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 صالملخ  

إقليم درجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في التعرف على  هدفت هذه الدراسة
هداف الدراسة تم استخدام ولتحقيق أ، من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسيةالعراق  –كوردستان 

( 42أداة الدراسة وهي استبانة مكّونة من ) توقد طّور لمالءمته لطبيعة الدراسة، المنهج المختلط 
)المحتوى التعليمي، البيئة التعليمية، الوسائل التعليمية،  ( مجاالت، وهي:4موزعة على ) فقرة

 ( معلمًا ومعلمة بواقع413)ومن ثم تم توزيعها على عينة عشوائية تكونت من، أساليب التقييم (
-3131العراق خالل الفصل الدراسي األول  –إقليم كوردستان في ( معلمًا 161) و معلمة( 333)

( 13وكذلك استخدمت أداة المقابلة حيث تم عملها من خالل عينه قصدية تكونت من ) 3131
وتم التأكد بدوا رغبتهم بعمل مقابالت معهم معلمين ممن أ( 6( معلمات و)3معلمًا ومعلمة بواقع )

ستخدام المنصات ال. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية تي الدراسة وثباتهمامن صدق أدا
لمتغير  تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائيةالنتائج  وبينت متوسطة، جاءت التعليمية اإللكترونية

وجاءت  الستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية الجنس في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية
، كما وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الخبره الفروق لصالح اإلناث

ت الفروق وجاء، سنوات في المحتوى التعليمي وفي ودرجة االستخدام ككل (11-3)لصالح وكانت 
 .سنوات في البيئة التعليمية، والوسائل التعليمية، وأساليب التقييم (3) قل منألصالح 

المرحلة األساسية،  معلمو، درجة الستخدام، المنصات التعليمية اإللكترونيةالكلمات المفتاحية: 
 .إقليم كوردستان
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Abstract 

This study aimed at identifying the degree of use of electronic educational 

platforms in the Kurdistan Region - Iraq from primary school teachers’ point of view.  

In order to achieve the objectives of the study, the mixed methodology was used. A 

questionnaire consisting of (43) items divided into (4) areas namely: (educational 

content, educational environment, teaching aids, assessment methods) was developed 

and its reliability and valitidy were confirmed. The questionnaire was administered to a 

random sample consisting of (412) teachers divided into (252) female teachers and 

(160) male teachers in the Kurdistan Region - Iraq during the first semester of 2020-

2021. A purposive sample of (15) teachers which consisted of (9) female teachers and 

(6) male teachers were interviewed. The results of the study showed that the overall 

degree of the use of electronic educational platforms was medium. There were 

statistically significant differences attributable to the gender variable, The diffirences 

were in favor of female teachers, in all areas and in the total degree. The study also 

revealed that there were significant diffirences attributable to the years of experience. 

The differences were in favor of (5-10) years in the educational content and in the 

degree of use as a whole, and the differences came in favor of less than (5) years in the 

educational environment, teaching aids, and assessment methods. 

Keywords: Electronic Educational Platforms; Degree of Use; Primary Stage 

Teachers; Kurdistan Region.  
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 :ولالفصل األ 
 خلفية الدراسة وأهميتها 

 المقدمة

حررت في جميع القطاعات وكان من ضمنها قطاع التعليم، حيث  تكنولوجيةالثورة الدخلت 

التكنولوجيا عمليتي التعلم والتعليم من قيود الزمان والمكان مما أدى إلى زيادة اهتمام التربويين في 

وقامت المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات ، هالتوظيف األكثر فعاليةالبحث عن الطرائق 

، لتستطيع ودمج أدوات التكنولوجيا فيها لعمل على تطوير أنظمتها التعليمية من خالل تحديثهابا

 ت.التقنياالتطور المتسارع في  منشهد قفزات نوعيه ت التي الثورة الرقميةاللحاق بركب 

توفره تكنولوجيا التعليم احدى القوى الدافعة والمؤثرة في العملية التعليمية، وذلك لما  دّ تعكما و 

تسهم في تقديم المفاهيم بشكل صحيح. لذلك بدأ اهتمام المؤسسات التعليمية في  ائقمن تقنيات وطر 

العالم ينصب نحو االستفادة من جميع مجاالت تكنولوجيا التعليم المتطورة ألجل توظيفها في عملية 

الجديدة التي طرأت التعليم، وزاد االهتمام بها كنافذة على ما يدور حولنا، خاصة بعد التطورات 

نحو العالم الحقيقي الواقعي، متجاوزًة بذلك حدود الزمان والمكان،  اً جديد اً يقعليها وجعلت منها طر 

وعليه فقد أصبح التعلم اإللكتروني في الوقت الراهن مطلبًا مهمًا وضرورة ملحة اقتضتها الثورة 

 كوروناجائحة حدوثها  الهائلة فى عالم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وعجلت في

(20, 20Uchenna ,, EucheriaOnyema.) 

جائحة  أنإلى ( El Firdoussi & Lachgar, 2020) والشجار يالفردوسأشار كما و 

COVID-19  الجائحة  تثر أو في ظهور أكبر اضطراب في أنظمة التعليم في التاريخ، تسببت

نفّذت وقد  ،جميع القاراتفي  دولة( 131)مليار متعلم في أكثر من  (1.6)على ما يقرب من 
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العديد من الحكومات تدابير للحد من تجّمع األشخاص في األماكن العامة لمواجهة جائحة 

COVID-19وأشار مالكوس ألداء الطبيعي للمدارس والجامعات، وعطلت هذه التدابير ا .

نظًرا ألن مدة اإلجراءات كانت واسعة أنه و  (Christensen, & Malkus 2020)وكريستنسن 

علمين لمواصلة دروسهم والم ةبم العام والخاص طرًقا بديلة للطلوضع قادة مؤسسات التعليفالنطاق، 

طرق تجعل المدارس  يجادإ على والجامعات غير ممكن وعملوا رسامدااللتحاق بال صبحأعندما 

ألصحاب القرار البحث عن طرق وحلول الستمرار العملية  بد   مؤهلة للعمل في بيئة آمنة، وكان ال

 .األجهزة الرقمية واإلنترنت إلىخصوصًا أن معظم الطلبة لديهم إمكانية الوصول  التعليمية،

تخدم على اسو  ،كوروناجائحة خالل انتشار فايروس  المستخدماالسلوب  التعلم عن ُبعديعد و 

الذي يسهل إنشاء محتوى  لذلك هو اإلنترنت الرئيس والسبب ،نطاق واسع في جميع أنحاء العالم

 "رقمي يمكن تخزينه والوصول إليه والتفاعل معه على كال الجانبين. يستخدم مصطلح "عن بعد

 التعلم عن ُبعدوتتضمن أساليب  ،اإلنترنتشكال االتصال القائم على بشكل متكرر ألنه يغطي أ

ونظام  ،Skypeو Zoomر مثل مبيوتواالتصاالت القائمة على الك الويب إلىالدورات المستندة 

هذه األنواع من التعلم لديها القدرة على  .( ومنتديات المناقشة عبر اإلنترنتLMSإدارة التعلم )

تنشيط التعلم، حيث يمكن مشاركة أدوات التعلم والمعلومات عبر اإلنترنت في أي وقت وفي أي 

منصة التعلم اإللكتروني لمواصلة برنامجهم التعليمي  البيستخدم الط، التعلم عن ُبعدوفي مكان 

(Gunawardhana, 2020.) 

حول العالم إجراءات وقائية غير مسبوقة للسيطرة على انتشار  الدولوأصدرت العديد من 

/ مدن محددة أو على الصعيد مؤقت للمدارس والجامعات في مناطقالفيروس، من بينها اإلغالق ال

العتماد بشكل كلي خالل جائحة كورنا قامت العديد من الدول والمؤسسات التعليمية باالوطني، ففي 
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التي تّم التعليمية اإللكترونية منصات الجماعية عبر اإلنترنت، فال و جزئي على الدورات التدريبيةأ

وتقدم لهم فرصة للتعليم عن لعدد غير محدود من الطلبة في جميع أنحاء العالم  متوافرةاعتمادها 

سات تفاعلية ومنتديات بين الطلبة ومعلميهم جل على اإللكترونيةالتعليمية  المنصاتتحتوي بعد، و 

 (.Nadia, 2020مواد الدراسة ومحاضرات الفيديو )الجنب مع  إلىجنًبا 

في مؤسسات التعليم مفيد لتسهيل  التعلم عن ُبعدومنصات  اإللكترونيةاألدوات  اعتمادثبت أن 

صات عبر وبدأت معظم البلدان في تقديم من ،التعلم عن ُبعد إلىالتحول في حاالت الطوارئ 

نظام التعلم عبر اإلنترنت  بوضعمثاًل ت اإلمارات العربية المتحدة فقام ،اإلنترنت للتعلم المستمر

وقررت مواصلة العام الدراسي  ،الخاص بها موضع التنفيذ منذ األسابيع األولى لألزمة

المملكة األردنية  تمن خالل اعتماد المنصات عبر اإلنترنت, ومن جهة اخرى أدخل 3113/3131

واستهدفت هذه  ،للمحافظة على استمرار التعليم II Darsakو  I Darsakمنصتين:  الهاشمية

وقامت لبنان بإطالق منصة وطنية  التعليم العام،المنصات جميع مستويات الصفوف في القطاع 

 (.UNESCO,2020a) طورتها مايكروسوفت لجميع المراحل الدراسية

خالل عن تجربة الدولة  ( UNESCO, 2020aتقرير اليونسكو ) أما عن دولة قطر فذكر

هات فيديو  عبر دروس بتقديم  TeamsMicrosoftحين اعتمدت على منصة جائحة كورونا 

العام الدراسي من خالل منصتها  استمرارما مصر فاختارت أو  ،لمرحلة التعليم المبكر تعليمية

موارد  إلىالذي يتضمن الموارد التي توفر الوصول  "بنك المعرفة المصري"الوطنية على اإلنترنت 

في مصر أيًضا بفرصة لمواصلة التعلم  الطلبةويتمتع  ،الطلبةوأدوات التعلم للمعلمين والباحثين و 

وضعت المملكة العربية السعودية حيز كما  ،Edmodoوالتفاعل يومًيا مع المعلمين من خالل 

، كما نيوتنمنصة وأنشأ العراق  ،ماليين طالب( 6)نصة وطنية على اإلنترنت تستهدف التنفيذ م
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قامت سوريا بتنشيط العديد من المنصات على ، و (اي وانه)بإنشاء منصة ردستان و كإقليم قام 

 اإلنترنت بما في ذلك واحدة لتعلم الطفولة المبكرة.

العراقية التربية  التي أنشأتها وزارةاإللكترونية التعليمية حدى المنصات إنيوتن تعد منصة 

س بمشاهدة الدرو  الطلبةتسمح للمعلمين و و  ،ناو جاهي خالل جائحة كور تعليم الو لمواجهة انقطاع ال

وقد دعمت اليونيسف  نسخ إلكترونية من الكتب المدرسية،وتنزيل  اً والتفاعل مع المعلمين إلكتروني

كوردستان الذي إقليم "بأستثناء نترنت في العراق عبر اإل ول منصةأباعتبارها  تعليميةال منصةال هذه

 ،التعليم المستمر إلىلدعم الوصول  3131/أغسطس/32من  اً اعتبار استخدم منصة )اي وانه(" 

 من خالل المنصة ما يزيد عنمدرسة, تفاعل ( 33321)يزيد عن  قدمت المنصة خدماتها لماو 

الذين  الطلبةعدد ما عن أو  ،المدربين تقنًيا للتنقل في المنصة بما في ذلك األفراد( 113773)

من  Education TVويشاهدون البث المباشر عبر اإلنترنت لقناة  يتفاعلون ويسجلون في المنصة

رابط المنصة: . (Unicef, 2020) طالب وطالبة( 368133) فبلغ Newtonخالل 

https://int.newton.iq/ 

 مشكلة الدراسة

في الوقت الحاضر مشكلة كبيرة لم يعهدها العالم من قبل،  التعلمية التعليميةتواجه العملية 

 وأصبح الطلبة مجبرين على التعلم والتعامل مع المواد التعليمية المتوفرة في المنصات التعليمية

جائحة لمواجهة انتشار  3131، فمنذ إغالق المدارس والجامعات مطلع شهر آذار / اإللكترونية

، التعلم عن ُبعد إلىنتقال اال إلىلبة العالم أجمع ومعلميهم اضطر ط (COVID -19كورونا )

حداث األ في ظل هذهمن الممكن االعتماد عليه في هذه المرحلة الحالية،  اً مرن اً الذي اعتبر نمطو 

في العالم تزامنا مع ثورة المعلومات والمعرفة، أصبح من الضروري تطوير قطاع التعليم ودعم 

https://int.newton.iq/
https://int.newton.iq/
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من التعليم  اً م التعلم على جميع مستوياته، بدءتغييرات في نظاحدث بعدما العملية التعليمية 

باألمر االلكترونية أصبح تطبيق المنصات التعليمية و والثانوي وحتى التعليم العالي.  األساسي

 .Bao, 2020)) الحتمي

ضرورة تفعيل استخدام المنصات التعليمية بالتوصية على  دراساتقامت العديد من ال

بالشكل  اإللكترونية( بتوظيف المنصات التعليمية 3118فقد أوصت الرشيدي ) ،اإللكترونية

وصى أو  ،لها حتيةالصحيح وتأهيل المعلمات وتعزيز قدرة الطالبات على استخدامها وتهيئة البنية الت

س، لما لها اإللكترونية في المدار التعليمية ( بتفعيل المنصات 3118) والعنزي الكراسنةو  الطوالبة

على تجاوز الفروقات الفردية والتنويع في أساليب العرض في المنصات  ةمن أثر إيجابي وقدر 

 اإللكترونيةستثمار المنصات التعليمية با( 3113صت الشواربة )أو و . التعليمية اإللكترونية

 اإللكترونيةعبر المنصات التعليمية وطرح المواد التعليمية واالستفادة من أدواتها التعليمية المتنوعة 

  .اإللكترونيةجراء المزيد من الدراسات التي تبحث بشكل محدد في أنواع المنصات التعليمية ا  و 

الذي طرأ على التعليم  التطور ةالباحث تالحظإذ  الدراسة،تأسيسًا على ما سبق انبتقت مشكلة 

، بمختلف مراحله )األساسية والثانوية والجامعية(، وذلك من خالل االعتماد على بشكٍل عام

-في أغلب دول العالم د كنظاٍم تعليمي معتم التكنولوجيا واستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية

سعى التربويون والمعلمون إذ ومنه إقليم كوردستان  –( COVID -19) بعد جائحة كورونا خاصةً 

ب التعليم الوجاهي )وجهًا ذوو االختصاص إلى تعويض الفاقد التعليمي عند الطلبة بسبب غيا

 .لوجه(

وتأسيسًا على ما سبق؛ أتت أهمية الدراسة الحالية، وأصبحت الحاجة ماسة للبحث أكثر حول 

ال توجد  ةبة. وعلى حد علم الباحثمنصات التعليم االلكتروني خاصًة بالنسبة للمرحلة األساسية للطل

 قليم كوردستان.إلكترونية في دراسة سابقة تناولت المنصات التعليمية اإل
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 تهاسئلهدف الدراسة وأ

إقليم في  درجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونيةهدفت الدراسة إلى التعرف على 

الل االجابة عن أسئلة الدراسة وذلك من خ األساسية،كوردستان من وجهة نظر معلمي المرحلة 

 تية:اآل

كوردستان من وجهة نظر معلمي إقليم في  اإللكترونيةدرجة استخدام المنصات التعليمية ما  .2

من حيث )المحتوى التعليمي، البيئة التعليمية، الوسائل التعليمية، أساليب  األساسيةالمرحلة 

 ؟التقييم المستخدمة(

معلمي  استخدام في( α = 0.05) عند مستوى الداللةحصائية إفروق ذات داللة  توجدهل  .0

الجنس عزى لمتغير ت اإللكترونيةالتعليمية لمنصات كوردستان لإقليم في  األساسيةالمرحلة 

 ؟نثى(أ ،)ذكر

في استخدام معلمي  (α = 0.05) عند مستوى الداللة حصائيةإهل توجد فروق ذات داللة   .3

 تعزى لمتغير الخبرة؟ اإللكترونيةالتعليمية كوردستان للمنصات إقليم في  األساسيةالمرحلة 

  أهمية الدراسة 

 ية:تاآلتفيد نتائج هذه الدراسة في المجاالت 

 ظريةالنهمية األ (2

ا مفي قطاع التعليم. ك وبات منتشراً موضوعًا حيويًا  تناولت تجّلت أهمية هذه الدراسة في أنها

في قطاع التعليم،  إللكترونيةاأن أهميتها تكمن في الدور الكبير الذي تلعبه المنصات التعليمية 

نها تسلط أهمية النظرية لهذه الدراسة في تتمثل األو  ،الطلبةمن أثر على العملية التعليمية و  لما لهو 

 ،كوردستانإقليم في  األساسيةالمستخدمة للمرحلة  اإللكترونيةالمنصات التعليمية الضوء على 
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بما  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  درجة استخدامر نظري حول طاإرفد المكتبة العربية بوكذلك 

قد توفر هذه الدراسة بيانات ومعلومات للمعلمين والمتعلمين كما و  ،يخدم الباحثين في هذا المجال

في العملية التعليمية اإللكترونية والباحثين والمهتمين حول مجاالت استخدام المنصات التعليمية 

 التعلمية.

 التطبيقيةهمية األ (0

 .اإللكترونيةة على ايجابيات المنصات التعليميهذه الدراسة  قد تقف -

إقليم في منصات التعليمية اإللكترونية لل تدارك التحدياتفي تأمل الدراسة في اإلسهام  -

 كوردستان.

 .التعلم عن ُبعدساليب التقييم بما يالئم نمط أنشطة و يجيات واألتطوير االستراتفي  الدراسةتأمل  -

 اإللكترونيةالتعليمية التعلم من خالل المنصات يجابية نحو إتطوير اتجاهات في  تأمل الدراسة -

  عند المعلم.

ه انتباه القائمين على المناهج بإعادة النظر في توظيف المنصات يتوجفي  الدراسةتأمل  -

 .العملية التعليمية التعلميةفي اإللكترونية التعليمية 

التعليمية كشف عن اإلمكانيات المادية والبشرية لتفعيل دور المنصات في ال الدراسة تأمل -

 .في العملية التعليميةلكترونية اإل

  حدود الدراسة 

 تمثلت حدود هذه الدراسة من خالل:

 – كوردستانإقليم في  األساسيةعلمي المرحلة متم تطبيق هذه الدراسة على : الحدود البشرية -1

 دهوك(. –سليمانيه ال – )أربيلالعراق 
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-كوردستانإقليم في  األساسيةالدراسة في مدارس المرحلة تطبيق هذه تم : المكانية الحدود -2

 .(دهوك ،سليمانيهال ،العراق )أربيل

 .3131/3131عام الدراسي ال ول منألفي الفصل اتم تطبيق هذه الدراسة : الحدود الزمانية -3

العراق  – انكوردستإقليم في  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  درجة استخدام: الحدود الموضوعية -4

 .معلمي المرحلة األساسيةمن وجهة نظر 

 الدراسة محددات

داخل  األساسيةالمرحلة  ووهو معلم ،على مجتمع الدراسة فقطائج هذه الدراسة يقتصر تعميم نت

 .مدى صدق وثبات أدوات الدراسة، و فراد العينةأموضوعية ودقة واستجابة ، و كوردستانإقليم 

  اإلجرائيةوتعريفاتها مصطلحات الدراسة 

   التالي:على النحو اشتملت الدراسة عددا من المصطلحات تم تعريفها 

 اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

افتراضي تتمثل وظيفته في إنشاء رنامج "بعلى أنها  (Chen et al., 2020) شن وآخرون عرفها

لتقديم المحتوى تم استخدامه في الجامعات والمدارس ، ويمساحات افتراضية لمشاركة المعلومات

مجموعة متكاملة من الخدمات التفاعلية عبر اإلنترنت التي تزود المتعلمين وغيرهم اإللكتروني". 

