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Abstract
The study aimed to reveal the degree of effectiveness of e-training in the use of teachers of
basic education schools of educational platforms from their point of view in light of the
covid-9 pandemic. The study sample consisted of (200) teachers, including (100) teachers,
and(100) female teachers, and a questionnaire was applied that included (40) paragraphs,
distributed in four dimensions: the first dimension: planning E-Training remotely to use
educational platforms and includes (10) paragraphs, the second dimension: the
implementation of e-training remotely to use educational platforms and includes (10)
paragraphs, the third dimension: skills and knowledge gained from e-training remotely and
includes (10) paragraphs. The fourth dimension: evaluation of the effectiveness of electronic
distance training on the use of educational platforms (10) paragraphs. The results of the
study showed that the average overall score of the degree of effectiveness of e-training in the
use of teachers of basic education schools of educational platforms from their point of view
in the light of the covid-19 pandemic on all dimensions of the study(3.66), i.e. a high degree,
as well as revealed the absence of significant differences the degree of effectiveness of etraining in the use of teachers of basic education schools of educational platforms from their
point of view in the light of the covid-19 pandemic, depending on the gender variable and
the educational platform. The study recommended studying the quality standards of
training programs through electronic platforms as a gateway to develop them and activate
their potential.
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درجة فاعلية التدريب اإللتتوني ف استخدام معلم نمعلمات مدارس التعليم األساس للمنصات
التعليمية من نجهة يظوهم ف ظل جائحة كورنيا كوفيد19
خلفان بن سالم بن عبد هللا التحال
د ،.وزارة التربية ،سلطنة عمان

مطو بن سالم بن مسلم الويام
الباحث ،وزارة التربية ،سلطنة عمان

الملخص
هدفت الدراسة إلى الكشف درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس
للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد .9وكذلك التعرف على الفروق ف وفق متغير النوع
االجتماع  ،ويوع المنصة التعليمية ،وتكويت عينة الدراسة من ( )200معلم ومعلمة منهم ( )100معلم ،و( )100معلمة وتم
تطبيق استباية اشتملت على ( )40فقرة ,موزعة أربعة أبعاد :البعد األول :التخطيط للتدريب اإللكتروي عن بعد الستخدام
المنصات التعليمية ويتضمن ( )10فقرات ،والبعد الثاي  :تنفيذ التدريب اإللكتروي عن بعد الستخدام المنصات التعليمية
ويتضمن ( )10فقرات ،البعد الثالث :المهارات والمعارف المكتسبة من التدريب اإللكتروي عن بعد ويتضمن ( )10فقرات.
البعد الرابع :تقويم فاعلية التدريب اإللكتروي عن بعد على استخدام المنصات التعليمية ( )10فقرات.وأظهرت يتائج
الدراسة أن متوسط الدرجة الكلية درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس
للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد19على جميع أبعاد الدراسة( )3.66اي بدرجة عالية
وكذلك كشف بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات
مدارس التعليم األساس للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد 19تبعا لمتغير النوع االجتماع
والمنصة التعليمية .وأوصت الدراسة دراسة معايير جودة البرامج التدريبية من خالل المنصات اإللكترويية كمدخل
لتطويرها وتفعيل إمكاياتها.
التلمات المفتاحية :التدريب اإللكتروي  ،المنصات التعليمية.
المقدمة
المعلم أحد أهم عناصر العملية التعليمية ،لذا يجد أن المؤسسات التعليمية من خالل أيظمتها تول اهتماما بتحسين
وتطوير أداءه وتنميته مهنيا يتيجة للتطور الكبير ف تقنيات االتصاالت والمعلومات وايتشار المعرفة اإللكترويية بين طالب
المدارس والجامعات وظهور أشكال جديدة ف يظم التعليم والتعلم ،فقد ظهرت ف السنوات المنصرمة أدوات التعليم
والتدريب المعتمدة على الحاسب االل بشكل رئيس وعلى أساليب التفاعل المختلفة معه ،وخالل القرن الحال تطور مفهوم
التعليم والتدريب وتميزت أدواته باستعمال االيتريت ،أما هذه األيام فقد ظهرت إمكايية استثمار تقنيات االتصاالت الالسلكية
عامة والتقاية خاصة ليصبح التعليم والتدريب إلكتروي وعن بعد ،لذلك أصبح تدريب المعلمين إلكتروييا أثناء الخدمة مطلبا
ضروريا؛ حتى ال يصبح المعلم قليل الخبرة والمعرف ف عصر التطورات المتسارعة ،وهذا يلق على عاتق المعلم
ضرورة تجديد معارفه ومهاراته بصورة مستمرة ليكون على درجة عالية من المهارات والمعارف(الرابغ .)2019
ويعد التدريب اإللكتروي ضرورة ملحة ف الوقت الراهن السيما ف ظل جائحة كورويا كوفيد ( )19الذي اجتاحت
العالم وأثرت ف كثير من يواح الحياة منها العملية التعليمية حيث تم تعليق الدراسة ف المدارس والجامعات وتحول التعليم
عن بعد .وعليه كان ال بد من إيجاد البدائل المكننة لتحقيق ذلك ،لذا سعت الدول حرصا منها على تقليص فجوة الفاقد
التعليم للطلبة بتدريب معلميها إلكترويي ا على منصات تعليمية من خاللها المعلمين والمعلمات لتحقيق األهداف التعليمية
وتنفيذ االستراتيج يات التربوية لهذا العام الدراس  ،ولم تكن سلطنة عمان بمنأى عن ذلك حيث حرصت وزارة التربية
والتعليم على امتالك معلميها هذا العام لمهارات التعامل مع المنصات التعليمية واجتهدت على تمكنهم للمهارات الفنية
والتربوية ف تنفيذ الدروس التعليمية ف الموقف الصف االفتراض  ،ولك يبقى موضوع برامج التدريب اإللكتروي عن
بعد واإليماء المهن للمعلمين والمعلمات بمدارس التعليم األساس أثناء الخدمة والوقوف على المستجدات التربوية مستمر،
كان البد من متابعة فاعليته ف العملية التعليمية وخاصة ف المنصات التعليمة ومدى استخدام المعلمين لها ،ومن هنا يأت
موضوع الدراسة الذي يتناول بالبحث والقياس حول درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات
مدارس التعليم األساس بسلطنة عمان للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل جائحة كوفيد.19
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مشتلة الدراسة:
أضحى التدريب اإللكتروي على المنصات التعليمية ضرورة ماسة للتطوير المهن لتطوير التعليم وتدريب
المعلمين لمواكبة التقدم التكنولوج مما يجعله ضرورة ملحة كأحد البدائل والتدابير الت اتخذتها الدول العربية واألجنبية ف
ظل ايتشار جائحة كورويا المستجد(كوفيد ،)19وقد تناولت العديد من الدراسات التربوية فاعلية التدريب
اإللكتروي ( المنصات التعليمية) وأشارت إلى أهميته ف ظل الظروف االستثنائية الت يمر بها العالم خالل هذه الفترة من
أثر جائحة كورويا كوفيد  ،19كدراسة ماكس ويل ،))Maxwell, 1997ودراسة سالميتو ( ،)Slameto,2014ودراسة
العطار( ،)2015كدراسة(هبةهللا،)2017 ،ودراسة(الحميري،)2008،ودراسة(السناي ،)2012،ودراسة الحمود(.)2021
لذا فإن دراسة الواقع تعط يظرة عما كان عليه وما سيكون عليه ،حيث أن مخرجات أي يظام تمثل الغاية لوجوده وتعكس
مخرجات التدريب اإللكتروي مدى فاعلية النظام التدريب وبرامجه على تنمية ورفع المهارات لدى الفئة المستهدفة لذا
سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس التعليم
األساس للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد ،19والت يتحدد ف السؤال الرئيس اآلت :
ما درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس للمنصات التعليمية من
وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد ،19وتتفرع منه األسئلة اآلتية:
 -1ما أكثر جوايب التدريب اإللكتروي فاعلية على المنصات التعليمية من وجهة يظر معلم ومعلمات مدارس
التعليم األساس بسلطنة عمان ف ظل جائحة كورويا كوفيد 19؟
 -2هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى دالله () لدرجة فاعلية التدريب اإللكتروي على المنصات
التعليمية من وجهة يظر معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس بسلطنة عمان ف ظل جائحة كورويا كوفيد  19تعزى
لمتغيرات (النوع االجتماع – يوع المنصة).

