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هدفت هذه الدراسة التعرف على درجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في إقليم

كوردستان – العراق من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام

مكونة من ()42
طورت أداة الدراسة وهي استبانة ّ
المنهج المختلط لمالءمته لطبيعة الدراسة ،وقد ّ
فقرة موزعة على ( )4مجاالت ،وهي( :المحتوى التعليمي ،البيئة التعليمية ،الوسائل التعليمية،
أساليب التقييم ) ،ومن ثم تم توزيعها على عينة عشوائية تكونت من( )413معلماً ومعلمة بواقع

( )333معلمة و ( )161معلماً في إقليم كوردستان – العراق خالل الفصل الدراسي األول -3131
 3131وكذلك استخدمت أداة المقابلة حيث تم عملها من خالل عينه قصدية تكونت من ()13

معلماً ومعلمة بواقع ( )3معلمات و( )6معلمين ممن أبدوا رغبتهم بعمل مقابالت معهم وتم التأكد
من صدق أداتي الدراسة وثباتهما .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية الستخدام المنصات

التعليمية اإللكترونية جاءت متوسطة ،وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير
الجنس في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية الستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية وجاءت

الفروق لصالح اإلناث ،كما وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الخبره

وكانت لصالح ( )11-3سنوات في المحتوى التعليمي وفي ودرجة االستخدام ككل ،وجاءت الفروق

لصالح أقل من ( )3سنوات في البيئة التعليمية ،والوسائل التعليمية ،وأساليب التقييم.

الكلمات المفتاحية :المنصات التعليمية اإللكترونية ،درجة الستخدام ،معلمو المرحلة األساسية،
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 20202021. 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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الفصل األول:

خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة
دخلت الثورة التكنولوجية في جميع القطاعات وكان من ضمنها قطاع التعليم ،حيث حررت
التكنولوجيا عمليتي التعلم والتعليم من قيود الزمان والمكان مما أدى إلى زيادة اهتمام التربويين في
البحث عن الطرائق األكثر فعالية لتوظيفها ،وقامت المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات
بالعمل على تطوير أنظمتها التعليمية من خالل تحديثها ودمج أدوات التكنولوجيا فيها ،لتستطيع
اللحاق بركب الثورة الرقمية التي تشهد قفزات نوعيه من التطور المتسارع في التقنيات.
كما وتع ّد تكنولوجيا التعليم احدى القوى الدافعة والمؤثرة في العملية التعليمية ،وذلك لما توفره
من تقنيات وطرائق تسهم في تقديم المفاهيم بشكل صحيح .لذلك بدأ اهتمام المؤسسات التعليمية في
العالم ينصب نحو االستفادة من جميع مجاالت تكنولوجيا التعليم المتطورة ألجل توظيفها في عملية
التعليم ،وزاد االهتمام بها كنافذة على ما يدور حولنا ،خاصة بعد التطورات الجديدة التي طرأت
عليها وجعلت منها طريقاً جديداً نحو العالم الحقيقي الواقعي ،متجاوزةً بذلك حدود الزمان والمكان،
وعليه فقد أصبح التعلم اإللكتروني في الوقت الراهن مطلباً مهماً وضرورة ملحة اقتضتها الثورة
الهائلة فى عالم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وعجلت في حدوثها جائحة كورونا
(.)Onyema, Eucheria, Uchenna, 2020
كما وأشار الفردوسي والشجار ( )El Firdoussi & Lachgar, 2020إلى أن جائحة
 COVID-19تسببت في ظهور أكبر اضطراب في أنظمة التعليم في التاريخ ،وأثرت الجائحة
على ما يقرب من ( )1.6مليار متعلم في أكثر من ( )131دولة في جميع القارات ،وقد نف ّذت
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تجمع األشخاص في األماكن العامة لمواجهة جائحة
العديد من الحكومات تدابير للحد من ّ
 ،COVID-19وعطلت هذه التدابير األداء الطبيعي للمدارس والجامعات .وأشار مالكوس
نظر ألن مدة اإلجراءات كانت واسعة
وكريستنسن ( )Malkus & Christensen, 2020أنه و ًا
النطاق ،فوضع قادة مؤسسات التعليم العام والخاص طرقًا بديلة للطلبة والمعلمين لمواصلة دروسهم
عندما أصبح االلتحاق بالمدارس والجامعات غير ممكن وعملوا على إيجاد طرق تجعل المدارس
مؤهلة للعمل في بيئة آمنة ،وكان ال بد ألصحاب القرار البحث عن طرق وحلول الستمرار العملية
التعليمية ،خصوصاً أن معظم الطلبة لديهم إمكانية الوصول إلى األجهزة الرقمية واإلنترنت.
ويعد التعلم عن ُبعد االسلوب المستخدم خالل انتشار فايروس جائحة كورونا ،واستخدم على
نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ،والسبب الرئيس لذلك هو اإلنترنت الذي يسهل إنشاء محتوى
رقمي يمكن تخزينه والوصول إليه والتفاعل معه على كال الجانبين .يستخدم مصطلح "عن بعد"
بشكل متكرر ألنه يغطي أشكال االتصال القائم على اإلنترنت ،وتتضمن أساليب التعلم عن ُبعد
الدورات المستندة إلى الويب واالتصاالت القائمة على الكمبيوتر مثل  Zoomو ،Skypeونظام
إدارة التعلم ( )LMSومنتديات المناقشة عبر اإلنترنت .هذه األنواع من التعلم لديها القدرة على
تنشيط التعلم ،حيث يمكن مشاركة أدوات التعلم والمعلومات عبر اإلنترنت في أي وقت وفي أي
مكان وفي التعلم عن ُبعد ،يستخدم الطالب منصة التعلم اإللكتروني لمواصلة برنامجهم التعليمي
(.)Gunawardhana, 2020
وأصدرت العديد من الدول حول العالم إجراءات وقائية غير مسبوقة للسيطرة على انتشار
الفيروس ،من بينها اإلغالق المؤقت للمدارس والجامعات في مناطق /مدن محددة أو على الصعيد
الوطني ،ففي خالل جائحة كورنا قامت العديد من الدول والمؤسسات التعليمية باالعتماد بشكل كلي
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تم
أو جزئي على الدورات التدريبية الجماعية عبر اإلنترنت ،فالمنصات التعليمية اإللكترونية التي ّ
اعتمادها متوافرة لعدد غير محدود من الطلبة في جميع أنحاء العالم وتقدم لهم فرصة للتعليم عن
بعد ،وتحتوي المنصات التعليمية اإللكترونية على جلسات تفاعلية ومنتديات بين الطلبة ومعلميهم
جنبا إلى جنب مع المواد الدراسة ومحاضرات الفيديو (.)Nadia, 2020
ً
ثبت أن اعتماد األدوات اإللكترونية ومنصات التعلم عن ُبعد في مؤسسات التعليم مفيد لتسهيل
التحول في حاالت الطوارئ إلى التعلم عن ُبعد ،وبدأت معظم البلدان في تقديم منصات عبر
اإلنترنت للتعلم المستمر ،فقامت اإلمارات العربية المتحدة مثالً بوضع نظام التعلم عبر اإلنترنت
الخاص بها موضع التنفيذ منذ األسابيع األولى لألزمة ،وقررت مواصلة العام الدراسي
 3131/3113من خالل اعتماد المنصات عبر اإلنترنت ,ومن جهة اخرى أدخلت المملكة األردنية
الهاشمية منصتين Darsak I :و  Darsak IIللمحافظة على استمرار التعليم ،واستهدفت هذه
المنصات جميع مستويات الصفوف في القطاع التعليم العام ،وقامت لبنان بإطالق منصة وطنية
طورتها مايكروسوفت لجميع المراحل الدراسية (.)UNESCO,2020a
أما عن دولة قطر فذكر تقرير اليونسكو ( )UNESCO, 2020aعن تجربة الدولة خالل
جائحة كورونا حين اعتمدت على منصة  Microsoft Teamsبتقديم دروس عبر فيديوهات
تعليمية لمرحلة التعليم المبكر ،وأما مصر فاختارت استمرار العام الدراسي من خالل منصتها
الوطنية على اإلنترنت "بنك المعرفة المصري" الذي يتضمن الموارد التي توفر الوصول إلى موارد
أيضا بفرصة لمواصلة التعلم
وأدوات التعلم للمعلمين والباحثين والطلبة ،ويتمتع الطلبة في مصر ً
يوميا مع المعلمين من خالل  ،Edmodoكما وضعت المملكة العربية السعودية حيز
والتفاعل ً
التنفيذ منصة وطنية على اإلنترنت تستهدف ( )6ماليين طالب ،وأنشأ العراق منصة نيوتن ،كما
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قام إقليم كوردستان بإنشاء منصة (اي وانه) ،وقامت سوريا بتنشيط العديد من المنصات على
اإلنترنت بما في ذلك واحدة لتعلم الطفولة المبكرة.
تعد منصة نيوتن إحدى المنصات التعليمية اإللكترونية التي أنشأتها و ازرة التربية العراقية
لمواجهة انقطاع التعليم الوجاهي خالل جائحة كورونا ،وتسمح للمعلمين والطلبة بمشاهدة الدروس
والتفاعل مع المعلمين إلكترونياً وتنزيل نسخ إلكترونية من الكتب المدرسية ،وقد دعمت اليونيسف
هذه المنصة التعليمية باعتبارها أول منصة عبر اإلنترنت في العراق "بأستثناء إقليم كوردستان الذي
اعتبار من /32أغسطس 3131/لدعم الوصول إلى التعليم المستمر،
استخدم منصة (اي وانه)"
اً
وقدمت المنصة خدماتها لما يزيد عن ( )33321مدرسة ,تفاعل من خالل المنصة ما يزيد عن
تقنيا للتنقل في المنصة ،وأما عن عدد الطلبة الذين
( )113773بما في ذلك األفراد المدربين ً
يتفاعلون ويسجلون في المنصة ويشاهدون البث المباشر عبر اإلنترنت لقناة  Education TVمن
خالل  Newtonفبلغ ( )368133طالب وطالبة ( .)Unicef, 2020رابط المنصة:
https://int.newton.iq/