دارته.  من المشاركين في التعليم بالمعلومات واألدوات والموارد وتّعرف لدعم وتعزيز تقديم التعليم وا 

خالل فترة كوردستان إقليم الذي تّم اعتماده في  "Ewane" (اي وانه)نظام التعليم  اإجرائًيا على أنه

 ا، ومّكن الطلبة من مواصلة تعليمهم من خالل مشاهدتهم للفيديوهات المّصورة.كورونجائحة 

  األساسيةالمرحلة 
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صفوف وتبدأ من  (3)لة التي تتكون من على أنها المرح( 3131العراقية )تها وزارة التربية عرفّ 

 (6) ويتّم تسجيل الطالب فيها من عمر ،التاسع األساسيوحتى الصف  األساسي الصف األول

الرياضيات، العلوم،  اللغة االنجليزية، )اللغة العربية، سنوات، ويدرس فيها الطالب المواد األساسية

المرحلة التعليمية التي تبدأ من الصف االول والتربية اإلسالمية(. وتعّرف إجرائًيا على أنها 

 .التاسع األساسيولغاية الصف األساسي 

 درجة الستخدام

ستبانة الي تّم إعدادها من على اال األساسيةنها استجابات معلمي المرحلة أإجرائًيا على  تعرف

إقليم في  اإللكترونيةللمنصات التعليمية  األساسيةأجل قياس درجة استخدام معلمي المرحلة 

 .كوردستان
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 :الفصل الثاني
 والدراسات السابقةاألدب النظري 

درجة دب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة " األهذا الفصل يتناول 

العراق من وجهة نظر معلمي  –كوردستان إقليم استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في 

ومها، ه، ومفاإللكترونيةموضوع المنصات التعليمية ول : األساسيينين أعلى جزئ "المرحلة األساسية

 السابقة ذات الصلةاستعراض ألهم الدراسات الثاني و  تواجهها،وأدواتها والتحديات التي وميزاتها 

 الدراسة.بموضوع 

 أول األدب النظري

 اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

 وحيوية تعملنشطة بيئة تفاعلية  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  (3118اعتبر الباوي وغازي )

المحتوى االلكتروني مع شبكات التواصل على توظيف تقنية الويب ودمج مميزات أنظمة إدارة نشر 

 األهداف،تحديد المحاضرات و ساتذة من ويتمكن من خاللها األ ،االجتماعي وتطبيقاته المختلفة

تساعد . و تقنيات عديدة عبر الطلبةمع  المتنوعة، والتواصلالتعليمية  التمارين، واألنشطة وطرح

ومشاركة المحتوى  ،الطلبةادل األفكار بين األساتذة و على تب اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

 جات تعليمية ذات جودة عالية.لحصول على مخر ليمي التعل

دار من راضية تات افتعلى أنها مجتمع (Yanjie & Siu, 2017) يانجي وسيو وعّرفها

في العملية التعليمية أم بغيره  اكان ذلك متزامًنا الطلبةتراك تبادلي بين المعلمين و خاللها المعرفة باش

  التي تقدمها المنصات.التسهيالت واالمكانات  ومتاح منماهو ميسر التعلمية ضمن 
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دورات تدريبية عبر ( على أنها Fair, Harris, León, 2017) وهاريس وليونفير  هاعّرف

 . اإلنترنت تساعد المتعلمين في التسجيل المجاني فيها والتشارك في المحتوى التعليمي

بيئة تعلم تفاعلية تعاونية تعمل على توظيف تكنولوجيا الويب االلكتروني منصات التعليم  دتع

دارة المحتوى اإللكتروني مع تطبيقات االتصال والشبكات المختلفة، وتتيح  والشبكات االجتماعية وا 

 و المكان، والقيام بالواجباتأالتعليمية بغض النظر عن الزمان  الدروس إلىمكانية الوصول إللطلبة 

جراء نها تمكّ أتعليمية، كما وتنفيذ األنشطة ال االختبارات ن المعلمين من القيام بنشر المحاضرات وا 

عبر العديد من  الطلبةونشر األهداف والتواصل مع  ،الطلبةوتوزيع األدوار بين  اإللكترونية

 ,.Wang et alتحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة وكفاءة عالية ) إلىمر الذي يؤدي التقنيات، األ

2017 .) 

 إلىدورات عبر اإلنترنت تهدف  عنعبارة  بأنها:( Wu & Chen, 2017) ووو وشن وعرفها

لمحاضرات ا :المواد الدراسية التقليدية مثل وذلك بتقديممشاركة عدد غير محدود من المستخدمين، 

الفيديوهات ويتم تقديم العديد من الدورات التدريبية التفاعلية، ومن خاللها يتم تقديم رة، و المصو 

ردود  إلىباإلضافة  ساتذة.األو  الطلبةوالمحتوى و  الطلبةأنفسهم و  الطلبةوسائل تفاعل متعددة بين 

 .يطرحها المستخدمين في لوحات النقاش واألسئلة التيفعل فورية على االختبارات 

في دعم  تستخدمأدوات تكنولوجية  اإللكترونية المنصات التعليمية تعدسبق  ما علىبناًء 

تاز بالمرونة الموجودة فيها يصال المحتوى للطلبة، كما وتمبقدرتها على إوتمتاز مية يالعملية التعل

حيث تتيح للطالب الدراسة منها في أي وقت ومن أي مكان، وذلك باستخدام األجهزة الحديثة 

 .وأي جهاز يدعم هذه الفكرة الحاسوب واألجهزة اللوحيةكأجهزة 
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 اإللكترونيةالنظرية التصالية والمنصات التعليمية 

 Siemensها العالم ى النظرية االتصالية التي طور عل اإللكترونيةتعتمد المنصات التعليمية 

وهي النظرية األكثر مناسبة ومالئمة للتعلم في العصر الرقمي "عصر التكنولوجيا"،  ،4311عام 

بوجود "عقد" و "اتصاالت" مع هذه العقد، في  "التعلم الشبكي" وتتميز الشبكةحيث تطرح مفهوم 

حين أنها تقوم على فكرة أن الطلبة قادرون على تبادل المعرفة والمعلومات والبيانات والصور 

الفيديو. تركز النظرية االتصالية على أن التعلم هو عملية اتصال تعتمد على تنوع اآلراء، ومقاطع 

المستمر، مثل ، ويجب الحفاظ على عملية االتصال لتسهيل التعلم وأن تطورها أكثر أهمية وتعقيداً 

 (.2017Alarios, Estevez, Fernandez ,) والمفاهيمالترابط بين المجاالت واألفكار 

( انه من الممكن توظيف النظرية االتصالية في عمليتي التعلم 3113وذكر المعارك )هذا 

والتعليم، وذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة واألدوات وبيئات التعلم اإللكترونية. هذا 

م وقامت النظرية االتصالية بشرح عملية التعلم التي تحدث داخل بيئات التعلم اإللكترونية، فالتعل

هي المعرفة التي تحدث خارج المتعلم. ولتحصل المعرفة ال بد من تواصل الطالب مع محيطه 

مبادئ، أهمها  8بغض النظر )بشري أم غير بشري(. هذا وتقوم النظرية االتصالية على 

 (:3113)الغامدي، 

 للحصول على معرفة البد من تنوع في اآلراء واالتجاهات. .1

 صالية تكوين شبكة من مجموعة من النقاط ومصادر المعلومات.يشمل التعلم في النظرية االت .3

 يحدث التعلم خارج المتعلم من خالل أدوات وبرامج وتطبيقات غير بشرية. .2

 تهتم النظرية االتصالية بالقدرة على التعلم وليس على محتوى التعلم. .4

 من الضروري أن يكون هنالك قنوات اتصال لتستمر العملية االتصالية. .3
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التفاعل  ةبهيز وتصميم بيئات تعلم تتيح للطلدور المعلم في النظرية االتصالية في تجيكمن 

، كذلك يعمل على تكامل المحتوى ةبخدام أدوات وبرمجيات التعلم للطلوالتواصل، كما أنه يسّهل است

ية ووسائط التعلم المجانية والمفتوحة في عملية التعلم. أما عن دور المتعلم في النظرية االتصال

فيتمركز على امتالكه على مقدرته على التركيز في مهام التعلم، ومقدرته على االتصال باآلخرين 

العمل باستقاللية في بيئات  وقدرته علىوالتفاعل معهم، كذلك قدرته على مواكبة أحدث المعلومات 

 التعلم المختلفة.

 اإللكترونيةميزات المنصات التعليمية 

سهامها المثمر في تحسين أل اإللكترونيةنوهت العديد من الدراسات بفاعلية المنصات التعليمية 

 ,Tseng & Chen, 2020; Hakami) وجودته، نظرًا لما تمتاز به من مزايامخرجات التعليم 

 : ويمكن إدراج بعضًا منها (2019

عداد صفوف جديدة مع تقليل تشغيل الكهرباء والماء وغيرها من إو بأتقليل التكاليف بتهيئة  -

ارتياد المدارس والمراكز التعليمية تقليصا لتكاليف  إلىالمستعملة ومن ثم فال حاجة ماسة المواد 

 التنقل الباهظة. 

نترنت وكسب على اإل ةالمبثوثالدورات مختلف ستفادة من لاللجميع األفراد المجال  فساحإ -

ود المدارس التقليدية وقواعده والتضلع بخبرات والتمرس بتجارب جديدة بعيدة عن قي ،مهاراتال

 مرة. اآل

أنى  ذ يستطيع األفراد التعلمة إحريالو زمن يحد من أ ملزمبوقت  اتقيده ومرونتها وعدم اتكيفه -

 م. رغباتهشاؤوا ووفقا لما يلبي 
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الطلبه بتقليل  التفاعالت غير المجدية بيناستثمار الوقت بطلب المزيد من التعلم حتى تتقلص  -

 تعود بأي فائدة ذات جدوى.  تغني وال ثارة األسئلة الزائدة التي الا  الدردشة و 

تنظيم التعليم بأكثر نجاعة وحيادية مع تقييم االختبارات وتقويمها موضوعيا وجعلها عادلة والتزام  -

 الدقة في إنجازات كل الطلبه.

 من استخدام األوراق واألقالم التي تضر المجال البيئي برمته. مسعف للبيئة بالتخلصي ه -

وآخرون  كلوديوبمجموعة من المميزات األخرى أشار  اإللكترونيةوتتسم المنصات التعليمية 

(Claudiu et al., 2020 لها )متاحة في جميع األوقات، و ستخدام، المجانية ا نهامنها أ

التعليمية  المنصة إلىتوفر إمكانية استخدام البريد اإللكتروني الخاص للدخول و تفاعلية، و 

ورفعها على نظام  تتيح إمكانية تسجيل المحاضرات وتخزينها على شكل ملف فيديوو  ،اإللكترونية

Learning Management System  مشاهدة المحاضرات والدروس  المتعلمينمما ُيًسِهل على

 متكرر.التعليمية بشكل 

ميزات  إلى( (Chen et al., 2020شن وآخرون ); (Topacio, 2018توباسيو )وأشار )

 :منها أخرى

لعدد  اإللكترونيةد كبيرة من الطلبة، حيث تسمح المنصات التعليمية القدرة على استيعاب أعدا -

 دنفا أن تحل مشاكل اإللكترونيةالمنصات التعليمية غير محدود اإللتحاق بها، وبذلك تستطيع 

ية، فعدد الطلبة الذي تستطيع المنصات المقاعد الدراسية في العديد من المؤسسات التعليم

 ماليين الطلبة، وهذه أرقام كبيرة جدًا. إلىقد يصل  اإللكترونية استيعابهالتعليمية 

على العديد من  اإللكترونيةالمنصات التعليمية تحتوي إذ تفاعل أكبر وقدرة أفضل على التركيز:  -

جهات أدوات التواصل والتفاعل، حيث تسمح لملتحقيها بإجراء الدردشات والنقاشات وتبادل و 
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ستفادة من المواضيع المطروحة، فيكتسب الطالب القدرة على النظر، مما يرفع من فرصة اال

المناقشة والحوار وتكوين آراء صحيحة وقوية، وفي المقابل تساهم هذه الدورات في مساعدة 

تحتوي على  اإللكترونيةن المنصات التعليمية إز والتذكر بشكل كبير، حيث التركيالطلبة على 

عناصر متعددة لتعزيز فهم المحتوى المراد إيصاله للطلبة مثل أفالم الفيديو والمؤتمرات 

 الصوتية.

ن المنصات المفتوحة الهائلة اإللتحاق تستقطب طالبًا إالتنوع بالتخصصات والمحتوى: حيث  -

صول لما يبحثون عنه ويتماشى مع مجال و المراحل التعليمية، فيستطيع الطلبة المن مختلف 

دراستهم، فتنوع المحتوى يميز هذه المنصات التي تستخدم نصوصًا وأصواتًا وصورًا وتبني ذاكرة 

 أطول للحفظ، كل هذه العوامل تساعد على جذب أعداد مختلفة وكبيرة من الطلبة.

( (Celik, 2020(؛ سيليك )Gunawardhana, 2020جواندواردانا )ومن جهة أخرى أشار )

 :ومنها اإللكترونيةالمنصات التعليمية عدد من الميزات الموجودة في  إلى

 إلىللمستخدمين امكانية الوصول  االلكتروني إدارة المحتوى: تتيح محتويات منصات التعليم -1

، وعليه اً تم شراؤه تجاري أممن قبل المستخدمين  اً كان مضافأ محتوى التعليمي اإللكتروني سواءال

محتواها عبر  إلىفيمكن للمدرسين القيام بإنشاء مواد تعليمية وتخزينها مع تمكين الوصول 

 اإلنترنت.

األدوات المطلوبة وسعة التخزين الالزمة االلكتروني تخطيط المناهج: توفر منصات التعليم  -3

عادة   تخطيط العملية التعليمية.لتقييم الدروس ودعمها وا 
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اصل، بحيث توفر أدوات عملية االتصال والتو االلكتروني التواصل: تتيح منصات التعليم  -2

طرائق نظمتها عن طريق التواصل من خالل منتديات المناقشة والبريد اإللكتروني بأمتنوعة في 

 والمعلمين. الطلبةمباشرة وغير مباشرة بين 

على نظام إلدارة التعليم يتم عن طريقه متابعة االلكتروني منصات التعليم اإلدارة: يشتمل نظام  -4

طالع على مكانية اإلإ إلىتبارات التقييم، باالضافة أيًضا ومراقبة تقدمهم من خالل اخ الطلبة

طالع على محفظتهم طالع على مواعيد حضورهم وكذلك اإلاإل، مثل الطلبةمعلومات حول 

 .اإللكترونية

 اإللكترونيةالتحديات التي تواجه المنصات التعليمية 

جاحه عدًدا من التحديات التي تحول دون ن اإللكترونيةيواجه تطبيق المنصات التعليمية 

(. ولتحقيق تعليم أكثر فاعلية 3118ة التعليمية )شريف والدوالت، عمليوتحقيق الهدف منها في ال

من الوقوف أمام هذه التحديات والتي ذكر  كان ال بد  وكفاءة بما يتناسب مع جيل العصر الرقمي 

(Fair, Harris, León, 2017; Alyami, 2020:أبرزها ) 

لكتروني للتعلم اإلالمهارات التكنولوجية الالزمة البارعين في البشرية بقلة المعلمين  التحديات -

 .هكترونيإلاستخدام المنصات التعليمية الجدارة باو 

تعليمية بنمط التعلم صين في تصميم المواد التخالمارتفاع تكلفة إعداد البرمجيات الجيدة وندرة  -

 لكترونيا. إائط التكنولوجية القابلة للتعلم ند بالوسالذاتي المس

أن من ( (Wang et al., 2017(؛ وانج وآخرون )Wu & Chen, 2017وو وشن ))وذكر 

 :اإللكترونيةأهم التحديات التي تواجه المنصات التعليمية 
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المتعلمين، فمن أكثر تحديات التعلم اإللكتروني هو النقص العام في تحفيز  الدافعية لدىنقص  -1

 المتعلم.

مهارات تكنولوجية حتى يتمكنوا من استخدام شبكة  إلىكل من المعلمين والمتعلمين  حاجة -3

 مقرراتهم. إلىاإلنترنت والوصول 

غير اإللكترونية خالل المنصات التعليمية وجود معتقد لدى الطلبة واألهالي بأن التعليم من  -2

 .مجدٍ 

حاجة لتدريس الطلبة جميع المواد الدراسية، فهناك اإللكترونية يمية عدم مناسبة المنصات التعل -4

 العملية.المواد في تدريس الطلبة بشكل وجاهي لالمعلمين لدى 

 اإللكترونية  في المنصات التعليمية اإللكترونيةجودة المقررات 

تقّيم جودة المقررات في المنصات لعدة معايير  (Zhang et al., 2019) زانج وآخرون ذكر

مثل: المحتوى التعليمي، الجانب التربوي والتمهيد للمقرر، التفاعل، والتناسق  اإللكترونيةالتعليمية 

 معايير على التوالي: لهذه ال التطرقيتم والتناغم، وسوف 

معلمي يشترط أن يتم إعداد المحتوى التعليمي بشكٍل جيد من قبل  حيثالمحتوى التعليمي: 

يقوموا بتقديم المادة التعليمية المتعلقة بمجال تخصصهم المواد التعليمية في المدارس والجامعات، ف

الوسائط المتعددة مثل الفيديو والروابط يشتمل المحتوى التعليمي على و سلسة وسهلة،  رائقبط

 التشعبية والملفات والنصوص.

على معلومات تمهيدية المادة التعليمية  ينبغي أن تحتوي: التمهيد للمقررنب التربوي و الجا

 .وطرق تقييمهمللطلبة والهدف منها ومصادر التعلم والواجبات الدراسية المطلوبة منهم 
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، أقرانهمع  الطالبويتم تحقيق هذا المبدأ عن طريق أنواع التفاعل الثالث، تفاعل  التفاعل:

 مع المعلم وأخيرًا تفاعل الطالب مع المحتوى. وتفاعل الطالب

وجود  إلى: حيث يشترط أن يكون موقع المنصة متناسقًا وجذ ابًا باإلضافة التناغمالتناسق و 

فيها، وكذلك تحديد نوع الخطوط المستخدمة وحجمها في عرض وبين توزيع المحتوى الالتناغم بين 

 للعين وغير مجهدة لها. أن تكون األلوان المستخدمة مريحةالموقع، و 

 اإللكترونيةأدوات المنصات التعليمية 

(؛ Gonzalez, Rivallia, Domingues, 2019) وريفاليا ودومينيكس)جونزالز شملت دراسة 

 األدوات التي تستخدمها المنصات التعليمية:  على أهم ((Kizilcec, 2017)كيزيلسيك 

في المنصات أنماط عرض مختلفة فيتم تسجيل المحاضرات، وعادة ما  لها محاضرات الفيديو:

دقائق مع اختبارات قصيرة مضمنة  (11) إلى( 3)غيل مقاطع فيديو المحاضرة من يكون وقت تش

 في الفيديو.

الواجبات بشكل أساسي من خالل استخدام أسئلة االختيار من متعدد : يتم تقييم أدوات التقييم

التي يتم تقديرها تلقائًيا أو مهام البرمجة المصنفة تلقائًيا، كما يتم تقييم مراجعة األقران حيث يقوم 

 الطلبة أنفسهم بتقييم الواجبات وتقديرها بناًء على مجموعة قواعد تقييم محددة.

، أو المعلمون ينشر فيه الطلبة األسئلة ويرد عليهم الطلبة اآلخرونالمكان الذي  المنتديات:

من  عادةتتكون و الرئيسية لتفاعل الطلبة بين متلقي المقرر الدراسي والمعلمين.  الطريقةوهي 

 مناقشة عامة ومناقشة خاصة بالموضوع ومالحظات الدورة التدريبية وسالسل المالحظات الفنية.

 .PDF وأ  Wordويتّم تقديمها للطلبة على شكل ملفات  مواد للقراءة:
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جلسات فيديو حية مع مدرس المحاضرات األسبوعية، هناك  إلىباإلضافة  جلسات فيديو حية:

 ة، عبر استخدام مؤتمرات الفيديو.مادال

يتم تقديم مجموعة من األنشطة التعليمية، بهدف السماح للطلبة باختبار فهمهم  األنشطة:

 .للمحتوى

يتم تشجيع الطلبة على مواصلة مناقشاتهم على صفحات  وسائل التواصل الجتماعي:

 .+Googleو  Facebookمخصصة على منصات وسائط اجتماعية مثل 

 استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية

بيئات تعليمية وتكنولوجية آمنة تساهم  انشاءتساهم بيئات المنصات التعليمية اإللكترونية في 

منصات اجتماعية سهلة األلكترونية التعليمية لمنصات ا تعتبر، و المشاركة الفعالة والتواصل في

تطوير مهارات المشاركة في التعلم االستخدام بالنسبة للمعلمين وللطلبة على حد سواءـ وتساهم في 

تروني بشكل لكللطلبة، حيث تقّدم المنصات التعليمية اإللكترونية المحتوى اإلوالتواصل اإللكتروني 

جّذاب ومثير لدافعية الطلبة، وتكون المواد التعليمية فيه منظمة بشكل يساعد الطلبة على الوصول 

للمحتوى الرقمي، ويلّبي أنماط التعّلم المختلفة لدى الطلبة، فالمحتوى التعليمي فيها يكون مقّدم 

 .(3118، والعنزي الكراسنةو  الطوالبة) بشكل مجّزئ ومبّسط مناسب لجميع الطلبة

طلبتهم عبر لتواصل مع لاإللكترونية كما ويعتمد المعلمين من خالل المنصات التعليمية 

 ، والمنتديات، واإلشعارات، والفصولالرسائل اإللكترونيةاألدوات المتنوعة التي تقدمها المنصات ك

فهي توّفر العديد اإللكترونية اإلفتراضية. ومن جهة أخرى فيما يتعلق باستخدام المنصات التعليمية 

من الوسائل التعليمية كالوسائل السمعية والبصرية والسمعبصرية التي تتيح للمعلمين من تخطيط 
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الدروس أكثر فعالية. باإلضافة إلى اتاحتها ألدوات للتقويم اإللكتروني حيث يمكن للمعلم من قياس 

 .(3117، العنيزي) متابعة تقّدم الطالبمعرفة الطالب بشكل قبلي أو خالل الحصص التعليمية، و 

 "Ewane" (اي وانه)منصة 

 العراق-دستانكور إقليم وزارة التربية في ومع بدء جائحة كورونا مع  يونسكوعملت منظمة ال

جميع الطلبة  إلىالوصول عملية التعليمة وعدم انقطاعها، و الواالتحاد األوروبي، لضمان استمرارية 

( 1782111)، حيث بلغ عدد الطلبة الذين تضرروا بسبب الجائحة ُبعدالتعلم عن وتمكينهم من 

-كوردستانإقليم التربية في  قامت اليونسكو بتقديم دعم لوزارةفالعراق.  –ردستان و كإقليم في  البٍ ط

الجديدة  اإللكترونيةمنصة الترقية وتركيب أجهزة خوادم في وزارة التربية بهدف زيادة قدرة  العراق في

)رابط المنصة:  بها )الدرس اإللكتروني( والتي يقصد" Ewane" (اي وانه)التي أطلق عليها منصة 

www.ewane.krd حتى  ساسياالتعليم جميع الطلبة من مرحلة الوصول (، وذلك لضمان

 .(1)الشكل  الثانوي

 

 "Ewaneالتعليمية " اي وانه. واجهة منصة 2الشكل 

http://www.ewane.krd/
http://www.ewane.krd/
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من مختلف المراحل و عبر اإلنترنت " للطلبة التعلم Ewane" اي وانهتاحت منصة وقد أ

هذا ، وساعدتهم على متابعة دروسهم في جميع الموادالتعليمية )األساسية واإلعدادية والمهنية( 

باللغات تتوفر المنصة و (. 3وتوّفر المنصة فيديوهات مسجلة من قبل معلمين مختصّين )الشكل 

 نجليزية والتركمانية والسريانيةسورانية والبادينية والعربية واإلالكردية ال

(Humanitarian Response, 2020). 

