سكن.
درا�سة ابداح ( )2020حيث هدفت �إىل معرفة فاعلية ا�ستخدام
التعلم عن بعد من وجهة نظر مدر�سي املرحلة الثانوية يف اململكة
الأردنية الها�شمية واجلمهورية العربية ال�سورية خالل جائحة
كورونا ،مت تطبيق الدرا�سة على عينة ع�شوائية مكونة من ()300
مدر�س ومدر�سة يف اململكة الأردنية الها�شمية يف حمافظة �إربد ،و
( )300مدر�س ومدر�سة يف اجلمهورية العربية ال�سورية يف حمافظة
حلب� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �أن فاعلية التعلم عن بعد يف فرتة
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اجتاهات طلبة ماجستير اخلدمة االجتماعية نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا
من وجهة نظر طلبة جامعة القدس املفتوحة واجلامعة اإلسالمية أمنوذجاً

د .أحمد محمد الرنتيسي

ال�سعودية نحو تقدمي املقررات �أونالين يف �ضوء �أزمة كوفيد،19-
مت تطبيق الدرا�سة على ( )70طالبة من طالبات الدرا�سات العليا
بجامعة امللك عبد العزيز ،خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �أن اجتاهات
طالبات الدرا�سات العليا نحو تقدمي املقررات �أون الين يف �ضوء
كوفيد 19-جاءت بدرجة عالية ،و�أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )0,05يف �آراء �أفراد العينة وفق ًا ملتغريات
التخ�ص�ص وامل�ستوى الأكادميي.
درا�سة الن�صار ( )2021هدفت �إىل التعرف على �آراء املتعلمني
يف ال�صف الثاين ع�رش حول تطبيق وزارة الرتبية والتعليم يف دولة
الكويت ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا ،تكونت
عينة الدرا�سة من عينتني للبحث قبل التجربة ( ، )273وبعد التجربة
( )413متعلم ًا من ال�صف الثاين ع�رش ،خل�صت الدرا�سة ب�أن الغالبية
العظمي من املتعلمني ال يعانون من �صعوبات يف التعليم الإلكرتوين
كطريقة للتعليم والتدري�س.
درا�سة حممد ( )2021حيث هدفت للك�شف عن اجتاه طالب
اجلامعة نحو ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين �أثناء الأزمات ،جائحة
كورونا منوذجاً ،طبقت الدرا�سة على ( )341طالب ًا من طالب
اجلامعات امل�رصية ،تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل تف�ضيل الطالب
للتعليم التقليدي على التعليم الإلكرتوين ،و�أن هناك اجتاه ًا �سلبي ًا
مرتفع ًا نحو ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين لديهم .كما يوجد فروق ذات
داللة �إح�صائية يف مدى فاعلية التعلم تبع ًا ملتغري اجلن�س ل�صالح
فئة الذكور ،ومتغري االنتماء اجلامعي ل�صالح جامعة املن�صورة.
درا�سة ( )Pozas et al., 2021هدفت �إىل ا�ستك�شاف التحديات
التي تواجه �أولياء الأمور �أثناء التعليم املنزيل يف دولة املك�سيك
و�أملانيا ،ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج النوعي ،مت �إجراء ثالث ع�رشة
مقابلة �شبه منظمة مع �أولياء الأمور وطالب املدار�س االبتدائية،
ك�شفت نتائج حتليل املحتوى النوعي �أن الآباء يف كال البلدين
يواجهون حتديات يف تنظيم التعليم املنزيل وحتفيز �أطفالهم،
ومع ذلك �أم�ضوا املزيد من الوقت مع �أطفالهم ،حيث يواجه طالب
املدار�س االبتدائية يف �أملانيا واملك�سيك حتديات كبرية ب�سبب فقد
االت�صال االجتماعي.
درا�سة ( )Halitoglu, 2021هدفت الدرا�سة �إىل حتديد اجتاهات
الطلبة نحو التعليم عن ُبعد خالل جائحة كوفيد ،19-ا�ستخدمت
الدرا�سة �أ�سلوب امل�سح لـ ( )236طالب ًا ( )140طالبة و ( )96طالب ًا
يف خم�سة �أق�سام بكلية الرتبية يف �إحدى اجلامعات الرتكية ،وهي
ق�سم اللغة الرتكية والريا�ضيات والعلوم والرتبية البدنية والإر�شاد
النف�سي ،خل�صت الدرا�سة �إىل �أنه مل يكن هناك فروق يف اجتاهات
الطالب تعزى ملتغري جن�س الطالب ،يف حني كان هناك فروق ذات
داللة �إح�صائية ل�صالح تدري�س اللغة الرتكية والإر�شاد النف�سي.
درا�سة ( )Gonzalez - Frey et al., 2021هدفت �إىل معرفة
اجتاهات طالب اجلامعات جتاه التعليم عن ُبعد خالل جائحة
فريو�س كورونا ،اعتمدت الدرا�سة على املنهج اال�ستق�صائي ،مت
تطبيق الدرا�سة على ( )93طالباً ،ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن جميع
امل�ستجيبني يروا �أن التعليم عن ُبعد كان �إىل حد ما �أ�سو�أ من التعليم
العادي.
درا�سة ( )Hergüner et al., 2021هدفت الدرا�سة �إىل حتديد

ت�أثري مواقف التعلم عرب الإنرتنت على اال�ستعداد للتعلم عرب الإنرتنت
لطالب الرتبية الريا�ضية خالل فرتة انت�شار جائحة فريو�س كورونا
كوفيد ،19-مت تطبيق الدرا�سة على �سبع جامعات حكومية يف
تركيا ،تكونت العينة من ( )599منهم ( )271طالبة)328( ،
طالب ًا من طالب كلية الرتبية الريا�ضية ،تو�صلت نتائج الدرا�سة �أن
اال وارتباط ًا �إ �إيجابي ًا بني مواقف التعلم عرب الإنرتنت
هناك اعتد ً
واال�ستعداد للتعليم عرب الإنرتنت.
درا�سة ( )Titrek, 2021هدفت الدرا�سة �إىل معرفة �آراء طالب
الدرا�سات العليا حول التعليم عن بعد يف فرتة جائحة كوفيد،19-
اعتمدت الدرا�سة على منوذج امل�سح العام القائم على البيانات
النوعية ،ت�ألف امل�شاركون يف الدرا�سة ( )15طالب ًا من الدرا�سات
العليا� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الطالب واجهوا م�شاكل يف الو�صول
�إىل الإنرتنت ،وكانوا يواجهون �صعوبات يف فهم النظام التعليمي
الذي تقدمه جامعتهم.
درا�سة ( )Malkawi et al., 2021هدفت الدرا�سة �إىل التحقق
من م�ستوى ر�ضا الطالب اجلامعيني يف جامعة الإمارات العربية
املتحدة ،ومواقفهم جتاه التعليم الإلكرتوين ،والف�صول االفرتا�ضية
يف ظل جائحة كوفيد ،19-يف �ضوء خم�س متغريات دميوغرافية
م�ستقلة ،وهي جن�س الطالب ،وامل�ستوى التعليمي ،ومكان ال�سكن،
والكلية ،واملعدل الرتاكمي ،ت�شري النتائج �إىل �أن م�ستوى ر�ضا
الطالب ومواقفهم جتاه التعليم الإلكرتوين والف�صول االفرتا�ضية
كانت قوية ب�شكل عام ،ومل تظهر النتائج فروق ًا معنوية على م�ستوى
املتغريات امل�ستقلة ال�سابقة.
درا�سة ( )Hassan et al., 2021هدفت الدرا�سة �إىل حتديد
االجتاهات الأكادميية الذاتية ،والر�ضا عن املقرر الدرا�سي بني
طالب اجلامعات الذين يح�رضون درو�س ًا افرتا�ضية خالل جائحة
كوفيد 19-يف اململكة العربية ال�سعودية ،مت تطبيق الدرا�سة من
خالل امل�سح عرب الإنرتنت لـ ( )328طالب ًا وطالبة على م�ستوى
البكالوريو�س والدرا�سات العليا� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجات
الطالب على االجتاهات الأكادميية الذاتية كانت متو�سطة.
درا�سة ( )Johnson et al., 2021هدفت الدرا�سة �إىل حتديد
مواقف ووعي طالب جامعة جنوب املحيط الهادئ جتاه التعليم
الإلكرتوين مع تف�شي فريو�س كوفيد  ،9 -وجدت الدرا�سة �أن غالبية
 88%الطالب يف جامعة جنوب املحيط الهادئ ميتلكون جهازاً
واحداً على الأقل لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،ولديهم
�إمكانية الو�صل �إىل الإنرتنت ،و�أي�ض ًا يتوفر لديهم مهارات كافية
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وبالتايل كان موقفهم �إيجابي ًا
جتاه التعلم الإلكرتوين.
درا�سة ( )Poláková & Klímová, 2021هدفت الدرا�سة معرفة
ت�صور الطالب ال�سلوفاك نحو التعليم عن ُبعد عرب الإنرتنت يف ظل
فريو�س كورونا ،ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن غالبية الطالب يف املدر�سة
الهندية الثانوية م�ستعدون للتعلم عن ُبعد عرب الإنرتنت ،كما ت�شري
النتائج �أن ن�سبة كبرية من الطالب لديهم ات�صال بالإنرتنت ،و�أنهم
ميتلكون �أجهزة تكنولوجية ميكن ا�ستخدامها للأغرا�ض التعليمية.
درا�سة ( )Means & Neisler, 2021هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستطالع
ت�صورات الطالب عن التدري�س والتعلم عن ُبعد ،مت تطبيق الدرا�سة
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على عينة من ( )1008طالب جامعيني يف الواليات
املتحدة مشكلة الدراسة:
تلقوا مقررات �إلكرتونية ،خل�صت نتائج الدرا�سة �أن م�ستويات ر�ضا

جنمت عن �أزمة كورونا العديد من التغريات اجلذرية يف كيفية
�إدارة وتنظيم امل�ؤ�س�سات يف خمتلف املجاالت منها جمال التعليم،
ونظراً لكون امل�ؤ�س�سات التعليمية بيئات �شديدة االكتظاظ بالأفراد
�أ�صبح لزام ًا يف ظل جائحة كورونا �إيجاد بدائل تعليمية دون
الإخالل بالربوتوكوالت ال�صحية ملكافحة انت�شار اجلائحة ،ولعل
التكنولوجيا التعليمية املعا�رصة مبختلف �أنواعها هي �أهم و�أبرز
البدائل املطروحة يف الوقت الراهن يف هذا ال�صدد.
وبالتايل �أ�صبحت م�س�ألة التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة
كورونا التي �أ�صابت العامل ب�أ�رسه حاجة ملحة لكل امل�ؤ�س�سات
التعليمية مبا فيها اجلامعات والكليات واملعاهد ب�سبب �إجراءات
التباعد االجتماعي وعدم االختالط (. )Teräs et al., 2020
وت�أ�سي�س ًا على ما �سبق ،فقد ظهرت احلاجة لدرا�سة اجتاهات
طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل
جائحة كورونا ،خا�صة و�أن طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية
�سواء يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة �أو جامعة القد�س املفتوحة
يعتربوا الدفعة الأوىل من الطلبة التي التحقت بربنامج ماج�ستري
اخلدمة االجتماعية نظراً حلداثة الربنامج يف كال اجلامعتني ،حيث
مت افتتاحه مع بداية اجلائحة ،وبالتايل مل يلتقِ الطلبة باملدر�سني
وجه ًا لوجه ،ونتيجة ملا �أكدته العديد من الدرا�سات العلمية ب�أن
هناك اجتاهات �إيجابية لبع�ض الدرا�سات نحو التعليم الإلكرتوين يف
ظل جائحة كورونا مثل درا�سة �سيد ( ، )2020ودرا�سة قوطة والدلو
( ، )2020ودرا�سة الفراين ( ، )2021ودرا�سة الن�صار (، )2021
ودرا�سة ( ، )Hergüner et al., 2021ودرا�سة (Malkawi et al.,
 ، )2021ودرا�سة ( ، )Johnson et al., 2021ودرا�سة (& Poláková
� ، )Klímová, 2021سعت الدرا�سة الراهنة للك�شف عن اجتاهات طلبة
ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة
كورونا من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو
التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا (كوفيد ، )19-ويتفرع
منه الأ�سئلة الأتية:
● ●ما االجتاهات املعرفية لطلبة ماج�ستري اخلدمة
االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا.
● ●ما االجتاهات الوجدانية لطلبة ماج�ستري اخلدمة
االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا.
● ●ما االجتاهات ال�سلوكية لطلبة ماج�ستري اخلدمة
االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا.
2 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )α ≤ 0.05بني اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية
نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا (كوفيد )19-تعزى
ملتغري (النوع ،ال�سن ،اجلامعة ،ومنطقة ال�سكن) ؟

الطالب كانت �أقل بكثري بعد حتويل املقررات للتعلم عرب الإنرتنت،
و�رسد الطالب جمموعة من العوائق التي تعيق تعلمهم حيث واجه
طالب من بني �ستة طالب م�شكالت متكررة يف االت�صال بالإنرتنت
�أو م�شكالت يف الأجهزة والربامج تعيق موا�صلة تعلمهم.

تعقيب على الدراسات السابقة:
يت�ضح من عر�ض نتائج الدرا�سات العربية والأجنبية ال�سابقة
املرتبطة مبو�ضوع اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية
نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا ما يلي:
�Ú Úأن هناك اجتاهات قوية (�إيجابية) لبع�ض الدرا�سات نحو
التعليم الإلكرتوين مثل درا�سة �سيد ( ، )2020ودرا�سة قوطة والدلو
( ، )2020ودرا�سة الفراين ( ، )2021ودرا�سة الن�صار ()2021
 ،ودرا�سة ( ، )Hergüner et al., 2021ودرا�سة (Malkawi et al.,
 ، )2021ودرا�سة ( ، )Johnson et al., 2021ودرا�سة (& Poláková
. )Klímová, 2021
Ú Úهناك اجتاهات �ضعيفة (�سلبية) لبع�ض الدرا�سات نحو
التعليم الإلكرتوين مثل درا�سة ابداح ( ، )2020ودرا�سة (& Adnan
 ، )Anwar, 2020ودرا�سة ( ، )Mukhtar et al., 2020ودرا�سة حممد
( ، )2021ودرا�سة ( ، )Pozas et al., 2021ودرا�سة (Gonzalez -
 ، )Frey et al., 2021ودرا�سة ( ، )Titrek, 2021درا�سة (& Means
. )Neisler, 2021
�Ú Úأي�ضا هناك اجتاهات متو�سطة (حمايدة) لبع�ض الدرا�سات
نحو التعليم الإلكرتوين مثل درا�سة �أبي �شخيدم و �آخرين، )2020( .
ودرا�سة (. )Hassan et al., 2021
Ú Úكما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق دالة
�إح�صائي ًا يف اجتاهات الطالب نحو التعليم الإلكرتوين تباع ًا
ملتغريات اجلن�س ومكان ال�سكن ،مثل درا�سة اجلمل ()2020
 ،ودرا�سة ( ، )Halitoglu, 2021بينما جاءت درا�سة �آل �إبراهيم
( )2020مغايرة حيث يوجد فروق يف اجتاهات الطالب نحو التعليم
الإلكرتوين تعزى ملتغري اجلن�س.
Ú Úاختلفت الدرا�سات ال�سابقة فيما بينها من حيث الهدف
والعينة والنتائج ،وذلك تبع ًا الختالف طبيعة الدرا�سة واملتغريات
التي تتناولها.
Ú Úمتيزت الدرا�سة الراهنة عن الدرا�سات ال�سابقة يف تناولها
لق�ضية اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية يف اجلامعة
الإ�سالمية بغزة وجامعة القد�س املفتوحة نحو التعليم الإلكرتوين
يف ظل جائحة كورونا ،خا�صة و�أن الطالب هم الدفعة الأويل التي
تلتحق بهذا الربنامج نظراً حلداثته يف كال اجلامعتني ،حيث مت
افتتاحه مع بداية اجلائحة.
Ú Úومتثلت ا�ستفادة الباحث من الدرا�سات ال�سابقة �أي�ض ًا يف
حتديد مو�ضوع الدرا�سة ،و�صياغة م�شكلته ،ومفاهيمه وكذلك �أهدافه
وت�سا�ؤالته ،ف�ض ًال عن تف�سري النتائج وو�ضع التو�صيات.

أهمية الدراسة:
♦ ♦تعد من �أوائل الدرا�سات يف تخ�ص�ص اخلدمة االجتماعية
التي ت�سلط ال�ضوء على اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية
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نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا.
♦ ♦م�ساهمة نتائج الدرا�سة يف و�ضع ت�صور علمي لواقع
التعليم الإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة واجلامعة الإ�سالمية،
وبالتايل امل�ساعدة يف تذليل العقبات التي تواجه الطلبة و�أع�ضاء
هيئة التدري�س.
♦ ♦تنبع �أهمية الدرا�سة من �أهمية التعليم الإلكرتوين بو�صفه
م�ستحدث تكنولوجي يف التعليم حيث ي�سهم يف حل امل�شكالت
الرتبوية ،وي�صبح بدي ًال مثالي ًا للتعليم التقليدي يف احلاالت الطارئة
كاحلروب �أو الكوارث وانت�شار الأوبئة.
♦ ♦�إثراء املكتبة العربية ب�أحد املو�ضوعات الع�رصية ،والتي
ت�ساعد على تطوير منظومة التعليم يف ظل جائحة كورونا.

د .أحمد محمد الرنتيسي

التعلم عن ُبعد ،والتي تهدف �إىل خدمة املُتعلم واملُعلم وتعزيز عملية
التعليم ،وذلك من خالل تقدمي الربامج واملناهج الدرا�سية ب�صورة
�إلكرتونية.
◄◄جائحة كورونا :وردت كلمة جائحة يف كثري من
املعاجم والقوامي�س العربية على �أنها :جمع جوائح وهي داهية،
م�صيبة حتل بالرجل يف ماله فتجتاحه كله� ،أ�صابته جائحة،
�سنة جائحة :جدبة ،غرباء ،قاحلة ،مبعنى �أن اجلائحة تكون
عميقة الأثر ،املادي واملعنوي ،فاجلائحة �أخطر و�أفتك من
الوباء ،فهي تنت�رش يف جزء كبري من الكرة الأر�ضية (حمرك بحث
االنطولوجيا العربية ،مايو . )2021
و ُتعرف جائحة كورونا :ب�أنها مر�ض ُمعد ي�سببه �آخر فريو�س
مت اكت�شافه من �ساللة فريو�سات كورونا ،ومل يكن هناك �أي علم
بوجود هذا الفريو�س اجلديد قبل بدء تف�شيه يف مدينة ووهان
حتول فريو�س كورونا الآن �إىل
ال�صينية يف دي�سمرب  ،2019وقد ّ
جائحة ت�ؤثر على العديد من بلدان العامل (. )WHO, 2020

أهداف الدراسة:
ت�سعى الدرا�سة الراهنة �إىل التعرف على اجتاهات طلبة
ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة
كورونا (كوفيد )19-من وجهة نظر طلبة جامعة القد�س املفتوحة
واجلامعة الإ�سالمية ،وبيان الفروق الإح�صائية بني ا�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة حول فقرات �أداة الدرا�سة والأداة ككل تبع ًا ملتغري
(النوع ،ال�سن ،اجلامعة ،منطقة ال�سكن) .

الطريقة واإلجراءات:
يتناول هذا اجلزء و�صف ًا لإجراءات الدرا�سة التي قام بها
الباحث لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ويت�ضمن حتديد املنهج املتبع يف
الدرا�سة ،وجمتمع وعينة الدرا�سة ،و�أدوات الدرا�سة ،وخطوات ت�صميم
الأدوات امل�ستخدمة ،والتحقق من �صدقها وثباتها ،واملعاجلة
الإح�صائية امل�ستخدمة يف حتليل النتائج.

مفاهيم الدراسة:
◄◄االجتاهُ :يعرف االجتاه ب�أنه :بناء افرتا�ضي ،ميثل
درجة حب الفرد �أو كرهه ملو�ضوع معني ،واالجتاهات عموم ًا
قد تكون �إيجابية �أو �سلبية ل�شخ�ص �أو مكان �أو �شيء �أو حدث
(. )Mohamed, 2018
ويعرف الباحث االجتاه :ب�أنه الدرجة التي يح�صل عليها
الطلبة يف جامعة القد�س املفتوحة واجلامعة اال�سالمية بغزة يف
ا�ستمارة اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو التعليم
الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا.
◄◄التعليم الإلكرتوين :يعرف التعليم الإلكرتوين ب�أنه :حمتوى
تعليمي �أو خربة تعليمية يتم تو�صيلها من خالل التكنولوجيا
الإلكرتونية ،والتي تت�ضمن الإنرتنت بكافة براجمه وتقنياته،
وجميع و�سائط التعليم عن ُبعد ،مبا فيها من فيديوهات تعليمية �أو
من خالل غرف املحادثات ،فهو نظام تعليم يتيح للطالب الو�صول
�إىل املنهج بوا�سطة الإنرتنت ،والتوا�صل مع املعلمني والزمالء
و�إر�سال الواجبات عرب نظام �إلكرتوين (العبيد� ،2011 ،ص. )5
كما يعرف التعليم الإلكرتوين ب�أنه :طريقة تعلم تعتمد على
ا�ستخدام و�سائل االت�صال احلديثة من �أجهزة الكمبيوتر وال�شبكات
والو�سائط املتعددة وال�صوت وال�صورة والر�سومات وحمركات البحث
واملكتبات الإلكرتونية� ،سواء عن بعد �أو يف الف�صل؛ بكافة �أنواعه يف
�إي�صال املعلومات للمتعلم يف �أق�رص وقت ،وب�أقل جمهود وفائدة
�أكرب ،ي�أخذ التعليم الإلكرتوين من امل�صادر الإلكرتونية املختلفة
�أدوات لتح�سني عملية التعلم ،مبا يف ذلك ا�ستخدام الإنرتنت يف
الف�صول الدرا�سية لربط املتعلمني واملعلمني م ًعا لت�شكيل ما ي�سمى
بالف�صول الدرا�سية الإلكرتوين (. )Othman & Odeh, 2018
يعرف الباحث التعليم الإلكرتوين ب�أنه :و�سيلة من و�سائل

منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدرا�سة على ا�ستخدام منهج امل�سح االجتماعي
بطريقة العينة الع�شوائية الب�سيطة ،حيث مت تطبيق الدرا�سة على
عينة ع�شوائية من طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية يف اجلامعة
الإ�سالمية بغزة وجامعة القد�س املفتوحة.
جمتمع وعينة الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من الطلبة امللتحقني بربنامج ماج�ستري
ّ
اخلدمة االجتماعية يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة وجامعة القد�س
املفتوحة ،للعام اجلامعي  2021 - 2020والبالغ عددهم ()80
طالب ًا وطالبة ،موزعني كالآتي ( )51طالب ًا وطالبة يف جامعة
القد�س املفتوحة )29( ،طالب ًا وطالبة يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة،
قام الباحث بت�صميم ا�ستمارة �إلكرتونية على تطبيق (Google
 ، )Formsوذلك لتوقف التعليم الوجاهي واعتماد التعليم الإلكرتوين
يف كال اجلامعتني ب�سبب �إجراءات ال�سالمة املتبعة ملواجهة فريو�س
كوفيد ،19-ح�صل الباحث على موافقة �إدارة جامعة القد�س
املفتوحة لتطبيق الدرا�سة لديها ،والتي قامت بدورها بن�رش رابط
اال�ستبانة على جمموعة الوات�س اخلا�صة بالطلبة ،ومن جهته قام
الباحث بن�رش رابط اال�ستبانة على جمموعة الوات�س اخلا�صة بطلبة
ماج�ستري اخلدمة االجتماعية يف اجلامعة الإ�سالمية ،كانت ردود
امل�ستجيبني لال�ستبانة الإلكرتونية ت�أتي طواعية حتى و�صلت �إىل
( )74ا�ستجابة ،والتي متثل عينة الدرا�سة ،مت جمع البيانات يف
منت�صف �شهر مايو  2021حتى بداية �شهر يونيو  ،2021وجدول
( )1يبني توزيع التكرارات والن�سب املئوية لعينة الدرا�سة ح�سب
متغرياتها.
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و�ضعت لأجله ،ومدى و�ضوح �صياغتهما� ،أي�ض ًا مدى منا�سبة كل
فقرة للبعد الذي تنتمي �إليه� ،إ�ضافة �إىل اقرتاح ما يرونه �رضوري ًا
من تعديل �صياغة الفقرات �أو حذفها �أو �إ�ضافة فقرات جديدة
لأداة الدرا�سة ،وا�ستناداً �إىل املالحظات والتوجيهات التي �أبداها
املحكمون قام الباحث ب�إجراء التعديالت التي �أتفق عليها معظم
املحكمني ،حيث مت تعديل �صياغة الفقرات ،وحذف و�إ�ضافة البع�ض
الآخر منها.
�Ú Úصدق االت�ساق الداخلي :مت ح�ساب االت�ساق الداخلي
لفقرات اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية بلغ حجمها ( )20مفردة،
وذلك بح�ساب معامالت االرتباط بني كل فقرة ،والدرجة الكلية
للبعد التابعة له ،وبني الفقرة واملجموع الكلي ال�ستبانة االجتاه
ويبني جدول (� )2أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند م�ستوى
داللة ( )0.01حيث �إن القيمة االحتمالية لأغلب الفقرات كانت �أقل
من  0.05وبذلك تعترب تلك الفقرات �صادقة ملا و�ضعت لقيا�سه.

جدول ()1
يوضح توزيع التكرارات والنسب المئوية ألفراد العينة

الفئات

التكرارات

الن�سبة املئوية

املتغري

ذكر

25

33.8

�أنثى

49

66.2

املجموع

74

100

25 - 22

7

9.5

30 - 26

22

29.7

35 - 31

18

24.3

40 - 36

14

18.9

40ف�أكرث

13

17.6

املجموع

74

100

جدول ()2

الإ�سالمية

27

36.5

يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين (الفقرة والبُعد التي تنتمي إليه ،والفقرة واالستبانة ككل)

القد�س املفتوحة

47

63.5

النوع

ال�سن

اجلامعة

منطقة
ال�سكن

:

املجموع

74

100

البعد

حمتوى البعد

معامل االرتباط م�ستوى الداللة

قطاع غزة

34

45.9

الأول

االجتاهات املعرفية

**872

0.000

ال�ضفة الغربية

40

54.1

الثاين

االجتاهات الوجدانية

**.879

0.000

املجموع

74

100

الثالث

االجتاهات ال�سلوكية

**.817

0.000

أدوات الدراسة:
ات�ساق ًا مع متطلبات الدرا�سة ومنهجيتها فقد اعتمد الباحث
على ا�ستبانة �إلكرتونية لقيا�س اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة
االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا ،حيث
مت بناء اال�ستبانة من خالل االطالع على الأدبيات املعرفية
واالجتماعية والدرا�سات ال�سابقة وما تت�ضمنه من مقايي�س ذات
عالقة باملو�ضوع ،وقد تكون اال�ستبانة ب�صورتها الأولية من ()38
فقرة.
�1 .1صدق اال�ستبانة:
�Ú Úصدق املُحكمني :قام الباحث بعر�ض �أداة الدرا�سة يف
�صورتها الأولية على جمموعة من املُحكمني �شملت جمموعة من
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف تخ�ص�ص اخلدمة االجتماعية يف اجلامعة
الإ�سالمية بغزة وجامعة الأق�صى عددهم ( ، )5وقد طلب الباحث من
املحكمني �إبداء �آرائهم يف مدى مالئمة الأ�سئلة والفقرات لقيا�س ما

** دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()0.01
* دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()0.05

يتبني من اجلدول (� )2أن معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة
الكلية للبعد جاءت �أغلبها دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة
( ، )0.01عدا الفقرات ( )4 ،8 ،14 ،38جاءت غري دالة ،وجاءت
�أغلب قيم معامالت االرتباط عالية ،حيث تراوحت يف البعد الأول:
االجتاهات املعرفية بني ( ، )**0.800 - *0.236ويف البعد
الثاين :االجتاهات الوجدانية بني ( ، )**0.608 - *0.280ويف
البعد الثالث :االجتاهات ال�سلوكية بني (، )**0.503 - **0.330
مما يدل على توافر درجة عالية من �صدق االت�ساق الداخلي لفقرات
اال�ستبانة.
�Ú Úصدق االت�ساق البنائي :مت التحقق من ال�صدق البنائي
لأبعاد اال�ستبانة من خالل �إيجاد معامالت االرتباط بني الدرجة
الكلية لكل ُبعد واملجموع الكلي لال�ستبانة ،ويو�ضح نتائجه
اجلدول التايل:

جدول ()3
يوضح معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل بُعد والدرجة الكلية لالستبانة

م

ارتباط
البعد

ارتباط
اال�ستبانة

نوع الداللة

م

ارتباط
البعد

ارتباط
اال�ستبانة

نوع الداللة

م

ارتباط
البعد

ارتباط
اال�ستبانة

نوع الداللة

1

*.236

*.288

دال

14

.192

.220

غري دال

27

**.337

*.255

دال

2

**.634

**.493

دال

15

**.447

**.386

دال

28

**.348

*.241

دال

3

**.591

**.372

دال

16

**.531

**.516

دال

29

**.384

**.557

دال
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د .أحمد محمد الرنتيسي

م

ارتباط
البعد

ارتباط
اال�ستبانة

نوع الداللة

م

ارتباط
البعد

ارتباط
اال�ستبانة

نوع الداللة

م

ارتباط
البعد

ارتباط
اال�ستبانة

نوع الداللة

4

- .086 -

.024

غري دال

17

**.608

**.564

دال

30

**.399

*.217

دال

5

**.609

**.447

دال

18

**.378

**.342

دال

31

**.374

*.220

دال

6

**.511

**.345

دال

19

**.465

**.473

دال

32

**.330

**.452

دال

7

**.345

**.436

دال

20

**.484

**.504

دال

33

**.335

**.400

دال

8

.009

.090

غري دال

21

*.280

*.262

دال

34

**.453

**.517

دال

9

**.713

**.570

دال

22

**.406

**.350

دال

35

**.346

*.245

دال

10

**.800

**.652

دال

23

*.281

*.277

دال

36

**.503

*.278

دال

11

*.246

*.210

دال

24

**.443

*.251

دال

37

**.432

*.283

دال

12

**.747

**.664

دال

25

**.513

**.406

دال

38

217.

030.

غري دال

13

*.289

**.395

دال

26

**.496

**.374

دال

** دال عند مستوى معنوية 0.01
*دال عند مستوى معنوية 0.05

يت�ضح من اجلدول (� )4أن قيمة معامل الثبات الكلي
لال�ستبانةكانت مرتفعة؛ وت�شري هذه القيم من معامالت الثبات
�إىل �صالحية اال�ستبانة للتطبيق و�إمكانية االعتماد على نتائجها
والوثوق بها.
3 .3الأ�ساليب الإح�صائية:
Ú Úبناء على طبيعة البحث والأهداف التي �سعى �إىل حتقيقها،
مت حتليل البيانات با�ستخدام برنامج احلزمة الإح�صائية للعلوم
االجتماعية ( )SPSSوا�ستخراج النتائج وفق ًا للأ�ساليب الإح�صائية
التالية:
Ú Úالتكرارات والن�سب املئوية ،واملتو�سط احل�سابي.
Ú Úاالنحراف املعياري :ويفيد يف معرفة مدى ت�شتت �أو عدم
ت�شتت ا�ستجابات املبحوثني ،كما ي�ساعد يف ترتيب الفقرات مع
املتو�سط احل�سابي ،حيث �إنه يف حالة ت�ساوى الفقرات يف جمموع
الأوزان واملتو�سط احل�سابي ف�إن الفقرة التي انحرافها املعياري �أقل
ت�أخذ الرتتيب الأول.
Ú Úمعامل (ارتباط بري�سون)  ،لقيا�س �صدق اال�ستبانة،
واختبار (�ألفا كرونباخ)  ،ملعرفة ثبات اال�ستبانة ،ومعامل �سبريمان
براون للثبات ،وطريقة التجزئة الن�صفية ()Split - Half Coefficient
 ،واختبار  T - Testللعينات امل�ستقلة ،واختبار One Way ANOVA
ملعرفة الفروق بني املتغريات.

يتبني من اجلدول (� )3أن قيم معامالت االرتباط لأبعاد
اال�ستبانة بالدرجة الكلية لال�ستبانة جاءت بقيم مرتفعة حيث
تراوحت بني ( ، )**0.879 - **0.817وكانت جميعها دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( )0.01؛ مما يدل على توافر درجة
عالية من ال�صدق البنائي لأبعاد اال�ستبانة.
2 .2ثبات اال�ستبانة:
�أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة اال�ستطالعية نف�سها
بطريقتني ،هما :طريقة التجزئة الن�صفية ،ومعامل (�ألفا كرونباخ) .
♦ ♦طريقة التجزئة الن�صفية ( : )Split - Half Coefficientمت
�إيجاد معامل ارتباط (بري�سون) بني معدل الأ�سئلة الفردية الرتبة،
ومعدل الأ�سئلة الزوجية الرتبة لكل ُبعد ،وقد مت ت�صحيح معامالت
االرتباط با�ستخدام معامل ارتباط (�سبريمان براون) للت�صحيح
( )Spearman - Brown Coefficientح�سب املعادلة التالية:
معامل الثبات= حيث (ر) معامل االرتباط ،وقد بني جدول
رقم (� )4أن هناك معامل ثبات كبرياً لفقرات 2ر اال�ستبانة.
+ 1ر
♦ ♦طريقة (�ألفا كرونباخ)  :مت ح�ساب معامالت ثبات �ألفا
كرونباخ لال�ستبانة بعد التطبيق على العينة اال�ستطالعية حل�ساب
ثبات اال�ستبانة ،ويت�ضح ذلك يف اجلدول التايل:
جدول ()4
يوضح معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية ،وألفا كرونباخ)

التجزئة الن�صفية
عدد
الفقرات

معامل
االرتباط
.602

.751

.687

.676

.614
.421
.817

البعد

الأول

االجتاهات املعرفية

13

الثاين

االجتاهات الوجدانية

13

.511

الثالث

االجتاهات ال�سلوكية

12

.434

606

38

.745

.854

جميع الفقرات

�ألفا
كرونباخ

معامل
االرتباط
امل�صحح

حمتوى البعد

مؤشر األهمية النسبية
Relative Importance Index

حيث �إن ( )Wهو املتو�سط احل�سابي الذي مت تعيينه من قبل
امل�ستجيبني على اال�ستبانة من واحد �إىل خم�سة ،وي�شري واحد �إىل
الوزن الأقل ،وخم�سة �إىل الوزن الأعلى ،يف حني �أن ( )Aهو الوزن
الأعلى و ( )Nهو العدد الإجمايل للعينة.
وبناء على ترتيب ()R
ً
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للم�ؤ�رشات الن�سبية (� . )RIسيتم حتديد املتو�سط احل�سابي ال�ستجابات
العينة ،حيث يتم تق�سيم قيم � RIإىل خم�سة م�ستويات ()Akadiri, 2011
 :مرتفع ) ، (H) (0.81 ≤ RI ≤1مرتفع متو�سط (H - M) (0.61 ≤ RI
) ، ≤ 0.8متو�سط ) ، (M) (0.41 ≤ RI ≤ 0.6منخف�ض متو�سط )(M - L
) ، (0.21 ≤ RI ≤ 0.4منخف�ض ). (L) (0 ≤ RI ≤ 0.2

ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا مبتو�سط ح�سابي
( )3.45من ( )5درجات ،وهو متو�سط يقع يف الفئة الرابعة من
فئات املقيا�س اخلما�سي من (� 3.40إىل � ، )4.20أي�ض ًا امتد م�ؤ�رش
الأهمية الن�سبية لفقرت اال�ستبانة من (� ، )0.93 - 0.47أي مبتو�سط
�أهمية ن�سبية ( )0.69من ( ، )1وهو يقع يف الفئة الرابعة (، )H - M
�أي الفئة التي تقع بني الفئتني (املرتفعة ،واملتو�سطة)  ،و�أي�ضا يبني
اجلدول �أن هناك تفاوت ًا يف كل من املتو�سطات احل�سابية ودرجة
الأهمية الن�سبية ال�ستجابات طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية
عينة الدرا�سة نحو التعليم الإلكرتوين يف مكونات اال�ستبانة الثالثة،
حيث بلغ متو�سط م�ؤ�رش الأهمية الن�سبية ( )RIIللمكون ال�سلوكي
( ، )0.71ثم املكون املعريف مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.70يليه
املكون الوجداين مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.67وجميعهم يقعوا يف
الفئة الرابعة (. )H - M
◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة على الأ�سئلة الفرعية لل�س�ؤال
الأول :ما االجتاهات (املعرفية ،الوجدانية ،ال�سلوكية) لطلبة
ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل
جائحة كورونا؟ مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،وم�ؤ�رش الأهمية
الن�سبية ( )RIIحل�ساب �أهمية الفقرات ،ويو�ضح جدول ( ، )6ذلك:

طريقة تصحيح االستبانة:
ت�ضمن كل حمور عدداً من الفقرات ،و�أمام كل فقرة خم�س
ا�ستجابات ،وهي( :موافق ب�شدة ،موافق ،حمايد ،معار�ض ،معار�ض
ب�شدة)  .يقر�أ الطالب كل فقرة جيداً وي�ضع عالمة (� )üأ�سفل البديل
الذي يتفق مع ر�أيه من بني البدائل اخلم�سة ،وكان الت�صحيح للفقرات
الإيجابية ب�أن يمُ نح الطالب ( )5درجات يف حالة املوافقة ب�شدة،
( )1درجة واحدة يف حالة املعار�ضة ب�شدة� ،أما الفقرات ال�سلبية
فكان يمُ نح الطالب ( )5درجات يف حالة املعار�ض ب�شدة)1( ،
درجة واحدة يف حالة املوفق ب�شدة ،ومبا �أن اال�ستبانة يف �صورتها
النهائية تكون من ( )38فقرة ،ف�إن احلد الأعلى لدرجاته ي�ساوي
( )190درجة ،واحلد الأدنى ي�ساوي ( )38درجة ،والقيمة الو�سطية
لال�ستبانة ( )114درجة ،ويقابلها املتو�سط الفر�ضي ( )3درجات
من ( ، )5وهي بذلك متثل نقطة احلياد التي ال ُتعرب عن اجتاه،
وعليه ف�إن الدرجات التي تزيد عن ( )114درجة بفرق دال �إح�صائي ًا
ُيعرب عن االجتاه املوجب� ،أما الدرجات التي تقل عن ( )114درجة
بفرق دال �إح�صائي ًا ُيعرب عن االجتاه ال�سالب ،وقد زودت اال�ستبانة
مبجموعة من التعليمات الوا�ضحة التي تبني الهدف منه وكيفية
اال�ستجابة عليه.

جدول رقم ()6
يوضح االتجاهات المعرفية طلبة ماجستير الخدمة نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة
كورونا

م

نتائج الدراسة:

1

ميكن عر�ض النتائج وحتليلها وتف�سريها من خالل :الإجابة
على �أ�سئلة الدرا�سة والتحقق من �صحة فر�ضياتها .وذلك على النحو
الآتي:
◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة على ال�س�ؤال الأول :ما اجتاهات
طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل
جائحة كورونا؟ مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،وم�ؤ�رش الأهمية
الن�سبية ( )RIIحل�ساب �أهمية الفقرات ،ويو�ضح جدول ( )5ذلك:

2

3

4

جدول ()5
يوضح اتجاهات طلبة ماجستير الخدمة االجتماعية نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة
كورونا

م

ال ُبعد

امتداد
املتو�سطات

املتو�سط
العام

امتداد RII

متو�سط
RII

م�ستوى
الأهمية

1

املعريف

2.77 - 4.65

3.48

0.55 - 0.93

0.70

H-M

 2الوجداين

2.43 - 4.42

3.33

0.49 - 0.88

0.67

H-M

ال�سلوكي

2.34 - 4.43

3.56

0.47 - 0.89

0.71

H-M

اال�ستبانة ككل 2.34 - 4.65

3.45

0.47 - 0.93

0.69

H-M

3

5

6

7

املتو�سط العام ( )5درجات م�ؤ�رش الأهمية الن�سبية ()1
يبني جدول (� )5أن هناك اجتاه ًا وا�ضح ًا لطلبة ماج�ستري
اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا،
حيث ك�شفت املتو�سطات احل�سابية لفقرات اال�ستبانة ،والتي تراوحت
بني (� )4.65 - 2.34أنهم ميتلكون اجتاه ًا (مرتفع متو�سط) نحو

8
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البعد املعريف
�أ�ستفيد من التعليم
الإلكرتوين يف عملية
التعلم
يت�شتت ذهني عند
الدرا�سة �إلكرتوني ًا
الدرا�سة من خالل
التعليم الإلكرتوين
�صعبة �إال �أنني �أدر�س
م�ضطراً
التعليم الإلكرتوين حل
منا�سب عندما ي�صعب
موا�صلة التعليم
التقليدي
يقلل التعليم الإلكرتوين
من فر�ص طرح الأ�سئلة
واال�ستف�سارات
�أ�ستفيد من تعلم
املقررات ب�شكل �أف�ضل
�إذا كانت بالطرق
التقليدية
يزودين التعليم
الإلكرتوين مب�صادر
تعلم �إ�ضافية
لال�ستزادة
�ساعدين التعليم
الإلكرتوين يف �إيجاد
حلول مل�شكالتي
الدرا�سية

املتو�سط

RII

4.41

0.88

م�ستوى ترتيب الرتتيب
الأهمية ال ُبعد الكلي
H

2

4

2.81

0.56

M

11

30

2.86

0.57

M

10

29

4.65

0.93

H

1

1

2.92

3.28

4.19

4.20

0.58

0.66

0.84

0.84

M

H-M

H

H

9

7

4

3

27

24

8

6
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م

9

10

11

12

13

البعد املعريف
انقطع عن موا�صلة
التعليم الإلكرتوين
ل�ضعف خدمات
الإنرتنت
مي�ضي الوقت ببطء
�أثناء حما�رضات
التعليم االلكرتوين
�أ�ستطيع تذكر املحتوى
الدرا�سي ب�شكل �أف�ضل
عند تعلمه �إلكرتوني ًا
تنق�صني املهارات
التقنية يف التعامل مع
التعليم الإلكرتوين
يتميز التعليم
الإلكرتوين بالت�شويق
وح�سن عر�ض املحتوى
الدرا�سي
املتو�سط العام

م
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

البعد الوجداين
�أ�ستمتع بالتعليم
التقليدي �أكرث من
التعليم الإلكرتوين
�أ�شعر بالن�شاط
واحليوية عند التعليم
الإلكرتوين
يزيد التعليم الإلكرتوين
من العبء امللقى على
عاتقي
�أ�شعر بالقلق عند
التوا�صل مع مدر�س
املقرر �إلكرتوني ًا
يوفر التعليم الإلكرتوين
فر�صة تعليمية عادلة
ومت�ساوية للجميع
�أ�شعر ب�أن املدر�س
ال يلبي احتياجاتي
التعليمية خالل التعليم
الإلكرتوين
ات�ضايق عندما �أكلف
بعمل يتطلب ا�ستخدام
االنرتنت
�أ�شعر ب�أنني �سوف
�أحقق تقديراً مرتفع ًا
ال�ستخدامي التعليم
الإلكرتوين
تزداد ثقتي بنف�سي
�أثناء تعلمي للمقررات
الدرا�سية �إلكرتوني ًا
يزيد التعليم الإلكرتوين
دافعيتي نحو التعلم
�أكرث من التعليم
التقليدي

املتو�سط

RII

م�ستوى ترتيب الرتتيب
الأهمية ال ُبعد الكلي

2.93

0.59

M

8

26

2.80

0.56

M

12

31

3.73

0.75

H-M

5

13

2.77

0.55

M

13

32

3.64

0.73

H-M

6

16

3.48

0.70

املتو�سط

RII
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م
24

25

26

27

مرتفع
متو�سط
م�ستوى ترتيب الرتتيب
الأهمية ال ُبعد الكلي

3.38

0.68

H-M

8

3.53

0.71

H-M

5

19

2.91

0.58

M

10

28

2.65

0.53

M

11

33

3.49

0.70

H-M

6

20

2.43

0.49

M

13

37

2.49

0.50

M

12

36

3.85

0.77

H-M

2

12

3.72

0.74

H-M

3

14

3.66

0.73

H-M

4

15

�ساعدين التعليم
الإلكرتوين من تطوير
مهاراتي التكنولوجية
ُيحفز التعليم التقليدي
على الإبداع �أكرث من
التعليم الإلكرتوين
�أخ�شى من عدم التمكن
من ح�ضور املحا�رضة
الإلكرتونية لأ�سباب
تقنية.
املتو�سط العام

م

22

البعد املعريف

28

29
30

31

32

33

34

35

36

37

38

البعد ال�سلوكي
يمُ كنني التعليم
الإلكرتوين من التعلم
يف املكان الذي �أريده
يمُ كنني التعليم
الإلكرتوين من التعلم
يف الوقت الذي
ينا�سبني
�أ�ضيع كثرياً من الوقت
يف التعليم الإلكرتوين
�أتناق�ش من زمالئي
ب�شكل �أف�ضل خالل
التعليم الإلكرتوين
ُي�سيطر املدر�س على
الطالب عند ا�ستخدام
التعليم الإلكرتوين
�أ�ضعف التعليم
الإلكرتوين عالقاتي
االجتماعية بزمالئي
�أجد �صعوبة يف �إجناز
املهام املطلوبة
�إلكرتوني ًا
قلل التعليم الإلكرتوين
من مهاراتي يف
القراءة والكتابة
�أ�ستطيع مراجعة ما
تعلمته �أكرث من مرة
عند التعليم الإلكرتوين
�أمتكن من اجناز
الأن�شطة التعليمية
ب�صورة �أ�رسع عند
التعليم الإلكرتوين
زودين التعليم
الإلكرتوين مبهارات
تواكب �سوق العمل
منحني التعليم
االلكرتوين فر�صة
لتحقيق التوافق بني
عملي ودرا�ستي
املتو�سط العام
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املتو�سط

RII

م�ستوى ترتيب الرتتيب
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4.42

0.88

H

1

3

3.35

0.67

H-M

9

23

3.46

0.69

3.33

0.67

املتو�سط

RII

4.32

0.86

4.15

0.83

H-M

7

21

مرتفع
متو�سط
م�ستوى ترتيب الرتتيب
الأهمية ال ُبعد الكلي
H

H

2

5

5

10

2.57

0.51

M

11

35

3.53

0.71

H-M

8

18

3.59

2.97

2.57

2.34

4.20

3.89

4.18

4.43

3.56

0.72

0.59

0.51

0.47

0.84

0.78

0.84

0.89

0.71

H-M

M

M

M

H

H-M

H

H

مرتفع
متو�سط

7

9

10

12

3

6

4

1

17

25

34

38

7

11

9

2
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م

البعد املعريف

املتو�سط العام لال�ستبانة ككل

املتو�سط

RII

3.45

0.69

( )31التي تن�ص على ( ُي�سيطر املدر�س على الطالب عند ا�ستخدام
التعليم الإلكرتوين) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.72ثم الفقرات (،15
 )30والتي تن�ص على (�أتناق�ش مع زمالئي ب�شكل �أف�ضل خالل
التعليم الإلكرتوين� ،أ�شعر بالن�شاط واحليوية عند التعليم الإلكرتوين)
مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( )0.71لكل منهما ،ثم جاءت الفقرة ()18
والتي تن�ص على (يوفر التعليم الإلكرتوين فر�صة تعليمية عادلة
ومت�ساوية للجميع) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.70يليها الفقرة ()26
والتي تن�ص على (�أخ�شى من عدم التمكن من ح�ضور املحا�رضة
الإلكرتونية لأ�سباب تقنية) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.69ثم جاءت
الفقرة ( ، )14والتي تن�ص على (�أ�ستمتع بالتعليم التقليدي �أكرث
من التعليم الإلكرتوين) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.68تليها الفقرة
( ، )25والتي تن�ص على ( ُيحفز التعليم التقليدي على الإبداع �أكرث
من التعليم الإلكرتوين) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.67و�أخرياً جاءت
الفقرة ( )6والتي تن�ص على (�أ�ستفيد من تعلم املقررات ب�شكل �أف�ضل
�إذا كانت بالطرق التقليدية) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية (. )0.66