مشكلة الدراسة
تواجه العملية التعليمية التعلمية في الوقت الحاضر مشكلة كبيرة لم يعهدها العالم من قبل،
وأصبح الطلبة مجبرين على التعلم والتعامل مع المواد التعليمية المتوفرة في المنصات التعليمية
اإللكترونية ،فمنذ إغالق المدارس والجامعات مطلع شهر آذار  3131 /لمواجهة انتشار جائحة
كورونا ( )COVID -19اضطر طلبة العالم أجمع ومعلميهم إلى االنتقال إلى التعلم عن ُبعد،
والذي اعتبر نمطاً مرناً من الممكن االعتماد عليه في هذه المرحلة الحالية ،في ظل هذه األحداث
في العالم تزامنا مع ثورة المعلومات والمعرفة ،أصبح من الضروري تطوير قطاع التعليم ودعم
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العملية التعليمية بعدما حدث تغييرات في نظام التعلم على جميع مستوياته ،بدءاً من التعليم
األساسي والثانوي وحتى التعليم العالي .وأصبح تطبيق المنصات التعليمية االلكترونية باألمر
الحتمي (.(Bao, 2020
قامت العديد من الدراسات بالتوصية على ضرورة تفعيل استخدام المنصات التعليمية
اإللكترونية ،فقد أوصت الرشيدي ( )3118بتوظيف المنصات التعليمية اإللكترونية بالشكل
الصحيح وتأهيل المعلمات وتعزيز قدرة الطالبات على استخدامها وتهيئة البنية التحتية لها ،وأوصى
الطوالبة والكراسنة والعنزي ( )3118بتفعيل المنصات التعليمية اإللكترونية في المدارس ،لما لها
من أثر إيجابي وقدرة على تجاوز الفروقات الفردية والتنويع في أساليب العرض في المنصات
التعليمية اإللكترونية .وأوصت الشواربة ( )3113باستثمار المنصات التعليمية اإللكترونية
واالستفادة من أدواتها التعليمية المتنوعة وطرح المواد التعليمية عبر المنصات التعليمية اإللكترونية
واجراء المزيد من الدراسات التي تبحث بشكل محدد في أنواع المنصات التعليمية اإللكترونية.
تأسيساً على ما سبق انبتقت مشكلة الدراسة ،إذ الحظت الباحثة التطور الذي ط أر على التعليم
ٍ
بشكل عام ،بمختلف مراحله (األساسية والثانوية والجامعية) ،وذلك من خالل االعتماد على
ٍ
كنظام تعليمي معتمد في أغلب دول العالم -
التكنولوجيا واستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية
خاصةً بعد جائحة كورونا ( – )COVID -19ومنه إقليم كوردستان إذ سعى التربويون والمعلمون
ذوو االختصاص إلى تعويض الفاقد التعليمي عند الطلبة بسبب غياب التعليم الوجاهي (وجهاً
لوجه).
وتأسيساً على ما سبق؛ أتت أهمية الدراسة الحالية ،وأصبحت الحاجة ماسة للبحث أكثر حول
منصات التعليم االلكتروني خاصةً بالنسبة للمرحلة األساسية للطلبة .وعلى حد علم الباحثة ال توجد
دراسة سابقة تناولت المنصات التعليمية اإللكترونية في إقليم كوردستان.
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هدف الدراسة وأسئلتها
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في إقليم
كوردستان من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية ،وذلك من خالل االجابة عن أسئلة الدراسة
اآلتية:
 .2ما درجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في إقليم كوردستان من وجهة نظر معلمي
المرحلة األساسية من حيث (المحتوى التعليمي ،البيئة التعليمية ،الوسائل التعليمية ،أساليب
التقييم المستخدمة)؟
 .0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05في استخدام معلمي
المرحلة األساسية في إقليم كوردستان للمنصات التعليمية اإللكترونية تعزى لمتغير الجنس
(ذكر ،أنثى)؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α = 0.05في استخدام معلمي
المرحلة األساسية في إقليم كوردستان للمنصات التعليمية اإللكترونية تعزى لمتغير الخبرة؟

أهمية الدراسة
تفيد نتائج هذه الدراسة في المجاالت اآلتية:
 )2األهمية النظرية
تجلّت أهمية هذه الدراسة في أنها تناولت موضوعاً حيوياً وبات منتش اًر في قطاع التعليم .كما
أن أهميتها تكمن في الدور الكبير الذي تلعبه المنصات التعليمية اإللكترونية في قطاع التعليم،
ولما له من أثر على العملية التعليمية والطلبة ،وتتمثل األهمية النظرية لهذه الدراسة في أنها تسلط
الضوء على المنصات التعليمية اإللكترونية المستخدمة للمرحلة األساسية في إقليم كوردستان،
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وكذلك رفد المكتبة العربية بإطار نظري حول درجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية بما
يخدم الباحثين في هذا المجال ،كما وقد توفر هذه الدراسة بيانات ومعلومات للمعلمين والمتعلمين
والباحثين والمهتمين حول مجاالت استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في العملية التعليمية
التعلمية.
 )0األهمية التطبيقية
 قد تقف هذه الدراسة على ايجابيات المنصات التعليمية اإللكترونية. تأمل الدراسة في اإلسهام في تدارك التحديات للمنصات التعليمية اإللكترونية في إقليمكوردستان.
 تأمل الدراسة في تطوير االست ارتيجيات واألنشطة وأساليب التقييم بما يالئم نمط التعلم عن ُبعد. تأمل الدراسة في تطوير اتجاهات إيجابية نحو التعلم من خالل المنصات التعليمية اإللكترونيةعند المعلم.
 تأمل الدراسة في توجيه انتباه القائمين على المناهج بإعادة النظر في توظيف المنصاتالتعليمية اإللكترونية في العملية التعليمية التعلمية.
 تأمل الدراسة في الكشف عن اإلمكانيات المادية والبشرية لتفعيل دور المنصات التعليميةاإللكترونية في العملية التعليمية.

حدود الدراسة
تمثلت حدود هذه الدراسة من خالل:
 -1الحدود البشرية :تم تطبيق هذه الدراسة على معلمي المرحلة األساسية في إقليم كوردستان –
العراق (أربيل – السليمانيه – دهوك).
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 -2الحدود المكانية :تم تطبيق هذه الدراسة في مدارس المرحلة األساسية في إقليم كوردستان-
العراق (أربيل ،السليمانيه ،دهوك).
 -3الحدود الزمانية :تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي .3131/3131
 -4الحدود الموضوعية :درجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في إقليم كوردستان – العراق
من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية.

محددات الدراسة
يقتصر تعميم نتائج هذه الدراسة على مجتمع الدراسة فقط ،وهو معلمو المرحلة األساسية داخل
إقليم كوردستان ،وموضوعية ودقة واستجابة أفراد العينة ،ومدى صدق وثبات أدوات الدراسة.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
اشتملت الدراسة عددا من المصطلحات تم تعريفها على النحو التالي:
المنصات التعليمية اإللكترونية
عرفها شن وآخرون ( )Chen et al., 2020على أنها "برنامج افتراضي تتمثل وظيفته في إنشاء
مساحات افتراضية لمشاركة المعلومات ،ويتم استخدامه في الجامعات والمدارس لتقديم المحتوى
اإللكتروني" .مجموعة متكاملة من الخدمات التفاعلية عبر اإلنترنت التي تزود المتعلمين وغيرهم
وتعرف
من المشاركين في التعليم بالمعلومات واألدوات والموارد لدعم وتعزيز تقديم التعليم وادارتهّ .
تم اعتماده في إقليم كوردستان خالل فترة
إجر ً
ائيا على أنها نظام التعليم (اي وانه) " "Ewaneالذي ّ
المصورة.
جائحة كورونا ،وم ّكن الطلبة من مواصلة تعليمهم من خالل مشاهدتهم للفيديوهات
ّ
المرحلة األساسية
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عرفّتها و ازرة التربية العراقية ( )3131على أنها المرحلة التي تتكون من ( )3صفوف وتبدأ من
ويتم تسجيل الطالب فيها من عمر ()6
الصف األول األساسي وحتى الصف التاسع األساسيّ ،
سنوات ،ويدرس فيها الطالب المواد األساسية (اللغة العربية ،اللغة االنجليزية ،الرياضيات ،العلوم،
ائيا على أنها المرحلة التعليمية التي تبدأ من الصف االول
والتربية اإلسالمية).
وتعرف إجر ً
ّ
األساسي ولغاية الصف التاسع األساسي.
درجة الستخدام
تم إعدادها من
تعرف إجر ً
ائيا على أنها استجابات معلمي المرحلة األساسية على االستبانة الي ّ
أجل قياس درجة استخدام معلمي المرحلة األساسية للمنصات التعليمية اإللكترونية في إقليم
كوردستان.
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الفصل الثاني:

األدب النظري والدراسات السابقة
يتناول هذا الفصل األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة " درجة
استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في إقليم كوردستان – العراق من وجهة نظر معلمي
المرحلة األساسية" على جزئين أساسيين :األول موضوع المنصات التعليمية اإللكترونية ،ومفهومها،
وميزاتها وأدواتها والتحديات التي تواجهها ،والثاني استعراض ألهم الدراسات السابقة ذات الصلة
بموضوع الدراسة.