 

 "Ewane" (اي وانه)على منصة  مقد م. فيديو تعليمي 0الشكل 

عبارة عن نظام مشابه " E-Parwardaعلى نظام  "Ewane" (اي وانه)اعتمدت منصة و 

نشاء كلمة مستخدم إمن  "Ewane" (اي وانه) سمح لمنصةبشكل كبير، والذي " Emisلنظام الـ 

بالقدرة على متابعة  المنصةمتع تتهذا و  .كوردستانإقليم وكلمة المرور لجميع الطلبة والمعلمين في 

جميع الدروس اإللكترونية التي يتم مشاهدتها من قبل الطلبة ومعرفة نسبة مشاهدة الطالب للدرس 

الواحد من قبل المعلم ومدير المدرسة. فعلى سبيل المثال يمكن معرفة نسبة مشاهدة الطالب في 
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قل حسب كل أأو أكثر أو  %31اريتم بنسبة غللصف الرابع العلمي لموضوع اللو  الرياضيات

طالب ( 311111)أكثر من ، فإن 3131/آيار/10وحتى تاريخ فًقا للبيانات الرسمية وو ، طالب

 Ewane( "UNESCO, 2020b .)" اي وانهقاموا بالتسجيل في منصة 

 (وانهي ا) منصةبط بر  العراق-كوردستان إقليم عالوة على ذلك قامت وزارة التربية في حكومة 

عن طريق الدردشة النصية  الطلبةوالتي منحت المعلمين قدرة التواصل مع  زبمايكروسوفت تيم

 .قدرة التواصل مع معلميهم في المدرسة الطلبةوالصوتية والمرئية مما يتيح 
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 ذات الصلةالدراسات السابقة ثانيا: 

عرضها يتم ، وسدراسةالعالقة بموضوع اللسابقة ذات دراسات اعرض للهذا الجزء  يتضمن

 األحدث: إلىاألقدم  منالزمني التسلسل  حسب

التعرف على واقع استخدام معلمات الحاسب اآللي  إلىاسة تهدف ( در 3118جرت الرشيدي )أ

في التدريس واتجاهاتهن نحوها والمعوقات التي تواجههن للمرحلتين  اإللكترونيةللمنصات التعليمية 

في التحليلي، واستخدمت المنهج الوص .1427/1428في مدينة الرياض للعام  المتوسطة والثانوية

( 781بلغت عينة الدراسة )كترونيا حيث إللجمع البيانات وتم توزيعها داة أواعتمدت االستبانة 

كبيرة، بدرجة  اإللكترونيةظهرت النتائج موافقة المعلمات على استخدام المنصات التعليمية أمعلمة و 

ة ويليها المعوقات المرتبطة يدارة المدرست استخدامها هي تلك المرتبطة باإلرز معوقابأمن  وكان

ثم المعوقات المرتبطة بالمعلمات وآخرها معوقات مجال االستخدام المتعلق ، اسيةبالمناهج الدر 

 بمهارات الطالبات. 

ثر المنصات أالتعرف على  إلىدراسة هدفت ( 3118) والعنزي الكراسنةو  الطوالبةأجرى 

للعام في تعزيز قيم المواطنة لطالبات المرحلة الثانوية السعودية  اإللكترونيةالتعليمية 

، وقام ( طالبة وتم استخدام المنهج شبه التجريبي484وبلغت عينة الدراسة ). 3116/3117

 ةدالل يهدف الدراسة. وأظهرت النتائج وجود أثر ذ إلىختبار للوصول اال الباحثون ببناء أداة

المنصات التعليمية اإللكترونية في تعزيز قيم إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في أثر استخدام 

 .المواطنة لطالبات المرحلة الثانوية السعودية

تحديد وتقييم فعالية دمج منصة التدريس في  إلى( Hakami, 2019) ة حكيميبحثت دراس

للعلوم  نظام التعلم التقليدي لتدريس دورة تدريبية وجًها لوجه. وقد بحث في آراء طالب كلية شرورة
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، تكونت عينة لتعليمية في بيئة التعلم الهجينواآلداب حول الفوائد والتحديات بناًء على خبراتهم ا

تم و  .3118/3113في نجران للعام الدراسي  كلية شرورةفي  طالًبا وطالبة( 231الدراسة من )

على أداتي  ة، اعتمدت الدراسالكمي والنوعي لإلجابة على أسئلة البحث المنهجين مااستخد

تدعم  ،كمصدر جديد للتعلم التعليمالدراسة النتائج التالية: منصة  االستبانة والمقابلة، وأظهرت

ويهتمون  الطلبةيحب  ،استخدامه لدعم التعلم التقليدي يمكن، مختلطةس والتعلم في بيئة تعلم التدري

 MOOCفإن معظم التحديات التي تؤثر على بيئة  ،وأخيًرا ،MOOCببيئة التعلم الهجينة 

المختلطة هي اتصاالت اإلنترنت المنخفضة / منخفضة السرعة والوقت المحدود للمناقشة في 

 .المنصة

تقوم إذ ( تقييم منصة التعلم الذكية، Rao & Saha, 2019)راو وساها كما وسعت دراسة 

وتحديد  ،منصة التعلم بالعديد من المهام بما في ذلك التحديد التلقائي للمصطلحات والمفاهيم المهمة

جراء اختبار  ،وتصور المفاهيم األساسية من خالل الصور ذات الصلة ،الجمل المشكوك فيها وا 

طالًبا ( 31تكّونت عينة الدراسة من )العتماد على المنهج الوصفي، و ، هذا وتّم اوهمي لبناء الثقة

قدموا مالحظات على النظام من خالل استبيان. تظهر كل من نتائج ، التاسعطلبة الصف من 

 التقييم القائم على الخبراء البشريين والقائم على االستبيان أن المنصة تقدم أداًء مرضًيا.

 ,Gonzalez, Rivallia, Dominguesجونزالز وريفاليا ودومينيكس )وكان الهدف من دراسة 

اكتشاف تصورات الطلبة من مدرسة التعليم حول استخدام منصة التعلم لتحسين العملية  (2019

 التعليمية في التعليم العالي عن بعد. تم تطبيق دراسة وصفية بمنهج مختلط )كمي ونوعي(،

للعام  للتعليم عن بعدلوطنية اإلسبانية الًبا من الجامعة اط( 111)واشتملت عينة الدراسة على 

أظهرت النتائج قيمًا إيجابية وقاموا بإجراء المقابالت واالستبانات معهم، و ، 3118/3113الدراسي 
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( تعليم منصة 3( دور منصة التعلم في التعليم عن بعد، )1في األبعاد المختلفة التي تم تحليلها: )

 ( منصة التعلم والمهنية ممارسة. 4) التعلم،( التفاعل التعليمي من خالل منصة 2تعلم التصميم، )

 الكشف عن مدى فعالية استخدام المنصات التعليمية إلى( 3131هدفت دراسة الثبيتي )

في تعلم اللغة اإلنجليزية، وكيف يمكن لعدد من العوامل كالعمر والجنس والمستوى اإللكترونية 

، تم اعتماد المنهج تعلمول عليها أن تؤثر على هذا الالتعليمي والمهنة وعدد الدورات التي تم الحص

 اً طالب (313عينة الدراسة ) ت، وبلغالوصفي، وتم توزيع مجموعتين من االستبيانات على المتعلمين

أن استخدام دورات اللغة اإلنجليزية عبر اإلنترنت التي قدمتها مبادرة  إلىوخلصت النتائج وطالبة، 

إتقان اللغة اإلنجليزية في المنصة كان فعااًل في زيادة معرفة المتعلم ومهاراته في اللغة اإلنجليزية. 

 عليمي والمهنة ليس لها أي تأثير على النتائج. عوامل العمر والجنس والمستوى الت نأ وتبين

المنصات التعليمية ف على دور إلى التعر ( 3131) اغستانيوالد المالكي هدفت دراسة

طفال والتعرف على معوقات استخدامها في العملية أللمعلمات رياض ا في النمو المهني االلكترونية

 .1423/  1428تم اجراء هذه الدراسة في الرياض في الفصل الدراسي الثاني للعام  التعليمية

طفال تم استخدام المنهج الوصفي ( معلمة من معلمات رياض األ313ة )بلغت عينة الدراس

طفال األممارسة معلمات رياض ن وبينت النتائج أكأداة للدراسة المسحي واعتمدت االستبانة 

( وذلك عند توفير بيئة تعليمية تتسم بالمرونة %87.3بلغت ) االلكترونيةالمنصات التعليمية 

المنصات التعليمية يضا وجود معوقات في استخدام الطرق المختلفة لعرض المعلومات وأم اواستخد

نترنت وضعف شبكة اإل المالية، ضعفلة الموارد ( تتمثل بق%78.3بلغت نسبتها ) لكترونيةاإل

 اصة.الخالبرامج التدريبة 
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استعراض أبرز منصات الموارد التعليمية في  إلى( Alyami, 2020هدفت دراسة اليامي )

والتعرف على واقع التعاون وأفضل سبل ، 3113/3131للعام الدراسي المملكة العربية السعودية 

لمعنية. التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام من منظور المتخصصين والجهات ا

. وغطت مجموعة من المتخصصين والجهات المعنية بالتعلم الوصفي اعتمدت المنهج التحليلي

( 144اإللكتروني من مؤسسات التعليم العالي والعامة. وطبقت الدراسة استبانة على عينة قوامها )

 ( مشاركًا من مؤسسات التعليم العام. 237مشاركًا من مؤسسات التعليم العالي و )

تقييم منصات التعلم اإللكتروني في التربية  إلى( Celik, 2020يليك )هدفت دراسة س

الرياضية، والبحث في التحديات التي يواجهها األشخاص الذين يشاركون في التعلم اإللكتروني في 

، وقد اعتمدت الدراسة على 3113/3131في البرازيل للعام الدراسي  الرياضة والتعليم الرياضي

لكيفية تأثير التعلم  اً نقدي . وقدمت تحليالً صفي، واعتمدت على أداة االستبانةالمنهج التحليلي الو 

أن  بينركا. لقد تمشا( 131)ورقة لمجموع ( 21)عالم الرياضة. كما تّم تضمين  اإللكتروني على

من المجاالت األخرى )مدرس الرياضة، اإلدارة الرياضية، القيادة  فائدةأكثر  ابتنتدريب الك

 الترفيهية( في التدريب الرياضي عبر اإلنترنت.

من ( 124)التحقيق في وجهات نظر  إلى( Chen et al., 2020) شن وآخرون سعت دراسة

، من 3113/3131للعام الدراسي  سترالية ذات التخصصات المتعددةالجامعة المفتوحة األ طالب

طالًبا ( 131)لدراسة عبارة عن خالل استطالع عبر اإلنترنت ومقابالت متابعة، وكانت عينة ا

كوسيلة  اإللكترونية التعليميةالمنصات  وطالبة. كشفت النتائج عن تصورات الطلبة اإليجابية حول

تفاعلية في الوقت الفعلي لتبادل المالحظات ومشاركة المعرفة وبناء المجتمع االفتراضي. على 
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الرغم من تقدير التواجد عن بعد للمحاضرين، فضل بعض الطلبة عدم إظهار الوجوه أو استخدام 

 اضر. وتوقيت مالحظات المح المنصات التعليمية الدردشة الصوتية واستفسروا عن مالءمة تقنية

التي تمكنت  الطريقة( على تحديد Claudiu et al., 2020ورّكزت دراسة كلوديو وآخرون )

للعام الدراسي  بها الجامعات الرومانية من توفير المعرفة أثناء جائحة فيروس كورونا

، وقامت الدراسة بتحليل تصور الطلبة فيما يتعلق بالتعلم عبر اإلنترنت، وقدرتهم 3113/3131

 ، استخدم المنهج الوصفي، وتمّ استخدام منصات التعلم اإللكترونياستيعاب المعلومات، و على 

طالًبا من ( 763)جمع البيانات من  ، تمإجراء مسح عبر اإلنترنت باستخدام استبيان إلكتروني

اثنتين من أكبر الجامعات الرومانية. كشفت نتائج البحث أن مؤسسات التعليم العالي في رومانيا لم 

تكن معدة للتعلم عبر اإلنترنت حصرًيا، وواجهت الجامعات مشكالت فنية كبيرة أثناء التعليم عبر 

، يليها افتقار المعلمين للمهارات التقنية وأسلوبهم التدريسي الذي تم اإللكترونية المنصات التعليمية

 .تكييفه بشكل غير صحيح مع بيئة اإلنترنت

البحث في استخدام  إلى( Inpeng & Nomnian, 2020هدفت دراسة انبينج ونومنيان )

في برنامج تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة  Facebookالمنصات التعليمية المتمثلة في منصة 

ومهارات أجنبية من أجل تعزيز أهداف الطلبة في محو أمية اللغة اإلنجليزية والمعرفة التربوية 

عتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتم الحصول على المعلومات واالتصاالت. وتم اال تكنولوجيا

مع  TPACKالبيانات من أداة االستبانة والمقابالت، واستخدمت هذه الدراسة إطار عمل 

Facebook  لقياس معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية قبل الخدمة في تايالند من خالل

اء مقابالت جماعية مركزة ومقابالت شبه االستطالع. للحصول على وجهات نظرهم وآرائهم، تم إجر 

كشفت نتائج الدراسة  المعلمين.منظمة مع معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية قبل الخدمة ومدربي 
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على أنه كان مدرسو اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية قبل الخدمة التايالنديين قادرين على إجراء 

مهارات  إلىلكنهم احتاجوا  عاٍل؛على مستوى  Facebookدروس اللغة اإلنجليزية باستخدام 

تكميلية للتدريس عبر اإلنترنت من مدربي المعلمين، كما ولم يتمكن معظم مدربي المعلمين من 

 كأداة تعليمية.  Facebookتقديم مثل هذه المهارات ألنهم نادًرا ما استخدموا 

التعلم اإللكتروني  ( لتحديد تأثير مصادرJimenez, 2020كما هدفت دراسة جيمينيز )

ما من البحث، وشارك فيها السياقية كأدوات لمنصة أكاديمية أقوى. استخدمت الدراسة نوًعا تجريبًيا 

للعام الدراسي في الفلبين  طالًبا في التجربة باستخدام أخذ العينات العنقودية( 181)مجموعه 

. بالنسبة لألداة، استخدمت هذه الدراسة مصادر التعلم التكميلية، وجدت التجربة أن 3113/3131

استخدام مصادر التعلم اإللكتروني السياقية في تدريس الرياضيات لمتعلمي الصف الثالث له تأثير 

كبير على زيادة األداء األكاديمي للمتعلمين. وقد أثبت هذا أيًضا أن استخدام موارد التعلم 

التي قدمها  اإللكترونيةاألدوات  انشأتلكتروني السياقية يزيد من األداء األكاديمي للمتعلمين. اإل

 المعلم بيئة تعليمية سليمة إلتقان أقل الكفاءات المكتسبة. 

مشاركة العمل المدرسي الكشف عن أثر  ( إلىLai et al., 2020سعت دراسة الي وآخرون )

عبر اإلنترنت التي ينظمها المعلمون على منصة قائمة على وسائل التواصل االجتماعي 

Seesaw، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وعة من طالب المدارس االبتدائيةفي تعلم مجم ،

الصين حدى مدن في االمدارس االبتدائية  طلبةمن ( 227)شفت الردود على االستطالع من كو 

تصورات إيجابية عن تأثير مشاركة العمل المدرسي على  لطلبة، كان ل3113/3131للعام الدراسي 

العمل المدرسي عبر  كشف تحليل نمذجة المعادلة الهيكلية إلجابات االستطالع أن مشاركةو التعلم. 

ة المشاركة الفردي بشكل أساسي من خالل التصورات المعززة لقيم الطلبةعلى تعلم  اإلنترنت أثر
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والتي أثرت على جهود المتعلمين في العمل المدرسي.  ،عبر اإلنترنت للتعلم من مراجعة األقران

تشير و بشكل إيجابي على الكفاءة الذاتية للطالب في التعلم.  هذا المجالأثرت الجهود المبذولة في 

أن معلمي المدارس االبتدائية يجب أن يستفيدوا بنشاط من وظيفة المشاركة لوسائل  إلىالنتائج 

النتائج أيًضا على أهمية تعزيز مراجعة األقران  كما أكدت .الطلبةالتواصل االجتماعي لتسهيل تعلم 

لقيمتها من أجل تعظيم إمكانات التعلم لمشاركة العمل المدرسي عبر اإلنترنت  الطلبةوتصورات 

 الب المدارس االبتدائية.لط

في  األكثر فعاليةاإللكترونية ( في المنصات التعليمية ,Nadia 2020بحثت دراسة ناديا )

المنهج  كورونا في دولة الجزائر، حيث تّم استخدامللطلبة في ظل جائحة  ةاللغة اإلنجليزي تعليم

تجيبين حول أكثر بآراء المسوأخذ  ستبانة لتحقيق هدف الدراسة،اال كانت أداة الدراسةالوصفي و 

 Twitterو Facebookالمنصات االجتماعية مثل  في ظل الجائحة من بين اماً المنصات استخد

العديد من المنصات التعليمية  إلى، باإلضافة Instagramو YouTubeو Whatsappو

 هانفسوالتي تقدم الخدمات  Moodleالتي وضعتها وزارة التعليم العالي الجزائرية مثل اإللكترونية 

دراسة مع طالب السنة األولى ماجستير في اللغة  ةالباحثت أجر  للمتعلمين ولكن في بيئة أكاديمية.

للعام الدراسي  اإلنجليزية كلغة أجنبية وثمانية مدرسين للغة اإلنجليزية في جامعة صيدا

كشفت النتائج أن إذ  ومقابلة.من خالل استبيان جمعت الباحثة البيانات  ،الجزائر 3113/3131

األداة كانت . الطلبةنظًرا لتحفيز  Facebookاألداة األكثر استخداًما لألغراض التعليمية هي 

يفضلون التفاعل وجًها لوجه في الفصل  الطلبةأظهر التحليل أيًضا أن و . Moodle الثانية منصة

متحمسون الستخدام  الطلبةالدراسي والنشرات أكثر من التعلم االفتراضي. أظهرت النتائج أيًضا أن 
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كمواد تعليمية  Moodleالتعليمية مثل  والمنصات YouTubeو Facebookمثل  SNSsكل من 

 تكميلية.

( في تأثير منصات التعلم al., et Onyema 2020بحثت دراسة أونيما وآخرون )وأخيرًا، 

اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي، اإللكتروني على اهتمام الطلبة وتحصيلهم األكاديمي، 

 من طلبة علوم الحاسوب على مستوى مؤسسة التعليم العالي في الدراسة( 31)وشارك ما مجموعه 

مجموعتين رئيسيتين: المجموعة  إلىلعينة . تم تقسيم ا3113/3131من نيجيريا للعام الدراسي 

باستخدام منصة  (. تم تدريس المجموعة التجريبية33( والمجموعة الضابطة )ن 33التجريبية )ن 

م أداة ااستخدتم و  التقليدية، الطريقةباستخدام  التعلم اإللكتروني، بينما تم تدريس المجموعة الضابطة

أظهرت نتيجة االختبار البعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التحصيل االختبار، و 

 األكاديمي للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، لصالح المجموعة التجريبية بعد المعالجة. 