م�ستوى ترتيب الرتتيب
الأهمية ال ُبعد الكلي

املتو�سط العام ( )5درجات م�ؤ�رش الأهمية الن�سبية ()1
بعد �أن تبني �أن هناك اجتاه ًا وا�ضح ًا من قبل طلبة ماج�ستري
اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا،
كان من ال�رضوري الك�شف عن م�ستوياته ،ويك�شف جدول رقم ()6
تلك امل�ستويات والتي امتدت بني ثالثة م�ستويات (مرتفع ،مرتفع
متو�سط ،متو�سط)  ،وميكن عر�ض تلك امل�ستويات على النحو التايل:
�Ú Úأوالً :امل�ستوى ذو االجتاه املرتفع ( : )Hيت�ضمن هذا
امل�ستوى الفقرات التي يقع م�ؤ�رش �أهميتها الن�سبية بني الفئة ≤ (0.81
) ، RI ≤1وهي كالآتي :فقرة ( )4التي تن�ص على (التعليم الإلكرتوين
حل منا�سب عندما ي�صعب موا�صلة التعليم التقليدي) مب�ؤ�رش �أهمية
ن�سبية ( ، )0.93تالها الفقرة ( )38التي تن�ص على (منحني التعليم
الإلكرتوين فر�صة لتحقيق التوافق بني عملي ودرا�ستي) مب�ؤ�رش
�أهمية ن�سبية ( ، )0.89يليها الفقرة ( )24التي تن�صل على (�ساعدين
التعليم الإلكرتوين من تطوير مهاراتي التكنولوجية) مب�ؤ�رش �أهمية
ن�سبية ( ، )0.88يليها الفقرة ( )1التي تن�ص على (�أ�ستفيد من التعليم
الإلكرتوين يف عملية التعلم) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.88ثم الفقرة
( )27التي تن�ص (يمُ كنني التعليم الإلكرتوين من التعلم يف املكان
الذي �أريده) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.86ثم جاءت الفقرات (،35
 )8والتي تن�ص على (�ساعدين التعليم الإلكرتوين يف �إيجاد حلول
مل�شكالتي الدرا�سية� ،أ�ستطيع مراجعة ما تعلمته �أكرث من مرة عند
التعليم الإلكرتوين) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( )0.84لكل منهما ،تالهما
الفقرة ( )7التي تن�ص على (يزودين التعليم الإلكرتوين مب�صادر تعلم
�إ�ضافية لال�ستزادة) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.84ثم الفقرة ()37
والتي تن�ص على (زودين التعليم الإلكرتوين مبهارات تواكب �سوق
العمل) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.84و�أخرياً الفقرة ( )28والتي
تن�ص على (يمُ كنني التعليم الإلكرتوين من التعلم يف الوقت الذي
ينا�سبني) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية (. )0.83

Ú Úثالثاً :امل�ستوى ذو االجتاه املتو�سط ( : )Mيت�ضمن هذا
امل�ستوى الفقرات التي يقع م�ؤ�رش �أهميتها الن�سبية بني الفئة ≤ (0.41
) ، RI ≤ 0.6وهي كالآتي :فقرة ( )32التي تن�ص على (�أ�ضعف التعليم
الإلكرتوين عالقاتي االجتماعية بزمالئي) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية
( ، )0.59تالها الفقرة ( )9التي تن�ص على (انقطع عن موا�صلة
التعليم الإلكرتوين ل�ضعف خدمات الإنرتنت) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية
( ، )0.59يليها الفقرة ( )5التي تن�صل على (يقلل التعليم الإلكرتوين
من فر�ص طرح الأ�سئلة واال�ستف�سارات) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ()0.58
 ،يليها الفقرة ( )16التي تن�ص على (يزيد التعليم الإلكرتوين
من العبء امللقى على عاتقي) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.58ثم
الفقرة ( )3التي تن�ص (الدرا�سة من خالل التعليم الإلكرتوين �صعبة
�إال �أنني �أدر�س م�ضطراً) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.57ثم جاءت
الفقرة ( ، )2والتي تن�ص على (يت�شتت ذهني عند الدرا�سة �إلكرتونياً)
مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.56تالهما الفقرة ( )10التي تن�ص على
(مي�ضي الوقت ببطء �أثناء حما�رضات التعليم الإلكرتوين) مب�ؤ�رش
�أهمية ن�سبية ( ، )0.56ثم الفقرة ( )12والتي تن�ص على (تنق�صني
املهارات التقنية يف التعامل مع التعليم الإلكرتوين) مب�ؤ�رش �أهمية
ن�سبية ( ، )0.55ثم جاءت الفقرة ( )17والتي تن�ص على (�أ�شعر
بالقلق عند التوا�صل مع مدر�س املقرر �إلكرتونياً) مب�ؤ�رش �أهمية
ن�سبية ( ، )0.53ثم جاءت الفقرات ( )33 ،29والتي تن�ص على (�أجد
�صعوبة يف �إجناز املهام املطلوبة �إلكرتونياً� ،أ�ضيع كثرياً من الوقت
يف التعليم الإلكرتوين) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( )0.51لكل منهما ،ثم
جاءت ( )20والتي تن�ص على (ات�ضايق عندما �أكلف بعمل يتطلب
ا�ستخدام الإنرتنت) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.50تليها الفقرة ()19
والتي تن�ص على (�أ�شعر ب�أن املدر�س ال يلبي احتياجاتي التعليمية
خالل التعليم الإلكرتوين) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.49و�أخرياً
جاءت الفقرة ( )34والتي تن�ص على (قلل التعليم الإلكرتوين من
مهاراتي يف القراءة والكتابة) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية (. )0.47

Ú Úثانياً :امل�ستوى ذو االجتاه املرتفع املتو�سط (: )H - M
يت�ضمن هذا امل�ستوى الفقرات التي يقع م�ؤ�رش �أهميتها الن�سبية
بني الفئة ) ، (0.61 ≤ RI ≤ 0.8وهي كالآتي :فقرة ( )36التي تن�ص
على (�أمتكن من �إجناز الأن�شطة التعليمية ب�صورة �أ�رسع عند التعليم
الإلكرتوين) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.78تالها الفقرة ( )21التي
تن�ص على (�أ�شعر ب�أنني �سوف �أحقق تقديراً مرتفع ًا ال�ستخدامي
التعليم الإلكرتوين) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.77يليها الفقرة ()11
التي تن�صل على (�أ�ستطيع تذكر املحتوى الدرا�سي ب�شكل �أف�ضل عند
تعلمه �إلكرتونياً) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.75يليها الفقرة ()22
التي تن�ص على (تزداد ثقتي بنف�سي �أثناء تعلمي للمقررات الدرا�سية
�إلكرتونياً) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.74ثم الفقرة ( )23التي
تن�ص (يزيد التعليم الإلكرتوين دافعيتي نحو التعلم �أكرث من التعليم
التقليدي) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.73ثم جاءت الفقرة ()13
والتي تن�ص على (يتميز التعليم الإلكرتوين بالت�شويق وح�سن عر�ض
املحتوى الدرا�سي) مب�ؤ�رش �أهمية ن�سبية ( ، )0.73تالهما الفقرة

◄◄النتائج املتعلقة بالإجابة على ال�س�ؤال الثاين :هل توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )α ≤ 0.05بني
اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين
76

اجتاهات طلبة ماجستير اخلدمة االجتماعية نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا
من وجهة نظر طلبة جامعة القدس املفتوحة واجلامعة اإلسالمية أمنوذجاً
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يف ظل جائحة كورونا تعزى ملتغري (النوع ،ال�سن ،اجلامعة ،منطقة ال�سكن) .
جدول ()7
يوضح الفروق في اتجاهات طلبة ماجستير الخدمة االجتماعية نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا تعزى لمتغير النوع

االجتاهات
الدرجة الكلية

النوع

ن

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ذكر

25

127.2400

10.72489

�أنثى

49

133.3061

15.09167

قيمة (ت)

قيمة الداللة

- 1.790 -

0.078

يو�ضح جدول ( )7وبا�ستخدام اختبار  Independent Samples T - Testعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (≤ α
 )0.05يف اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا تعزى ملتغري النوع.
جدول ()8
يوضح الفروق في اتجاهات طلبة ماجستير الخدمة االجتماعية نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا تعزى لمتغير السن

االجتاهات
الدرجة
الكلية

م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

بني املجموعات

3078.258

4

769.565

داخل املجموعات

11223.863

69

162.665

املجموع

14302.122

73

قيمة F

4.731

قيمة الداللة

0.002

يو�ضح رقم ( )8وبا�ستخدام  One way ANOVAوجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف اجتاهات طلبة
ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا تعزى ملتغري ال�سن ،ومن �أجل حتديد اجتاه هذه الفروق
الإح�صائية ،مت ا�ستخدام اختبار بو�ست هوك ( )Post Hoc Multiple Comparisons L.S.Dللمقارنات البعدية حيث �أت�ضح ب� ّأن هناك فروق ًا
ذات داللة �إح�صائية عند ( )α ≤ 0.05يف اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا تعزى
ملتغري ال�سن ،ل�صالح ذوي ال�سن ( )30 - 26حل�صوله على �أعلى متو�سط ح�سابي.
جدول رقم ()9
يوضح الفروق في اتجاهات طلبة ماجستير الخدمة االجتماعية نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا تعزى لمتغير الجامعة

االجتاهات

اجلامعة

ن

الدرجة الكلية

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

اجلامعة
الإ�سالمية

27

127.1481

9.19742

القد�س املفتوحة

47

133.6170

15.73221

قيمة (ت)
- 2.232 -

قيمة الداللة
0.029

يو�ضح جدول ( )9وبا�ستخدام  Independent Samples T - Testوجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف
اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا تعزى ملتغري اجلامعة ،ل�صالح طلبة جامعة
القد�س املفتوحة.
جدول ()10
يوضح الفروق في اتجاهات طلبة ماجستير الخدمة االجتماعية نحو التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا تعزى لمتغير منطقة السكن

االجتاهات
الدرجة الكلية

منطقة ال�سكن

ن

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

غزة

34

127.8235

10.76603

ال�ضفة

40

134.1750

15.79985

قيمة (ت)

قيمة الداللة

- 2.045 -

0.045

يو�ضح جدول ( )10وبا�ستخدام  Independent Samples T - Testوجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف
اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا تعزى ملتغري منطقة ال�سكن ،ل�صالح الطلبة من
�سكان ال�ضفة الغربية.
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وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة �سيد ( )2020والتي
خل�صت �إىل �أن عينة الدرا�سة لديهم اجتاهات م�ؤيدة نحو ا�ستخدام
التكنولوجيا يف تعليم اخلدمة االجتماعية يف ظل جائحة كورونا،
بل �أكدت العينة على �رضورة اال�ستمرار فيها بعد انتهاء اجلائحة،
ودرا�سة قوطة والدلو ( )2020التي تو�صلت �إىل ح�صول جمال
و�صول الطلبة للتعليم الإلكرتوين ،وجمال فاعلية التدري�س عرب
التعليم الإلكرتوين على ن�سبة مئوية ترتاوح بني  61%و،63%
ودرا�سة ( )Mukhtar et al., 2020التي خل�صت نتائجها �أن من مزايا
التعليم عن ُبعد هو الراحة يف التعليم و�إمكانية و�سهولة الو�صل
للمواد التعليمية ،ودرا�سة الفراين ( )2021التي �أ�شارت �إىل �أن
اجتاهات طالبات الدرا�سات العليا نحو تقدمي املقررات �أون الين
يف �ضوء كوفيد 19-جاءت بدرجة عالية ،ودرا�سة الن�صار ()2021
التي تو�صلت �أن الغالبية العظمي من املتعلمني ال يعانون من
�صعوبات يف التعليم الإلكرتوين كطريقة للتعليم والتدري�س ،ودرا�سة
اال وارتباط ًا
( )Hergüner et al., 2021التي بينت �أن هناك اعتد ً
�إيجابي ًا بني مواقف التعلم عرب الإنرتنت واال�ستعداد للتعليم عرب
الإنرتنت ،ودرا�سة ( )Malkawi et al., 2021والتي �أظهرت نتائجها
�أن م�ستوى ر�ضا الطالب ومواقفهم جتاه التعليم الإلكرتوين والف�صول
االفرتا�ضية كانت قوية ب�شكل عام ،ودرا�سة ()Johnson et al., 2021
التي وجدت �أن غالبية  88%الطالب يف جامعة جنوب املحيط
الهادئ كان موقفهم �إيجابي ًا جتاه التعلم الإلكرتوين ،و�أخرياً درا�سة
( )Poláková & Klímová, 2021التي �أ�شارت نتائجها �أن غالبية
الطالب يف املدر�سة الهندية الثانوية م�ستعدون للتعلم عن ُبعد عرب
الإنرتنت ولديهم الرغبة فيه.
�أما فيما يتعلق بامل�ستوى (املتو�سط)  ،يعزو الباحث ذلك �أن
رغم مزايا التعليم الإلكرتوين �إال �أنه ال يخلو من بع�ض العيوب منها
�أن التعليم الإلكرتوين قد ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف العالقات االجتماعية
املبا�رشة مع زمالء الدرا�سة ،وبالتايل تفكك العالقات االجتماعية،
هذا بالإ�ضافة �إىل خدمات الإنرتنت ال�سيئة خا�صة التي يعاين منها
قطاع غزة نتيجة النقطاع التيار الكهربائي وعدم انتظامه ،ويرى
الباحث �أي�ضا �أن التعليم الإلكرتوين قد يقلل من فر�ص طرح الأ�سئلة
واال�ستف�سارات للطلبة خا�صة �إذا كان الوقت �ضيق ًا وعدم متكن
املدر�س من ر�ؤية الطالب ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن التعليم الإلكرتوين
قد يكون �أحيان ًا عبئ ًا على الطلبة الذين ال تتوفر لديهم املهارات
الإلكرتونية يف التعامل مع التعليم الإلكرتوين خا�صة الطلبة من
كبار ال�سن ،بالتايل يجد الطالب �صعوبة يف �إجناز املهام املطلوبة
�إلكرتونياً ،وي�ضيع الكثري من الوقت يف متابعتها و�إجنازها ،وتتفق
هذه النتيجة من درا�سة �أبي �شخيدم و �آخرين ( )2020التي تو�صلت
�إىل �أن تقييم عينة الدرا�سة لفاعلية التعليم الإلكرتوين يف ظل انت�شار
فريو�س كورونا كان متو�سطاً ،ودرا�سة اجلمل ( )2020التي خل�صت
�إىل �أن �إيجابيات التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية
متو�سطة يف حني كانت �سلبياته مرتفعة ،ودرا�سة ابداح ()2020
التي �أظهرت �أن فاعلية التعلم عن بعد يف فرتة جائحة كورونا كان
�أدين من املتو�سط ،ودرا�سة ( )Adnan & Anwar, 2020التي خل�صت
�أن التعليم عرب الإنرتنت ال ميكن �أن يحقق النتائج املرجوة يف
البلدان النامية مثل باك�ستان ،حيث ال ت�ستطيع الغالبية العظمي
من الطالب الو�صول �إىل الإنرتنت ب�سبب امل�شكالت الفنية واملالية،
ودرا�سة حممد ( )2021التي تو�صلت �إىل تف�ضيل الطالب للتعليم

مناقشة نتائج الدراسة:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة
االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا؟
بينت نتائج الدرا�سة �أن هناك اجتاه ًا عام ًا (مرتفع متو�سط)
لطلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل
جائحة كورونا ،وميكن الإ�شارة �إىل �أن م�ستوى اجتاهات الطلبة
نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا امتدت بني ثالثة
م�ستويات (مرتفع ،مرتفع متو�سط ،متو�سط)  ،فيما يتعلق بامل�ستوى
(املرتفع)  ،يعزو الباحث �أن هناك العديد من املميزات للتعليم
الإلكرتوين لطلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية منها مقدرة الطالب
على موا�صلة تعليمه خا�صة عندما يكون مرتبط بوظيفة �أو عمل،
وهذا بدوره �ساعد الطلبة على حتقيق التوافق بني الوظيفة �أو العمل
والدرا�سة ،ويري الباحث �أن من العوامل التي �ساعدت على احل�صول
على اجتاه مرتفع للطلبة نحو التعليم الإلكرتوين ،هو �أن التعليم
الإلكرتوين التي تتعبه اجلامعة الإ�سالمية وجامعة القد�س املفتوحة
�ساعد الطلبة على اكت�ساب مهارات تكنولوجية حديثة ،حيث ي�ستخدم
املدر�سون يف تلك اجلامعات تطبيقات حديثة للتوا�صل الإلكرتوين
مع الطلبة منها تطبيق ()Google Meet, Zoom, Microsoft Teams
وغريها من املن�صات التعليمية كمن�صة ( ، )Moodleوهذا بدوره
�أك�سب الطلبة العديد من املهارات التكنولوجية التي تواكب �سوق
العمل ،ويرى الباحث �أي�ضا �أن ما �ساعد �أن تكون اجتاهات الطلبة
نحو التعليم الإلكرتوين مرتفعة هو �أن طالب ماج�ستري اخلدمة
االجتماعية ي�ستطلع التعلم يف �أي مكان �سواء يف العمل �أو يف
البيت ويف الوقت الذي يريده الطالب ،بالتايل هناك حرية كبرية يف
اختيار الطالب ملكان ووقت التعلم وهذه اخلا�صية غري متوفرة يف
التعليم التقليدي ،هذا بالإ�ضافة �إىل تزويد التعليم الإلكرتوين الطلبة
مب�صادر علمية �إ�ضافية ت�ساعدهم على موا�صلة التعليم العايل يف
ظل جائحة كورونا ويف �ضوء �إغالق املكتبات اجلامعية نتيجة
للإجراءات ال�صحية االحرتازية ،وفيما يتعلق بامل�ستوى (املرتفع
املتو�سط)  ،يعزو الباحث ذلك �أن التعليم الإلكرتوين يتميز بقدرة
الطلبة على �إجناز مهامهم التعليمية ب�صورة �أ�رسع من التعليم
التقليدي ،ويعتقد الباحث �أن التعليم الإلكرتوين ي�ساعد الطلبة على
تذكر املحتوى الدرا�سي ب�شكل �أف�ضل خا�صة عندما يعود الطالب
مل�شاهدة املحا�رضات التعليمية امل�صورة املوجود على املن�صات
التعليمية ،ومن العوامل التي �ساعدت على ح�صول هذا امل�ستوى
على اجتاه مرتفع متو�سط من وجهة نظر الباحث ب�صفته مدر�س
لطلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية يف اجلامعة الإ�سالمية هو
زيادة ثقة الطلبة ب�أنف�سهم عند تعلمهم للمقررات الدرا�سية بالطريقة
الإلكرتونية ،مما يخلق لديهم الدافعية نحو التعليم الإلكرتونية،
ويعتقد الباحث �أن تنوع املدر�سني باجلامعة الإ�سالمية وجامعة
القد�س املفتوحة للو�سائل التعليمية وح�سن عر�ض املحتوى
الدرا�سي ،رغب الطلبة بالتعليم الإلكرتوين ،ويرى الباحث �أي�ض ًا �أن
من العوامل التي �ساعدت على ح�صول هذا امل�ستوى على اجتاه
مرتفع متو�سط هو قدرة املدر�س على �ضبط املحا�رضة من حيث
التوقيت ومداخالت الطلبة �أكرث من التعليم التقليدي ،وقدرة الطلبة
على التعامل مع زمالئهم ومدر�سيهم يف �أي وقت ،هذا بالإ�ضافة �إىل
�أن التعليم الإلكرتوين يوفر فر�صة تعليمية عادلة ومت�ساوية للجميع.
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التقليدي على التعليم الإلكرتوين ،و�أن هناك اجتاه ًا �سلبي ًا مرتفع ًا
نحو ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين لديهم ،ودرا�سة (Pozas et al.,
 )2021التي ك�شفت �أن طالب املدار�س االبتدائية يف �أملانيا واملك�سيك
يواجهون حتديات كبرية ب�سبب فقد االت�صال االجتماعي ،ودرا�سة
( )Gonzalez - Frey et al., 2021التي بينت �أن جميع امل�ستجيبني
يروا �أن التعليم عن ُبعد كان �إىل حد ما �أ�سو�أ من التعليم العادي،
ودرا�سة ( )Titrek, 2021التي �أظهرت �أن الطالب واجهوا م�شاكل يف
الو�صول �إىل الإنرتنت ،وكانوا يواجهون �صعوبات يف فهم النظام
التعليمي الذي تقدمه جامعتهم ،ودرا�سة ()Hassan et al., 2021
التي �أظهرت �أن درجات الطالب على االجتاهات الأكادميية الذاتية
كانت متو�سطة ،و�أخرياً درا�سة ( )Means & Neisler, 2021التي
خل�صت �إىل �أن م�ستويات ر�ضا الطالب كانت �أقل بكثري بعد حتويل
املقررات للتعلم عرب الإنرتنت ،و�رسد الطالب جمموعة من العوائق
التي تعيق تعلمهم حيث واجه طالب من بني �ستة طالب م�شكالت
متكررة يف االت�صال بالإنرتنت �أو م�شكالت يف الأجهزة والربامج
تعيق موا�صلة تعلمهم.
◄◄ال�س�ؤال الثاين :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )α ≤ 0.05بني اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة
االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا تعزى
ملتغري (النوع ،ال�سن ،اجلامعة ،منطقة ال�سكن) .
�أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة
االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا تعزى
ملتغري النوع ،ويعزو الباحث تلك النتيجة �إىل �أن كال اجلن�سني من
الطلبة الذكور واالناث تلقوا تعليمهم اجلامعي ،وقد در�سوا م�ساقات
حا�سوبية �ضمن خططهم الدرا�سية يف مرحلة البكالوريو�س،
وبالتايل �ساعد ذلك كال اجلن�س من اتقان املهارات احلا�سوبية
التي يحتاجها التعليم الإلكرتوين ،مما �أدى �إىل عدم وجود فروق يف
اجتاهاتهم نحو التعليم الإلكرتوين ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة
اجلمل ( )2020ودرا�سة ( )Halitoglu, 2021ودرا�سة (Malkawi et
 )al., 2021التي �أ�شارت نتائجها �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
يف التعليم الإلكرتوين تبع ًا ملتغريات اجلن�س ،وتختلف هذه النتيجة
مع درا�سة ابداح ( )2020التي خل�صت �أنه يوجد فروق ذات داللة
�إح�صائية يف مدى فاعلية التعلم عن بعد ل�صالح فئة الإناث ،ودرا�سة
�آل �إبراهيم ( )2020والتي خل�صت �إىل �أنه توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد العينة تعزى ملتغري
اجلن�س ،ودرا�سة حممد ( ، )2021والتي خل�صت �إىل �أنه توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات طالب اجلامعة نحو ا�ستخدام
التعليم الإلكرتوين تبع ًا ملتغري اجلن�س ل�صالح فئة الذكور.
�أما بالن�سبة ملتغري ال�سن� ،أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف اجتاهات طلبة
ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة
كورونا تعزى ملتغري ال�سن ،ل�صالح ذوي ال�سن ( ، )30 - 26ويعزو
الباحث ذلك �إىل �أن تلك الفئة العمرية هي الفئة املنا�سبة والأكرث
مالءمة وحتمال ملتطلبات ومهارات التعليم الإلكرتوين وخا�صة
�أن تلك الفئة مل تنقطع عن التعليم العايل كثرياً ،بالتايل ما زلت
تلك الفئة العمرية حتتفظ باملهارات احلا�سوبية والتكنولوجية

التي تعلمتها يف مرحلة البكالوريو�س واخلربات التكنولوجية التي
ح�صلت عليها من الدورات التدريبية املهنية يف �أماكن عملها ،كل
ذلك وغريه �ساعد �أن حت�صل تلك الفئة على اجتاه قوي نحو التعليم
الإلكرتوين.
�أما بالن�سبة ملتغري اجلامعة� ،أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف اجتاهات
طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل
جائحة كورونا تعزى ملتغري اجلامعة ،ل�صالح طلبة جامعة القد�س
املفتوحة ،ويعزو الباحث تلك النتيجة �إىل �أن جامعة القد�س املفتوحة
تعترب من اجلامعات الفل�سطينية الرائدة يف جمال التعليم الإلكرتوين،
حيث كانت تنتهج هذه ال�سيا�سة التعليمية قبل جائحة كورونا
وبالتايل مل ي�ؤثر انت�شار اجلائحة على ال�سيا�سة التعليمية لطلبة
جامعة القد�س املفتوحة يف التعامل مع جتربة التعليم الإلكرتوين
خالل اجلائحة ال�صحية ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة حممد
( ، )2021والتي خل�صت �إىل �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف اجتاهات طالب اجلامعة نحو ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين تبع ًا
ملتغري االنتماء اجلامعي ل�صالح طالب جامعة املن�صورة.
�أما بالن�سبة ملتغري منطقة ال�سكن� ،أظهرت نتائج الدرا�سة
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف
اجتاهات طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية نحو التعليم الإلكرتوين
يف ظل جائحة كورونا تعزى ملتغري منطقة ال�سكن ،ل�صالح الطلبة
من �سكان ال�ضفة الغربية ،ويعزو الباحث تلك النتيجة �إىل �أن معظم
عينة الدرا�سة كانت من طلبة جامعة القد�س املفتوحة و�أن �أغلبهم
من �سكان ال�ضفة الغربية ،وبالتايل �ساعد ذلك ح�صول الطلبة الذين
ي�سكنون ال�ضفة الغربية على اجتاهات قوية نحو التعليم الإلكرتوين،
هذا بالإ�ضافة �إىل �أن ال�ضفة الغربية تعي�ش حالة من اال�ستقرار
يف خدمات الكهرباء واالت�صاالت ،بخالف قطاع غزة الذي يعاين
من م�شكالت اقت�صادية وعدم اال�ستقرار يف خدمات الكهرباء
واالت�صاالت مما ي�ؤثر على ان�سجام الطلبة يف قطاع غزة مع التعليم
الإلكرتوين ،وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة اجلمل ( )2020ودرا�سة
( )Malkawi et al., 2021التي �أ�شارت نتائجهما �إىل عدم وجود فروق
دالة �إح�صائي ًا يف التعليم الإلكرتوين تبع ًا ملتغري مكان ال�سكن.
واجهت الدرا�سة الراهنة العديد من القيود �أوالً :قد ي�ؤدي
ا�ستطالع الويب كم�صدر �أ�سا�سي جلمع البيانات يف ظل ان�شار
اجلائحة ،و�إغالق اجلامعات� ،إىل تقييد تطبيق الدرا�سة يف فل�سطني،
وعدم الو�صول �إىل كامل جمتمع الدرا�سة من طلبة ماج�ستري اخلدمة
االجتماعية �سواء يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة ،ومع ذلك �أفادت
العديد من الدرا�سات �أن اال�ستبيانات الإلكرتونية �أثارت معدالت
ا�ستجابة �أعلى ب�شكل ملحوظ مقارنة باال�ستبيانات الربيدية،
و�أن جودة البيانات كانت �أعلى يف ا�ستطالعات الويب عنها يف
ا�ستطالعات الربيد ،مع عدد �أقل من الأخطاء الإجمالية ،وعدد �أقل
من العنا�رص املفقودة ،و�إجابات �أطول يف الأ�سئلة املفتوحة(  (�Bar
 . )rios et al., 2011ثانياً� :صغر حجم العينة وجمتمع الدرا�سة حيث
كان حجم جمتمع الدرا�سة يف كال اجلامعتني ( )80مفردة والعينة
كانت ( )74مفردة ،وبالتايل تتطلب االختبارات الإح�صائية حجم
عينة �أكرب للت�أكد من �أن العينة تعترب ممثلة للمجتمع ،و�أن النتيجة
الإح�صائية ميكن تعميمها على عدد �أكرب من الطلبة ،وهذا ما مل
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يتحقق يف الدرا�سة الراهنة ،لذلك قد ت�ستفيد الدرا�سات امل�ستقبلية
من قيود هذه الدرا�سة يف تو�سيع حجم العينة واملجتمع من خالل
تطبيق درا�سات م�شابهة على طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية يف
كل من اجلامعة الإ�سالمية بغزة وجامعة القد�س املفتوحة وجامعة
بيت حلم ،وجامعة القد�س �أبو دي�س ،بالتايل نح�صل على نتائج
ميكن تعميمها على جمتمع �أو�سع يوفر �أ�سا�س ًا للدرا�سات املقارنة
امل�ستقبلية.

الدولية للبحوث النوعية املتخ�ص�صة.87 - 52 ،26 ،
http:// search.mandumah.com/ Record/ 1131351

-

ال�سعد ،هدي دواد . )2020( .حتديات وفر�ص التعليم يف ظل جائحةكورونا .نظم املعلومات اجلغرافية.

-

�سيد ،جمانة حممد رم�ضان . )2020( .اجتاهات الطالب نحو ا�ستخدامالتكنولوجيا يف تعليم اخلدمة االجتماعية يف ظل جائحة كورونا .جملة
كلية اخلدمة االجتماعية للدرا�سات والبحوث االجتماعية (- 353 ، )21
.38

اخلامتة والتوصيات:
وجد الباحث �أن هناك اجتاه ًا (مرتفع متو�سط) لطلبة
ماج�ستري اخلدمة االجتماعية يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة وجامعة
القد�س املفتوحة نحو التعليم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا،
وهذا يرجع �إىل �إدراك ووعي وا�ستعداد طلبة ماج�ستري اخلدمة
االجتماعية للتعليم الإلكرتوين للتغلب على الأزمة التعليمية الناجتة
عن جائحة كورونا ،وتتفق هذه النتيجة من العديد من الدرا�سات
التي �أ�شارت نتائجها �إىل فاعلية التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بعد
يف ظل جائحة كورونا ،ويف �ضوء ذلك يو�صي الباحث بالآتي:
1 .1دعم م�ؤ�س�سات التعليم العايل للتعليم الإلكرتوين بحيث
يكون موازي ًا للتعليم الوجاهي يف حالة انح�سار �أو انتهاء اجلائحة.
2 .2حت�سني خدمات الإنرتنت والكهرباء يف قطاع غزة حتى
ي�ستطيع طلبة ماج�ستري اخلدمة االجتماعية وغريهم من الطلبة من
موا�صلة تعليمهم الإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا.
3 .3خلق بيئات تعليمية �إلكرتونية مالئمة لتعلم الطلبة �سواء
عن بعد �أو داخل احلرم اجلامعي.
4 .4تعزيز و�سائل التعليم الإلكرتوين لدى الطلبة ب�شكل عام
و�أن تكون جزءاً من مهاراتهم التعليمية حتى مع انتهاء جائحة
كورونا.

http:// search.mandumah.com/ Record/ 1090621

-

http:// search.mandumah.com/ Record/ 1114874

-

العبيد ،منار . )2011( .التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات ال�سعودية :درا�سةحالة .املجلة العربية للدرا�سات الرتبوية واالجتماعية (. )1

-

الفراين ،لينا بنت �أحمد بن خليل . )2021( .اجتاهات طالبات الدرا�ساتالعليا نحو تقدمي املقررات �أوالنني يف �ضوء �أزمة كوفيد .19-املجلة
الدولية للعلوم الرتبوية والنف�سية (.43 - 11 ، )61
http:// search.mandumah.com/ Record/ 1130305

-

قنيبي ،عبري ر�شدي ،زيادة ،رنا �أحمد ،ر�شيد� ،آالء حممد� ،صانوري ،زينةوليد ،ظاهر ،ازهار حممد ،وقطينة ،ن�رسين طالل . )2020( .جاحة كوفيد
 19واقع التعليم الإلكرتوين يف ال�سياق الفل�سطيني من وجهة نظر املعلمني.

-

قوطة ،خالد حامد �أبو ،والدلو ،غ�سان م�صطفى . )2020( .فعالية التعليمالإلكرتوين يف ظل جائحة كورونا من وجهة نظر طلبة كلية فل�سطني
التقنية ،جملة كلية فل�سطني التقنية للأبحاث والدرا�سات213 ، )1( 7 ،
.240 -
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-

http:// search.mandumah.com/ Record/ 1109720

�إبداح ،عالء فريد . )2020( .فاعلية ا�ستخدام التعلم عن بعد من وجهة نظرمدر�سي املرحلة الثانوية يف فرتة جائحة كورونا .جملة العلوم الرتبوية
والنف�سية.150 - 134 ، )42( 4 ،

-

�أبو �شخيدم� ،سحر ،عياد ،خولة ،خليلة� ،شهد ،احلمد ،عبداهلل ،و�شديد ،نور.( . )2020فاعلية التعليم الإلكرتوين يف ظل �إنت�شار فريو�س كورونا من
وجهة نظر املدر�سني يف جامعة فل�سطني التقنية خ�ضوري .املجلة الدولية
للبحوث النوعية املتخ�ص�صة (.199 - 173 ، )24

-

�آل �إبراهيم ،حممد بن نا�رص عقيل . )2020( .معوقات ا�ستخدام نظامالتعليم الإلكرتوين �أثناء جائحة كوفيد  19من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س بجامعة جازان ،امل�ؤمتر الدويل الإفرتا�ضي مل�ستقبل التعليم
الرقمي يف الوطن العربي.

الن�صار ،ح�سيبه غ�ضبان . )2021( .معوقات ا�ستخدام التعليم الإلكرتوينعرب من�صة مايكرو�سوفت تيمز لل�صف الثاين ع�رش للعام الدرا�سي - 2019
 2020خالل جائحة كورونا ،امل�ؤمتر الدويل الإفرتا�ضي للتعليم يف الوطن
العربي :م�شكالت وحلول.
http:// search.mandumah.com/ Record/ 1123601

-

http:// search.mandumah.com/ Record/ 1092925

-
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http:// search.mandumah.com/ Record/ 1109182
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-

حمرك بحث االنطولوجيا العربية( .مايو . )2021https:// ontology.birzeit.edu/

https:// doi.org/ 10.26389/ AJSRP.L160620

-
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الرتبية.

اليون�سكو( .يوليو . )2020 ،تقرير ال�سيا�سات  ،41كوفيد 19-ميثل تهديداًخطرياً يف تعايف التعليم

https:// reliefweb.int/ sites/ reliefweb.int/ files/ resources/
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373844eng.pdf
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The research concluded with several recommendations
and suggestions, the most important of which was
developing a strategic plan that would consider the
technological developments and the operational
requirements during both normal and exceptional
circumstances to enable educational institutions to
play their part in all circumstances.
Keywords: E - Learning, Coronavirus
(COVID-19) pandemic, al - Quds Open University.

امللخص:
هدف البحث احلايل �إىل ت�سليط ال�ضوء على املقومات التي
�أ�سهمت يف جناح جامعة القد�س املفتوحة يف التعليم الإلكرتوين
يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا ،وحتديد �إ�سهاماتها يف التعليم
الإلكرتوين يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا ،من خالل ثالثة
حماور رئي�سة هي :الأكادميي ،والإداري والإ�رشايف ،والتقني،
واعتمد على املنهج النوعي القائم على حتليل املحتوى من خالل
الأدبيات ،والوثائق والتقارير لتجربة جامعة القد�س املفتوحة يف
مو�ضوع البحث ،واملقابلة �شبه املقننة(  (�Semi - structured in
 )terviewمع �أكادمييني و�إداريني وتقنيني وفنيني يف اجلامعة،
وخل�ص البحث �إىل جناح منظومة التعليم الإلكرتوين يف اجلامعة،
ومتيزها يف �إدارة الأزمة من خالل و�ضعها خطة ا�سرتاتيجية على
امل�ستوى الأكادميي والإداري والإ�رشايف والتقني ،كما �أظهرت
نتائج البحث امتالك اجلامعة بنية حتتية تكنولوجية ،وكوادر
ب�رشية �أكادميية وتقنية وفنية و�إدارية م�ؤهلة كل يف جماله ،الأمر
الذي �أ�سهم يف توفريها بنية تقنية وتعليمية عالية امل�ستوى ،مكنت
الطلبة والعاملني يف اجلامعة من �إمتام املهمات املطلوبة منهم
بنظام ومهنية ،وبا�ستجابة �رسيعة .وخل�ص البحث �إىل تو�صيات
ومقرتحات عدة� ،أهمها �رضورة و�ضع خطة ا�سرتاتيجية تراعي
التطورات التكنولوجية من ناحية ،والظروف العادية واال�ستثنائية
من ناحية �أخرى ،لتمكني امل�ؤ�س�سات التعليمية من القيام بدورها
يف جميع الظروف.
الكلمات املفتاحية :التعليم الإلكرتوين ،جائحة كورونا
” ،”COVID-19جامعة القد�س املفتوحة.

املقدمة:
تواجه املجتمعات تطورات كبرية يف خمتلف املجاالت
املعرفية والتكنولوجية ،وهذا فر�ض على امل�ؤ�س�سات الرتبوية
والتعليمية ،االهتمام بتطوير �سيا�ساتها وا�سرتاتيجياتها وبراجمها،
لت�ستطيع اللحاق بركب احل�ضارة ،ومواجهة التحديات ،لتتمكن من
حتقيق ر�سالتها.
وي�شهد التعليم يف القرن احلادي والع�رشين حتديات
و�ضغوط كثرية مثل :التحوالت العاملية يف املجاالت االقت�صادية
والتقنية ،واالزدياد الهائل يف املعرفة ،والطلب املتزايد على التعلم،
واالخرتاقات يف جمال علوم الدماغ ،والثورة يف تقنيات املعرفة
واالت�صال ،والتناف�س احلر يف اخلدمات الرتبوية (حداد)2004 ،
 .كما �أن تقدم ال�شعوب يف جميع املجاالت مرهون مبدى تطور
�أنظمتها (احلنيطي. )2009 ،
كما �أن اال�ستخدام الوا�سع النطاق للإنرتنت� ،أ�سهم يف تطورات
هائلة يف الأدوات التكنولوجية مثل �أنظمة �إدارة التعلم جنب ًا �إىل
جنب مع زيادة الطلب على مناذج فعالة ذات توجهات �إ�صالحية يف
التنمية املهنية للمعلمني عرب الإنرتنت ،مما زاد الطلب على التنمية
املهنية عرب ال�شبكة يف ال�سنوات الأخرية (. )Dede, 2006
وهذا دفع بامل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية اللجوء �إىل
التكنولوجيا ،ال�ستكمال ر�سالتها ،واحلر�ص على ا�ستمرار العملية
التعليمية التعلمية ،وي�شري يوجن (� )Young, 2004أن التكنولوجيا
فر�ضت نف�سها على خمتلف املجاالت ،ومن �ضمنها التعليم
بكافة و�سائله؛ و�أ�سهمت يف التباعد الزماين واملكاين بني الطلبة،
واالت�صال بني كافة الأفراد ،فالتعليم الإلكرتوين ثورة حديثة
يف �أ�ساليب التعلم والتعليم وتقنياته ،من خالل ا�ستخدام و�سائل
العر�ض الإلكرتونية لإلقاء الدرو�س يف ال�صفوف التقليدية،
وا�ستخدام الو�سائط املتعددة يف عملية التعليم ال�صفي ،والتعلم
الذاتي .كما ت�ؤثر التكنولوجيا على التعليم والتعلم ،يف �أنها طريق
التغيري يف مهارات القرن احلادي والع�رشين؛ لأن املجتمع اليوم
جمتمع قائم ومعتمد على املعرفة ،يحتاج �إىل مهارات خمتلفة
للحياة والعمل ،وجتعل التعلم �أكرث ارتباط ًا بالطالب و�أكرث
�شخ�صية ومعنى بالن�سبة له؛ مما قد ي�ؤدي �إىل �إجناز �أكادميي
وعلمي مرتفع (. )21st Century Workforce Commission, 2000
وميثل التعلم الإلكرتوين �أمراً �رضوري ًا يف مواجهة التحديات
التي يفر�ضها التطور املعريف والتكنولوجي� ،إذ ُي�سهم يف تلبية
احتياجات الطلبة ،وحتقيق التوا�صل الفعال ،و�إتاحة الفر�ص
التعليمية لأكرب عدد ممكن من الأفراد ،وتنمية مهاراتهم و�صقل
�شخ�صياتهم ،و�إعدادهم للحا�رض وامل�ستقبل .كما تربز �أهميته يف

Abstract:
This research highlights the main factors that
 contributed to the success of e - Learning at alQuds Open University and identifies the University’s
contributions to e - learning during the COVID-19
pandemic entailing three main areas: academic,
administrative and supervisory, and technical. Our
research methodology relied on a qualitative approach
based on content analysis of literature, official
documents, and reports of the University’s experiment
in e - Learning during the pandemic; it also relied on
semi - structured interviews with the academic staff,
administrators, and technicians at the University. The
research concluded that the University’s e - learning
system was successful and distinctive in responding to
the crisis by developing an academic, administrative
and supervisory, and technical emergency strategic
plan. The research results showed that the University
has the technological infrastructure and the qualified
academic, technical, and administrative staff that
enabled it to respond swiftly to the crises and enabled
both students and University staff to complete the tasks
assigned to them systematically and professionally.
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إسهامات جامعة القدس املفتوحة في التعليم اإللكتروني
في أثناء مواجهتها جلائحة كورونا

توفري التوا�صل والتعلم جلميع الطلبة ،وبدون حواجز ،ويف �أي
مكان ،ويف �أي وقت ،حيث �إن نظام التعليم املفتوح –جامعة القد�س
املفتوحة منوذج ًا  -كان لها االهتمام الأكرب يف اعتماد التعلم
الإلكرتوين ،وم�صادر التعلم الإلكرتونية التي تدعم تعلم الطلبة ،وكان
للتعليم املفتوح ن�صيب وافر من الفوائد التي قد تنعك�س عليه نتيجة
التعلم الإلكرتوين ،فرغم �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت تعم
فائدتها على جميع امل�ؤ�س�سات التعليمية� ،إال �أن جامعات التعليم
املفتوح ُتعد امل�ستفيد الأكرب منها (زامل. )2012 ،
و ُيعد التعليم الإلكرتوين �أحد �أ�شكال �أو �أدوات التعليم عن
بعد ،الذي يعرفه �شريي ( )Shery, 2001ب�أنه االنف�صال بني املتعلم
واملعلم �سواء مكاني ًا �أو زمانياً ،واالت�صال بني الطالب واملعلم
بوا�سطة املواد املطبوعة �أو غريها من �أ�شكال التكنولوجيا .ويعرفه
�إبراهيم ( )2011ب�أنه نوع من التعليم املعتمد يف عملياته على
التكنولوجيا التي ت�ستخدم احلا�سوب من �أجل �إيجاد خربات ح�سية،
ت�سهم يف م�ساعدة املتعلم �إىل التعلم وفهم الواقع� ،أما كارير (Karrer,
 )2007: 82فيعرفه ب�أنه “�أ�سلوب معا�رص من �أ�ساليب التعلم والتعليم
�سواء �أكان ذلك
يرتكز على توظيف احلوا�سيب يف العملية التعليمية ً
عن بعد� ،أم داخل الغرفة ال�صفية” .ويعرفه زيتون ()24 ،2005
ب�أنه تقدمي حمتوى تعليمي �إلكرتوين عرب الو�سائط املعتمدة على
الكمبيوتر و�شبكاته �إىل املتعلم ب�شكل يتيح له �إمكانية التفاعل
الن�شط مع هذا املحتوى ومع املعلم ومع �أقرانه� ،سواء �أكان ذلك
ب�صورة متزامنة �أم غري متزامنة ،وكذلك �إمكانية �إمتام هذا التعليم
يف الوقت واملكان وبال�رسعة التي تنا�سب ظروفه وقدراته ،ف�ضال
عن �إمكانية �إدارة هذا التعلم �أي�ضا من خالل تلك الو�سائط.
ونظراً لأهمية التعليم الإلكرتوين يف تطوير التعليم،
واال�ستفادة منها يف جميع الظروف العادية وغري العادية� ،أولت
معظم الدول اهتماما كبرياً ال�ستخدامه يف التعليم �سواء على م�ستوى
التعليم العام� ،أو على م�ستوى التعليم العايل ،وخا�صة �أنه ي�شكل �أداة
مهمة وفعالة يف حت�سني م�ستوى جودة التعليم ،ومتكني الطلبة من
التعلم من خالل موارد تعليمية �إلكرتونية متعددة.
ويف هذا ال�صددُ ،ي�شري املهدي (� )2008إىل التوجه نحو
التعليم الإلكرتوين من �أبرز التوجهات امل�ستحدثة يف التعليم عن
بعد ،الذي يعتمد على التكنولوجيا املتطورة التي تعتمد على
الإنرتنت ،وي�شار �إليه ب�أنه منط من �أمناط التعليم الإلكرتوين ،و�أحد
ال�صيغ اجلديدة التي �صاحبت التقدم الهائل يف و�سائل االت�صال،
الذي يتخطى احلواجز والعقبات ،ويتيح للراغبني بالتعلم ،والذين مل
ت�سمح لهم ظروفهم من اال�ستمرار� ،أو االلتحاق بالتعليم االعتيادي
مبوا�صلة تعلمهم يف �أي مكان و�أي ظرف.
فعلى �صعيد املجتمع الفل�سطيني ف�إن املجتمع له فل�سفته
وثقافته وخ�صائ�صه ومميزاته ومعتقداته وم�شاكله ،وقد �أفرزت
الأو�ضاع التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني واقع ًا �صعباً ،ولقد انعك�ست
تلك الأو�ضاع مبا حملته وحتمله من ح�صار وجتويع وقتل وتدمري،
علـى كافة النواحي االقت�صادية واالجتماعيـة والرتبويـة والنفـ�سية
للمجتمـع الفلـ�سطيني ،ف�أ�صـبح الفل�سطينيون يعي�شون كارثة
�إن�سانية حقيقية مل يعهد العامل مثي ًال لها (وزارة الرتبية والتعليم
العايل الفل�سطينية. )2010 ،
وا�ستطاعت م�ؤ�س�سات التعليم العايل الفل�سطينية �أن تلعب
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دوراً مهم ًا وفاع ًال يف تزويد �أبناء ال�شعب الفل�سطيني بالفر�ص
واملحفزات ،ملتابعة الدرا�سة العملية ،والتقنية ،و�إخ�صاب الأفكار،
من خالل تبادل املعلومات مع املجتمع الأكادميي الدويل ،وتطوير
�إمكانات الإنتاج الفكري واالقت�صادي ،ور�سخ التعليم اجلامعي
الفل�سطيني الهوية الفل�سطينية ،مما �ساعد على بقاء ال�شعب على
�أر�ضه (املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان . )2005 ،وتطور �أعداد
اجلامعات والكليات (الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية يف
التعليم العايل. )2016 ،
وحتر�ص جامعة القد�س املفتوحة �إىل حتقق اجلودة يف
العملية التعليمية التعلمية فيها ،من خالل الأخذ باالعتبار املعايري
واملوا�صفات التي ينبغي توفرها يف جميع عنا�رصها ،والتي
ت�سهم يف تلبية احتياجات الأفراد واملجتمع ،واالهتمام مبحور
العملية التعليمية التعلمية �أال وهو الطالب .ولتحقيق منوذج تعليمي
فاعل ،عملت اجلامعة على توظيف جمموعة متنوعة من امل�صادر،
التي متكِّن الطالب من التع ُلّم ،من خالل جمموعة غنية ومتنوعة
من املواد التعليمية .وقد تت�ضمن هذه املواد التعليمية :الكتب،
وم�صادر للقراءة امل�ستقلة ،واملوجهة وبرامج الكتابة ،وو�سائل
التعلم الإلكرتونية ،وامل�صادر التقنية ،وغريها من م�صادر التعلم،
التي تدعم املادة التعليمية ،وت�سهم يف بناء خربات الطلبة وفق ما
يتطلبه القرن احلايل.
ومع جميء جائحة كورونا على العامل ،والتغريات والتحديات
الكبرية التي فر�ضتها �أمام جميع الأنظمة ،من تغيري يف املقايي�س
العاملية ،و�شكل العامل ب�أكمله ،والتغريات يف عمل القطاعات
التعليمية وال�صحية والتكنولوجية واالجتماعية وغريها ،واخل�سائر
الفادحة يف القطاعات كافة ،وانتقال التعليم من اجلامعة واملدر�سة
�إىل البيت لتلقي علومهم ومعارفهم .وعلى م�ستوى التعليم العايل،
جعلت امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية تبحث عن الو�سائل والأدوات
املنا�سبة للتعامل مع هذه اجلائحة ،فلم يكن �أمامها �إال اللجوء �إىل
توظيف التكنولوجيا يف ا�ستمرار م�سرياتها التعليمية التعلمية .الأمر
الذي جعل م�ؤ�س�سات التعليم التقليدية تواجه �صعوبات كبرية� ،أما
جامعة القد�س املفتوحة فلم يكن الأمر �صعب ًا عليها ،العتبارات عدة،
�أهمها :نظامها التعليمي الذي يقوم على التعليم املفتوح والتعليم
املدمج ،و�إمكاناتها يف توظيف التكنولوجيا يف التعليم والتعلم،
وامتالكها للموارد التعليمية التعلمية الإلكرتونية ،والكوادر الب�رشية
الفنية والأكادميية امل�ؤهلة (جامعة القد�س املفتوحة. )2020 ،
ومتيزت اجلامعات التي تتبنى نظام التعليم املفتوح
والتعليم املدمج ب�صقل �شخ�صية الطلبة من خالل اخلربات التي
مير بها خالل درا�سته للمقررات الدرا�سية الوجاهية والإلكرتونية،
والأن�شطة والفعاليات وامل�شاريع البحثية وغريها (زامل)2013 ،
 .كما تهتم بتوظيف �أحدث التكنولوجيا ،من خالل التعليم
الإلكرتوين والتعليم املدمج وغريها .وهذا يتفق مع ما �أ�شار �إليه
عطية ( )2008الذي ي�ؤكد على �أهمية تفعيل التعلم الإلكرتوين
و�أمناطه يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية ،للنهو�ض بالعملية
التعليمية ،واالرتقاء بها �إىل م�ستوى متطور ومتقدم .ومن �أمناط
التعلم الإلكرتوين ،التعلم املدمج (املزيج)(  (�Blended Learn
 )ingالذي ُيعد من �أحدث املكت�شفات ال�سيكولوجية والرتبوية
وتطبيقاتها العملية؛ فعن طريقه ي�ستطيع الطالب �أن يكت�سب ما
يحتاج �إليه من معارف ومهارات واجتاهات وقيم.
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ومن خالل اطالع الباحث على بع�ض الدرا�سات ال�سابقة التي
طبقت يف بيئات عربية و�أجنبية ،حول مو�ضوع الدرا�سة احلالية،
كان من بينها درا�سة زيود ( )2020للك�شف عن دور فريو�س كورونا
على العملية التعليمية يف فل�سطني ،مبختلف م�ستوياتها ،ومعرفة
واقع التعليم عن بعد يف ظل �أزمة كورونا ،واحلديث عن معاناة
كل من الطالب واملعلمني بعملية التعلم عن بعد ،و�أبرز النتائج
التي مت التو�صل �إليها هو �ضعف التخطيط امل�سبق من قبل خمتلف
امل�ؤ�س�سات التعليمية الفل�سطينية ،وتخبط ال�سيا�سات الرتبوية ،وعدم
ثبات وو�ضوح قراراتها ،وتدين املهارات التكنولوجية لدى العديد
من املعلمني وطلبتهم ،وف�شل التعليم عن بعد يف املدار�س احلكومية
ب�شكل عام ،ويف املدار�س اخلا�صة نوع ًا ما ،و�أو�صت الدرا�سة بالعمل
على تدريب كل من املعلمني والطالب على ا�ستخدام التعليم عن بعد.
وطبق �أبو �شخيدم و�أخرون ( )2020درا�سة هدفت �إىل الك�شف
عن فاعلية التعليم الإلكرتوين يف ظل انت�شار فريو�س كورونا من
وجهة نظر املدر�سني يف جامعة خ�ضوري ،با�ستخدام املنهج
الو�صفي التحليلي ،وك�شفت نتائج الدرا�سة �أن تقييم عينة الدرا�سة
لفاعلية التعليم الإلكرتوين يف ظل انت�شار فريو�س كورونا من وجهة
نظرهم كان متو�سطاً ،ولكافة املجاالت الأربعة :ا�ستمرارية التعليم
الإلكرتوين ،ومعيقات ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين ،وتفاعل �أع�ضاء
هيئة التدري�س مع التعليم الإلكرتوين ،وتفاعل الطلبة يف ا�ستخدام
التعليم الإلكرتوين ،و�أو�صى الباحثون بعقد دورات تدريبية يف جمال
التعليم الإلكرتوين لكل من املدر�سني والطلبة ,و�رضورة املزاوجة
بني التعليم الوجاهي والتعليم الإلكرتوين.
وهدفت درا�سة الهندي و �آخرين ( )2020التعرف �إىل الأ�س�س
النظرية لنظام التعليم املفتوح ،والتعرف �إىل خربات بع�ض الدول يف
تطبيقها لنظام التعليم املفتوح ،وا�ستخدم املنهج الو�صفي امل�سحي،
وتكونت عينة الدرا�سة من  211من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
جامعة تبوك وفروعها يف (تيماء ،وحقل ،و�آملج ،و�ضباء ،والوجه)
 .وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود اتفاق يف ا�ستجابات �أفراد العينة
يف تقديرهم لدرجة �أهمية متطلبات تطبيق نظام التعليم املفتوح
بجامعة تبوك ،بدرجة �أهمية عالية مبتو�سط (. )2.51
وهدفت درا�سة حممد (� )2017إىل حتديد متطلبات تفعيل
منظومة التدريب الإلكرتوين لتنمية �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعات ،وا�ستهدفت الدرا�سة تو�ضيح �أبعاد التدريب الإلكرتوين
باجلامعات امل�رصية ومدى توفر متطلباته ،والإفادة من هذا
النظام يف جتاوز م�شكالت وجوانب ق�صور النظام التقليدي احلايل
للتدريب باجلامعات ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �رضورة و�ضع ت�صور
مقرتح ي�ساعد اجلامعات على تطبيق التدريب الإلكرتوين لأع�ضاء
هيئة التدري�س وحماولة توفري متطلباته ،وو�ضع خطة ا�سرتاتيجية
لال�ستمرار يف تطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل اجلامعة.
وطبق الربادعي والعكية ( )2017درا�سة هدفت �إىل معرفة
املعايري الت�صميمية الواجب مراعاتها عند ا�ستخدام املحا�رضات
الإلكرتونية يف التدري�س القائمة على منط عر�ض املحتوى (فيديو،
ر�سوم ثابتة م�صاحبة بتعليق) مع معرفة الت�أثري لطرق التفاعل
داخل املحا�رضة الإلكرتونية (مناق�شة جماعية ،توجيه الأ�سئلة)
و�أثر التفاعل بينهما .وتكونت العينة من ( )48طالب ًا من طالب
الفرقة الرابعة بق�سم تكنولوجيا التعليم تخ�ص�ص معلم احلا�سب