أول األدب النظري
المنصات التعليمية اإللكترونية
اعتبر الباوي وغازي ( )3118المنصات التعليمية اإللكترونية بيئة تفاعلية نشطة وحيوية تعمل
على توظيف تقنية الويب ودمج مميزات أنظمة إدارة نشر المحتوى االلكتروني مع شبكات التواصل
االجتماعي وتطبيقاته المختلفة ،ويتمكن من خاللها األساتذة من المحاضرات وتحديد األهداف،
وطرح التمارين ،واألنشطة التعليمية المتنوعة ،والتواصل مع الطلبة عبر تقنيات عديدة .وتساعد
المنصات التعليمية اإللكترونية على تبادل األفكار بين األساتذة والطلبة ،ومشاركة المحتوى
التعليمي للحصول على مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.
وعرفها يانجي وسيو ( )Yanjie & Siu, 2017على أنها مجتمعات افتراضية تدار من
ّ
امنا أم بغيره في العملية التعليمية
خاللها المعرفة باشتراك تبادلي بين المعلمين والطلبة اكان ذلك متز ً
التعلمية ضمن ماهو ميسر ومتاح من التسهيالت واالمكانات التي تقدمها المنصات.
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عرفها فير وهاريس وليون ( )Fair, Harris, León, 2017على أنها دورات تدريبية عبر
ّ
اإلنترنت تساعد المتعلمين في التسجيل المجاني فيها والتشارك في المحتوى التعليمي.
تعد منصات التعليم االلكتروني بيئة تعلم تفاعلية تعاونية تعمل على توظيف تكنولوجيا الويب
والشبكات االجتماعية وادارة المحتوى اإللكتروني مع تطبيقات االتصال والشبكات المختلفة ،وتتيح
للطلبة إمكانية الوصول إلى الدروس التعليمية بغض النظر عن الزمان أو المكان ،والقيام بالواجبات
وتنفيذ األنشطة التعليمية ،كما أنها تم ّكن المعلمين من القيام بنشر المحاضرات واجراء االختبارات
اإللكترونية وتوزيع األدوار بين الطلبة ،ونشر األهداف والتواصل مع الطلبة عبر العديد من
التقنيات ،األمر الذي يؤدي إلى تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة وكفاءة عالية ( Wang et al.,
.)2017
وعرفها ووو وشن ( )Wu & Chen, 2017بأنها :عبارة عن دورات عبر اإلنترنت تهدف إلى
مشاركة عدد غير محدود من المستخدمين ،وذلك بتقديم المواد الدراسية التقليدية مثل :المحاضرات
المصورة ،والفيديوهات ويتم تقديم العديد من الدورات التدريبية التفاعلية ،ومن خاللها يتم تقديم
وسائل تفاعل متعددة بين الطلبة أنفسهم والطلبة والمحتوى والطلبة واألساتذة .باإلضافة إلى ردود
فعل فورية على االختبارات واألسئلة التي يطرحها المستخدمين في لوحات النقاش.
بناء على ما سبق تعد المنصات التعليمية اإللكترونية أدوات تكنولوجية تستخدم في دعم
ً
العملية التعليمية وتمتاز بقدرتها على إيصال المحتوى للطلبة ،كما وتمتاز بالمرونة الموجودة فيها
حيث تتيح للطالب الدراسة منها في أي وقت ومن أي مكان ،وذلك باستخدام األجهزة الحديثة
كأجهزة الحاسوب واألجهزة اللوحية وأي جهاز يدعم هذه الفكرة.
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النظرية التصالية والمنصات التعليمية اإللكترونية
تعتمد المنصات التعليمية اإللكترونية على النظرية االتصالية التي طورها العالم Siemens
عام  ،3114وهي النظرية األكثر مناسبة ومالئمة للتعلم في العصر الرقمي "عصر التكنولوجيا"،
حيث تطرح مفهوم "التعلم الشبكي" وتتميز الشبكة بوجود "عقد" و "اتصاالت" مع هذه العقد ،في
حين أنها تقوم على فكرة أن الطلبة قادرون على تبادل المعرفة والمعلومات والبيانات والصور
ومقاطع الفيديو .تركز النظرية االتصالية على أن التعلم هو عملية اتصال تعتمد على تنوع اآلراء،
وأن تطورها أكثر أهمية وتعقيداً ،ويجب الحفاظ على عملية االتصال لتسهيل التعلم المستمر ،مثل
الترابط بين المجاالت واألفكار والمفاهيم (.)Alarios, Estevez, Fernandez, 2017
هذا وذكر المعارك ( )3113انه من الممكن توظيف النظرية االتصالية في عمليتي التعلم
والتعليم ،وذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة واألدوات وبيئات التعلم اإللكترونية .هذا
وقامت النظرية االتصالية بشرح عملية التعلم التي تحدث داخل بيئات التعلم اإللكترونية ،فالتعلم
هي المعرفة التي تحدث خارج المتعلم .ولتحصل المعرفة ال بد من تواصل الطالب مع محيطه
بغض النظر (بشري أم غير بشري) .هذا وتقوم النظرية االتصالية على  8مبادئ ،أهمها
(الغامدي:)3113 ،
 .1للحصول على معرفة البد من تنوع في اآلراء واالتجاهات.
 .3يشمل التعلم في النظرية االتصالية تكوين شبكة من مجموعة من النقاط ومصادر المعلومات.
 .2يحدث التعلم خارج المتعلم من خالل أدوات وبرامج وتطبيقات غير بشرية.
 .4تهتم النظرية االتصالية بالقدرة على التعلم وليس على محتوى التعلم.
 .3من الضروري أن يكون هنالك قنوات اتصال لتستمر العملية االتصالية.
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يكمن دور المعلم في النظرية االتصالية في تجهيز وتصميم بيئات تعلم تتيح للطلبة التفاعل
والتواصل ،كما أنه يسهّل استخدام أدوات وبرمجيات التعلم للطلبة ،كذلك يعمل على تكامل المحتوى
ووسائط التعلم المجانية والمفتوحة في عملية التعلم .أما عن دور المتعلم في النظرية االتصالية
فيتمركز على امتالكه على مقدرته على التركيز في مهام التعلم ،ومقدرته على االتصال باآلخرين
والتفاعل معهم ،كذلك قدرته على مواكبة أحدث المعلومات وقدرته على العمل باستقاللية في بيئات
التعلم المختلفة.
ميزات المنصات التعليمية اإللكترونية
نوهت العديد من الدراسات بفاعلية المنصات التعليمية اإللكترونية ألسهامها المثمر في تحسين
مخرجات التعليم وجودته ،نظ اًر لما تمتاز به من مزايا ( Tseng & Chen, 2020; Hakami,
 )2019ويمكن إدراج بعضاً منها:
 تقليل التكاليف بتهيئة أو بإعداد صفوف جديدة مع تقليل تشغيل الكهرباء والماء وغيرها منالمواد المستعملة ومن ثم فال حاجة ماسة إلى ارتياد المدارس والمراكز التعليمية تقليصا لتكاليف
التنقل الباهظة.
 إفساح المجال لجميع األفراد لالستفادة من مختلف الدورات المبثوثة على اإلنترنت وكسبالمهارات ،والتضلع بخبرات والتمرس بتجارب جديدة بعيدة عن قيود المدارس التقليدية وقواعده
اآلمرة.
 تكيفها ومرونتها وعدم تقيدها بوقت ملزم أو زمن يحد من الحرية إذ يستطيع األفراد التعلم أنىشاؤوا ووفقا لما يلبي رغباتهم.
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 استثمار الوقت بطلب المزيد من التعلم حتى تتقلص التفاعالت غير المجدية بين الطلبه بتقليلالدردشة واثارة األسئلة الزائدة التي ال تغني وال تعود بأي فائدة ذات جدوى.
 تنظيم التعليم بأكثر نجاعة وحيادية مع تقييم االختبارات وتقويمها موضوعيا وجعلها عادلة والتزامالدقة في إنجازات كل الطلبه.
 هي مسعف للبيئة بالتخلص من استخدام األوراق واألقالم التي تضر المجال البيئي برمته.وتتسم المنصات التعليمية اإللكترونية بمجموعة من المميزات األخرى أشار كلوديو وآخرون
( )Claudiu et al., 2020لها منها أنها مجانية االستخدام ،ومتاحة في جميع األوقات،
وتفاعلية ،وتوفر إمكانية استخدام البريد اإللكتروني الخاص للدخول إلى المنصة التعليمية
اإللكترونية ،وتتيح إمكانية تسجيل المحاضرات وتخزينها على شكل ملف فيديو ورفعها على نظام
 Learning Management Systemمما ُي ًس ِهل على المتعلمين مشاهدة المحاضرات والدروس
التعليمية بشكل متكرر.
وأشار (توباسيو ( ;)Topacio, 2018شن وآخرون ( ))Chen et al., 2020إلى ميزات
أخرى منها:
 القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الطلبة ،حيث تسمح المنصات التعليمية اإللكترونية لعددغير محدود اإللتحاق بها ،وبذلك تستطيع المنصات التعليمية اإللكترونية أن تحل مشاكل نفاد
المقاعد الدراسية في العديد من المؤسسات التعليمية ،فعدد الطلبة الذي تستطيع المنصات
التعليمية اإللكترونية استيعابه قد يصل إلى ماليين الطلبة ،وهذه أرقام كبيرة جداً.
 تفاعل أكبر وقدرة أفضل على التركيز :إذ تحتوي المنصات التعليمية اإللكترونية على العديد منأدوات التواصل والتفاعل ،حيث تسمح لملتحقيها بإجراء الدردشات والنقاشات وتبادل وجهات
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النظر ،مما يرفع من فرصة االستفادة من المواضيع المطروحة ،فيكتسب الطالب القدرة على
المناقشة والحوار وتكوين آراء صحيحة وقوية ،وفي المقابل تساهم هذه الدورات في مساعدة
الطلبة على التركيز والتذكر بشكل كبير ،حيث إن المنصات التعليمية اإللكترونية تحتوي على
عناصر متعددة لتعزيز فهم المحتوى المراد إيصاله للطلبة مثل أفالم الفيديو والمؤتمرات
الصوتية.
 التنوع بالتخصصات والمحتوى :حيث إن المنصات المفتوحة الهائلة اإللتحاق تستقطب طالباًمن مختلف المراحل التعليمية ،فيستطيع الطلبة الوصول لما يبحثون عنه ويتماشى مع مجال
دراستهم ،فتنوع المحتوى يميز هذه المنصات التي تستخدم نصوصاً وأصواتاً وصو اًر وتبني ذاكرة
أطول للحفظ ،كل هذه العوامل تساعد على جذب أعداد مختلفة وكبيرة من الطلبة.
ومن جهة أخرى أشار (جواندواردانا ()Gunawardhana, 2020؛ سيليك ())Celik, 2020
إلى عدد من الميزات الموجودة في المنصات التعليمية اإللكترونية ومنها:
 -1إدارة المحتوى :تتيح محتويات منصات التعليم االلكتروني للمستخدمين امكانية الوصول إلى
المحتوى التعليمي اإللكتروني سواء أكان مضافاً من قبل المستخدمين أم تم شراؤه تجارياً ،وعليه
فيمكن للمدرسين القيام بإنشاء مواد تعليمية وتخزينها مع تمكين الوصول إلى محتواها عبر
اإلنترنت.
 -3تخطيط المناهج :توفر منصات التعليم االلكتروني األدوات المطلوبة وسعة التخزين الالزمة
لتقييم الدروس ودعمها واعادة تخطيط العملية التعليمية.
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 -2التواصل :تتيح منصات التعليم االلكتروني عملية االتصال والتواصل ،بحيث توفر أدوات
متنوعة في أنظمتها عن طريق التواصل من خالل منتديات المناقشة والبريد اإللكتروني بطرائق
مباشرة وغير مباشرة بين الطلبة والمعلمين.
 -4اإلدارة :يشتمل نظام منصات التعليم االلكتروني على نظام إلدارة التعليم يتم عن طريقه متابعة
أيضا إلى إمكانية اإلطالع على
الطلبة ومراقبة تقدمهم من خالل اختبارات التقييم ،باالضافة ً
معلومات حول الطلبة ،مثل اإلطالع على مواعيد حضورهم وكذلك اإلطالع على محفظتهم
اإللكترونية.
التحديات التي تواجه المنصات التعليمية اإللكترونية
عددا من التحديات التي تحول دون نجاحه
يواجه تطبيق المنصات التعليمية اإللكترونية ً
وتحقيق الهدف منها في العملية التعليمية (شريف والدوالت .)3118 ،ولتحقيق تعليم أكثر فاعلية
وكفاءة بما يتناسب مع جيل العصر الرقمي كان ال بد من الوقوف أمام هذه التحديات والتي ذكر
( )Fair, Harris, León, 2017; Alyami, 2020أبرزها:
 التحديات البشرية بقلة المعلمين البارعين في المهارات التكنولوجية الالزمة للتعلم اإللكترونيوالجدارة باستخدام المنصات التعليمية اإلكترونيه.
 ارتفاع تكلفة إعداد البرمجيات الجيدة وندرة المختصين في تصميم المواد التعليمية بنمط التعلمالذاتي المسند بالوسائط التكنولوجية القابلة للتعلم إلكترونيا.
وذكر (وو وشن ()Wu & Chen, 2017؛ وانج وآخرون ( ))Wang et al., 2017أن من
أهم التحديات التي تواجه المنصات التعليمية اإللكترونية:
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 -1نقص الدافعية لدى المتعلمين ،فمن أكثر تحديات التعلم اإللكتروني هو النقص العام في تحفيز
المتعلم.
 -3حاجة كل من المعلمين والمتعلمين إلى مهارات تكنولوجية حتى يتمكنوا من استخدام شبكة
اإلنترنت والوصول إلى مقرراتهم.
 -2وجود معتقد لدى الطلبة واألهالي بأن التعليم من خالل المنصات التعليمية اإللكترونية غير
ٍ
مجد.
 -4عدم مناسبة المنصات التعليمية اإللكترونية لتدريس الطلبة جميع المواد الدراسية ،فهناك حاجة
لدى المعلمين لتدريس الطلبة بشكل وجاهي في المواد العملية.
جودة المقررات اإللكترونية في المنصات التعليمية اإللكترونية
تقيم جودة المقررات في المنصات
ذكر زانج وآخرون ( )Zhang et al., 2019عدة معايير ل ّ
التعليمية اإللكترونية مثل :المحتوى التعليمي ،الجانب التربوي والتمهيد للمقرر ،التفاعل ،والتناسق
والتناغم ،وسوف يتم التطرق لهذه المعايير على التوالي:
ٍ
بشكل جيد من قبل معلمي
المحتوى التعليمي :حيث يشترط أن يتم إعداد المحتوى التعليمي
المواد التعليمية في المدارس والجامعات ،فيقوموا بتقديم المادة التعليمية المتعلقة بمجال تخصصهم
بطرائق سلسة وسهلة ،ويشتمل المحتوى التعليمي على الوسائط المتعددة مثل الفيديو والروابط
التشعبية والملفات والنصوص.
الجانب التربوي والتمهيد للمقرر :ينبغي أن تحتوي المادة التعليمية على معلومات تمهيدية
للطلبة والهدف منها ومصادر التعلم والواجبات الدراسية المطلوبة منهم وطرق تقييمهم.
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التفاعل :ويتم تحقيق هذا المبدأ عن طريق أنواع التفاعل الثالث ،تفاعل الطالب مع أقرانه،
وتفاعل الطالب مع المعلم وأخي اًر تفاعل الطالب مع المحتوى.
التناسق والتناغم :حيث يشترط أن يكون موقع المنصة متناسقاً وجذاباً باإلضافة إلى وجود
التناغم بين العرض وبين توزيع المحتوى فيها ،وكذلك تحديد نوع الخطوط المستخدمة وحجمها في
الموقع ،وأن تكون األلوان المستخدمة مريحة للعين وغير مجهدة لها.
أدوات المنصات التعليمية اإللكترونية
شملت دراسة (جونزالز وريفاليا ودومينيكس ()Gonzalez, Rivallia, Domingues, 2019؛
كيزيلسيك ( ))Kizilcec, 2017على أهم األدوات التي تستخدمها المنصات التعليمية:
محاضرات الفيديو :لها في المنصات أنماط عرض مختلفة فيتم تسجيل المحاضرات ،وعادة ما
يكون وقت تشغيل مقاطع فيديو المحاضرة من ( )3إلى ( )11دقائق مع اختبارات قصيرة مضمنة
في الفيديو.
أدوات التقييم :يتم تقييم الواجبات بشكل أساسي من خالل استخدام أسئلة االختيار من متعدد
تلقائيا ،كما يتم تقييم مراجعة األقران حيث يقوم
تلقائيا أو مهام البرمجة المصنفة
التي يتم تقديرها
ً
ً
بناء على مجموعة قواعد تقييم محددة.
الطلبة أنفسهم بتقييم الواجبات وتقديرها ً
المنتديات :المكان الذي ينشر فيه الطلبة األسئلة ويرد عليهم الطلبة اآلخرون أو المعلمون،
وهي الطريقة الرئيسية لتفاعل الطلبة بين متلقي المقرر الدراسي والمعلمين .وتتكون عادة من
مناقشة عامة ومناقشة خاصة بالموضوع ومالحظات الدورة التدريبية وسالسل المالحظات الفنية.
ويتم تقديمها للطلبة على شكل ملفات  Wordأو .PDF
مواد للقراءةّ :
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جلسات فيديو حية :باإلضافة إلى المحاضرات األسبوعية ،هناك جلسات فيديو حية مع مدرس
المادة ،عبر استخدام مؤتمرات الفيديو.
األنشطة :يتم تقديم مجموعة من األنشطة التعليمية ،بهدف السماح للطلبة باختبار فهمهم
للمحتوى.
وسائل التواصل الجتماعي :يتم تشجيع الطلبة على مواصلة مناقشاتهم على صفحات
مخصصة على منصات وسائط اجتماعية مثل  Facebookو .Google+
استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية
تساهم بيئات المنصات التعليمية اإللكترونية في انشاء بيئات تعليمية وتكنولوجية آمنة تساهم
في المشاركة الفعالة والتواصل ،وتعتبر المنصات التعليمية األلكترونية منصات اجتماعية سهلة
االستخدام بالنسبة للمعلمين وللطلبة على حد سواءـ وتساهم في تطوير مهارات المشاركة في التعلم
تقدم المنصات التعليمية اإللكترونية المحتوى اإللكتروني بشكل
والتواصل اإللكتروني للطلبة ،حيث ّ
ج ّذاب ومثير لدافعية الطلبة ،وتكون المواد التعليمية فيه منظمة بشكل يساعد الطلبة على الوصول
مقدم
ويلبي أنماط التعلّم المختلفة لدى الطلبة ،فالمحتوى التعليمي فيها يكون ّ
للمحتوى الرقميّ ،
ومبسط مناسب لجميع الطلبة (الطوالبة والكراسنة والعنزي.)3118 ،
مجزئ
بشكل ّ
ّ
كما ويعتمد المعلمين من خالل المنصات التعليمية اإللكترونية للتواصل مع طلبتهم عبر
األدوات المتنوعة التي تقدمها المنصات كالرسائل اإللكترونية ،والمنتديات ،واإلشعارات ،والفصول
اإلفتراضية .ومن جهة أخرى فيما يتعلق باستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية فهي توفّر العديد
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
تقدم الطالب (العنيزي.)3117 ،
معرفة الطالب بشكل قبلي أو خالل الحصص التعليمية ،ومتابعة ّ
منصة (اي وانه) ""Ewane
عملت منظمة اليونسكو ومع بدء جائحة كورونا مع و ازرة التربية في إقليم كوردستان-العراق
واالتحاد األوروبي ،لضمان استم اررية العملية التعليمة وعدم انقطاعها ،والوصول إلى جميع الطلبة
وتمكينهم من التعلم عن ُبعد ،حيث بلغ عدد الطلبة الذين تضرروا بسبب الجائحة ()1782111
ط ٍ
الب في إقليم كوردستان – العراق .فقامت اليونسكو بتقديم دعم لو ازرة التربية في إقليم كوردستان-
العراق في ترقية وتركيب أجهزة خوادم في و ازرة التربية بهدف زيادة قدرة المنصة اإللكترونية الجديدة
التي أطلق عليها منصة (اي وانه) " "Ewaneوالتي يقصد بها (الدرس اإللكتروني) (رابط المنصة:
 ،)www.ewane.krdوذلك لضمان وصول جميع الطلبة من مرحلة التعليم االساسي حتى
الثانوي (الشكل .)1