 التعقيب على الدراسات السابقة ثالثا: 

تحديد موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة، وذلك بتحديد بماذا  سيتمفي هذا الجزء 

 ،الهدف)اتفقت مع الدراسات السابقة وبماذا اختلفت، وبماذا امتازت عنهم، وذلك من حيث 

 :(األدوات ،المنهجية

 هدف الدراسة

، تنوعت أهداف الدراسات السابقة فمنها من حدد أثر استخدام من حيث هدف الدراسة

استخدام المنصات التعليمية معرفة فعالية هدف إلى ومنها ، المنصات التعليمية اإللكترونية

هدفت  استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية، فقد دورلمعرفة  خراآلالبعض ، و لكترونيةاإل

التعرف على واقع استخدام معلمات الحاسب  إلى( 3118الرشيدي )دراسة ل ثالدراسات السابقة م
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 الطوالبةوهدفت دراسة في التدريس واتجاهاتهن نحوه،  اإللكترونيةاآللي للمنصات التعليمية 

في تعزيز قيم  اإللكترونيةثر المنصات التعليمية أالتعرف على  إلى( 3118) والعنزي الكراسنةو 

 المواطنة لطالبات المرحلة الثانوية السعودية.

تحديد وتقييم فعالية دمج منصة التدريس  إلى( Hakami, 2019دراسة حكيمي )كما وهدفت 

MOOC  ،ودراسة راو وساها )في نظام التعلم التقليدي لتدريس دورة تدريبية وجًها لوجهRao & 

Saha, 2019 ) تقييم منصة التعلم الذكية، تقوم منصة التعلم بالعديد من المهام بما في  إلىهدفت

تقييم  إلى( Celik, 2020دفت دراسة سيليك )ذلك التحديد التلقائي للمصطلحات والمفاهيم، وه

 .الرياضيةمنصات التعلم اإللكتروني في التربية 

 منهجية الدراسة

لدمج البيانات  Mixed Methodsمختلط ية في اعتمادها على المنهج الاتفقت الدارسة الحال

جونزالز (؛ Hakami, 2019حكيمي )مع دراسة كل من  الدراسة،لتحقيق أهداف  الكمية والنوعية

 نونومنيا؛ انبينج (Gonzalez, Rivallia, Domingues, 2019وريفاليا ودومينيكس )

Inpeng & Nomnian, 2020)والعنزي  الكراسنةو الطوالبة واختفلت الدراسة الحالية مع ) ؛

 ( في اعتمادهم للمنهج شبه التجريبي.(Jimenez, 2020جيمينيز ) ؛( 3118)

  الدراسة تيأدا

من ستبانة مع دارسة كل االولى الدراسة األاتفقت الدارسة الحالية في اعتمادها على أداة 

 ,Celikسيليك )(؛ 3131الثبيتي )(؛ Rao & Saha, 2019راو وساها )(؛ 3118الرشيدي ))

اختفلت الدراسة  ؛(Lai et al., 2020(؛ الي وآخرون )Alyami, 2020(، اليامي )2020
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اعتمادهم على  (( فيJimenez, 2020جيمينيز ) ؛(3118(وآخرون الطوالبة )الحالية مع 

 اإلختبار التحصيلي.

األولى التي تبحث تكون ترى بأن هذه الدراسة قد  –على حد علمها  –ومما سبق فإن الباحثة 

في إقليم  وجهة نظر معلمي المرحلة االساسيةفي درجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية من 

غلب الدراسات السابقة على دراسة المنصات التعليمية اإللكترونية أإذ اقتصرت  العراق،كوردستان 

 ستخدامها المنهج المختلط.وتتميز من جهة أخرى با الجامعات،رس أو على طلبة المدا
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 :الفصل الثالث
 واإلجراءاتالطريقة 

نتها واألداة وعيراسة ومجتمع الدنهجية البحث المستخدم يتضّمن هذا الفصل عرضًا لم

ي ثباتها والمعالجات اإلحصائية التق من صدقها و مستخدمة في جمع المعلومات مع التحقال

 :تائج وفيما يلي عرض لذلكلتحليل الن استخدمت

 دراسةمنهج ال

 استخدممن طبيعة الدراسة والمعلومات المطلوبة لإلجابة عن أسئلتها وتحقيق أهدافها  اً إنطالق

 .لمالئمته لموضوع الدراسة (Mixed Method)  المختلطالمنهج 

 مجتمع الدراسة

إقليم  مدارسجميع في  األساسيةالمرحلة ومعلمات معلمي جميع مجتمع الدراسة ضمن يت

)أربيل، كوردستان إقليم عدد المعلمين في  حيث بلغ ،دهوك( ،سليمانيهال ،ربيلأ) كوردستان

الذكور عدد المعلمين  وكان( معلمًا ومعلمة 77414) هو وزارة التربيةحسب السليمانيه، دهوك( 

 .(1)الملحق  معلمة( 43881)ناث اإلبينما بلغ عدد المعلمات  معلًما، (21322)

 عينة الدراسة

إقليم ومعلمة من معلمي المرحلة األساسية في  اً معلم (413)تكونت عينة الدراسة من 

 جدول إلىوذلك بالرجوع ارهم بالطريقة العشوائية ، وتّم اختيدهوك( سليمانيه،ال ،ربيل)أ كوردستان

ب متغيراتها ، وتّم توزيع عينة الدراسة حس(& Morgan, 1970 Krejcieمورغان )و  كيرجسي
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ألداة المقابلة ممن ومعلمة  ( معلماً 13لـ )تم استخدام العينة القصدية  ، كما(ية)الجنس، الخبرة العمل

 معهم.بدوا رغبتهم في عمل مقابالت أ

 (2جدول )
 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية

 النسبة التكرار الفئات 

 الجنس
 28.8 161 ذكر
 61.3 333 أنثى

 الخبرة العملية
 30.3 125 ( سنوات3أقل من )

 25.0 103 ( سنوات11 – 3)
 44.7 184 ( سنوات11أكثر من )

 100.0 412 المجموع

(، %28.8حيث كانت نسبة الذكور ) ،فراد العينة حسب متغيراتهاتوزريع أ( 1يظهر الجدول )

الخبرة العملية فكانت النسبة األعلى ألكثر من  ومن حيث (.%61.3)ما نسبة االناث فكانت أ

( 11-3)يرا من ( وأخ%21.2( سنوات بنسبة )3قل من )أ( وتليها %44.7ات بنسبة )سنو ( 11)

 (.%33.1بنسبة ) سنوات

 الدراسة داتاأ

 داتين تحقيق اهداف الدراسة تم استخدام أل

 األولى: الستبانةاألداة 

درجة استخدام المنصات تبانة لقياس ساالأداة  تم تطويرألغراض تحقيق أهداف الدراسة 

بعد االطالع ، كوردستانإقليم من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية في  اإللكترونيةالتعليمية 

 األوليةحيث شملت االستبانة  ،(3118الرشيدي )كدراسة  لنظري والدراسات السابقةدب اعلى األ
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، الوسائل التعليمية، أساليب التقييموجهة نظر المعلم، ( محاور )3فقرة موزعين على )( 31)على 

  (.المحتوى التعليمي، البيئة التعليمية

( 11عرضها على )قامت الباحثة بتعديل االستبانة واستخراجها بصورتها النهائية وذلك من بعد 

ضافة عدد من الفقرات محكمين مختصين في تكنولوجيا التعليم و  صياغة فقراتها بلغة بسيطة، وا 

لغاء بعضها   .(4فقرة )ملحق  (42أن أصبحت اإلستبانة في صورتها النهائية ) إلىوا 

ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة  مقياستم اعتماد 

وهي تمثل  (بشدة وافقال أ ،وافقأال  ،محايد ،أوافق ،بشدةأوافق )واحدة من بين درجاته الخمس 

 ( على الترتيب، وقد تم اعتماد المقياس التالي ألغراض تحليل النتائج:1، 3، 2، 4، 3رقميًا )

 قليلة   3.22 -1.11من 
 متوسطة    2.67 -3.24 من
 كبيرة    3.11 -2.68 من

 وقد تم احتساب المقياس من خالل استخدام المعادلة التالية:
 (2عدد الفئات المطلوبة ) (/(1الحد األدنى للمقياس ) -( 3الحد األعلى للمقياس )(

 (=3-1/)2  =1.22  
 نهاية كل فئة. إلى (1.22)ومن ثم إضافة الجواب 

 صدق األداة

، حيث صدق المحتوى التحقق من صدق أداة اإلستبانة من خالل تمألغراض الدراسة الحالية 

تكنولوجيا من المختصين في ( محكّمين 11من خالل عرضها على )ستخراج صدق المحتوى تم ا

وذلك من أجل التحقق من مدى  ،(2( عن طريق توجيه خطاب تحكيم لهم )ملحق 3)ملحق  التعليم

العبارات في قياس ما وضعت له، ومدى وضوح  ومدى صالحيةمناسبة العبارات إزاء كل محور، 

 ستبانة، والتأكد من الصياغة العلمية للعبارات.ي االاألبعاد المتضمنة ف
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جراء التعديالت التي من تحكيم اال وبعد االنتهاء صياغة بعض حكمون، تّم قترحها الماستبانة وا 

 (42أن أصبحت اإلستبانة في صورتها النهائية ) إلىتعديل أخرى، واستبدال بعضها، العبارات و 

 الباحثة( صالحة للتطبيق على عينة الدراسة بعد التحقق من الثبات لها. وقد راعت 4فقرة )ملحق 

 عتبارات التالية:الستبانة اعند صياغة عبارات اال

 تركيزًا تامًا، حتى تكون سهلة الفهم. ةواضحة ومركز صياغة العبارات بلغة بسيطة  -

 .ستبانة وقتًا أطول من الالزمث ال تأخذ اإلجابة على عبارات االمراعاة وقت المستجيب، بحي -

 صدق البناء

كل فقرة وبين الدرجة ارتباط الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس، استخرجت معامالت 

والدرجة الكلية،  المجاالت ببعضها، وبين بالمجال التي تنتمي إليهارتباطها و الكلية، وبين كل فقرة 

، وقد تراوحت معلًما ومعلمة (21تكونت من )استطالعية من خارج عينة الدراسة في عينة 

 (1.33-1.68ومع المجال ) ،(1.34-1.36)بين  مامع األداة ككل معامالت ارتباط الفقرات 

 .والجدول التالي يبين ذلك

 (0) جدول
 التي تنتمي إليه والمجالوالدرجة الكلية  الفقرةمعامالت الرتباط بين 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الرتباط

 مع المجال

معامل 
 الرتباط

 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الرتباط

 مع المجال

معامل 
 الرتباط

 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الرتباط

 مع المجال

معامل 
 الرتباط

 مع األداة
1 .83** .82** 16 .81** .73** 31 .75** .71** 
3 .84** .80** 17 .89** .87** 32 .86** .80** 
2 .83** .78** 18 .78** .81** 33 .91** .87** 
4 .72** .71** 19 .84** .82** 34 .86** .85** 
3 .70** .71** 20 .90** .86** 35 .89** .87** 
6 .83** .81** 21 .92** .88** 36 .86** .80** 
7 .85** .80** 22 .92** .82** 37 .84** .86** 
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رقم 
 الفقرة

معامل 
 الرتباط

 مع المجال

معامل 
 الرتباط

 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الرتباط

 مع المجال

معامل 
 الرتباط

 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الرتباط

 مع المجال

معامل 
 الرتباط

 مع األداة
8 .89** .86** 23 .87** .76** 38 .95** .93** 
9 .93** .89** 24 .83** .88** 39 .93** .94** 
10 .88** .86** 25 .87** .86** 40 .91** .90** 
11 .81** .86** 26 .87** .85** 41 .69** .67** 
12 .72** .67** 27 .88** .81** 42 .70** .70** 
13 .86** .89** 28 .90** .79** 43 .83** .82** 
14 .76** .78** 29 .86** .91**    
15 .80** .78** 30 .68** .56**    

 (.1.13الداللة )دالة إحصائيا عند مستوى  *
 (.1.11دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **

، ودالة إحصائيا أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولةإلى وتجدر اإلشارة 

 ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.

المجاالت معامالت االرتباط بين ، و الدرجة الكليةبارتباط المجال معامل كما تم استخراج 

 .عضها والجدول التالي يبين ذلكبب

 (3) جدول
 الدرجة الكلية بعضها و المجالت ببمعامالت الرتباط بين 

 
المحتوى 
 التعليمي

البيئة 
 التعليمية

الوسائل 
 التعليمية

 أساليب التقييم
درجة 

 الستخدام
     1 المحتوى التعليمي
    1 **902. البيئة التعليمية

   1 **882. **893. الوسائل التعليمية
  1 **942. **919. **921. أساليب التقييم

 1 **978. **956. **947. **975. درجة الستخدام
 (.1.13دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *
 (.1.11دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **
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مما ، ودالة إحصائيا أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة (2يبين الجدول )

 .درجة مناسبة من صدق البناء إلىيشير 

 ثبات أداة الدراسة

عادة االختبار ) ( test-retestللتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وا 

عادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من  بتطبيق المقياس، وا 

 معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين.، ومن ثم تم حساب معلمًا ومعلمة (21)

وتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، والجدول 

( يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة 4رقم )

 لغايات هذه الدراسة.الكلية واعتبرت هذه القيم مالئمة 

 (4جدول )
 معامل التساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجالت والدرجة الكلية

 التساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال
 0.85 0.91 المحتوى التعليمي
 1.82 0.87 البيئة التعليمية
 1.82 0.88 الوسائل التعليمية
 0.81 0.90 أساليب التقييم

 0.92 0.91 االستخدامدرجة 

 المقابلة :األداة الثانية -0

والمعلومات التي النوعية ى يتّم جمع البيانات قامت الباحثة باستخدام المقابالت المفتوحة حت

حيث  ،الدراسةوذات الصلة بمتغيرات  البيانات التي جمعتها في األداة األولى )االستبانة(تكمل 

تمّكن المقابالت الباحثين من جمع المعلومات بطريقة مباشرة من مصادرها األولية، ومن خالل 

 ابلة ــّونت المقــتكقد ف (.Zhang et al., 2019كدراسة ) لةــات ذات الصـاطالع الباحثة على الدراس
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درجة استخدام المنصات التعليمية السؤال االول:  االستبانة،سؤالين يدوران حول محاور من 

ما  الثاني:ن السؤال وم األساسية؟كوردستان من وجهة نظر معلمي المرحلة إقليم اإللكترونية في 

وذلك حتى يتّم تدعيم  االلكترونية؟خالل استخدام المنصات التعليمية  التحديات التي واجهتكمهي 

 نتائج الدراسة.

فراد العينة الذين قابالت الشخصية وتدوين استجابات ألمتم اجراء ا وللتأكد من صدق األداة،

لغ ابالالمقابالت مع عدد من المعلمين هذه تّم إجراء  حيث ،على المشرف مقابلتهم وعرضهاتمت 

دوا رغبتهم عند االستجابة ممن أب من عينة الدراسة( معلمين 6)( معلمات و3بواقع )( 13عددهم )

وتّم رصد البيانات وتسجيلها لالستفادة منها في  معهم،الجراء المقابالت  باالستبانة )االداة االولى(

 تحليل النتائج.

حيث يتحقق صدق التثليث عند  ،Triangulation كما وقامت الباحثة باستخراج صدق التثليث

 الحصول على نتائج مختلفة أو متشابهة وتكون قابلة ألن يفسرها الباحث من أكثر من مصدر

(Moon, 2019).  حيث اعتمدت الباحثة على المنهج المختلط مستخدمة أداتين للحصول على

اعتمدت على أداة المقابالت المفتوحة، وكان ذلك فاستخدمت أداة االستبانة، كذلك  نتائج الدراسة،

 .من مصادر متعددة

 متغيرات الدراسة 

 اآلتية:اشتملت الدراسة على المتغيرات 

  :المستقلالمتغير  -أ

 .(أنثى ذكر،)الجنس  .1

 .سنوات(( 11كثر من )سنوات، أ (11- 3)( سنوات، 3أقل من )) :العمليةالخبرة  .3

 العراق. –في اقليم كوردستان درجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية  :التابعالمتغير  -ب
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  المعالجة اإلحصائية 
وترميزها وتم ادخالها ( في تحليل البيانات بعد SPSSحصائي )تم استخدام البرنامج اإل

  التالية:حصائية استخدام األساليب اإل

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية.تم استخراج األول  لإلجابة عن السؤال -

 )ت(. اختبارتم استخدام لإلجابة عن السؤال الثاني  -

التباين  وتحليللإلجابة عن السؤال الثالث تّم استخدام المتوسطات والنحرافات المعيارية،  -

 .المقارنات البعدية بطريقة شفيه، و األحادي

 اجراءات الدراسة 
 بالموضوع.دب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة مراجعة األ -1

 المناسبة.الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها باستخدام الطرق  داةإعداد أ -3

إقليم في وزارة التربية رق األوسط لعة الشالحصول على كتاب تسهيل مهّمة موّجه من جام -2

 .(3)الملحق  كوردستان

مديريات التربية في  إلىفي إقليم كوردستان على كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية  الحصول -4

 (6)الملحق دهوك(  ،سليمانيهال ،)أربيل

 االساسية.فراد مجتمع الدراسة من معلمي المرحلة ( استبانة على أ481تم توزيع ) -3

ستبعاد وا ،االستبانات من المعلمين والتأكد من اجاباتهم على جميع فقرات االستبانة استرجاعتم  -6

 (.413جابة بحيث بلغ العدد النهائي لالستبانات الصحيحه )االستبانات غير مكتملة اإل

 .مع أفراد العينة والحصول على المعلومات الالزمة المقابالتإجراء  -7

من خالل مقارنتها مع  تلك الّنتائجعرض الّنتائج ومناقشتها في فصل منفرد، ومناقشة  -8

 .الّدراسات

 .الّتوصل إليها ق مع الّنتائج التي تمفوبما يت مناسبة توصياتبناء  -3
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 :الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

لتحليل النتائج، واإلجابة عن أسئلة الدراسة باستخدام الطرق  اً يتناول هذا الفصل عرض

 اإلحصائية والمحددة في منهجية البحث.

 نتائج الدراسة

كوردستان من إقليم في  اإللكترونيةما درجة استخدام المنصات التعليمية السؤال األول: 
التعليمية، الوسائل وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية من حيث )المحتوى التعليمي، البيئة 

 التعليمية، أساليب التقييم المستخدمة(؟

درجة المعيارية للإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

كوردستان من وجهة نظر معلمي المرحلة إقليم في  اإللكترونيةاستخدام المنصات التعليمية 

 والجدول أدناه يوضح ذلك. ،األساسية

 (5جدول )
إقليم في  اإللكترونيةدرجة استخدام المنصات التعليمية لالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازلياا حسب المتوسطات الحسابيةكوردستان من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية 

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى

 متوسط 929. 2.42 الوسائل التعليمية 2 1
 متوسط 995. 2.41 البيئة التعليمية 3 3
 متوسط 956. 2.39 أساليب التقييم 4 2
 توسطم 958. 2.34 المحتوى التعليمي 1 4
 متوسط 918. 2.38 الكلّية درجة االستخدام  

 تحيث جاء، (3.43-3.24المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )أن ( 3يبين الجدول )

المحتوى ، بينما جاء (3.43)متوسط حسابي بلغ بأعلى الوسائل التعليمية في المرتبة األولى 



43 

درجة استخدام (، وبلغ المتوسط الحسابي ل3.24في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) التعليمي

 األساسية ككلكوردستان من وجهة نظر معلمي المرحلة إقليم في  اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

(3.28.) 