أهداف الدراسة:
 -1التعرف على أكثر جوايب التدريب اإللكتروي فاعلية على المنصات التعليمية من وجهة يظر معلم ومعلمات
مدارس التعليم األساس بسلطنة عمان ف ظل جائحة كورويا كوفيد19؟
 -2التعرف على درجة فاعلية التدريب اإللكتروي على المنصات التعليمية من وجهة يظر معلم ومعلمات مدارس
التعليم األساس بسلطنة عمان ف ظل جائحة كورويا كوفيد  19تبعا لمتغيرات (النوع االجتماع – المنصة التعليمية).
أهمية الدراسة:
تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية التدريب اإللكتروي (المنصات التعليمية) حيث أصبح من الضروريات ف
مدارس التعليم االساس بسلطنة عمان ف ظل جائحة كوفيد.19
إطار الموارد البشرية وهو التدريب اإللكتروي

 إثراء المكتبة ف المؤسسات التعليمية بدراسة حديثة ف(المنصات التعليمة) ف ظل جائحة كورويا.
 قد تساهم الدراسة ف معرفة مواطن القوة وأولويات التطوير ف التدريب اإللكتروي (المنصات التعليمية)التقامت به وزارة التربية والتعليم خالل الفترة الماضية.
 القيام بدراسات مماثلة باستخدام متغيرات مختلفة من النتائج والتوصيات الت توصلت إليها الدراسة.حدند الدراسة:
الحدود المكايية :اقتصرت الدراسة الحالية على محافظت الباطنة شمال وجنوب الشرقية .
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة الحالية على مدارس التعليم األساس المستخدمة للمنصات التعليمية.
الحدود الزمايية :اقتصرت الدراسة على العام الدراس الحال 2021 / 2020م .
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مصطلحات الدراسة:
التدريب اإللتتوني :
" هو كل األيشطة والبرامج الت تقدم للمعلم من خالل توظيف الوسائل والتكنولوجيا المعلوماتية واالتصالية
المتاحة ،وذلك لتلبية االحتياجات التدريبية لكل معلم يرغب ف التدريب ف أي وقت ومن أي مكان وف أي تخصص ،وتتم
هذه األيشطة بصورة منظمة ومخططة مسبقا ،بهدف رفع كفاءة أداء المعلم ف مجال عمله " (وهبة.)263 ،2011 ،
التعويف اإلجوائ :
يعوف التدريب اإللتتوني إجوائيا بأيه  :التدريب على استخدام المنصات التعليمية (منظرة  ,وكالس روم) الذي
خضع له جميع معلم ومعلمات مدراس التعليم األساس والمعد من قبل وزارة التربية والتعليم بالسلطنة بسبب جائحة
كوريا (كوفيد )19والت تسعى الدراسة الحالية الكشف عن مدى فاعليته من خالل االستباية المعدة لهذا الغرض.
المنصات التعليمية:
اتفق كال من رالين( ،(Railean,2015وهيسو ) ،(Hsu,2013خان( (khan, 2005على أن المنصة التعليمية ه
عبارة عن" مجموعة تع ليمية متكاملة من الخدمات عبر شبكات األيتريت يتم بواسطتها توفير كل الخدمات التعليمية التربوية
للمعلمين والطلبة وأولياء األمور من مقررات إلكترويي ة وأيشطة وواجبات اختبارات وطرق تدريس متنوعة لتصبح أكثر
فاعلية وتنوعا".
نتعوف إجوائيا بأيها :منصات تعليمة إلكترويية تحوي فصول افتراضية للمواد الدراسية يقوم المعلمون بتدريس
طالبهم والتفاعل الفوري معهم وتوجيهم إلى المهام الموكلة لهم من خالل برامج ملحقة بها والت تسعى الدراسة للكشف عن
مدى فاعلية استخدام المعلمين لها من خالل األداة المعدة لغرض الدراسة.
جائحة كورنيا ()COVID-19
تعرفه منظمة الصحة العالمية( )2020بإيه فيروس من فصيلة فيروسات كورويا يسبب لدى البشر حاالت عدوى
الجهاز التنفس الت تتراوح حدتها من يزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد ،وخاصة مثل متالزمة الشرق األوسط
التنفسية ،والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة(السارس) (منظمة الصحة العالمية) .
اإلطار النظوي نالدارسات السابقة
هناك تزايد واهتمام بالتدريب اإللكتروي ف العديد من الدول المتقدمة ويتعلق األمر بالمورد البشري المتمثل ف
األفراد وجماعات العمل وأساس النشاط االجتماع واالقتصادي وأثمن عناصر العمل واإليتاج ،فالبرغم من أن جميع
الموارد المادية( رأس المال ،التجهيزات وغيرها) ذات أهمية كبيرة للمؤسسات ،إال أن الموارد البشرية تعتبر أهمها إليها
ه الت تقوم بعملية اإلبداع الفكري واالبتكار ،وه المسئولة عن وضع األهداف والخطط والبرامج واالستراتيجيات
وتنفيذها واالستثمار ف رأس المال ،وبهذا يكون من البديه القول بإن يجاح المؤسسات أو فشلها ف تحقيق غاياتها
األساسية مرتبط بنوعية القوى العاملة فيها وعلى االستخدام الفاعل لها(.حفيظ.)2016 ،
تعويف التدريب اإللتتوني
يلقى التدريب اإللكتروي اهتماما متزايدا ف المؤسسات المعاصرة ،ويشير هذا االهتمام إلى االعتراف بأهمية الدور
الذي تلعبه الموارد البشرية ف خلق وتنمية القدرات التنافسية للمؤسسات .وقد تعددت التعاريف ف كثير من األبحاث
والمؤلفات والت لم تتفق على تعريف شامل وواضح له ،فقد عرفه(الموسوي ")2010 ،هو عملية منظوميه تتم ف بيئة
تفاعلية متنقلة مشبعة بالتطبيقات التقنية المبنية على استخدام شبكة االيتريت والحاسوب متعدد الوسائط واألجهزة المتنقلة
لغرض البرمجيات والحقائب والدورات التدريبية اإللكترويي ة ،لتصميم وتطبيق وتقويم البرامج التدريبية التزامنية وغير
التزامنية ،باتباع أيظمة التدري ب الذات  ،والتفاعل لتحقيق األهداف التدريبية واتقان المهارات ،بناء على سرعة المتدربين