الشكل  .2واجهة منصة اي وانه التعليمية ""Ewane
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وقد أتاحت منصة اي وانه " "Ewaneللطلبة التعلم عبر اإلنترنت ومن مختلف المراحل
التعليمية (األساسية واإلعدادية والمهنية) وساعدتهم على متابعة دروسهم في جميع المواد ،هذا
مختصين (الشكل  .)3وتتوفر المنصة باللغات
وتوفّر المنصة فيديوهات مسجلة من قبل معلمين
ّ
الكردية

السورانية

والبادينية

والعربية

واإلنجليزية

والتركمانية

والسريانية

(.)Humanitarian Response, 2020

الشكل  .0فيديو تعليمي مقدم على منصة (اي وانه) ""Ewane
واعتمدت منصة (اي وانه) " "Ewaneعلى نظام " E-Parwardaعبارة عن نظام مشابه
لنظام الـ  "Emisبشكل كبير ،والذي سمح لمنصة (اي وانه) " "Ewaneمن إنشاء كلمة مستخدم
وكلمة المرور لجميع الطلبة والمعلمين في إقليم كوردستان .هذا وتتمتع المنصة بالقدرة على متابعة
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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الرياضيات للصف الرابع العلمي لموضوع اللوغاريتم بنسبة  %31أو أكثر أو أقل حسب كل
طالب ،ووفقًا للبيانات الرسمية وحتى تاريخ /10آيار ،3131/فإن أكثر من ( )311111طالب
قاموا بالتسجيل في منصة اي وانه ".)UNESCO, 2020b( "Ewane
عالوة على ذلك قامت و ازرة التربية في حكومة إقليم كوردستان -العراق بربط منصة (اي وانه)
بمايكروسوفت تيمز والتي منحت المعلمين قدرة التواصل مع الطلبة عن طريق الدردشة النصية
والصوتية والمرئية مما يتيح الطلبة قدرة التواصل مع معلميهم في المدرسة.
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ثانيا :الدراسات السابقة ذات الصلة
يتضمن هذا الجزء عرض للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،وسيتم عرضها
حسب التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث:
أجرت الرشيدي ( )3118دراسة تهدف إلى التعرف على واقع استخدام معلمات الحاسب اآللي
للمنصات التعليمية اإللكترونية في التدريس واتجاهاتهن نحوها والمعوقات التي تواجههن للمرحلتين
المتوسطة والثانوية في مدينة الرياض للعام  .1428/1427واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي،
واعتمدت االستبانة أداة لجمع البيانات وتم توزيعها إلكترونيا حيث بلغت عينة الدراسة ()781
معلمة وأظهرت النتائج موافقة المعلمات على استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية بدرجة كبيرة،
وكان من أبرز معوقات استخدامها هي تلك المرتبطة باإلدارة المدرسية ويليها المعوقات المرتبطة
بالمناهج الدراسية ،ثم المعوقات المرتبطة بالمعلمات وآخرها معوقات مجال االستخدام المتعلق
بمهارات الطالبات.
أجرى الطوالبة والكراسنة والعنزي ( )3118دراسة هدفت إلى التعرف على أثر المنصات
التعليمية اإللكترونية في تعزيز قيم المواطنة لطالبات المرحلة الثانوية السعودية للعام
 .3117/3116وبلغت عينة الدراسة ( )484طالبة وتم استخدام المنهج شبه التجريبي ،وقام
الباحثون ببناء أداة االختبار للوصول إلى هدف الدراسة .وأظهرت النتائج وجود أثر ذي داللة
إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في أثر استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في تعزيز قيم
المواطنة لطالبات المرحلة الثانوية السعودية.
بحثت دراسة حكيمي ( )Hakami, 2019إلى تحديد وتقييم فعالية دمج منصة التدريس في
نظام التعلم التقليدي لتدريس دورة تدريبية وجهًا لوجه .وقد بحث في آراء طالب كلية شرورة للعلوم
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بناء على خبراتهم التعليمية في بيئة التعلم الهجين ،تكونت عينة
واآلداب حول الفوائد والتحديات ً
طالبا وطالبة في كلية شرورة في نجران للعام الدراسي  .3113/3118وتم
الدراسة من (ً )231
استخدام المنهجين الكمي والنوعي لإلجابة على أسئلة البحث ،اعتمدت الدراسة على أداتي
االستبانة والمقابلة ،وأظهرت الدراسة النتائج التالية :منصة التعليم كمصدر جديد للتعلم ،تدعم
التدريس والتعلم في بيئة تعلم مختلطة ،يمكن استخدامه لدعم التعلم التقليدي ،يحب الطلبة ويهتمون
أخير ،فإن معظم التحديات التي تؤثر على بيئة MOOC
ببيئة التعلم الهجينة  ،MOOCو ًا
المختلطة هي اتصاالت اإلنترنت المنخفضة  /منخفضة السرعة والوقت المحدود للمناقشة في
المنصة.
كما وسعت دراسة راو وساها ( )Rao & Saha, 2019تقييم منصة التعلم الذكية ،إذ تقوم
منصة التعلم بالعديد من المهام بما في ذلك التحديد التلقائي للمصطلحات والمفاهيم المهمة ،وتحديد
الجمل المشكوك فيها ،وتصور المفاهيم األساسية من خالل الصور ذات الصلة ،واجراء اختبار
طالبا
تكونت عينة الدراسة من (ً )31
وهمي لبناء الثقة ،هذا ّ
وتم االعتماد على المنهج الوصفي ،و ّ
من طلبة الصف التاسع ،قدموا مالحظات على النظام من خالل استبيان .تظهر كل من نتائج
مرضيا.
أداء
ً
التقييم القائم على الخبراء البشريين والقائم على االستبيان أن المنصة تقدم ً
وكان الهدف من دراسة جونزالز وريفاليا ودومينيكس ( Gonzalez, Rivallia, Domingues,