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 

 ، حيث كانت على النحو التالي:كل مجال على حدةفقرات 

 أول: المحتوى التعليمي

 (6جدول )
مرتبة تنازلياا حسب  التعليميالمحتوى المتعلقة ب فقراتلالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ل

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى

 متوسط 1.151 2.61 أعرض المحتوى التعليمي بشكل مجّزئ ومبّسط 6 1

3 15 
 اإللكترونيةأفّعل المايكروفون في المنصات التعليمية 
 متوسط 1.253 2.60 لتسجيل الدروس التعليمية بصوتي للطلبة

2 3 
عادة رفعها على المنصات  أقوم بتسجيل الدروس وا 

 اإللكترونيةالتعليمية 
 متوسط 1.103 2.58

أرسل للطلبة روابط تعليمية ذات صلة بالموضوع  17 4
 اإللكترونيةعبر المنصات التعليمية 

 متوسط 1.221 2.52

3 9 
لعرض  اإللكترونيةأعتمد على المنصات التعليمية 

 متوسط 1.241 2.50 المحتوى بطريقة متتابعة

6 7 
لعرض  اإللكترونيةاستخدم المنصات التعليمية 

 المحتوى بطريقة جّذابة
 متوسط 1.293 2.43

أشارك محتوى المادة من خالل البث المباشر  11 7
 اإللكترونيةالموجود في المنصات التعليمية 

 متوسط 1.060 2.42

8 8 
بعرض  اإللكترونيةاستخدم المنصات التعليمية 

المحتوى التعليمي الذي يلّبي أنماط الطلبة التعليمية 
 المختلفة

 متوسط 1.282 2.41
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى

9 10 
 اإللكترونيةأستخدم أدوات المنصات التعليمية 

 لتسهيل عملية الشرح أثناء البث المباشر
 متوسط 1.222 2.41

10 1 
أقوم بعرض الوسائط التعليمية المتعددة عبر 

 اإللكترونيةالمنصات التعليمية 
 متوسط 1.065 2.34

أوّفر للطلبة جميع المواد التعليمية والملفات من  13 11
 خالل صفحة المادة التعليمية

 منخفض 1.093 2.32

 منخفض 1.282 2.29 أرفع فيديو الدرس على اليوتيوب 16 12

13 14 
أستخدم أدوات الفيديو االفتراضي الذي قد توّفره 

 منخفض 1.028 2.17 اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

14 12 
أشارك الطلبة بفيديو من اليوتيوب أثناء الحصة 

 التزامنية
 منخفض 1.173 2.15

15 2 
تساعدني في إثارة  اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

دافعية الطلبة من خالل التنويع في شكل المحتوى 
 التعليمي الذي أقّدمه من خاللها

 منخفض 1.125 2.13

16 4 
إلدارة مناقشة  اإللكترونيةاستخدم المنصات التعليمية 

 الحوارات مع الطلبة
 منخفض 1.129 2.08

بتعليم  اإللكترونيةاعتمد على المنصات التعليمية  3 17
 الطلبة بشكل أكثر فعالية

 منخفض 1.072 1.84

 متوسط 958. 2.34 المحتوى التعليمي  

، حيث جاءت (3.61-1.84المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )ن أ( 6يبين الجدول )

في المرتبة األولى " أعرض المحتوى التعليمي بشكل مجّزئ ومبّسط" والتي تنص على( 6رقم ) ةالفقر 

اعتمد على المنصات التعليمية "ونصها ( 3)رقم  ةبينما جاءت الفقر ، (2.61وبمتوسط حسابي بلغ )

وبلغ  .(1.84بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )" بتعليم الطلبة بشكل أكثر فعالية اإللكترونية

 (.3.24ككل ) المحتوى التعليميالمتوسط الحسابي لمجال 
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 ثانيا: البيئة التعليمية

 (7جدول )
مرتبة تنازلياا حسب  البيئة التعليميةالمتعلقة ب فقراتلالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ل

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى

1 21 
ستخدم التنويهات إلرسال اإلشارات للطلبة في أ

 الطلبة بأي جديدحال رغبتي بإخبار 
 متوسط 1.250 2.55

3 22 
أقوم بتنظيم المواد التعليمية عبر المنصات 

، مما يسّهل عملية التعلم اإللكترونيةالتعليمية 
 على الطلبة

 متوسط 1.223 2.47

أحّث الطلبة على تبادل المعلومات عبر  18 2
 اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

 متوسط 1.076 2.39

4 20 
في  اإللكترونيةأعتمد على المنصات التعليمية 

التواصل مع الطلبة من خالل الرسائل 
 داخلها اإللكترونية

 متوسط 1.189 2.38

3 19 
 اإللكترونيةاستخدم أدوات المنصات التعليمية 

 متوسط 998. 2.36 ألعزز التعاون بين الطلبة

6 23 
أستخدم جميع أزرار قائمة البث المباشر 

 بالبثألتحكم 
 منخفض 1.032 2.32

 متوسط 995. 2.41 البيئة التعليمية  

، حيث جاءت (3.33-3.23المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )ن أ( 7يبين الجدول )

استخدم التنويهات إلرسال اإلشارات للطلبة في حال رغبتي " والتي تنص على( 21رقم ) ةالفقر 

رقم  ةجاءت الفقر ، و (3.33األولى وبمتوسط حسابي بلغ )في المرتبة " بإخبار الطلبة بأي جديد

، مما اإللكترونيةأقوم بتنظيم المواد التعليمية عبر المنصات التعليمية " والتي تنص على( 22)

بينما جاءت ، (3.47وبمتوسط حسابي بلغ ) ثانيةفي المرتبة ال" يسّهل عملية التعلم على الطلبة
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بالمرتبة األخيرة " جميع أزرار قائمة البث المباشر ألتحكم بالبثأستخدم "ونصها ( 23)رقم  ةالفقر 

 (.3.41ككل ) البيئة التعليميةوبلغ المتوسط الحسابي لمجال  .(3.23وبمتوسط حسابي بلغ )

 ثالثا: الوسائل التعليمية

 (8جدول )
مرتبة تنازلياا حسب  الوسائل التعليميةالمتعلقة ب فقراتلالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ل

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى

1 29 
أخطط بشكل جّيد وأصمم الوسيلة التعليمية 

قبل إدراجها على المنصات التعليمية 
 اإللكترونية

 متوسط 1.185 2.68

3 24 
أسّجل الحصص الدراسية وأرفعها على 

 اإللكترونيةالمنصات التعليمية 
 متوسط 1.177 2.51

2 25 
اعتمد على خاصية البث المباشر الموجودة في 

 متوسط 1.205 2.42 اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

 متوسط 1.033 2.40 أعتمد على اللوح األبيض في شرح الدروس 30 4

3 28 
باستخدام الوسائل السمعية أّدرس الطلبة 

 متوسط 1.092 2.39 البصرية إليصال المعلومات لهم

6 26 
أعتمد على الوسائل البصرية وأنّوع بها 

 إليصال المعلومات للطلبة
 متوسط 1.081 2.37

أستخدم الوسائل السمعية في إيصال  27 7
 المعلومات للطلبة

 متوسط 1.061 2.35

8 31 
أقدم للطلبة أفالم الرسوم المتحركة الرقمية عبر 

 منخفض 1.123 2.20 اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

 متوسط 929. 2.42 الوسائل التعليمية  
، حيث جاءت (2.68-2.20المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )ن أ( 8يبين الجدول )

أخطط بشكل جّيد وأصمم الوسيلة التعليمية قبل إدراجها على " والتي تنص على( 29رقم ) ةالفقر 

 ةجاءت الفقر ، و (2.68في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )" اإللكترونيةالمنصات التعليمية 
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" اإللكترونيةأسّجل الحصص الدراسية وأرفعها على المنصات التعليمية " والتي تنص على( 24رقم )

أقدم للطلبة "ونصها ( 31)رقم  ةبينما جاءت الفقر ، (2.51وبمتوسط حسابي بلغ ) ثانيةفي المرتبة ال

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط " اإللكترونيةأفالم الرسوم المتحركة الرقمية عبر المنصات التعليمية 

 (.3.43ككل ) الوسائل التعليميةوبلغ المتوسط الحسابي لمجال  .(2.20حسابي بلغ )

 التقييمرابعا: أساليب 

 (9جدول )
مرتبة تنازلياا حسب  أساليب التقييمالمتعلقة ب فقراتلالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ل

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى

1 39 
أقوم بمتابعة حضور وغياب الطلبة من خالل 

 اإللكترونيةاألدوات الموجودة في المنصات التعليمية 
 متوسط 1.282 2.59

إلرسال  اإللكترونيةأستخدم المنصات التعليمية  40 3
 المهام للطلبة من خالل األدوات التي توّفرها

 متوسط 1.172 2.57

2 34 
أقوم بنشر عالمات الطلبة على حساباتهم في 

 اإللكترونيةالمنصات التعليمية 
 متوسط 1.090 2.46

4 35 
أعطي التغذية الراجعة للطلبة من خالل األدوات 

 اإللكترونيةالتي تقدمها المنصات التعليمية 
 متوسط 1.137 2.44

3 37 
لمتابعة ما تّم  اإللكترونيةستخدم المنصات التعليمية أ

 متوسط 1.054 2.42 إنجازه من األنشطة والمهام األدائية المرفوعة للطالب

6 33 
لمتابعة  اإللكترونيةستخدم المنصات التعليمية أ

 مشاركة الطلبة على األسئلة التي أطرحها
 متوسط 1.070 2.40

7 38 
أطرح األسئلة على الطلبة باستخدام األدوات 

 اإللكترونيةالموجودة في المنصات التعليمية 
 متوسط 1.074 2.37

 منخفض 1.119 2.31 أتابع الطلبة والتزامهم بآداب السلوك الرقمي 41 8

8 43 
مجموعات تعاونية وأوكل إليهم  إلىأقسم الطلبة 

 المهام للقيام بها
 منخفض 1.256 2.31
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 المستوى

11 36 
أقيس معرفة الطلبة من خالل اختبارات قبلية من 

 اإللكترونيةخالل أدوات تقييم المنصات التعليمية 
 منخفض 1.074 2.30

11 32 
إلرسال  اإللكترونيةاعتمد على المنصات التعليمية 

 أسئلة االختبار للطلبة
 منخفض 1.098 2.27

أطبق االختبارات المفاجأة القصيرة عبر أدوات  42 12
 اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

 منخفض 1.084 2.22

 متوسط 956. 2.39 أساليب التقييم  

، حيث جاءت (2.59-2.22تراوحت مابين ) قدالمتوسطات الحسابية ن أ( 3يبين الجدول )

أقوم بمتابعة حضور وغياب الطلبة من خالل األدوات الموجودة " والتي تنص على( 39رقم ) ةالفقر 

جاءت ، و (2.59في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )" اإللكترونيةفي المنصات التعليمية 

إلرسال المهام للطلبة من  اإللكترونيةأستخدم المنصات التعليمية " والتي تنص على( 40رقم ) ةالفقر 

 ةبينما جاءت الفقر ، (2.57وبمتوسط حسابي بلغ ) ثانيةفي المرتبة ال" خالل األدوات التي توّفرها

" اإللكترونيةأطبق االختبارات المفاجأة القصيرة عبر أدوات المنصات التعليمية "ونصها ( 42)رقم 

ككل  أساليب التقييموبلغ المتوسط الحسابي لمجال  .(2.22بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )

(3.23.) 

في  (α = 0.05عند مستوى الدللة )حصائية إذات دللة السؤال الثاني: هل توجد فروق 
تعزى  اإللكترونيةكوردستان للمنصات التعليمية إقليم استخدام معلمي المرحلة األساسية في 

 لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(؟

ستخدام ال استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتم  هذا السؤاللإلجابة عن 

، الجنسحسب متغير  اإللكترونيةكوردستان للمنصات التعليمية إقليم معلمي المرحلة األساسية في 
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وضح يوالجدول أدناه ، ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"

 ذلك.

 (22ول )جد
استخدام معلمي المرحلة على  الجنسألثر المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار "ت" 

 اإللكترونيةكوردستان للمنصات التعليمية إقليم األساسية في 

 العدد الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الدللة 
 اإلحصائية

 التعليميالمحتوى 
 007. 410 2.707 1.003 3.18 161 ذكر
    916. 2.44 333 أنثى

 البيئة التعليمية
 000. 410 3.648 1.087 2.19 160 ذكر
    907. 2.55 252 أنثى

 الوسائل التعليمية
 000. 410 3.539 1.020 2.22 160 ذكر
    844. 2.55 252 أنثى

 أساليب التقييم
 001. 410 3.421 1.047 2.19 161 ذكر
    872. 2.51 333 أنثى

 درجة الستخدام
 001. 410 3.332 996. 2.19 160 ذكر
    845. 2.50 252 أنثى

في  الجنس ألثر تعزى( =1.13a)وجود فروق ذات داللة إحصائية  (11يتبين من الجدول )

 .جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية وجاءت الفروق لصالح اإلناث

في  (α = 0.05عند مستوى الدللة )حصائية إذات دللة فروق السؤال الثالث: هل توجد 
تعزى  اإللكترونيةكوردستان للمنصات التعليمية إقليم استخدام معلمي المرحلة األساسية في 

 لمتغير الخبرة؟

ستخدام ال استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلإلجابة عن هذا السؤال تم 

 ،الخبرةحسب متغير  اإللكترونيةكوردستان للمنصات التعليمية إقليم معلمي المرحلة األساسية في 

 والجدول أدناه يوضح ذلك.
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 (22جدول )
كوردستان إقليم ستخدام معلمي المرحلة األساسية في ل المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية

 الخبرةحسب متغير  اإللكترونيةللمنصات التعليمية 
 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات 

 المحتوى التعليمي

 683. 2.97 125 سنوات( 3أقل من )
 905. 2.28 103 ( سنوات3-11)

 931. 1.95 184 سنوات( 11أكثر من )
 958. 2.34 412 المجموع

 البيئة التعليمية

 762. 2.97 125 ( سنوات3أقل من )
 918. 2.31 103 ( سنوات3-11)

 1.020 2.09 184 ( سنوات11أكثر من )
 995. 2.41 412 المجموع

 الوسائل التعليمية

 673. 2.86 125 ( سنوات3أقل من )
 866. 2.35 103 ( سنوات3-11)

 1.004 2.15 184 ( سنوات11أكثر من )
 929. 2.42 412 المجموع

 أساليب التقييم

 633. 2.91 125 سنوات( 3أقل من )
 908. 2.29 103 ( سنوات3-11)

 1.021 2.09 184 ( سنوات11أكثر من )
 956. 2.39 412 المجموع

 درجة الستخدام

 637. 2.93 125 ( سنوات3أقل من )
 860. 2.30 103 ( سنوات3-11)

 939. 2.05 184 ( سنوات11أكثر من )
 918. 2.38 412 المجموع

ستخدام ال ( تباينًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية11) يبين الجدول

بسبب اختالف فئات  اإللكترونيةكوردستان للمنصات التعليمية إقليم معلمي المرحلة األساسية في 

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الخبرة، متغير 

 (.13األحادي حسب الجدول 
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 (20جدول )
كوردستان للمنصات إقليم استخدام معلمي المرحلة األساسية في  على الخبرةتحليل التباين األحادي ألثر 

 اإللكترونيةالتعليمية 

 المصدر 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الدللة 

 اإلحصائية

 المحتوى التعليمي
 000. 52.553 38.547 2 77.095 بين المجموعات
   734. 409 300.003 داخل المجوعات

    411 377.098 الكلي

 البيئة التعليمية
 000. 34.603 29.464 2 58.928 بين المجموعات
   851. 409 348.257 داخل المجوعات

    411 407.185 الكلي

 الوسائل التعليمية
 000. 24.424 18.940 2 37.880 بين المجموعات
   775. 409 317.163 داخل المجوعات

    411 355.043 الكلي

 أساليب التقييم
 000. 32.193 25.543 2 51.087 بين المجموعات
   793. 409 324.516 داخل المجوعات

    411 375.602 الكلي

 درجة الستخدام
 ككل

 000. 41.966 29.465 2 58.930 بين المجموعات
   702. 409 287.165 داخل المجوعات

    411 346.096 الكلي
( =1.13a)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (13يتبين من الجدول )

في جميع المجاالت وفي األداة ككل، ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين  الخبرةألثر  تعزى

 (.12المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شفيه كما هو مبين في الجدول )
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 (23جدول )
إقليم استخدام معلمي المرحلة األساسية في على  الخبرةألثر شفيه المقارنات البعدية بطريقة 

 اإللكترونيةكوردستان للمنصات التعليمية 

المتوسط   
 الحسابي

قل من أ
(5 )

 سنوات

(5-22) 
 سنوات

أكثر من 
(22) 

 سنوات

المحتوى 
 التعليمي

    2.97 سنوات( 3)قل من أ
   (*)68. 2.28 سنوات (3-11)

  (*)33. (*)1.01 1.95 سنوات (11)أكثر من 

 البيئة التعليمية
    2.97 سنوات( 3)قل من أ

   (*)66. 2.31 سنوات (3-11)
  22. (*)88. 2.09 سنوات (11)أكثر من 

 الوسائل التعليمية
    2.86 سنوات( 3)قل من أ

   (*)51. 2.35 سنوات (3-11)
  19. (*)71. 2.15 سنوات (11)أكثر من 

 أساليب التقييم
    2.91 سنوات( 3)قل من أ

   (*)62. 2.29 سنوات (3-11)
  20. (*)82. 2.09 سنوات (11)أكثر من 

 درجة االستخدام
 ككل

    2.93 سنوات( 3)قل من أ
   (*)63. 2.30 سنوات (3-11)

  (*)26. (*)88. 2.05 سنوات (11)أكثر من 
 .(=1.13a)دالة عند مستوى الداللة  *

 ( آالتي:12يتبين من الجدول )

-3)من جهة وكل من  سنوات( 3)قل من أ بين( =1.13a)وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

 سنوات( 3)قل من أمن جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح  سنوات( 11)أكثر من و  ،سنوات( 11
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( 11)من  سنوات وأكثر( 11-3) بين( =1.13a)وجود فروق ذات داللة إحصائية  تبين كما

 .ككل درجة االستخدامو وفي  التعليميالمحتوى  سنوات في( 11-3)وجاءت الفروق لصالح  سنوات

-3)من جهة وكل من  سنوات( 11)قل من أ ينب( =1.13a)وجود فروق ذات داللة إحصائية  -

 سنوات( 3)ل من أقمن جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح  سنوات( 11)أكثر من و  ،( سنوات11

 .أساليب التقييم، و الوسائل التعليمية، و البيئة التعليميةفي 

 إجراء المقابالت الشخصيةنتائج 

 ومعلمة اً ( معلم13المعلمين، وبلغ عددهم ) قامت الباحثة بإجراء مقابالت مفتوحة مع عدد من

الذين عبروا عن رغبتهم في إجراء و ة المقابلعن أسئلة ، وقاموا باإلجابة ( معلمين6)( معلمات و3)

 سئلة مفتوحة عن درجة االستخدامأكانت  يوالت ،االستبانةالمقابلة معهم بعد إجابتهم عن أسئلة 

إقليم األساسية في  التحديات التي يواجهها معلمي المرحلةوعن  وذات الصلة بمتغيرات الدراسة

 (.7)ملحق  االلكترونية؟ كوردستان لدى استخدام المنصات التعليمية
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 :الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

لتحليل االحصائي لمتغيرات الدراسة في ضوء ايتضمن هذا الفصل عرضًا لمناقشة نتائج 

التي  مجموعة من التوصيات في ضوء ما تم تقديمه من نتائجقامت الباحثة بكتابة  ومن ثمّ  ،الدراسة

 تم التوصل اليها وموضحا كاالتي:

كوردستان من إقليم في  اإللكترونيةالسؤال األول: ما درجة استخدام المنصات التعليمية 
معلمي المرحلة األساسية من حيث )المحتوى التعليمي، البيئة التعليمية، الوسائل وجهة نظر 

 التعليمية، أساليب التقييم المستخدمة(؟

ن والمعلمات و فراد العينة وهم المعلمأحصائي الستجابات حت النتائج المتعلقة بالتحليل اإلوض

-3.24مابين ) تتراوحبية ن المتوسطات الحساأالمتعلقة بدرجة االستخدام  تعلى المحاوال

كوردستان إقليم في  اإللكترونيةدرجة استخدام المنصات التعليمية ، وبلغ المتوسط الحسابي ل(3.43

حيث  ،(918.) , واالنحراف المعياري(3.28) من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية ككل

بدرجة استخدام  (3.43)متوسط حسابي بلغ بأعلى الوسائل التعليمية في المرتبة األولى  تجاء

بدرجة  (3.24في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ) المحتوى التعليمي، بينما جاء متوسطة

 هو اإللكترونيةالتعليمية استخدام المنصات  ن  أ إلىويمكن تفسير هذه النتيجة ، استخدام متوسطة

 التعليم في توظيفه وتيرة من وزادت الظروف، كل في وأساليبه التعلُّم أشكال كفاءة زيادةالطرق ل أحد

 مام الحديثة؛ االتصال ووسائل المعلوماتي ة التقنية في الكبير التطوُّر ذلك على وساعد إليه، الحاجة

 التعليمي ة. استخداماتها رواج إلى أدى

ودعمه  التعلم عن ُبعدالحلول التي تم اعتمادها لتفعيل أن  أبرز  لىاهذه النتيجة  وتعزى

للقيام بدورها في تزويد الطلبة بالمعلومات اإللكترونية ة ويره هو استخدام المنصات التعليميوتط
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قف ومعرفة التحديات والمعيقات التي توالمهارات الالزمة التي يحتويها منهجهم ومقرراتهم الدراسية 

, ولذلك ما زال المحتوى التعليمي التعلم عن ُبعدحائاًل في التحصيل الدراسي للطلبة واتجاهاتهم نحو 

العربي الرقمي يواجه العديد من المعيقات, كما تم تاكيد هذه النتائج من خالل المقابالت  الشخصية 

مام رز التحديات أالتي أوضحت أن أب (2ض المعلمين كمقابلة رقم)التي قامت بها الباحثة مع بع

ئحة كانت عدم القدرة على تطويع المناهج خالل الجا اإللكترونيةاستخدام المنصات التعليمة 

ثارة دافعية مام إأن منصات التعليم تقف عاجزة أإلى كما أشارت  الجديدلتتماشى مع نمط التعلم 

 ومقابلة رقموالحسية . يةماط الطلبة البصرية والسمعيم  لعدم قدرتها على مراعاة أنالطلبة نحو التعل

تقديم المحتوى للطلبة لعدم قدرة المعلم على تقديم المحتوى ن هناك صعوبة واضحة في أكدت أ (3)

وعدم القدرة على تفعيل الحواس في تعليم الطالب حيث ال يتم التدريس بشكل  ،بشكل مبسط وجذاب

 مباشر وجها لوجه وهذا يفقد المعلم الكثير من االمكانيات في تقديم المحتوى.