265

www.ijherjournal.com

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

ف التعلم ،ومستوياتهم الفكرية وظروف عملهم وحياتهم ومواقعهم الجغرافية" وعرفه المطرف ( )2005بأيه" أسلوب
تدريب يستطيع المتدرب االلتحاق ببريامج التدريب بشكل متزامن وغير متزامن أيا كان موقعه دون الحاجة للحضور
الشخص لمكان ايعقاده أو التقيد بعدد معين أو وقت وذلك عبر وسائط اتصال تقنية حديثة ووسائط أخرى متعددة" .وعرف
أيضا" بأيه عملية يتم فيها تهيئة بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنية الحاسب اآلل ووسائطه المتعددة ،والت
تمكن المتدرب من بلوغ أهداف العملية التدريبية من خالل تفاعله مع مصادرها ،وذلك ف أقصر وقت وبأعلى مستويات
الجودة دون تقيد بحدود المكان والزمان (عودة.)2015 ،
مما سبق يعرف الباحثان التدريب اإللكتروي بأيه " عملية التفاعل بين المدرب والمتدرب بهدف اكساب مجموعة
من المعارف والمهارات واالتجاهات لدى مجموعة من األفراد باستخدام تقنية متعددة ال يشترط التقاء المدرب والمتدربين
ف مكان واحد دون إلغاء دور المدرب والمؤسسة التعليمية ف التدريب.
أهداف التدريب اإللتتوني :
للتدريب اإللكتروي أهداف عدة منها ما ذكره أب طه( )2012وعبدالح ( ،)2010الحمود(.)2021
 مساعدة المؤسسات لتعديل الطرق التقليدية ف تنمية مواردها البشرية. مواكبة التحديث المتسارع ف مناهج التدريب وتصميمها .– زيادة وتوسيع قاعدة المشاركة ف برامج التدريب يتيجة لمروية أسلوب التدريب اإللكتروي
– تحقيق العدالة ف التدريب.

– اإلسهام ف رفع المستوى العلم والتقن والثقاف للمتدربين.

– التمكن من تدريب وتعليم العاملين وتأهيليهم دون الحاجة الى ترك عملهم .
ويرى الباحثان أن من أهداف التدريب اإللكتروي االستمرارية بالتدريب ف ظل ايتشار الجوائح واألوبئة السيما
كوفيد 19الت أدت إلى تعليق الدراسة ف المدارس والجامعات وتمكنت المؤسسات التعليمية باالستمرارية ف تنمية معلميها
وتطوريهم عن طريق التدريب اإللكتروي عن بعد.
أيواع التدريب اإللتتوني :
يرى كال من الشهري ( )2011والحمادي ( )2013أن التدريب اإللكتروي يقدم من خالل يوعين هما:
المتزامن (المباشر) :وفيه تتم عملية التدريب بصورة متزامنة حيث يتواجد المدرب والمتدرب ف وقت واحد وبشكل
مباشر وتفاعل عبر وسائط تقنية متعددة.
الالمتزامن (غير المباشر) :حيث تقدم المادة التدريبية بصورة غير متزامنة مع عدم اشتراطية وجود المدرب
والمتدرب ف وقت واحد أثناء التدريب بحيث يطلع المدرب على المادة التدريبية ف أي وقت يرغب فيه.
ويضيف للتدريب(الزيبق  ) 2011،يوع ثالث من التدريب يعرف باسم التدريب المتمازج أو المدمج ويقصد به هو
الذي يدمج بين التدريب الشبك والغير شبك وهو يوع من التدريب الحديث يدمج بين التدريب التقليدي والتدريب
اإللكتروي .
سمات التدريب اإللتتوني :
يتسم التدريب اإللكتروي بسمات ميزته عن غيره ف أيه يمكن أن تعلم عدد كبير من المتدربين دون قيود الزمان
والمكان وف وقت قصير ،كما يستخدم العديد من مساعدات التعليم والوسائل التعليمية الت قد ال تتوافر لدى العديد من
المتعلمين ،إضافة إلى التقييم الفوري والسريع والتعرف على النتائج واألخطاء ،وتشجيع التعلم الذات مع مراعاة الفروق
الفردية ،واستخدام الفصول االفتراضية كبديل للفصول الواقعية ،ودعم االبتكار واالبداع لدى المتعلمين واالستعاية بالخبراء
النادرين (أحمد العزيز .)2008 ،إضافة إلى ذلك المروية والحرية ف اختيار المواعيد والموضوعات محل العلم أو التدريب
والتحرر من العوائق الجغرافية والزمنية فالتدريب اإللكتروي يتخطى حدود الزمان والمكان(.)Bimir,2018كما واختص