الآيل بكلية الرتبية النوعية ،جامعة كفر ال�شيخ ،وجرى تق�سيمهم
�إىل �أربع جمموعات متجان�سة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن املحا�رضة
الإلكرتونية املقدمة بنمط عر�ض الفيديو ،وطريقة تفاعل بتوجيه
الأ�سئلة ،لها ت�أثر على تنمية التح�صيل املعريف ،واملحا�رضة
الإلكرتونية املقدمة بنمط عر�ض ر�سوم م�صاحبة بتعليق وطريقة
تفاعل بتوجيه الأ�سئلة ،لها ت�أثري على تنمية التفكري الناقد،
واملحا�رضة الإلكرتونية املقدمة بنمط عر�ض فيديو وطريقة تفاعل
املناق�شة اجلماعية ،لها ت�أثري �إيجابي على االجتاهات .وبينت وجود
�أثر �إح�صائي يرجع �إىل التفاعل بني منط عر�ض املحتوى الإلكرتوين
وطرق التفاعل على متغريات البحث.
وبني ماك اندرو )� McAndrew (2015أن ت�صميم املواد
التعليمية امتاز دائم ًا ب�أنه يتيح للأفراد �أن يقدموا وجهة نظر خبري
معني ،وهو الباحث الأكادميي الذي يعمل مدر�ساً ،يكتب وين�رش
املادة العلمية ،وعندما اجته التعليم نحو اجلانب الإلكرتوين ،وحتول
نحو التعليم املفتوح� ،أ�صبح نوع ًا ديناميكياًمن التوا�صل من املعلم
�إىل الطالب ،ومن املعلم �إىل املعلم الآخر ،ومن امل�ؤ�س�سة التعليمية
�إىل العامل .ومن خالل ا�ستخدام هذه الديناميكيات اجلديدة ظهرت
هناك تغيريات يف الدوافع خللق املواد التعليمية وت�صميمها،
وظهرت �أي�ضا فر�ص جديدة لتبني �إبداعات جديدة .ويف احلاالت
امل�ستخدمة يف الدرا�سة �أبرزت الدليل على �أن ا�ستخدام امل�صادر
الرتبوية املفتوحة ي�ؤدي �إىل �إطالق الإبداع يف امل�ؤ�س�سة التعليمية.
وي�شري بري�ستون و�آخرون ( )Preston et al, 2010يف درا�سته
�إىل �أن املحا�رضة التقليدية قد تكون غري فعالة ب�شكل جدي لالنخراط
مع املعرفة ،وا�ستهدفت درا�سته مناق�شة معدل االنخفا�ض حل�ضور
الطلبة للمحا�رضات ،ومن �أهم النتائج التي �أ�شارت لها هذه الدرا�سة
�رضورة اال�ستفادة من الإمكانات التي تتيحها �شبكة الإنرتنت،
وتوظيف الفيديو داخل املحا�رضة الإلكرتونية ،والتي تتيح للمتعلم
احل�صول على تعلمه يف املكان الذي ينا�سبه ،والوقت الذي يختاره،
ح�سب االحتياجات املتغرية له ،وزيادة الوقت الذي ميكن �أن يق�ضيه
الطلبة ملمار�سة الأن�شطة امل�صاحبة ،التي ت�سهل بناء املعرفة الن�شطة
للمتعلم ،كما خل�صت �إىل �أن الدور الذي يجب �أن يقوم به املحا�رض،
وهو دور املر�شد واملوجه و�صانع القرارات� ،إ�ضافة �إىل ترك احلرية
للمتعلم كي يعلم نف�سه ،وهذا ت�أكيد على مهارات التعلم الذاتي.
و�أجرى كيان ويل ( )Kian & Lee, 2008درا�سة �سعت �إىل معرفة
م�ستويات بناء املعرفة لدى طلبة الدرا�سات العليا يف ا�سرتاليا،
يف �ستة تداوالت احلا�سوب غري املتزامنة يف بيئة التعلم املدمج،
و�أظهرت النتائج �أن التعلم املدمج يحقق فوائد عديدة للطلبة؛ �إذ يقدم
لهم فر�ص ًا لتح�سني تعلمهم خارج نطاق البيئة ال�صفية التقليدية.
وهذا يتفق مع التعليم اجلامعي املفتوح يف التغلب على م�شكلة
الزمان واملكان يف تعلم الطلبة.
و ُيلحظ من خالل تتبع الإطار النظري والدرا�سات املتخ�ص�صة
مبو�ضوع البحث ،وجود تطورات تكنولوجية هائلة ،الأمر الذي
يتحتم على النظام الرتبوي مواكبتها ،والعمل على توظيفها يف
ميدان الرتبية والتعليم ،وهذا يتطلب وجود اجتاهات �إيجابية نحو
التكنولوجيا والتعليم الإلكرتوين ،ووجود �سا�سيات تدعم هذا التوجه،
والتغيري يف املمار�سات البيدغواجية ،واالهتمام بالبنية التحتية
التكنولوجية� .إ�ضافة �إىل �أهمية التعليم الإلكرتوين يف املنظومة
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املفتوحة يف التعليم الإلكرتوين يف �أثناء جائحة كورونا.
♦ ♦تظهر �أهميته متزامنة من �أهمية التعليم الإلكرتوين
يف عمليتي التعليم والتعلم ،وخا�صة يف �ضوء التطور العلمي
والتكنولوجي الذي �أ�ضحى �سمة القرن احلادي والع�رشين ،وبالتايل
توظيف يف العملية التعليمية �أ�صبح �رضورة وحاجة ملحة.
♦ ♦�أهمية توظيف التعليم الإلكرتوين يف التعليم يف �أثناء
الظروف العادية وحاالت الطوارئ والأزمات ،وب�صورة تتفق
والتطورات التي ي�شهدها القرن احلادي والع�رشين.
♦ ♦ينبع �أهمية البحث (من الناحية التطبيقية)  ،من النتائج
واال�ستنتاجات املتوقعة ،وجتربة القد�س املفتوحة يف مو�ضوع
البحث ،التي �ستبني اخلطة والإجراءات الأكادميية والإدارية
والإ�رشافية والتقنية التي وظفتها اجلامعة يف حتقيق ر�سالتها
الأكادميية ،واملحافظة على ا�ستمرار العملية التعليمية ،من خالل
توظيف التعليم الإلكرتوين يف �أثناء جائحة كورونا ،الأمر الذي
ي�سهم يف �إفادة امل�ؤ�س�سات الرتبوية التعليمية بالتعامل يف �أثناء
الأزمات.
♦ ♦دعم م�ؤ�س�سات التعليم العايل بقاعدة معرفية وعملية
لتطوير ر�ؤيتها وبراجمها وا�سرتاتيجياتها ،من خالل النتائج
واال�ستنتاجات والتو�صيات واملقرتحات للبحث احلايل.
♦ ♦متوقع �أن ي�ستفيد من البحث احلايل �أطراف عدة ،منها:
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،ووزارة الرتبية
والتعليم ،يف �سيا�ساتها وا�سرتاتيجيتها وبراجمها.
 املعاهد والكليات واجلامعات يف حت�سني منظومة التعليم
الإلكرتوين لديها.
 �أ�ساتذة اجلامعات ،يف معرفة اال�ستفادة من املوارد
التعليمية التعلمية الإلكرتونية و�سبل توظيفها يف عمليتي التعلم
والتعليم.
 الطلبة والباحثون الآخرون ،يف فتح �آفاق جديدة لهم،
ويف درا�سات لآحقة.

التعليمية يف الظروف العادية والطارئة.
ويف �ضوء ما �سبق ،ولأهمية التعليم الإلكرتوين يف التعليم
يف الظروف العادية واال�ستثنائية ،جاء البحث احلايل ،للك�شف
عن �إ�سهامات جامعة القد�س املفتوحة يف التعليم الإلكرتوين يف
مواجهة جائحة كورونا.

مشكلة البحث وأسئلته:
فمن خالل عمل الباحث يف التعليم اجلامعي ،و�إدارته
ملنظومة التعليم الإلكرتوين يف �إحدى م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،ومع
جميء جائحة كورونا (كوفيد ، )19-والتغريات التي فر�ضتها على
جميع القطاعات ،وعلى ر�أ�سها قطاع التعليم ،و�شكلت معيقات عدة
جتاه م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،والتي متثلت يف قدرتها على حتقيق
ر�سالتها ،وغياب الفل�سفة الرتبوية الداعمة للتعليم يف وقت الأزمات
والطوارئ ،وغياب ا�سرتاتيجيات التعليم والتعلم ،وا�سرتاتيجيات
التقومي ،وعدم وجود بنية حتتية جمهزة للتعليم الإلكرتوين ،وعدم
وجود كوادر ب�رشية م�ؤهلة ،الأمر الذي دفع بالباحث لهذا البحث،
لعر�ض جتربة �إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية ،والوقوف على خمتلف
جوانبها الأكادميية والإدارية والإ�رشافية والتقنية� .سعي ًا للك�شف
عن �أهمية منظومة التعليم الإلكرتوين مل�ؤ�س�سات التعليم العايل
يف عملها ،وتتحدد م�شكلة البحث بال�س�ؤال الرئي�س الآتي :ما هي
�إ�سهامات جامعة القد�س املفتوحة يف التعليم الإلكرتوين يف �أثناء
مواجهتها جلائحة كورونا؟ ويتفرع عنه الأ�سئلة الآتية:
● ●ما هي املقومات التي �أ�سهمت يف جناح جامعة القد�س
املفتوحة يف التعليم الإلكرتوين يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا؟
● ●كيف �أ�سهمت جامعة القد�س املفتوحة يف التعليم
الإلكرتوين يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا على امل�ستوى
الأكادميي؟
● ●كيف �أ�سهمت جامعة القد�س املفتوحة يف التعليم
الإلكرتوين يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا على امل�ستوى
الإداري والإ�رشايف؟
● ●كيف �أ�سهمت جامعة القد�س املفتوحة يف التعليم ا
الإلكرتوين يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا على امل�ستوى التقني؟

حدود البحث:
يتحدد هذا البحث و�إمكانية تعميم نتائجه �ضمن احلدود
واملحددات الآتية:
Ú Úاحلد الب�رشي :اقت�رص البحث احلايل على الأكادمييني
والإداريني والتقنيني والفنيني العاملني يف جامعة القد�س املفتوحة.
Ú Úاحلد املكاين� :أجري على جامعة القد�س املفتوحة يف
فل�سطني.
الف�صل ال ّدرا�سي
Ú Úاحلد الزماين :طبق البحث احلايل يف
ّ
الأول من العام الدرا�سي .2021 /2020
Ú Úاحلد املفاهيمي “املو�ضوعي” :يتحدد باملفاهيم
وامل�صطلحات الواردة فيها.
Ú Úاحلدود الإجرائية :يتحدد بالأداة امل�ستخدمة وهي :املقابلة
لقيا�س �إ�سهامات جامعة القد�س املفتوحة يف التعليم الإلكرتوين يف
�أثناء مواجهتها جلائحة كورونا ،من خالل تناوله ملقومات اجلامعة

أهداف البحث:
يهدف البحث احلايل التعرف �إىل املقومات التي �أ�سهمت
يف جناح جامعة القد�س املفتوحة يف التعليم الإلكرتوين يف �أثناء
مواجهتها جلائحة كورونا ،وحتديد �إ�سهاماتها يف التعليم الإلكرتوين
يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا ،من خالل ثالثة حماور رئي�سة
هي :الأكادميي ،والإداري والإ�رشايف ،والتقني ،وتقدمي النتائج
واال�ستنتاجات والتو�صيات واملقرتحات الالزمة ،لإفادة م�ؤ�س�سات
التعليم العايل منها.

أهمية البحث:
تتمثل �أهمية البحث النظرية والعملية ،مبا ي�أتي:
♦ ♦تناوله مو�ضوع ًا مهم ًا وحيوي ًا �أال وهو التعليم الإلكرتوين
يف ظل جائحة كورونا ،ودوره يف حتديد �إ�سهامات جامعة القد�س
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يف هذا املجال ،وثالثة حماور رئي�سة هي :الأكادميي ،والإداري
والإ�رشايف ،والتقني ،كما يتحدد البحث باملفاهيم الذي ت�ضمنها
وبت�سا�ؤالته والنتائج التي متخ�ضت عنه.

تكون جمتمع البحث من جميع الأكادمييني والإداريني
ّ
والتقنيني والفنيني العاملني يف جامعة القد�س املفتوحة ،خالل
الف�صل الأول من العام الدرا�سي ( ، )2021 /2020والبالغ عددهم
تقريب ًا ( )1192معلم ًا ومعلمة .واختريت عينة ق�صدية مكونة من
ت�سعة �أ�شخا�ص من جمتمع البحث الأ�صلي ،لإجراء املقابالت معهم.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
فيما يلي تو�ضيح لأهم املفاهيم �أو امل�صطلحات التي وردت
يف البحث:
◄◄التعليم الإلكرتوين :يعرفه احللفاوي ( )2006ب�أنه التعليم
الذي يعتمد على ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية يف حتقيق الأهداف
التعليمية ،وتقدمي املحتوى التعليمي للطلبة دون حواجز الزمان
واملكان ،من خالل الو�سائل الإلكرتونية ،مثل احلوا�سيب والإنرتنت،
والأمور التي �أفرزتها التكنولوجيا كاملواقع الإلكرتونية .
ويعرفه الباحث �إجرائياً ،ب�أنه ذلـك النـوع مـن التعلـيم الـذي
يعتمـد علـى توظيف املوارد والو�سائل التعليمية الإلكرتونيـة مثل
ال�صفوف االفرتا�ضية واملقررات الإلكرتونية ،وغريها يف التوا�صل
مع الطلبة ،اخلا�ضعة للت�صميم التعليمي ،واملن�سجمة مع املعايري
الرتبوية املطلوبة ،وذلك بغية تو�صيل املحتوى التعليمي التفاعلي،
وحتقيق الأهداف املرجوة من املقررات الدرا�سية.
◄◄فريو�س كورونا (كوفيد : )19-فريو�سات كورونا هي
�ساللة وا�سعة من الفريو�سات التي قد ت�سبب املر�ض للحيوان
والإن�سان .ومن املعروف �أن عدداً من فريو�سات كورونا ت�سبب
لدى الب�رش �أمرا�ض تنف�سية ترتاوح حدتها من نزالت الربد ال�شائعة
�إىل الأمرا�ض الأ�شد وخامة مثل متالزمة ال�رشق الأو�سط التنف�سية
(مري�س)  ،واملتالزمة التنف�سية احلادة الوخيمة (�سار�س)  .وي�سبب
فريو�س كورونا املُكت�شف م�ؤخراً مر�ض كوفيد( 19-منظمة ال�صحة
العاملية. )2019 ،
◄◄جامعة القد�س املفتوحة :هي م�ؤ�س�سة تربوية تعليمية
فل�سطينية ،تقدم اخلدمات التعليمية والتدريبية وفق فل�سفة التعليم
املفتوح والتعليم املدمج ،وتقوم على مرتكزات التعلم الذاتي
وا�ستقاللية الطالب ،وتهدف �إىل �إي�صال العلم واملعرفة �إىل �رشائح
املجتمع كافة ،وفق �أحدث امل�ستجدات العلمية والتكنولوجية
احلديثة ،وت�سعى بذلك �إىل حتقيق الريادية والتميز حملي ًا وعربي ًا
يف جمال التعليم اجلامعي املفتوح والتعليم املدمج (جامعة القد�س
املفتوحة� ،2015 ،أ) .

مصادر البحث:
اعتمد يف جمع البيانات للبحث على الأدبيات والوثائق،
واملقابلة �شبه املقننة ،وفيما يلي تو�ضيح لها:
�Ú Úأوالً :الأدبيات والوثائق :اعتمد يف جمع البيانات للبحث
احلايل على الأدبيات والوثائق ،من خالل حتليل الوثائق والتقارير
والأدبيات املت�صلة مبو�ضوع البحث بعامة ،وجتربة القد�س
املفتوحة بخا�صة.
Ú Úثانياً :املقابلة :اعتمد على املقابلة �شبه املقننة (Semi
 ، )- structured interviewمن خالل �إجراء مقابالت مع ت�سعة من
الأكادمييني والإداريني والتقنيني والفنيني يف جامعة القد�س
املفتوحة .وذلك بهدف جمع معلومات كيفية حول مو�ضوع البحث،
املُت�صل ب�إ�سهامات جامعة القد�س املفتوحة يف التعليم الإلكرتوين
يف مواجهتها جلائحة كورونا ،واحل�صول على نتائج نوعية،
و�أ�سهمت املقابالت �إىل الدخول يف تفا�صيل عميقة يف �أثناء مناق�شة
مو�ضوع البحث .وبالرجوع للأدبيات وخربة الباحث يف مو�ضوع
البحث ،جرى �إعداد دليل املقابلة يت�ضمن �أربعة �أ�سئلة تندرج حتت
ال�س�ؤال الرئي�س للبحث ،ومن ثم الت�أكد من �صدقها وثباتها.
�صدق املقابلة :حتقق الباحث من �صدق املقابلة ،من خالل
�إعداد دليل مقابلة ،ت�ضمن الأ�سئلة اخلا�صة باملقابلة ،من نوع
الأ�سئلة املفتوحة للتعبري عن التعبري والو�صف ،ثم جرى عر�ضها
على ( )7حمكمني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف مو�ضوع
البحث ،وهو ما ي�سمى بال�صدق النظري يف البحوث الكيفية( (�Theo
 ، )retical Credibilityوذلك للت�أكد من منا�سبتها لأغرا�ض البحث،
وبناء على مالحظاتهم ومقرتحاتهم �أجريت التعديالت الالزمة،
ً
و�أ�صبحت تتكون من �أربعة �أ�سئلة تندرج حتت ال�س�ؤال الرئي�س للبحث.
حتليل البيانات:
جل�أ الباحث يف حتليل البيانات النوعية التي ُجمعت من
خالل املقابلة �شبه املقننة ،على منهجية حتليل الأبحاث النوعية،
املُتمثل بطريقة النظرية املتجذرة Grounded Theory Approach
(�إبراهيم ، )1989 ،وذلك من خالل تدوين الأفكار العامة التي برزت
خالل املقابالت ،ثم الفرعية ،وجرى حتليل دقيق للبيانات ،وقراءة
فاح�صة لها ،ومن ثم جتميع الأفكار وت�صنيفها وفق الت�صنيفات
اخلا�صة مبو�ضوع البحث ،والتي ا�ستهدفها وفق حماوره الرئي�سة.

الطريقة واإلجراءات
منهجية البحث:
لتحقيق �أهداف البحث جل�أ الباحث �إىل ا�ستخدام املنهج الكيفي
«النوعي» من خالل حتليل جتربة اجلامعة «القد�س املفتوحة»
وحتليل الوثائق والتقارير والإطار النظري املتخ�ص�ص يف مو�ضوع
البحث ،واملقابالت �شبه املقننة ،من خالل جمع البيانات ،وو�صفها،
وحتليلها ،وا�ستخراج اال�ستنتاجات منها ذات الداللة واملغزى
بالن�سبة للم�شكلة التي يطرحها البحث احلايل ،للإجابة على �أ�سئلة
الدرا�سة ،وتقدمي التو�صيات واملقرتحات الالزمة بهذا ال�ش�أن.

نتائج البحث ومناقشتها:
فيما يلي عر�ض للنتائج التي تو�صل �إليها البحث ومناق�شتها،
وذلك يف �ضوء الإطار التحليلي للتقارير والأدبيات وجتربة اجلامعة،
وتبع ًا ل�س�ؤال البحث الرئي�س و�أ�سئلته الفرعية ،وهي على النحو الآتي:
◄◄�أوالً :نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شته :ن�ص ال�س�ؤال الأول هو:
ما هي املقومات التي �أ�سهمت يف جناح جامعة القد�س املفتوحة يف

جمتمع البحث وعينته:
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إسهامات جامعة القدس املفتوحة في التعليم اإللكتروني
في أثناء مواجهتها جلائحة كورونا

د .اسالم يونس عمرو

التعليم الإلكرتوين يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا؟  ،وللإجابة
عن هذا الت�سا�ؤل ،اعتمد الباحث على املقابالت ودرا�سة الأدبيات
والتجارب والتقارير ،املت�صلة ب�إ�سهامات جامعة القد�س املفتوحة
يف التعليم الإلكرتوين يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا.
فمن خالل تتبع م�سرية اجلامعة ،و�أدبياتها ،وجتاربها ،يلحظ
�أن «القد�س املفتوحة» جامعة رائدة يف جمال التعليم عن بعد،
ولعبت دوراً فعا ًال يف تعزيز وتوفري فر�صة التعليم والتعلم للجميع،
حيث ُتعد اجلامعة واحدة من �أوائل اجلامعات عربي ًا وعاملي ًا التي
ت�ستخدم التكنولوجيا احلديثة والتعليم الإلكرتوين  -التعليم عن ُبعد
والتعليم املدمج . -
كما وتعتمد جامعة القد�س املفتوحة منط التعليم املدمج يف
طرح مقرراتها كافة ،ويعتمد ذلك على الدمج بني الو�سائل التقليدية
يف التعليم مع الو�سائل الرقمية ،وبذلك توفر اجلامعة حزمة تعليمية
متكاملة ،من خالل املحا�رضات ال�صفية يف حرم اجلامعة ،والكتاب
املقرر ،واملحا�رضات التفاعلية عرب الإنرتنت ،وم�صادر التعلم
الرقمية ،واملقررات الذكية التي تعتمد على التعلم الذكي والتعلم
الذاتي والتعلم من خالل و�سائط التوا�صل االجتماعي واملزودة
بدليل الطالب للدرا�سة .ولتعزيز عملية التعليم والتعلم ،توفر اجلامعة
بيئة تفاعلية لالت�صال والتوا�صل بني الطلبة �أنف�سهم ،وبني الطلبة
و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،من خالل نظام البوابة الأكادميية ،وحلقات
النقا�ش املتوافرة على �صفحات املقررات الإلكرتونية ،وو�سائط
التوا�صل االجتماعي.
وانطالق ًا من خربتها وجتربتها الناجحة يف كيفية اال�ستفادة
من اخلربات الرتبوية يف جمال التعليم الإلكرتوين والبنية التحتية
املتوفرة لديها يف هذا املجال خالل ال�سنوات املا�ضية ،فقد كانت
اال�ستجابة واجلاهزية �رسيعة مبا يخ�ص التعليم الإلكرتوين ،والذي
فُر�ض يف بداية الف�صل الأكادميي الثاين لعام  2020على جميع
قطاعات التعليم يف فل�سطني ب�سبب حالة الطوارئ التي �سادت
البالد بعد تف�شي فريو�س كورونا امل�ستجد /كوڤيد  .19 -كما �أن
قرار احلكومة الفل�سطينية بفر�ض حالة الطوارئ و�إغالق امل�ؤ�س�سات
الرتبوية كاجلامعات واملدار�س بتاريخ  2020 /3 /5للحد من
انت�شار الفريو�س �أو الحتوائه كانت �إحدى العوامل التي جعلت
اللجوء �إىل التعليم الإلكرتوين واال�ستمرار بتقدمي اخلدمات التعليمية
�إلكرتوني ًا ال بديل عنه كو�سيلة للتغلب على تعليق الدرا�سة (جامعة
القد�س املفتوحة. )2020 ،
ف�سارعت اجلامعة �إىل و�ضع خطة طوارئ ،وذلك بهدف
اال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات التعليمية يف �أثناء جائحة كورونا،
ودعم الطواقم الأكادميية من �أ�ساتذة وطلبة من خالل :حت�ضري
ومتابعة كافة التفا�صيل الإدارية والإ�رشافية واملالية ،واملحتوى
الأكادميي و�أدوات التعليم الإلكرتوين ،وكل ما يلزم لنجاح العملية
التعليمية والتعلمية الحتواء هذه اجلائحة.
وخالل فرتة الطوارئ ،انتقلت اجلامعة من التعليم املدمج
�إىل التعليم الإلكرتوين كلياً؛ �إذ وفرت اجلامعة بيئة تعلم رقمية
مبتكرة وجذابة وفق �أف�ضل املمار�سات يف عملية التعلم والتعليم
و�أحدث االجتاهات يف التكنولوجيا .فاجلامعة توفر منظومة
متكاملة انطال ًقا من البوابة الأكادميية التي توفر للطلبة اخلدمات
الأكادميية ،وخدمات االت�صال والتوا�صل و�صو ًال �إىل املن�صات

مفتوحة الو�صول التي توفر للطلبة املوارد التعليمية املفتوحة
بجميع �أ�شكالها� ،إ�ضافة �إىل ف�ضائية القد�س التعليمية التي توفر
املحا�رضات امل�سجلة.
ومن جانب �آخر �أطلقت اجلامعة خالل فرتة الطوارئ حملة
وا�سعة لبناء وتطوير بيئات التعلم والتعليم با�ستخدام التكنولوجيا،
وقد رافق ذلك تطوير البنى التحتية ،و�إدخال الو�سائط الرقمية
امل�ساندة للمقررات ،واعتماد نظام البوابة الأكادميية ،ونظام �إدارة
التعلم ،وتطوير مهارات الكوادر الرتبوية والفنية ،وبناء قدرات
الطلبة و�صو ًال �إىل اعتماد اجلامعة منوذج التعليم الإلكرتوين يف
طرح جميع مقرراتها للف�صل ال�صيفي لعام  .2020بالإ�ضافة �إىل
الو�صول املفتوح واملمار�سة املفتوحة للمحتوى ،عملت على تطوير
ون�رش املحتوى الرقمي كم�صادر تربوية مفتوحة ( ، )OERوذلك من
خالل تطوير املعايري الرتبوية والفنية لإنتاج املحتوى الرقمي،
واعتماد معايري الت�أليف والن�رش املفتوح (، )Creative Commons
�إ�ضافة �إىل �إن�شاء م�ستودع �أ�صول للمحتوى الرقمي ،ومن�صات لعر�ض
وم�شاركة الفيديوهات التعليمية و�صو ًال �إىل �إطالق توجيهي اونالين
من خالل ف�ضائية القد�س التعليمية؛ مل�ساعدة طلبة التوجيهي
ال�ستكمال ال�سنة الدرا�سية .وقد توجت جهود اجلامعة ب�إطالق منوذج
امل�ساقات الذكية� ،أو م�ساقات التعلم الذاتي املفتوحة عرب الإنرتنت
( ، )SLOOCوالتي �أ�صبحت تدر�س لطلبة اجلامعة ،وتن�رش كم�صادر
تربوية مفتوحة للمتعلمني من حول العامل كافة.
وخل�صت املقابالت التي �أجريت مع عينة من العاملني يف
جامعة القد�س املفتوحة يف جمال املقومات التي �أ�سهمت يف جناح
اجلامعة يف التعليم الإلكرتوين يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا،
�إىل عدد من الق�ضايا �أهمها ما يلي:
1 .1توفر كوادر مدربة وم�ؤهلة يف جماالت �أنظمة املعلومات
والتعليم الإلكرتوين ،وخربات الطواقم التقنية والفنية يف التعامل
مع النظام ،و�إن�شاء الربامج الالزمة للتعامل مع الأزمة مثل :نظام
االمتحانات والأن�شطة والف�ضائية.
2 .2توفر كوادر مدربة وم�ؤهلة �أكادميية و�إدارية ،لديها �أفق،
ومواكبة لكل ما هو جديد يف جمال توظيف التكنولوجيا يف التعليم
والتعلم.
3 .3امتالك �أع�ضاء هيئة التدري�س للكفايات الالزمة يف جمال
التعليم الإلكرتوين قبل اجلائحة.
4 .4توفر بنية حتتية خلدمة التعليم الإلكرتوين يف اجلامعة
من �شبكات و�سريفرات ،ودعمها مب�صادر �أخرى ،تنا�سب العمل يف
ظل جائحة كورونا.
5 .5وجود مراكز حيوية وهي :مركز تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،ومركز التعليم املفتوح.
6 .6وجود ف�ضائية القد�س التعليمية التابعة للقد�س املفتوحة.
7 .7توافر املوارد التعليمية العادية والإلكرتونية واملفتوحة
عرب الإنرتنت.
ومن االقتبا�سات على ذلك:
«Ú Úمن خالل توافر اخلربات الغنية ممثلة ب�أفراد الهيئتني
الأكادميية والإدارية ومركز تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
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ومركز التعليم املفتوح ،وف�ضائية القد�س التعليمية ،والبنية التحتية
من خوادم وخمتربات ..الخ� ،ساعدت على ت�سهيل عملية االنتقال،
والتحول الكامل نحو التعليم الإلكرتوين بزمن قيا�سي يف ظل جائحة
كورونا و�إغالق اجلامعات.»..
 «Ú Úتفكري قادة اجلامعة وعملها ب�صورة بعيدة عن النمطية،
كان لها الأثر الفاعل يف متيز جتربة اجلامعة يف التعليم الإلكرتوين».
 «Ú Úتفكري قادة اجلامعة وعملها ب�صورة بعيدة عن النمطية،
كان لها الأثر الفاعل يف متيز جتربة اجلامعة يف التعليم الإلكرتوين».
ويعزو الباحث جناح منظومة العمل يف اجلامعة� ،إىل و�ضوح
ال�سيا�سة واخلطة التي �صممت ملواجهة جائحة كورونا ،وو�ضوح
القرارات والإجراءات ،وخربة اجلامعة بطواقمها املختلفة من توظيف
�أحدث التكنولوجيا يف العملية التعليمية يف اجلامعة ،هذا ف�ض ًال عن
وجود اجتاهات �إيجابية لدى العاملني والطلبة يف اجلامعة عن
التكنولوجيا والتعليم الإلكرتوين .واملتتبع لتجربة القد�س املفتوحة
يف التعليم الإلكرتوين والتعليم املدمجُ ،يلحظ �أن من �أهم العوامل
التي �أ�سهمت يف جناحها يف مواجهة جائحة كورونا طبيعة نظامها
التعليمي الذي يقوم على التعلم املدمج والتعليم املفتوح ،و�إدارتها
لالزمة ب�صورة فاعلة ،و�إ�رشاك جميع الأطراف الإدارية والفنية
والتقنية والأكادميية ،وامتالكها للإمكانات الب�رشية امل�ؤهلة،
وبنية حتتية تكنولوجية ،واالنطالق من خطة تدعم ا�ستمرار العملية
التعليمية ،من خالل توظيف �أمثل للموارد التعليمية الإلكرتونية،
كما �أن ما مييز هذه التجربة اهتمامها باملحتوى التعليمي ،ومن
امل�ؤ�رشات على جودته ،اهتمامها ب�أن يعر�ض املحتوى التعليمي
وفق �أف�ضل موا�صفات الت�صميم التعليمي ،وهذا �أ�سهم بجودة عالية
للمحتوى .و�أكد كثري من الدرا�سات الرتبوية على �أهمية التكنولوجيا
والتعليم الإلكرتوين ،و�رضورة متكني املعلمني بها ،مثل درا�سة �أبو
�شخيدم و�أخرون ( )2020التي خل�صت �إىل �رضورة عقد دورات
تدريبية يف جمال التعليم الإلكرتوين لكل من املدر�سني والطلبة,
و�أي�ض ًا درا�سة الهندي و�آخرون ( )2020التي �أظهرت وجود اتفاق
يف ا�ستجابات �أفراد العينة يف تقديرهم لدرجة �أهمية متطلبات
تطبيق نظام التعليم املفتوح بجامعة تبوك .كما �أكد عطية ()2008
على �أهمية تفعيل التعلم الإلكرتوين و�أمناطه يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية
والتعليمية للنهو�ض بالعملية التعليمية واالرتقاء بها �إىل م�ستوى
متطور ومتقدم.
◄◄ثانياً :نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شته :ن�ص ال�س�ؤال الثاين
هو :كيف �أ�سهمت جامعة القد�س املفتوحة يف التعليم الإلكرتوين
يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا على امل�ستوى الأكادميي؟ ،
وللإجابة عن هذا الت�سا�ؤل ،اعتمد الباحث على املقابالت ودرا�سة
الأدبيات والتجارب والتقارير ،املت�صلة ب�إ�سهامات القد�س املفتوحة
يف التعليم الإلكرتوين يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا على
امل�ستوى الأكادميي.
و ُيلحظ �أن جامعة القد�س املفتوحة� ،شكلت جلنة طوارئ ،التي
بدورها عملت ب�شكل دائم ومتوا�صل ،وجرى منح عمداء الكليات
�صالحيات ملتابعة كلياتهم و�أ�ساتذتهم ،فعملت كل كلية فيها
ح�سب حاجتها على �إعداد املحتوى التعليمي وتدريب الأ�ساتذة،
وبالتعاون مع مكتب م�ساعد الرئي�س ل�ش�ؤون التكنولوجيا والإنتاج،
ومركز التعليم املفتوح ،ومركز تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

من خالل وحدة التعلم الإلكرتوين والدعم الفني ،وق�سم هند�سة
الربجميات ،وق�سم الأنظمة والبنى التحتية للتكنولوجيا .وظهر
�إجنازات عدة على امل�ستوى الأكادميي يف �أثناء اجلائحة.
ومن بني هذه الإجنازات �إعداد خطة طوارئ لتقدمي كل الدعم
والتحفيز الالزم لعمداء الكليات والهيئة التدري�سية ،حيث ا�ستثمرت
�إدارة اجلامعة خالل حالة الطوارئ كل طاقاتها و�إمكانياتها،
وعملت على ت�سهيل املهمات مما حقق تفوق اجلامعة يف التحول
الكلي �إىل التعليم الإلكرتوين خالل فرتة الطوارئ.
ومن ناحية �أخرى جرى تقدمي كل ما يلزم من دعم
للأ�ستاذ والطالب ل�ضمان التعليم ا لإلكرتوين وجناحه؛ �إذ جرى
توفري الدعم الفني للطلبة ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س من خالل
تخ�صي�ص فنيني ملتابعة وحل امل�شاكل التي تطر �أ يف حينها،
بالإ�ضافة �إىل تعميم بريدهم ا لإلكرتوين و �أرقام هواتفهم
املحمولة ،لت�سهيل عملية االت�صال والدعم� .إ�ضافة �إىل تنفيذ
اجلامعة لور�شات تدريبية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية على
كيفية ا�ستخدام .Moodle/ Big Blue Button
وخل�صت املقابالت التي �أجريت مع عينة من العاملني يف
جامعة القد�س املفتوحة يف جمال �إ�سهاماتها يف التعليم الإلكرتوين
يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا� ،إىل عدد من الإ�سهامات على
امل�ستوى الأكادميي� ،أهمها ما يلي:
1 .1و�ضع خطة �أكادميية منظمة لإدارة العملية التعليمية
التعلمية يف اجلامعة ،تنظم عملية �إ�سناد املقررات ومنهجية
تدري�سها ومتابعتها.
�2 .2ضمان و�صول املعلومة للطلبة ،وبالتايل ا�ستمرار العملية
التعليمية دون انقطاع ،وذلك من خالل ت�سجيل حما�رضات من
جانب �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ف�ضائية القد�س التعليمية ،وعرب
ال�صف االفرتا�ضي ،وعرب املن�صة الإلكرتونية التفاعلية.
�3 .3إعداد موا�صفات ومعايري تربوية لت�صميم الأن�شطة
الإلكرتونية ،لاللتزام بها عند كتابة الأن�شطة من جانب �أع�ضاء هيئة
التدري�س.
4 .4توفري �آليات و�إجراءات وتعليمات قابلة للتنفيذ (مكتوبة
ومرئية) لأع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة ،مما مكنهم من االنخراط
املبا�رش بالأن�شطة واالمتحانات الإلكرتونية.
5 .5حتقيق احتياجات الطلبة املتعلمني يف ظل غياب االت�صال
املبا�رش مع �أع�ضاء هيئة التدري�س.
6 .6التنوع يف الأ�ساليب التعليمية مع الأخذ بعني االعتبار
احتياجات الطلبة والتوقعات املتنوعة واملتباينة لهم.
7 .7توفري بيئة تعليمية متكاملة �سهلة لأع�ضاء هيئة التدري�س
والطلبة ،وتوفري بديل ناجع جلميع الأدوات والأ�ساليب التي كان
�أع�ضاء هيئة التدري�س يتعمدونها يف اللقاءات الوجاهية ،وبالتايل
عدم ت�شتيتهم وتطبيق امل�ضمون التعليمي املراد تعليمه يف التعليم
عن بعد.
�8 .8إعداد �أ�سئلة لكل مقرر درا�سي ،و�إدخالها عرب بنك الأ�سئلة
والربجمية التي جرى �إعدادها من مركز تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف اجلامعة.
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9 .9ا�ستخدام املركز املتنقل يف املناطق املهم�شة لفئة الطلبة
التي ال متلك �أجهزة مو�صولة بالإنرتنت من �أجل متكينهم من ت�أدية
ن�شاطاتهم /امتحاناتهم النهائية.
ومن االقتبا�سات يف هذا املجال ،ما يلي:
«Ú Úعلمت على توفري حزمة تعليمية متكاملة من خالل
املحا�رضات التفاعلية عرب الإنرتنت وم�صادر التعلم الرقمية
واملقررات الذكية التي تعتمد على التعلم الذكي والتعلم الذاتي
والتعلم من خالل و�سائط التوا�صل االجتماعي ،من �أجل تعزيز عملية
التعليم والتعلم.»..
�«Ú Úسعت الإدارة العليا للجامعة بالرتكيز على املحتوى
التفاعلي للمحا�رضات الإلكرتونية ..وا�ستخدام الر�سوم واجلرافيك �أو
ال�صور  ..ومقاطع الفيديو الق�صرية ذات ال�صلة مبحتوى املحا�رضة
بحيث يعقبه نقا�ش حول املادة التي عر�ضت فيه...وا�ست�ضافة بع�ض
اخلرباء واملتخ�ص�صني للم�شاركة يف حما�رضات الدرا�سات العليا.»..
�«Ú Úساعد التعليم الإلكرتوين يف �أثناء اجلائحة على التوا�صل
مع الطلبة ،وم�ساعدتهم على فهم املحتوى التعليمي للمقررات
الدرا�سية».
ويعزو الباحث هذه النتائج� ،إىل وجود اجتاهات �إيجابية
من الأكادمييني والطلبة نحو التعليم الإلكرتوين ،وثقتهم باجلامعة
و�إمكاناتها التقنية والفنية ،وحر�صهم على حتقيق �أف�ضل النتائج،
هذا ف�ض ًال عن وجود خطة �أكادميية منظمة لإدارة العملية التعليمية
التعلمية يف اجلامعة ،وتوفري بيئة تعليمية متكاملة �سهلة لأع�ضاء
هيئة التدري�س والطلبة ،وتوفري بديل ناجع للأدوات والأ�ساليب
التي كانت م�ستخدمة يف التعليم الوجاهي ،الأمر الذي انعك�س على
التزام الأكادمييني يف متابعة الأعمال الأكادميية و�إجنازها ،و�أي�ض ًا
اهتمامهم باملحتوى التعليمي و�إثرائه ،لتحقيق خمرجات نوعية.
واتفقت هذه النتائج ،مع بع�ض نتائج درا�سة الربادعي والعكية
( )2017التي �أظهرت �أهمية املحا�رضة الإلكرتونية و�أثرها على
الطلبة يف �أكرث من جانب ،وهذا يعود �إىل منط عر�ضها والأدوات
امل�ستخدمة فيها ،والتي ت�ؤثر على التح�صيل املعريف والتفكري الناقد
واالجتاهات .واتفقت مع بع�ض نتائج درا�سة ماك اندرو McAndrew
) (2015التي بينت �أنه عند اجتاه التعليم نحو اجلانب الإلكرتوين،
والتحول نحو التعليم املفتوح ،ي�صبح نوع ًا ديناميكي ًا من التوا�صل
من املعلم �إىل الطالب ،ومن املعلم �إىل املعلم الآخر ،ومن امل�ؤ�س�سة
التعليمية �إىل العامل .كما اتفقت مع بع�ض نتائج درا�سة كيان ويل
( )Kian & Lee, 2008التي �أظهرت فوائد عدة للتعليم املدمج،
و�إ�سهامه يف حت�سني تعلم الطلبة خارج نطاق البيئة ال�صفية
التقليدية .وهذا يتفق مع التعليم اجلامعي املفتوح يف التغلب على
م�شكلة الزمان واملكان يف تعلم الطلبة.
◄◄ثالثاً :نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شته :ن�ص ال�س�ؤال الثالث
هو :كيف �أ�سهمت جامعة القد�س املفتوحة يف التعليم الإلكرتوين يف
�أثناء مواجهتها جلائحة كورونا على امل�ستوى الإداري والإ�رشايف؟
 ،وللإجابة عن هذا الت�سا�ؤل ،اعتمد الباحث على املقابالت ودرا�سة
الأدبيات والتجارب والتقارير ،املت�صلة ب�إ�سهامات القد�س املفتوحة
يف التعليم الإلكرتوين يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا على
امل�ستوى الإداري والإ�رشايف.