 وفيما يلي عرضا لكافة المجالت

وبدرجة  (3.43)متوسط حسابي بلغ بأعلى الوسائل التعليمية في المرتبة األولى جاء مجال  -1

وتيسير بناء ، لتعليمية في توسيع خبرات المتعلمأهمية الوسائل ا إلىمتوسطة وقد يعزى ذلك 

الجغرافية والطبيعية وال ريب أن هذا الدور تضاعف حاليًا بسبب  وتخطي الحدود، المفاهيم 

جعلت من البيئة المحيطة بالمدرسة تشكل تحديًا ألساليب التعليم  المتالحقة التيالتطورات التقنية 

لما تزخر به هذه البيئة من وسائل اتصال متنوعة تعرض الرسائل بأساليب مثيرة ، والتعلم المدرسية 

 .وجذابة

ليم أساس تصميم وتنفيذ جميع جوانب عملية التع هيأن الوسائل التعليمية  هذه النتيجة وتفسر 

وهذا يعني أن اختيار الوسائل  ،والتعلم، وتضع الوسائل التعليمية كعنصر من عناصر النظام



33 

أال وهو أسلوب النظم الذي يقوم على أربع عمليات  ،التعليمية يسير وفق نظام تعليمي متكامل

وتفسر ,  أساسية بحيث يضمن اختيار هذه الوسائل وتصميمها واستخدامها لتحقيق أهداف محدد

اختيار الوسائل التعليمية يشكل تحديا أساسيا في التصميم التعليمي التقليدي  ه النتيجة بأن  هذ

أكبر، السيما مع الحاجة الماسة لتوظيف التعلم التفاعلي  النمط اإللكترونيواإللكتروني، إال أنه في 

وهذا سيزيد من عامل التحفيز  الذي يزيد انتباه الطلبة بإشراكهم المباشر كمساهمين ال كمتلقين،

لتحديد الوسائل التفاعلية المناسبة  واضحاق نتائج أفضل. وهنا يجب أن يبذل المعلم جهدًا يقتحو 

علمين خالل المقابالت الشخصية أن الوسائل كد بعض الموأ التعليمية،في المنصات  لكل هدف

س التي تساعد على سية هي احدى األالتعليمية برزت كتحدي أمام المعليمن إال أن الوسائل التعليم

 داف.اسبة والجيدة هي طريق لتحقيق األهيصال المعلومة للطلبة فاختيار الوسيلة المنإ

أخطط بشكل جّيد وأصمم " والتي تنص على( 29رقم ) ةجاءت الفقر الفقرات  إلىوعند الرجوع 

في المرتبة األولى وبمتوسط " اإللكترونيةالوسيلة التعليمية قبل إدراجها على المنصات التعليمية 

ة وهي درجة مرضية  وهذا ( وبدرجة متوسط1.185وانحراف معياري بلغ) ،(2.68حسابي بلغ )

ء في االطلبة سو  همية التخطيط بشكل جيد لتصميم الوسائل التعليمية قبل استخدمها معيدل على أ

بينما ساس التعليم الناجح, والتصميم أالتعليم الوجاهي أو التعليم اإللكتروني فإن  عملية التخطيط 

أقدم للطلبة أفالم الرسوم المتحركة الرقمية عبر المنصات التعليمية "ونصها ( 31)رقم  ةجاءت الفقر 

وبدرجة  1.123)وانحراف معياري ).(2.20بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )" اإللكترونية

فالم الرسوم المتحركة الرقمية يواجه استخدام أ نّ ذلك بأ جة غير مرضية ويفسرمنخفضة وهي در 

ن يمتلكها مهارات تقنية يجب أ إلىفهو يحتاج  أساسيا في التعليمي التقليدي واإللكتروني تحديا

سات التعليمية بنية تحتية رقمية تفتقدها الكثير من المؤس إلىخرى هو بحاجة ، ومن جهة أالمعلمون
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ن في ًا يعاني منه المعلمو عام اً ن هناك ضعفأ( 11مقابلة رقم)كدت وأ،ن توفيرهاوال يستطيع المعلمو 

كة بسبب عدم قدرة الم المتحر منها تقنيات الصوت والصورة واألف استخدام التقنيات المختلفة

 تاجها وتوظيفها.المعلمين على إن

( وبدرجة 2.41بمتوسط حسابي بلغ ) في المرتبة الثانية البيئة التعليميةوقد جاء مجال  -3

 استخدام في واإلبداع التفاعلي، للتعليم مناسبة بيئة يجادإ بأنّ هذه النتيجة  ةوتفسر الباحثمتوسطة, 

حيث توفر البيئة التعليمة المناخ المناسب لتعلم الطالب  .الطلبةلتلبية حاجات  الوسائل هذه

وات أد وتعد خارجهاأكان داخل الغرفة الصفية أم ي موقف تعليمي سواء ممايسهم في نجاح أ

 في وتسهم، الطالبشخصية  بناء تتيح تعليمية التكنولوجيا احدى الطرق التي تسهم في بناء بيئة

رفع مستواهم التعليمي وزيادة وصولهم للمادة التعليمية حتى و  ،الطلبةمراعاة الفروق الفردية لدى 

 وبأقل بسرعة الطالب قدرات وتحسين وتنمية الذاتي التعلم ثقافة نشر خارج الفصل الدراسي. مع

  تكلفة.

 عناصر ولكل والمعلم الطالب بين للتفاعل مجاالً  تعطيلكترونية اإل المنصات التعليمية إنّ 

 والمعلمين الطلبة دخول بعدد إحصائيات وتقدم إليها، الدخول حرية الطالب وتمنح التربوي، النظام

 آلي، بشكل تلقائًيا النظام يصححها التي واالختبارات العمل، وأوراق بيتية واجبات تقديم وفرصة

التفاعلي, وبذلك تسهم  التعلم مبدأ وتعزز األداء، مستوى عن والمعلم للطالب راجعة تغذية وتقدم

في توفير بيئة تعلم مناسبة لتعليم الطلبة من خالل ما يوفره من اإللكترونية المنصات التعليمية 

ظروف بيئية مالئمة للمتعلمين على اختالف مستوياتهم العقلية والعمرية، وما يتضمنه من مواقف 

 والتي تنص على( 21رقم ) ةجاءت الفقر الفقرات  إلىوبالرجوع واستراتيجيات تعليمية وتغذية راجعة, 

في المرتبة " إلرسال اإلشارات للطلبة في حال رغبتي بإخبار الطلبة بأي جديدستخدم التنويهات أ"
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بينما جاءت ,  وهي درجة مرضية (1.331)وانحراف معياري (3.33األولى وبمتوسط حسابي بلغ )

بالمرتبة األخيرة " أستخدم جميع أزرار قائمة البث المباشر ألتحكم بالبث"ونصها ( 23)رقم  ةالفقر 

ويمكن تفسير هذه النتيجة لعدم معرفة المعلمين بكافة االمكانات  (3.23حسابي بلغ )وبمتوسط 

خرى لعدم اعتماد المنصات لهم من جهة, ومن جهة أااللكترونية التعليمية  التي توفرها المنصة

 خالل الجائحةاإللكترونية عليمية في التعليم على البث المباشر فالمنصات التالتعليمية اإللكترونية 

ساسي على الدروس المسجلة التي تكون متاحة لوقت طويل على المنصة وال تحتاج تعتمد بشكل أ

ن المعلم يواجة مشكالت تقنية في القدرة على ( أ1) لة رقمكدت المقابإرسال إشعارات للطلبة, وأ إلى

ن أ) 2) رقم جهزة, فيما ذكرت المقابلةة ومن هذه المشكالت عدم توافر األتوفير بيئة تعليمية مناسب

جعله يواجه تحديات  اإللكترونيةبيئة التعلم  إلىانتقال المعلم بشكل مفاجئ من بيئة التعلم التقليدية 

 .هدافبيئة الجديدة وتطويعها لتحقيق األالمع تكيف الم القدرة على همها عدكبيرة أ

(, وانحراف 2.39م في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ )يوقد جاء مجال أساليب التقي -2

التقويم في التعليم عن بعد يعد عنصرا مهما من  نأهذه النتيجة وتفسر (, 956.معياري بلغ)

عناصر منظومة التعليم يتفاعل مع باقي عناصرها وعامال مؤثرا فيها، حيث هو المدخل الفعال 

القرارات التربوية  لتطوير التعليم عن بعد واالرتفاع بجودته وكفايته، وهو األساس الذي تعتمد عليه

التعليم اإللكتروني يعاني من ضعف في موثوقية التقييم  ن  أب, وتفسر الباحثة هذه النتيجة الصائبة

التقويم  إلىلجأ المعلمون يوصعوبة ضبط تنفيذ االختبارات، وتعذر عملية المراقبة تفاديا للغش، فقد 

 التكويني خالل التفاعل مع الطلبة، أو استخدام التقويم الحقيقي.

 االختبارات إلدارة نظامعلى التعليمية اإللكترونية حتواء المنصات إ إلى هذه النتيجة وتفسر

 لألداء معايير تحديد مع للطلبة األكاديمية للسجالت بنظام االختبارات هذه ترتبط حيث والتقييم
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 والتوجيه الدعم توفيرن ، وأالعلمي والمحتوى والمعلم الطالب بين التفاعل تعزيز وبالتالي الجيد،

 التي الفورية الراجعة التغذية لتقديم الطلبة مع التواصل خالل من لمتعلميهم المعلمين من الالزمين

 قدراتهم تطوير أجل من العمل على يساعد بما متقدمة تعليمية خبرة أو مهمة إلى االنتقال يتطلبها

 .إلكترونياً  الواجبات وتقويم إرسال خالل من ومهاراتهم

أقوم بمتابعة حضور وغياب " والتي تنص على( 39رقم ) ةجاءت الفقر  الفقرات إلىوبالرجوع 

في المرتبة األولى وبمتوسط " اإللكترونيةالطلبة من خالل األدوات الموجودة في المنصات التعليمية 

( بدرجة متوسطة وهي درجة مرضية وتفسر 1.282وانحراف معياري بلغ) ،(2.59حسابي بلغ )

بة رير فورية عن حضور الطلالتقاإللكترونية الباحثة هذه النتيجة بسبب توفير المنصات التعليمية 

وجاءت العديد من الفقرات في هذا المجال ، ورهم وغيابهممما يسهل على المعلم متابعة حض

أقيس معرفة الطلبة من خالل اختبارات ( والتي تنص على"26) رةبدرجات منخفضة فجاءت الفق

( وانحراف 3.21" بتموسط حسابي)قبلية من خالل أدوات تقييم المنصات التعليمية اإللكترونية

ة وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن المنصات التعليمية منخفض( وهي درجة 1.174معياري)

على قياس معرفة الطالب السابقة لعدم احتوائها على ادوات ال توفر للمعلمين القدرة اإللكترونية 

ه النتيجة حيث نصت المقابلة على كيد على هذ( تم التأ1لغرض وفي المقابلة رقم)تقييم تناسب هذا ا

دوات التقييم تخدام المنصات صعوبة التعامل مع أهم التحديات التي تواجه المعلمين في اسأن من أ

ن التواصل بشكل ات اختبارات قبلية بشكل خاص حيث إعوبة اجراءوعدم تنوعها بشكل عام وص

 جراء تقييم قبلي للطالب وهذا ما ال توفره المنصاتلى إمباشر بين المعلم والطالب يساعد ع

عتمد على المنصات التعليمية أ( التي نصت على "22, بينما جاءت الفقرة)التعليمية اإللكترونية

( وهي 1.138( وانحراف معياري)3.37" بتموسط حسابي)ختبار للطلبةاإللكترونية إلرسال أسئلة اال
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تصميم  ة وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن المعلمين لم يتدربوا بشكل جيد علىمنخفضدرجة 

المعلمين لم يعتمدوا على ن العديد من كتروني حيث إرسالها بشكل الاالختبارات االلكترونية وا  

ة ( لتؤكد هذه النتيج3) لمقابلة رقمرسال االختبارات وجاءت افي إ المنصات التعليمية اإللكترونية

ى ق اخر ائالمنصة واعتمدوا على طر  مشكالت في ارسال االختبارات عبر بان المعلمين واجهوا

شاء مجموعات للطلبة على هذه والفيس بوك من خالل إن ،لتقديم االختبارات مثل الوتساب

أطبق االختبارات "ونصها ( 42)رقم  ةبينما جاءت الفقر  خاللها،صات وتقديم االختبارات من المن

بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " اإللكترونيةالمفاجأة القصيرة عبر أدوات المنصات التعليمية 

وبدرجة منخفضة وهي درجة غير مرضية ويمكن تفسير  (1.084وبانحراف معياري بلغ) ،(2.22)

دوات المنصات على تصميم االختبارات باستخدام أ بأن بعض المعلمين غير قادرين هذه النتيجية

 إلى شارتوالتي أ( 1رقم ) مقابلةلضعف مهاراتهم التقنية وتفسر هذه النتيجة  اإللكترونيةالتعليمية 

( بتوضيح 3) وجاءت مقابلة ختبارات يومية ومفاجئة لهم،جراء اوجود صعوبات في تقييم الطلبة وا  

م الطالب بسبب وجوده بالمنزل يقيعدم القدرة على ضبط ت إلىشارات سبب هذه الصعوبة حيث أ

 تبارات القصيرة والمفاجئة.مرتفعة لذلك ال ترى جدوى من االخ مكانية الغشفإ

 ( وبانحراف معياري بلغ3.24) جاء المحتوى التعلمي في المجال الرابع بمتوسط حسابي بلغ -4

 من اً كثير  بأن  وتفسر الباحثة هذه النتيجة منخفضة وال تعد درجة مرضية  ةوهي درج( 958.)

 تحقق تعليمية مادة ومهارات عالية إلعداد تصميم المحتوى الرقمي، المعلمين ال يمتلكون مهارات

 االحتياجات دراسة على عموما التصميم هذا يقومن أ خرى ال بد  ومن جهة أ عالية، بكفاءة األهداف

لمعلم بشكل اللطالب وهذا يصعب تحقيقه في بيئة التعلم االلكتروني حيث ال يتواصل  التعليمية
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كييف المحتوى تاجاتهم ومعرفة خصائصهم بدقة ليمباشر مع الطلبة وبذلك ال يستطيع تحديد احت

 .التعليمي بطريقة تناسبهم

 على في التدريس يتوقفتوظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم  نجاح نأ هذه النتيجة وتفسر 

 مستحدثات تكنولوجيا التعليم وكيفية الستخدام الالزمة للمعارف والمهارات المعلم امتالك درجة

المحتوى الرقمي  إلىى الورقي و من المحتحيث تغيير شكل المحتوى التعليمي  معها، التعامل

ترنت(، ومن المصادر األولية )اإلن إلىهمية المصادر التعليمية، من الكتب المدرسية وتغيرت أ

 إلىالنص الفائق متعدد الوسائط، ومن النماذج واألشياء الحقيقية  إلىالنص الخطي والكتابة 

 إلىالمالحظة عن بعد، ومن األفالم والفيديو  إلىالمحاكاة االفتراضية، ومن المالحظة المباشرة 

الطالب  إلىالناقل للمعلومات والخبير الواحد العولمة االفتراضية للتعامل مع الواقع، ومن المعلم 

 الخبير وعالم من الخبراء.

أعرض المحتوى التعليمي بشكل " والتي تنص على( 6رقم ) ةجاءت الفقر الفقرات  إلىوبالرجوع 

 1.151)وانحراف معياري بلغ) ،(2.61في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )" مجّزئ ومبّسط

ن المعلمين استخدموا مقاطع ضية وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأبدرجة متوسطة وهي درجة مر 

ر شيوعا في عرض كثاألوالمبسطة في عرض المحتوى التعليمي وهي كانت الطريقة  فيديو المجزأةال

العديد من الفقرات بدرجة منخفضة في هذا المجال حيث حصلت  بينما جاءت المحتوى التعليمي,

" أوّفر للطلبة جميع المواد التعليمية والملفات من خالل صفحة المادة التعليمية( ونصها "12الفقرة )

مين ( وهي درجة منخفضة وتفسر الباحثة ذلك بأن المعل1.132( ودرجة انحراف )3.23بمتوسط)

المواد التعليمية والملفات حيث  دوات التي يمكن من خاللها توفيرألال يستطيعون استخدام كافة ا

لوا على تدريب ان المعلمين في العديد من المؤسسات التعليمية لم يحص( 13كدت مقابلة رقم)أ
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دوات التي توفرها المنصات فهم يجهلون الميزات الكثيرة التي توفرها المنصات مناسب الستخدام األ

أستخدم أدوات الفيديو االفتراضي ( ونصها "14وجاءت الفقرة) وامكانياتها،ية التعليمية اإللكترون

( 1.138( وانحراف معياري)3.17" بتموسط حسابي)الذي قد توّفره المنصات التعليمية اإللكترونية

نترنت في العديد من ثة هذه النتيجة بسبب ضعف شبكة اإلوهي درجة منخفضة وتفسر الباح

الصعب تفعيل أداة الفيديو االفتراضي واستخدام أدواتها بشكل مستمر لمناطق مما يجعل من ا

جعل المعلمين يعزفون عن لى تقطع بث الفيديو مما ي( أن شبكة االنترنت تؤدي إ7وأشارت مقابلة)

المنصات التعليمية اإللكترونية ( ونصها "2وجاءت الفقرة ) دوات الفيديو االفتراضي،استخدام أ

فعية الطلبة من خالل التنويع في شكل المحتوى التعليمي الذي أقّدمه من تساعدني في إثارة دا

ي درجة منخفضة تفسر الباحثة ذلك ( وه1.133( وانحراف معياري)3.12" بمتوسط حسابي)خاللها

ن المعلمين يفقدون تروني بشكل عام يواجه تحديات في إثارة الدافعية حيث إن التعليم االلكأ

م المحتوى االلكتروني وعند استخدام المنصات لم يستطع المعلمون التأقلم المهارات الالزمة لتقدي

( أن المعلمين واجهوا مشكالت في 2بشكل سريع مع التعليم االلكتروني وأكدت المقابلة رقم )

انخفاض دافعية الطلبة نحو التعلم حيث كان التركيز فقط على تقديم المحتوى الجامد الغير تفاعلي 

لمين على تحويل المحتوى لمحتوى تفاعلي يجذب انتباه الطلبة ويثير دافعيتهم نحو لقلة خبرة المع

بتعليم الطلبة  اإللكترونيةعتمد على المنصات التعليمية أ"ونصها ( 3)رقم  ةبينما جاءت الفقر  التعلم،

 (1.072, وانحراف معياري بلغ)(1.84بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )" بشكل أكثر فعالية

المعلمين اعتمدوا في تعليمهم للطلبة  ذلك بأنفسر رجة منخفضة وهي درجة غير مرضية ويبد

هي الطرق األكثر فاعلية التعليمية اإللكترونية لفة ولم تكن المنصات خالل الجائحة على طرق مخت

على قلة فاعلية التدريس باستخدام المنصات ذلك من خالل التأكيد ( 8كدت مقابلة)وأ للتعلم،

ن فاعلية ( على أ6) كدت المقابلة رقمكما وأ بسبب انعدام التعليم المباشر،اإللكترونية لتعليمية ا
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 إلىالمنصات في تقديم المحتوى التعليمي محدودة وذلك لمحدودية التفاعل المباشر مما يؤدي 

 صعوبة كبيرة في استعاب الطلبة لكثير من المفاهيم.

افتقار في  (Claudiu et al., 2020كلوديو وآخرون ) وقد توافقت هذه النتيجة مع دراسة

، المعلمين للمهارات التقنية وأسلوبهم التدريسي الذي تم تكييفه بشكل غير صحيح مع بيئة اإلنترنت

 إلىفي أن المعلمين احتاجوا  (Inpeng & Nomnian, 2020دراسة انبينج ونومنيان )تفقت مع وأ

أن في  (Jimenez, 2020جيمينيز )، كما واتفقت مع مهارات تكميلية للتدريس عبر اإلنترنت

األدوات  انشأتاألداء األكاديمي للمتعلمين. يزيد من  اإللكتروني السياقيةاستخدام موارد التعلم 

قت الدراسة واتف التي قدمها المعلم بيئة تعليمية سليمة إلتقان أقل الكفاءات المكتسبة. اإللكترونية

( Lai et al., 2020الي وآخرون )الحالية مع دور الوسائل التعليمية حيث أكدت نتائج دراسة 

على أهمية تعزيز مراجعة األقران وتصورات الطلبة لقيمتها من أجل تعظيم إمكانات التعلم لمشاركة 

 العمل المدرسي عبر اإلنترنت لطالب المدارس االبتدائية.