 )2019اكتشاف تصورات الطلبة من مدرسة التعليم حول استخدام منصة التعلم لتحسين العملية
التعليمية في التعليم العالي عن بعد .تم تطبيق دراسة وصفية بمنهج مختلط (كمي ونوعي)،
البا من الجامعة الوطنية اإلسبانية للتعليم عن بعد للعام
واشتملت عينة الدراسة على ( )111ط ً
الدراسي  ،3113/3118وقاموا بإجراء المقابالت واالستبانات معهم ،وأظهرت النتائج قيماً إيجابية
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في األبعاد المختلفة التي تم تحليلها )1( :دور منصة التعلم في التعليم عن بعد )3( ،تعليم منصة
تعلم التصميم )2( ،التفاعل التعليمي من خالل منصة التعلم )4( ،منصة التعلم والمهنية ممارسة.
هدفت دراسة الثبيتي ( )3131إلى الكشف عن مدى فعالية استخدام المنصات التعليمية
اإللكترونية في تعلم اللغة اإلنجليزية ،وكيف يمكن لعدد من العوامل كالعمر والجنس والمستوى
التعليمي والمهنة وعدد الدورات التي تم الحصول عليها أن تؤثر على هذا التعلم ،تم اعتماد المنهج
الوصفي ،وتم توزيع مجموعتين من االستبيانات على المتعلمين ،وبلغت عينة الدراسة ( )313طالباً
وطالبة ،وخلصت النتائج إلى أن استخدام دورات اللغة اإلنجليزية عبر اإلنترنت التي قدمتها مبادرة
فعاال في زيادة معرفة المتعلم ومهاراته في اللغة اإلنجليزية.
إتقان اللغة اإلنجليزية في المنصة كان ً
وتبين أن عوامل العمر والجنس والمستوى التعليمي والمهنة ليس لها أي تأثير على النتائج.
هدفت دراسة المالكي والداغستاني ( )3131إلى التعرف على دور المنصات التعليمية
االلكترونية في النمو المهني لمعلمات رياض األطفال والتعرف على معوقات استخدامها في العملية
التعليمية تم اجراء هذه الدراسة في الرياض في الفصل الدراسي الثاني للعام .1423 / 1428
بلغت عينة الدراسة ( )313معلمة من معلمات رياض األطفال تم استخدام المنهج الوصفي
المسحي واعتمدت االستبانة كأداة للدراسة وبينت النتائج أن ممارسة معلمات رياض األطفال
المنصات التعليمية االلكترونية بلغت ( )%87.3وذلك عند توفير بيئة تعليمية تتسم بالمرونة
واستخدام الطرق المختلفة لعرض المعلومات وأيضا وجود معوقات في استخدام المنصات التعليمية
اإللكترونية بلغت نسبتها ( )%78.3تتمثل بقلة الموارد المالية ،ضعف شبكة اإلنترنت وضعف
البرامج التدريبة الخاصة.
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هدفت دراسة اليامي ( )Alyami, 2020إلى استعراض أبرز منصات الموارد التعليمية في
المملكة العربية السعودية للعام الدراسي  ،3131/3113والتعرف على واقع التعاون وأفضل سبل
التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام من منظور المتخصصين والجهات المعنية.
اعتمدت المنهج التحليلي الوصفي .وغطت مجموعة من المتخصصين والجهات المعنية بالتعلم
اإللكتروني من مؤسسات التعليم العالي والعامة .وطبقت الدراسة استبانة على عينة قوامها ()144
مشاركاً من مؤسسات التعليم العالي و ( )237مشاركاً من مؤسسات التعليم العام.
هدفت دراسة سيليك ( )Celik, 2020إلى تقييم منصات التعلم اإللكتروني في التربية
الرياضية ،والبحث في التحديات التي يواجهها األشخاص الذين يشاركون في التعلم اإللكتروني في
الرياضة والتعليم الرياضي في الب ارزيل للعام الدراسي  ،3131/3113وقد اعتمدت الدراسة على
المنهج التحليلي الوصفي ،واعتمدت على أداة االستبانة .وقدمت تحليالً نقدياً لكيفية تأثير التعلم
تم تضمين ( )21ورقة لمجموع ( )131مشاركا .لقد تبين أن
اإللكتروني على عالم الرياضة .كما ّ
تدريب الكابتن أكثر فائدة من المجاالت األخرى (مدرس الرياضة ،اإلدارة الرياضية ،القيادة
الترفيهية) في التدريب الرياضي عبر اإلنترنت.
سعت دراسة شن وآخرون ( )Chen et al., 2020إلى التحقيق في وجهات نظر ( )124من
طالب الجامعة المفتوحة األسترالية ذات التخصصات المتعددة للعام الدراسي  ،3131/3113من
طالبا
خالل استطالع عبر اإلنترنت ومقابالت متابعة ،وكانت عينة الدراسة عبارة عن (ً )131
وطالبة .كشفت النتائج عن تصورات الطلبة اإليجابية حول المنصات التعليمية اإللكترونية كوسيلة
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
الدردشة الصوتية واستفسروا عن مالءمة تقنية المنصات التعليمية وتوقيت مالحظات المحاضر.
ورّكزت دراسة كلوديو وآخرون ( )Claudiu et al., 2020على تحديد الطريقة التي تمكنت
بها الجامعات الرومانية من توفير المعرفة أثناء جائحة فيروس كورونا للعام الدراسي
 ،3131/3113وقامت الدراسة بتحليل تصور الطلبة فيما يتعلق بالتعلم عبر اإلنترنت ،وقدرتهم
وتم
على استيعاب المعلومات ،واستخدام منصات التعلم اإللكتروني ،استخدم المنهج الوصفيّ ،
طالبا من
إجراء مسح عبر اإلنترنت باستخدام استبيان إلكتروني ،تم جمع البيانات من (ً )763
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
المنصات التعليمية اإللكترونية ،يليها افتقار المعلمين للمهارات التقنية وأسلوبهم التدريسي الذي تم
تكييفه بشكل غير صحيح مع بيئة اإلنترنت.
هدفت دراسة انبينج ونومنيان ( )Inpeng & Nomnian, 2020إلى البحث في استخدام
المنصات التعليمية المتمثلة في منصة  Facebookفي برنامج تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة
أجنبية من أجل تعزيز أهداف الطلبة في محو أمية اللغة اإلنجليزية والمعرفة التربوية ومهارات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وتم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ،وتم الحصول على
البيانات من أداة االستبانة والمقابالت ،واستخدمت هذه الدراسة إطار عمل  TPACKمع
 Facebookلقياس معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية قبل الخدمة في تايالند من خالل
االستطالع .للحصول على وجهات نظرهم وآرائهم ،تم إجراء مقابالت جماعية مركزة ومقابالت شبه
منظمة مع معلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية قبل الخدمة ومدربي المعلمين .كشفت نتائج الدراسة
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على أنه كان مدرسو اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية قبل الخدمة التايالنديين قادرين على إجراء
دروس اللغة اإلنجليزية باستخدام  Facebookعلى مستوى ٍ
عال؛ لكنهم احتاجوا إلى مهارات
تكميلية للتدريس عبر اإلنترنت من مدربي المعلمين ،كما ولم يتمكن معظم مدربي المعلمين من
نادر ما استخدموا  Facebookكأداة تعليمية.
تقديم مثل هذه المهارات ألنهم ًا
كما هدفت دراسة جيمينيز ( )Jimenez, 2020لتحديد تأثير مصادر التعلم اإللكتروني
يبيا من البحث ،وشارك فيها ما
نوعا تجر ً
السياقية كأدوات لمنصة أكاديمية أقوى .استخدمت الدراسة ً
طالبا في التجربة باستخدام أخذ العينات العنقودية في الفلبين للعام الدراسي
مجموعه ()181
ً
 .3131/3113بالنسبة لألداة ،استخدمت هذه الدراسة مصادر التعلم التكميلية ،وجدت التجربة أن
استخدام مصادر التعلم اإللكتروني السياقية في تدريس الرياضيات لمتعلمي الصف الثالث له تأثير
أيضا أن استخدام موارد التعلم
كبير على زيادة األداء األكاديمي للمتعلمين .وقد أثبت هذا
ً
اإللكتروني السياقية يزيد من األداء األكاديمي للمتعلمين .انشأت األدوات اإللكترونية التي قدمها
المعلم بيئة تعليمية سليمة إلتقان أقل الكفاءات المكتسبة.
سعت دراسة الي وآخرون ( )Lai et al., 2020إلى الكشف عن أثر مشاركة العمل المدرسي
عبر اإلنترنت التي ينظمها المعلمون على منصة قائمة على وسائل التواصل االجتماعي
 ،Seesawفي تعلم مجموعة من طالب المدارس االبتدائية ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي،
وكشفت الردود على االستطالع من ( )227من طلبة المدارس االبتدائية في احدى مدن الصين
للعام الدراسي  ،3131/3113كان للطلبة تصورات إيجابية عن تأثير مشاركة العمل المدرسي على
التعلم .وكشف تحليل نمذجة المعادلة الهيكلية إلجابات االستطالع أن مشاركة العمل المدرسي عبر
اإلنترنت أثر على تعلم الطلبة الفردي بشكل أساسي من خالل التصورات المعززة لقيمة المشاركة
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عبر اإلنترنت للتعلم من مراجعة األقران ،والتي أثرت على جهود المتعلمين في العمل المدرسي.
أثرت الجهود المبذولة في هذا المجال بشكل إيجابي على الكفاءة الذاتية للطالب في التعلم .وتشير
النتائج إلى أن معلمي المدارس االبتدائية يجب أن يستفيدوا بنشاط من وظيفة المشاركة لوسائل
أيضا على أهمية تعزيز مراجعة األقران
التواصل االجتماعي لتسهيل تعلم الطلبة .كما أكدت النتائج ً
وتصورات الطلبة لقيمتها من أجل تعظيم إمكانات التعلم لمشاركة العمل المدرسي عبر اإلنترنت
لطالب المدارس االبتدائية.
بحثت دراسة ناديا ( )Nadia, 2020في المنصات التعليمية اإللكترونية األكثر فعالية في
تم استخدام المنهج
تعليم اللغة اإلنجليزية للطلبة في ظل جائحة كورونا في دولة الجزائر ،حيث ّ
الوصفي وأداة الدراسة كانت االستبانة لتحقيق هدف الدراسة ،وأخذ بآراء المستجيبين حول أكثر
المنصات استخداماً في ظل الجائحة من بين المنصات االجتماعية مثل  FacebookوTwitter
و Whatsappو YouTubeو ،Instagramباإلضافة إلى العديد من المنصات التعليمية
اإللكترونية التي وضعتها و ازرة التعليم العالي الجزائرية مثل  Moodleوالتي تقدم الخدمات نفسها
للمتعلمين ولكن في بيئة أكاديمية .أجرت الباحثة دراسة مع طالب السنة األولى ماجستير في اللغة
اإلنجليزية كلغة أجنبية وثمانية مدرسين للغة اإلنجليزية في جامعة صيدا للعام الدراسي
 3131/3113الجزائر ،جمعت الباحثة البيانات من خالل استبيان ومقابلة .إذ كشفت النتائج أن
نظر لتحفيز الطلبة .كانت األداة
استخداما لألغراض التعليمية هي ً Facebookا
األداة األكثر
ً
أيضا أن الطلبة يفضلون التفاعل وجهًا لوجه في الفصل
الثانية منصة  .Moodleوأظهر التحليل ً
أيضا أن الطلبة متحمسون الستخدام
الدراسي والنشرات أكثر من التعلم االفتراضي .أظهرت النتائج ً
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كل من  SNSsمثل  Facebookو YouTubeوالمنصات التعليمية مثل  Moodleكمواد تعليمية
تكميلية.
وأخي اًر ،بحثت دراسة أونيما وآخرون ( )Onyema et al., 2020في تأثير منصات التعلم
اإللكتروني على اهتمام الطلبة وتحصيلهم األكاديمي ،اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي،
وشارك ما مجموعه ( )31من طلبة علوم الحاسوب على مستوى مؤسسة التعليم العالي في الدراسة
من نيجيريا للعام الدراسي  .3131/3113تم تقسيم العينة إلى مجموعتين رئيسيتين :المجموعة
التجريبية (ن  )33والمجموعة الضابطة (ن  .)33تم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام منصة
التعلم اإللكتروني ،بينما تم تدريس المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية ،وتم استخدام أداة
االختبار ،وأظهرت نتيجة االختبار البعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التحصيل
األكاديمي للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ،لصالح المجموعة التجريبية بعد المعالجة.