ويف هذا ال�صدد ،اتخذت اجلامعة من خالل جلنة الطوارئ عدد
من الإجراءات والتدابري الالزمة ل�ضمان �سري العمل ،مبا يحقق �إجناز
الأعمال الرئي�سة كافة خلدمة املوظفني ،والطلبة ،والعملية التعليمية
التعلمية ،ومن �أهم هذه الإجراءات والتدابري ما يلي:
حر�صـــــــت اجلــامعــة يف �أثناء تنفيذها خلطــة الطوارئ،
على �ضمان ا�ستمرار امل�سرية التعليمية ،وتوفري اخلدمات التعليمية
واملجتمعية ،مع االلتزام ب�رشوط الوقاية وال�سالمة .وفعلت قنوات
التوا�صل اخلا�صة باملتابعة والإ�رشاف على العمل ،واتخذت عدداً من
الإجراءات والتدابري الالزمة.
وخل�صت املقابالت التي �أجريت مع عينة من العاملني يف
جامعة القد�س املفتوحة يف جمال �إ�سهاماتها يف التعليم الإلكرتوين
يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا� ،إىل عدد من الإ�سهامات على
امل�ستوى الإداري والإ�رشايف� ،أهمها ما يلي:
1 .1و�ضع خطة ا�سرتاتيجية ملواجهة الأزمة قابلة للتمديد
والتطوير طب ًقا لظروف حالة الطوارئ.
2 .2تنفيذ خطة دوام الطوارئ للموظفني الإداريني
والأكادمييني مع االلتزام ب�رشوط الوقاية وال�سالمة العامة ،وذلك
بتفعيل نظام «العمل عن ُبعد» ،ب�شكل يغطي بع�ض املوظفني ل�ضمان
�سري العمل.
3 .3تطوير منظومة العمل الإداري يف اجلامعة من خالل �أمتتة
العديد من الإجراءات الإدارية ،وبالتايل ا�ستمرار منظومة العمل
الإداري يف اجلامعة دون انقطاع.
4 .4توفري �أنظمة �شاملة تعمل من خالل الإنرتنت ت�شمل جميع
جوانب العمل الإداري والإ�رشايف.
5 .5تنفيذ كل ما يلزم �إداري ًا وتقني ًا ل�شبك املوظفني ،والت�أكد
من تقدمي الدعم عرب القنوات الإلكرتونية للموظفني والطلبة من
خالل قنوات التوا�صل االجتماعي.
6 .6تفعيل الأنظمة الإلكرتونية الأ�سا�سية :خدمة ال�شبكة
االفرتا�ضية اخلا�صة ( ، )VPNو ( ، )Remote Desktopوتفعيل
املن�صات والتوا�صل املرئي ،وكذلك تفعيل خدمة للتخزين للملفات
امل�شرتكة ،ولتكون يف متناول املوظف بطريقة �آمنة مع �ضمان
التخزين االحتياطي الدائم.
7 .7و�ضع �آلية وا�ضحة للتعامل مع احلوادث الأمنية املتعلقة
بالأجهزة والأنظمة اخلا�صة ،مع تفعيل نظام الدعم الفني ،والتدريب
عن بعد ،والت�أكد من �سالمة التطبيق.
8 .8توفري الإمكانيات الفنية للموظفني للعمل عن بعد
وخ�صو�صا الأمهات ،و�أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة ،واملوظفني من
املحافظات املختلفة.
9 .9توفري مواد التعقيم والكمامات ،وتعقيم مباين اجلامعة
كافة وب�شكل م�ستمر ،ل�ضمان عمل الدوائر وفق قرارات احلكومة.
1010تنمية املهارات املرتبطة بالتكنولوجيا وا�ستخدام �أدوات
التعلم الإلكرتوين لدى الإداريني وامل�رشفني ،من خالل عقد ور�شات
تدريبية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية واملوظفني من خالل اجلامعة �أو
خارجها.
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1111توفري الدعم الفني للطلبة واملوظفني من خالل تخ�صي�ص
فنيني للمتابعة ،وتوفري �أدلة �إر�شادية �إلكرتونية جلميع اخلدمات.
�1212إن�شاء جمموعات خا�صة على تطبيق وات�س �آب
للمتابعة ،و�إجناز الأعمال يف �أثناء فرتة الطوارئ.
1313توظيف ف�ضائية اجلامعة ،وتخ�صي�ص برامج يومية
خمتلفة ،مثل :حوارات مفتوحة ومبا�رشة ،جرى بثها عرب الهواء
مبا�رشة ،وعلى �صفحة اجلامعة /الف�ضائية على �شبكة التوا�صل
االجتماعي .كما متت ا�ست�ضافة خرباء التعليم الإلكرتوين يف
اجلامعة للحديث يف هذه الربامج املختلفة.
ومن االقتبا�سات يف هذا املجال ،ما يلي:
«Ú Úهيكلية �إعداد التعليم الإلكرتوين �سمحت مبتابعة �أعمال
الطلبة من �أن�شطة وامتحانات و�أ�صبح �أع�ضاء هيئة التدري�س قادرين
على حتديد م�صادر اخللل �إن حدثت �سواء كان م�صدرها الطالب �أو
ع�ضو هيئة التدري�س �أو النظام».
 «Ú Úوفرت اجلامعة �أدوات االت�صال املختلفة وا�ستقبال
االقرتاحات وال�شكاوى والتعامل معها وبالتايل �رسعة اال�ستجابة
لهذه االقرتاحات».
�«Ú Úساعدت قنوات التوا�صل التي فعلتها اجلامعة يف �أثناء
الطوارئ ،على �سهولة التوا�صل بني العاملني من جهة ،ومع الطلبة
من جهة �أخرى».
ويعزو الباحث هذه النتائج والإ�سهامات التي حققتها
اجلامعة على امل�ستوى الإداري والإ�رشايف يف �أثناء مواجهتها
جلائحة كورونا� ،إىل توفري اجلامعة لأنظمة �شاملة ،تعمل من
خالل الإنرتنت ،ت�شمل جميع جوانب العمل الإداري والإ�رشايف،
وتفكري قادة اجلامعة ب�صورة غري منطية ،وتعزيز منظومة التعليم
الإلكرتوين باملعدات والتجهيزات الالزمة ،كما يعزو الباحث هذه
النتائج �إىل �إميان �إدارة اجلامعة بالتعليم الإلكرتوين ،و�أهميته يف
جمال التعليم والتعلم ،ويف جمال خدمة املجتمع ،هذا ف�ض ًال عن
تطور �إدارة اجلامعة ملنظومة العمل الإداري يف اجلامعة ،من خالل
�أمتتة العديد من الإجراءات الإدارية والإ�رشافية ،وبالتايل ا�ستمرار
منظومة العمل الإداري يف اجلامعة دون انقطاع ،وت�شكليها لقنوات
توا�صل فعالة مع العاملني كافة ،ل�ضمان ا�ستمرارية العمل يف ظل
اجلائحة .واتفقت بع�ض هذه النتائج مع نتائج درا�سة ماك اندرو
) McAndrew (2015التي بينت �أنه عند اجتاه التعليم نحو اجلانب
الإلكرتوين ،وحتول نحو التعليم املفتوح ،ي�صبح نوع ًا ديناميكي ًا من
التوا�صل من املعلم �إىل الطالب ،ومن املعلم �إىل املعلم الآخر ،ومن
امل�ؤ�س�سة التعليمية �إىل العامل .واختلفت هذه النتائج مع بع�ض نتائج
درا�سة زيود ( ، )2020التي �أظهرت �ضعف التخطيط امل�سبق من قبل
بع�ض امل�ؤ�س�سات التعليمية الفل�سطينية ،وتخبط ال�سيا�سات الرتبوية،
وعدم ثبات وو�ضوح قراراتها ،وتدين املهارات التكنولوجية لدى
العديد من املعلمني وطلبتهم ،وف�شل التعليم عن بعد يف املدار�س
احلكومية ب�شكل عام.
◄◄رابعاً :نتائج ال�س�ؤال الرابع ومناق�شته :ن�ص ال�س�ؤال الرابع
هو :كيف �أ�سهمت جامعة القد�س املفتوحة يف التعليم الإلكرتوين يف
�أثناء مواجهتها جلائحة كورونا على امل�ستوى التقني؟  ،وللإجابة
عن هذا الت�سا�ؤل ،اعتمد الباحث على املقابالت ودرا�سة الأدبيات

والتجارب والتقارير ،املت�صلة ب�إ�سهامات القد�س املفتوحة يف
التعليم الإلكرتوين يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا على امل�ستوى
التقني.
فقد عملت اجلامعة من خالل مراكزها (مركز التعليم املفتوح،
ومركز تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من خالل �أق�سامه
املختلفة :وحدة التعلم الإلكرتوين والدعم الفني ،ووحدة هند�سة
الربجميات ،وق�سم الأنظمة ،والبنى التحتية للتكنولوجيا) ب�شكل
م�ستمر ومتوا�صل لدعم و�إجناح عملية التعليم الإلكرتوين يف �أثناء
جائحة كورونا (. )COVID-19
ومنذ �إعالن حالة الطوارئ يف فل�سطني ،قامت املراكز
والوحدات الفنية والتقنية املخت�صة يف اجلامعة ،بعمل التدابري
والتجهيزات الالزمة لتوفري بيئة التعلم الإلكرتوين خالل فرتة
جائحة كورونا؛ ملوا�صلة �سري العملية التعليمية التعلمية يف
اجلامعة ،والتحول من التعليم املدمج �إىل التعلم الإلكرتوين ب�شكل
كلي ،وجرى جتهيز البيئة التعليمية الإلكرتونية ،وبرز كثري من
الإ�سهامات واالجنازات للمراكز والوحدات الفنية والتقنية يف
اجلامعة ،والتي حققت نتائج كبرية للعملية التعليمية يف اجلامعة.
وخل�صت التقارير واملقابالت التي �أجريت مع عينة من
العاملني يف جامعة القد�س املفتوحة يف جمال �إ�سهاماتها يف
التعليم الإلكرتوين يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا� ،إىل عدد من
الإ�سهامات على امل�ستوى التقني� ،أهمها ما يلي:
1 .1توفري خوادم لبناء منظومة ال�صفوف االفرتا�ضية؛ �إذ جرى
توفري ( )12خادم ًا افرتا�ضياً ،ومبوا�صفات فنية عالية من حيث
الذاكرة ،وحدة املعاجلة املركزية ،و�رسعة ال�شبكة من �أجل توفري
البنية التحتية املنا�سبة لعمل اللقاءات االفرتا�ضية لطلبة اجلامعة
بجودة عالية من حيث ال�صورة وال�صوت دون تقطيع.
2 .2توفري جهاز راوتر من نوع Cisco Nexus 3172 TQ
ليحل مكان ال  Cisco 7206 Routerاحلايل ،حيث يتم من خالل
هذا اجلهاز توفري خدمة الإنرتنت ون�رش كافة اخلدمات الإلكرتونية،
وتوفري �إمكانية الو�صول لهذه اخلدمات من خالل �شبكة الإنرتنت.
�3 .3إ�ضافة خادمني � Dell Blade D630إىل اخلوادم الفيزيائية
املوجودة لي�صبح العدد الكلي ع�رشة خوادم فيزيائية ،حيث �إن كافة
اخلدمات الإلكرتونية يف اجلامعة تعمل من خالل هذه اخلوادم ،مع
�إمكانية تعطل خادمني ب�شكل كامل عن العمل مع ا�ستمرار اخلدمات
دون انقطاع.
4 .4توفري �أقرا�ص �صلبة  SSDلوحدة التخزين املركزية ،مت
�إ�ضافة هذه الأقرا�ص �إىل الأقرا�ص امل�ستخدمة ،وذلك لرفع الكفاءة،
وزيادة �رسعة الكتابة والقراءة على وحدة التخزين ،مبا يتنا�سب
مع حجم الزيادة املطلوبة يف الكتابة والقراءة على وحدة التخزين
املركزية خا�صة يف وقت االمتحانات الإلكرتونية والن�شاطات
الإلكرتونية.
5 .5ت�شغيل �أجهزة حماية �إ�ضافية بجانب �أنظمة احلماية
متواز مع بع�ضها ،وذلك حلماية وت�أمني
املوجودة ،لتعمل ب�شكل
ٍ
عمل اخلدمات الإلكرتونية وعدم توقفها يف حال تعطل �أحد �أنظمة
احلماية الرئي�سية لأي �سبب كان.
6 .6توفري ال�سريفرات الالزمة لبناء منظومة الأن�شطة
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الإلكرتونية ،حيث مت توفري خادمني افرتا�ضيني مبوا�صفات فنية
عالية جداً من �أجل خدمة الن�شاطات الإلكرتونية اخلا�صة بالطلبة،
وتهيئة البنية التحتية لزيادة هذه اخلوادم �إذا ما تطلب الأمر ذلك.
�7 .7إعادة ترتيب غرفة اخلوادم الرئي�سية ،بحيث مت تبديل
كافة كوابل ال�شبكة لت�صبح تدعم  10gوكذلك ا�ستبدال old switches
�إىل  ،10g switchesوبذلك �أ�صبحت كافة اخلدمات تعمل ب�رسعة 10
جيجا بت.
8 .8توفري عدد كبري من اخلدمات الأكادميية واملالية لقطاع
الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وو�سائل التوا�صل فيما بينهم
(خدمات الت�سجيل ،وخدمات ال�سحب والإ�ضافة ،والأمور املالية،
واملرا�سالت ،الخ) .
9 .9تطوير تطبيقات موبايل ( )Mobile Appsتعمل على
�أنواع الأجهزة الذكية كافة ،والتي بدورها مكنت الطلبة من متابعة
�أمورهم الأكادميية ،و�أي م�ستجدات قد تطر�أ؛ من خالل هواتفهم
وب�رصف النظر عن �أماكن تواجدهم.

�1010إن�شاء من�صة خا�صة بالدرا�سات العليا للقاءات
االفرتا�ضية ،وتوفري ح�ساب لهم؛ من �أجل �سهولة �إن�شاء وتعديل
مواعيد اللقاءات ومتابعتها.
1111ربط وعمل تكامل ( )Integrationما بني خوادم ال�صفوف
االفرتا�ضية ومن�صة املقررات الإلكرتونية امل�ستخدمة يف اجلامعة،
وذلك لت�سهيل �إدارتها والو�صول �إليها من قبل الطلبة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س؛ مل�شاهدة املحا�رضات املبا�رشة التي تعقد بح�سب جدول
اللقاءات� ،أو املحا�رضات امل�سجلة� .إ�ضافة �إىل احتواء من�صة املقررات
الإلكرتونية على كافة مقررات اجلامعة ،ويتم ت�سجيل الطلبة من
خالل جمموعات ،وكل جمموعة تابعة لع�ضو هيئة تدري�س .ومن
خالل هذه املن�صة ي�ستطيع الطالب م�شاهدة املحتويات املقدمة
للمقرر ،مقررات التعلم الذاتي ،التوا�صل والتفاعل من خالل حلقات
النقا�ش ،وكذلك الو�صول املبا�رش للقاءات املبا�رشة وت�سجيالت
اللقاءات ال�سابقة.
�1212إن�شاء �صفحة حتتوي على جميع املعلومات املتعلقة
بخدمات اجلامعة الإلكرتونية والأدلة الإر�شادية والفيديوهات

التو�ضيحية ،و�آلية التوا�صل مع الدعم الفني ،و�صفحات الدعم الفني
على املن�صات املختلفة ،والأ�سئلة الأكرث �شيوعاً ،لت�سهيل و�صول
الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س �إليها.
�1313إعداد وجتهيز بيئة لعقد الدورات التدريبية التي يقدمها
مركز التعليم امل�ستمر ل�ضمان ا�ستمرارية هذه الدورات ب�شكل
�إلكرتوين.
�1414إن�شاء ( )462مقرراً على املن�صة ،و�إن�شاء الأن�شطة
اخلا�صة بها.
1515عقد ما يزيد عن ( )1664لقاء افرتا�ضي ًا من �أ�صل
( )1702من اللقاءات منذ الف�صل الدرا�سي الثاين وحتى تاريخ
� ،2020 /7 /17أي بن�سبة جناح و�صلت �إىل  ،97.8%حيث مت عقد
�أول لقاء يف تاريخ  .2020 /03 /14كما وبلغ عدد امل�شاهدات
املتزامنة للقاءات  32318م�شاهدة ،يف حني بلغت عدد امل�شاهدات
غري املتزامنة للقاءات من خالل الت�سجيالت  42004م�شاهدة.

1616تقدمي ( )543ن�شاط ًا �إلكرتوني ًا موزعة على معظم
املقررات الدرا�سية خالل الف�صل الدرا�سي الثاين وال�صيفي من
العام  ،2020 /2019حيث بلغت عدد امللفات امل�سلمة للن�شاط
الإلكرتوين من خالل من�صة �إدارة التعلم (Moodle LMS) 90,800
ملف من �أ�صل � 101800أي ما ن�سبته .89.19%
1717ت�صوير ( )112حلقة تعليمية خالل الف�صل الثاين،
والف�صل ال�صيفي للعام اجلامعي  ،2020 /2019كما ويتم �إعداد
جداول البث اخلا�صة باحللقات التعليمية يف الف�ضائية ،وتعميمها
للطالب و�أع�ضاء هيئة التدري�س .
1818رفع جميع الفيديوهات التعليمية التي يتم تزويدنا بها
من قبل العمداء و�أع�ضاء هيئة التدري�س على من�صة م�شاركة الفيديو
اخلا�صة باجلامعة ،وعلى موقع املقررات الإلكرتونية حيث مت �إىل
الآن رفع ما يزيد عن ( )104فيديو.
1919تقدمي الدعم الفني جلميع طالب اجلامعة ،و�أع�ضاء هيئة
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التدري�س على مدار � 24ساعة ،وطيلة �أيام الأ�سبوع من خالل �أرقام
الدعم الفني ،و�أي�ض ًا من خالل:
  20جمموعة وات�س �أب تخدم جميع طلبة اجلامعة،
بالتوازي مع جمموعات الدعم الفني ،واملوزعة على جميع فروع
اجلامعة كافة؛ �إذ بلغ عدد امل�شرتكني حوايل .5,140
 �صفحة الدعم الفني على الفي�س بوك؛ �إذ بلغ عدد امل�شرتكني
حوايل .7,436
 قناة الدعم الفني وجمموعة الدعم الفني على التل غرام؛ �إذ
بلغ عدد امل�شرتكني حوايل .5,979
2020تطوير نظام بنك �أ�سئلة وامتحانات �إلكرتوين يراعي كافة
املعايري والقوانني التي تعتمدها اجلامعة من جانب وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي ،من جانب �آخر يرتكز على قاعدة بيانات
مركزية ،وقد مت �إعدادها وجتهيزها لتلبية جميع االحتياجات
الالزمة ،وتقدمي اخلدمة ب�شكل م�ستمر ومتوا�صل ،والذي �ساهم ب�شكل
فعال يف �إجناز و�إمتام الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الأكادميي
� ،2020 /2019إذ متكنت الطواقم الفنية يف مركز تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،وبالتعاون مع ال�ش�ؤون الأكادميية وعمادة
القبول والت�سجيل واالمتحانات من �إمتام �إدخال الأ�سئلة (�أكرث من
� 25,0000س�ؤال) من قبل امل�رشفني الأكادمييني تراعي كافة

املوا�صفات لالمتحان اجليد ،وكذلك حمتوى املقررات املختلفة
(العلمية ،الأدبية)  ،وب�أعلى معايري ال�رسية و�أمن املعلومات ،وكذلك
�إمتام االمتحانات النهائية للف�صل الدرا�سي الثاين ب�شكل �إلكرتوين
متجاوزين كافة احلواجز واملعيقات التي ا�ستجدت على الواقع
الفل�سطيني ،حيث بينت الإح�صائيات يف ختام االمتحانات �أن
ن�سبة ح�ضور الطلبة المتحانات الف�صل الثاين من العام /2019
 2020بلغت ( )95.7%يف جميع فروع اجلامعة ،ما ي�شري �أي�ض ًا
�إىل جناح كبري ملنظومة التعليم الإلكرتوين ،والتطبيقات اخلا�صة
باالمتحانات يف اجلامعة ،والتي �سعت لتطويرها ذاتياً .وما يعك�س
هذا النجاح �أي�ضا متكن اجلامعة من عقد امتحاناتها النهائية خالل
( )21يوماً ،بد�أت يف  2020 /5 /2وانتهت بتاريخ /5 /22
 ،2020حيث عقد خالل هذه املدة ( )101جل�سة امتحان لـ ()333
مقرراً ،تقدم لها ( )172511طالب ًا وطالبة يف جميع املقررات،
بواقع ( )5جل�سات يف اليوم الواحد .وكانت مدة اجلل�سة الواحدة
�ساعة زمنية واحدة ،تقدم فيها نحو  2000طالب وطالبة».
�2121إجراء االمتحان الإلكرتوين للطالب امل�سجلني يف اجلامعة
من فرع برطعة يف الداخل املحتل بكل �سهولة و�سال�سة.
2222مراقبة ومتابعة �سري العملية الفنية من خالل �أدوات
مراقبة الأنظمة ،ومن اخلوادم مبا�رشة.

2323ا�ستخراج الأرقام والإح�صائيات للمتابعة وتقييم العملية
التعليمية.
ومن االقتبا�سات يف هذا املجال ،ما يلي:
«Ú Úمت و�ضع الآليات والقواعد العامة للت�صوير الف�ضائي
وتعميمها على �أع�ضاء هيئة التدري�س املكلفني بالت�صوير».
«Ú Úا�ستطاعت جامعة القد�س املفتوحة ومن خالل مركز
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ( / )ICTCق�سم الأنظمة والبنى
التحتية ،عمل التجهيزات الالزمة خلدمة �سري التعليم الإلكرتوين
ب�شكل �سل�س”.
«Ú Úوفرت اجلامعة تقنيات �سهلة اال�ستخدام حتقق املتطلبات
التعليمية مع الأخذ بعني االعتبار اخلربات املتنوعة يف جمال

التقنيات التعليمية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س».
ويعزو الباحث هذه النتائج والإ�سهامات التي حققتها
اجلامعة على امل�ستوى التقني يف �أثناء مواجهتها جلائحة كورونا،
�إىل امتالكها للبنية التكنولوجية اجليدة ،وللكوادر الب�رشية الفنية
والتقنية امل�ؤهلة ،القادرة على بناء منظومة التعليم الإلكرتوين،
وتوفري التجهيزات واملن�صات الالزمة ،وت�شغيلها ب�صورة فاعلة،
�إ�ضافة �إىل منهجية العمل و�إداراتها لالزمة ،الأمر الذي �أ�سهم يف
توفريها بنية تقنية عالية امل�ستوى ،مكنت الطلبة والعاملني يف
اجلامعة من �إمتام املهمات املطلوبة منهم بهدوء ونظام ومهنية،
وبا�ستجابة �رسيعة ،قادرة على التعامل مع جميع املتغريات،
والظروف التي فر�ضتها اجلائحة .و�أكد كثري من الدرا�سات الرتبوية
على �أهمية التكنولوجيا والتعليم الإلكرتوين ،و�رضورة متكني
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املعلمني بها ،مثل :درا�سة عطية ( )2008على �أهمية تفعيل التعلم
الإلكرتوين و�أمناطه يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية ،للنهو�ض
بالعملية التعليمية واالرتقاء بها �إىل م�ستوى متطور ومتقدم� .أما
درا�سة حممد ( )2017اهتمت بتحديد متطلبات تفعيل منظومة
التدريب الإلكرتوين لتنمية �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات ،و�أبعاد
التدريب الإلكرتوين باجلامعات امل�رصية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
�رضورة و�ضع ت�صور مقرتح ي�ساعد اجلامعات على تطبيق التدريب
الإلكرتوين لأع�ضاء هيئة التدري�س وحماولة توفري متطلباته.

جائحة كورونا ،فل�سطني :جامعة القد�س املفتوحة.
-
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across forums was 59.53%, electronic reports and
files was 58.33%, electronic interviews was 58.00%,
and a full degree (59.53%) for the use of electronic
evaluation tools. Also, the results of the study showed a
statistically significant difference at a = 0.05 between
the arithmetic mean of the degrees of teachers who have
educational qualifications and those who did not have
the degree of their practice of electronic evaluation
skills in mathematics for the benefit of those who have
educational qualifications. The study results also did
= not show a statistically significant difference at a
0.05 between the arithmetic mean for the scores of
male and female teachers in their degree of practicing
digital evaluation skills in mathematics. In light of
the study results, the researcher recommends the
necessity of using digital evaluation skills in teaching
mathematics.
Keywords: evaluation skills, Digital evaluation,
mathematics, teachers.

امللخص:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل تق�صي درجة ا�ستخدام معلمي
الريا�ضيات لأدوات التقومي الإلكرتونية يف الأردن ،وتكونت عينة
الدرا�سة من معلمي الريا�ضيات يف مدار�س عمان والبالغ عددهم
معلما ومعلمة ،مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الطبقية
()124
ً
من معلمي الريا�ضيات يف مدار�س عمان .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة
مت تطوير بطاقة مالحظة ،مت التحقق من �صدقها وثباتها ،لكي
ي�ستخدمها م�رشفو ومن�سقو الريا�ضيات ملالحظة درجة ا�ستخدام
معلمي الريا�ضيات لأدوات التقومي الإلكرتونية .و�أعدت بطاقة
مالحظة لتق�صي �أدوات التقومي الإلكرتونية مكونة من خم�سة
جماالت رئي�سية متثلت يف :االختبارات الإلكرتونية (املتزامنة ،غري
املتزامنة) � ،أوراق العمل الإلكرتونية (املتزامنة ،غري املتزامنة) ،
املناق�شات واحلوار عرب املنتديات ،التقارير الإلكرتونية وامللفات،
املقابالت الإلكرتونية .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجات ا�ستخدام
معلمي الريا�ضيات لأدوات التقومي الإلكرتونية مرتبة تنازلي ًا
كالآتي :حمور �أوراق العمل الإلكرتونية ( ،)62.33%االختبارات
الإلكرتونية ( ،)61.00%املناق�شات واحلوار عرب املنتديات
( ،)59.53%التقارير الإلكرتونية وامللفات (،)58.33%
املقابالت الإلكرتونية ( ، )58.00%وبدرجة كلية ال�ستخدام �أدوات
التقومي الإلكرتونية ( . )59.53%كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية ( )α= 0.05يف متو�سطات درجات
املعلمني تب ًعا ملتغري الت�أهيل الرتبوي ول�صالح امل�ؤهلني تربو ًيا،
وعدم وجود فروق يف متو�سطات درجات املعلمني تب ًعا ملتغري
اجلن�س .ويف �ضوء نتائج الدرا�سة �أو�صى الباحث ب�رضورة ا�ستخدام
مهارات التقومي الإلكرتونية يف تعليم الريا�ضيات.
الكلمات املفتاحية :مهارات التقومي ،التقومي الإلكرتوين،
الريا�ضيات ،املعلمني.

املقدمة:
تعد مهارات التدري�س يف الع�رص احلايل من �أهم العمليات
الرتبوية التي تنه�ض باملجتمع و�أفراده ،وت�ؤدي �إىل تقوية الإنتاج
العلمي ،وزيادة فر�ص التعلم ،من خالل توفري بيئات تعليمية
تنمي التفكري ،ومهارات القرن احلادي والع�رشين .وتتمثل مهارت
التدري�س يف ثالثة حماور رئي�سية هي :املحور الأول :حمور التخطيط
وما ي�شمل من معرفة م�سبقة ب�أهداف التدري�س ،وان�شطته ،و�أدواته،
وطرق تنفيذ املواقف ال�صفية ،واملحور الثاين :حمور تنفيذ املواقف
التعليمية ،وما ي�شمل من �إجراءات ،وا�سرتاتيجيات ،وطرق تدري�س،
وتوفري بيئة �صفية ن�شطة ،و�أما املحور الثالث :فيتمثل يف حمور
التقومي ،وما ي�شمل من �إجراءات ت�شخي�صية ،وتكوينية ،وختامية
(اخلطيب. )2013 ،
وت�شمل عملية تقومي املنهاج التعليمي جماالت عديدة ،تتمثل
يف :عنا�رص املنهاج وهي (الأهداف ،املحتوى ،الأن�شطة ،التقومي)
 ،وتقومي عمليات املنهاج :وتتمثل يف (الت�صميم ،التنفيذ ،التطوير،
تقومي التقومي)  ،كذلك ت�شمل تقومي عمليات التعليم والتعلم وتتمثل
يف (عمل املدر�سة ،عمل املعلم ،بيئة املدر�سة ،خ�صائ�ص املتعلمني)
(اجلامعة العربية املفتوحة. )2019 ،
ويعد تقومي الطلبة �رضورة يف جميع مراحل العملية التعليمية
التعلميه ،و�أكرثها ارتباطً ا بالتطوير الرتبوي الذي ت�سعى له كثري
من الأنظمة الرتبوية بفل�سفاتها املختلفة ،فهو الو�سيلة التي متكن
القائمني على عملية التعلم والتعليم من احلكم على فعاليتها من
حيث النتائج املطلوبة ،ومدى مالءمتها مل�ستويات وقدرات الطلبة
العقلية والنف�سية .وت�شري بع�ض الدرا�سات ال�سابقة لعالقة بني
التقومي من �أجل التعلم ،والنتاجات التعليمية التي تظهر يف �سلوك
املتعلم مثل التح�صيل والتفكري الناقد ،وتنمية االجتاه املوجب
نحو الريا�ضيات ،وخف�ض القلق الريا�ضي ،ومعاجلة ال�صعوبات
التعليمية يف الريا�ضيات (عي�سوي2007 ،؛ الرفاعي2011 ،؛ اللميع
والعجمي2003 ،؛ الذنيبات. )2008 ،

Abstract:
This study aims to investigate the degree to
which mathematics teachers use digital evaluation
tools in Jordan. The sample of the study consisted of
124 teachers of mathematics in Amman schools. To
achieve the goals of the study, an observation card
was developed for mathematics supervisors and
coordinators to observe the degree of mathematics
teachers’ use of digital evaluation tools. An
observation card for electronic evaluation tools was
prepared consisting of five main areas: electronic tests
(concurrent, asynchronous) , electronic worksheets
(concurrent, asynchronous) , discussions and dialogue
across forums, electronic reports and files, and
electronic interviews. The results of the study showed
that the degrees of mathematics teachers’ use of digital
evaluation tools are in descending order as follows:
The focus of electronic worksheets was 62.33%,
electronic tests was 61.00%, discussions and dialogue
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والأن�شطة املتزامنة( ( ، )synconizeوغري املتزامنة (�non - syncron

والتقومي حديثًا ينظر له من ناحية ك�إجراء تربوي مل�ساعدة
فهم الطلبة ،وحت�سني ا�سرتاتيجيات التدري�س امل�ستخدمة ،وت�شخي�ص
امل�شكالت التعليمية ،ومعاجلتها ،ومن ناحية �أخرى ي�ساعد على
التنب�ؤ ،والت�صنيف ،ومعرفة مدى حتقق الأهداف الرتبوية املق�صودة
(الب�شري وبرهم. )2015 ،
وت�ؤكد النظرة احلديثة للتعلم الرتابط الكبري بني التقومي
وعملية التعليم ،حيث �إنهما جزء واحد من عملية متكاملة ،وي�سريان
مع ًا ب�شكل متالزم ،فالتقومي ي�ؤثر ب�صورة مبا�رشة وغري مبا�رشة
على التعليم ،فهو ي�ؤثر ب�صورة مبا�رشة لأنه يوفر التغذية الراجعة
ال�رضورية لتح�سني التعلم (جميد. )2011 ،
وت�ؤكد مبادئ املجل�س القومي الأمريكي ملعلمي الريا�ضيات

 ، )izeوالأن�شطة التدريبية املحو�سبة ،و�أوراق العمل ،وغريها.
وتعد �أدوات التقومي الإلكرتونية ،مثل ا�ستخدام االختبارات
املحو�سبة ،ونظم �إدارة التعلم ،والتطبيقات عرب الهواتف النقالة،
والإنرتنت من التوجهات احلديثة يف تقومي الطلبة ب�شكل عام،
ومعاجلة امل�شكالت التعليمية يف حقل تعليم الريا�ضيات ب�شكل
خا�ص ،كما �أن الريا�ضيات بخ�صو�صيتها من حيث مكوناتها
املعرفية ،والتي تتمثل يف تعليم املفاهيم الريا�ضية ،واملهارات
بنوعيها العقلية والنف�سحركية ،وتعليم القدرة على حل امل�شكالت،
وتنمية القدرة على التفكري الريا�ضي (عالم )2004 ،بحاجة لأدوات
حديثة يف التقومي ،وال �سيما يف ع�رص التغريات املت�سارعة.
ويق�صد ب�أدوات التقومي الإلكرتونية الأدوات كافة التي يتم
التقومي فيها من خالل و�سائل التكنولوجيا احلديثة� ،سواء كانت
مبا�رشة (مثل االختبارات الإلكرتونية) �أو غري مبا�رشة (مثل ت�سليم
ملفات عرب موقع �إدارة التعلم) ومن ثم ت�صحيحها وتقدمي التغذية
الراجعة عليها (. )Gardner, 2006
وهناك العديد من �أدوات التقييم الإلكرتونية التي تخدم
أغرا�ضا خمتلفة يف البيئة التعليمية� ،سيجدها املعلمون مفيدة ،حيث
� ً
�ست�ساعدهم هذه الأدوات على تتبع تقدم طالبهم ،وتزويدهم مبزيد
من املالحظات والدرجات املو�ضوعية (عالم. )2004 ،
1 .1االختبارات املحو�سبة :وهي االختبارات التي ي�ستخدم
فيها املعلم احلا�سوب ،والربامج احلا�سوبية ،على �سبيل املثال
( )Quizcreaterيف �إعداد االختبارات املحو�سبة ،ومن ال�رضوري
امتالك معلمي الريا�ضيات مهارة �صياغة الفقرات املو�ضوعية
ب�صورة جيدة ،واختيار البدائل بطريقة �صحيحة .ومنها ما يلي:
�Ú Úأ.حتفيز الأجوبة (: )Kahoot
واحدة من �أكرث الأدوات �شعبية للتقييمات الإلكرتونية هي
( )Kahootت�ساعد من�صة التلعيب هذه املعلمني على بناء عملية
التعلم يف �شكل لعبة عن طريق �إن�شاء �أ�سئلة متعددة اخليارات� ،أو
ا�ستخدام الألعاب املوجودة بالفعل .ميكن للمعلم حتميل ملفات
الو�سائط ،وال�صور ،لإن�شاء لعبة فريدة� ،أو تنزيل �أ�شياء جاهزة
على الرغم من �أن كل طالب يحتاج �إىل العمل على جهاز احلا�سوب
ال�شخ�صي اخلا�ص به الجتياز االختبار ،ف�إن هذا ن�شاط جماعي
رائع ،حيث يتم عر�ض جميع الأ�سئلة على �شا�شة م�شرتكة ،وميكن
مناق�شتها �إذا لزم الأمر ،وف ًقا ملالحظات املدر�سني الأمريكيني( (�Ka
 )hootيوفر م�شاركة بن�سبة  100%يف الف�صل ،حيث ينهمك الطلبة
متاما يف اجلو التناف�سي الراغبني يف الفوز.
ً
�Ú Úإعطاء مالحظات فورية:
وهي من الأدوات الرائعة لع�شاق املن�صات املجانية
�سوكريتف ( ، )socrativeوهي من�صة لتقومي حت�صيل الطلبة جمهزة
بالعديد من امليزات التي ميكن للمعلمني ا�ستخدامها للأغرا�ض
أي�ضا �أن�شطة مثل االختبارات الق�صرية ،والأ�سئلة
املختلفة ،وت�شمل � ً
ال�رسيعة ،وتذاكر اخلروج ،وما �إىل ذلك .وحتتوي من�صة ()Socrative
على واجهة وتطبيقات ملونة ،و�سهلة اال�ستخدام لكل من الطلبة
واملعلمني ،وتتيح هذه الأداة للمعلمني احل�صول على ر�ؤية فورية
لفهم الطالب يف الوقت الفعلي ،حيث ميكنهم �إن�شاء اختبارات يف

(NCTM,2000) National Council of Teachers of Mathemat-

 icsعلى مبد�أ التقومي باعتباره من مبادىء تعليم الريا�ضيات
ال�رضورية؛ فعملية التقومي تدعم عملية تعلم الطالب ،حيث توجههم
يف اتخاذ قرارات حول �أدائهم وتعليمهم ،والتعبري عن �أفكارهم،
وتنمية القدرة على التقومي الذاتي ،وتقييم الأقران ،كما �أن التقومي
مهم التخاذ القرارات حول التدري�س كن�شاط روتيني يف ال�صف مع
الأخذ بعني االعتبار خ�صائ�ص الطلبة ،والتنويع يف �أ�ساليب التقومي،
والرتكيز على الأفكار اجليدة عند الطالب بد ًال من الرتكيز على
الأخطاء.
والتقومي يزود املعلم مبعلومات حول درجة امتالك املتعلمني
للمتطلبات ال�سابقة ،واال�ستعداد للتعلم ،وت�شخي�ص ال�صعوبات
التعليمية ،ومدى فاعلية طرق التدري�س امل�ستخدمة ،ومعلومات
حول مدى حتقق الأهداف؛ فيهدف التقومي للتنب�ؤ ب�أداء املتعلم يف
امل�ستقبل ،وت�صنيف الطلبة ،كما يحدد مواطن ال�ضعف والقوة لدى
املتعلمني ،ويحدد ال�صعوبات التعليمية ،وامل�شكالت التعليمية يف
حقل تعليم الريا�ضيات (اجلامعة العربية املفتوحة. )2008 ،
وبالرغم من �أن التقومي ينظر له على �أنه �إ�صدار حكم على
ظاهرة ما يف �ضوء عمليات القيا�س� ،إال �أنه عملية ت�شخي�صية وقائية
عالجية؛ فالتقومي له فوائد من جانب �أنه �إجراء تعليمي ي�ساعد على
حتقيق الأهداف ،ويدعم مهارات املعلم يف زيادة فاعلية التدري�س،
كما �أنه �إجراء علمي لقيا�س �سلوكات الأفراد ،و �إ�صدار الأحكام عليها
يف �ضوء معايري حمددة ووا�ضحة.
ومن التوجهات احلديثة يف التقومي ،ا�ستخدام الأدوات
الإلكرتونية ،املبني على ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة ،والإنرتنت
يف التعليم ،ومن البديهي توفري بدائل للم�ستجدات التي قد تطر�أ
على املجتمعات ،مثل الأمرا�ض �رسيعة االنت�شار التي قد ت�ؤثر يف
ا�ستمرارية التعليم داخل الغرف ال�صفية؛ مما ي�ؤدي �إىل �رضورة
ا�ستخدام بدائل يف التدري�س ،وطرق التقومي ،وتوفري بدائل يف �أدوات
التقومي.
كما �أن العديد من امل�ؤ�س�سات التعليمية ت�سعى لتغيري يف طرق
التدري�س والتقومي يف الريا�ضيات؛ فمث ًال من التوجهات املعا�رصة
يف تدري�س الريا�ضيات ا�ستخدام التعلم املتمازج(  (�Blended learn
 ، )ingوالذي يتيح للمتعلم ممار�سة الأن�شطة التعليمية خارج
احل�ص�ص ال�صفية ،وتوفري من�صات تعليمية ت�ساعد يف تقدمي م�صادر
للتعلم ،و�أن�شطة تعليمية متعددة ،مثل :االختبارات املحو�سبة،
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أي�ضا مع املعلمني الآخرين.
ٍ
ثوان وم�شاركتها � ً
Ú Úمتابعة التقدم ()Plickers
هو برنامج تعليمي �آخر يف الوقت الفعلي ي�سمح باحل�صول
على بيانات لإجراء تقييم� .إنها �أداة �شاملة ت�ساعد املعلمني على فهم
مكان طالبهم من حيث التقدم .على الرغم من �أن  Plickersهي
�أداة جادة للتقييم الإلكرتونية� ،إال �أن العديد من الطالب يعتربونها
لعبة ممتعة ،ما يجعل عملية الدرا�سة �أكرث �سهولة ،وميكن ر�ؤية
النتائج يف و�ضعني :و�ضع الطالب ،وو�ضع الر�سم البياين ،وي�سمح
و�ضع الر�سم البياين للمعلم با�ستك�شاف كيفية اتخاذ املتعلمني
لقراراتهم ،بينما ي�ساعد و�ضع الطالب املتعلمني على تتبع �إجاباتهم
ال�صحيحة وغري ال�صحيحة.
�Ú Úإن�شاء تقييمات قائمة على امل�سح:
تعد مناذج قوقل (� )Googleأداة �شائعة اال�ستخدام لتقييم
الطالب ،وتتيح مناذج قوقل ( )Googleللمعلمني �إن�شاء �أ�سئلة
متعددة اخليارات يف �شكل ا�ستطالع ،وتعزيزها بال�صور ،ومقاطع
أي�ضا �إ�ضافة متعاونني �إىل مناذج
الفيديو يف ب�ضع دقائق ،وميكنهم � ً
( ، )Googleوالعمل على اال�ستطالع م ًعا.
Ú Úاالختبارات املحو�سبة التكوينية:
وتعد االختبارات املحو�سبة التكوينية �أدوات لتنمية فهم
املفاهيم ،والتدريب على املهارات الريا�ضية ،وحت�سني فاعلية
التدري�س؛ فاملحتوى الريا�ضي يعاد �صياغته بطريقة فقرات
اختبارية حتقق الأهداف الرتبوية ،وهذا ما تتبناه دور الن�رش
العاملية يف توفري من�صات تعليمية للكتب املن�شورة حتتوي على
اختبارات تكوينية حمو�سبة ،ومثال على ذلك من�صة لتعليم طلبة
اجلامعات مقرر الريا�ضيات ( )Calculusواملحو�سب على من�صة
تعليمية تابعة لدار الن�رش ). (Willy) (https:// www.wileyplus.com/
Ú Úاالختبارات املحو�سبة من خالل التطبيقات:
وتعد االختبارات املحو�سبة من �أدوات التقومي الإلكرتونية
من خالل التطبيقات احلا�سوبية �أو تطبيقات الهاتف النقال ،وتوفر
هذه الأداة الفر�صة لتقومي حت�صيل الطلبة ،والك�شف عن ال�صعوبات
التعليمية ومعاجلتها ،وتقدمي تغذية راجعة فورية� ،أو م�ؤجلة،
مكتوبة� ،أو �صوتية.
Ú Úاالختبارات املحو�سبة من خالل مواقع �إدارة التعلم:
وتعد هذه االختبارات وفق قواعد و�رشوط حمددة على
املن�صات التعليمية ،وتكون هذه االختبارات �إما تزامنية يقوم بها
الطلبة يف وقت حمدد ،وجلميع الطلبة ،وهذا النوع من االختبارات
يف الغالب يكون من النوع املو�ضوعي �أو الإجابات الق�صرية� ،أما
النوع الآخر من هذه االختبارات ،فيقدم للطلبة على �صورة ملف
�إلكرتوين يحتوي على جمموعة من الأ�سئلة ،ويجيب عنها الطلبة يف
ملفات �إلكرتونية ،ويتم ت�سليمها يف وقت الحق ،ثم يقوم املدر�سون
بت�صحيحها وكتابة التغذية الراجعة عليها ،ثم تقدم التغذية الراجعة
للطلبة على امللفات الإلكرتونية.
2 .2ملفات �أعمال الطلبة الإلكرتونية :وتعد ملفات الأعمال
الإلكرتونية من �أدوات التقومي احلديثة ،واملعتمدة على مبد�أ �شمول
التقومي ،وتنوعه؛ فالتقومي يهدف لتنمية جوانب معرفية واجتماعية،

وتطوير مهارت الفرد يف اجلوانب الأدائية ،واال�ستق�صاء ،والبحث
العلمي.
3 .3الواجبات الإلكرتونية ( : )Assigmentوتعد الواجبات
والأن�شطة الإلكرتونية من �أدوات التقومي البنائية واخلتامية؛ لكي
نوفر فر�ص تعليمية حقيقية ،وزيادة ن�شاط املتعلم ،وت�أكيد مبد�أ
امل�ساواة يف تعليم الريا�ضيات ال بد من توفري امل�صادر والدعم كافة
لكل من الطلبة واملعلمني ( ، )NCTM, 2000كما �أن توفري �أن�شطة
متنوعة له �أثر يف زيادة م�ستوى حت�صيل الطلبة يف تعلم الريا�ضيات
.
�4 .4أن�شطة جماعية �إلكرتونية :وتعد هذه الأدوات مهمة
لتنمية التوا�صل مع الآخرين ،وتبادل الآراء والأفكار الريا�ضية،
وامل�ساعدة يف حل امل�شكالت ،وتنمية التفكري اجلماعي ،كما �أن
الأن�شطة اجلماعية املحو�سبة مهمة يف زيادة الدافعية للتعلم (عد�س
وقطامي. )2002 ،
وحتليل التعليم ك�أحد حماور التعليم كما حددها املجل�س
القومي الأمريكي ملعلمي الريا�ضيات ( )NCTM, 1995متابعة
الطلبة ،واال�ستماع �إليهم ،وجمع معلومات عنهم ليقوم ما يتعلمون،
عن طريق تفح�ص �آثار املهمات؛ فاملعلم يوفر فر�صة للت�أكد من �أن
اجتاها موج ًبا نحو
كل متعلم يتلقى معرفة عميقة ومهمة ،وينمي
ً
الريا�ضيات ،وحتدي �أفكار الطلبة وتو�سيعها ،وتكييف الأن�شطة
وتغيريها �أثناء التدري�س.
والريا�ضيات بطبيعة تركيبها ،وكثافة مفاهيمها،
ومهاراتها املتنوعة واملتعددة ،وهرمية خرباتها ،بحاجة
لتقومي متنوع ،وم�ستمر؛ فيجب �أن يطور التقومي مهارات
التفكري الريا�ضي ،وحل امل�شكالت الريا�ضية ،وتطوير �أ�ساليب
و�أدوات بديلة يف التقومي تتنا�سب مع متطلبات الع�رص احلديت،
مثل ا�ستخدام من�صات التعليم الإلكرتوين ،والتقومي البنائي،
والت�شخي�صي (. )Suurtamm & Koch , 2015
ويوجد عديد من الدرا�سات التي تهتم مبدى امتالك معلمي
الريا�ضيات ملهارت التقومي ،وممارا�سات املعلمني �أثناء تنفيذ
التعرف
�أن�شطة التقومي؛ ف�أجرى ال�شمري ( )2018درا�سة تهدف �إىل
ّ
على درجة امتالك وممار�سة معلمي ال�صفوف الأوىل ال�سرتاتيجيات
التقومي البديل يف املدار�س احلكومية واخلا�صة مبنطقة حائل،
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن املتو�سط احل�سابي لدرجة امتالك معلمي
ال�صفوف الأوىل يف مدار�س منطقة حائل ال�سرتاتيجيات التقومي
البديل متو�سطة ،و�أن درجة ممار�سة معلمي ال�صفوف الأوىل للتقومي
البديل مرتفعة ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى للخربة
التدري�سية يف درجة املمار�سة ككل.
و�أجرت اليافعي ( )2018درا�سة هدفت �إىل التعرف على
املهارات املطلوب �أن تتقنها معلمة اللغة العربية يف احللقة الأوىل
من التعليم الأ�سا�سي؛ لأداء مهام التقومي امل�ستمر لتعلم التالميذ،
و حتديد م�ستوى �إتقان معلمات اللغة العربية باحللقة الأوىل من
التعليم الأ�سا�سي لهذه املهارات ،وو�ضع ت�صور مقرتح لربنامج
تدريبي �أثناء اخلدمة ،ي�ساعد معلمات اللغة العربية على اكت�ساب
هذه املهارات.
و�أجرى �صباح وزامل ( )2017درا�سة هدفت لتحديد درجة
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ممار�سة معلمي املرحلة الأ�سا�سية العليا ال�سرتاتيجيات التقومي
يف املدار�س احلكومية يف قباطية و�سبل تطويرها� ،أظهرت نتائج
الدرا�سة م�ستوى مرتفع ملمار�سة املعلمني ال�سرتاتيجيات التقومي،
ومل تظهر نتائج الدرا�سة فروق ًا تعزى ملتغري اجلن�س ،والتخ�ص�ص،
وامل�ؤهل العلمي ،واملادة التي يدر�سها املعلم ،و�سنوات اخلربة ،وعدد
الدرورات التي تلقاها املعلمون.
و�أجرى الطراونة و�أبولوم ( )2016درا�سة لتق�صي �أثر برنامج
تدريبي وف ًقا ملعايري اجلودة ال�شاملة يف تنمية مهارات التقومي لدى
معلمي الريا�ضيات خمتلفي القدرة الريا�ضية للمرحلة الثانوية يف
معلما يف حمافظة الكرك،
الأردن ،تكونت عينة الدرا�سة من 120
ً
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أثراً للربنامج التدريبي يف تنمية مهارات
التقومي ،ولكل م�ستوى من م�ستويات القدرة الريا�ضية.
و�أجرى الرب�صان ( )2015درا�سة لتحليل املمار�سات
التقوميية التكوينية املتعلقة بالواجبات واملمار�سات ال�صفية غري
االختبارية امل�ستخدمة من قبل معلمي ومعلمات املرحلة املتو�سطة،
حيث تكونت عينة الدرا�سة من  203معلم ومعلمة ،وزعت عليهم
ا�ستبانة لقيا�س ممار�سات التقومي التكويني واخلتامي� ،أ�شارت
النتائج �إىل �أن من �أكرث املمار�سات التقوميية ا�ستعماالً؛ اكتفاء
املعلمني بالأ�سئلة املوجودة يف الكتاب املدر�سي� ،أما من ناحية
�شيوعا ،فكانت م�شاركة الطالب يف حتديد وت�صحيح الواجب
الأقل
ً
البيتي ذات ًيا �أو جماع ًيا ،الأمر الذي يفقد الطالب مهارة التقومي
الذاتي.
و�أجرى ريان ( )2015درا�سة هدفت لتق�صي ممار�سات
التقومي من �أجل التعلم ( )AFLPلدى معلمي الريا�ضيات للمرحلة
الأ�سا�سية يف املدار�س احلكومية باخلليل من وجهة نظرهم� ،أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن درجة ممار�سة التقومي من �أجل التعلم مرتفعة،
ومرتبة تنازل ًيا يف املجاالت الفرعية كالآتي :الأ�سئلة ال�صفية،
و�إ�رشاك الطلبة يف و�ضع �أهداف التعلم ،والتغذية الراجعة ،ويف
جمال التقومي الذاتي ،وتقومي الأقران ،ومل تظهر الدرا�سة فرو ًقا
يف ممار�سات املعلمني للتقومي يف �ضوء متغريي اجلن�س ،وامل�ؤهل
العلمي ،ولكن ظهرت فرو ًقا يف ممارا�سات املعلمني للتقومي يف
متغري اخلربة ل�صالح املعلمني ذوي اخلربات الطويلة.
و�أجرت جيوجيقان ( )Georghegan, 2014مقابلة �شخ�صية
متعمقة و دونت مالحظاتها خالل زيارتها للم�شاركني (عينة
الدرا�سة) من معلمي املرحلة االبتدائية بهدف معرفة املمار�سات
التقوميية التي ي�ستخدمها املعلمون لتقييم �أداء الطلبة يف �سياق
تعلم مهارات القراءة والكتابة ،و�أظهر املعلمون �أن ا�ستخدامهم
للتقومي التكويني كان لغر�ض �أعمال تقرير املتابعة ،وو�ضع الطلبة
يف جمموعة القدرات ،امل�ساعدة يف �إعادة التدري�س ،وقد �أثرت هذه
الدرا�سة يف فهم املعلمني حلقيقة التقومي التكويني و�أنه يجب �أن
ي�ستخدم كدليل لتح�سني التدري�س يف ال�صف ،وم�ساعدة الطلبة يف
اكت�شاف �أهداف التعلم.
و�أجرت الزعبي ( )2013درا�سة لتق�صي درجة معرفة
وممار�سة معلمي الريا�ضيات ال�سرتاتيجيات التقومي الواقعي
ولأدواته يف حمافظة �إربد� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة ا�ستخدام
املعلمني دون امل�أمول ،و�أن من �أ�سباب التدين ا�ستنفاذها للوقت
واجلهد ،وكرثة الأعباء على املعلم ،وزخم املنهاج ،ومل تظهر الدرا�سة

�أثراً لأي من املتغريات :النوع االجتماعي ،امل�ؤهل ،واخلربة.
وتختلف الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف �أنها
حتاول تق�صي درجة ممار�سة معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي
الإلكرتونية ،ويف حدود علم الباحث ال يوجد درا�سات تناولت هذا
املو�ضوع.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
من خالل عمل الباحث يف حقل تعليم الريا�ضيات وطرق
تدري�سها ،للمعلمني قبل اخلدمة كع�ضو هيئة تدري�س يف �إعداد
املعلمني قبل اخلدمة ،ومن خالل الزيارات امليدانية للمدار�س،
مالحظة ممارا�سات معلمي الريا�ضيات يف طرق التقومي امل�ستخدمة،
و�شعوره ب�رضورة امتالك معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي
الإلكرتونية ،وال �سيما يف ع�رص تتغري فيه �أمناط التعليم (الوجاهية،
وعن بعد ،واملتمازجة)  ،واحلاجة للتطوير امل�ستمر للمعلمني
وتدريبهم على مهارات التدري�س والتقومي الإلكرتونية.
وت�شري الدرا�سات ال�سابقة لأثر امتالك معلمي الريا�ضيات
ال�سرتاتيجيات التقومي ،ومهاراته ،ومعرفة �إعداد �أدوات تقومي يف
خمتلف مراحل التعليم بال�صورة التقليدية ،يف تنمية التح�صيل
والتفكري الريا�ضي ،والناقد ،وخف�ض القلق الريا�ضي ،وت�شخي�ص
ال�صعوبات التعليمية ،ومعاجلتها (عي�سوي2007 ،؛ الرفاعي،
2011؛ اللميع والعجمي2003 ،؛ الذنيبات. )2008 ،
كما �أن املعايري العاملية ( )NCTM, 2000حتث على تطبيق
مبد�أ التقومي ب�أ�شكاله كافة� ،أثناء املمار�سات التعليمية ،وحتليل
التدري�س ،ومعرفة امل�شكالت التعليمية التي يعاين منها الطلبة،
وبالتايل ال بد من امتالك معلمي الريا�ضيات ملهارت التقومي
احلديثة من خالل الو�سائل التكنولوجية املتاحة ،من �أجل تنمية
قدراتهم ،وتقدمي التغذية الراجعة املنا�سبة لهم يف الريا�ضيات يف
ع�رص التطبيقات احلا�سوبية.
وتتحدد م�شكلة الدرا�سة يف تق�صي درجة ا�ستخدام معلمي
الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية يف الأردن.
وحتاول الدرا�سة احلالية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي
الإلكرتونية يف الريا�ضيات؟
● ●هل تختلف درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات ملهارات
التقومي الإلكرتونية باختالف م�ستوى امل�ؤهل الرتبوي (م�ؤهل
تربو ًيا ،غري م�ؤهل تربو ًيا) ؟
● ●.3هل تختلف درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات
ملهارات التقومي الإلكرتونية باختالف جن�س املعلم (ذكور� ،إناث) ؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل ما ي�أتي:
● ●تق�صي درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات ملهارات
التقومي الإلكرتونية يف الأردن.
● ●حتديد �أهم �أدوات التقومي الإلكرتونية الالزمة ملعلمي
الريا�ضيات يف الأردن.
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● ●الك�شف عن الفروق بني معلمي ومعلمات الريا�ضيات يف
ا�ستخدامهم ملهارات التقومي الإلكرتونية يف الأردن.