www.ijherjournal.com

266

Volume 4, Issue 4, August 2022

التدريب اإللكتروي ف ظل جائحة كورويا بمميزات كان لها عظيم األثر ف ايتشاره ف هذه الفترة منها تنمية االتجاهات
اإليجابية لدى المتدربين وزيادة الدافعية الذاتية لديهم لمزيد من التعليم ،وايخفاض تكلفة التدريب والمتدرب ف ظل ايتشار
المنصات التعليمية باستخدام قنوات اليوتيوب والتغذية الراجعة الفورية للمتدرب.
مبورات التدريب اإللتتوني :
يبين المطيري( )2012والطميزي ( )2015أن أهم مبررات استخدام التدريب اإللكتروي مايل :
 الحاجة الى السرعة ف الحصول على المعلومات ومعالجتها.– الحاجة الى المهارة واإلتقان ف أداء االعمال وإيجاد الحلول المناسبة للمشكالت.
 االيفجار المعرف والتقدم التكنولوج وتراكمها بشكل سريع. ثورة المعلومات وسرعة يقل والبيايات ومعالجتها بتكلفة معقولة. األوضاع السكايية وما تشهده من يمو متسارع مما شكل ضغطا على الخدمات التعليمية والتدريب والصحةواإلسكان.
 عجز مؤسسات التدريب التقليدية عن تقديم فرص تدريب لفئات من المجتمع قد تعود ألسباب اقتصادية أو صحية،أو مهنية .
معوقات التدريب اإللتتوني :
ظهرت مجموعة من المعوقات الت واجهت المعلمين وحالت دون تطبيق هذ النوع من التدريب على الوجه األمثل
منها كما أشار إليها أبو شقرة ( ،)2020العطار( .)vishal,2016(.)2015روبت وجيمس(.)Robert & jamws,2006
ضعف الدعم المال لتطبيق هذا النوع من التدريب ،وعدم مواكبة التطورات السريعة ف تكنولوجيا المعلومات،
وايتشار االمية المعلوماتية والرجعية وجهل االفراد بالتكنولوجيا واستخداماتها ومحاربة ما هو جديد ،وايقطاع التيار
الكه ربائ بشكل مستمر ولفترات طويلة عدم وجود بنية تحتية مجهزة ألغراض التدريب اإللكتروي  ،السرعة المنخفضة
لشركات االيتريت الت تزود بها المستخدمين إضافة إلى ارتفاع تكلفتها على المستهلك.
الدراسات السابقة:
تنوعت الدراسات العربية واألجنبية الت تناولت موضوع الدراسة مما ساهم ف تعزيز الدراسة من خالل
استقصائها وتحديد األدوات والمنهجية وتفسير النتائج وصياغة التوصيات والمقترحات .وروع ف هذه الدراسة الترتيب
والتسلسل الزمن من األحدث إلى األقدم ف عرض الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة.
وأشارت دراسة الحمود( )2021إلى التعرف على واقع تدريب المعلمين عن بعد على استخدام منصة "مدرست "
اإللكترويي ة من وجهة يظرهم والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابة المعلمين ف تدريبهم عن
بعد على استخدام منصة "مدرست " تعزى لمتغير (النوع ,المؤهل ،الخبرة)،استخدمت الدراسة المنهج الصف واختيرت
عينة بلغت ( ) 567معلما ومعلمة وزعت عليهم الستباية وتوصلت الدراسة أن أفراد العينة محايدين يحو تخطيط وتنفيذ
وتقويم تدريب المعلمين عن بعد على استخدام منصة مدرست اإللكترويية ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات العينة تعزى لمتغير النوع والمؤهل والخبرة.
نسعت دراسة العزرية ( . )2021على معرفة مدى فاعلية استخدام المنصة التعليمية ف التعليم عن بعد بمدارس
التعليم األساس ف سلطنة عمان ,أهمية تفعيل التدريب اإللكتروي ألولياء األمور والمعلمين .استخدمت الدراسة المنهج
الوصف  ,أداة المقابلة لتحقيق أهداف الدراسة .حيث بلغت عينة الدراسة ( )60ول أمر .وخلصت الدراسة أن معظم عينة
الدراس يرون وجود عدد كبير من التحديات الت تواجه المنصة التعليمية ،كما بينت النتائج ضرورة توفير برامج تدريبية
مكثفة ألولياء األمور والمعلمين للتعامل مع هذا النوع من التعليم من أجل مساعدة الطلبة بشكل أكبر والتغلب على التحديات
الت تواجهها ف المدارس وتطوير بنيتها األساسية الت تجعلها قادرة على تقديمه.
هدفت دراسة قجام ( )2020إلى تقييم مستوى جودة التدريب اإللكتروي ف ضوء معايير ومؤشرات التعليم
اإللكتروي ف جامعة الزاوية من وجه ة يظر المتدربين استخدمت فيه المنهج الوصف  ،ولتحقيق أهداف الدراسة قامت
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الباحثة بتصميم استباية مكوية من أربع محاور تم تطبيقها على عينة قوامها ( )41عضو من أعضاء هيئة التدريس بجامعة
الزاوية ,وكشفت يتائج الدراسة أن متوسط الدرجة الكلية لجودة التدريب اإللكتروي بلغ بدرجة كبيرة ,وعدم وجود فروق
ذات داللة احصائية على مستوى جودة التدريب اإللكتروي تبعا لمتغيرات الجنس ,الدرجة العلمية ,التخصص.
واستهدفت دراسة البريكية( )2018إلى معرفة دور التدريب اإللكتروي ف التنمية المهنية لمعلمات المجال االول
ومتطلباته ومعرفة معوقا ته ف مركز التدريب التابع لمحافظة الباطنة شمال ،اعتمدت الدراسة المنهج الصف من خالل
استخدام االستباية كأداة لتحقيق اهداف الدراسة وطبقت على عينة قوامها( )302من معلمات المجال األول ( )28من
العاملين بمركز التدريب واسفرت يتائج الدراسة إلى ضرورة وضع معايير لضمان جودة التدريب اإللكتروي ومن أبرز
معوقات الت توصلت إليها الدراسة عدم جاهزية القاعات الستخدام التدريب اإللكتروي وارتفاع تكليف تجهيرها وقلة
دافعية العاملين يحو التدريب.
وأشارت دراسة حفيظ أمينة( )2016إلى الكشف عن دور التدريب اإللكتروي ف تطوير الكفاءات لدى كل من
العاملين على مستوى مؤسست سويلغاز بطولقة ودائرة فوغالة بوالية بسكرة بالجزائر ،وكذا أهمية كل من المعارف
النظرية والعملية والسلوكية ،مع توضيح العالقة بين متغيرين ولتحقيق اهداف الدراسة استخدم الباحث استبيان لجمع
البيايات وقد وزعت على عينة بلغ حجمها  50فردا ،وتوصلت الدراسة الى أن التدريب اإللكتروي له دور كبير ف التأثير
على كل من المعارف النظرية ،المعارف العملية والمهارات السلوكية الت تعتبر ابعاد للكفاءات .
كما هدفت دراسة ( )Batsilla ,et,al,2014إلى تعميم استخدام ودمج إدارة التعلم اإللكتروي ف التنمية المهنية
للمعلمين من خالل منصة أدمود ،وأظهرت الدراسات أن أدمودو ويظام إدارة التعلم مودل تحسن من األيشطة التعاويية
وتعزز التفاعل وتؤدي الى تطوير مهن وتقدم مزايا ف تنظيم المقررات الدراسية .
كما سعت دراسة رينجو) )Regino, 2009إلى وصف الحالة الفعلية لتدريب المعلمين عبر اإليتريت ضمن
مجموعات ف إحدى مقاطعات كاليفوييا تم استخدام استطالع عبر االيتريت ألعضاء هيئة التدريس دخل المؤسسات الذين
يعملون .أسفرت النتائج إلى الجوايب التدريبية الت يعتقد المعلمون أيها أكثر أهمية لهم عبر االيتريت فضال عن شعورهم
حول تدريبهم داخل المؤسسات التابعين لها.
منهجية الدراسة نإجواءاتها
اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصف التحليل لجمع البيايات الت تساعد على درجة فاعلية التدريب
اإللكتروي ( المنصات التعليمية) من وجهة يظر معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس بسلطنة عمان ف ظل جائحة
كورويا  .من خالل األسئلة الموجهة لعينة الدراسة ،وأهداف الدراسة الحالية.
أنال :مجتمع نعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من معلم ومعلمات سلطنة عمان ،وتكويت عينة الدراسة الفعلية من ( )200معلم ومعلمة
منهم ( )100إياث و( )100ذكور ،وتم اختيارهم بطريقة عشوائية.
ثاييا :أداة الدراسة:
بعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة ف مجال التدريب اإللكتروي والمتغيرات المرتبطة به ،تم إعداد
وتصميم استباية الدراسة الحالية اعتمادا على الدراسات ومنها دراسة(:قجام ،)2020 ،حسن ( ،(2017ودراسة أمينة
(( ،)2016المطيري . )2012 ،وبعد التحكيم تم تطبيق االستباية للوقوف درجة فاعلية التدريب اإللكتروي (المنصات
التعليمية) من وجهة يظر معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس بسلطنة عمان .وتشتمل االستباية على ( )40فقرة.
توزعت على أربعة أبعاد :البعد األول التخطيط للتدريب اإللكتروي عن بعد الستخدام المنصات التعليمية ويتضمن ()10
فقرات ،والبعد الثاي تنفيذ التدريب اإللكتروي عن بعد الستخدام المنصات التعليمية ويتضمن ( )10فقرات ،البعد الثالث
المهارات والمعارف المكتسبة من التدريب اإللكتروي عن بعد ويتضمن ( )10فقرات .البعد تقويم فاعلية التدريب
اإللكتروي عن بعد على استخدام المنصات التعليمية ( )10فقرات وتتم االستجابة عليها باختيار بديل من البدائل الخمسة
المحددة أمام كل فقرة وه ( :موافق بشدة ،موافق ،محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة).
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صدق األداة:
تحقيقا للخصائص السيكومترية ف الدراسة الحالية ،صدق األداة فقد تم عرضها على عدد من المختصين ف
التدريب وإدارة الموارد البشرية واللغة العربية؛ للتأكد من مالءمتها لعينة الدراسة ،وسالمتها اللغوية .وبعد مناقشتها
وتعديلها وفق المالحظات وآراء المحكمين .تم إعدادها بصورتها النهائية الت طبقت على العينة .أما ثبات األداة فقد تم
حسابه بمعامل ألفا كرويباخ حيث كان معدل الثبات الكل لألداة هو ( ),958وهو معامل جيد ومناسب للدراسة.
والجدول ( )1يوضح معامل الثبات حسب أبعاد االستباية:
البعد