ثالثا :التعقيب على الدراسات السابقة
في هذا الجزء سيتم تحديد موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ،وذلك بتحديد بماذا
اتفقت مع الدراسات السابقة وبماذا اختلفت ،وبماذا امتازت عنهم ،وذلك من حيث (الهدف،
المنهجية ،األدوات):
هدف الدراسة
من حيث هدف الدراسة ،تنوعت أهداف الدراسات السابقة فمنها من حدد أثر استخدام
المنصات التعليمية اإللكترونية ،ومنها هدف إلى معرفة فعالية استخدام المنصات التعليمية
اإللكترونية ،والبعض اآلخر لمعرفة دور استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية ،فقد هدفت
الدراسات السابقة مثل دراسة الرشيدي ( )3118إلى التعرف على واقع استخدام معلمات الحاسب
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اآللي للمنصات التعليمية اإللكترونية في التدريس واتجاهاتهن نحوه ،وهدفت دراسة الطوالبة
والكراسنة والعنزي ( )3118إلى التعرف على أثر المنصات التعليمية اإللكترونية في تعزيز قيم
المواطنة لطالبات المرحلة الثانوية السعودية.
كما وهدفت دراسة حكيمي ( )Hakami, 2019إلى تحديد وتقييم فعالية دمج منصة التدريس
 MOOCفي نظام التعلم التقليدي لتدريس دورة تدريبية وجهًا لوجه ،ودراسة راو وساها ( & Rao
 )Saha, 2019هدفت إلى تقييم منصة التعلم الذكية ،تقوم منصة التعلم بالعديد من المهام بما في
ذلك التحديد التلقائي للمصطلحات والمفاهيم ،وهدفت دراسة سيليك ( )Celik, 2020إلى تقييم
منصات التعلم اإللكتروني في التربية الرياضية.
منهجية الدراسة
اتفقت الدارسة الحالية في اعتمادها على المنهج المختلط  Mixed Methodsلدمج البيانات
الكمية والنوعية لتحقيق أهداف الدراسة ،مع دراسة كل من حكيمي ()Hakami, 2019؛ جونزالز
وريفاليا ودومينيكس ()Gonzalez, Rivallia, Domingues, 2019؛ انبينج ونومنيان
)Inpeng & Nomnian, 2020؛ واختفلت الدراسة الحالية مع (الطوالبة والكراسنة والعنزي
( )3118؛ جيمينيز ( ))Jimenez, 2020في اعتمادهم للمنهج شبه التجريبي.
أداتي الدراسة
اتفقت الدارسة الحالية في اعتمادها على أداة الدراسة األولى االستبانة مع دارسة كل من
(الرشيدي ()3118؛ راو وساها ()Rao & Saha, 2019؛ الثبيتي ()3131؛ سيليك ( Celik,
 ،)2020اليامي ()Alyami, 2020؛ الي وآخرون ()Lai et al., 2020؛ اختفلت الدراسة
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الحالية مع (الطوالبة وآخرون ))3118؛ جيمينيز ( ))Jimenez, 2020في اعتمادهم على
اإلختبار التحصيلي.
ومما سبق فإن الباحثة – على حد علمها – ترى بأن هذه الدراسة قد تكون األولى التي تبحث
في درجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية من وجهة نظر معلمي المرحلة االساسية في إقليم
كوردستان العراق ،إذ اقتصرت أغلب الدراسات السابقة على دراسة المنصات التعليمية اإللكترونية
على طلبة المدارس أو الجامعات ،وتتميز من جهة أخرى باستخدامها المنهج المختلط.
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الفصل الثالث:

الطريقة واإلجراءات
يتضمن هذا الفصل عرضاً لمنهجية البحث المستخدم ومجتمع الدراسة وعينتها واألداة
ّ
المستخدمة في جمع المعلومات مع التحقق من صدقها وثباتها والمعالجات اإلحصائية التي
استخدمت لتحليل النتائج وفيما يلي عرض لذلك:

منهج الدراسة
إنطالقاً من طبيعة الدراسة والمعلومات المطلوبة لإلجابة عن أسئلتها وتحقيق أهدافها استخدم
المنهج المختلط ) (Mixed Methodلمالئمته لموضوع الدراسة.

مجتمع الدراسة
يتضمن مجتمع الدراسة جميع معلمي ومعلمات المرحلة األساسية في جميع مدارس إقليم
كوردستان (أربيل ،السليمانيه ،دهوك) ،حيث بلغ عدد المعلمين في إقليم كوردستان (أربيل،
السليمانيه ،دهوك) حسب و ازرة التربية هو ( )77414معلماً ومعلمة وكان عدد المعلمين الذكور
معلما ،بينما بلغ عدد المعلمات اإلناث ( )43881معلمة (الملحق .)1
(ً )21322

عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ( )413معلماً ومعلمة من معلمي المرحلة األساسية في إقليم
وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية وذلك بالرجوع إلى جدول
كوردستان (أربيل ،السليمانيه ،دهوك)ّ ،
وتم توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها
كيرجسي ومورغان (ّ ،)Krejcie & Morgan, 1970
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(الجنس ،الخبرة العملية) ،كما تم استخدام العينة القصدية لـ ( )13معلماً ومعلمة ألداة المقابلة ممن
أبدوا رغبتهم في عمل مقابالت معهم.
جدول ()2
التك اررات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة
الفئات

التكرار

النسبة

ذكر

161

28.8

أنثى

333

61.3

أقل من ( )3سنوات

125

30.3

( )11 – 3سنوات

103

25.0

أكثر من ( )11سنوات

184

44.7

412

100.0

الجنس

الخبرة العملية

المجموع

يظهر الجدول ( )1توزريع أفراد العينة حسب متغيراتها ،حيث كانت نسبة الذكور (،)%28.8
أما نسبة االناث فكانت ( .)%61.3ومن حيث الخبرة العملية فكانت النسبة األعلى ألكثر من
( )11سنوات بنسبة ( )%44.7وتليها أقل من ( )3سنوات بنسبة ( )%21.2وأخي ار من ()11-3
سنوات بنسبة (.)%33.1

أداتا الدراسة
لتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام أداتين
األداة األولى :الستبانة
ألغراض تحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أداة االستبانة لقياس درجة استخدام المنصات
التعليمية اإللكترونية من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية في إقليم كوردستان ،بعد االطالع
على األدب النظري والدراسات السابقة كدراسة الرشيدي ( ،)3118حيث شملت االستبانة األولية
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على ( )31فقرة موزعين على ( )3محاور (وجهة نظر المعلم ،أساليب التقييم ،الوسائل التعليمية،
البيئة التعليمية ،المحتوى التعليمي).
قامت الباحثة بتعديل االستبانة واستخراجها بصورتها النهائية وذلك من بعد عرضها على ()11
محكمين مختصين في تكنولوجيا التعليم وصياغة فقراتها بلغة بسيطة ،واضافة عدد من الفقرات
والغاء بعضها إلى أن أصبحت اإلستبانة في صورتها النهائية ( )42فقرة (ملحق .)4
تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة ،بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة
واحدة من بين درجاته الخمس (أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة) وهي تمثل
رقمياً ( )1 ،3 ،2 ،4 ،3على الترتيب ،وقد تم اعتماد المقياس التالي ألغراض تحليل النتائج:
من 3.22 -1.11

قليلة

من 3.11 -2.68

كبيرة

من 2.67 -3.24

متوسطة

وقد تم احتساب المقياس من خالل استخدام المعادلة التالية:

)الحد األعلى للمقياس ( - )3الحد األدنى للمقياس ( /))1عدد الفئات المطلوبة ()2
=( 1.22= 2/)1-3

ومن ثم إضافة الجواب ( )1.22إلى نهاية كل فئة.

صدق األداة
ألغراض الدراسة الحالية تم التحقق من صدق أداة اإلستبانة من خالل صدق المحتوى ،حيث
محكمين من المختصين في تكنولوجيا
تم استخراج صدق المحتوى من خالل عرضها على ()11
ّ
التعليم (ملحق  )3عن طريق توجيه خطاب تحكيم لهم (ملحق  ،)2وذلك من أجل التحقق من مدى
مناسبة العبارات إزاء كل محور ،ومدى صالحية العبارات في قياس ما وضعت له ،ومدى وضوح
األبعاد المتضمنة في االستبانة ،والتأكد من الصياغة العلمية للعبارات.
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تم صياغة بعض
وبعد االنتهاء من تحكيم االستبانة واجراء التعديالت التي اقترحها المحكمونّ ،
العبارات وتعديل أخرى ،واستبدال بعضها ،إلى أن أصبحت اإلستبانة في صورتها النهائية ()42
فقرة (ملحق  )4صالحة للتطبيق على عينة الدراسة بعد التحقق من الثبات لها .وقد راعت الباحثة
عند صياغة عبارات االستبانة االعتبارات التالية:
 صياغة العبارات بلغة بسيطة واضحة ومركزة تركي اًز تاماً ،حتى تكون سهلة الفهم. مراعاة وقت المستجيب ،بحيث ال تأخذ اإلجابة على عبارات االستبانة وقتاً أطول من الالزم.صدق البناء
الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس ،استخرجت معامالت ارتباط كل فقرة وبين الدرجة
الكلية ،وبين كل فقرة وارتباطها بالمجال التي تنتمي إليه ،وبين المجاالت ببعضها والدرجة الكلية،
معلما ومعلمة ،وقد تراوحت
في عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من ()21
ً
معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين ( ،)1.34-1.36ومع المجال ()1.33-1.68
والجدول التالي يبين ذلك.
جدول ()0
معامالت الرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية والمجال التي تنتمي إليه
رقم

الفقرة

معامل

الرتباط

معامل

الرتباط

رقم

الفقرة

معامل

الرتباط

معامل

الرتباط

رقم

الفقرة

معامل

الرتباط

معامل

الرتباط

مع المجال

مع األداة

مع المجال

مع األداة

مع المجال

مع األداة

**.75

**.71

**.81

**.73

31

1

**.83

**.82

16

**.80

**.87

32

**.86

3

**.84

**.80

17

**.89

33

**.91

**.87

2

**.83

**.78

18

**.78

**.81

**.86

**.85

4

**.72

**.71

19

**.84

**.82

34

**.87

3

**.70

**.71

20

**.90

**.86

35

**.89

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

معامل

الرتباط

الرتباط

رقم
الفقرة

معامل

معامل

الرتباط

الرتباط

رقم
الفقرة

معامل

معامل

الرتباط

الرتباط

مع المجال

مع األداة

مع المجال

مع األداة

مع المجال

مع األداة

**.95

**.93

**.87

**.76

38

8

**.89

**.86

23

**.94

**.88

39

**.93

9

**.93

**.89

24

**.83

40

**.91

**.90

10

**.88

**.86

25

**.87

**.86

**.69

**.67

11

**.81

**.86

26

**.87

**.85

41

**.70

12

**.72

**.67

27

**.88

**.81

42

**.70

**.82

13

**.86

**.89

28

**.90

**.79

43

**.83

14

**.76

**.78

29

**.86

**.91

15

**.80

**.78

30

**.68

**.56

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

وتجدر اإلشارة إلى أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا،
ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.
كما تم استخراج معامل ارتباط المجال بالدرجة الكلية ،ومعامالت االرتباط بين المجاالت
ببعضها والجدول التالي يبين ذلك.
جدول ()3
معامالت الرتباط بين المجالت ببعضها وبالدرجة الكلية
المحتوى

البيئة

الوسائل

التعليمي

التعليمية

التعليمية

أساليب التقييم

المحتوى التعليمي

1

البيئة التعليمية

**.902

1

الوسائل التعليمية

**.893

**.882

1

أساليب التقييم

**.921

**.919

**.942

1

درجة الستخدام

**.975

**.947

**.956

**.978

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

درجة
الستخدام

1
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يبين الجدول ( )2أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا ،مما
يشير إلى درجة مناسبة من صدق البناء.