النقال) �أو املن�صات التعليمية وي�شمل االختبارات ،و�أوراق العمل ،و
الأن�شطة ،والنقا�ش (. )Gardner, 2006

أهمية الدراسة:

الطريقة واإلجراءات

تكمن �أهمية هذه الدرا�سة من خالل �أهمية �أهداف التقومي
ب�شكل عام ،وامتالك معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي و�أدواته،
وال �سيما �أدوات التقومي الإلكرتونية (الرقمية)  ،ومدى ممار�سة
معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية ،وانعكا�س
ممار�ستهم ملهارات التقومي يف حت�صيل الطلبة ،وحل امل�شكالت
التعليمية يف الريا�ضيات.
وبالنظر �إىل بنية وهيكل علم الريا�ضيات ،جند �أنه علم
تراكمي ،يعتمد املتعلم يف تعلمه اجلديد �إىل امتالك املتطلبات
ال�سابقة ال�رضورية؛ وهذا يكمن يف �أهمية التقومي القبلي �إلكرتونياً،
�أما التقومي البنائي من خالل الربجميات واملن�صات التعليمية،
في�سهم يف حت�سني طرق التدري�س امل�ستخدمة ،كما �أن عمليات
الت�شخي�ص امل�ستمرة لها دور مهم يف معرفة ال�صعوبات التعليمية
ومعاجلتها.
ويف الع�رص احلايل قد تطر�أ تغريات وم�ستجدات يف حقل
التعليم ،والبد من توفر �أدوات للتقومي البديلة ،والتقومي امل�ستند �إىل
الأداء ،وتقدمي �أدوات ومعايري لتقومي امتالك معلمي الريا�ضيات
لأدوات التقومي الإلكرتونية �أو الرقمية.
وتكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف التعرف على �أدوات التقومي
الإلكرتونية ،وكيفية بناء بطافة مالحظة لتقومي املعلمني ،كما �أن
التعرف على م�ستوى امتالك معلمي الريا�ضيات لأدوات التقومي
مهما للتعرف على جوانب القوة من �أجل تعزيزها ،وجوانب
الرقمية ً
ال�ضعف للتدريب عليها.

منهج الدراسة:
ا�ستخدم يف الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي التحليلي للتعرف
على درجة ممار�سة معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية.
جمتمع الدراسة:
يتمثل جمتمع الدرا�سة احلالية من جميع معلمي الريا�ضيات
يف خمتلف مراحل التعليم العام ،االبتدائي واملتو�سط والثانوي يف
حمافظة العا�صمة عمان ،للعام الدرا�سي (2020 /2019م) يف
الف�صل الدرا�سي الثاين.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )123معلما ومعلمة من مدار�س
منطقة حمافظة عمان يف املراحل الأ�سا�سية ،والأ�سا�سية العليا،
والثانوية ،ومت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية الطبقية
بن�سبة ( )5%من جمتمع الدرا�سة ،ومت حتديد الطبقات تب ًعا ملتغري
امل�ؤهل الرتبوي واجلن�س .واجلدول ( )1يو�ضح ذلك:
الجدول :1
توزيع عينة الدراسة طبقاً لمتغيري مستوى التأهيل التربوي والجنس.

حدود الدراسة:
تقت�رص هذه الدرا�سة على ا�ستك�شاف درجة ا�ستخدام معلمي
الريا�ضيات ملهارت التقومي الإلكرتونية وهي :االختبارات
الإلكرتونية (املتزامنة ،غري املتزامنة) � ،أوراق العمل الإلكرتونية
(املتزامنة ،غري املتزامنة)  ،املناق�شات واحلوار عرب املنتديات،
التقارير الإلكرتونية وامللفات ،املقابالت الإلكرتونية.
وقد طبقت هذه الدرا�سة على عينة من معلمي الريا�ضيات
جلميع مراحل التعليم العام يف مدينة عمان للعام الدرا�سي
(2020 /2019م) يف الف�صل الدرا�سي الثاين .كما تتحدد نتائج
الدرا�سة ب�صدق وثبات �أداة الدرا�سة امل�ستخدمة.

مصطلحات الدراسة:
يتم
◄◄التقومي :هو عملية
ّ
منهجية ت�شخي�صية عالجية منظّ مة ّ
من خاللها جمع البيانات ،وحتليلها لتحديد مدى حتقق الأهداف
الرتبوية ،وا ّتخاذ القرارات ب�ش�أن هذه الأهداف ،وذلك لتح�سينها،
ّ
ومعاجلة جوانب الق�صور فيها من �أجل توفري بيئة تربوية �سليمة
للفرد ،والأ�رسة ،واملدر�سة ،فالتقومي ي�شكل الأداة التي تتحكّم يف
توجيه عملية التدري�س (عي�سوي2007 ،؛ عالم. )2004 ،
◄◄التقومي الإلكرتوين :ذلك النوع من �أنواع التقومي امل�ستخدم
من خالل ا�ستخدام الربجميات التعليمية (احلا�سوبية ،الهاتف

اجلن�س

م�ؤهل تربو ًيا

غري م�ؤهل تربو ًيا

املجموع

ذكور

30

32

62

�إناث

30

32

62

املجموع

60

64

124

أداة الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت ا�ستخدام بطاقة مالحظة لقيا�س
درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات لأدوات التقومي الإلكرتونية،
ويف �ضوء الإطالع على الإطار النظري املتعلق مبهارات التقومي،
و�أنواعه ،و�أدواته ،والإطالع على �أدوات م�شابهة ،مت بناء فقرات
بطاقة املالحظة ح�سب اخلطوات الآتية:
Ú Úحتديد البيانات الدميوغرافية :والتي تت�ضمن املتغريات
ذات العالقة بالبيانات ال�شخ�صية والوظيفية لعينة الدرا�سة ،وت�شتمل
على اجلن�س (ذكور� ،إناث)  ،م�ستوى الت�أهيل الرتبوي (م�ؤهل تربو ًيا،
غري م�ؤهل تربو ًيا) .
Ú Úحتديد فقرات بطاقة املالحظة :وت�شمل اال�ستبانة ()25
فقرة تقي�س درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات حول مهارات
التقومي الإلكرتونية.
صدق أداة الدراسة:
مت التحقق من �صدق الأداة با�ستخدام ال�صدق الظاهري
( ، )face Validityحيث عر�ضت بطاقة املالحظة على ( )3من ذوي
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االخت�صا�ص واخلربة يف القيا�س والتقومي ،و ( )3من املخت�صني يف
�أ�ساليب تدري�س الريا�ضيات ،وطلب منهم حتكيم بطاقة املالحظة من
حيث مالءمة فقراتها ،و انتما�ؤها للمجال ،ودقتها اللغوية والنحوية
والإمالئية ،ويف �ضوء مالحظاتهمُ ،ع ّدلت بع�ض الفقرات ،وحذفت
بع�ضها ،حيت �أ�صبحت ب�صورتها النهائية مكونة من  25فقرة .كما
مت التحقق من �صدق الأداة من خالل �صدق االت�ساق الداخلي(  (�In
 ، )ternal Contensistyوذلك بتطبيق الأداة على عينة ا�ستطالعية
من جمتمع الدرا�سة ،وح�سبت معامالت ارتباط املهارة مع مهارات
التقومي الكلية ،واجلدول ( )2يو�ضح معامالت االرتباط:
الجدول :2
معامالت ارتباط المهارات الفرعية مع مهارات التقويم الكلية.

املهارة
معامل
االرتباط

املناق�شات
�أوراق
واحلوار
االختبارات
العمل
عرب
االكرتونية
االكرتونية
املنتديات
0.91

0.93

0.86

التقارير
املقابالت
الكلي
االكرتونية
االكرتونية
وامللفات
0.89

0.90

0.90

ثبات أداة الدراسة:
ا�ستخدم ثبات االت�ساق الداخلي لكرونباخ �ألفا (Cronbach's
 ، )Alphaحيث طبق الأداة على عينة ا�ستطالعية من جمتمع الدرا�سة،
وح�سب ثبات املهارات الفرعية ،والثبات الكلي ،كما هو مو�ضح يف
ُ
اجلدول (: )3
الجدول :3
معامالت الثبات لمهارات التقويم الفرعية ،وثبات األداة الكلي.

املناق�شات
�أوراق
واحلوار
االختبارات
العمل
املهارة
عرب
االكرتونية
االكرتونية
املنتديات
معامل
0.82
0.83
0.85
الثبات

التقارير
املقابالت
الكلي
االكرتونية
االكرتونية
وامللفات
0.77

0.83

الإلكرتونية ملعلمي الريا�ضيات ،من خالل االطالع على مقايي�س
م�شابهة يف التقومي ،وبناء فقرات بطاقة املالحظة يف �ضوء
املهارات املتنوعة للتقومي الإلكرتونية لدى معلمي الريا�ضيات ،كما
مت التحقق من �صدق وثبات بطاقة املالحظة.
 اختيار عينة الدرا�سة من معلمي الريا�ضيات يف جميع
مراحل التعليم العام يف حمافظة العا�صمة عمان يف الأردن ،والبالغ
عددهم ( ، )123ويتم مالحظتهم من قبل  25م�رشفًا ومن�س ًقا تربو ًيا
يف حقل تعليم الريا�ضيات ،ودور امل�رشفني مالحظة درجة توظيف
معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي الرقمية �أثناء تنفيذ مهمات
تدري�س الريا�ضيات.
 ت�صميم بطاقة مالحظة حول مهارات معلمي الريا�ضيات
يف التقومي الإلكرتوين من ثالثة تدريجات (بدرجة كبرية ،بدرجة
متو�سطة ،بدرجة �ضعيفة)  ،ثم تطبيق بطاقة املالحظة على معلمي
الريا�ضيات يف مدار�س عمان من قبل امل�رشفني الرتبويني يف جمال
تعليم الريا�ضيات ،ومن�سقي الريا�ضيات املقيمني يف املدار�س.
 احل�صول على البيانات املتعلقة بدرجة ا�ستخدام التقومي
الإلكرتوين يف الريا�ضيات.
2 .2حتليل البيانات با�ستخدام برجمية الرزم الإح�صائية
) ،(SPSS) (Statistical Package for Ssocial Sciencesوالتو�صل
لنتائج الدرا�سة.
حتليل البيانات واملعاجلة اإلحصائية:
من خالل البيانات املتوفرة على بطاقات التقومي ،مت تفريغها
على برنامج التحليل الإح�صائي ( ، )SPSSومتت معاجلة كل
حمور من حماور التقومي الإلكرتوين ،والتقومي الإلكرتوين الكلي.
كما ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية ،االنحرافات املعيارية،
الن�سب املئوية ،وحتليل التباين املتعدد (. )MANOVA

نتائج الدراسة ومناقشتها:

0.83

ويت�ضح من خالل اجلدول (� )3أن معامل الثبات الكلي
للمقيا�س بلغ ( )0.83وهو منا�سب لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
معلما ومعلمة
�1 .1آلية تقييم املعلمني :مت اختيار ()123
ً
بالطريقة الع�شوائية الطبقية من معلمي مدار�س عمان ،وحتديد
املديرية التي ينتمي لها كل معلم ومعلمة ،وتوزيع بطاقة التقومي
على م�رشيف الريا�ضيات ،ومن�سقي الريا�ضيات يف مديرياتهم
من �أجل تقومي معلمي الريا�ضيات يف الف�صل الدرا�سي الثاين من
مت
العام الدرا�سي 2020 /2019م ،ويف نهاية الف�صل الدرا�سي ّ
�إر�سال بطاقات التقومي للباحث عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي
(. )Whats.app
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة يف تق�صي درجة ا�ستخدام معلمي
الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية يف الأردن ،حيث قام
الباحث بالإجراءات الآتية:
 االطالع على الإطار النظري املتعلق يف مهارات و�أدوات
التقومي الإلكرتونية يف الريا�ضيات.
 �إعداد بطاقة مالحظة لتقومي املمارا�سات التقوميية

هدفت الدرا�سة لتق�صي درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات
لأدوات التقومي الإلكرتونية يف الأردن.
◄◄وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول وهو:
ما درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي
الإلكرتونية يف الريا�ضيات؟
ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
ال�ستخدام مهارات التقومي االكرتونية .كما هو مو�ضح يف اجلدول (: )4
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الجدول :4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجة استخدام معلمي
الرياضيات ألدوات التقويم اإللكترونية.

املحور
املحور الأول :االختبارات الإلكرتونية
(املتزامنة ،غري املتزامنة)
املحور الثاين� :أوراق العمل الإلكرتونية
(املتزامنة ،غري املتزامنة)
املحور الثالث :املناق�شات واحلوار عرب
املنتديات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الن�سبة
املئوية

1.83

.570

%61.00

1.87

.560

%62.33

1.79

0.51

%59.53

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكتروني  -العدد ( - )16كانون الثاني 2022م

املحور

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الن�سبة
املئوية

املحور الرابع :التقارير الإلكرتونية وامللفات

1.75

.580

%58.33

املحور اخلام�س :املقابالت الإلكرتوين.

1.74

0.34

%58.00

1.75

0.35

59.53%

الكلي

هل تختلف درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات ملهارات
التقومي الإلكرتونية باختالف م�ستوى امل�ؤهل الرتبوي (م�ؤهل
تربو ًيا ،غري م�ؤهل تربو ًيا) ؟
مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
لدرجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية،
واجلدول ( )5يو�ضح ذلك:

يالحظ من اجلدول (� )4أن درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات
ملهارات التقومي الإلكرتونية مرتبة تنازل ًيا على الرتتيب كالآتي:
حمور �أوراق العمل الإلكرتونية ( ، )62.33%ثم حمور االختبارات
الإلكرتونية ( ، )61.00%ثم حمور املناق�شات واحلوار عرب
املنتديات ( ، )59.53%ثم حمور التقارير الإلكرتونية وامللفات
( ، )58.33%ثم حمور املقابالت الإلكرتونية (، )58.00%
وبدرجة كلية ملمار�سة مهارات التقومي الإلكرتونية (. )59.53%
كما يالحظ �أن درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات لأدوات
التقومي الإلكرتونية جاءت متو�سطة ومب�ستوى ( ، )59.53%وهذا
امل�ستوى دون امل�ستوى امل�أمول.
وبناء على درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات لأدوات
ً
التقومي الإلكرتونية ال�سابقة ،يتطلب تدريب معلمي الريا�ضيات على
ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواتها الإلكرتونية ،والتعرف على كيفية
التدري�س �ضمن �إطار الت�شخي�ص والعالج ،والتدريب واملمار�سة،
والتعلم االتقاين املحو�سب املبني على �أ�سا�س ا�سرتاتيجية (التدري�س
 التقومي � -إعادة التدري�س � -إعادة التقومي... ،وهكذا) .ومن مبادئ التعليم ال�رضوروية يف الع�رص احلايل ،تن�شيط
دور املتعلم ومتابعته من خالل الربجميات والتطبيقات التعليمية،
وتقدمي التغذية الراجعة املنا�سبة للطلبة ،و�إن امتالك معلمي
الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية ،والتعرف على �أدوات
التقومي الإلكرتونية :مثل االختبارت املحو�سبة ،وكيفية �إعدادها،
و�أوراق العمل املحو�سبة ،والأن�شطة التفاعلية عن بعد ،وملفات
الأعمال ،واملالحظات ،واملقابالت ،كما �أن التقومي عملية م�ستمرة
منذ بداية التعليم وحتى االنتهاء منه؛ وهذا يتطلب معلمني مدربني
على بناء االختبارات املبا�رشة ،وغري املبا�رشة ،والتحقق من
�صدقها وثباتها ،وحتليل فقراتها االختبارية للتعرف على امل�شكالت
وال�صعوبات التعليمية ،ومعاجلتها.
وت�ؤكد مبادئ تعليم الريا�ضيات ( )NCTM, 2000على �أهمية
التقومي يف دعم العملية التعليمية؛ فالتقومي يدعم تعلم الريا�ضيات،
وتعليمها ،حيث توجههم يف اتخاذ قرارات حول �أدائهم وتعليمهم،
والتعبري عن �أفكارهم ،وتنمية القدرة على التقومي الذاتي ،وتقييم
الأقران ،وتقدمي التغذية الراجعة ،وزيادة فر�ص التعلم ،كما �أن
املجل�س الأمريكي ملعلمي الريا�ضيات ي�ؤكد مبد�أ التكنولوجيا يف
تعليم الريا�ضيات ،وتوفري امل�صادر لدعم التعلم ،وتوفري الأن�شطة
عرب القنوات املختلفة.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة الزعبي ( )2013يف �أن
املمار�سات التقوميية للمعلمني دون امل�ستوى امل�أمول .واختلفت
مع درا�سة ريان ( )2015التي �أظهرت �أن درجة ممار�سة مهارات
التقومي من �أجل التعلم كانت مرتفعة عند معلمي الريا�ضيات.
◄◄وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين وهو:

الجدول:5
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية الستخدام معلمي الرياضيات لمهارات التقويم
اإللكترونية في ضوء المؤهل العلمي (مؤهل تربويًا ،غير مؤهل تربويًا)

اجلن�س

امل�ؤهل
م�ؤهل
تربو ًيا

غري م�ؤهل
تربو ًيا

الكلي

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

العدد

ذكور

1.94

0.36

30

�إناث

1.85

0.35

32

كلي

1.89

0.35

62

ذكور

1.55

0.22

30

�إناث

1.63

0.25

32

كلي

1.59

0.24

62

ذكور

1.74

0.35

60

�إناث

1.74

0.33

64

كلي

1.74

0.34
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يالحظ من اجلدول (� )5أن املتو�سط احل�سابي للمعلمني
امل�ؤهلني تربو ًيا بلغ ( ، )1.89بينما متو�سط درجات ممار�سات
املعلمني غري امل�ؤهلني تربو ًيا بلغ ( )1.59وبفارق (. )0.3
ولفح�ص داللة الفروق بني متو�سطي معلمي املجموعتني
امل�ؤهلني تربو ًيا وغري امل�ؤهلني تربو ًيا ،ا�ستخدم حتليل التباين
املتعدد ( ، )MANOVAكما هو مو�ضح يف اجلدول (: )6
الجدول :6
تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAلداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في استخدام
أدوات التقويم للمعلمين المؤهلين تربويًا وغير المؤهلين تربويًا.

م�صدر
التباين

جمموع املربعات

د.ح

متو�سط املربعات

ف

م�ستوى
الداللة

امل�ؤهل

2.915

1

2.915

31.484

0.0000

اجلن�س

3.565E - 005

1

3.565E - 005

0.0000

0.9840

امل�ؤهل *
اجلن�س

0.2060

1

0.2060

2.222

0.1390

اخلط�أ

11.112

120

0.0930

الكلي

14.186
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* دالة عند مستوى ()α= 0.01

يالحظ من اجلدول ( )6وجود فروق ذي داللة �إح�صائية
( )α= 0.05بني املتو�سط احل�سابي ال�ستخدام �أدوات التقومي
الإلكرتونية ملعلمي الريا�ضيات تعزى للم�ؤهل الرتوبوي (م�ؤهل
تربو ًيا ،غري م�ؤهل تربو ًيا) ل�صالح املعلمني امل�ؤهلني تربو ًيا،
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درجة استخدام معلمي الرياضيات ملهارات التقومي اإللكترونية في األردن

د .بهجت حمد التخاينة

حيث بلغت قيمة (ف) لطالب املجموعتني ( ، )31.484وهي دالة
�إح�صائيا عند م�ستوى (. )α= 0.01
وتعزى هذه النتيجة لإهمية الت�أهيل الرتبوي يف ممار�سات
التقومي ،وحتدي ًدا مقرر الريا�ضيات يحتاج لتقدمي تغذية راجعة
م�ستمرة ،و�إجراءات بناء معارف ،وخربات ،وربط املفاهيم واملهارات
الريا�ضية ،وهذا يتطلب معرفة ب�إجراءات التقومي؛ فالتقومي ي�ساعد
على حتقيق النتاجات الرتبوية ،وي�ساعد يف حت�سني فاعلية
التدري�س ،ومن ال�رضوري حتليل التعليم ملعرفة مدى تقدم الطلبة
نحو حتقيق الأهداف ،وهذا ما ت�ؤكده معايري تعليم الريا�ضيات
املدر�سية (. )NCTM, 2000
وينظر للتقومي على �أنه عملية ت�شخي�صية عالجية م�ستمرة،
ومن �أهدافه التنب�ؤ ،والت�شخي�ص ،والت�صنيف ،وتكوين املعارف؛
ولذلك ال بد من تدريب املعلمني وت�أهيلهم على كيفية ا�ستخدام
�أدوات التقومي وا�سرتاتيجياتها املتنوعة ،وبالتايل حتقيق منو
�شمويل ومتوازن لدى الطلبة يف الريا�ضيات (الب�شري وبرهم)2015 ،
.
واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة كل من :الطراونة و�أبولوم
( ، )2016ودرا�سة اليافعي ( ، )2018ودرا�سة ال�شمري (. )2018
واختلفت مع درا�سة كل من� :صباح وزامل ( )2017يف �أثر
امل�ؤهل الرتبوي يف درجة املمار�سات يف التقومي يف الريا�ضيات،
وقد يعود �سبب االختالف يف �أن درا�سة �صباح وزامل كانت درجة
ممار�سة املعلمني ملمار�سات التقومي مرتفعة ،بينما يف الدرا�سة
احلالية درجة ممار�سات التقومي متو�سطة .كما اختلفت مع درا�سة
ريان (. )2015
◄◄وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثالث وهو:
هل تختلف درجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات لأدوات التقومي
الإلكرتونية باختالف جن�س املعلم (ذكور� ،إناث) ؟
مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية
لدرجة ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية،
كما هو مو�ضح يف اجلدول ( ، )5حيث بلغ املتو�سط احل�سابي
ال�ستخدام معلمي الريا�ضيات الذكور ( ، )1.7422بينما بلغ للإناث
( ، )1.7411وبفارق مقدار (. )0.0011
ولتق�صي داللة الفروق بني متو�سطي درجة ا�ستخدام املعلمني
ملهارت التقومي الإلكرتونية الذكور والإناث ،كما هو مو�ضح يف
اجلدول ( ، )6حيث �أظهرت نتائج التحليل �أنه ال يوجد فرق ذو داللة
�إح�صائية ( )α=0.05بني املتو�سط احل�سابي ملمار�سات ممار�سة
معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية ،حيث بلغت قيمة
(ف) لطالب املجموعتني ( ، )0.000ومب�ستوى داللة (. )0.9840
مما يدل على عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف درجة
ا�ستخدام معلمي الريا�ضيات ملهارات التقومي الإلكرتونية بني
الذكور والإناث؛ فالكتب املدر�سية نف�سها ،والأدلة الإر�شادية كذلك،
وبالنظر للبيئة الأردنية جند �أن التعليم والتدريب لكال النوعني من
املعلمني متقارب ،وال يوجد اختالف يف م�ستوى تعليم الذكور �أو
الإناث� ،أو طرق التدري�س امل�ستخدمة� ،أو طرق التقومي الإلكرتونية.
واتفقت هذه الدرا�سة مع درا�سة كل من� :صباح وزامل (، )2017

وريان (. )2015

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث ب�رضورة ا�ستخدام
معلمي الريا�ضيات لأدوات التقومي الإلكرتونية �أثناء اخلدمة على
مهارت التقومي الإلكرتونية املختلفة ،وال �سيما �أدوات التقومي
املتمثلة يف االختبارات املحو�سبة (املتزامنة ،وغري املتزامنة) ملا
لهذه الأدوات من �أهمية يف تطوير تعليم الطلبة ،وحتقيق الأهداف
التعليمية املرجوة ،واالهتمام مبمار�سات املعلمني �أثناء التدري�س
والتقومي يف ظل امل�ستجدات وامل�ستحدثات ،ومتابعة تعليم الطلبة
داخل الغرف ال�صفية وعن بعد ،وحتليل التدري�س.
كما يو�صي الباحث ب�رضورة تدريب معلمي الريا�ضيات على
�إعداد وا�ستخدام �أدوات التقومي الإلكرتونية املختلفة ،وخمططي
مناهج الريا�ضيات على ت�ضمني كتب الريا�ضيات و�أدلتها على
�أن�شطة �إلكرتونية ت�ساعد معلمي الريا�ضيات على ا�ستخدام �أدوات
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اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكتروني  -العدد ( - )16كانون الثاني 2022م

املقدمة:
امللخص:
هدفت هذه الدرا�سة لتق�صي �أثر «التعليم عن ُبعد» على مبد�أ
تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف
حمافظات �شمال فل�سطني ،و�إىل التعرف على الفروق ذات الداللة
الإح�صائية ،بني �إجابات �أفراد عينة الدرا�سة ،وفق ًا للمتغريات:
اجلن�س ،واملرحلة الدرا�سية ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة،
ولتحقيق �أهداف هذه الدرا�سة؛ ا�ستخدم الباحثون املنهج الو�صفي،
مت ت�صميم ا�ستبانة تكونت من ( )40فقرة؛ جلمع املعلومات
حيث ّ
من عينة الدرا�سة التي ت�ضمنت ( )152معلم ًا ومعلمة ملادة
الريا�ضيات ،و�أظهرت النتائج �إىل �أن ت�أثري «التعليم عن ُبعد» ،كان
متو�سط ًا على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات ب�شكل عام ،وعلى
م�ستوى املحاور الفرعية ،جاءت كفايات تعلم الريا�ضيات عن ُبعد
وتعلمها باملرتبة الأوىل ،ثم الإجراءات الإدارية والفنية ،ثم توفر
�أدوات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائيةُ ،تعزى للمتغريات :اجلن�س ،واملرحلة
الدرا�سية ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،وعلى �ضوء النتائج
قدمت الدرا�سة عدداً من التو�صيات واملقرتحات.
الكلمات املفتاحية :التعليم عن ُبعد ،تعلم الريا�ضيات ،تكاف�ؤ
الفر�ص ،جائحة كوفيد.19-

Abstract:
The current study aimed to investigate the impact
of distance learning on the equality of mathematics
educational opportunity during the COVID-19
Pandemic in the Palestinian northern Governorates.
Moreover, it aimed to identify the statistically
significant differences among the answers provided
by the participants of the study based on the variables
of gender, teaching grade, qualification, and teaching
experience. To achieve the objectives of this study, the
researchers employed the descriptive approach where
they articulated a 40 - item questionnaire to gather
data from the 152 participants, who are mathematics
teachers. The study results revealed that the level of
mathematics equal learning opportunities in distance
learning as perceived by teachers in Palestinian
northern Governorates was generally intermediate. At
the level of sub - topics, the efficacy of teaching and
learning of mathematics distantly came in first place,
followed by technical and administrative procedures,
and then the availability of mathematics distance
teaching tools. The results also revealed no statistically
significant differences attributed to the variables of
gender, teaching grade, qualifications, and teaching
experience. Based on these results, the current study
presented some suggestions and recommendations.
Keywords: Distance learning, mathematics
educational , equality opportunities, COVID-19
Pandemic.

يعتقد كثري من الرتبويني ب�أن منظومة التعليم يف الوطن
العربي ب�شكل عام ،ويف فل�سطني ب�شكل خا�ص ،تعاين عدداً من
الثغرات امل�ؤثرة يف جودة التعليم وخمرجاته ،فالإمكانيات املادية
والفنية املتوفرة بني يدي املعلمني والطلبة متفاوتة بدرجة كبرية
جداً ،وم�صادر التعلم املختلفة ال تراعي امل�ستويات املختلفة بني
الطلبة ،وال ت�ستطيع الو�صول �إىل جميع الطلبة باجلودة نف�سها ،ون�سبة
التعليم العام يف املدار�س خمتلفة ما بني منطقة و�أخرى ،مما ي�سهم
بالتايل يف �إيجاد فجوات حقيقية ما بني فئات الطلبة ،ب�صورة ت�ؤثر
�سلب ًا على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص التعلم ،الذي ُيع ّد من املبادئ الأ�سا�سية
الواجب مراعاتها؛ لكي يت�صف التعليم بالعدالة والإن�صاف.
لقد ت�أثرت الدول العربية منذ القدم ،بالدعوات املطالبة
بتحقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية بني الأفراد ،حيث كان
هناك معوقات و�صعوبات يف حتقيق ذلك؛ �سواء �أكانت �صعوبات
اجتماعية (كامل�ساواة بني اجلن�سني بالتعليم) �أو نظرة املجتمعات
لتعليم الإناث على وجه اخل�صو�ص ،ناهيك عن ال�صعوبات اجلغرافية
واالقت�صادية ،ولذلك اتخذت بع�ض الدول العربية ،جمموعة من
الإجراءات الهادفة لإ�صالح منظومة التعليم والتعلم من خالل توفري
امل�صادر التعليمية املتنوعة ،وا�ست�صدار قوانني تلزم الطلبة بالتعلم،
والتو�سع يف بناء املدار�س ،والتوجه نحو تنويع التخ�ص�صات
املطروحة يف املرحلة الثانوية� ،سعي ًا ال�ستقطاب �أكرب عدد من
الطلبة ال�ستكمال مراحل التعليم املدر�سي (حوالة. )2007 ،
وت�شري وثيقة املعايري اخلا�صة مبعلمي الريا�ضيات (NCTM,
� )2000إىل مبد�أ امل�ساواة والعدالة يف تعليم الريا�ضيات ،والذي
مت�ساو ،وكذلك توفري الدعم
يتطلب الإن�صاف بني جميع الطلبة ب�شكل
ٍ
لهم بغ�ض النظر عن خ�صائ�صهم الذاتية وخلفياتهم ،حتى تتاح لهم
الفر�ص ب�شكل منا�سب لتعلم الريا�ضيات ،وا�ستيعاب الفروق الفردية
بني الطلبة حتى يتم تعلم الريا�ضيات جلميع الطلبة.
وباملقابل ،تو�صف �آليات التعليم يف الدول النامية،
باتخاذها مبد�أ االنتقائية ،والفرز للفئات املهم�شة والفقرية يف
املجتمع ،حيث ظهرت عدة م�شكالت تعليمية خمتلفة عانى ب�سببها
الطلبة لفرتات زمنية طويلة ،مثل :عدم امل�ساواة يف متابعة التعليم
(ظواهر الغ�ش ،والر�سوب ،والت�رسب ،والدرو�س اخل�صو�صية)  ،وعدم
امل�ساواة يف الفر�ص املتاحة لاللتحاق بالتعليم ،وعدم امل�ساواة
يف الناجت التعليمي (اختبارات وامتحانات وفر�ص التحاق
مب�ستويات تالية)  ،وعدم امل�ساواة بالتوظيف بعد �إكمال التعليم
الر�سمي (عدم امل�ساواة يف الناجت النهائي للتعليم)  ،وبالرغم من
املحاوالت العديدة لإ�صالح النظام التعليمي� ،إ َّال �أنه ما زال يعاين
من العديد من امل�شكالت ،واحلاجة للمزيد من اجلهود الكبرية
للإ�صالح (بايل. )2015 ،
لقد �أ�شارت نتائج برنامج التقييم الدويل للطالب عام 2018
�إىل �أن الطلبة يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،يعانون من
�أو�ضاع �سيئة ،فنتائج التعلم متدنية �إىل �أق�صى ح ّد يف معظم البلدان
العربية ،وم�ستوى القراءة لدى الطلبة البالغني يتخلف مبعدل (– 2
� )4سنوات من التعليم عن املتو�سط العام ،الذي و�ضعته منظمة
التعاون والتنمية االقت�صادية العاملية ،وخمرجات التعليم غري
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أثر التعليم عن بُعد على مبدأ تكافؤ فرص تعلم الرياضيات
خالل جائحة كوفيد 19 -في محافظات شمال فلسطني

متكافئة �إىل درجة كبرية ،مما ي�سهم يف تعري�ض ماليني الطلبة يف
البلدان العربية ،خلطر الت�أخر عن الركب �أكرث من بع�ض الفئات التي
متتلك كثرياً من املقومات الأ�سا�سية للتعليم ومتطلباته ،ب�صورة
حتقق مبد�أ العدالة وامل�ساواة بني خمتلف �رشائح الطلبة (& Miwa
. )Blom, 2021
�إن الأو�ضاع يف معظم البلدان متو�سطة الدخل والأكرث فقراً
لي�ست على ح ّد �سواء ،وذلك ناجت عن تفاوت الإمكانيات والقدرات
املتوفرة فيها ،فالكثري من الأطفال يعانون من �صعوبة ات�صالهم
بالإنرتنت �أو عدم امتالكهم للحوا�سيب املحمولة يف املنازل،
بالإ�ضافة �إىل عدم امتالكهم مكتب ًا �أو كتب ًا تتنا�سب مع مرحلة التعليم
عن ُبعد ،بينما يحظى �آخرون مبعظم ما �سبق ،ولذلك يتعني تفادي
ات�ساع الفوارق يف الإمكانيات بني �رشائح الطلبة املختلفة ،وجتنب
ازدياد الآثار ال�سلبية على تعلُّم الأطفال الفقراء ،من خالل توظيف
ا�سرتاتيجيات تتنا�سب مع الإمكانيات واخلدمات املتوفرة يف الدول،
خا�صة اال�سرتاتيجيات القائمة على التعليم عن ُبعد ،فيمكن ا�ستغالل
املوارد املتوفرة عرب الإنرتنت يف �إتاحة الدرو�س التعليمية امل�سجلة،
ومقاطع الفيديو ،وغريها من املوارد ملعظم الطلبة ،وينبغي العمل
مع ال�رشكات التي تهتم بالبنية التحتية التكنولوجية ،خا�صة يف
جمال االت�صاالت على تطبيق �سيا�سات عادلة تعفي امل�ستخدمني
من الر�سوم؛ لتي�سري و�صول الطلبة �إىل مواد التعلُّم عرب الأجهزة ،التي
يقتنيها ويتقن ا�ستخدامها جممل الطلبة يف الغالب (ال�شجرواي،
2020؛ . )Saavedra, 2020
وعلى الرغم من حالة ال�رصاع التي ت�شهدها دولة فل�سطني،
التي ُتعد من �أقدم ب�ؤر ال�رصاع يف العامل ،فقد ا�ستطاعت وزارة الرتبية
والتعليم تطوير عدد من اال�سرتاتيجيات ملواجهة و�إدارة الأزمات
املختلفة ،الناجتة عن �سيا�سة االحتالل املزمن لأرا�ضيها� ،إال �أنه
يف حقيقة الأمر� ،أن الأزمات ال�سابقة قد �أثرت على �إمكانيات الدولة
ومواردها ،ويظهر ذلك من خالل :الأبنية املدر�سية غري املالئمة
ال�ستيعاب �أعداد التالميذ املتزايدة �سنوياً ،واكتظاظ ال�صفوف،
وانخفا�ض امل�ستوى التعليمي للطلبة ،وانقطاع التعليم لفرتات خالل
العام الدرا�سي ،ون�سبة ح�ضور الطلبة منخف�ضة ،خا�صة يف جانب
الذكور ،كما يواجه املعلمون عجزاً يف �إمتام املقررات الدرا�سية وفق ًا
للخطة الدرا�سية املو�ضوعة ،بالإ�ضافة �إىل عدم قدرة بع�ض املعلمني
والطلبة على الو�صول �إىل مدار�سهم؛ نتيجة ملمار�سات االحتالل
 Ma-؛ Affouneh, Salha, & Khlaif, 2021؛(Arar & Orucu, 2021

). hamid, 2021
ومنذ مطلع عام 2020م� ،أ�سهمت جائحة كوفيد 19-يف
�إحداث عدد من الأزمات الإ�ضافية ملنظومة التعليم يف الوطن العربي
ب�شكل خا�ص ،ومعظم دول العامل ب�شكل عام ،فقد �أ�ضافت اجلائحة
الكثري من الأعباء على م�ؤ�س�ساتنا التعليمية ،فحالة �إغالق املدار�س
ت�سهم يف ازدياد الفجوات التعليمية بني الطلبة ،و�إىل ت�ضخم م�ستوى
الفاقد التعليمي ،و�إىل �إحداث حالة من عدم تكاف�ؤ فر�ص التعليم بني
الطلبة ،ويف خ�ضم حالة فريدة مل ي�شهدها عاملنا املعا�رص ،منذ
انتهاء احلرب العاملية الثانية ،ظهرت احلاجة لتوظيف التعليم عن
ُبعد بو�صفه املنقذ حلالة التوقف التعليمي امل�ستمر منذ بداية عام
2020م ،وكو�سيلة ل�ضمان ا�ستمرار التعليم خالل فرتة اجلائحة.
لقد �أ�صبح التعليم عن ُبعد هو النمط التعليمي ال�سائد خالل

جائحة كوفيد ،19-ونظراً لعدم وجود خربات حول طريقة التعليم
عن ُبعد ،بالإ�ضافة �إىل عدم توافر كثري من الإمكانيات املادية
لدى عدد من دول العامل ،ظهرت احلاجة �إىل �رضورة االهتمام
مبختلف فئات الطلبة (من مرحلة ريا�ض الأطفال وحتى نهاية
التعليم الثانوي)  ،من خالل تدريب الطلبة على ا�ستخدام تطبيقات
الإنرتنت ،وتوفري جميع املتطلبات املادية ،كمحاولة ل�سد
التفاوت بني الطبة ،ب�صورة قد ت�سهم يف زيادة م�شاركة الطلبة،
ولدفعهم على بذل اجلهد والن�شاط وال�سلوك؛ لتحقيق الأهداف
املرجوة ،ولالحرتاز من الآثار ال�سلبية حلالة التحول املفاجئ يف
التعليم ،ومنها :الت�رسب املدر�سي ،وانعزال املتعلم ،وقلة التفاعل
وامل�شاركة بالدرو�س الرقمية ،وم�شكلة عدم تكاف�ؤ الفر�ص
التعليمية ). (Zuo, Ma, Hu, & Luo ,2021
لقد ك�شفت اجلائحة ب�شكل وا�ضح �أهمية حتقيق التكاف�ؤ يف كل
تقدم
من التعليم والتدريب ،ويف حني ا�ستطاعت عدد من الدول حتقيق ٍ
كب ٍري يف حت�سني ر�أ�س املال الب�رشي على مدى ال�سنوات املا�ضية� ،إال
�أن هذه اجلائحة تهدد بخ�سارة املكا�سب التي �أُجنزت ب�شق الأنف�س،
ال �سيما اخلطوات الهادفة لت�ضييق الفجوات بني الطلبة ،فالأرقام
ت�شري �إىل زيادة معدالت الت�رسب املدر�سي ،وانعدام الأمن الغذائي،
وتنامي الفقر ،وقد ت�ؤدي هذه الآثار ال�سلبية �إىل خ�سارة التعلم،
نتيجة توقف ذهاب الطلبة �إىل املدار�س ،وعدم اكت�ساب املهارات
العملية ال�رضورية؛ لنمو �إمكانيات الطلبة و�شخ�صهم يف �سوق
العمل ،مما يحتم على الرتبويني و�صانعي القرار اال�ستثمار يف البنية
التحتية للتعلم الإلكرتوين؛ لت�شجيع التعلم مدى احلياة ،و�رضورة
�إ�صالح املناهج الدرا�سية و�إدارتها ،ب�صورة ت�سهم يف تقدمي مهارات
رقمية واجتماعية متنوعة ،و�رضورة اختيار حمتوى تعليمي
يت�صف باملرونة وال�شمول؛ ليتالءم مع مقت�ضيات الع�رص
ومتغرياته الطارئة & (SOSALE, BUNKER, MCDONALD
). RUBIANO, 2021
وي�شري �أبو �سارة ودويكات و�أبو �سارة (� )2021إىل وجود
الكثري من امل�شكالت التي تواجه التعليم العام يف فل�سطني ،خالل
جائحة كوفيد ،19-منها� :ضعف الإمكانيات والقدرات املتوفرة
لدى وزارة الرتبية والتعليم ب�شكل عام ،فدولة فل�سطني ُتعد من
الدول حمدودة املوارد املادية واالقت�صادية ،و ُتعاين يومي ًا من �آثار
االحتالل وال�رصاع ،مما ينعك�س على قدرتها يف توفري املتطلبات
الأ�سا�سية ،ال�ستمرار التعليم عن ُبعد ،خالل جائحة كوفيد،19-
فعدد املدار�س ب�شكل عام قليلة مقارنة ب�أعداد الطلبة ،وال�صفوف
الدرا�سية مكتظة ،وال يتوفر لدى الطلبة �أجهزة احلا�سوب ،بال�صورة
املنا�سبة ملتطلبات التعليم عن ُبعد ،وتكاليف خدمة الإنرتنت
مرتفعة ،مقارنة مع م�ستوى الدخل ،وعبء املعلم الأ�سبوعي كبري،
بالإ�ضافة �إىل عدم توافر خربات �سابقة لدى معظم املعلمني ،حول
�آلية ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم عن ُبعد� ،أو ت�صميم املحتوى
التعليمي الرقمي ،مما �أ�سهم يف بروز حتدي �صعب ومفاجئ لدى
�صانعي القرار؛ ملعاجلة طريقة �إعادة امل�سرية التعليمية خالل فرتة
اجلائحة ،من حيث امل�شكالت التكنولوجية الكثرية التي ظهرت خالل
ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعليم عن ُبعد ،وحاجة جميع املعلمني
والطلبة للتدريب ،و�رضورة توفري البنية التحتية التكنولوجية
الالزمة ،و�رضورة العمل على زيادة ثقة املعلمني والطلبة ب�أهمية
توظيف التكنولوجيا الرقمية يف التعليم ،خالل فرتة اجلائحة وما

109

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكتروني  -العدد ( - )16كانون الثاني 2022م

بعدها.
�إن حتقيق العدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص يف جمال التعليم،
ُيعد من �أهم املتطلبات التي �شغلت العامل �أجمع ،فال�س�ؤال املطروح
دائم ًا يتعلق بقدرة دول العامل على ت�أمني مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص
بالتعليم جلميع �أفرادها ،بغ�ض النظر عن دخلهم �أو جن�سهم �أو لونهم
�أو غري ذلك ،و�إن مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ال ي�شتمل يف جوهره على فر�صة
القبول بالتعليم فقط ،و�إمنا يتطلب �أي�ض ًا فر�ص ًا ال�ستمرارية التعليم،
وهذا يتطلب اهتمام ًا �أكرث بالفئات املجتمعية الأقل حظ ًا اجتماعيا
وثقافي ًا واقت�صادي ًا وتعليمي ًا (وهبه ، )2016 ،وتقوم الرتبية يف
املجتمعات املتقدمة على مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ،وذلك ب�أنه حق تكفله
الدولة ،من خالل توفري فر�ص التعليم املتكافئ لتنمية قدرات كل
فرد ،لأق�صى درجة ممكنة ميكن �أن ي�صل �إليها ح�سب قدراته ،بغ�ض
النظر عن امل�ستوى االقت�صادي �أو املايل �أو االجتماعي لذلك الفرد
(القحطاين. 2019( ،
وتكمن �أهمية تكاف�ؤ الفر�ص ،بتحقيقه مبد�أ العدالة وامل�ساواة
يف التعلم ،عن طريق التناف�س بني الطلبة للح�صول على املنافع
املن�شودة ،وكذلك �إزالة العقبات التي حتول دون ذلك ،وتكون
املناف�سة وفق ًا ملعايري ت�ساعد الطلبة باحل�صول على املنافع ،وال
متيل �إىل طلبة �أو جماعات دون غريهم لأي �سبب كان ،فتكاف�ؤ
الفر�ص يف التعليم ي�ؤدي لتحقيق حياة كرمية ورفاهية اجتماعية
جلميع الطلبة ،على اختالف م�ستوياتهم �أو �إمكانياتهم �أو �أماكن
�سكنهم (ح�سن. )2019 ،
وميكن امل�ساهمة يف حتقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،من
خالل ال�رشاكة املجتمعية مل�ؤ�س�سات املجتمع املحلي وامل�ؤ�س�سات
الأهلية ،والأحزاب ال�سيا�سية ،والنقابات العمالية واملهنية ،و�أولياء
الأمور ،واملجال�س املحلية وال�شعبية ،وامل�ؤ�س�سات الإعالمية،
وغريها من امل�ؤ�س�سات التي لها �رشاكة مع الدولة� ،إذ ت�سهم يف توفري
التعليم املنا�سب لقدرات املتعلمني ،وامل�ساهمة يف العدالة للقبول
بامل�ؤ�س�سات التعليمية ،وتهيئة املناخ املنا�سب للتعليم (وهبه،
� ، )2016إذ ت�شري درا�سة بريد�سل (� )Birdsall, 2014إىل �أن �سبب
تقدم التعليم يف دول النمو الآ�سيوية (تايوان و�سنغافورة وهوجن
كوجن وكوريا اجلنوبية) هو حتقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،من
خالل ال�رشاكة املجتمعية يف جماالت :التمويل والتخطيط والتطوير،
واال�ستثمار يف التعليم ،ويف �صنع قرارات التعليم وحتقيق جودته.
�إن تطبيق ال�رشاكة املجتمعية ،وتوثيق العالقات بني
امل�ؤ�س�سات التعليمية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،هي منهج حديث،
ت�أخذ به الدول املتقدمة حلل م�شكالتها التعليمية وحتقيق مبد�أ
تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية بني �أفرادها ،ولالرتقاء والتميز بجودة
العملية التعليمية (وهبه . )2016 ،وي�شري ديفيد ()David, 2013
�إىل �أن العوامل املجتمعية النابعة من خارج املدر�سة ،هي ال�سبب
يف امل�شكالت الرتبوية ،وف�شل جهود الإ�صالح املدر�سي ،وذلك لعدم
امل�ساواة يف دخل الأفراد ،مما ي�ؤثر �سلب ًا على انخفا�ض م�ستويات
املعي�شة لأغلب �أ�رس الطلبة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أف�ضل طريقة
لتح�سني املدار�س الأمريكية ،هو توفري فر�ص العمل للأ�رس الفقرية،
وذلك لالرتقاء مب�ستوى معي�شتهم ،وتقدمي م�ساعدات لأبناء هذه
الأ�رس من خالل الربامج التي تعنى بهم ،وذلك مل�ساعدتهم للتغلب
على الفقر والبطالة ،ومتكني �أبنائهم للح�صول على فر�ص تعليمية