في  (α = 0.05عند مستوى الدللة )حصائية إذات دللة السؤال الثاني: هل توجد فروق 
تعزى  اإللكترونيةكوردستان للمنصات التعليمية إقليم استخدام معلمي المرحلة األساسية في 

 لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(؟"

 تعزى( =1.13a)وجود فروق ذات داللة إحصائية  ظهرت نتائج االجابة عن السؤال الثانيأ

، هذا وتوافقت في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية وجاءت الفروق لصالح اإلناث الجنس ألثر

اعتماد  إلىأن المعلمات اإلناث اتجّهن  إلى( والتي أشارت 4نتيجة السؤال الثاني مع مقابلة رقم )

اإللكترونية أن المنصات التعليمية  إذ رأينلعرض المحتوى التعليمي  ترونيةكاإلل المنصات التعليمية

تحتوي على أدوات مناسبة لعرض المحتوى التعليمي بطريقة تناسب مستويات الطلبة المختلفة ومن 

 وعيناث الالمعلمات اإل امتالكب وتفسر هذه النتيجةخاللها استطعن مراعاة الفروق الفردية. 
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 على التعرف ةمهار ن هكمتالوا اإللكترونية، يل استخدام المنصات التعليميةلتفاص واالنتباه

لية التعامل معها أ المشكالت جاءت قدرة المعلمات اإلناث على كثر من الذكور، لذا والصعوبات وا 

سر هذه النتيجة بسبب خرى قد تفومن جهة أ أكبر،بشكل  اإللكترونيةالتعليمية استخدام المنصة 

هنة التعليم رسة ممما إلىناث يميلون التعليم كون اإلد الذكور في مجال كبر من عدعدد االناث أ

 كثر من الذكور.أ

له تأثير كبير على اث عة المستمرة من قبل المعلمات اإلنالمتابن أ إلىوتفسر الباحثة النتائج 

هتمام  المن خالل ا بصورة صحيحة التعلم عن ُبعدامتالك مستوى من المعرفة الكاملة حول تطبيق 

عة مستمرة لكل ما هو جديد في المنصة ودورات متنوعة ومتاب بحاث علميةوأورشات  بحضور

مما يحقق المعرفة الكافية من ساليب التواصل مع الزمالء والطلبة وتنوع أ اإللكترونيةالتعليمية 

ويمكن تفسير هذه النتيجة  ،خالل بناء تراكمات التعلم وتوظيفها بما يخدم المسيرة التربوية والتعليمة

بمعرفة ألهمية الدور الوظيفي الذي يقومون به، وأهمية التحلي  ناثقناعة المعلمات اإل إلى

التعليمية والمنصات  التعلم عن ُبعدمن أجل توظيفها في الالزمة  باالستراتيجيات اإلدارية

ي، وبالشكل الذي على النحو الصحيح، وبما يسهم بتفعيل دورهم الوظيف بشكل خاص اإللكترونية

 يجابيًا.ينعكس إ

موافقة المعلمات على استخدام ( في 3118وقد توافقت هذه النتيجة مع دراسة الرشيدي )

 .بدرجة كبيرة اإللكترونيةالمنصات التعليمية 
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في ( α = 0.05عند مستوى الدللة )حصائية إذات دللة السؤال الثالث: هل توجد فروق 
تعزى  اإللكترونيةكوردستان للمنصات التعليمية إقليم استخدام معلمي المرحلة األساسية في 

 لمتغير الخبرة؟

( 3)قل من أ بين( =1.13a)وجود فروق ذات داللة إحصائية الثالث،  السؤالاظهرت نتائج 

من جهة أخرى وجاءت  سنوات( 11)أكثر من و  سنوات،( 11-3)من جهة وكل من  سنوات

 بين( =1.13a)وجود فروق ذات داللة إحصائية  كما تبين ،سنوات( 3)قل من أالفروق لصالح 

المحتوى  سنوات في( 11-3)لصالح وجاءت الفروق  سنوات (11)أكثر من و  ،سنوات( 3-11)

 ( التي أكدت بأن11نتيجة مع مقابلة رقم )هذا واتفقت هذه ال .ككل درجة االستخدامو وفي  التعليمي

( سنوات استطاع أن يقّدم المحتوى التعليمي باستخدام المنصات 11-3المعلم الذي خبرته )

بطريقة جيدة كونه على خبرة عالية في المحتوى التعليمي ويستطيع تكييفه بما التعليمية اإللكترونية 

طلبة وأدوات للتقويم، وأدوات لمتابعة ال حه المنصة من أدوات لعرض المحتوىيتناسب مع ما تتي

 مناسبتأهياًل  الخبرة أثبت أنه مؤهل ( التي وّضحت أن المعلم ذو14وحضورهم. ومقابلة رقم )

ليحقق التكامل اإللكترونية حيث استطاع أن يصقل خبرته في ضوء ما تتيحه المنصات التعليمية 

 التعليمي واألدوات داخل المنصة.بين المحتوى 

 نحيث إ اإللكترونيةتلعب دورا في استخدام المنصات  سنوات الخبرة بان  وتفسر هذه النتيجة 

للمعارف  المعلم امتالك درجة على توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم في التدريس يتوقف نجاح

وفي العصر الحالي  ،معها التعامل مستحدثات تكنولوجيا التعليم وكيفية الستخدام الالزمة والمهارات

ُيركِّز على المتعلم ويتمحور حوله، وُيقدِّم له المعلومة  ،تعليمًا مختلفاً أصبح التعليم مع المعلوماتية 

التعليمية وهذا ما حصل عليه المعلم من خالل المساقات  والمفهوم بصورة أخرى أكثر تشويقاً 

و من خالل الدورات التي تقوم على توظيفها وزارة التربية وتحرص على المختلفة في الجامعات أ
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الخبرة التعليمية تلعبا دورا مهما  فإنلك في مجاالت التكنولوجيا واالتصاالت, ولذ تطوير المعلمين

فالمعلم صاحب الخبرة قادر على توظيفيها في اإللكترونية في درجة استخدام المنصات التعليمية 

 ذوي الخبرة قد طوروا مجموعة من المعارف التي المعلمينكما وأن  لفة،البيئات التعليمية المخت

بشكل فاعل  التي  التعلم عن ُبعدساليب جديدة وفعالة لتطبيق أتهم من تعزيز عملية استخدام مكن

وأكدت على هذه النتيجة دراسة  تعمل على تحسين األداء التعليمي وتوجهه نحو األهداف المنشودة.

في استخدام المنصات فًعاال  كاندور المعلم الخبير  أثبتت أن( التي 3131المالكي وداغستاني )

خالل الجائحة حيث استطاع المعلم تحقيق التكامل بين األدوات التكنولوجية االإلكترونية التعليمية 

 اإللكترونية، والخبرة في المحتوى التعليمي، وحقق قدرة عالية في االستفادة من المنصات التعليمية

ات تدريبية لتعلم أفضل الطرق في ايصال أن العديد من المعلمين قد التحقوا في دور  إلىويعود ذلك 

 المحتوى التعليمي باستخدام األدوات التكنولوجية.

من جهة وكل  سنوات( 3)قل من أ بين( =1.13a)وجود فروق ذات داللة إحصائية ولوحظ 

( 3)قل من أمن جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح  سنوات( 11)أكثر من و  ،( سنوات11-3)من 

يجة مع ما توافقت هذه النتوبذلك  .أساليب التقييم، و الوسائل التعليمية، و التعليميةالبيئة في  سنوات

على أن المعلمين حديثو التخرج كانوا أكثر مرونة في  بينتوالتي ( 13جاء في مقابلة رقم )

، أن المعلمين الجدد أكثر اإللكترونية استخدام األدوات الرقمية التي تتيحها المنصات التعليمية

 كفاءة من غيرهم في استخدام األدوات التعليمية واالستراتيجيات الحديثة.

ثر قدرة على استخدام العصر الحالي أصبح المعلمون األقل سًنا أكفي  هذه النتيجة بأنّ وتفسر 

مروا  خرى فقدجهة أ ومن رقمي من جهة،ن للجيل الت التكنولوجيا الحديثة فهم معاصرو دوااأل

والدورات التي  ،ل المساقات التكنولوجية الحديثةفي الجامعة من خال والخبراتبالعديد من المواقف 
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والعمر الزمني الصغير الذي يجعلهم معاصرين همت في امتالك أغلبهم للمهارات الالزمة، سا

التي مكنتهم من بناء قاعدة جيدة حول كيفية التعامل مع  والوسائل التكنولوجية ،الستحداثات العصر

الصغير يساعدهم على  ممعها, وسنه التعلم عن ُبعدشابهة التي قد تعترضهم في تطبيق المواقف الم

والقدرة على اكتساب اإللكترونية التعلم والبحث وتوظيف ما هو جديد في تلك المنصات التعليمية 

فيما أكدت على هذه  توظيف هذه المستحدثات التكنولوجية في تدريسهم.المهارات الالزمة الذاتية ل

التخرج  أن المعلمين حديثيإذ رأت ( Aloshairbat et al., 2012) النتيجة دراسة األوشيربات وآخرون

يمتلكون كفاءة تكنولوجية عالية، وذلك ألنهم أكثر قدرة من غيرهم على استخدام وتوظيف األدوات 

التكنولوجية، كون مرحلة الدراسة الجامعية توّفر للطلبة فيها قبل تخرجهم مقررات تكنولوجية، 

ه في الذي يعيشون ورقمية لطبيعة العصر تسلح هذه الفئة من المعلمين بمهارات تقنية إلىباإلضافة 

 والذي فرض عليهم استخدام األدوات التكنولوجية بشكل مستمر ويومي.

  التوصيات

 :آت هو بما توصي الدراسة نفإ الدراسة اليها توصلت التي النتائج ضوء في

العمل على بنتائج الدراسة و  كوردستانإقليم والتعليم في  التربية وزارة في المسؤولينمشاركة  -

 .المنصات التعليمية االلكترونية أهمية حول المدراس معلمي زيادة وعي على

 وتنمية التكنولوجية مهاراتهم طويرتلوذلك  ،بشكل دوريوورش تدريبية للمعلمين  برامجعمل  -

 وزيادة استخدامها والتغلب ،االستفادة منها ليةوآلكترونية المنصات التعليمية اإل حول معارفهم

 .التعليمية التربوية العملية استخدامها فيالتي تواجههم عند  التحديات على
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بشكل  اإللكترونية التعليمية لمنصاتااللكترونية والحداثة فيما يتعلق بامواكبة البرمجيات  -

هم خالل استخدام والمعلمين الطلبة تواجه التي والمعوقات المشكالت على للتغلب مستمر

 .لكترونيةتعليمية اإلللمنصات ال

على قليم في اإل مستخدمةلكترونية الاإلتعليمية المنصات ال حول الدراسات من المزيد إجراء -

 .المرحلة الثانوية

سنوات بإعطائهم دورات تدريبية حول استخدام ( 11بالمعلمين ممن تزيد خبرتهم عن )االهتمام  -

 األدوات التكنولوجية الحديثة وطريقة توظيفها في العملية التعليمية.

على االهتمام التعليمية اإللكترونية المصميمن ومنتجي البرامج التعليمية والمنصات حث  -

جراء اختبارات قبلية وتكوينية يتمكن المعلمين من استخدامها في إدوات التقييم وتنويعها حتى بأ

 وختامية.

رقي لى جانب الشكل الو إ التعليمية بتوفير المحتوى التعليمي بشكل رقمي المؤسساتالعمل مع  -

 حتى ال يواجه المعلمون صعوبة في تحويل المحتوى وتقديمه للطلبة.

شراك عية الطلبة نحو التعلم وتسهم في إاستراتجيات تعليمية تثير من داف علىتدريب المعلمين  -

 الطلبة في العملية التعليمية.
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 (2ملحق رقم )
 كوردستانإقليم ساسية في عداد معلمي المرحلة األأ
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 (0ملحق رقم )
 ساتذة المحكمين لالستبانةقائمة بأسماء األ

 جهة العمل التخصص الرتبة الكاديمية السم الرقم

 الجامعة االردنية تكنولوجيا التعليم  استاذ دكتور  عبدالمهدي الجراح  1

 الجامعة االردنية تكنولوجيا التعليم  استاذ دكتور  منصور الوريكات  3

 الجامعة االردنية وطرق تدريسمناهج  استاذ دكتور منعم السعايدة  2

 جامعة جرش  تكنولوجيا التعليم  استاذ دكتور  يوسف جرايدة  4

 جامعة الشرق االوسط تكنولوجيا التعليم استاذ دكتور  حامد العبادي 3

 الجامعة الهاشمية  تكنولوجيا التعليم استاذ مشارك مصطفى الخوالدة 6

 جامعة الشرق االوسط تكنولوجيا التعليم استاذ مشارك   خليل سعيد 7

 جامعة الشرق االوسط تكنولوجيا التعليم  مساعداستاذ  فادي عودة 8

 جامعة الشرق االوسط تكنولوجيا التعليم مساعداستاذ  منال الطوالبة  3

 جامعة الشرق االوسط تكنولوجيا التعليم استاذ مساعد ساني الخصاونه 11
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 (3ملحق رقم )
 التحكيم( )قبل بصورتها األولية الستبانة

 رحيمبسم اهلل الرحمن ال

 ..........................محترم/ ــة ....................................ستاذ الدكتور/ ـاأل

 السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته،،، 

إقليم لكترونية في ات التعليمية اإلتقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " درجة استخدام المنص
ساسية " وذلك كجزء من متطلبات نيل درجة ان من وجهة نظر معلمي المرحلة األكوردست

وسط في عمان / الت في التعليم، بجامعة الشرق األوجيا المعلومات واالتصاالماجستير في تكنول
( 3)فقرة موزعة على ( 31)ة أعدت الباحثة استبانة تتضمن ولغايات تحقيق أهداف الدراس ردن.األ

 جوانب من درجات االستخدام. 

ستبانة راجية التكّرم هذ المجال أضع بين أيديكم هذه االونظرا لخبرتكم الواسعة ومعرفتكم العميقة في 
بإبداء مالحظاتكم حولها من حيث مالئمة فقراتها لموضوع الدراسة، واقتراح التعديالت التي ترونها 
ضرورية لتطويرها، إذا لزم األمر، علمًا بأن البيانات التي يتم الحصول عليها سوف تستخدم 

 ألغراض البحث العلمي فقط، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

 

 بول جزيل الشكر واالحتراموتفضلوا بق

 

 

 ميس شاكر الفالحي  الباحثة:
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 البيانات الشخصية  اولا :

 ( امام االجابة المناسبة : ✓ضع اشارة )  

 أنثى □ذكر          □الجنس:       .1

 ( سنوات 3-1) □الخبرة:          .3
 ( سنوات 6-11) □                

 فمافوق(      -11) □                
 درجة الستخدام   ثانياا:

 الفقرات الرقم
دقة الصياغة اللغوية  مدى انتماء الفقرة

  وسالمتها
التعديل 
غير  منتمية المقترح

 غير مناسبة منتمية
 مناسبة

 من وجهة نظر المعلمين

1 
لكترونية تفيدني في عملية منصة التعليمية اإلستخدام الا
 تدريسال

     

3 
لكترونية تساعدني في إنجاز اإل التعليميةمنصة ستخدام الا

 النشاطات التعليمية بشكل أسرع من الطرق التقليدية
     

2 
لكترونية تزيد من كفاءتي في ستخدام المنصة التعليمية اإلا

 التدريس
     

4 
متابعة  تساعدني فيلكترونية منصة التعليمية اإلستخدام ال

 الطلبة والتواصل معهم
     

3 
لكترونية تعزز العالقة بيني منصة التعليمية اإلال ستخداما

 وبين الطالب
     

لكترونية تعلمي اإل منصة التعليميةاستخدام اليتطلب  6
 لمهارات جديدة 

     

7 
لمتوفرة في المنصة التعليمية دوات اأقوم باستخدام كافة األ

 نجاز عملي بفاعلية إكترونية ألنها تساعدني في إاال
     

 المحتوى التعليمي

1 
متعددة عبر المنصات أقوم بعرض الوسائط التعليمية ال

 لكترونيةالتعليمية اإل
     

3 
عادة رفعها على المنصات التعليمية  أقوم بتسجيل الدروس وا 

 لكترونيةاإل
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 الفقرات الرقم
دقة الصياغة اللغوية  مدى انتماء الفقرة

  وسالمتها
التعديل 
غير  منتمية المقترح

 غير مناسبة منتمية
 مناسبة

2 
أقوم بإثارة دافعية الطلبة من خالل التنويع في شكل 

المنصات التعليمية أقّدمه عبر المحتوى التعليمي الذي 
 لكترونيةاإل

     

4 
إلدارة مناقشة  اإللكترونية ستخدم المنصات التعليميةأ

 الحوارات مع الطلبة
     

3 
لكترونية بتعليم الطلبة عتمد على المنصات التعليمية اإلأ

 بشكل أكثر فعالية
     

      أعرض المحتوى التعليمي بشكل مجّزئ ومبّسط 6

7 
لكترونية لعرض المحتوى المنصات التعليمية اإلستخدم أ

 بطريقة جّذابة
     

8 
كترونية بعرض المحتوى لستخدم المنصات التعليمية اإلأ

 التعليمي الذي يلّبي أنماط الطلبة التعليمية المختلفة
     

لعرض المحتوى كترونية لاإلأعتمد على المنصات التعليمية  3
 بطريقة متتابعة

     

11 
لتسهيل عملية كترونية لاإلدوات المنصات التعليمية أأستخدم 

 الشرح أثناء البث المباشر
     

11 
لموجود أشارك الكتاب اإللكتروني من خالل البث المباشر ا

 كترونيةلفي المنصات التعليمية اإل
     

      أشارك الطلبة بفيديو من اليوتيوب أثناء الحصة التزامنية 13

12 
للطلبة جميع المواد التعليمية والملفات من خالل أوّفر 

 صفحة المادة التعليمية
     

14 
أستخدم أدوات الفيديو اإلفتراضي الذي قد توّفره المنصات 

 التعليمية االلكترونية
     

لكترونية يكروفون في المنصات التعليمية اإلأفّعل الما 13
 لتسجيل الدروس التعليمية بصوتي للطلبة

     

      أرفع فيديو الدرس على اليوتيوب 16

17 
أرسل للطلبة روابط تعليمية ذات صلة بالموضوع عبر 

 المنصات التعليمية االلكترونية
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 الفقرات الرقم
دقة الصياغة اللغوية  مدى انتماء الفقرة

  وسالمتها
التعديل 
غير  منتمية المقترح

 غير مناسبة منتمية
 مناسبة

 البيئة التعليمية

1 
بر المنصات التعليمية أحّث الطلبة على تبادل المعلومات ع

 اإللكترونية
     

3 
كترونية ألعزز لخدم أدوات المنصات التعليمية اإلستأ

 التعاون بين الطلبة
     

2 
أعتمد على المنصات التعليمية االلكترونية في التواصل مع 

 الطلبة من خالل الرسائل اإللكترونية داخلها
     

4 
استخدم التنويهات إلرسال اإلشعارات للطلبة في حال رغبتي 

 بإخبار الطلبة بأي جديد
     

3 
عليمية عبر المنصات التعليمية قوم بتنظيم المواد التأ

 لكترونية، مما يسّهل عملية التعلم على الطلبةاإل
     

      أستخدم جميع أزرار قائمة البث المباشر ألتحكم بالبث 6

 الوسائل التعليمية

1 
 أسّجل الحصص الدراسية وأرفعها على المنصات التعليمية ا

 اإللكترونية
     

3 
اعتمد على خاصية البث المباشر الموجودة في المنصات 

 اإللكترونيةالتعليمية 
     

2 
أعتمد على الوسائل البصرية وأنّوع بها إليصال المعلومات 

 للطلبة
     

      أستخدم الوسائل السمعية في إيصال المعلومات للطلبة 4

إليصال  أّدرس الطلبة باستخدام الوسائل السمعبصرية 3
 المعلومات لهم

     

6 
راجها أخطط بشكل جّيد وأصمم الوسيلة التعليمية قبل إد

 كترونيةإعلى المنصات التعليمية اال
     

      أعتمد على اللوح األبيض في شرح الدروس 7

8 
أقدم للطلبة أفالم الرسوم المتحركة الرقمية عبر المنصات 

 اإللكترونيةالتعليمية 
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 الفقرات الرقم
دقة الصياغة اللغوية  مدى انتماء الفقرة

  وسالمتها
التعديل 
غير  منتمية المقترح

 غير مناسبة منتمية
 مناسبة

 التقييم ساليبأ
إلرسال أسئلة  اإللكترونيةتمد على المنصات التعليمية أع 1

 اإلختبار للطلبة
     

2 
لمتابعة مشاركة  اإللكترونيةستخدم المنصات التعليمية أ

 الطلبة على األسئلة التي أطرحها
     

3 
أقوم بنشر عالمات الطلبة على حساباتهم في المنصات 

 اإللكترونية التعليمية
     

4 
أعطي التغذية الراجعة للطلبة من خالل األدوات التي تقدمها 

 المنصات التعليمية االلكترونية
     

5 
أقيس معرفة الطلبة قبلًيا من خالل أدوات تقييم المنصات 

 اإللكترونيةالتعليمية 
     

6 
لمتابعة ما تّم إنجازه  اإللكترونيةتخدم المنصات التعليمية أس

 من األنشطة والمهام األدائية المرفوعة للطالب
     

7 
دوات الموجودة في األسئلة على الطلبة باستخدام األ أطرح

 اإللكترونيةالمنصات التعليمية 
     

أقوم بمتابعة حضور وغياب الطلبة من خالل االدوات  8
 اإللكترونية الموجودة في المنصات التعليمية

     

9 
إلرسال المهام للطلبة  اإللكترونيةأستخدم المنصات التعليمية 

 من خالل األدوات التي توّفرها
     

      أتابع الطلبة والتزامهم بآداب السلوك الرقمي 10

11 
ختبارات المفاجأة القصيرة عبر أدوات المنصات أطبق اال

 التعليمية االلكترونية
     

12 
مجموعات تعاونية وأوكل إليهم المهام للقيام  إلىأقسم الطلبة 

 بها
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 (4ملحق رقم )
 النهائية )بعد التحكيم(  بصورتهاالستبانة 

 رحيمبسم اهلل الرحمن ال

 ................................................... الفاضل/ ــةرة المعلم / ـة ............حض

 تحية طيبة وبعد،،،

ية من لكترونجة استخدام المنصات التعليمية اإل "در  بعنوان:تقوم الباحثة بإجراء دراسة 
استكمااًل لمتطلبات الحصول  وذلك "كوردستانإقليم ساسية في وجهة نظر معلمي المرحلة األ

على درجة الماجستير في تخصص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم من جامعة الشرق 
  األوسط.