ثبات أداة الدراسة
للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،فقد تم التحقق بطريقة االختبار واعادة االختبار ()test-retest
مكونة من
بتطبيق المقياس ،واعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة ّ
( )21معلماً ومعلمة ،ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم في المرتين.
وتم أيضاً حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا ،والجدول
رقم ( )4يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة
الكلية واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
جدول ()4
معامل التساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجالت والدرجة الكلية
المجال

ثبات اإلعادة

التساق الداخلي

المحتوى التعليمي

0.91

0.85

البيئة التعليمية

0.87

1.82

الوسائل التعليمية

0.88

1.82

أساليب التقييم

0.90

0.81

درجة االستخدام

0.91

0.92

 -0األداة الثانية :المقابلة
يتم جمع البيانات النوعية والمعلومات التي
قامت الباحثة باستخدام المقابالت المفتوحة حتى ّ
تكمل البيانات التي جمعتها في األداة األولى (االستبانة) وذات الصلة بمتغيرات الدراسة ،حيث
تم ّكن المقابالت الباحثين من جمع المعلومات بطريقة مباشرة من مصادرها األولية ،ومن خالل
اطالع الباحثة على الدراسـات ذات الص ـلة كدراسة ( .)Zhang et al., 2019فقد تك ـ ّونت المق ـابلة
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من سؤالين يدوران حول محاور االستبانة ،السؤال االول :درجة استخدام المنصات التعليمية
اإللكترونية في إقليم كوردستان من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية؟ ومن السؤال الثاني :ما
يتم تدعيم
هي التحديات التي واجهتكم خالل استخدام المنصات التعليمية االلكترونية؟ وذلك حتى ّ
نتائج الدراسة.
وللتأكد من صدق األداة ،تم اجراء المقابالت الشخصية وتدوين استجابات أفراد العينة الذين
تم إجراء هذه المقابالت مع عدد من المعلمين البالغ
تمت مقابلتهم وعرضها على المشرف ،حيث ّ
عددهم ( )13بواقع ( )3معلمات و( )6معلمين من عينة الدراسة ممن أبدوا رغبتهم عند االستجابة
وتم رصد البيانات وتسجيلها لالستفادة منها في
باالستبانة (االداة االولى) الجراء المقابالت معهمّ ،
تحليل النتائج.
كما وقامت الباحثة باستخراج صدق التثليث  ،Triangulationحيث يتحقق صدق التثليث عند
الحصول على نتائج مختلفة أو متشابهة وتكون قابلة ألن يفسرها الباحث من أكثر من مصدر
( .)Moon, 2019حيث اعتمدت الباحثة على المنهج المختلط مستخدمة أداتين للحصول على
نتائج الدراسة ،فاستخدمت أداة االستبانة ،كذلك اعتمدت على أداة المقابالت المفتوحة ،وكان ذلك
من مصادر متعددة.

متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:
أ -المتغير المستقل:
 .1الجنس (ذكر ،أنثى).
 .3الخبرة العملية( :أقل من ( )3سنوات )11- 3( ،سنوات ،أكثر من ( )11سنوات).
ب -المتغير التابع :درجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في اقليم كوردستان – العراق.
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المعالجة اإلحصائية
تم استخدام البرنامج اإلحصائي ( )SPSSفي تحليل البيانات بعد ادخالها وترميزها وتم
استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 لإلجابة عن السؤال األول تم استخراج المتوسطات واالنحرافات المعيارية. لإلجابة عن السؤال الثاني تم استخدام اختبار (ت).تم استخدام المتوسطات والنحرافات المعيارية ،وتحليل التباين
 لإلجابة عن السؤال الثالث ّاألحادي ،والمقارنات البعدية بطريقة شفيه.

اجراءات الدراسة
 -1مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع.
 -3إعداد أداة الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها باستخدام الطرق المناسبة.
موجه من جامعة الشرق األوسط لو ازرة التربية في إقليم
مهمة ّ
 -2الحصول على كتاب تسهيل ّ
كوردستان (الملحق .)3
 -4الحصول على كتاب تسهيل مهمة من و ازرة التربية في إقليم كوردستان إلى مديريات التربية في
(أربيل ،السليمانيه ،دهوك) (الملحق )6
 -3تم توزيع ( )481استبانة على أفراد مجتمع الدراسة من معلمي المرحلة االساسية.
 -6تم استرجاع االستبانات من المعلمين والتأكد من اجاباتهم على جميع فقرات االستبانة ،واستبعاد
االستبانات غير مكتملة اإلجابة بحيث بلغ العدد النهائي لالستبانات الصحيحه (.)413
 -7إجراء المقابالت مع أفراد العينة والحصول على المعلومات الالزمة.
النتائج من خالل مقارنتها مع
النتائج ومناقشتها في فصل منفرد ،ومناقشة تلك ّ
 -8عرض ّ
الدراسات.
ّ
النتائج التي تم التّوصل إليها.
 -3بناء توصيات مناسبة وبما يتفق مع ّ
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الفصل الرابع:
نتائج الدراسة

يتناول هذا الفصل عرضاً لتحليل النتائج ،واإلجابة عن أسئلة الدراسة باستخدام الطرق
اإلحصائية والمحددة في منهجية البحث.

نتائج الدراسة
السؤال األول :ما درجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في إقليم كوردستان من

وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية من حيث (المحتوى التعليمي ،البيئة التعليمية ،الوسائل

التعليمية ،أساليب التقييم المستخدمة)؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة
استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في إقليم كوردستان من وجهة نظر معلمي المرحلة
األساسية ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
جدول ()5
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في إقليم
كوردستان من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية مرتبة تنازلي ا حسب المتوسطات الحسابية
المجال

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

2.42

.929

متوسط

.995

متوسط
متوسط

المستوى

الرتبة

الرقم

1

2

الوسائل التعليمية

3

3

البيئة التعليمية

2.41

2

4

أساليب التقييم

2.39

.956

4

1

المحتوى التعليمي

2.34

.958

متوسط

الكلية
درجة االستخدام ّ

2.38

.918

متوسط

يبين الجدول ( )3أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ( ،)3.43-3.24حيث جاءت
الوسائل التعليمية في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)3.43بينما جاء المحتوى
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التعليمي في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.24وبلغ المتوسط الحسابي لدرجة استخدام
المنصات التعليمية اإللكترونية في إقليم كوردستان من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية ككل
(.)3.28
وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على
فقرات كل مجال على حدة ،حيث كانت على النحو التالي:
أول :المحتوى التعليمي
جدول ()6
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالمحتوى التعليمي مرتبة تنازليا حسب
المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم

1

6

3

15

2

3

4

17

3

9

6

7

7

11

8

8

الفقرات
ومبسط
مجزئ
أعرض المحتوى التعليمي بشكل ّ
ّ

أفعل المايكروفون في المنصات التعليمية اإللكترونية
ّ
لتسجيل الدروس التعليمية بصوتي للطلبة

أقوم بتسجيل الدروس واعادة رفعها على المنصات
التعليمية اإللكترونية
أرسل للطلبة روابط تعليمية ذات صلة بالموضوع

عبر المنصات التعليمية اإللكترونية

أعتمد على المنصات التعليمية اإللكترونية لعرض

المحتوى بطريقة متتابعة

استخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لعرض
المحتوى بطريقة ج ّذابة

أشارك محتوى المادة من خالل البث المباشر

الموجود في المنصات التعليمية اإللكترونية

استخدم المنصات التعليمية اإللكترونية بعرض

يلبي أنماط الطلبة التعليمية
المحتوى التعليمي الذي ّ
المختلفة

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

2.61

1.151

متوسط

2.60

1.253

متوسط

2.58

1.103

متوسط

2.52

1.221

متوسط

2.50

1.241

متوسط

2.43

1.293

متوسط

2.42

1.060

متوسط

2.41

1.282

المستوى

متوسط
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الفقرات

الرتبة

الرقم

9

10

10

1

11

13

أوفّر للطلبة جميع المواد التعليمية والملفات من
خالل صفحة المادة التعليمية

12

16

أرفع فيديو الدرس على اليوتيوب

13

14

14

12

15

2

16

4

17

3

أستخدم أدوات المنصات التعليمية اإللكترونية
لتسهيل عملية الشرح أثناء البث المباشر
أقوم بعرض الوسائط التعليمية المتعددة عبر
المنصات التعليمية اإللكترونية

أستخدم أدوات الفيديو االفتراضي الذي قد توفّره
المنصات التعليمية اإللكترونية

أشارك الطلبة بفيديو من اليوتيوب أثناء الحصة
التزامنية

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

2.41

1.222

متوسط

2.34

1.065

متوسط

2.32

1.093

منخفض

2.29

1.282

منخفض

2.17

1.028

منخفض

2.15

1.173

منخفض

المستوى

المنصات التعليمية اإللكترونية تساعدني في إثارة
دافعية الطلبة من خالل التنويع في شكل المحتوى
أقدمه من خاللها
التعليمي الذي ّ
استخدم المنصات التعليمية اإللكترونية إلدارة مناقشة
الحوارات مع الطلبة
اعتمد على المنصات التعليمية اإللكترونية بتعليم

الطلبة بشكل أكثر فعالية
المحتوى التعليمي

2.13

1.125

منخفض

2.08

1.129

منخفض

1.84

1.072

منخفض

2.34

.958

متوسط

يبين الجدول ( )6أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ( ،)3.61-1.84حيث جاءت
ومبسط" في المرتبة األولى
مجزئ
الفقرة رقم ( )6والتي تنص على "أعرض المحتوى التعليمي بشكل ّ
ّ
وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.61بينما جاءت الفقرة رقم ( )3ونصها "اعتمد على المنصات التعليمية
اإللكترونية بتعليم الطلبة بشكل أكثر فعالية" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( .)1.84وبلغ
المتوسط الحسابي لمجال المحتوى التعليمي ككل (.)3.24
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ثانيا :البيئة التعليمية
جدول ()7
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالبيئة التعليمية مرتبة تنازلي ا حسب
المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم

1

21

3

22

2

18

4

20

3

19

6

23

الفقرات
أستخدم التنويهات إلرسال اإلشارات للطلبة في
حال رغبتي بإخبار الطلبة بأي جديد
أقوم بتنظيم المواد التعليمية عبر المنصات

يسهل عملية التعلم
التعليمية اإللكترونية ،مما ّ
على الطلبة
أحث الطلبة على تبادل المعلومات عبر
ّ
المنصات التعليمية اإللكترونية
أعتمد على المنصات التعليمية اإللكترونية في

التواصل مع الطلبة من خالل الرسائل

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

2.55

1.250

المستوى
متوسط

2.47

1.223

متوسط

2.39

1.076

متوسط

2.38

1.189

متوسط

اإللكترونية داخلها
استخدم أدوات المنصات التعليمية اإللكترونية
ألعزز التعاون بين الطلبة
أستخدم جميع أزرار قائمة البث المباشر
ألتحكم بالبث
البيئة التعليمية

2.36

.998

متوسط

2.32

1.032

منخفض

2.41

.995

متوسط

يبين الجدول ( )7أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ( ،)3.33-3.23حيث جاءت
الفقرة رقم ( )21والتي تنص على "استخدم التنويهات إلرسال اإلشارات للطلبة في حال رغبتي
بإخبار الطلبة بأي جديد" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.33وجاءت الفقرة رقم
( )22والتي تنص على "أقوم بتنظيم المواد التعليمية عبر المنصات التعليمية اإللكترونية ،مما
يسهّل عملية التعلم على الطلبة" في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)3.47بينما جاءت
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الفقرة رقم ( )23ونصها "أستخدم جميع أزرار قائمة البث المباشر ألتحكم بالبث" بالمرتبة األخيرة
وبمتوسط حسابي بلغ ( .)3.23وبلغ المتوسط الحسابي لمجال البيئة التعليمية ككل (.)3.41
ثالثا :الوسائل التعليمية
جدول ()8
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالوسائل التعليمية مرتبة تنازليا حسب
المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم

1

29

3

24

2

25

4

30

3

28

6

26

7

27

8

31

الفقرات
جيد وأصمم الوسيلة التعليمية
أخطط بشكل ّ
قبل إدراجها على المنصات التعليمية

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

2.68

1.185

المستوى

متوسط

اإللكترونية
أسجل الحصص الدراسية وأرفعها على
ّ
المنصات التعليمية اإللكترونية
اعتمد على خاصية البث المباشر الموجودة في

المنصات التعليمية اإللكترونية

أعتمد على اللوح األبيض في شرح الدروس
ّأدرس الطلبة باستخدام الوسائل السمعية
البصرية إليصال المعلومات لهم

أنوع بها
أعتمد على الوسائل البصرية و ّ
إليصال المعلومات للطلبة
أستخدم الوسائل السمعية في إيصال