عدد الفقرات

معامل الثبات

األول

10فقرات

,902

الثاي

10فقرات

,907

الثالث

10فقرات

,889

الرابع

10فقرات

,813

المجموع الكل

 40فقرة

,958

تطبيق أداة الدراسة:
بعد االيتهاء من إعداد االستباية بصورتها النهائية ,قام الباحثان ف تطبيق الدراسة على العينة إلكتروييا ,حيث تم
الشرح إلجراءات التطبيق ,والحرص على أهمية المشاركة وتقديم االستجابات المناسبة.
األساليب اإلحصائية:
استخدمت الدراسة الحالية الوسائل اإلحصائية اآلتية:
 .1المتوسطات الحسابية وااليحرافات المعيارية.
 .2االختبار التائ لمجموعتين مستقلتين لتعرف الفروق بين متغيرات الدراسة الحالية.
 .3تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلتحديد الفروق وداللتها اإلحصائية.
يتائج الدراسة نتفسيوها
أنال :السؤال األنل " :ما درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس
للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد19؟ ولإلجابة عن السؤال األول تم حساب المتوسطات
الحسابية وااليحرافات المعيارية للتعرف على درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس
التعليم األساس للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد .19والجدول( )3يبين درجة فاعلية
التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل
جائحة كورويا كوفيد19؟ وقد استخدم الباحثان المعيار المشار إليه ف الجدول ( )2لتصنيف وترتيب مستوى الشعور باألمن
النفس حسب استجابات أفراد العينة ،حيث يبين التقدير الخماس الذي توزعت عليه االستجابات وفق المستويات المحددة:
(مستوى منخفض جدا ،مستوى منخفض ،مستوى متوسط ،مستوى عال ،مستوى عال جدا) .ويستخدم هذا المعيار ف كثير
من الدراسات واألبحاث العلمية؛ ليساعد على تفسير النتائج وتوجيهها حسب األهداف واألسئلة البحثية.
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الجدنل ( )2التقديو الخماس الستجابات عينة الدراسة موزعة على مستويات المقياس
مالمقياس

المستويات

المدى

التقديو
1قليلة جدا

1.79 - 1.00

مستوى منخفض جدا

2قليلة

2.59 – 1.80

مستوى منخفض

3متوسطة

3.39 - 2.60

مستوى متوسط

4عالية

4.19 – 3.40

مستوى عال

5عالية جدا

5.00 – 4.20

مستوى عال جدا

جدنل ()3
المتوسطات الحسابية نااليحوافات المعيارية الستجابات العينة لدرجة فاعلية التدريب اإللتتوني ف استخدام
معلم نمعلمات مدارس التعليم األساس للمنصات التعليمية من نجهة يظوهم ف ظل جائحة كورنيا كوفيد 19نتوتيب
األبعاد (ن=)200
م

األبعاد

المتوسط
الحساب

االيحواف
المعياري

توتيب
األبعاد

التخطيط للتدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية.

3.34

 .819الرابع

تنفيذ التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية.

3.65

 .719الثالث

3

المهارات والمعارف المكتسبة من التدريب اإللكتروي (عن بعد).

3.87

 .706األول

4

تقويم فاعلية التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية.

3.78

 .716الثاي

1
2

المجموع

3.66

.665

يعرض الجدول ( )3يتائج تحليل استجابات أفراد العينة حول درجة فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم
ومعلمات مدارس التعليم األساس للمنصات التعليمية من وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد  ،19ويتضح أن
المتوسطات الحسابية تراوحت بين ( )3.66وااليحرافات المعيارية ( )665 .وبالرجوع الى الجدول ( )2فإن هذه القيم تقع
عند مستوى عال مما يؤكد وجود مستوى دالله إحصائية .
ويالحظ من الجدول السابق ترتيب أبعادا لمقياس حيث جاء البعد الثالث ف الترتيب األول فكان المتوسط
الحساب ( )3.87وااليحراف المعياري ( ).706المهارات والمعارف المكتسبة من التدريب اإللكتروي (عن بعد) وهذا يعن
أن عينة الدراسة كان لديها توجه إيجاب يحو المهارات والمعارف الت اكتسبتها من التدريب اإللكتروي على المنصات
التعليمية الت قدمته الوزارة للمعلمين والمعلمات أثناء فترة الجائحة ،لكن ذات العينة كايت استجابتها أقل للبعد األول والذي
كان حول تخطيط الوزارة لهذا التدريب اإللكتروي حيث حصل بعد التخطيط للتدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام
المنصات التعليمية على أقل المتوسطات الحسابية ( ،)3.34وايحراف معياري ( ،.)819وقد يفسر ذلك بعدم وجود استعداد
قبل من قبل الوزارة للتعامل مع مثل هذه األزمات اإلدارية والتخطيط المسبق لها وبالتال كايت معظم البرامج التدريبية
اإللكترويية باستخدام المنصات التعليمية للمعلمين والمعلمات ه بمثابة التعامل مع طارئ ،لكن يبقى أيه يظهر من خالل
االستجابات أن ما قدم القى قبوال جيدا من المعلمين المعلمات المستهدفين .
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وتعرض الجداول( ،)7(،)6(،)5( ،)4ترتيب فقرات االستباية حسب استجابات العينة ،وفق األبعاد األربعة
للمقياس.
جدنل ( )4فقوات االستباية نفق المتوسطات الحسابية نااليحوافات المعيارية الستجابات العينة ف
األنل(التخطيط للتدريب اإللتتوني (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية) (ن=)200
توتيب
الفقوات

المتوسط

الفقوات

الحساب

البعد

االيحوا
ف
المعياري

1

1

تُحدد أهداف التدريب االلكتروي )عن بعد( ف
المعلمين والمعلمات.