مكافئة لأقرانهم.
وعطف ًا على ما �سبق ،تناولت الكثري من الدرا�سات والأبحاث
ال�سابقة ،مو�ضوع م�ستوى تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،والعوامل امل�ؤثرة
فيها ،يف خمتلف دول العامل ،منها :درا�سة عبد احلميد و�شوقي
( )2021التي هدفت �إىل حتديد الفر�ص الرتبوية لأزمة كورونا
امل�ستجد ( )COVID-19من وجهة نظر طالبات جامعة حفر الباطن،
يف املجال التعليمي واالجتماعي والثقايف والريا�ضي والرتويحي،
وقد ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي ،حيث وزعا ا�ستبانة على
عينة قوامها ( )205طالبات من طلبة جامعة حفر الباطن ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة زيادة يف معدل حت�صيل الطالبات �أثناء الأزمة
واكت�سابهن مهارات التعلم الإلكرتوين ،واكت�ساب مهارات التكيف
الإيجابي مع الأزمة ،وامل�شاركة يف �أن�شطة تطوعية خلدمة املجتمع،
�إ�ضافة �إىل تنمية م�ستواهن الثقايف ،وزيادة وعيهن ب�أهمية ممار�سة
الريا�ضة؛ لتح�سني ال�صحة اجل�سمية والعقلية ،وكذلك الوعي ب�أهمية
ا�ستثمار وقت الفراغ والرتويح.
ودرا�سة عليوي ،جوابرة ،وعلوان ( )2021التي هدفت
للتعرف على واقع التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية
يف ظل جائحة كوفيد ،19-وت�أثريه على خمرجات التعليم من
وجهة نظر الطلبة ،وا�ستخدم الباحثون املنهج الو�صفي التحليلي،
وتكونت عينة الدرا�سة ( )88طالب ًا من طلبة اجلامعات الفل�سطينية،
و�أ�شارت الدرا�سة لوجود عدد من ال�سلبيات منها :عدم مالئمة التعليم
الإلكرتوين لطبيعة املقررات العملية ،وتقليل العالقات االجتماعية
والتفاعل الإيجابي بني الطلبة ،و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل �أن ت�أثري
التعلم الإلكرتوين على خمرجات التعليم كان متو�سط ًا ب�شكل عام،
و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
ُتعزى للمتغريات :اجلن�س والكلية واملرحلة الدرا�سية.
ودرا�سة �سليمان ،املغازي ،وال�سعودي ( )2020التي هدفت
�إىل التعرف على واقع تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،يف مرحلة التعليم
الأ�سا�سي بجمهورية م�رص العربية ،وذلك من خالل ر�صد ما حققه
املجتمع امل�رصي يف هذا املجال ،من خالل بيانات تطور �أعداد
الطلبة واملدار�س وال�صفوف يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي (االبتدائية
والإعدادية) يف القرى واملدن ،وهدفت الدرا�سة كذلك �إىل التو�صل
ملجموعة من الإجراءات والآليات؛ لتطبيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص
التعليمية يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،وقد ا�ستخدم الباحثون
املنهج الو�صفي ،وقد تو�صل البحث �إىل �أنه برغم جهود الدولة نحو
تطبيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص يف التعلم� ،إ َّال �أنه ما زال هناك الكثري
من ال�صعوبات التي تقف �أمام حتقيق التعليم الأ�سا�سي ،وتو�صل
البحث كذلك �إىل ر�صد بع�ض التحديات التي حتول دون حتقيق
ذلك ،منها :التحديات العن�رصية واالجتماعية ،وحتديثات ترتبط
باجلن�س واالنتماءات احلزبية �أو الأيدولوجية ،كذلك و�ضع جمموعة
من الآليات لتطبيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،يف مرحلة التعليم
الأ�سا�سي الذي يعترب هو املرحلة الدرا�سية التي يتج�سد فيها املعنى
احلقيقي لتكاف�ؤ الفر�ص.
ودرا�سة ال�شجراوي ( )2020التي هدفت �إىل التعرف على
م�ستوى تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،من خالل التعليم عن بعد ،يف ظل
جائحة كوفيد 19-من وجهة نظر الطلبة ،وا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي التحليلي ،كما ا�ستخدم ا�ستبانة مكونة من ( )24فقرة،
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أثر التعليم عن بُعد على مبدأ تكافؤ فرص تعلم الرياضيات
خالل جائحة كوفيد 19 -في محافظات شمال فلسطني

تكونت الدرا�سة من ( )300طالب وطالبة من طلبة حمافظة الزرقاء
يف الأردن ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة� :أن الدرجة الكلية مل�ستوى
تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ح�صلت على درجة متو�سطة� ،إذ بلغ املتو�سط
احل�سابي ( ، )2.31و�أظهرت نتائج الدرا�سة كذلك عدم وجود فروق
تعزى ملتغري اجلن�س ،وملتغري البيئة اجلغرافية ،كما �أظهرت نتائج
الدار�سة �أي�ض ًا وجود فروق تعزى ملتغري امل�ستوى التعليمي للأهل
وامل�ستوى املادي.
ودرا�سة �صالح ( )2020التي هدفت �إىل التعرف على مدى
جودة اخلدمات الإلكرتونية املقدمة عرب نظام التعلم عن بعد،
يف كلية الرتبية (ب�سوهاج) من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطالب ،وعالقته ببع�ض املتغريات� ،إذ ا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي ،وا�ستخدم ا�ستبانة وزعها على ( )50ع�ضواً من �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،و ( )200طالب وطالبة ،من طلبة دبلوم الت�أهيل
الرتبوي� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى جودة اخلدمات
الإلكرتونية للتعلم عن بعد ،من وجهة نظر الطلبة و�أع�ضاء هيئة
التدري�س حتققت بدرجة متو�سطة ،كما �أظهرت النتائج عدم وجود
فروق يف ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س ،تعزى �إىل متغري اجلن�س،
وم�ستوى دورات احلا�سوب املختلفة ،كما �أظهرت النتائج فروق تعزى
�إىل متغري الرتبة الأكادميية ،ل�صالح املدر�سني امل�ساعدين ،ووجود
فروق تعزى �إىل متغري التخ�ص�ص ل�صالح التخ�ص�صات الأدبية،
ووجود فروق تعزى �إىل م�ستوى دورات احلا�سوب املكت�سبة ،ل�صالح
امل�ستويات املتقدمة ،ومل تظهر النتائج فروق ًا بني تقديرات الطلبة
و �أع�ضاء هيئة التدري�س على الأداة ككل ،و�أن اخلدمات الإلكرتونية
اخلا�صة يف برنامج التعليم عن بعد ،ب�أم�س احلاجة �إىل املزيد من
عمليات البناء والتطوير.
وا�ستق�صت درا�سة �صباح ( )Sabbah, 2020تقييم التعليم
الإلكرتوين ،وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف التعليم االبتدائي
والثانوي يف فل�سطني ،يف �ضوء املبادرات التي تنتهجها املدار�س يف
مناهج التعليم الإلكرتوين ،واتبع الباحث املنهج النوعي ،وتكونت
عينة الدرا�سة من :مديري املدار�س واملعلمني والطلبة و �أ�رسهم يف
( )353مدر�سة و ( )283مبادرة ،وا�ستخدم الباحث املقابلة ك�أداة
للدرا�سة ،و�أ�شارت النتائج �إىل �أن التعلم الإلكرتوين و التكنولوجي
�شكال حتو ًال يف �سلوكيات املعلمني والطلبة ،و�إن ا�سرتاتيجيات التعلم
الن�شط بوا�سطتها جعلت التعليم �أكرث فاعلية ومتعة ،و�أ�شار املعلمون
�إىل �أنهم ما زالوا بحاجة �إىل مزيد من التدريب على مهارات القرن
احلادي والع�رشين ،و�أ�شارت كذلك �إىل وجود عقبات تتعلق بالبنية
التحتية للمدر�سة ،وكثافة املناهج والثقافة املدر�سية ،ولإحداث
التغيري يتوجب �إ�رشاك اجلميع يف اجلهود املبذولة؛ لتعزيز املهارات
املطلوبة ،و�إعادة ت�صميم املناهج الدرا�سية ،مع مراعاة املعرفة
وطرق التعليم والتقييم.
ودرا�سة م�رشف ( )2018التي هدفت �إىل و�ضع ت�صور
م�ستقبلي لدور التعليم املدمج ،يف حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص يف التعليم
اجلامعي امل�رصي ،وقد �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن التعليم النظامي
ب�صورته الراهنة ال يحقق هذا التكاف�ؤ ،و�أن الرتبية ب�شكلها التقليدي،
غري قادرة على �إتاحة الفر�ص التعليمية للجميع من �أجل التميز ،و�أن
مرهون باتباع مناذج و�صيغ تعليمية جديدة خمتلفة للتعليم،
الأمر
ٌ
بحيث يكون تعليم ًا للجميع تعاوني ًا عاد ًال مفتوح ًا ومتجدداً ،وتع ّد

�صيغة التعليم املدمج ،من ال�صيغ التي ا�ستطاعت الق�ضاء على
امل�شكالت التي تواجه التعليم اجلامعي امل�رصي ،وت�ؤدي الدور
الأمثل يف حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،و�أ�شارت الدرا�سة كذلك
�إىل �رضورة �إجراء املزيد من البحوث حول كيفية تفعيل التعليم
املدمج ،وبيان �أهميته ،مبا ي�سهم يف حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية.
ودرا�سة ( )Aksu & Canturk, 2015التي هدفت �إىل التعريف
مبعنى تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،والت�أكيد على �أن اخلدمات التعليمية
يجب �أن تكون متاحة لكل �شخ�ص دون متييز ،واعتبار ا�ستخدام
التكنولوجيا يف التعليم �أمراً هام ًا للو�صول �إىل املعرفة من قبل
الطلبة ،وت�سليط ال�ضوء على ما يتعلق بـت�أثري التكنولوجيا على
تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي،
حيث ا�ستخدما �أ�سلوب املقابلة الفردية مع �أ�سئلة مفتوحة ،و�أ�شارت
النتائج �إىل �أن التكنولوجيا كو�سيلة لتكاف�ؤ الفر�ص ،ت�ؤدي �إىل
زيادة الو�صول للمعرفة ،وزيادة يف جودة التعليم وفعاليته ،وتوفري
امل�ؤونة يف الو�صول �إىل املعرفة من خالل التعلم عن بعد.
ودرا�سة كنوبل و بروور ( )Kneppel & Brwwer,2011التي
هدفت �إىل الك�شف عن اجلهود املبذولة؛ لتوفري تكاف�ؤ الفر�ص
التعليمية يف والية كنتاكي ،وقد ا�ستخدم الباحثان �أ�سلوب �إجادة
القراءة والريا�ضيات كم�ؤ�رش للبيانات ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة:
�أن املدار�س التي تقع �ضمن املناطق الغنية التي متتلك الرثوات
املحلية ،يرتفع فيها حت�صيل الطلبة ب�صفة عامة ويف الريا�ضيات
خا�صة ،مقارنة بالطلبة يف املناطق الفقرية ،ويرجع ذلك �إىل امتالك
املدار�س الغنية للإمكانات املادية والتجهيزات ،ب�شكل �أكرب و�أف�ضل
من املدار�س يف املناطق الفقرية ،كما �أن املدر�سني ذوي اخلربات
العالية يعملون يف املدار�س الغنية ،يف حني يذهب املدر�سون من
ذوي اخلربات القليلة وغري امل�ؤهلني �إىل املدار�س الفقرية.
وتظهر مراجعة الأبحاث والدرا�سات ال�سابقة ،وجود الكثري
من العقبات والتحديات التي تواجه م�ساعي الدول يف ال�رشق
الأو�سط ب�شكل عام ،والدول العربية ب�شكل خا�ص ،نحو حتقيق مبد�أ
تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية بني الطلبة ،من بينها� :ضعف اخلدمات
الرقمية املقدمة للطلبة ،وعدم توفر متطلبات التعليم الذي يت�صف
«بالعدالة» ،وم�شكلة عدم امل�ساواة يف التعليم ،بالإ�ضافة �إىل ذلك،
�أبرزت الدرا�سات ال�سابقة للدور الهام والفاعل للإجراءات الهادفة
لتحقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية بني الطلبة ،يف حت�سني
خمرجات التعليم ،وحتقيقها للأهداف الرتبوية املن�شودة ،وقد
�أو�ضحت الدرا�سات ال�سابقة� ،أهمية ا�ستخدام التطبيقات الرقمية،
وبيئات التعليم عن ُبعد ،يف زيادة و�صول املعرفة واملعلومات
واخلربات �إىل جميع الطلبة ،بغ�ض النظر عن املكان �أو الزمان الذي
يتواجدون فيه.
وا�ستكما ًال للجهود البحثية ال�سابقة ،ت�أتي هذه الدرا�سة
لتتق�صى �أثر ممار�سة «التعليم عن ُبعد» على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص
تعليم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات �شمال
فل�سطني.

مشكلة الدراسة:
نبعت م�شكلة هذه الدرا�سة ،من واقع املتغريات والتحديات
التي تع�صف بالتعليم العام ب�شكل عام� ،أو ب�سبب ما فر�ضته جائحة
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كوفيد 19-ب�شكل خا�ص ،فقد �أ�شار تقرير منظمة اليوني�سكو� ،إىل
ت�أثر �أكرث من مليار ون�صف طالب يف العامل ،جراء �إغالق امل�ؤ�س�سات
التعليمية على �ضوء جائحة كوفيد ،19-وهو ي�شكل ما ن�سبته
( )87%من عدد الطلبة يف العامل ،و�أن ( )706مليون طالب ال
ي�ستطيعون االت�صال بالإنرتنت ،و�أن هذا التحول املباغت واملفاجئ
يف التعليم ،قد و�ضع الدول النامية ب�شكل عام �أمام حتديات كبرية،
حتتاج �إىل الكثري من الإجراءات واخلطوات؛ ل�ضمان حتقيق مبد�أ
عدالة التعليم بني خمتلف �رشائح الطلبة ؛ )UNESCO, 2020 A
). UNESCO, 2020 B
ويف تقرير جلهاز الإح�صاء الفل�سطيني ،فقد �أ�شار �إىل حوايل
ن�صف الأ�رس الفل�سطينية قد حرم �أطفالهم من امل�شاركة بالتعليم عن
ُبعد ،وذلك يعود �إىل عدم توافر متطلبات التعليم عن ُبعد ،وبالتحديد
�شبكة الإنرتنت ،و�أ�شار التقرير �أي�ضاً� ،إىل عدم م�شاركة ()22%
من الطلبة ب�سبب عدم قيام املعلمني بتنفيذ �أن�شطة تعليمية ،و
( )13%من الأ�رس كان عدم م�شاركة �أطفاهم عائداً �إىل عدم رغبتهم
واقتناعهم بجدوى التعليم عن ُبعد (اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني. )2020 ،
ويف تقرير لوزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية ،فقد
�أ�شار لعدد من التحديات التي تواجه جتربة التعليم عن ُبعد ،منها:
نق�ص اخلربات والتدريب للكوادر التعليمية ،وعدم توفر من�صات
تعليم �إلكرتوين فعالة ،وبطء �رسعة الإنرتنت ،و�صعوبة تنفيذ التقييم
الإلكرتوين ،و�ضعف مواكبة منظومة التعليم للثورة املعلوماتية
والتكنولوجية ،وعدم توافر تعليمات و�سيا�سات �سابقة تدعو �إىل
تفعيل العمل بالتعليم الإلكرتوين واملدمج (وزارة الرتبية والتعليم
العايل الفل�سطينية. )2021 ،
وبالرجوع �إىل عدد من الدرا�سات ال�سابق ة �(Aksu & Can
 Arar؛ Kneppel & Brwwer,2011؛ Antoninis, 2018؛turk, 2015

) & Orucu, 2021فقد �أ�شارت �إىل �رضورة االهتمام مببد�أ تكاف�ؤ
الفر�ص التعليمية لدى الطلبة ،من خالل توفري تعليم حديث يت�صف
بالعدالة والإن�صاف ملختلف �رشائح الطلبة ،بالإ�ضافة �إىل �رضورة
بناء �سيا�سات تربوية ،ت�سهم يف توفري امل�صادر التعليمية جلميع
الطلبة ،بغ�ض النظر عن الزمان واملكان الذي يتواجدون فيه ،مع
�رضورة االهتمام بالكثري من اجلوانب ،مثل :التدريب والدعم الفني
والتقني ،البنية التحتية الرقمية ،توفر امل�صادر املادية ال�رضورية،
وغريها من اجلوانب املرتبطة بالتعليم.
وباملقابل فقد �أو�صت الكثري من الدرا�سات ال�سابقة� ،إىل
�رضورة ا�ستخدام التطبيقات الرقمية يف فل�سطني وتوفري متطلباتها؛
لتحقيق مبد�أ العدالة والإن�صاف يف التعليم ،منها�( :أبو �سارة،
2021؛ Sabbah, 2020؛ عليوي ،جوابرة ،وعلوان2021 ،؛ �أبو �سارة
و�صاحلة2019 ،؛ �أبو �سارة ويا�سني. )2018 ،
وبناء على ما �سبق ،تتحدد م�شكلة الدرا�سة احلالية ،يف
ً
احلاجة ملعرفة �أثر ممار�سة «التعليم عن ُبعد» على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص
تعليم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات �شمال
فل�سطني.

أسئلة الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

● ●ما �أثر ممار�سة «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص
تعليم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات �شمال
فل�سطني؟
● ●هل توجد فروق بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على
مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف
حمافظات �شمال فل�سطني ،تعزى للمتغريات :اجلن�س وامل�ؤهل العلمي
واملرحلة الدرا�سية ،و�سنوات اخلربة؟
ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال الرئي�س ،الأ�سئلة الفرعية الآتية:
● ●هل توجد فروق بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على
مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف
حمافظات �شمال فل�سطني ،وفق ًا ملتغري اجلن�س؟
● ●هل توجد فروق بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على
مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف
حمافظات �شمال فل�سطني ،وفق ًا ملتغري املرحلة الدرا�سية؟
● ●هل توجد فروق بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على
مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف
حمافظات �شمال فل�سطني ،وفق ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي؟
● ●هل توجد فروق بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على
مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف
حمافظات �شمال فل�سطني ،وفق ًا ملتغري �سنوات اخلربة؟

فرضيات الدراسة:
♦ ♦ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ
فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات
�شمال فل�سطني ،تعزى ملتغري اجلن�س.
♦ ♦ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ
فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات
�شمال فل�سطني ،تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي.
♦ ♦ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ
فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات
�شمال فل�سطني ،تعزى ملتغري �سنوات اخلربة.
♦ ♦ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ
فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات
�شمال فل�سطني ،تعزى ملتغري التخ�ص�ص.

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق ما ي�أتي:
● ●التعرف على �أثر «التعليم عن ُبعد» على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص
تعليم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات �شمال
فل�سطني.
● ●معرفة الفروق بني �أثر «التعليم عن ُبعد» على مبد�أ تكاف�ؤ
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أثر التعليم عن بُعد على مبدأ تكافؤ فرص تعلم الرياضيات
خالل جائحة كوفيد 19 -في محافظات شمال فلسطني

فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات
�شمال فل�سطني ،وفق ًا لعدة متغريات.

أهمية الدراسة:
نبعت �أهمية هذه الدرا�سة من تقييمها جلانب �أ�سا�سي يف
ا�سرتاتيجية وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ،الهادفة ملواجهة
الآثار ال�سلبية جلائحة كوفيد ،19-وما نتج عنها من �إغالق
للم�ؤ�س�سات التعليمية ب�شكل كامل ،حيث ت�سعى الدرا�سة للوقوف
على درجة حتقيق التعليم عن ُبعد ،ملبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية يف
مادة الريا�ضيات ،مما قد ي�سهم يف توفري معلومات مهمة ل�صانعي
القرار واملخططني الرتبويني ،حول اجلوانب الإيجابية وال�سلبية التي
يت�ضمنها التعليم عن ُبعد ،يف �ضوء مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص املتاحة
�أمام الطلبة ،مما قد ي�ساعدهم الحق ًا يف تطوير القرارات وحت�سينها،
و�صو ًال للتعليم الذي يت�صف بالعدالة جلميع الطلبة.
وعالوة على ذلك ،قد ت�سهم نتائج هذه الدرا�سة يف لفت �أنظار
الباحثني يف العامل العربي ب�شكل عام ،ويف فل�سطني ب�شكل خا�ص،
نحو االهتمام مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،من خالل املعلومات
والنتائج واملقرتحات التي ت�سهم يف فتح املجال �أمام درا�سات
�أخرى ،تتعلق بالعملية التعليمية يف الظروف االعتيادية والطارئة.

حدود الدراسة:
مت جمع البيانات خالل الفرتة ما بني
�Ú Úأوالً :احلد الزماينّ :
2021 /4 /16م – 2021 /6 /26م.
Ú Úثانياً :احلد الب�رشي :طبقت الدرا�سة على جميع معلمي
ومعلمات الريا�ضيات ،العاملني يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم،
يف حمافظات �شمال فل�سطني.
مت حتديد ثالثة حماور �أ�سا�سية،
Ú Úثالثاً :احلد املو�ضوعيّ :
لأثر التعليم عن ُبعد ،على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات خالل
جائحة كوفيد 19-يف حمافظات �شمال فل�سطني ،وهي :الإجراءات
الإدارية والفنية ،وكفايات تعلم الريا�ضيات عن ُبعد وتعلمها ،وتوفر
�أدوات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد.

مصطلحات الدراسة:
◄◄�أوالً :التعليم عن ُبعدُ :يعرف املحمادي ( )2018مفهوم
التعليم عن ُبعد ،ب�أنه :تو�صيل املحتوى التعليمي واملعلومات
وال�رشوحات �إىل الطلبة عرب و�سيط تعليمي �إلكرتوين هو الإنرتنت،
بحيث يتمكن من الو�صول �إىل كل املعلومات يف �أي زمان ومكان.
و ُيعرف الباحثون مفهوم التعليم عن ُبعد ،ب�أنه� :إتاحة اخلربات
التعليمية واملحتوى الدرا�سي عرب و�سائل التكنولوجيا املختلفة؛
لكي ي�ستطيع الطلبة من ا�ستمرار التعلم يف �أي مكان �أو زمان
يتواجدون به.
◄◄ثانياً :تكاف�ؤ الفر�ص :يعرف الزعبي ( )2021م�صطلح
تكاف�ؤ الفر�ص ،ب�أنه� :أحد املبادئ املرتكزة على توفري فر�ص التعليم
لكافة �أبناء املجتمع ،من خالل مواجهة كافة العقبات الزمانية
واملكانية واالجتماعية والثقافية واالقت�صادية والعمرية ،والتي
حت ّد من قدرتهم على احل�صول على الفر�ص ب�صورة مت�ساوية،
ويمُ كن حتقيق ذلك من خالل �إ�ضافة �صيغ تعليمية قائمة على

التكنولوجيا الرقمية احلديثة .و ُيعرف تكاف�ؤ الفر�ص �إجرائياً ،ب�أنه:
�أحد مبادئ التعليم الأ�سا�سية ،التي ت�شري �إىل توفري جميع اخلربات
الرتبوية ،وم�صادر املعلومات جلميع الطلبة ب�صورة مت�ساوية
وعادلة ،بغ�ض النظر عن �أماكن تواجدهم �أو الإمكانيات املادية
وامل�ستويات االجتماعية والثقافية املختلفة بني الطلبة .ويقا�س
�إجرائي ًا با�ستبانة تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات ،والتي ت�ضمنت
ثالثة جماالت ،وهي :الإجراءات الإدارية والفنية ،وكفايات تعلم
الريا�ضيات عن ُبعد وتعلمها ،وتوفر �أدوات تعليم الريا�ضيات عن
ُبعد.
◄◄ثانياً :جائحة كوفيد – � :19أزمة �صحية عامة تهدد
العامل بانت�شار �رسيع لفايرو�س كورونا �أو ما ا�صطلح على ت�سميته
كوفيد– ،19و ُيع ّد فايرو�س كورونا من ف�صيلة الفايرو�سات التاجية
التي ت�سبب املر�ض للكائنات احلية ،وبالتحديد للإن�سان ،وينتقل
املر�ض عن طريق اال�ستن�شاق �أو االت�صال بقطرات م�صابة ،وتت�ضمن
الأعرا�ض الأكرث �شيوع ًا احلمى وال�سعال و�ضيق التنف�س و�أالم ال�صدر،
ترتاوح حدتها من نزالت الربد ال�شائعة� ،إىل الأمرا�ض الأ�شد فتك ًا
خا�صة ،مثل :متالزمة ال�رشق الأو�سط التنف�سية (،)Hejaz, 2020
و ُتعرف جائحة كوفيد–  19يف �ضوء هذه الدرا�سة �إجرائياً ،ب�أنها:
�أزمة عاملية� ،سببها فايرو�س كورونا يحدث عدوى �شديدة باجلهاز
التنف�سي ،مما �أدى �إىل حدوث ا�ضطراب غري م�سبوق يف التعليم العام
يف فل�سطني ،وذلك من خالل �إغالق امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وابتعاد
الطلبة عن مدار�سهم.

إجراءات الدراسة:
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي؛ بهدف
● ●�أوالً :منهج الدرا�سةّ :
ا�ستق�صاء م�ستوى حتقيق التعليم عن ُبعد ،ملبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعليم
الريا�ضيات ،من وجهة نظر املعلمني يف حمافظات �شمال فل�سطني.
● ●ثانياً :جمتمع الدرا�سة :تكون جمتمع الدرا�سة احلالية،
من جميع معلمي ومعلمات الريا�ضيات العاملني يف مدار�س وزارة
الرتبية والتعليم الفل�سطينية ،يف املحافظات ال�شمالية ،حيث بلغ
عددهم حوايل ( )34609معلم ًا ومعلمة (وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية . )2020 ،خالل العام الدرا�سي 2021 - 2020م.
● ●ثالثاً :عينة الدرا�سة :مت اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة
الع�شوائية الب�سيطة ،حيث قام الباحثون بت�صميم اال�ستبانة ب�صورة
مت �إن�شاء رابط �إلكرتوين خا�ص بها؛ نظراً للظروف
�إلكرتونية ،و ّ
اخلا�صة التي احدثتها جائحة كوفيد ،19-التي حتتم التوا�صل مع
مت التوا�صل مع معلمي الريا�ضيات وم�رشفيها
املعلمني عن ُبعد ،و ّ
ك ّل يف منطقته ،عرب الربيد الإلكرتوين �أو املجموعات التي قامت
وزارة الرتبية والتعليم ب�إن�شائها عرب تطبيق التيمز (� ، )Teamsأو
با�ستخدام املجموعات اخلا�صة باملعلمني ،عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،وت�ألفت العينة ب�صورتها النهائية من ( )152معلم ًا
ومعلمة ملادة الريا�ضيات ،ويو�ضح اجلدول ( )1و�صف عينة الدرا�سة
تبع ًا ملتغرياتها اخلارجية.
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املتغري
اجلن�س

املرحلة
الدرا�سية

امل�ؤهل العلمي

�سنوات اخلربة

جدول ()1

جدول ()3

توزيع أفراد عينة الدراسة

تقدير فترات مستوى تكافؤ الفرص التعليمية

امل�ستوى

العدد

الن�سبة املئوية

الفرتة

التقدير

ذكر

62

40.8%

2.33 - 1

منخف�ض

�أنثى

90

59.2%

3.67 - 2.34

متو�سط

�أ�سا�سية دنيا

30

19.7%

5 - 3.68

مرتفع

�أ�سا�سية عليا

71

46.7%

ثانوية

51

33.6%

دبلوم متو�سط

10

6.6%

بكالوريو�س

94

61.8%

درا�سات عليا

48

31.6%

�أقل من � 5سنوات

24

15.8%

من � 10 – 5سنوات

28

18.4%

�أكرث من � 10سنوات

100

65.8%

● ●رابعاً� :أداة الدرا�سة (ا�ستبانة تكاف�ؤ فر�ص  تعليم
الريا�ضيات)  :قام الباحثون بت�صميم اال�ستبانة ،ك�أداة للدرا�سة
من خالل الرجوع �إىل عدد من الدرا�سات ال�سابقة التي لها عالقة
مبو�ضوع الدرا�سة منها( :عبداحلميد و�شوقي2021 ،؛ ال�شجراوي،
2020؛ �أبو �سارة ودويكات و�أبو �سارة  )2021وتكونت ا�ستبانة
تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،يف �صورتها الأولية من ق�سمني �أ�سا�سيني،
هما:

● ●�صدق �أداة الدرا�سة :قام الباحثون بالت�أكد من �صدق
ا�ستبانة تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات ،يف حمافظات �شمال
فل�سطني ،من خالل ا�ست�شارة جمموعة من املتخ�ص�صني يف علم
الرتبية ،من حملة درجتي :الدكتوراة واملاج�ستري ،بلغ عددهم ()7
حمكمني ،من بينهم �أع�ضاء هيئة تدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية،
بالإ�ضافة �إىل م�رشفني تربويني يف وزارة الرتبية والتعليم
الفل�سطينية ،وقد طلب منهم �إبداء �آرائهم ومقرتحاتهم ،حول عدد
من اجلوانب املرتبطة باال�ستبانة ،مثل :ال�صياغة اللغوية للمفردات،
ومدى انتماء املفردات لكل حمور من حماور اال�ستبانة الثالثة ،وعما
مت جمع مالحظات
�إذا كان هناك اقرتاح لإ�ضافة فقرات جديدة ،و ّ
بناء عليها.
املحكمني واقرتاحاتهم ،و ّ
مت تعديل اال�ستبانة ً
مت التحقق من ثبات ا�ستبانة تكاف�ؤ
● ●ثبات اال�ستبانةّ :
الفر�ص التعليمية يف مادة الريا�ضيات ،من خالل ح�ساب معادلة
(�ألفا كرونباخ)  ،واجلدول ( )4يبني معامالت ثبات اال�ستبانة ككل،
ويف كل حمور من حماورها ،ك ّل على حدة.
جدول ()4
معامالت الثبات تكافؤ الفرص التعليمية ،وفي كل محور من محاورها ّ
كل على حدة.

رقم املحور

 الق�سم الأول :ت�ضمن معلومات عامة عن املعلم ،وهي:
اجلن�س ،املرحلة الدرا�سية ،امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلربة.
 الق�سم الثاين :تكون من ( ، )40فقرة موزعة على ثالثة
حماور رئي�سية ،واجلدول ( )2يو�ضح تلك املحاور.

عدد الفقرات جمال الفقرات

1

الإجراءات الإدارية والفنية

10

10 - 1

2

كفايات تعلم الريا�ضيات عن ُبعد وتعلمها

19

29 - 11

3

توفر �أدوات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد

11

40 - 30

2

كفايات تعلم الريا�ضيات عن ُبعد وتعلمها

.94

3

توفر �أدوات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد

.90
.95

يت�ضح من اجلدول (� ، )4أن معامالت الثبات تراوحت بني
( ، )0.94 - 0.87بينما بلغت قيمة معامل الثبات ال�ستبانة تكاف�ؤ
الفر�ص التعليمية ككل ( ، )0.95وهي قيمة مقبولة تربوي ًا لأغرا�ض
الدرا�سة (�شعيب و�شعيب. )2016 ،

المحاور التي تضمنتها استبانة تكافؤ الفرص التعليمية

الرقم

1

الإجراءات الإدارية والفنية

.87

اال�ستبانة ككل

جدول ()2

ا�سم املحور

ا�سم املحور

معامل الثبات

متغريات الدراسة:

مت حتديد ثالث فرتات (منخف�ض ،متو�سط ،مرتفع) ؛ للف�صل
و ّ
بني امل�ستوى املرتفع واملنخف�ض حيث بلغ طول الفرتة (، )1.33
واعتمد الباحثون التقديرات الآتية للف�صل بني الدرجات:

Ú Úاملتغريات امل�ستقلة:
 اجلن�س ،وله م�ستويان (ذكر و�أنثى) .
 املرحلة الدرا�سية ،ولها ثالثة م�ستويات (�أ�سا�سية دنيا،
�أ�سا�سية عليا ،ثانوية) .
 امل�ؤهل العلمي ،وله ثالثة م�ستويات (دبلوم متو�سط،
بكالوريو�س ،درا�سات عليا) .
 �سنوات اخلربة ،ولها ثالثة م�ستويات (�أقل من � 5سنوات،
من � 10 – 5سنوات� ،أكرث من � 10سنوات) .
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Ú Úاملتغري التابع :م�ستوى تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات،
من وجهة نظر معلمي الريا�ضيات يف حمافظات �شمال فل�سطني.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄�أوالً :للإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة البحث ،ون�صه:
«ما �أثر ممار�سة «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعليم
الريا�ضيات ،من وجهة نظر املعلمني يف حمافظات �شمال فل�سطني
مت ا�ستخراج
ككل ،ويف ك ّل حمور من حماورها الفرعية ،ك ّل على حدة» ّ
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،والن�سب املئوية لأثر
التعليم عن ُبعد ،على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات ككل ،ويف
كل جمال من جماالت اال�ستبانة ،ك ّل على حدة.
وي�شري اجلدول ( )5التايل �إىل املتو�سط احل�سابي ،واالنحراف
املعياري ،والن�سبة املئوية والرتتيب ،لأثر التعليم عن ُبعد ،على مبد�أ
تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات من وجهة نظر املعلمني يف حمافظات
�شمال فل�سطني ككل ،ويف ك ّل حمور من حماورها الفرعية ،ك ّل على
حدة.
جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب ألثر التعليم عن بُعد ،على مبدأ تكافؤ
فرص تعلم الرياضيات من وجهة نظر المعلمين في محافظات شمال فلسطين ككل ،وفي ّ
كل
محور من محاورها الفرعيةّ ،
كل على حدة.

رقم
املجال
1
2
3

ا�سم املحور
الإجراءات الإدارية
والفنية
كفايات تعلم الريا�ضيات
عن ُبعد وتعلمها
توفر �أدوات تعليم
الريا�ضيات عن ُبعد

الدرجة الكلية لال�ستبانة

الرتتيب

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

امل�ستوى

2

3.15

.72

متو�سط

1

3.72

.67

مرتفع

3

3.12

.82

متو�سط

3.33

.63

متو�سط

يتبني من اجلدول (� )5أن الدرجة الكلية مل�ستوى حتقيق
التعليم عن ُبعد ،ملبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات ،من وجهة نظر
املعلمني يف حمافظات �شمال فل�سطني ككل ،قد �أتت بدرجة متو�سطة،
حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ( ، )3.33وانحراف معياري بلغ
( ، )0.63وفيما يتعلق باملحاور الفرعية ،جاء حمور «كفايات تعلم
الريا�ضيات عن ُبعد وتعلمها» يف املرتبة الأوىل من حيث م�ستوى
حتقيق التعليم عن ُبعد ،ملبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات ،حيث
بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.72بانحراف معياري ( )0.67وبدرجة
تكاف�ؤ متو�سطة ،يليه حمور «الإجراءات الإدارية والفنية» مبتو�سط
ح�سابي ( )3.15وانحراف معياري ( )0.72وبدرجة تكاف�ؤ متو�سطة،
يليه حمور «توفر �أدوات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد» مبتو�سط ح�سابي
( )3.12وانحراف معياري ( )0.82وبدرجة تكاف�ؤ متو�سطة.
ويمُ كن تف�سري ت�أثري التعليم عن ُبعد ،على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص
تعلم الريا�ضيات بدرجة متو�سطة ،لوجود الكثري من العوامل
والتحديات ،التي ت�ؤثر ب�صورة حقيقية على تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية،
وي�أتي يف مقدمتها :الفجوة الرقمية بني خمتلف �رشائح الطلبة يف
فل�سطني ،فالإمكانات املادية متباينة �إىل درجة كبرية بني الطلبة،
مما ي�ؤثر بالتايل على قدرتهم يف توفري املتطلبات الأ�سا�سية للتعلم
عن ُبعد ،مثل� :أجهزة احلا�سوب ،واال�شرتاك ب�رسعة الإنرتنت املالئمة

للتعليم خالل فرتة اجلائحة ،هذا من جانب ،ومن جانب �آخر ،ف�إن
دولة فل�سطني ُتع ّد من الدول القليلة يف العامل التي تعاين من �آثار
االحتالل وال�رصاع ب�صورة م�ستمرة منذ �سنوات طويلة ،مما ي�ؤثر
على قدرة الدولة و�إمكانياتها يف توفري تعليم يت�صف بالعدالة،
من حيث الإمكانيات واخلدمات املقدمة للمعلمني والطلبة ،ويظهر
ذلك جلي ًا يف �ضعف البنية التحتية الرقمية ،وقلة عدد املدار�س،
واكتظاظ ال�صفوف الدرا�سية ،وزيادة عبء املعلم ،بالإ�ضافة �إىل
عدم توفر خربات �سابقة ،لدى املعلمني والطلبة ال�ستخدام الأدوات
الرقمية يف التعليم عن ُبعد ،نتيجة قلة التدريب امل�سبق ،على
مواجهة ظروف ت�شبه الأزمة احلالية امل�ؤثرة يف م�سرية التعليم،
مما �أ�سهم بالتايل يف �إيجاد حالة من التخبط ،واحلرية ،وعدم
اليقني حول �آليات ا�ستخدام الأدوات الرقمية ،وطرقها يف التعليم
ب�شكل عام ،وتعليم الريا�ضيات ب�شكل خا�ص .وين�سجم هذا التف�سري
مع نتائج الكثري من الدرا�سات ال�سابقة (عليوي ،جوابرة ،وعلوان،
2021؛ ال�شجراوي2020 ،؛ ؛Affouneh, Salha, & Khlaif, 2021
 Arar & Orucu, 2021؛ )Shraim & Crompton, 2020التي �أ�شارت
�إىل الكثري من التحديات التي ت�ؤثر �سلبي ًا على جودة التعليم ،وتكاف�ؤ
الفر�ص خالل جائحة كوفيد 19-يف فل�سطني ،منها :انخفا�ض
املوارد املادية واالقت�صادية ،الناجتة عن معاناة فل�سطني من �آثار
االحتالل وال�رصاع مما انعك�س على قدرة الدولة و�إمكانياتها نحو
توفري املتطلبات الأ�سا�سية ،ال�ستمرار التعليم يف مثل هذه الظروف
الطارئة ،فالعدد الكلي للمدار�س التعليمية قليل مقارنة بعدد الطلبة،
وال�صفوف مكتظة ،وال تتوفر فيها �أجهزة احلا�سب الآيل ،بال�صورة
املنا�سبة ملتطلبات التعليم عن ُبعد ،بالإ�ضافة �إىل م�شكلة عدم توافر
خربات �سابقة لدى كثري من املعلمني والطلبة ،حول كيفية توظيف
التطبيقات الرقمية يف التعليم عن ُبعد� ،أو طريقة ت�صميم املحتوى
التعليمي التفاعلي.
ويف جمال تعليم الريا�ضيات ،ف�إن امل�شكلة تزداد و�ضوحاً،
وتزداد من خاللها الفجوات بني الطلبة ،فتعليمها عن ُبعد يتطلب
حمتوى تعليمي تفاعلي يتالءم مع كل مرحلة درا�سية على حدة،
وتوفري لوح تفاعلي ريا�ضي ،ي�ساعد املعلمني على كتابة املعادالت
الريا�ضية و�رشحها ومتثيلها ،والذي يقابله �ضيق وقت اللقاءات
املتزامنة� ،أو عدم توفر برامج ميكنها من معاجلة هذا املحتوى� ،أو
�صعوبة متابعة التغذية الراجعة لدى جميع الطلبة ،بالإ�ضافة �إىل
مت ا�ستخدامها خالل
�أن كثرياً من التطبيقات الرقمية الريا�ضية التي ّ
مت ت�صميمها على هيئة قوالب تعليمية عامة ،ال
فرتة اجلائحة ،قد ّ
تخت�ص مبرحلة درا�سية معينة �أو در�س معني ،مما ي�ستلزم تدريب
الطلبة على كثري من املهارات ،التي تكون خارج املحتوى الدرا�سي
املطلوب من الطلبة �إتقانه ،ويتفق هذا التف�سري مع نتائج درا�سة
كنوبل و بروور ( )Kneppel & Brwwer,2011التي �أ�شارت �إىل �أن
تعليم الريا�ضيات وخمرجاتها ،تت�أثر ب�صورة كبرية مبدى توافر
الإمكانات املادية والتجهيزات اخلا�صة بتعلمها وتعليمها.
�أما من حيث ما �أظهرته نتائج الدرا�سة حول كل حمور من
حماور «م�ستوى حتقيق التعليم عن ُبعد ،ملبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعليم
الريا�ضيات ،من وجهة نظر املعلمني يف حمافظات �شمال فل�سطني»
فقد �أتت املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والرتب
ودرجة التكاف�ؤ ،للفقرات املكونة لكل حمور على حدة ،كما ي�أتي:
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احملور األول :اإلجراءات اإلدارية والفنية:
ي�شري اجلدول (� )6إىل املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،والرتتيب ،وم�ستوى التكاف�ؤ للفقرات املكونة للمحور
الأول من حماور م�ستوى حتقيق التعليم عن ُبعد ،ملبد�أ تكاف�ؤ فر�ص
تعليم الريا�ضيات (الإجراءات الإدارية والفنية) من وجهة نظر
املعلمني يف حمافظات �شمال فل�سطني.
جدول ()6
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والترتيب ،ومستوى التكافؤ لمحور اإلجراءات
اإلدارية والفنية

رقم
الفقرة

الفقرة

مدة اللقاءات املتزامنة
 1منا�سبة لتعليم الريا�ضيات
عن ُبعد
ُيبلغ الطلبة م�سبق ًا مبوعد
 2اللقاءات املتزامنة بفرتة
كافية
ُتعدل �أوقات اللقاءات
 3املتزامنة ب�صورة تراعي
ظروف الطلبة املختلفة
يراعي عدد اللقاءات
املتزامنة الأ�سبوعية
4
خ�صو�صية تعليم الريا�ضيات
عن ُبعد
حمتوى الرزم التعليمية
( 5املتمازجة) منا�سب لتعليم
الريا�ضيات عن ُبعد
�أتلقى الدعم فني للم�شكالت
 6التي تواجهني خالل فرتة
التعليم عن ُبعد
تراعي قرارات الإدارة
 7الرتبوية خ�صو�صية تعليم
الريا�ضيات عن ُبعد
تخ�ص�ص الإدارة الرتبوية
م�صادر تعليمية خا�صة
8
بالطلبة ذوي القدرات
املنخف�ضة
يح�صل الطلبة على تدريب
متوا�صل حول �آلية ا�ستخدام
9
�أدوات تعليم الريا�ضيات
عن ُبعد
تخ�ص�ص الإدارة الرتبوية
برامج تعليمية خا�صة
10
بالطلبة ذوي االحتياجات
اخلا�صة
الدرجة الكلية ملحور الإجراءات
الإدارية والفنية

الرتتيب

وتظهر نتائج اجلدول ( )6ال�سابق ،الكثري من اجلوانب التي
�أ�سهمت يف جعل م�ستوى تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات ،ال ت�صل
�إىل امل�ستوى امل�أمول من جانب الإجراءات الإدارية والفنية ،ومنها:
عدم و�ضوح الر�ؤية الرتبوية ،حيث ات�صفت بع�ض الإجراءات خالل
الفرتة الأوىل للجائحة بال�ضبابية ،وعدم الو�ضوح ،والتخبط يف
بع�ض القرارات والإجراءات ال�صادرة عن وزارة الرتبية والتعليم،
بالإ�ضافة �إىل عدم مالءمة بع�ض القرارات الرتبوية ،خل�صو�صية
تعلم مادة الريا�ضيات عن ُبعد ،من حيث :مدة اللقاءات املتزامنة
التي ال تكفي لتعليم الريا�ضيات ب�صورة مالئمة ،وعدم توفر الدعم
الفني للمعلمني والطلبة على ا�ستخدام التطبيقات الريا�ضية الرقمية،
خالل فرتة التعليم عن ُبعد ،وقلة امل�صادر التعليمية املخ�ص�صة
للطلبة ذوي القدرات املنخف�ضة �أو ذوي االحتياجات اخلا�صة.
ويتفق هذا التف�سري مع نتائج درا�سة (Affouneh, Salha, & Khlaif,
 )2021التي �أ�شارت �إىل �أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية ،خالل بداية اجلائحة كانت تفتقر للتعليمات
الوا�ضحة �أو التوقعات امل�ستقبلية لآلية تنفيذها ،مما ترك الباب
مفتوح ًا �أمام امل�ؤ�س�سات التعليمية لتطوير خطط تعليمية خا�صة
بها ،وتتفق هذه النتيجة �أي�ضاً ،مع نتائج درا�سة �أبي �سارة ودويكات
مت اتخاذها
و �أبي �سارة ( )2021التي �أ�شارت �إىل �أن الإجراءات التي ّ
خالل فرتة جائحة كوفيد 19-كانت تت�صف بالغمو�ض واالرتباك،
وعدم مالءمتها لواقع الإمكانيات املتاحة على �أر�ض الواقع ،مما
�أ�سهم يف ت�ضارب �أ�سلوب التعليم عن ُبعد امل�ستخدم يف كل مدر�سة،
و�إىل وجود تفاوت يف �أداء املعلمني ،وفق ًا لإمكانياتهم وقدراتهم
يف توظيف �أدوات التعليم عن ُبعد ،و�إىل �إحداث حالة من الإرباك
لدى املعلمني والطبة ،و�أ�شارت �أي�ض ًا �إىل �أن التدريب الذي تلقاه
الطلبة ال ُيعد كافي ًا لتطبيق التعليم عن ُبعد ب�صورة �شاملة ،حتقق
�رشوط التحول من التعليم الوجاهي �إىل التعليم عن ُبعد ،مما ي�سهم
بالتايل يف عدم حتقيقها لكثري من اجلوانب املرتبطة مببد�أ العدالة
يف التعليم.

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري التكاف�ؤ

5

3.13

1.14

متو�سط

1

4.39

.75

مرتفع

3

3.49

1.05

متو�سط

2

3.51

1.04

متو�سط

4

3.23

1.04

متو�سط

6

3.09

1.14

متو�سط

7

2.93

1.07

متو�سط

9

2.57

1.07

متو�سط

8

2.63

1.10

متو�سط

10

2.51

1.04

متو�سط

3.15

.72

متو�سط

الطلبة م�سبق ًا مبوعد اللقاءات املتزامنة بفرتة كافية « ك�أكرث
متو�سط ح�سابي ،حيث بلغ قيمتها ( )4.39تلتها الفقرة رقم (، )2
ون�صها« :يراعي عدد اللقاءات املتزامنة الأ�سبوعية خ�صو�صية تعليم
الريا�ضيات عن ُبعد» مبتو�سط ح�سابي بلغت قيمته ( ، )3.51بينما
ح�صلت الفقرة رقم ( ، )10ون�صها« :تخ�ص�ص الإدارة الرتبوية برامج
تعليمية خا�صة بالطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة» ،والفقرة رقم
( ، )8ون�صها« :تخ�ص�ص الإدارة الرتبوية م�صادر تعليمية خا�صة
بالطلبة ذوي القدرات املنخف�ضة» على �أقل متو�سط ح�سابي ،بلغت
قيمتهما ( )2.51و ( )2.57على الرتتيب.