اعتماد المنصات التعليمية اإللكترونية  إلىلجأت المؤسسات التعليمية خالل جائحة كورونا 
لمرحلة يمية وبما فيها الضمان استمرار العملية التعليمية، وتّم استخدامها لجميع المراحل التعل

ة ساسية، ومن خاللها تّم تعويض االنقطاع عن التعليم الوجاهي؛ أما عن المنصات التعليميألا
نترنت اليصال ستناد على شبكة اإلك األدوات التي تّم اعتمادها باالاإللكترونية فيقصد بها تل

المحتوى التعليمي للطلبة خالل جائحة كورونا، واستخدم من خاللها كذلك أدوات التقويم المناسبة 
 لهم.

البيئة  الثاني:ربعة مجاالت، المجال األول: المحتوى التعليمي والمجال أوتتضمن االستبانة 
 .التقييم الرابع: أساليبالتعليمية والمجال  الثالث: الوسائلالتعليمية والمجال 

(أمام ما ترونه مناسًبا لكل فقرة، علًما بأن √يرجى قراءة فقرات االستبانة ووضع اشارة )
كاآلتي: ) أوافق بشدة،  (Likert) االجابات على الفقرات ستكون ضمن مقياس ليكرت خماسي

 افق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة (.أو 

مع توخي الدقة والموضوعية في  تأمل الباحثة أن تنال االستبانة اهتمامكم واستجاباتكم
 .أن المعلومات المقدمة ستعامل بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط مؤكدة لكمجابة، اإل

 ...وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 

 ميس شاكر الفالحي  الباحثة:                الدكتور حمزة عبد الفتاح العساف      المشرف:



82 

 البيانات الشخصية  اولا:

 ( امام االجابة المناسبة : ✓ضع اشارة )  

 أنثى □ذكر          □                الجنس:   .1
  سنوات     11اكثر من  □   ( سنوات11-3) □ سنوات   3اقل من  □    العملية:الخبرة  .3

   

 درجة الستخدام   ثانياا:

 الفقرات الرقم
 درجة الموافقة

اوافق 
 ل محايد اوافق بشدة

 اوافق
ل اوافق 

 بشدة
 المحتوى التعليمي

1 
أقوم بعرض الوسائط التعليمية المتعددة عبر المنصات التعليمية 

 اإللكترونية
     

3 
عادة رفعها على المنصات التعليمية  أقوم بتسجيل الدروس وا 

 اإللكترونية
     

2 
تساعدني في اثارة دافعية الطلبة من  اإللكترونية المنصات التعليمية ا

 خالل التنويع في شكل المحتوى التعليمي الذي أقّدمه من خاللها 
     

4 
إلدارة مناقشة الحوارات مع  اإللكترونية ستخدم المنصات التعليميةأ

 الطلبة
     

3 
بتعليم الطلبة بشكل أكثر  اإللكترونيةعتمد على المنصات التعليمية أ

 فعالية
     

      أعرض المحتوى التعليمي بشكل مجّزئ ومبّسط 6

      لعرض المحتوى بطريقة جّذابة اإللكترونيةستخدم المنصات التعليمية أ 7

8 
بعرض المحتوى التعليمي الذي  اإللكترونيةستخدم المنصات التعليمية أ

 يلّبي أنماط الطلبة التعليمية المختلفة
     

3 
لعرض المحتوى بطريقة  اإللكترونيةأعتمد على المنصات التعليمية 

 متتابعة
     

11 
لتسهيل عملية الشرح  التعليمية اإللكترونيةأستخدم ادوات المنصات 

 البث المباشرأثناء 
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 الفقرات الرقم
 درجة الموافقة

اوافق 
 بشدة

 ل محايد اوافق
 اوافق

ل اوافق 
 بشدة

11 
أشارك محتوى المادة من خالل البث المباشر الموجود في المنصات 

 اإللكترونيةالتعليمية 
     

      أشارك الطلبة بفيديو من اليوتيوب أثناء الحصة التزامنية 13

12 
أوّفر للطلبة جميع المواد التعليمية والملفات من خالل صفحة المادة 

 التعليمية
     

14 
أستخدم أدوات الفيديو اإلفتراضي الذي قد توّفره المنصات التعليمية 

 اإللكترونية
     

13 
أفّعل المايكروفون في المنصات التعليمية االلكترونية لتسجيل الدروس 

 التعليمية بصوتي للطلبة
     

      أرفع فيديو الدرس على اليوتيوب 16

17 
أرسل للطلبة روابط تعليمية ذات صلة بالموضوع عبر المنصات 

 اإللكترونيةالتعليمية 
     

 البيئة التعليمية

1 
علومات عبر المنصات التعليمية أحّث الطلبة على تبادل الم

 لكترونيةاإل
     

3 
ستخدم أدوات المنصات التعليمية االلكترونية ألعزز التعاون بين أ

 الطلبة
     

2 
في التواصل مع الطلبة من  اإللكترونية صات التعليميةأعتمد على المن

 خالل الرسائل اإللكترونية داخلها
     

4 
ستخدم التنويهات إلرسال اإلشعارات للطلبة في حال رغبتي بإخبار أ

 الطلبة بأي جديد
     

3 
 قوم بتنظيم المواد التعليمية عبر المنصات التعليمية االلكترونية، مماأ

 يسّهل عملية التعلم على الطلبة
     

      أستخدم جميع أزرار قائمة البث المباشر ألتحكم بالبث 6
 الوسائل التعليمية

      اإللكترونيةأسّجل الحصص الدراسية وأرفعها على المنصات التعليمية  1

3 
عتمد على خاصية البث المباشر الموجودة في المنصات التعليمية أ

 اإللكترونية
     

      أعتمد على الوسائل البصرية وأنّوع بها إليصال المعلومات للطلبة 2
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 الفقرات الرقم
 درجة الموافقة

اوافق 
 بشدة

 ل محايد اوافق
 اوافق

ل اوافق 
 بشدة

      أستخدم الوسائل السمعية في إيصال المعلومات للطلبة 4

3 
أّدرس الطلبة باستخدام الوسائل السمعية البصرية إليصال المعلومات 

 لهم
     

6 
التعليمية قبل إدراجها على أخطط بشكل جّيد وأصمم الوسيلة 

 اإللكترونية المنصات التعليمية ا
     

      أعتمد على اللوح األبيض في شرح الدروس 7

8 
أقدم للطلبة أفالم الرسوم المتحركة الرقمية عبر المنصات التعليمية 

 اإللكترونية
     

 اساليب التقييم

1 
إلرسال أسئلة اإلختبار  اإللكترونيةاعتمد على المنصات التعليمية 

 للطلبة
     

2 
كترونية لمتابعة مشاركة الطلبة على لستخدم المنصات التعليمية اإلأ

 األسئلة التي أطرحها
     

3 
أقوم بنشر عالمات الطلبة على حساباتهم في المنصات التعليمية 

 اإللكترونية
     

4 
التي تقدمها  أعطي التغذية الراجعة للطلبة من خالل األدوات

 اإللكترونيةالمنصات التعليمية 
     

أقيس معرفة الطلبة من خالل اختبارات قبلية من خالل أدوات تقييم  5
 المنصات التعليمية االلكترونية

     

6 
لمتابعة ما تّم إنجازه من  اإللكترونيةستخدم المنصات التعليمية أ

 األنشطة والمهام األدائية المرفوعة للطالب
     

7 
دوات الموجودة في المنصات األسئلة على الطلبة باستخدام األ أطرح

 التعليمية االلكترونية
     

8 
دوات الموجودة في عة حضور وغياب الطلبة من خالل األأقوم بمتاب

 المنصات التعليمية االلكترونية
     

9 
إلرسال المهام للطلبة من  اإللكترونيةأستخدم المنصات التعليمية 

 خالل األدوات التي توّفرها
     

      أتابع الطلبة والتزامهم بآداب السلوك الرقمي 10

11 
ختبارات المفاجأة القصيرة عبر أدوات المنصات التعليمية أطبق اال
 اإللكترونية
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 الفقرات الرقم
 درجة الموافقة

اوافق 
 بشدة

 ل محايد اوافق
 اوافق

ل اوافق 
 بشدة

      مجموعات تعاونية وأوكل إليهم المهام للقيام بها إلىأقسم الطلبة  12
 

 :مالحظة
 يلي: بماستقوم الباحثة باجراء مقابالت على من يرغب باجراء مقابلة معه تزويدي 
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 (5ملحق رقم )
 كوردستانإقليم وزارة التربية في  إلىكتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق الوسط 
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 (6ملحق رقم )
في اربيل /  مديريات التربية إلىكوردستان إقليم كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية في 

  سليمانيه / دهوك
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 (7ملحق رقم )
 الشخصية نتائج إجراء المقابالت

   

 المقابلة األولى

لدى المعلمين و  عدم وجود التدريب الكافي كان سببهاستخدام هذه المنصات عدم المعرفة الكافية بكيفية إن 
على المنصات نفسها تناقص أعداد حضور الطلبة بسبب تطبيق استراتيجيات التدريس التقليدية تدريجيا 
ية لديهم إلكمال الدافع قلةتناقص أعداد حضور الطلبة بسبب  اإللكترونية وعدم مالئمتها للمنصة و التعليمية

التعليمية  لمنصاتل مهالمعلم خالل استخدا التي واجهتتقنية المشكالت الوبسبب عدد  التعليم عن بعد
اإللكترونية وكذلك  في المنصات التعليمية الصحيحة  صعوبة تطبيق الدرس بخطواتهاإللكترونية ادت الى 

 شكلهواصل بانعدام الت عن بعد سببه قلة فاعلية التعليمو  إدارة الوقت خالل تنفيذ الحصة التعليميةصعوبة 
، باالضافة الى مشكالت ضعف شبكة اإلنترنت بسبب سوء البنية التحتية وعدم جاهزية بعض  المباشر

المنصات التعليمية اإللكترونية الستقبال االعداد الكبيرة للطلبة ، كل هذا ادى الى تشتت الطلبة و وجدوا 
التواصل بينهم وبين المعلمين في هذه  صعوبة في التركيز بين البيئة الدراسية سابقا والبيئة المنزلية وقلة

الفضاءات االلكترونية ، ناهيك عن صعوبة توفير االجهزة الذكية الستخدام المنصات التعليمية االلكترونية لعدد 
عدم فعالية المنصة م المنصات التعليمية اإللكترونية ، كبير من الطلبة وتوفير خاللها البيئة المناسبة الستخدا

، االنقطاع  ف األولى، والتي يحتاجون في هذه المرحلة لتواصل مباشر والتعلم بالحواسمع طلبة الصفو 
المستمر للتيار الكهربائي ، صعوبة اجراء امتحانات بشكل يومي او دوري وهذا نتيجته صعوبة تقييم الطالب او 

 .حتى اجراء اختبارات قبلية لمعرفة مستويات الطلبة ، افتقار الطلبة لروح للمنافسة 
 المقابلة الثانية

هم عمار اتمكين الطلبة بمختلف صعوبة اإللكترونية ادت الى  يميةلاستخدام المنصات التعالطلبة على  عدم اعتياد
 وعدماالنترنت  شبكةضعف للحصة الدراسية وكذلك االنضمام  والدخول اليها او هااستخداممن ومراحلهم الدراسية 

 .التعليمة االلكترونية بالتعلم عبر المنصة التزام الطلبة او )قناعتهم(
  المقابلة الثالثة

خالل المنصات التعليمية  ةبالعملية التعليمي)اقناعهم( إشراك الطلبة صعوبة من ابرز ماواجهني كمعلم 
وسائط التعليمية المناسبة بعد وتوظيفي كمعلم لمرحلة اساسية لل رس عنصميم الدصعوبة تااللكترونية وايضا 
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، و صعوبة تصميم درس يراعي انماط التعلم المختلفة  عن بعدلم عليتماشى مع نمط التالمقرر ج وتطويع المنه
 ، هذا سببه المباشر االنتقال من بيئة التعلم الوجاهي الى التي تشتمل على الوسائل السمعية ، البصرية ، الحركية

يه او ممارسة سابقة ، مشكالت التقويم االلكتروني بيئة الكترونية بحته وبشكل مفاجىء وبدون اي دوره تدريب
بسبب  اتيالذ ملععدم تقبل الطلبة لفكرة الت حيث أّن نسبة كبيرة منهم تعتمد على الغش،العادل والمنصف للطلبة  

م االلكتروني من خالل المنصات الصورة النمطية لعلملية التعلم ، برأيي التعل عدم تقبلهم للتغيير او ابعادهم عن
التعلم البصرية والسمعية والحسية ، جميع هذه امام اثارة دافعية الطلبة لتعليمهم بشكل يراعي انماط عاجزًا  يكون

العوامل ادت لعدم القدرة على التكيف مع البيئة الجديده )االلكترونية( وبالتالي لم تحقق االهداف المرجوة من 
 عملية التعليم.

 المقابلة الرابعة

المنصات التعليمية االلكترونية تحتوي على ادوات تكنولوجية متنوعة تمكننا من العمل نحن كمعلمات من عرض 
المادة التعليمية بشكل بسيط ومجزء لنتمكن من ايصاله للطلبه كال حسب مستواه التعليمي اي نعمل على مراعاة 

 الطلبة.الفروق الفردية عند 
 المقابلة الخامسة

صعوبة  الدراسية،عف تفاعلهم خالل الحصة وضعدد الطلبة كثرة  ،االنترنتفي شبكة جدا  الكبيرضعف ال
تصميم اختبارات الطلبة من خالل المنصة او اجراء اختبارات مفاجئة او ارسال اختبارات للطلبة لضعف 

عن عمل مجموعات للطلبة من خالل تم اختيار بدائل عن المنصة حيث  المعلمين،المهارات التقنية عند بعض 
 والفيس بوك.تطبيق الوتساب  طريق

 المقابلة السادسة

 عدم توفر االنترنت في بعض المناطق النائية و، ةل بشبكة االنترنت لمتابعة العملية التعليميصااالتضعف 
بسبب ضعف البنية التحتية ، عدم التنوع في وسائط المحتوى التعليمي ، صعوبة تواصلي كمعلم مع الطلبة 
وفقدان التفاعل معهم بشكل مباشر كلها ادت ضعف دافعيتهم نحو التعلم باالضافة لقضاء اغلب اوقاتهم امام 

ين المواقع ، كمعلم واجهتني صعوبة شاشة الحاسوب والذي يؤدي الى ترك الطالب للحصص التعليمية والتنقل ب
في تقييمي للطلبة او العمل على تقوية نفاط الضعف لديهم وعدم تطويير معايير معينه ، خفضت وبشكل ملحوظ 
 مستوييات االبداع واالبتكار ، فقدنا الحوار والنقاش الفعال بسبب التقطع المستمر خالل الحصة الدراسية الواحدة.  

 المقابلة السابعة

يؤدي  االنترنتشبكة ضعف عام في  باالصل،الطلبة لنمط التعلم عن بعد واعتقادهم ان هذا ليس تعلم عدم تقبل 
على الطلبة عبر صعوبة السيطره  المعلمين،للتقطع المستمر في الفيديوات التعليمية وبالتالي لن يستخدم من قبل 
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ذا فهموا إكمعلم لم اتمكن من تقييم تعلم الطلبة  (،حال كان الدرس مباشر وليس مسجل )في الدروس اإللكترونية
واجهنا صعوبة مع اولياء االمور  المنصة،عدم تمكن غالبية المعلمين من االدوات المتوفره في  ،الالدرس أم 

 االلكترونية.في استخدام المنصة التعليمية  أنفسهم
 المقابلة الثامنة

في االتصال لم تمكننا من التواصل المباشر وبشكل فعال مع  دائمة ووجود مشاكل، عدم وجود شبكة إنترنت
 االلكترونية.الطلبة، هذا ادى الى قلة فاعلية التدريس عن طريق المنصات التعليمية 

 المقابلة التاسعة

لمهارات التعلم  األولىالصفوف عدم امتالك طلبة  ،االنترنتوضعف شبكة  انقطاع التيار الكهربائي باستمرار
وحسب رأيي كمعلم المنصات  بعد،وافتقار الطالب للمهارات التكنولوجية الالزمة لعملية التعلم عن ، ياللكترونا

كانت هناك صعوبة واضحة جدا لعرض وتقدم المادة  للطلبة،التعليمية اإللكرتونية التراعي الفروق الفردية 
الن نصات حواس الطلبة في العملية التعليمة حيث لم تفعل الم الطلبة،التعليمية )المحتوى( بشكل بسيط يجذب 

 غير مباشر وتم االعتماد على الدروس المسجلة .كان  معظمها
 العاشرةالمقابلة 

 المنصات التعليمية االلكترونية مكنت من عرض المادة التعليمية من خاللها بطريقة جيدة للطلبة بسبب ماتوفره
 من ادوات تتناسب مع خبرتنا كمعلمين ومعرفتنا الجيدة للمحتوى التعليمي وطريقة عرضة باكثر من طريقه. 

 المقابلة الحادية عشر

فقدان  االلكترونية،بضرورة متابعة ابنائهم خالل تعلمهم عن طريق المنصات التعليمية  عدم اكتراث ولي األمر
، وكذلك ضعف عام لدى المعلم في استخدام التكنولوجيا المهارات التكنولوجية من قبل الطلبة واولياء االمور

المتوفرة في المنصات كالصور والصوت او توظيف المنصات لعرض فيديو تعليمي، عدم تمكننا من استخدام 
،  راحل االساسية خصوصا االولى منهامه لطالب الماالفالم المتحركة للتعليم والتي تعتبر من وسائل التعليم المه

 عدم توفر االجهزة الحديثة لدى بعض الطلبة ، الضعف المستمر في شبكة االنترنت مما يصعب عملية التعليم 

 المقابلة الثانية عشر

ادوات التكنولوجيا التي وفرتها المنصات التعليمية االلكترونية بمختلف اشكالها مكنت من تهيئة بيئة تعليمية 
مناسبة للطلبة و ساعدت بتنوع الوسائل التعليمية التي تعرض خالل الحصة الدراسية الواحدة و ايضا تنوعت 

وهذا يعود لتنوع المساقات التعليمية التي تعلمناها  الطلبة،اساليب االختبارات التي نعتمد عليها لتقييم مستويات 
 خالل سنوات الدراسة الجامعية في العصر الرقمي الحديث.



33 

 

 المقابلة الثالثة عشر

افتقار عملية التعليم بشكل كامل خالل المنصات لوسائل االيضاح  ،صحيحةصعوبة تقييم الطالب بصورة 
 .المنصة التعليميةالعملية التعليمية خالل أولياء األمور بفاعلية عدم قناعة  التعليمية،والوسائل 

 المقابلة الرابعة عشر

التأهيل المناسب والجيد للكوادر التعليمية التي اساسها سنوات الخبرة مكنته من تحقيق اهدافه التعليمية من 
 مادة التعليمية مع ادوات المنصة.خالل المنصات التعليمية االلكترونية فحقق اهداف التعلم من خالل تكامل ال

 المقابلة الخامسة عشر

االنتقال المفاجىء للتعلم االلكتروني لم يمكننا من التدريب واستخدام ادواته التكنولوجيه قبل استخدامه بشكل فعلي 
شبكة في ضعف ايضا ال وميزات،بالتالي لم نتمكن من معرفة ماتوفره هذه المنصات من ادوات  الطلبه،مع 

 نتيجتها عدم التمكن من نجاح التعلم االلكتروني. االنترنت

 

 

 