2

8

أطلعت على محتوى التدريب اإللكتروي (عن بعد) قبل االلتحاق بالدورة.

3.17

3

2

تم ابالغ عن موعد التدريب اإللكتروي )عن بعد (ف استخدام المنصة التعليمية قبل بدء
الدورة بمدة كافية.

3.59

1.169

4

5

يتم تحديد االحتياجات التدريبية للمعلمين على يحو علم ودقيق بما يحقق أهداف التدريب
االلكتروي )عن بعد).

3.38

1.114

5

9

أطلعت على أهداف التدريب اإللكتروي )عن بعد) ف استخدام المنصة التعليمية قبل بدء
الدورة بمدة كافية.

3.12

1.202

6

10

7

7

برأي أن المدة الزمنية للتدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية مناسبة
من حيث الوقت والساعات المحددة للتدريب
تُوجد ُ مروية ف توزيع ساعات التدريب)عن بعد) بما يناسب المتدربين وظروفهم على
استخدام المنصات التعليمية.

2.80

1.303

3.21

1.171

8

4

يتم التنسيق مع إدارات المدارس للتعريف بأسلوب التدريب اإللكتروي )عن بعد) ف استخدام
المنصات التعليمية.

3.40

1.037

9

3

خطط التدريب اإللكتروي )عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية مرتبطة برؤية ورسالة
الوزارة.

3.56

.959

10

6

يتم التدريب اإللكتروي )عن بعد) ف استخدم المنصات التعليمية بشكل تدريج للمعلمين
والمعلمات وفق مقومات تنظيمية وإدارية.

3.35

1.035

.819

3.34

المجموع

ضوء االحتياجات الفعلية للمتدربين من

3.83

.919
1.228

يوضح الجدول ( )4أن المتوسط العام للبعد األول التخطيط للتدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات
التعليمية بلغ( ).819وايحراف معياري ( )3.34ويدل على درجة فاعلية متوسطة وجاءت الفقرة األولى(تحدد أهداف
التدريب اإللكتروي ف ضوء االحتياجات الفعلية للمتدربين من المعلمين والمعلمات) ف المرتبة األولى ،بمتوسط
حساب ( ،)3.83وايحراف معياري ( ).919يليها الفقرة الثالثة(تم ابالغ عن موعد التدريب اإللكتروي )عن بعد (ف
استخدام المنصة التعليمية قبل بدء الدورة بمدة كافية .بمتوسط حساب ( )3.59وايحراف معياري( )1.169وهذ يؤشر إلى
أن عينة الدراسة شعرت أن البريامج التدريب الذي قدم لهم وافق احتياجاتهم التدريبية ،لكن ذات العينة أوضحت إلى أن
المدة الزمنية للبريامج لم يكن كاف من حيث الوقت والساعات المحددة للتدريب ،حيث أتت استجابة العينة للفقرة العاشرة
من البعد األول (برأي أن المدة الزمنية للتدريب اإللكتروي عن بعد ف استخدام المنصات التعليمية مناسبة من حيث الوقت
والساعات المحددة للتدريب) ،ف المرتبة األخيرة وحصلت على أقل المتوسطات الحسابية()2.80وايحراف
معياري( .) 1.303وقد يفسر ذلك بضيق الوقت حيث كان وجوبا التعامل مع تدريب المعلمين والمعلمات على استخدام
المنصات التعليمية سريعا بحسب ما تطلبه واقع الحال ف فترة التعامل مع تطورات الجائحة وازدياد فترات االغالق
والتوجه يحو التعلم عن بعد بشكل كامل.
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جدنل ()5
فقوات االستباية نفق المتوسطات الحسابية نااليحوافات المعيارية الستجابات العينة ف
التدريب اإللتتوني (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية( .ن=)200
ت

توتيب
الفقوات

الفقوات

البعد الثاي  :تنفيذ

المتوسط
الحساب

االيحوا
ف
المعياري

1

2

يعتمد التدريب اإللكتروي (عن بعد) على األساليب الحديثة للتدريب ف استخدام المنصات
التعليمية.

3.91

.903

2

8

أرى أن أساليب التدريب االلكتروي (عن بعد) مالئمة الحتياج .

3.59

1.058

3

9

يغلب الجايب العمل على الجايب النظري أثناء التدريب االلكتروي
المنصات التعليمية.

3.25

1.128

4

6

أرى أن عدد المتدربين عن بعد ف جلسة التدريب كافية ومناسبة.

3.68

.996

5

3

يعط المدرب أثناء التدريب االلكتروي (عن بعد) فرصة للمناقشة للتأكد من فهم المحتوى
التدريب .

3.87

.963

6

4

يشير المدرب أثناء التدريب االلكتروي (عن بعد) إلى بعض التحديات الت يمكن أن تواجه
المتدربين أثناء استخدام المنصات وسبل

3.83

.886

7

7

يركز المحتوى االلكتروي أثناء فترة التدريب على تطوير الكفاءات المختلفة لدى المعلمين
والمعلمات.

3.62

.964

8

10

أشعر بأي حصلت على تدريب كاف ف استخدام المنصات التعليمية اإللكترويية.

3.12

1.184

9

5

برأي أن بريامج التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية يتناسب مع
عمل وتخصص .

3.68

1.069

10

1

أرى أن التنويع ف أساليب التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية
يساعد على فاعلية استخدام المعلمين والمعلمات لها.

3.97

.838

3.65

.719

المجموع

(عن بعد) ف استخدام

يبين الجدول ( )5أن المتوسط العام للبعد الثاي تنفيذ التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية
بلغ( )3.65وايحراف معياري ( ).719ويدل على درجة فاعلية عالية ويالحظ أن الفقرة العاشرة (أرى أن التنويع ف
أساليب التدريب اإللكتروي ف استخدام المنصات التعليمية يساعد على فاعلية استخدام المعلمين والمعلمات لها) قد حصلت
على أعلى المتوسطات الحسابية ()3.97وايحراف معياري ( ،).838يليها الفقرة األولى (يعتمد التدريب اإللكتروي (عن
بعد) على األساليب الحديثة للتدريب ف استخدام المنصات التعليمية ).بمتوسط حساب ()3.91وايحراف معياري ().903
وهذا مؤشر على قناعة إيجابية لدى المعلمين والمعلمات عينة الدراسة أن التدريب اإللكتروي عن بعد وتنويع أساليبه قد
يساهم بفاعلية يحو استخدام جيد للمنصات التعليمية وهذا ما يحتاجه المعلمين والمعلمات  .كما حصلت الفقرة الثامنة (أشعر
بإي حصلت على تدريب كاف ف استخدام المنصات التعليمية اإللكترويية) على أقل المتوسطات الحسابية ()3.12
وايحراف معياري ( )1.184ويمكن تفسير ذلك أن الفترة كايت غير كافية للتدريب على المنصات التعليمة حيث كايت
مدة التدريب أسبوع فقط ثم اعتماد المعلمين على أيفسهم كما أيه مؤشر لحاجة عينة الدراسة لمزيد من التدريب
اإللكتروي على المنصات التعليمية مستقبال .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة قجام ( )2020الت أشارت إلى أن جودة
التدريب اإللكتروي بلغ بدرجة كبيرة ف ضوء معايير ومؤشرات التعليم اإللكتروي ف جامعة الزاوية من وجهة يظر
المتدربين.