احملور الثاني :كفايات تعلم الرياضيات عن بُعد وتعليمها:

يت�ضح من اجلدول (� ، )6أن درجة الكلية ملحور الإجراءات
الإدارية والفنية ،كانت متو�سطة ب�شكل عام ،وتراوحت قيم
املتو�سطات احل�سابية للفقرات املكونة لهذا املحور ما بني (2.51
  ، )4.39وهذه املتو�سطات احل�سابية تقع �ضمن فئات اال�ستجابة:منخف�ضة ومرتفعة جداً ،وقد جاءت فقرة رقم ( )2ون�صهاُ « :يبلغ

ي�شري اجلدول (� )7إىل املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،والرتتيب ،وم�ستوى التكاف�ؤ ،لفقرات املحور الثاين من
حماور م�ستوى حتقيق التعليم عن ُبعد ،ملبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعليم
الريا�ضيات (كفايات تعلم الريا�ضيات عن ُبعد وتعليمها) من وجهة
نظر املعلمني يف حمافظات �شمال فل�سطني.
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د .حسام توفيق حرز اهلل
د .عبد الرحمن محمد أبو سارة
أ .لؤي منر دويكات

أثر التعليم عن بُعد على مبدأ تكافؤ فرص تعلم الرياضيات
خالل جائحة كوفيد 19 -في محافظات شمال فلسطني

جدول ()7

رقم
الفقرة

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والترتيب ،ومستوى التكافؤ لمحور كفايات
تعلم الرياضيات عن بُعد وتعليمها

رقم
الفقرة
11

12

13
14

15
16
17

18
19
20

21

22
23
24
25

26

27

28

الفقرة
لدي القدرة على م�شاركة
املحتوى التعليمي على �شبكة
الإنرتنت
�أمتلك اخلربة الكافية؛
لت�صميم مواقف تعليمية
تراعي خمتلف م�ستويات
الطلبة
يتمكن الطلبة من الدخول �إىل
اللقاءات املتزامنة ب�سهولة
�أحر�ص على حتديث الأن�شطة
التعليمية؛ لتوافق قدرات
الطلبة املختلفة
�أقوم بت�سجيل اللقاءات
املتزامنة لي�شاهدها الطلبة
الحق ًا
�أ�ستطيع �إدارة اللقاءات
التعليمية املتزامنة عن ُبعد
�أ�ستخدم التطبيقات
التفاعلية؛ ل�رشح املحتوى
خالل اللقاءات املتزامنة
لدي القدرة على مواجهة
امل�شكالت التقنية خالل
اللقاءات املتزامنة
�أ�شارك الطلبة يف تنفيد
الأن�شطة الريا�ضية عن ُبعد
�أتوا�صل مع الطلبة الذين
يتغيبون عن اللقاءات
املتزامنة
�أمتلك املهارات الالزمة
للتعامل مع خمتلف املواقف
التعليمية خالل اللقاءات
املتزامنة
لدى الطلبة القدرة على
التفاعل مع املحتوى
التعليمي عن ُبعد
�أحر�ص على تنمية مهارات
التعلم الذاتي لدى الطلبة
�أ�ستخدم �أدوات متنوعة
لقيا�س �أداء الطلبة عن ُبعد
�أراعي تنوع املثريات
التعليمية خالل اللقاءات
املتزامنة
�أراعي الفروق الفردية بني
الطلبة خالل التح�ضري
للح�ص�ص التعليمية عن ُبعد
ميتلك الطلبة القدرة على
اال�ستجابة للإختبارات
الريا�ضية عن ُبعد
�أ�ستمع �إىل امل�شكالت التي
تواجه الطلبة خالل اللقاءات
املتزامنة

الرتتيب

�أعمل على ح ّل امل�شكالت
 29التي تواجه الطلبة خالل
تعلم الريا�ضيات عن ُبعد
الدرجة الكلية ملحور كفايات تعلم
الريا�ضيات عن ُبعد وتعليمها

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري التكاف�ؤ

2

4.10

.83

مرتفع

14

3.66

1.04

متو�سط

12

3.69

1.01

متو�سط

7

3.79

.84

مرتفع

13

3.67

1.14

متو�سط

1

4.18

.81

مرتفع

4

3.85

.95

مرتفع

15

3.63

1.03

متو�سط

8

3.78

1.00

مرتفع

18

3.40

1.04

متو�سط

11

3.71

.900

مرتفع

19

3.39

1.09

متو�سط

6

3.80

.86

مرتفع

17

3.55

.980

متو�سط

9

3.77

.92

مرتفع

5

3.82

.91

مرتفع

20

3.21

1.06

متو�سط

3

3.95

.80

مرتفع

الفقرة

الرتتيب
10

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري التكاف�ؤ
3.76

.85

مرتفع

3.72

.67

مرتفع

يت�ضح من اجلدول (� ، )7أن درجة الكلية ملحور كفايات تعلم
الريا�ضيات عن ُبعد وتعليمها ،كانت مرتفعة ب�شكل عام ،وتراوحت
قيم املتو�سطات احل�سابية للفقرات املكونة لهذا املحور ما بني
( ، )4.18 - 3.21وهذه املتو�سطات احل�سابية تقع �ضمن فئات
اال�ستجابة :متو�سطة ومرتفعة ،وقد جاءت فقرة رقم ( )16ون�صها:
“�أ�ستطيع �إدارة اللقاءات التعليمية املتزامنة عن ُبعد” ك�أكرث متو�سط
ح�سابي ،حيث بلغت قيمتها ( )4.18تلتها الفقرة رقم ( )11ون�صها:
“لدي القدرة على م�شاركة املحتوى التعليمي على �شبكة الإنرتنت”
مبتو�سط ح�سابي بلغت قيمته ( ، )4.10بينما ح�صلت الفقرة رقم
( )27ون�صها“ :ميتلك الطلبة القدرة على اال�ستجابة لالختبارات
الريا�ضية عن ُبعد” ،والفقرة رقم ( )22ون�صها“ :لدى الطلبة القدرة
على التفاعل مع املحتوى التعليمي عن ُبعد” على �أقل متو�سط
ح�سابي ،بلغت قيمتها ( )3.21و ( )3.39على الرتتيب.
وبت�أمل النتائج الواردة يف اجلدول ( )7ال�سابق ،ن�ستنتج ب�أن
املعلم الفل�سطيني ب�شكل عام ،ميتلك الكثري من الكفايات التي تخوله
تعليم مادة الريا�ضيات عن ُبعد ،منها� :إدارة اللقاءات املتزامنة
عن ُبعد ،وم�شاركة املحتوى التعليمي ،وحل امل�شكالت التي تواجه
الطلبة ،وم�شاركة الطلبة يف تنفيذ الن�شاطات التعليمية ،وذلك قد
يعود �إىل اخلربات التي اكت�سبها املعلمون من الدورات التدريبية
التي قامت بها وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ،والتي �شملت
جميع املعلمني يف فل�سطني ،لرفع قدراتهم نحو ا�ستخدام التطبيقات
والأدوات الرقمية يف التعليم عن ُبعد ،ويتفق هذا التف�سري مع نتائج
درا�سة �أبي �سارة ودويكات و �أبي �سارة ( )2021التي �أ�شارت �إىل
�أن خطة وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ،للعودة �إىل املدار�س
ت�ضمنت جانب التدريب وتعزيز قدرات املعلمني على ت�صميم التعليم
عن ُبعد ،بالإ�ضافة �إىل توظيف تطبيقات ( )OFFICE 365خالل
اللقاءات التعليمية املتزامنة.
وعلى الرغم من �أن النتائج �أ�شارت �إىل امتالك (املعلمني)
لكفايات التعليم عن ُبعد بدرجة مرتفعة يف جمملها� ،إ َّال �أن نتائج
الفقرات ( )27( ، )22( ، )20ت�شري �إىل �أن م�ستوى امتالك (الطلبة)
لكفايات التعليم عن ُبعد ،قد �أتت بدرجة متو�سطة ،وذلك قد يعود �إىل
�أن الدورات التدريبية قد �شملت املعلمني جميع ًا دون الطلبة ،حيث
مل تقم وزارة الرتبية والتعليم ،بتخ�صي�ص دورات تدريبية موجهة
للطلبة� ،أو تعميم خطة وا�ضحة تت�ضمن تدريبهم على ا�ستخدام
التطبيقات الرقمية يف التعليم ،مما �أثر بالتايل على كفايات تعلم
الريا�ضيات عن ُبعد من جانب الطلبة ،ويتفق هذا التف�سري مع ما
�أ�شارت �إليه درا�سة �أبي �سارة ودويكات و �أبي �سارة (� )2021إىل �أن
مت االكتفاء
الطلبة يف فل�سطني ،مل يح�صلوا على دورات تدريبية ،و ّ
بت�صميم بع�ض الدرو�س املرئية �أو الإر�شادات الهادفة حول ا�ستخدام
التطبيقات الرقمية يف التعليم.
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احملور الثالث :توفر أدوات تعليم الرياضيات عن بُعد:
ي�شري اجلدول (� )8إىل املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،والرتتيب ،وم�ستوى التكاف�ؤ ،لفقرات املحور الثالث من
حماور م�ستوى حتقيق التعليم عن ُبعد ،ملبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعليم
الريا�ضيات (توفر �أدوات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد) من وجهة نظر
املعلمني يف حمافظات �شمال فل�سطني.
جدول ()8

وتظهر نتائج اجلدول ( )8ال�سابق ،الكثري من اجلوانب
واملتطلبات الرئي�سة ،التي مل تتوفر بال�صورة التي جتعل م�ستوى
تكاف�ؤ فر�ص تعليم الريا�ضيات ،ي�صل �إىل احلد امل�أمول ،منها :اللوح
التفاعلي للمعلمني والذي ي�ساعدهم على كتابة الرموز واملعادالت
الريا�ضية ،و�رسعة الإنرتنت غري املالئمة ملتطلبات تعليم
الريا�ضيات عن ُبعد ،وملحقات �أجهزة احلا�سوب ال�رضورية للتفاعل
واالت�صال خالل اللقاءات املتزامنة ،وتطبيقات خمت�صة بقيا�س
م�ستوى �أداء الطلبة الريا�ضي عن ُبعد ،وغريها من اجلوانب التي مل
تتوفر بال�صورة التي جتعل تعليم الريا�ضيات عن ُبعد ،يحقق �رشوط
التعلم متكافئ الفر�ص ،وتن�سجم هذه النتائج مع نتائج درا�سة
خليف و�صاحلة ( )Khlaif & Salha, 2020التي �أ�شارت �إىل عدد
من التحديات التي تواجه التعليم يف دولة فل�سطني ،منها :احلاجة
�إىل ت�صميم بيئات تعلم تت�صف بالفاعلية ،وعدم توفر حمتوى
رقمي يت�صف باجلودة ،وم�شكلة عدم امل�ساواة الرقمية ،و�ضعف
الإمكانيات املتاحة ب�شكل عام يف فل�سطني ،ونتائج درا�سة �صباح
( )Sabbah, 2020التي �أ�شارت �إىل �أن املعلمني يف فل�سطني ما زالوا
بحاجة �إىل مزيد من التدريب على مهارات القرن احلادي والع�رشين،
و�أ�شارت كذلك �إىل وجود عقبات تتعلق بالبنية التحتية للمدر�سة،
وكثافة املناهج والثقافة املدر�سية ،وتتفق �أي�ض ًا مع نتائج درا�سة
�أبي �سارة ودويكات و �أبي �سارة ( )2021التي �أ�شارت �إىل م�شكلة
�ضعف الإمكانيات واخلدمات املتوفرة لدى وزارة الرتبية والتعليم،
من حيث :جودة الإنرتنت وتكاليفه املرتفعة ،وتوفر �أجهزة احلا�سوب
والهواتف الذكية وملحقاتها ،فعدد املدار�س ،وتزاحم ال�صفوف،
وغريها من امل�شكالت ،التي ت�ؤثر �سلب ًا على فر�ص تعليم الريا�ضيات
ب�صورة عادلة.

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والترتيب ،ومستوى التكافؤ ،لمحور توفر
أدوات تعليم الرياضيات عن بُعد.

رقم
الفقرة

الفقرة

الرتتيب

يتوفر اللوح الإلكرتوين؛
 30ل�رشح حمتوى الريا�ضيات
خالل اللقاءات املتزامنة
تتوفر تطبيقات رقمية؛
9
 31لقيا�س مهارات الطلبة
الريا�ضية عن ُبعد
تتوفر تطبيقات خمت�صة
2
32
بت�سجيل اللقاءات املتزامنة
تتوفر �أجهزة حا�سوب
7
33
مبوا�صفات منا�سبة
يتوفر االت�صال ال�رسيع
10
 34بال�شبكة العاملية للمعلومات
(الإنرتنت)
تتوفر �أجهزة هاتف ذكي
4
35
مبوا�صفات منا�سبة
تتوفر ملحقات احلا�سوب
ال�رضورية (�أجهزة ت�سجيل،
11
 36القلم التفاعلي ،ما�سح
�ضوئي ،طابعة ،كامريات
رقمية)
يتوفر حمتوى تعليمي
6
37
تفاعلي ينا�سب جميع الطلبة
تتوفر م�صادر عرب الإنرتنت،
1
 38يمُ كن ا�ستخدامها لتعليم
الريا�ضيات عن ُبعد
تتوفر تطبيقات رقمية،
3
 39تخت�ص بكتابة الرموز
الريا�ضية املتنوعة
تتوفر �أدلة تو�ضح كيفية
8
 40التعامل مع �أدوات التعليم
عن ُبعد
الدرجة الكلية ملحور توفر �أدوات تعليم
الريا�ضيات عن ُبعد
5

املتو�سط االنحراف م�ستوى
احل�سابي املعياري التكاف�ؤ
3.13

1.33

متو�سط

3.04

1.12

متو�سط

3.45

1.10

متو�سط

3.07

1.20

متو�سط

2.85

1.20

متو�سط

3.17

1.09

متو�سط

2.72

1.11

متو�سط

3.09

1.19

متو�سط

3.48

1.01

متو�سط

3.25

1.14

متو�سط

3.07

1.11

متو�سط

3.12

.82

متو�سط

رقم ( ، )32ون�صها« :تتوفر تطبيقات خمت�صة بت�سجيل اللقاءات
املتزامنة» مبتو�سط ح�سابي بلغت قيمته ( ، )3.45بينما ح�صلت
الفقرة رقم ( ، )36ون�صها« :تتوفر ملحقات احلا�سوب ال�رضورية
(�أجهزة ت�سجيل ،القلم التفاعلي ،ما�سح �ضوئي ،طابعة ،كامريات
رقمية) » ،والفقرة رقم ( )34ون�صها« :يتوفر االت�صال ال�رسيع
بال�شبكة العاملية للمعلومات (الإنرتنت) » على �أقل متو�سط ح�سابي،
بلغت قيمتهما ( )2.72و ( )2.85على الرتتيب.

◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ون�صه« :هل توجد فروق
بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم
الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات �شمال فل�سطني،
تعزى للمتغريات :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة،
مت �صياغة الفر�ضية ال�صفرية الآتية:
والتخ�ص�ص؟ » ّ

يت�ضح من اجلدول (� ، )8أن الدرجة الكلية ملحور توفر �أدوات
تعليم الريا�ضيات عن ُبعد ،كانت متو�سطة ب�شكل عام ،وتراوحت قيم
املتو�سطات احل�سابية للفقرات املكونة لهذا املحور ما بني (2.72
  ، )3.48وهذه املتو�سطات احل�سابية تقع �ضمن فئات اال�ستجابة:متو�سطة ومرتفعة ،وقد جاءت فقرة رقم ( )38ون�صها« :تتوفر
م�صادر عرب الإنرتنت ،يمُ كن ا�ستخدامها لتعليم الريا�ضيات عن ُبعد»
ك�أكرث متو�سط ح�سابي ،حيث بلغ قيمتها ( ، )3.48تلتها الفقرة

«ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05بني متو�سط �أثر «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ
فر�ص تعلم الريا�ضيات ،خالل جائحة كوفيد 19-يف حمافظات
�شمال فل�سطني ،تعزى للمتغريات :اجلن�س وامل�ؤهل العلمي و�سنوات
اخلربة والتخ�ص�ص».
والختبار �صحة الفر�ضية ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية للمتغريات اخلارجية كما يو�ضحها اجلدول
( )9الآتي:
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أثر التعليم عن بُعد على مبدأ تكافؤ فرص تعلم الرياضيات
خالل جائحة كوفيد 19 -في محافظات شمال فلسطني

جدول ()9

املتغري

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمستويات التي تتضمنها المتغيرات المستقلة

املتغري
اجلن�س

املرحلة
الدرا�سية

امل�ؤهل العلمي

امل�ستوى

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ذكر

3.345

.753

�أنثى

3.327

.543

�أ�سا�سية دنيا

3.252

.600

�أ�سا�سية عليا

3.427

.608

ثانوية

3.254

.685

دبلوم متو�سط

3.199

.787

بكالوريو�س

3.401

.615

درا�سات عليا

3.232

.635

امل�ستوى

�سنوات اخلربة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

�أقل من � 5سنوات

3.453

.695

من � 10 – 5سنوات

3.094

.585

�أكرث من � 10سنوات

3.373

.623

وملعرفة داللة الفروق الظاهرة يف اجلدول ( )9ال�سابق ،ما بني
مت ا�ستخدام اختبار املقارنة بني املتو�سطات
املتو�سطات احل�سابيةّ ،
لعينات م�ستقلة ( )One Way ANOVAعند الدرجة الكلية لأثر
«التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات ،تبع ًا
ملتغريات :اجلن�س ،واملرحلة الدرا�سية ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات
اخلربة ،والتخ�ص�ص ،واجلدول ( )10الآتي يو�ضح ذلك:
جدول ()10

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ألثر “التعليم عن بُعد” ،تبعاً للمتغيرات المستقلة

املتغري

اجلن�س

املرحلة الدرا�سية

امل�ؤهل العلمي

التخ�ص�ص

م�صدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متو�سط املربعات

قيمة ( )Fاملح�سوبة

بني املجموعات

.012

1

.021

.031

خالل املجموعات

60.92

150

.406

املجموع

60.94

151

بني املجموعات

1.143

2

.571

خالل املجموعات

59.799

149

.401

املجموع

60.941

151

بني املجموعات

1.107

2

.554

خالل املجموعات

59.834

149

.402

املجموع

60.941

151

بني املجموعات

2.108

2

1.054

خالل املجموعات

58.834

149

.395

املجموع

60.941

151

يتبني من جدول ( )10ال�سابق ،عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ،يف الدرجة الكلية لأثر «التعليم عن ُبعد» ،على مبد�أ
تكاف�ؤ فر�ص تعلم الريا�ضيات ،تبع ًا للمتغريات :اجلن�س ،واملرحلّة
الدرا�سية ،وامل�ؤهل العلمي ،والتخ�ص�ص ،وهذا يدل على �أن م�ستوى
مت تناولها يف
تكاف�ؤ الفر�ص مل يت�أثر باملتغريات اخلارجية ،التي ّ
هذه الدرا�سة ،ويمُ كن تف�سري هذه النتيجة لت�شابه الظروف وتكاف�ؤ
املتطلبات املتوفرة والكفايات لدى املعلمني والطلبة ،بالإ�ضافة
�إىل تعميم الإجراءات الإدارية والفنية املتخذة يف وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية ،على جميع املدار�س يف خمتلف املحافظات،
بغ�ض النظر عن متغريات :اجلن�س ،واملرحلة الدرا�سية ،وامل�ؤهل
العلمي ،و�سنوات اخلربة ،ويرى عليوي ،جوابرة ،وعلوان (� )2021أن
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف �أثر التعليم عن ُبعد يعود
�إىل حداثة التجربة يف فل�سطني ،وا�ستخدامها ب�صورة عاجلة و�شاملة

الداللة
.861

غري دالة
1.424
.244

غري دالة
1.378
.255

غري دالة
2.669
.073

غري دالة

جلميع املراحل وامل�ستويات ،بالإ�ضافة �إىل عدم توافر خربات �سابقة
لدى معظم املعلمني �أو الطلبة ،بغ�ض النظر عن النوع االجتماعي �أو
املرحلة الدرا�سية ،مما �أدى بالتايل يف عدم تواجد تباين يف وجهات
نظرهم ،و�إىل عدم ت�أثر خمرجات التعليم عن ُبعد ،مبتغريي :اجلن�س
واملرحلة الدرا�سية ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة ال�شجراوي
( )2020التي �أ�شارت �إىل �أن تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية ،ال تت�أثر
مبتغري اجلن�س لدى الطلبة.

التوصيات:
على �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سةُ ،يو�صي
الباحثون مبا ي�أتي:
�1 .1رضورة مراعاة الإدارات الرتبوية على اختالف
م�ستوياتها ،باجلوانب التي ت�سهم يف حتقيق العدالة والتكاف�ؤ يف
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فر�ص تعلم الريا�ضيات عن ُبعد ،وبالتحديد يف جانبي :الإجراءات
الإدارية والفنية املتخذة ،وتوفر �أدوات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد
وتعلمها.
�2 .2رضورة مراجعة جممل الإجراءات الإدارية والفنية
املتخذة خالل فرتة اجلائحة؛ لرتاعي خ�صو�صية تعليم الريا�ضيات
عن ُبعد ،مثل� :أوقات اللقاءات املتزامنة ومدتها وعددها ،وتوفري
الدعم التقني املتوا�صل للم�شكالت التي تواجه الطلبة واملعلمني،
وبناء �آليات ت�سهم يف تدريب الطلبة على ا�ستخدام �أدوات تعليم
الريا�ضيات عن ُبعد ب�شكل متوا�صل.
�3 .3رضورة توفري جميع الأدوات التي ت�سهم يف تعليم
الريا�ضيات عن ُبعد ،مثل :املحتوى الريا�ضي التفاعلي ،واالت�صال
ال�رسيع ب�شبكة الإنرتنت ،واللوح الإلكرتوين التفاعلي ،والتطبيقات
الرقمية الريا�ضية ،و�أجهزة احلا�سوب املنا�سب ،والأدلة الرتبوية
امل�ساعدة ،وغريها من الأدوات ال�رضورية لتعلم الطلبة ملادة
الريا�ضيات ب�صورة متكافئة.
�4 .4رضورة توفري م�صادر تعليمية ريا�ضية ،تراعي فئات
الطلبة املختلفة ،وبالتحديد الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�صة،
وذوي القدرات الريا�ضية املنخف�ضة.
5 .5وبالن�سبة للباحثني ،يمُ كن تقدمي بع�ض املقرتحات،
لإجراء البحوث الآتية:
 متطلبات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد ،من وجهة نظر
معلمي املرحلة الأ�سا�سية.
 �صعوبات تعليم الريا�ضيات عن ُبعد ،خالل جائحة
كوفيد.19-
 واقع تعليم الريا�ضيات عن ُبعد ،خالل جائحة كوفيد.19-
 تقومي جتربة تعليم الريا�ضيات عن ُبعد ،خالل جائحة
كوفيد.19-

نتائج م�سح �أثر جائحة كوفيد ( 19كورونا) على الظروف االجتماعية
واالقت�صادية للأ�رس الفل�سطينية�( ،آذار � -أيار  ، )2020تاريخ �إطالع
الباحث على الإنرتنت ،202124 /9 /من خالل رابط املوقع الإلكرتوين
https:// www.pcbs.gov.ps/ postar.aspx?lang=ar&ItemID=3824

-

ح�سن� ،أ�سماء ح�سن  . )2019( .جمانية التعليم اجلامعي وعالقتها بتكاف�ؤالفر�ص التعليمية يف �ضوء التحديات الراهنة و�أزمة التحول .املجلة
الرتبوية  -جامعة �سوهاج.492 – 450 ،59 ،

-

حوالة� ،سهري حممد  . )2007( .ال�سيا�سية التعليمية باململكة العربيةال�سعودية يف �ضوء مفهوم تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية درا�سة حتليلية .جملة
العلوم الرتبوية  -جامعة القاهرة.164 - 106 ، )4( 15 ،

-

�سليمان ،ال�سعيد بدير واملغازي ،منى ال�سيد وال�سعودي ،رم�ضان حممد )2020( .حت�سني تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية مبرحلة التعليم الأ�سا�سي
بجمهورية م�رص العربية .جملة كلية الرتبية – جامعة كفر ال�شيخ)3( 2 ،
.561 - 530 ،

-

ال�شجراوي� ،صباح �صالح  . )2020( .تكاف�ؤ الفر�ص التعليمية من خاللالتعليم عن بعد يف ظل جائحة كورونا “ كوفيد  ”19من وجهة نظر الطلبة،
املجلة العربية للن�رش العلمي.154 - 123 ، )23( 2 ،

-

�صاحلة� ،سهيل و�أبو �سارة ،عبدالرحمن ( . )2019فاعلية ا�ستخدام منحىالعلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ( )STEMيف حت�صيل
طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مادة الريا�ضيات .جملة جامعة القد�س
املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية- 101 ، )28( 10 ،
.113

-

�صالح� ،شعيب حممد  . )2020( .تقومي جودة اخلدمات االلكرتونية للتعليمعن بعد بكلية الرتبية ب�سوهاج من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
والطالب .املجلة الرتبوية  -جامعة �سوهاج ،عدد (.252 - 205 ، )74

-

العا�صي ،ا�سالم م�ؤمن . )2018( .مدى ت�ضمن كتب الريا�ضيات املطورةلل�صفني الثالث والرابع الأ�سا�سي ملعايري املجل�س الوطني ملعلمي
الريا�ضيات  .NCTMر�سالة ماج�ستري غري من�شورة .اجلامعة الإ�سالمية،
غزة.

-

�أبو �سارة ،عبدالرحمن حممد . )2021( .ت�صميم �أن�شطة تعليمية قائمة علىالربجمة لتنمية املعرفة الإجرائية والدافعية نحو تعلم الريا�ضيات لدى
طلبة ال�صف الأول الثانوي التكنولوجي يف فل�سطني .جملة جامعة القد�س
املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية.53 - 40 ، )33( 12 ،

-

عبد احلميد� ،أ�سماء عبد الفتاح و�شوقي ،جنية عبد الفتاح . )2021( .الفر�ص الرتبوية لأزمة كورونا امل�ستجد ( )COVID-19من وجهة نظر
طالبات جامعة حفر الباطن ،املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية،
.393 - 353 ، )2( 4

-

�أبو �سارة ،عبدالرحمن ودويكات ،ل�ؤي و�أبو �سارة ،عبداهلل . )2021( .ر�ضا املعلمني يف فل�سطني عن �إجراءات العودة �إىل املدار�س خالل جائحة
كوفيد .19-جملة العلوم الرتبوية.517 - 489 ، )33( 3 ،
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Table 8
LSD Test Findings of the Telematics' Comparisons on the Significance of the Differences in the Faculty Members' Attitudes
Towards using MOOCs in teaching the Faculty of Economy and Business at Kadoorie According the Specialization Variable.

Variables

Comparisons

Means

Accounting

4.18

Administrative
Sciences

3.77

Variables
Financial and
Specialization Banking Sciences

Accounting

Administrative
Financial and
Economy Others
Sciences
Banking Sciences
0.41*

3.99

Economy

4.13

Others

4.49

0.72*

Table 8 showed the differences in faculty
members' attitudes at PTUK towards using MOOCs
courses by the Faculty of Economy and Business
students according to the specialization variable
between disciplines accounting, etc., in favor of
specializations.
According to Table 8 analysis, the differences
between the Accounting and the Administration
sciences majors in favor of Accounting were clear.
In addition, the table showed the differences
between the Administration Sciences and Others in
favor of others.

A.

A. For the Ministry of Education:

--

To supply the universities with
up-dated
technological tools and software that contribute
in the development of the educational process.

--

To conduct training workshops for universities'
faculty members on using MOOCs and designing
adequate online courses for our future educational
environment.

B.

B. For the Universities' Faculty Members:

--

To enhance the teaching process by using adequate
MOOCs to deliver the content to their students
since all participants have agreed on MOOCs'
importance in teaching. This was indicated in the
findings in Table 4.

--

To take advantage of other countries' successful
experiences in using MOOCs in their teaching
plan, as indicated in the findings in Table 5.

--

To raise the student's awareness of the advantages
of MOOCs and try to overcome the obstacles to
apply for such courses in the learning process
according to the findings in Table 6.

--

To help students who lack experience in choosing
effective MOOCs in science data. The findings
indicated a preference for using MOOCs in
learning among students of Social Sciences
specializations over the Applied Sciences as in
Table 8.

Main Findings:
1.

The overall degree of faculty members' awareness
of the importance of using MOOCs courses was
very high according to the respondents' attitudes,
with a total mean of 4.08, a standard deviation
of 0.43, a level of significance 0.00, and an
estimated percentage of 81.61%.

2.

The overall degree of the advantages and benefits
of using MOOCs was very high according to the
respondents' attitudes with a total mean of 4.10, a
standard deviation of 0.44, a level of significance
of 0.00, and an estimated percentage of 82.05%.

3.

The respondents agreed that there was a lack of
awareness among students on the advantages and
benefits of MOOCs in the educational process,
which justified the university’s insistence on
developing e-learning.

References
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Recommendations:
The researchers recommend the following:

28

Alamri, M., Almaiah, M., & Al-Rahmi, W. (2020).
The Role of Compatibility and Task-Technology Fit
(TTF) On Social Networking Applications (SNAs)
Usage as Sustainability in Higher Education. IEEE
Access . 8, 161668–161681.

Palestinian Journal for Open Learning & e-Learning - No. (16) - January 2022

Table 6 showed that the value of the significance
level of the sample was statistically significant at
the level of significance α ≤ 0.05 in items 20-34 and
the total degree of obstacles of using MOOCs in the
educational process as the significance value was
respectively 0.00. This means that the respondents
agreed on these items. Item 27 was very high and in the
first order. The percentage of respondents' responses
was 82.50%, which meant that the respondents agreed
that there was a lack of awareness among students
on the advantages and benefits of MOOCs in the
educational process. This justified the university’s
insistence on developing e-learning. Item 32 obtained
the last arrangement, where the percentage of the
estimated responses by the respondents was 71.50%,
which was higher than the relative percentage of 60%.
This meant that the faculty board members did not
support using open online courses.

Table 7
Variation Analysis Findings for Faculty Members' Attitudes
at PTUK Towards using MOOCs in Teaching Students
According to Gender, Years of Experience, Specialization, and
Academic Rank Variables.

Variation
Source
Gender

0.003

1

0.003

0.021

0.88

Years of
Experience

0.08

2

0.04

0.31

0.73

Specialization

1.90

4

0.48

3.83

0.01

0.11

3

0.04

0.29

0.82

3.66

29

0.13

645.57

40

Academic
Rank
The Error Remains
Total

It was clear from Table 7 that the value of the
significance level of the sample on the gender, the
years of experience, the scientific rank variables,
were 0.88, 0.73, 0.82, respectively, and these values
were greater than the value of the specified level of
the study 0.05a. We accepted the zero hypothesis on
these variables. This meant no statistically significant
differences in the level of significance α ≤ 0.05 in the
attitudes of faculty members at PTUK towards the use
of MOOCs by students of the Faculty of Business and
Economics according to gender, years of experience,
specialization, scientific rank variables. As for the
variable of specialization, the value of the significance
level of the sample is 0.01, and these values were less
than the value of the specified level of significance of the
study α ≤ 0.05, i.e., we rejected the zero hypothesis on
these variables. There were no statistically significant
differences in the level of significance α ≤ 0.05 in the
attitudes of faculty members at PTUK towards the
use of the online courses (MOOCs) according to the
specialization variable.

The researchers attribute these results to the
unacceptance of new technologies in the Arab World
in general and resistance to teaching and learning
new techniques. Moreover, students fear using new
technology they are not familiar with. A study by
Haas (2016) has shown other challenges that should
be taken into consideration while conducting MOOCs.
To conclude, it is clear that the overall degree of
obstacles of using open online courses in the educational
process is high according to the respondents' attitudes
with a total mean of 3.81, a standard deviation of
0.50, a level of significance of 0.00, and an estimated
percentage of 76.30%.
●●

Mean of
Deviation Degrees
Deviation
F
Sig.
Squares
of
squares Value level
Sum
Freedom
sum

Second main question:

Are there any significant differences in the level
of significance α ≤ 0.05 of faculty members’ attitudes
at PTUK towards using MOOCs by the Faculty of
Business and Economics students according to
gender, years of experience, specialization, and
academic rank variables?

To determine for whom differences were based
on the specialization variable, we followed the analysis
of the mono-variance by the LSD test of the telematics
comparisons and the analysis results.

To answer this question, the researchers used
the analysis of variables method. Table 7 showed the
results of the analysis of the multiple variances of the
degree of attitudes of faculty members at the PTUK
towards the use of MOOCs by students of the Faculty
of Business and Economics in terms of gender, years
of experience, specialization, and academic rank.
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Table 5 showed that the value of the sample’s
significance level was statistically significant at
the level of significance α ≤ 0.05 in items 10-19.
Furthermore, the total degree of advantages and benefits
of using MOOCs, as the level of significance value of
the sample, was respectively 0.00. This meant that the
respondents agreed on these items. Item 12 was very
high and in the first order, as the estimated percentage
of respondents' responses was 87.50%, which meant
the respondents supported the item. It stated that the
use of MOOCs enabled students to gain benefit from
international specialized people and experts. Item 10
came in the last order with an estimated percentage
of respondents' responses of 79%, which was higher
than the relative percentage of 60%. This meant that
the use of MOOCs enabled us to teach a large number
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of students with high quality.
In general, it was clear that the overall degree of
the advantages and benefits of using MOOCs was very
high according to the respondents' attitudes with a total
mean of 4.10, a standard deviation of 0.44, a level of
significance of 0.00, and an estimated percentage of
82.05%.
●● Results of Sub-Question III:
What are the obstacles of using the Massive
Open Online Courses (MOOCs) in the educational
process?
To answer the question, t-test was used for the
single sample, and the results are shown in Table 6.

Table 6
T-Test Findings and the Means, the Standard Deviation, the Percentage of Obstacles of using MOOCs in the Educational
Process.

No.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Item

Mean St.d

The budget allocated for purchasing equipment such as
computers and laptops required for applying MOOCs is
insufficient.
The faculty members are not well qualified for using MOOCs
in teaching.
The university’s administrative team does not support using
MOOCs in teaching the faculty’s courses.
The faculty members lack of experience in using MOOCs.
The widespread society culture of learning restricts using
internet in the educational process.
The regulations of the Palestinian Educational System
restricts using MOOCs in learning.
Strong rejection towards using MOOCs by the faculty
members.
Students’ lack of awareness of the advantages on using
MOOCs in their learning.
Poor infrastructure of using MOOCs applications.
Absence of rules and regulations of using MOOCs
applications
High costs of infrastructure such as purchasing hardware and
software applications as well as the establishment of sites and
networking, and information security.
Lack of qualified teachers using MOOCs in their teaching.

Lack of support of using MOOCs in teaching by the
University's administration.
Not accrediting these courses on the global and official levels
33
of education.
Activities and tests are run online; which makes it difficult to
34
prove the students' identities.
Total degree of the obstacles of using MOOCs in the educational
process.
32
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Approximate
T
Level of
percentage value significance

Order

3.60

.74

72.00

9.35

0.00*

14

3.75

.74

75.00

10.65

00.0*

8

3.60

.90

72.00

7.73

00.0*

13

3.72

.85

74.50

9.15

00.0*

10

3.75

.95

75.00

8.29

00.0*

9

3.65

.83

73.00

8.72

00.0*

11

3.60

.87

72.00

7.99

00.0*

12

4.12

.61

82.50

16.93

00.0*

1

4.05

.68

81.00

14.47

00.0*

3

4.02

.73

80.50

13.15

00.0*

4

3.92

.73

78.50

12.35

00.0*

5

3.87

.94

77.50

9.26

00.0*

7

3.57

1.01

71.50

6.73

00.0*

15

3.87

.757

77.50

11.48

00.0*

6

4.10

.84

82.00

12.03

00.0*

2

3.81

0.51

76.30

16.38

00.0*
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No.

Item

Mean St.d

Approximate
T
Level of
percentage value significance

Order

6

It creates an effective learning.

3.82

1.01

76.50

8.29

00.0*

9

7

It supplies students with the essential feedback.

3.85

0.83

77.00

10.24

00.0*

8

8

It goes side by side with the technological revolution.

4.40

0.63

88.00

19.00

00.0*

1

9

It helps in the acceleration of developing the teachinglearning process.

4.17

0.81

83.50

13.03

00.0*

3

4.08

0.43

81.61

23.01

00.0*

Total degree

Table 4 showed that the value of the significance
level of the sample was statistically significant at the
level of significance α ≤ 0.05 on items 1-9 and the
total degree of the importance of faculty members'
awareness of MOOCs’. The level of significance of
the sample was 0.00. This means that the respondents
agreed on these items. Item 8 was very high in the first
order as the percentage of the responses was 88%. This
meant that respondents showed high support using
MOOCs and kept pace with technology development.
Item 6 was ranked last, with an estimated percentage
of responses 76.50% higher than 60%, which meant
that the educational process had achieved quality and
effectiveness by using MOOCs.

of faculty members' awareness of the importance
of MOOCs courses was very high according to the
respondents' attitudes. Moreover, the total mean
was 4.08, a standard deviation was 0.43, a level of
significance was 0.00, and the estimated percentage was
81.61%. These findings proved that PTUK is a technical
university that copes with up-to-date technological
developments.
●●

Results of the Second Sub-Question:

What are the advantages and benefits of using
MOOCs?
To answer the question, the sample t-test and
results in Table 5 were used to show the attitudes of
the sample items in the second field:

In general, it was clear that the overall degree

Table 5
T-Test Findings and Means, Standard Deviation, Percentages of the Advantages and Benefits of Using MOOCs in their
Educational Process.

Mean St.d

Approximate
T
Level of
percentage value significance

No.

Item

10

It enables the faculty members to teach massively and
effectively at the same time.

3.95

0.78

79.00

11.71

00.0*

10

11

It offers the chance to join reputable universities.

4.05

0.84

81.00

11.59

00.0*

7

12

It enables the learners to obtain the optimal use of
others’experiences globally

4.37

0.58

87.50

20.25

00.0*

1

13

It helps in creating an independent learner.

4.20

0.65

84.00

16.58

00.0*

2

14

It enables the learner to access global universities.

4.15

0.62

83.00

16.77

00.0*

4

15

It helps to overcome the registration process routine.

4.10

0.59

82.00

17.13

00.0*

5

16

It offers an adequate chance for learners’ interaction
through the live broadcasting.

4.17

0.71

83.50

14.87

00.0*

3

17

It allows the learner to watch the lectures at any time.

4.10

0.67

82.00

15.06

00.0*

6

18

It decreases the learner’s tuition fees.

3.95

0.64

79.00

14.36

00.0*

9

19

It decreases the teaching process’s expenses.

3.97

0.53

79.50

17.58

00.0*

8

4.10

0.45

82.05

22.56

00.0*

Total degree

* Statistically significant at level α ≤ 0.05.
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to examine study hypotheses.

the Faculty of Business and Economics?

2.

Analysis of multiple variances to examine
hypotheses related to gender, years of experience,
specialization, and the academic rank variables.

3.

Cronbach Alpha equation, Geithman equation,
and the half-split equation of stability.

4.

Colom Grove-Smirnov Test to see if the data follows
or not a normal distribution (1-Sample K-S).

A number of sub-questions have emerged from
the main question according to the study's axes, as
follows:
●●
●●
●●

Results and Discussion of the Study:

To answer the main question and the subquestions, a one-sample t-test was used to analyze the
questionnaire’s areas. The researchers estimated the
percentage of substitutes for each item, the mean, the
standard deviation, the calculated value of the sample,
and the calculated level of significance for each item,
as well as the order of the items according to the value
of their arithmetical mean and percentage. The item
was positive when the respondents agreed with its
content. This meant that the absolute value of t was
higher than the tabular value of t 1.98 at the level of
freedom 109 and the level 0.05 or the level was less
than 0.05, and the relative percentage was higher than
60%. The item was negative when respondents did not
agree with its content which means that the absolute
value of the calculated value was less than the absolute
value of the tabular value t. The level was higher than
0.05, and the relative percentage was less than 60%.
The significance was higher than 0.05, and the relative
weight was 60%.

In order to determine the statistical methods that
will be used to test the hypotheses of the study, the
normal distribution test (Kulmgrove-Smirnov test 1)
was used (1–Sample KS).
Table 3 shows the results of the KolmajarovSmirnov test to determine whether the data follow a
normal distribution or not, in order to determine the
appropriate statistical tests for each case (teacher
tests, laboratory tests) because most of the scientific
tests require the distribution of data to be normal. The
mean of each field of study is higher than 0.05. This
indicates that the data follows the normal distribution
and must use the scientific tests:
Table 3
Normal Distribution Test

Normal distribution
test
The tool's items total
degree

Z - (Test's Significance
Level
Value)
0.51

0.95

●●

The first sub-question result:

How satisfied are the faculty members with the
importance of using MOOCs?

Statistical Results Related to the Study
Questions:
●●

Question 1: To what extent are the faculty
members aware of the importance of MOOCs?
Question 2: What are the advantages and benefits
of using MOOCs in the educational process?
Question 3: What are the obstacles of using
MOOCs in the educational process?

To answer the question, the t-test of the sample
was used, and the results in Table 4 showed the trends
of the study sample in the first field:

First main question: What are the attitudes of
faculty members at Palestine Technical University
- Kadoorie towards using MOOCs for students of

Table 4
T-Test Results, Means, Standard Deviation, and Percentage of the Faculty Members' Awareness towards Using "MOOCs" in
the Teaching-Learning Process

Mean St.d

Approximate
T
Level of
percentage value significance

No.

Item

1

It gives a chance for a large number of students to join
the course.

4.22

0.70

84.50

15.64

00.0*

2

2

This method supplies enough pace for learning.

4.07

0.47

81.50

21.00

00.0*

5

3

It helps in solving the teaching-learning process’s
financial problem.

4.15

0.62

83.00

16.77

00.0*

4

4

It decreases the expenses and increases the profit.

4.02

0.66

80.50

14.62

00.0*

6

5

It gives the opportunity for cross cultures interchange.

4.00

0.72

80.00

13.25

00.0*

7

24

Order
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Table 1

according to the Likert scale. The scale was designed
on the basis of the five-dimensional Likert scale. The
items were built in positive and negative directions,
and the weights were given as follows: strongly
agree: five degrees, agree: four degrees, neutral: three
degrees, disagree: two degrees, strongly disagree: one
degree.

Frequencies & Percentages Due to Study Variables

Variables
Gender

Years of
Experience

Levels of
Variables

Frequency

Percentage
(%)

Male

36

90%

Female

4

10%

Less than 5
years

14

35%

5-10 years

10

25%

More than 10
years

16

40%

Accounting

13

32.5%

18

45%

2

5%

Economy

5

12.5%

Others

2

5%

Faculty
member

5

12.5%

Lecturer

23

57.5%

Assistant Dr.

10

25%

Prof. Assistant
& higher

2

5%

Administrative
sciences
Financial
Specialization & Banking
Sciences

Academic
Rank

Authenticity of the tool: The semantics of the
reliability of the tool have been extracted by presenting
them to a group of arbitrators specialized in the field
of management and scientific research methods (three
arbitrators). In order to verify the suitability of the
tool, the soundness of the formulation of items, in the
light of the observations made by the arbitrators, the
appropriate amendments were made. The researchers
adopted the final formulation of the tool in its current
version.

Stability of the Instrument:
In order to indicate the stability of the tool, the
researchers used the equation of Cronbach Alpha,
Geithman equation, and the equation of the halfinterval.
Table 2
Stability of the Scale

Stability
measurement tool

Research Instrument
A questionnaire is developed as an instrument
to identify the attitudes of PTUK’s faculty members
towards the use of online courses (MOOCs) for
students of the Faculty of Business and Economics.
The questionnaire consisted of two parts. The first
included demographic data on the subjects represented
by gender, years of experience, specialization,
academic rank, and the second one consisted of the
items that measure the attitudes of faculty members at
PTUK towards the use of online courses (MOOCs) for
students of the Faculty of Business and Economics.
The number of these items is 34, distributed over three
main dimensions:

No. of
Stability Order
Items

Cronbach Alpha Equation

34

0.91

1

Half-Split Equation

34

0.71

3

Geithman Equation

34

0.89

2

It is clear from Table 2 that the stability
coefficients of the tool were appropriate, with the
coefficient of stability 0.91 according to the equation
of Cronbach’s Alpha, 0.71 according to the SplitHalf equation, and 0.89 according to the Geithman
equation. This indicated that the instrument has an
acceptable degree of stability that can be relied upon in
the final application of the study, which is higher than
the acceptable minimum of (60%) and is statistically
sufficient to continue the research procedures after
indicating the validity and reliability of the research’s
questionnaire.

1.

The importance of using MOOCs, which consists
of 9 items.

2.

The advantages and benefits of using MOOCs,
which consist of 10items.

3.

Obstacles and challenges of using MOOCs in the
educational process and consists of 15items.

To test the hypotheses of the study, the data
were stored in the computer; then, the results were
analyzed and processed. The researchers used a set
of appropriate statistical methods using the Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) as follows:

The

1.

questionnaire’s

items

were

Statistical Analysis of the Study:

designed
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and some best practices in the field. Initially, it looks
to be viable to introduce and execute e-learning in
higher education. Generally, e-learning methodologies
and approaches are frequently less intense than those
employed in traditional training. It was also shown that
online learning helps sustainability by successfully
reducing content demand and energy-saving (Amsal,
Putri, Rahadi, & Fitri, 2021).

ways. Several studies (Ullah, Mugahed Al-Rahmi,
Alzahrani, Alfarraj, & Alblehai, 2021) have described
e-learning as the use of technology in the learning
process. In contrast, others have defined e-learning
as an information system that can be integrated into
various teaching materials through email, debate,
tasks, and live chat sessions.
In a study by Andrew Patrick (2011), the researcher
stated that among the benefits of open education,
supported by MOOCs include the abundance of
educational resources and new academic societies. The
study added that the learners found it a good chance to
be provided with educational resources, especially in
far, separated places. In contrast, the old-aged learners
said that: “This way, using MOOCs will activate our
brains while our bodies’ power is weakening.” This is a
sign of their positive attitude towards using “MOOCs.

Albo et al. (2020) stated that universities have
been making a significant effort to develop MOOCs.
Brick–and–Mortar traditional courses were maintained
to develop and carry out MOOCs. Several design
strategies that combined face-to-face learning with
MOOCs were applied. This research aimed to present
and explore the affordances offered by an authoring
tool devoted to supporting the design of MOOCs’
blended uses and its impact on the resulting learning
designs. The findings indicated a positive impact of
MOOC design on the learning process.

The concept of e-learning is a development of
remote learning in the 1980s. Ongoing worldwide
lockdowns due to the outbreak coronavirus illness
(COVID-19) pandemic in 2019 has shown that
MOOCs are the only alternative for further learning
(Mailizar, Burg, & Maulina, 2021). Each institution
worldwide has spent much on e-learning, and many
traditional classes have transitioned to MOOCs.
Advances in digital technology and communications
(ICT) have led to significant advances in all sectors
concerned (Castiblanco Jimenez, Cepeda García,
Violante, Marcolin, & Vezzetti, 2021).

Methodology
Research design
In this study, the descriptive-analytical method
is used as an appropriate approach. The descriptive
approach examines the relationship between
variables, the degree of relationship between variables
quantitatively and uses quantitative measures.
Therefore, the researcher has found it the most
appropriate for this study and the one that achieves
its objectives in a manner that ensures accuracy and
objectivity.

ICTs have adopted developing concepts like
Cloud Computing, MOOCs, Internet of Things, Big
Data, E-learning, Social Networking, and blockchain to
assure their sustainability (Ullah, Mugahed Al-Rahmi,
Alzahrani, Alfarraj, & Alblehai, 2021). As a result
of these ICT-driven advancements, new platforms,
products, systems, and facilities have developed.
Education also benefits from this growth in ICT-driven
inventions. ICT has introduced several new learning
paradigms, including e-learning and mobile learning.
MOOCs and mobile learning are all supported in
formal, non-formal, and informal learning. Previous
research has explored the characteristics that both
endanger and encourage the long-term survival of
smaller e-learning programs in the tertiary sector of
New Zealand (Li, He, & Wong, 2021).