www.ijherjournal.com

272

Volume 4, Issue 4, August 2022

جدنل ()6
فقوات االستباية نفق المتوسطات الحسابية نااليحوافات المعيارية الستجابات العينة ف
نالمعارف المتتسبة من التدريب اإللتتوني (عن بعد)( .ن=.)200
ت

توتيب
الفقوات

البعد الثالث :المهارات

المتوسط

الفقوات

الحساب

االيحواف
المعياري

1

1

ساعد التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية المعلمين والمعلمات
على اكتساب تبادل المعرفة بينهم.

4.08

.864

2

10

يعمل المعهد التخصص على يشر المعرفة حول أسلوب التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف
استخدام المنصات التعليمية بين المعلمين

3.53

.951

3

8

لدي القدرة على يشر المعرفة حول التدريب االلكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات
التعليمية بين زمالئ .

3.79

.922

4

9

يقدم التدريب االلكتروي (عن بعد) للمعلمين أساليب التفاعل للحصص المتزامنة وغير المتزامنة
ف المنصات التعليمية.

3.77

.895

5

4

يمكن التدريب االلكتروي (عن بعد) المعلمين ف استخدام المنصات التعليمية على توظيف
استراتيجيات حديثة مناسبة لطبيعة التطور

3.96

.820

6

7

يساعد التدريب االلكتروي (عن بعد) المتدربين عند استخدام المنصات التعليمية على اكتساب
مهارة التفكير العلم وحل المشكالت.

3.80

.924

7

5

يكسب التدريب االلكتروي (عن بعد) المعلمين والمعلمات عند استخدام المنصات التعليمية
تفعيل البريد اإللكتروي ف المشاركة وتبادل

3.94

.883

8

6

يزيد التدريب االلكتروي (عن بعد) عند استخدام المنصات التعليمية من وع المعلمين بأهمية
التواصل االلكتروي بين المدرسة

3.93

.900

9

2

ساعد التدريب االلكتروي (عن بعد) المعلمين والمعلمات على اكتساب مهارة اعداد و تصميم
االختبارات االلكترويية وتوظيفها

4.03

.972

10

3

برأي أن التدريب اإللكتروي (عن بعد) ساعد على توظيف مصادر التعلم وتقنيات التعليم ف
العملية التعليمية بصورة فاعلة

3.97

.899

3.87

.706

المجموع

يظهر جدول ( )6المتوسطات الحسابية وااليحرافات المعيارية الستجابات العينة ف البعد الثالث (المهارات
والمعارف المكتسبة من التدريب اإللكتروي عن بعد) حيث بلغ المتوسط العام لهذا البعد( )3.87وايحراف معياري().706
حيث يشير إلى درجة فاعلية تدريب عالية ،وقد حصلت الفقرة األولى (ساعد التدريب اإللكتروي عن بعد ف استخدام
المنصات التعليمية المعلمين والمعلمات على اكتساب تبادل المعرفة بينهم) ،المرتبة األولى بمتوسط حساب ()4.08
وايحراف معياري ( ،).864يليها الفقرة التاسعة بمتوسط حساب ( ،)4.03وايحراف معياري( ،).972وهذا مؤشر على أن
تبادل المعرفة والخبرات الفنية بين المعلمين والمعلمات بعضهم بعضا كايت أعلى مهارة اكتسبتها عينة الدراسة من البريامج
مما يؤدي إلى تجسير هوة الفروقات الفردية بينهم على األمد األبعد ،ف حين يجد أن الفقرة العاشرة (يعمل المعهد
التخصص على يشر المعرفة حول أسلوب التدريب اإللكتروي عن بعد ف استخدام المنصات التعليمية بين المعلمين)قد
حصلت على أقل المتوسطات الحسابية ( )3.53وايحراف معياري ( ،).951ويظهر ذلك إلى قلة الوع باألدوار الكبيرة
الت يقوم بها المعهد التخصص حول التدريب اإللكتروي على المنصات التعليمية ،وغرس ثقافة التدريب اإللكتروي
وأهميته ف استخدام المنصات التعليمية .وتتفق هذه النتيجة كذلك أيضا مع دراسة قجام ( )2020الت أشارت إلى أن جودة
التدريب اإللكتروي بلغ بدرجة كبيرة ف ضوء معايير ومؤشرات التعليم اإللكتروي ف جامعة الزاوية من وجهة يظر
المتدربين.
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جدنل ()7
فقوا ت االستباية نفق المتوسطات الحسابية نااليحوافات المعيارية الستجابات العينة ف
فاعلية التدريب اإللتتوني (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية( .ن=)200
توتيب
ت
الفقوات

الفقوات

البعد الوابع :تقويم
المتوسط
الحساب

االيحوا
ف
المعيار
ي

0

21

أشعر بأي بحاجة إلى دروات تدريبة إلكترويية أخرى ف استخدام المنصات التعليمية.

3.98

1.06

12

أمرا مهما ف التعليم ف ظل
أرى أن التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية
ً
جائحة كورويا كوفيد" ".19

4.31

.816

103

خضعت للتقويم قبل البدء بالتدريب (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية.

2.99

1.240

34

أرى أن التدريب اإللكتروي (عن بعد) ساعد المعلمين على استثمار كل فرصة وخبرة لديهم لتعلم كل
ما هو جديد ف العملية التعليمية.

3.89

.929

5

ساهم التدريب اإللكتروي
المعلمين داخل المدرسة.

التعاوي بين

3.86

.972

6

يمكَن التدريب اإللكتروي (عن بعد) المعلمين من معرفة يقاط القوة وأولويات التطوير عند أداء
مهامهم المكلفين بها.

3.82

.981

7

برأي يمكن تغطية الفاقد من التدريب اإللكتروي (عن بعد) عند استخدام المنصات التعليمية من خالل
المواد اإلثرائية.

3.78

.920

48

يساعد التدريب اإللكتروي (عن بعد) المعلمين على تخط العديد من المشاكل والصعوبات الت
تواجههم عند استخدام المنصات التعليمية.

3.86

.929

9

أرى أن خطة التدريب اإللكتروي (عن بعد) ف استخدام المنصات التعليمية تضمن أساليب تقويمية
متنوعة.

3.63

1.023

1
8

برأي أصبح أداء المعلمين ف استخدام المنصات التعليمية بشكل عام هو أداء متميز يتيجة التدريب
اإللكتروي (عن بعد).

3.74

.992

المجموع

على المنصات التعليمية بتوفير الوقت للعمل الجماع

3.78

.716

يظهر جدول ( )7المتوسطات الحسابية وااليحرافات المعيارية الستجابات العينة ف البعد الرابع (تقييم وتقويم
فاعلية التدريب اإللكتروي عن بعد ف استخدام المنصات التعليمية) حيث بلغ المتوسط العام لهذا البعد ()3.78وايحراف
معياري( ). 716مما يشير إلى درجة فاعلية تدريب عالية ،ويظهر النتائج أن الفقرة الثايية من هذا البعد (أرى ان التدريب
اإللكتروي عن بعد ف استخدام المنصات التعليمية أمرا مهما ف التعليم ف ظل جائحة كورويا كوفيد  )9قد حصلت على
أعلى المتوسطات الحسابية ( )4.31وايحراف معياري ( ،)816.يليها الفقرة األولى (أشعر بأي بحاجة إلى دروات تدريبة
إلكترويية أخرى ف استخدام المنصات التعليمية ).بمتوسط حساب ( )3.98وايحراف معياري( ،)1.06ويمكن تفسير هذه
النتيجة إلى التقييم اإليجاب من قبل عينة الدراسة حول التدريب اإللكتروي الذي تلقوه على استخدام المنصات التعليمية
وقناعتهم بأهميته للتعليم ف ظل ظروف الجائحة وتوقف التعليم المباشر ،ويالحظ أن الفقرة الثالثة (خضعت للتقويم قبل
البدء بالتدريب عن بعد ف استخدام المنصات التعليمية) حصلت على المرتبة العاشرة ( )2.99وايحراف معياري(،)1.240
ويمكن عزو هذه النتيجة إلى عدم جاهزية لهذه التجربة واإلعداد لها حيث كايت هذه البرامج فقط ردة فعل ف التعامل مع
الجائحة حتى ال يتوقف التعليم ضمان استمراريته.
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ثاييا :السؤال الثاي  ":هل توجد فونق ذات داللة إحصائية ف درجة فاعلية التدريب إللتتوني ف استخدام
معلم نمعلمات مدارس التعليم األساس للمنصات التعليمية من نجهة يظوهم ف ظل جائحة كورنيا كوفيد19تعزى
لمتغيو النوع االجتماع ؟
ولإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية وااليحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمعرفة الفروق ف
استجابات العينة ،والجدول( )8يعرض النتائج حسب متغير النوع االجتماع .
جدنل ()9
المتوسطات الحسابية نااليحوافات المعيارية نقيمة (ت) الستجابات العينة حسب متغيو
النوع االجتماع
األبعاد

النوع

العدد

المتوسط
الحساب

االيحراف
المعياري

المحسوبية

ذكر

100

3.29

832.

0.375

أيثى

100

3.39

.807

ذكر

100

3.62

717.

أيثى

100

3.67

.724

ذكر

100

3.85

673.

أيثى

100

3.90

.740

ذكر

100

3.75

682.

أيثى

100

3.81

.751

ذكر

100

3.63

650.

أيثى

100

3.69

.681

االجتماع
البعد األول
البعد الثاي
البعد الثالث
البعد الرابع
المجموع الكل

قيمة (ت)

0.583
0.625
0.595
0.487

الداللة
اإلحصائية
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

يتضح من الجدول ( )9عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة ،لدرجة
فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس بسلطنة عمان للمنصات التعليمية من
وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد  19تعزى لمتغير النوع االجتماع  ،حيث أن جميع قيم مستويات الداللة أكبر
من ( ) 0.05وبالتال غير داله احصائيا ويتضح من ذلك عدم وجود تأثير دال لمتغير النوع االجتماع لجميع األبعاد الت
وضعت كتساؤالت ف االستباية  ،وقد يعزى ذلك إلى عدة أمور منها توافق زمن التدريب وأن ما قدم للمعلمين والمعلمات
من مادة تدريبية ه يفسها ،كذلك توافقت الظروف الت قدمت فيها البرامج التدريبة من مقدم التدريب هم أيفسهم وبالتال
لم يوجد ما يميز مجموعه عن أخرى ف كل ظروف تقديم البريامج التدريب للمستهدفين .وتتفق هذه الدراسة مع دراسة
الحمود( )2021ودراسة قجام ( )2020الت أشارت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع االجتماع .
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جدنل ()10
المتوسطات الحسابية نااليحوافات المعيارية نقيمة (ت) الستجابات العينة حسب متغيو يوع المنصة
األبعاد

يوع المنصة

العدد

البعد األول

منظرة

29

3.47

كالس رووم

171

3.32

.840

منظرة

29

3.57

.743

كالس رووم

171

3.66

.717

منظرة

29

3.79

.888

كالس رووم

171

3.89

.672

منظرة

29

3.58

.880

كالس رووم

171

3.82

.681

منظرة

29

3.60

.749

كالس رووم

171

البعد الثاي
البعد الثالث
البعد الرابع
المجموع الكل

المتوسط
الحساب

3.67

االيحراف
المعياري

المحسوبية

الداللة
اإلحصائية

قيمة (ت)

.686

0.348

غير دالة

0.563
0.478
0.099
0.617

غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

.651

يتضح من الجدول ( )10عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة ،لدرجة
فاعلية التدريب اإللكتروي ف استخدام معلم ومعلمات مدارس التعليم األساس بسلطنة عمان للمنصات التعليمية من
وجهة يظرهم ف ظل جائحة كورويا كوفيد  19تعزى لمتغير يوع المنصة ،حيث أن جميع قيم مستويات الداللة أكبر من
( )0.05وبالتال غير داله احصائيا ويتضح من ذلك عدم وجود تأثير دال لمتغير يوع المنصة لجميع األبعاد الت وضعت
كتساؤالت ف االستباية ،وقد يعزى ذلك إلى توافق عينة الدراسة زمن التدريب وإدراك المعلمين ألهمية التدريب
اإللكتروي ف تطوير مهارات التدريس من خالل المنصات التعليمية على الرغم من اختالف المنصة إضافة إلى المعوقات
والتحديات الت صادف استخدم المنصات وهذا ما اتفقت يتائج الدراسة مع دراسة العزرية ( )2021ودراسة
الحمود(.)2021
التوصيات:
 العمل زيادة مدة التدريب اإللكتروي ف استخدام المنصات التعليمية للمعلمين والمعلمات بحيث تكون كافية من حيثالوقت وعدد الساعات.
 ضرورة يشر المعرفة ف مجال أهمية التدريب اإللكتروي ف استخدام المنصات التعلمية وأثره على العملية التعليمية. تقيم المستهدفين من المعلمين والمعلمات للبرامج التدريبية عن بعد باستخدام المنصات التعليمية مستقبال لمعرفة مايمتلكون من مهارات سابقة قبل التدريب ليبنى عليها ما يقدم من برامج جديدة تفيد المستهدفين.
 عمل دراسة حول التحديات ومعوقات البرامج التدريبية من خالل المنصات اإللكترويية كمدخل لتطويرها . -دراسة معايير جودة البرامج التدريبية من خالل المنصات اإللكترويية كمدخل لتطويرها وتفعيل إمكاياتها .
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