Population
The study population consisted of all members
of the teaching staff at Palestine Technical University
(Kadoorie), which are 43members of the teaching board,
according to the Faculty of Business and Economics at
Palestine Technical University (Kadoorie).

Study sample
The study sample consisted of 40members
of the teaching staff of the Technical University of
Palestine (Kadoorie). The sample consisted of 93% of
the study population. The sample is representative of
descriptive research in which the study population is
in the hundreds when the representation ratio is 20%
and above.

Furthermore, the results indicated a thorough
picture of developing e-learning challenges in the
sector. A complete overview and assessment on these
topics are available in the anthology, MOOCs, and
sustainable curriculum, covering values, resources,
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Limitations of the Study:

opportunity to study high-quality courses online
with prestigious universities, often at no cost.

The study addressed the Faculty of Business and
Economics lecturers at Kadoorie University. The study
sample consisted of 40 items from the total society
with a total of 43 lecturers.

Background of Research
Technologies such as artificial intelligence have
altered the old teaching style into the current way
of training (Di Vaio et al. 2020). Through websites,
learning portals, video conferencing, YouTube, mobile
applications, and thousands of free, readily available
websites for blended learning tools, e-learning is
encompassed by a broader term of technological
development. Currently, MOOCs improve the
understanding of students, even academics and
professionals, and industry over the internet (Chopra
et al. 2019). Most colleges in higher education provide
online courses for their students on and off campuses.
MOOCs are acknowledged as a significant advance in
higher education. Millions of individuals and students
benefit from the current skills (Gupta and Gupta 2020).

They are ideal for independent study, and users
can select courses from any institution offering
them.

3.

MOOCs do not always lead to formal
qualifications. There are no entry requirements.

4.

Video-based offer interaction through peer-review
and group collaboration or automated feedback
through objectives and online assessments,
including quizzes and exams.

Literature Review
As an approximation of the tactics of business
faculties, the MOOC approach plays an active role
in the online learning industry. Although the MOOCs
have not gained the momentum that many expected,
there has been a new wave of creative education
approaches, and academics are investigating new
teaching methods supported by digital technology
(Guerrero, Heaton, & Urbano, 2021).

A study by Baggaley (2014) focused on the
widespread use of MOOCs among Western educators
as it is considered a potential cost–saver based on
reliable pedagogical principles that can be useful
vehicles for education and training.

Jung, Kim, Yoon, Park, and Oakley (2019)
performed a study on the influence on student control,
sense of progress, and perceived efficiency in MOOCs
on the perceived quality of education. In this study,
writers assessed the quality of teaching through
the dimensions of course material, course structure
and organization, transactional interaction between
the student and the contents, and evaluation. The
study demonstrates the essential determinants of the
perceived efficacy of transactional engagement and
course structure. It is crucial to emphasize that this
study focuses only on one aspect of the transaction.
Authors believe that formative evaluations and
thorough dialogues are necessary through teachers
or experts. Askeroth and Richardson (2019) have
performed a qualitative study using oral interviews
analyzing the teacher’s perspective of quality learning
in MOOCs. Teachers regard scale issues as a problem
while emphasizing that interaction is a crucial element
for supporting learning for the varied audience
attracted by MOOCs (Julia & Marco, 2021).

On the other hand, the study stated that the
available MOOCs now did not consider developing
countries’ needs. A matter which offered more
encouragement for designing MOOCs takes into
account the developing countries’ situations and
obstacles (Baggaley, 2014).
The previous studies have not neglected the
challenges that MOOCs meet in the teaching-learning
process. Such challenges can be seen as providing
tutoring support, answers to student-posed questions,
and the control of cheating that are addressed in Haas
et al.’s study titled “Automating a Massive Online
Course With Cluster Computing” (Haas, 2016).
The study suggested developing an online course
delivery system that runs in a cluster computing
environment and is designed to support a course with
10k or more students. The delivery system enhances
synchronous and asynchronous lectures, provides
an online intelligent tutoring system, and detects
plagiarism, as literally stated by the study.

MOOCs have several advantages over
conventional ways of learning, including more access
to educational materials, quicker communication, and
academic collaboration (Alam, et al., 2021).

The Complete University Guide in the UK has
stated the advantages of MOOCs courses as follow:
1.

2.

Continuing technological developments have
made it hard to design a distinctive MOOCs concept.
Earlier research has tried to define MOOCs in different

They offer a large number of students the
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is a big challenge. Most institutions are concerned with
strategies to keep MOOCs alive and viable by reducing
direct instructor or facilitator engagement, such as
restructuring MOOC assignments to make them selfpaced. In this revamp, a combination of multiplechoice questions and automated peer reviews can
replace collaborative tasks. Also, there were several
roadblocks to the long-term success of MOOCs. The
future is paved for MOOCs, and the routes to longterm educational sustainability depend almost entirely
on what we do now (Alamri, Almaiah, & Al-Rahmi,
2020).

Olfat Mahmoud Abu Jarad
Dr. Salameh “Mohammad Waleed” Salameh
Prof. Muhammed Helmi Norman

conducted, especially the use of MOOCs to teach some
courses of the Faculty of Business and Economics
at PTUK. The study sheds light on identifying the
lecturers’ acceptance of using such online courses in
the teaching-learning process and the applicability of
that in light of the specialty of the Palestinian issue and
the obstacles that face education as well.

The Study Objectives:

Universities have recently made significant
investments in organizing their production pipelines,
launching new multimedia departments, purchasing
infrastructure, and retraining academics to teach
MOOCs, among other things. Sustainability is
preserving the present generation of resources while
also preserving the next generation. Ensuring that
sustainable development may be achieved on a global
scale is linked to education (Calvo, Lyon, Morales, &
Wade, 2020). Many sustainability educators have been
able to modify their practice due to the increasing
number of MOOCs since many of them have
produced resources relating to energy, wealth, ethics,
environment, and management. Studies conducted
before the release of MOOCs indicate that one of the
primary topics in sustainability education is ethics. In
their research on sustainability and MOOCs, Beltrán
et al. (2019) found that MOOCs had a higher impact
on sustainability if the subject matter was incorporated
into the course material and if students were motivated
to utilize it (Beltrán, Romero-Rodríguez, & Ramirez,
2019). Thus, this study examines how a universitybased MOOC approach has inspired a rise in sustaining
social learning and has led to a broad education in that
area.

1.

To identify the attitudes of the Faculty of
Business and Economics lecturers at Kadoorie
University towards using MOOCs in the teaching
and learning process.

2.

To identify the impact of the variables years
of experience, academic rank, gender, and
specialization field on the participants’ attitudes
towards using MOOCs in the teaching and
learning process.

3.

To enhance the Palestinian educational developed
teaching policies in higher education institutions
in general, and in the Faculties of Business and
Economics in specific; since they need such
development and refinement to keep up with the
accelerated use of the technological applications
in the labor market.

4.

To supply the Ministry of Higher Education
decision-makers in Palestine with some data
about the acceptance of involving MOOCs in
the teaching and learning process in the faculties
of business and economics in the Palestinian
Universities, especially at Kadoorie University
as a case study.

Hypotheses of the Study:
●●

Statement of the Problem
We can determine the research problem by the
need to improve the teaching-learning process in
Palestine that is negatively affected by the historical
occupation of the country, in the light of the
technological advancements and the limited capacities
of the Palestinian universities as well (Ramahi, Hanan
2015).

●●

●●

MOOCs can help the universities serve education
for a large number of students in the same course
simultaneously, which will enhance their learning and
integration in the educational process (Andreasen et
al., 2018).

●●

In this study, an investigation of MOOCs in
business English for Palestinian higher education is
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Are there any significant differences at α ≤ 0.05 in
the participants’ attitudes towards using MOOCs
in the teaching and learning process due to the
gender variable?
Are there any significant differences at α ≤ 0.05 in
the participants’ attitudes towards using MOOCs
in the teaching and learning process due to the
years of experience variable?
Are there any significant differences at α ≤ 0.05 in
the participants’ attitudes towards using MOOCs
in the teaching and learning process due to the
specialization variable?
Are there any significant differences at α ≤ 0.05 in
the participants’ attitudes towards using MOOCs
in the teaching and learning process due to the
academic rank variable?
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ذات داللة اح�صائية يف اجتاهات �أع�ضاء الهيئة التدري�سية نحو
ا�ستخدام امل�ساقات املفتوحة عرب الإنرتنت يف العملية التعليمية
 وامل�ستوى، والتخ�ص�ص، و�سنوات اخلربة، النوع:تعزى ملتغريات
 وقد خل�صت الدرا�سة �إىل ا�ستنتاج �أهمية املواد املفتوحة.الأكادميي
عرب (الإنرتنت) يف تعزيز فهم الطلبة وتفاعلهم مع املواد التي
يدر�سونها عن طريق االنخراط مع طلبة ومدر�سني من �شتى �أنحاء
 ي�ضاف �إىل ذلك قدرتهم على ح�ضور حما�رضات �إلكرتونية.العامل
 الأمر الذي حتتاجه املعاهد،دون احلاجة للتوجه جلامعاتهم
وامل�ؤ�س�سات التعليمية ب�شدة نظراً للظروف ال�سيا�سية والوبائية
 �أو�صى الباحثون تو�صيات عدة تتلخ�ص.)(�أزمة كورونا يف العامل
يف �رضورة ت�ضمني امل�ساقات املفتوحة امل�صدر عرب (الإنرتنت) يف
التعلمية يف امل�ؤ�س�سات الأكادميية؛ نظراً لأهميتها
العملية التعليمية
ّ
 �أكادميي ًا و�سيا�سي ًا:يف خدمة الو�ضع الفل�سطيني ب�شكل خا�ص
.ًواقت�صاديا
 امل�ساقات املفتوحة امل�صدر عرب:الكلمات املفتاحية
. مدى التقبل، م�ؤ�س�سات التعليم العايل الفل�سطينية،)(االنرتنت

Abstract:
This study aimed to determine the Faculty
of Business and Economics members’ at Palestine
Technical University (PTUK) attitudes towards using
the Massive Open Online Courses (MOOCs) in the
educational process. The descriptive-analytical method
was used in the study since it describes the relationship
between the variables and analyzes the degree to
which these variables are connected. The study sample
consisted of 40 faculty members from the Faculty out
of 43 members. A questionnaire was constructed and
used to be the tool of the study. The study examined
the following null hypothesis: There are no significant
differences in the level of significance that equals α
≤ 0.05 in the faculty members’ attitudes at Palestine
Technical University (Kadoorie) towards using MOOCs
for students of the Faculty of Business and Economics
according to gender, years of experience, specialization,
and academic rank variables. From the previous survey
that was conducted for the importance of using MOOCs
in teaching the students of the Faculty of Business and
Economics at PTUK, we can infer that using MOOCs
may enhance their understanding and interaction with
the materials of their specialization by engaging with
students and tutors worldwide. In addition to the ability
to attend online lectures without the urgent need to move
to their university in light of the Palestinian political
situation, which sometimes makes it difficult to access.
In addition to the implications of the COVID-19 Crisis
that were reflected worldwide.

Introduction
An influx of interest in Massive Open Online
Courses (MOOCs) has stimulated the global public
curiosity, attracting more people than conventional
online education. MOOCs are available to all kinds
of students, with no charge for participation (Voss,
2013). Due to the rise of online education providers
such as Coursera, edX, and Udacity, MOOCs emerged
fast in early 2012. About 79 million individuals
registered in over 800 MOOCs provided by over 800
higher education institutions in 2018, illustrating just
how vast the rise in MOOCs has been (Shah, By The
Numbers, MOOCS in 2017, Class Central, 2018.,
2019). Moreover, the number of MOOC students and
the universities that provide MOOCs is projected to
increase. While most professors are instructed to
engage students in learning experiences in a faceto-face class, students in MOOCs are expected to be
actively involved in their education (Kizilcec, PérezSanagustín, & Maldonado, 2017).

The researchers came up with some
recommendations that the Palestinian Academic
Institutions should integrate “MOOCs” in the education
process as they serve the special situation of Palestine:
academically, politically, and economically; and make
use of the other countries’ experience in that.
Keywords: Massive Open Online Courses,
Palestine higher education institutions, user
acceptance.

The Arab experience in establishing MOOCs
platform has been illustrated by Edrak platform, which
was established in Jordan by Queen Rania Foundation
for Development in 2013, and with edx partnership
to improve the education level of individuals, which
would result in other fields’ prosperity.

:امللخص

هدفت الدرا�سة �إىل حتديد اجتاهات �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
يف كلية الأعمال واالقت�صاد يف جامعة فل�سطني التقنية نحو
.ا�ستخدام امل�ساقات املفتوحة عرب (الإنرتنت) يف العملية التعليمية
مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي يف هذه الدرا�سة؛ لأنه
 ويحلل الدرجة التي تربط بني هذه،ي�صف العالقة بني املتغريات
) ع�ضو هيئة تدري�س40(  ولقد تكونت عينة الدرا�سة من.املتغريات
، مت �إعداد ا�ستبانة ك�أداة للدرا�سة.ً) ع�ضوا43( بالكلية من �أ�صل
 ال يوجد فروق:كما اختربت الدرا�سة النظريات ال�صفرية التالية

Rawaq is another Arab Platform founded in Saudi
Arabia by the two pioneers, Fuad Alfarhan and Sami
Alhaseen, in 2013, to offer free lectures in the Arabic
Language in various fields of knowledge, especially
for those who cannot join the traditional universities,
among others.
On the other hand, managing MOOCs effectively
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9.

Dr. Islam Younes Amro

Although several e-learning content creation
standards are explained in handbooks, guides,
and standards soft copies. However, workflows
of content creation need documentation and
monitoring accordingly.

carrying out the e-MM process, which relied on the
University’s stakeholder division of the questionnaire.
Furthermore, the stakeholders were considered
in accordance with their functional duties in the
organizational units. Regarding the questionnaire
items, the participants were asked accordingly. The
solutions were illustrated in al-Quds Open University
case implementation. The recommendations proposed
were based on the organizational gaps and solutions to
address the gaps represented in the e-MM.

Although the University has documented
procedures for most of the e-learning processes
regarding course creation and design, it may
consider the continuation of this effort to cover
all the aspects of e-learning.

10. Enriching and diversifying the evaluation and
testing methodologies where applicable.

The model implementation revealed significant
and considerable organizational achievements
in pedagogy, organization, documentation of the
establishment of core courses and processes, as well as
assistance for tutors and students. The institution has
also proven a very dependable and mature e-learning
infrastructure and technological capacity. Moreover,
the significant shortcomings are related to the need to
set up standalone strategic planning for e-learning as
well as to increase the documentation of procedures
and workflows to overcome the fundamental processes
of e-learning in all areas. Finally, it is very important to
modify the model to address blended learning besides
e-learning in the future.

11. Encouraging students to attend the university
libraries through increasing activities that require
visiting the library, especially for undergraduate
students.
12. Establishing a clear workflow between books
authorship and e-Content creation to guarantee
a formal transfer between textbook pedagogies
and content. The process currently functions
depending on the instructor’s expertise; still, it
needs formal identification.
13. Provision of Instructors with formal methods on
the evaluation of electronic content and suggested
predefined pedagogies.
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15. Providing the students with a formal method of
feedback on the e-Content as well as the electronic
teaching and learning process of a certain course.
16. Although the University has a long-term
investment in supporting visually impaired
people, they still need additional support in
e-Content.
17. Creating a pilot project on student progress
measures within a certain electronic course.

CONCLUSION
In this study, we worked on the import from
al-Quds Open University of the e-learning Maturity
Model of the complementary electrical component.
All the e-MM elements were studied, visited, and
applied to most parts of the e-learning Maturity Model.
The e-MM provided the delivery, plan management,
and optimization as well as dimensions. The method
adopted the suggestions from the e-MM in dealing with
the model aspect. Then we examined the technique of
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Delivery Planning Definition Management Optimization
S6

Teaching staff are provided with technical support in
using digital information created by students
Evaluation: Processes surrounding the evaluation and quality control of e-learning through its entire lifecycle

E1
E2
E3

Students can provide regular feedback on the quality
and effectiveness of their e-learning experience
Teaching staff can provide regular feedback on
the quality and effectiveness of their e-learning
experience
Regular reviews of e-learning aspects of courses are
conducted
Organization: Processes associated with institutional planning and management

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9

Formal criteria guide the allocation of resources for
e-learning design, development, and delivery
Institutional learning and teaching policy and strategy
explicitly address e-learning
e-learning technology decisions are guided by an
explicit plan
Digital information use is guided by an institutional
information integrity plan
e-learning initiatives are guided by explicit
development plans
Students are provided with information on e-learning
technologies prior to starting courses
Students are provided with information on e-learning
pedagogies prior to starting courses
Students are provided with administration information
prior to starting courses
e-learning initiatives are guided by institutional
strategies and operational plans

RECOMMENDATIONS ON BOOSTING E-LEARNING IN QOU BASED ON E-MM
The Recommendations based on e-MM to increase the maturity level of e-Learning systems of Al-Quds
Open University can be summarized as follow:
1.

Boosting the governance of e-learning through defining a higher authorization entity within academic
affairs.

2.

Although the University has very strong organizational planning structures and methodologies, e-Learning
planning may need to be discussed on a broader basis of the University and include more instructors, students,
and other stakeholders through contentious workshops and other internal communication methodologies.

3.

Although students are taught the teaching and learning styles in a specific course called “Learn how to
learn”, students’ opinions of e-learning planning, implementation, and support may be reflected and adapted
in a formal style.

4.

Introducing a separate planning strategy of e-learning as a cascade of organizational strategies.

5.

Introducing a separate e-learning risks identification and management document.

6.

Introducing a separate information systems strategy as a cascade of organizational strategy.

7.

Increasing the action research on evaluating the performance and impacts of certain e-learning methods
and interventions and utilizing their outcomes in e-learning planning.
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Table 4:
e-MM case implantation Tracks and results

Delivery Planning Definition Management Optimization
Learning: Processes that directly impact pedagogical aspects of e-learning
Learning objectives guide the design and
implementation of courses
Students are provided with mechanisms for interaction
L2
with teaching staff and other students
Students are provided with e-learning skill
L3
development
Students are provided with expected staff response
L4
times to student communications
Students receive feedback on their performance within
L5
courses
Students are provided with support in developing
L6
research and information literacy skills
Learning designs and activities actively engage
L7
students
Assessment is designed to progressively build student
L8
competence
Student work is subject to specified timetables and
L9
deadlines
Courses are designed to support diverse learning
L10
styles and learner capabilities
L1

Development: Processes surrounding the creation and maintenance of e-learning resources
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Teaching staff are provided with design and
development support when engaging in e-learning
Course development, design, and delivery are guided
by e-learning procedures and standards
An explicit plan links e-learning technology,
pedagogy and content used in courses
Courses are designed to support disabled students
All elements of the physical e-learning infrastructure
are reliable, robust, and sufficient
All elements of the physical e-learning infrastructure
are integrated using defined standards
E-learning resources are designed and managed to
maximize reuse
Support: Processes surrounding the support and operational management of e-learning

S1
S2
S3
S4
S5

Students are provided with technical assistance when
engaging in e-learning
Students are provided with library facilities when
engaging in e-learning
Student enquiries, questions, and complaints are
collected and managed formally
Students are provided with personal and learning
support services when engaging in e-learning
Teaching staff are provided with e-learning
pedagogical support and professional development
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Table 3:
distributing of e-MM components over QOU stakeholders

Position included

QOU Department

e-MM Components explained in
Table 4

Academic Vice President office
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9,
L10,E2,E3,O2,O6,O7,O8,O9
L1, L2, L4, L5, L6, L7, L8, L9,
L10,S5,S6,E1,E2,E3,O2,O6,O7,O9
L1, L2, L5, L6, L8,
L10,D1,D4,S5,S6,E1,E2,E3,O2,O7

Deans

Academic Affairs

Head of Department

Academic Affairs

Instructor

Academic Affairs

Curricula and pedagogy
Department

Academic affairs

L1, L10,O2

Online course author

Open Learning Center, Academic Affairs

L1, L5, L7, L10,D1,D3,D4,E3,O2

Online course reviewer

Open Learning Center, Academic Affairs

L1, L5, L7, L10,D1.D3,D4,E3,O2

Information and Communication Technology and Media Production Affairs
Instructional designer

Open Learning Center

L1, L5, L7,
L10,D1,D1,D3,D4,E1,E3

Course developer

Open Learning Center

L5,D3,D4,E1

Information technology

Information Technology Center

e-learning support staff

Open Learning Center

Technical support staff

Information Technology Center, Open Learning
Center

S1,D3,D5,D6,D7, S2,O1,
O3,O4,O5,O9
L2, L4, L7, L8, L9,
S1,D1,D1,D3,D5,D7,
S2,S3,S4,S5,S6,E1,O6,O7,O9
L2,, S1,D1,D2,D3,D5,D6,D7,
S2,S3,S4,S5,S6,E1,O5

Software engineering

Information Technology Center

D3,D5,D6,D7,O1, O3,O4,O5

System Engineering

Information Technology Center

D5,D6,D7,O1,O3,O4,O5

Educational video production

Media Production Center

D5,D6, L7, L10,D1

Deanship of Students Affairs
Students affairs

Students Affairs

Undergraduate student

Students Affairs

Graduate student

Students Affairs

L2, L3, L4,
S1,D4,S3,S4,E1,O6,O7,O8
L2, L3, L4, L5, L6, L9, S1,
S2,S3,S4,E1,O6,O7, O8
L2, L3, L4, L5, L6, L9, S1,
S2,S3,S4,E1,O6,O7,O8

Deanship of Registration
Dean of registration

Deanship of Registration

L5, L9, S1

Examination department

Deanship of Registration

L8, L9

Case Implementation And Results

The case implementation -as explained in the methodology- was conducted on stakeholders, and the summary of the process
results is illustrated in the table below. Figure 3 and Figure 4 interpret the color-coding.
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Service URL

Description

e-Course

https://ecourse.qou.edu/

QOU LMS provides QOU students with different services for each course,
such as course plans, file exchange, virtual classes, forums, and others

e-Activity

https://activity.qou.edu/

Students can submit their assignments through this service

MOOC

https://tadreeb.qou.edu/

MOOC platform support massive open online courses

e-learning Site

https://e-learning.qou.edu/

e-learning website, which contains information about QOU e-learning services,
and you can access it through this page

Teaching English https://teachingeng.qou.edu/ LMS platform dedicated to teaching English language with special plugins
Faculty of Media
Students Blog

https://msblog.qou.edu/

Blog used by Media faculty-students and staff to publish their articles, news,
and other media contents.

Diploma

https://diploma.qou.edu/

LMS used for diploma programs

Open Online
Courses

https://ooc.qou.edu/

Open access learning courses- 2014

m-Learning

https://mlearning.qou.edu/

Mobile learning site- 2013

https://etraining.qou.edu/

LMS training platform is used for training various sectors from QOU and
social society for e-Learning Technologies and methodology 2008

RUFO Project

http://rufo.qou.edu/

The Interuniversity Network for Open and Distance Learning Project - 2006

Avicenna Project

http://avicourse.qou.edu/

The Avicenna Virtual Campus Network (AVCN) Project - 2004

e-Training

Furthermore, the research proposed recommendations
to enhance university performance from the e-MM
point of view.

In this research, we worked on the importation
of the e-Learning Maturity Model on the electronic
component of blended learning at al-Quds Open
University. All e-MM dimensions were considered
and visited, and it was found to be applicable in most
of its aspects. The dimensions were provided by the
e-MM that covers delivery, planning management, and
optimization. The model aspect process was conducted
in accordance with the standard recommendations of
the e-MM. In section 2, we discussed the methodology
of conducting e-MM process, which depended
on partitioning the questionnaire according to the
stakeholders within the University, as mentioned in
section 2. The participants were asked according to
this division, and the answers were reflected to form
the case implantation in section 3. The results were
discussed in section 4, and recommendations were
proposed according to the organizational gaps found.
Finally, suggestions were made to fill in the gaps
reflected in the e-MM.

The research conducted the following
steps:

RESEARCH PROBLEM AND
METHODOLOGY

1.

Stakeholder’s identifications. Table 3 reflects
involved positions included in building the
questionnaire, regardless of the organizational
structure within Al-Quds Open university

2.

Conduct structured interviews with each
stakeholder in accordance with the e-MM points
that relationship with this stakeholder in Table 3
below.

3.

Construct the e-MM summary illustrated in
Table 4.

4.

Provide suggestions on enhancing organizational
performance according to e-MM illustrated in
Table 1 based on model outcomes and interviews.

5.

Discuss the shortcoming of the model.

The table below distributes the dimensions of
the e-MM and relates them to the university positions.
Each dimension is discussed and resolved as reflected
in the e-MM.

The research conducted the e-MM survey on
the University environment through interviews with
stakeholders. The interviews included officials in Table
3 as well as students from undergraduate and graduate
programs. The total number of interviews was 11.
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Figure 8:
Separated Use Case Diagram

Table 2:
List of QOU Services Supports QOU-ODL

Service Name

Service URL

DS pace

https://dspace.qou.edu/

Qtube

https://qtube.qou.edu/

SlideShare

https://slideshare.qou.edu/

Virtual Classes

https://vc.qou.edu/

Description
Open access digital repository to capture, store, organize, index, preserve,
and provide access to its digital assets and intellectual output, such as QOU’s
scientific journals, scholarly papers, thesis, articles, projects, books, digital
learning content, SMART courses, and others
Open educational resources (OER) site in Arabic provides you with a variety
of high-quality videos sorted by topics and easy access
An open educational resource to share courses presentations, infographics, and
other documents
A cluster of big blue button servers, which can serve 7000 concurrent users (20
servers * 5 sessions * 70 participants)
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1.5.1.3 QOU E-LEARNING USE CASES DIAGRAM OVERVIEW

Reachability Issues: many navigation levels until the student gets the services attached with Moodle.
Dispersion Issues: many independent services need to be accessed from different locations. Platform
Relationships: there is an integral relationship between Repository, Qtube, SlideShare, and QOU Channel in
providing the digital content. However, it is not clear for the Academic portal and Moodle. Moodle Services need
to be re-identified in terms of the relationship with the other services.

Figure 8:
Separated Use Case Diagram

●●

1.5.1.4 QOU E-LEARNING USE CASES DIAGRAM OVERVIEW

Reachability Issues: Many levels of the navigation until students get the services that are attached to Moodle.
Dispersion Issues: Many independent services need to be accessed from different locations.
Platform Relationships: There is an integral relationship between Repository, Qtube, SlideShare, and QOU
Channel in providing the digital content. However, it is not clear for the Academic portal and Moodle. Moodle
Services need to be re-identified in terms of the relationship with the other services.
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Figure 6:
e-Learning Services Block Diagram

●●

1.5.1.2 QOU E-LEARNING MODEL DESIGN

To clarify the e-learning model in QOU in terms of the design issue, the use case diagrams are used as a
modeling technique to describe the dynamic behavior of the model and to simulate the real interaction of the
students within the model and the interaction of the different platforms and services within the model.
Figure 7, below shows 2 types of interactions in the model as the following:
Student Interaction: indicated by red arrows and represents 6 platforms or services that students can access.
Each platform or service has its internal interactions.
Platform Interaction: indicated by blue arrows and represents 6 interactions between the different platforms
or services represented in figure 6. Services are summarized in Table 2.

Figure 7:
Use Cases Diagram

9

Implementing e-learning Maturity Model
at Al-Quds Open University in Palestine

Dr. Islam Younes Amro

educational technology-focused where instructional
design and pedagogy are being developed and
followed up. MPC is a professional Media production
entity that serves educational content filming and
producing media materials on market standards on the
local and regional level. Al-Quds Educational Satellite
is the first educational television in Palestine, which
serves universities, schools, communities, and lifelong
purposes. The television started its broadcasting in

April 2016. In addition, it provided several services
to the educational communities of Palestine. In the
following, we discuss the QOU Model technical
components: the academic portal, Moodle cluster,
the Digital repository content, the video-sharing
platform, and the massive slide-sharing platform.
Finally, the QOU satellite channel. Then we present
the QOU e-Learning service models. In both content
development and service providing scenarios. The key
technical components are presented in Figure 5.

Figure 5:
QOU Model technical components

1.5.1 QOU SERVICES
MODELING FOR
E-LEARNING
●●

be in various formats such as Videos, PPTs, and other
content, including text, infographics, graphs, games,
interactive activities & assessments.

1.5.1.1 E-LEARNING STRUCTURE AND
RELATIONSHIPS

Service Providers: open access, host digital
content, give direct accessibility for students, and may
provide a service for another service provider, i.e.,
QOU SAT Channel provides Qtube with educational
videos, and at the same time, it provides direct video
broadcasting services through TVs.

Figure 6 below shows the e-Learning components
structure at QOU and the relationships between them.
QOU e-Learning structure includes seven components,
4 as digital content providers hosted by QOU, 1 as a
third party, and 2 hosted by QOU as service brokers
for the digital content.

Service Brokers: need student authentication, do
not host digital content but give students the reachability
for the digital content through the service providers.

Service: It is the digital learning content and can
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in the short future, additional resources or investments
can be used elsewhere.

incorporates risk management with e-learning.
This integration helps achieve high-quality
e-learning courses to avoid the materialization of
unfavorable e-learning hazards. While Maturity
models serve advanced issues within organizations
and enterprises (Santos 2020), organizations still face
several difficulties related to organizational issues.
It discusses, in particular, how online and remote
learning may be utilized as a catalyst to transform
the pedagogical paradigm of institutions and how
this might affect new rules and guidelines (Casanova
et al., 2018). On the other hand, the eMM model
notations and questioning points were exploited in
the engineering usability concept of course design,
and interfacing design (Lacerda et al., 2018) since
Neuhauser (2004) suggested that the exploitation of
eMM within an organization catalyzes the process of
course creation.

Practices have been designed deliberately
to minimize the differences in the determination
of capabilities; it is also important to note which
evidence underpins the assessment since this provides
an insight into and a starting point for considering the
improvement in how capacities can be achieved in
different contexts.

1.4 EXPLOITATION OF MATURITY
MODEL IN E-LEARNING
The e-Learning maturity model has played a key
role in catalyzing the process of evaluating e-Learning
for several organizations (Marshal 2012). The model
itself was exploited in the evolution of e-Learning
within several organizations that use e-Learning as a
part of blended learning or fully electronic university
(Aburawi et al., 2020). The model itself has been a
starting point for several modifications and models
evolved to serve certain purposes, like in the work of
Ingacio et al. (2021) that serves to specify work relating
to the evaluation of the maturity of virtual education.
The model suggested in this work was organizationalspecific and was built according to specific
organization experience. In other organizations, the
model is used in evaluating teaching and learning in a
specific discipline such as medicine (Dhir et al., 2017).
It is also feasible to integrate the points of the eMM
in building an educational quality assurance (Marshall
2010).

Another work was done by Iskandar (2012) on
further revising the dimensions of maturity models.
The research aims to examine and comprehend the
E-learning Maturity Model dimensions to address this
issue (ELMM). A qualitative approach is an inductive
approach. The work of Esteban (2021) focuses solely
on higher education in universities. For that reason,
we offer a new technique to identify the gaps in the
existing university maturity models, as they are not
fully dimensional models, to identify the models and
their validity, and to classify the models discovered
in universities. Another variation of eMM can be
traced in the work of Rogerio et al. (2015), a quality
model based on an approach to continuous process
improvement for educational solutions online. The
model examines three maturity stages and six joint
entities that address the procedures for designing and
developing digital educational solutions, intending to
achieve standards of qualities that meet their users, for
example, students, instructors, and tutors.

In addition to quality, Marshall (2016) suggested
an interesting article; this article describes a quality
notion defined by meaning. It investigates the possible
insights and direction it may give leaders and others
who want a model that aligns quality with future
organizational development and reflects complicated
interactions between educational organizations and
their many stakes. While in Blanco et al. (2014), study
suggests using a model-based approach in accreditation,
evaluation, and assessment of academic programs. The
article aims to evaluate how high-quality practices in
higher education are internationalized.

1.5 E-LEARNING WITHIN QOU
This section revises a comprehensive model for
open distance learning (ODL) content development
and media production. This model has evolved by alQuds Open University (QOU), managed strategically
from the academic affairs and conducted through
main supporting centers, which are the Information
and Communication Technology Center (ICTC), the
Open Learning Center (OLC), Media Production
Center (MPC) and al-Quds Education Channel. Each
center runs very specific tasks since all the focal
points of these centers are uniquely identified. ICTC
is a pure technology-focused center with a software
engineering and infrastructure focus. OLC is an

The study provides a model-based strategy that
exploits eMM for building value for higher education in
view of a lack of theorization concerning quality in the
global dimension, design/methodology/approaches.
The same eMM philosophy is used in building an
e-Learning risk model as in the work of Hijazi
et al. (2019). This study presents an e-Learning
project quality assurance system. This framework
includes a proactive approach to risk management that
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processes to be made explicit, which can then be utilized to build action plans and strategies targeting specific
areas of weakness or potential for a sector or institution. They are also necessary for facilitating self-evaluations,
as outlined in Marshall (2006).
Each process description contains examples of practice performance in addition to the practice assertions (Figure 2). These
exemplars are intended to aid the evaluation process by demonstrating capability performance.

It is critical to emphasize that several different methods of proving competence exist, and the assessor’s
expertise and judgment should always take precedence. The purpose of providing sample statements is to
eliminate any possible ambiguity that may come from the practice statement’s language.

Figure 3:
eMM Capability Assessment Practices and Exemplars (revised from Marshall 2007)

When performing an assessment, each practice is
assessed for performance from ‘not adequate’ to ‘fully
acceptable’ using the exemplars (Figure 4). The scores
for each dimension are based on data gathered from
the institution. They are a combination of whether or
not the activity is performed, how well it appears to be
operating, and how widespread it appears to be.

operations. It implies that the institution should
explicitly recognize the practice results and allocate
accountability for their attainment.
A grade of “Partially Adequate” implies that there
are significant flaws or limits in practice outcomes.
This is most frequently caused by a failure to officially
allocate responsibility for their accomplishment, or by
employing outmoded or face-to-face methods in the
context of e-learning.
A grade of “Largely Adequate” implies that
the practice outcomes are being met but that more
formalization is required to guarantee sustainability
or that a more systematic examination of activities is
necessary. This might happen because of an outdated
first generation of e-learning systems or a lack of
regular reexamination and maintenance.

Figure 4:

A grade of “Fully Adequate” implies that the
process outcomes are presently being addressed and
accomplished clearly and sustainably. However, this is
not a justification for complacency because the rapid
rate of change in e-learning needs constant emphasis
and investment in all areas. It suggests, however, that

eMM Capability Assessments (based on Marshall, 2007)

A grade of “Not Adequate” implies that there
is presently no evidence of the practice occurring
in the institutional environment, nor is the practice
outcome generally recognized in routine institutional
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relationship. The matrix of boxes used to represent capabilities on the left is useful for comparisons, but it might
imply a hierarchical connection that can be deceptive for evaluating findings.

Figure 2:
eMM Process Dimensions (revised from Marshall, 2007)

●●

●●

●●

●●

Dimension 1 (Delivery) is involved with the
development and delivery of process results.
This dimension is assessed to determine the
extent to which the process is seen to work inside
the institution. It is critical to emphasize that
institutions can have highly effective procedures
working within this dimension. However, in the
absence of competence in other dimensions, there
is a danger of failure or unsustainable delivery
and the waste of resources due to unnecessary
duplication.
Dimension 2 (Planning) evaluates the usage of
established objectives and strategies in carrying
out process activities. The use of established
plans may improve the ability of process results
to be managed successfully and replicated if
successful.
Dimension 3 (Definition) During process
implementation, the usage of institutionally
established and documented standards, guidelines,
templates, and policies is covered. An institution
that is successful in this area has specified how a
particular procedure should be carried out. This
does not imply that the institution’s personnel
follow this advice.
Dimension 4 (Management) is concerned with
how the institution controls process execution
and guarantees the quality of the results
Capability in this dimension shows the amount of

●●

measurement and control of the outputs and how
the institution’s employees carry out the process
practices.
Dimension 5 (Optimization) reflects the amount to
which an institution uses formal ways to develop
competence as evaluated by the other aspects of
this process. This dimension’s capability shows a
culture of continual improvement.

Note that the comprehensive process
documentation and a full example are available in
Marshall’s (2007) resources.

1.3 E-LEARNING MATURITY
MODEL PRACTICES
Within each dimension, each process is further
subdivided into practices that are either necessary
(mentioned in bold type) or merely beneficial (listed
in plain text) in attaining the specific process’s results
from that dimension’s perspective. These practices are
designed to encapsulate the process’s main essences
into a collection of items that may be easily assessed
in a specific institutional environment. The practices
are meant to be general enough to represent the usage
of various pedagogies, technology, and organizational
cultures. The eMM is intended to analyze the quality of
processes rather than to promote specific techniques.
The utilization of these thorough lists of practices
allows the fundamental components of the eMM
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The e-Learning Maturity Model
Aspects

Table 1:
eMM process categories (revised from Marshall, 2007)

Capability evaluation is a complicated subject
as e-learning. It is tough because it necessitates
condensing vast quantities of detail into a wider
perspective that helps management decision-making
and strategic planning. This technique will always fail
to identify the subtle subtleties and inventive work of
people that drive instructional staff to work on specific
projects. Institutions and people will always have
the option of investing time and other resources in
creative, one-of-a-kind possibilities. The eMM’s focus
is on a less lofty goal as improving organizational
circumstances so that e-learning is given to as many
students as possible in a sustainable and high-quality
manner.

Process category
Learning
Support
Evaluation
Organization

Brief description
Processes that directly impact
pedagogical aspects of e-learning
Processes surrounding the oversight
and management of e-learning
Processes surrounding the evaluation
and quality control of e-learning
through its entire lifecycle
Processes associated with institutional
planning and management

One apparent need of this approach is that the
processes are chosen to be empirically supported and,
in a way, convey “common facts” regarding e-learning
capability. Are there common practices or methods
of developing e-learning materials and learning
environments that are acceptable, helpful, and can be
articulated in such a manner that others may adopt
them and increase their e-learning capability?

This analysis framework is based on the Capability
Maturity Model (CMM, Paulk et al., 1993) and
SPICE Software Process Improvement and Capability
determination, el-Emam et al., 1998; SPICE, 2002).
The fundamental notion is that an institution’s ability
to be productive in a certain area of work relies on its
ability to participate in high-quality processes that are
repeatable and can be sustained and improved upon.
An organization’s qualities that enable high-quality
procedures can be isolated to some extent from the
specifics of the job done, which will change depending
on the circumstances. Because of this separation,
the analysis may be conducted independently of
the technology and pedagogies used, thus allowing
for meaningful comparison. In the context of this
paradigm, capability refers to an institution’s capacity
to guarantee that e-learning design, development, and
implementation satisfy the needs of students, staff,
and the institution. Capability includes an institution’s
ability to maintain e-learning support for teaching as
demand rises and staff changes.

The procedures in version one of the eMM were based on
the Seven Principles of Chickering and Gamson (1987)
as defined in Marshall and Mitchell (2007). These have
the advantage of being widely accepted as guidelines or
benchmarks for e-learning delivery (Sherry, 2003). However,
extensive feedback from workshops and collaborators in
New Zealand, Australia, and the United Kingdom and
the experience of applying the first version of the eMM
identified several additional aspects of capability that
required assessment (Marshall, 2006), and this hampered
implementation.

1.2 DIMENSIONS OF CAPABILITY
The examination of the initial version of the
eMM revealed that the notion of levels employed
was ineffective (Marshall 2007). The usage of levels
suggests a hierarchical paradigm in which competence
is measured and built in layers. In contrast, the
primary notion underpinning the dimension concept
is comprehensive capacity. Rather than monitoring
progressive levels, the model portrays a process’s
capabilities from synergistic viewpoints. A company
that has built capacity across all dimensions for all
processes will be more capable than one that has not.

The eMM, which is based on the SPICE model,
separates institutions’ capacity to sustain and provide
e-learning into five key categories or process areas
(Table 1). The inclusion of the learning area, which
substitutes the Customer/Supplier area utilized in
software engineering, is the main variation from the
original SPICE paradigm. Processes describe an
aspect of an institution’s overall capacity to perform
well in the given process area and hence in e-learning
in general. The benefit of this method is that it divides
a complicated area of institutional activity into linked
areas that may be evaluated separately and presented
in a fairly simple overview without sacrificing
information.

Capability at higher dimensions that is not
supported by capability at lower dimensions will not
deliver the desired outcomes. Capability at lower
dimensions that is not supported by capability at
higher dimensions will be ad hoc, unsustainable, and
unresponsive to changing organizational and learner
needs.
It is useful to evaluate the dimensions in the
order shown in Figure 1 below when considering their
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of e-Learning. Maturity is achieved after covering
several important aspects vertically and horizontally
on the organizational level. We worked in the following
sections to cover the necessary information about the
model and how to understand the aspects covered and
levels to achieve maturity. Then we implemented on
al-Quds Open University and finalized the paper with
recommendations.

approach is the core of most management systems and
is meant to enhance the quality of product creation and
delivery.
Spice and ISO maturity models are broken down
into 5 tiers. The five maturity levels define a scale to
measure the maturity an organization’s software process
and assess its capacities. It also helps an organization
to prioritize its efforts to enhance it. A maturity level
is a well-defined developmental platform for a mature
software process. Each stage of maturity includes
a set of process goals that stabilize an essential part
of the process when fulfilled. Achieving the maturity
framework at each stage provides a distinct component
in the software process, increasing the organization’s
process capacity.

1.1 The concept of maturity models
Maturity may be described as the condition,
fact, or maturity period (Oxford Dictionaries 2021).
MMs are recognized as instruments to demonstrate
the progressive, methodical growth or improvement
of the overall abilities, processes, structures, or
circumstances of an organization, the concept of
maturity models service, the need for contentious
evolution of developing systems. The idea has emerged
within the information technology sector and then
marshaled to other sectors like education, governance,
and business processes. The known reference for the
software maturity models is gathered within a group
called Software Process Improvement and Capability
Determination (SPICE) (SPICE 2018). The initial
standards were defined on the maturity models’ issue,
which was defined in ISO/IEC 15504, as this standard
has been replaced by ISO/IEC TS 33061:2021 (ISO
2021).

The five maturity stages of the software
capacity were defined as initial, repeatable, defined,
managed, and optimized. Initial indicates that the
software process is ad-hoc and sometimes chaotic. In
contrast, repeatable indicates that fundamental cost,
scheduling, and functionality management methods
are defined. To recur previous achievements on
projects with comparable applications, the required
process discipline is in place. Defined indicates that
the software process is documented, standardized,
and integrated into all organizational processes for
both management and technical operations. Detailed
software and product quality measurements are taken.
Managed includes both software and goods, which are
understood and managed quantitatively. Optimization
is eventually the quantitative input from this approach;
novel ideas and technology piloting will enable
continuous process improvement. These five concepts
of maturity are exploited and developed to identify
the maturity models used in education, governance
(Andersen 2008), business (Tarhana et al., 2016), and
many other sectors.

The notion of the maturity model of ability
(CMM) was first introduced formally in (Paulk et al.,
1993). Rather than the major revolutionary discoveries,
recognizing a continual development of processes is
based on numerous incremental, evolutionary stages.
The model offers a framework for the organization
in five maturity levels of these evolutionary phases,
which establish the basis for continual progress. This

Figure 1:
maturity stages of software capacity
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املا�ضية يف خدمة ال�شعب الفل�سطيني وذلك من خالل تخريج ما
.يزيد عن املائة وثالثني �ألف طالب وطالبة من براجمها املختلفة
 وذلك من خالل،د�أبت اجلامعة على تبني نظام التعليم املدمج
.�إدخال نظام التعليم الإلكرتوين كمركب �أ�سا�س يف العملية التعليمية
 قمنا بتطبيق منوذج قيا�س ن�ضج التعليم الإلكرتوين،يف هذه الورقة
 حيث مت،على ال�شق الإلكرتوين من التعليم املدمج يف اجلامعة
التعامل مع كافة عنا�رص النموذج املختلفة وتطبيقها على اجلوانب
 تتلخ�ص هذه العنا�رص يف �إي�صال اخلدمات.ذات العالقة يف اجلامعة
صوال
ً � ومن ثم �إدارة اخلدمات و، ومن ثم تخطيط اخلدمات،الإلكرتوين
 مت اتباع التو�صيات اخلا�صة يف منوذج.�إىل مرحلة �ضبط الأداء
 وذلك من خالل التعامل مع اال�ستبانات املرتبطة،القيا�س املعتمد
 مت توزيع اال�ستبانات بح�سب دوائر االخت�صا�ص يف.ببنود النموذج
اجلامعة مع �إي�ضاح الهيكليات الإدارية والأكادميية والطالبية يف
 كما ومت التعامل مع تعبئة،اجلامعة املرتبطة مبو�ضوع النموذج
 حيث.هذه اال�ستبانات من خالل مقابالت مع الهيكليات ذات العالقة
عك�ست الإجابات على هذه اال�ستبانات ال�صورة العامة ملدى ن�ضج
 �أظهر تطبيق النموذج.جتربة اجلامعة يف جمال التعليم الإلكرتوين
نقاط قوة متعددة لتجربة التعليم الإلكرتوين يف اجلامعة ترتكز حول
،وجود العديد من الإمكانات يف اجلامعة الفنية منها والأكادميية
تتمحور نقاط القوة حول اجلانب الرتبوي والفني و�أنظمة �إدارة
 ووجود لوائح تنظيمية للعمل الأكادميي امل�ستند على،املحتوى
 تركزت نقاط ال�ضعف.نقاط �أخرى
التعليم الإلكرتوين �إىل جانب
ٍ
حول عدم وجود ا�سرتاتيجيات منف�صلة للتعليم الإلكرتوين تركز
 �إىل جانب احلاجة،على تعزيز �إمكانات وفر�ص التعليم الإلكرتوين
�إىل توثيق الإجراءات الإدارية الناظمة جلوانب التعليم الإلكرتوين
 وذلك للعمل على تطوير التعليم الإلكرتوين �ضمن منهجية،املختلفة
.خم�ص�صة لهذا ال�ش�أن
 �إدارة التعليم، تعليم مدمج، تعليم �إلكرتوين:الكلمات املفتاحية
. منوذج ن�ضج التعليم الإلكرتوين،الإلكرتوين

Abstract:
Al-Quds Open University (QOU) is one of the
leading organizations in the Arab countries in the
blended and open learning models. The University
has proved its leading role over 30 years of serving
Palestine through more than 120 thousand graduates
from its programs. The University has played a
leading role in Palestine in adapting the e-learning
component of the blended model for 14 years. In this
research, we worked on implementing the e-learning
Maturity Model (eMM) on the electronic component
of the blended learning of al-Quds Open University.
All the dimensions of the e-learning Maturity Model
were considered and visited, and it was found to be
applicable in most of its aspects of e-learning at QOU.
The dimensions provided by the eMM were covered
in this research as delivery, planning management,
and optimization. The process followed in dealing
with the model aspects was conducted through the
standard recommendations of the eMM. The research
also discussed the methodology of conducting the
eMM process, which depended on partitioning the
questionnaire according to the stakeholders within the
University. The stakeholders were considered in terms
of their functional tasks within their organizational
units. The participants then were questioned
accordingly, considering the standard questionnaire
points. Then the answers were reflected to form the
case implantation for al-Quds Open University.
Recommendations are made according to the
organizational gaps found, and suggestions are made
to catch up with the gaps reflected from the eMM. The
model implantation reflected extreme organizational
issues related to pedagogies, organizational units,
documenting core course creations, implementation
procedures, tutors, and student support. In addition,
the University demonstrated a very reliable, mature
e-learning infrastructure and technical capabilities.
The main shortcomings were found in issues related
to the need to establish stand-alone strategic planning
for e-learning and the need to increase procedures
documentation and workflows to exceed the core of
e-learning processes to cover all aspects of e-learning.

1. Introduction
The COVID-19 pandemic has played an essential
role in mainstreaming e-Learning. It could show the
world how necessary it is to move towards e-Learning
on larger scales and more effective measures.
Although previous worldwide efforts were conducted
in the pursuit of e-Learning during the last 20 years,
this could not boost e-Learning effectively as the
pandemic boosted it. The concept of e-Learning is
being approached according to several prospects, some
technical, some educational, and many other aspects.
However, there is a need to evaluate and guide the
process of e-Learning evolution through methodologic
approaches that cover the necessary components
of e-learning, including academics, administrative,
students, technical, and organizational aspects. Thus,
boosting the ideas that exceed the technological
dimension that seem to dominate other aspects to
throw light on more important aspects found for the
actual technological needs. In this research, we exploit
a widely accepted model that evaluates the maturity

Index Terms: e-Learning, blended learning,
e-Learning management, e-Learning maturity model.
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جامعة القد�س املفتوحة هي �إحدى م�ؤ�س�سات التعليم العايل
الرائدة على م�ستوى العامل العربي يف جمال التعليم املدمج والتعليم
 وقد �أثبتت اجلامعة دورها الريادي عري الأعوام الثالثني.املفتوح
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