المعلومات للطلبة

أقدم للطلبة أفالم الرسوم المتحركة الرقمية عبر

المنصات التعليمية اإللكترونية
الوسائل التعليمية

2.51

1.177

متوسط

2.42

1.205

متوسط

2.40

1.033

متوسط

2.39

1.092

متوسط

2.37

1.081

متوسط

2.35

1.061

متوسط

2.20

1.123

منخفض

2.42

.929

متوسط

يبين الجدول ( )8أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ( ،)2.68-2.20حيث جاءت
جيد وأصمم الوسيلة التعليمية قبل إدراجها على
الفقرة رقم ( )29والتي تنص على "أخطط بشكل ّ
المنصات التعليمية اإللكترونية" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.68وجاءت الفقرة
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أسجل الحصص الدراسية وأرفعها على المنصات التعليمية اإللكترونية"
رقم ( )24والتي تنص على " ّ
في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.51بينما جاءت الفقرة رقم ( )31ونصها "أقدم للطلبة
أفالم الرسوم المتحركة الرقمية عبر المنصات التعليمية اإللكترونية" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط
حسابي بلغ ( .)2.20وبلغ المتوسط الحسابي لمجال الوسائل التعليمية ككل (.)3.43
رابعا :أساليب التقييم
جدول ()9
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بأساليب التقييم مرتبة تنازلي ا حسب
المتوسطات الحسابية

الرتبة

الرقم

1

39

3

40

2

34

4

35

3

37

6

33

7

38

8

41

8

43

الفقرات
أقوم بمتابعة حضور وغياب الطلبة من خالل
األدوات الموجودة في المنصات التعليمية اإللكترونية
أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية إلرسال

المهام للطلبة من خالل األدوات التي توفّرها

أقوم بنشر عالمات الطلبة على حساباتهم في

المنصات التعليمية اإللكترونية
أعطي التغذية الراجعة للطلبة من خالل األدوات
التي تقدمها المنصات التعليمية اإللكترونية
تم
أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لمتابعة ما ّ
إنجازه من األنشطة والمهام األدائية المرفوعة للطالب
أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لمتابعة
مشاركة الطلبة على األسئلة التي أطرحها
أطرح األسئلة على الطلبة باستخدام األدوات
الموجودة في المنصات التعليمية اإللكترونية
أتابع الطلبة والتزامهم بآداب السلوك الرقمي
أقسم الطلبة إلى مجموعات تعاونية وأوكل إليهم
المهام للقيام بها

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

المستوى

2.59

1.282

متوسط

2.57

1.172

متوسط

2.46

1.090

متوسط

2.44

1.137

متوسط

2.42

1.054

متوسط

2.40

1.070

متوسط

2.37

1.074

متوسط

2.31

1.119

منخفض

2.31

1.256

منخفض
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الرتبة

الرقم

11

36

11

32

12

42

الفقرات
أقيس معرفة الطلبة من خالل اختبارات قبلية من
خالل أدوات تقييم المنصات التعليمية اإللكترونية
اعتمد على المنصات التعليمية اإللكترونية إلرسال
أسئلة االختبار للطلبة
أطبق االختبارات المفاجأة القصيرة عبر أدوات

المنصات التعليمية اإللكترونية
أساليب التقييم

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

المستوى

2.30

1.074

منخفض

2.27

1.098

منخفض

2.22

1.084

منخفض

2.39

.956

متوسط

يبين الجدول ( )3أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ( ،)2.59-2.22حيث جاءت
الفقرة رقم ( )39والتي تنص على "أقوم بمتابعة حضور وغياب الطلبة من خالل األدوات الموجودة
في المنصات التعليمية اإللكترونية" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.59وجاءت
الفقرة رقم ( )40والتي تنص على "أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية إلرسال المهام للطلبة من
خالل األدوات التي توفّرها" في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.57بينما جاءت الفقرة
رقم ( )42ونصها "أطبق االختبارات المفاجأة القصيرة عبر أدوات المنصات التعليمية اإللكترونية"
بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( .)2.22وبلغ المتوسط الحسابي لمجال أساليب التقييم ككل
(.)3.23
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α = 0.05في

استخدام معلمي المرحلة األساسية في إقليم كوردستان للمنصات التعليمية اإللكترونية تعزى

لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى)؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستخدام
معلمي المرحلة األساسية في إقليم كوردستان للمنصات التعليمية اإللكترونية حسب متغير الجنس،
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ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" ،والجدول أدناه يوضح
ذلك.
جدول ()22
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر الجنس على استخدام معلمي المرحلة
األساسية في إقليم كوردستان للمنصات التعليمية اإللكترونية

المحتوى التعليمي
البيئة التعليمية
الوسائل التعليمية
أساليب التقييم
درجة الستخدام

المتوسط

النحراف

قيمة

درجات

الدللة

الحسابي

المعياري

"ت"

الحرية

اإلحصائية

1.003

2.707

410

.007

الجنس

العدد

ذكر

161

3.18

أنثى

333

2.44

.916

ذكر

160

2.19

1.087

أنثى

252

2.55

.907

ذكر

160

2.22

1.020

أنثى

252

2.55

.844

ذكر

161

2.19

1.047

أنثى

333

2.51

.872

ذكر

160

2.19

.996

أنثى

252

2.50

.845

3.648
3.539
3.421
3.332

410
410
410
410

.000
.000
.001
.001

يتبين من الجدول ( )11وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )a=1.13تعزى ألثر الجنس في
جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية وجاءت الفروق لصالح اإلناث.
السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α = 0.05في

استخدام معلمي المرحلة األساسية في إقليم كوردستان للمنصات التعليمية اإللكترونية تعزى

لمتغير الخبرة؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستخدام
معلمي المرحلة األساسية في إقليم كوردستان للمنصات التعليمية اإللكترونية حسب متغير الخبرة،
والجدول أدناه يوضح ذلك.
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جدول ()22
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستخدام معلمي المرحلة األساسية في إقليم كوردستان
للمنصات التعليمية اإللكترونية حسب متغير الخبرة

المحتوى التعليمي

البيئة التعليمية

الوسائل التعليمية

أساليب التقييم

درجة الستخدام

الفئات

العدد

المتوسط الحسابي النحراف المعياري

أقل من ( )3سنوات

125

2.97

.683

( )11-3سنوات

103

2.28

.905

أكثر من ( )11سنوات

184

1.95

.931

المجموع

412

2.34

.958

أقل من ( )3سنوات

125

2.97

.762

( )11-3سنوات

103

2.31

.918

أكثر من ( )11سنوات

184

2.09

1.020

المجموع

412

2.41

.995

أقل من ( )3سنوات

125

2.86

.673

( )11-3سنوات

103

2.35

.866

أكثر من ( )11سنوات

184

2.15

1.004

المجموع

412

2.42

.929

أقل من ( )3سنوات

125

2.91

.633

( )11-3سنوات

103

2.29

.908

أكثر من ( )11سنوات

184

2.09

1.021

المجموع

412

2.39

.956

أقل من ( )3سنوات

125

2.93

.637

( )11-3سنوات

103

2.30

.860

أكثر من ( )11سنوات

184

2.05

.939

المجموع

412

2.38

.918

يبين الجدول ( )11تبايناً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستخدام
معلمي المرحلة األساسية في إقليم كوردستان للمنصات التعليمية اإللكترونية بسبب اختالف فئات
متغير الخبرة ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين
األحادي حسب الجدول .)13
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جدول ()20
تحليل التباين األحادي ألثر الخبرة على استخدام معلمي المرحلة األساسية في إقليم كوردستان للمنصات
التعليمية اإللكترونية
مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

77.095

2

38.547

داخل المجوعات 300.003

409

.734

الكلي

377.098

411

بين المجموعات

58.928

2

29.464

داخل المجوعات 348.257

409

.851

الكلي

407.185

411

بين المجموعات

37.880

2

18.940

داخل المجوعات 317.163

409

.775

الكلي

355.043

411

بين المجموعات

51.087

2

25.543

داخل المجوعات 324.516

409

.793

الكلي

375.602

411

بين المجموعات

58.930

2

29.465

داخل المجوعات 287.165

409

.702

346.096

411

المصدر
بين المجموعات
المحتوى التعليمي

البيئة التعليمية

الوسائل التعليمية

أساليب التقييم

درجة الستخدام
ككل

الكلي

قيمة ف
52.553

34.603

24.424

32.193

41.966

الدللة
اإلحصائية
.000

.000

.000

.000

.000

يتبين من الجدول ( )13وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()a=1.13
تعزى ألثر الخبرة في جميع المجاالت وفي األداة ككل ،ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين
المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شفيه كما هو مبين في الجدول (.)12

31

جدول ()23

المقارنات البعدية بطريقة شفيه ألثر الخبرة على استخدام معلمي المرحلة األساسية في إقليم
كوردستان للمنصات التعليمية اإللكترونية
المتوسط

الحسابي
المحتوى

التعليمي

البيئة التعليمية

الوسائل التعليمية

أساليب التقييم

درجة االستخدام
ككل

أقل من
()5

سنوات

أقل من ( )3سنوات

2.97

( )11-3سنوات

2.28

)*(.68

أكثر من ( )11سنوات

1.95

)*(1.01

أقل من ( )3سنوات

2.97

( )11-3سنوات

2.31

)*(.66

أكثر من ( )11سنوات

2.09

)*(.88

أقل من ( )3سنوات

2.86

( )11-3سنوات

2.35

)*(.51

أكثر من ( )11سنوات

2.15

)*(.71

أقل من ( )3سنوات

2.91

( )11-3سنوات

2.29

)*(.62

أكثر من ( )11سنوات

2.09

)*(.82

أقل من ( )3سنوات

2.93

( )11-3سنوات

2.30

)*(.63

أكثر من ( )11سنوات

2.05

)*(.88

()22-5
سنوات

أكثر من
()22

سنوات

)*(.33

.22

.19

.20

)*(.26

* دالة عند مستوى الداللة (.)a=1.13
يتبين من الجدول ( )12آالتي:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )a=1.13بين أقل من ( )3سنوات من جهة وكل من (-3 )11سنوات ،وأكثر من ( )11سنوات من جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح أقل من ( )3سنوات
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كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )a=1.13بين ( )11-3سنوات وأكثر من ()11
سنوات وجاءت الفروق لصالح ( )11-3سنوات في المحتوى التعليمي وفي ودرجة االستخدام ككل.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )a=1.13بين أقل من ( )11سنوات من جهة وكل من (-3 )11سنوات ،وأكثر من ( )11سنوات من جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح أقل من ( )3سنوات
في البيئة التعليمية ،والوسائل التعليمية ،وأساليب التقييم.
نتائج إجراء المقابالت الشخصية
قامت الباحثة بإجراء مقابالت مفتوحة مع عدد من المعلمين ،وبلغ عددهم ( )13معلماً ومعلمة
( )3معلمات و( )6معلمين ،وقاموا باإلجابة عن أسئلة المقابلة والذين عبروا عن رغبتهم في إجراء
المقابلة معهم بعد إجابتهم عن أسئلة االستبانة ،والتي كانت أسئلة مفتوحة عن درجة االستخدام
وذات الصلة بمتغيرات الدراسة وعن التحديات التي يواجهها معلمي المرحلة األساسية في إقليم
كوردستان لدى استخدام المنصات التعليمية االلكترونية؟ (ملحق .)7
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الفصل الخامس:

مناقشة النتائج والتوصيات
يتضمن هذا الفصل عرضاً لمناقشة نتائج الدراسة في ضوء التحليل االحصائي لمتغيرات
ثم قامت الباحثة بكتابة مجموعة من التوصيات في ضوء ما تم تقديمه من نتائج التي
الدراسة ،ومن ّ
تم التوصل اليها وموضحا كاالتي:
السؤال األول :ما درجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في إقليم كوردستان من

وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية من حيث (المحتوى التعليمي ،البيئة التعليمية ،الوسائل

التعليمية ،أساليب التقييم المستخدمة)؟

وضحت النتائج المتعلقة بالتحليل اإلحصائي الستجابات أفراد العينة وهم المعلمون والمعلمات
على المحاوالت المتعلقة بدرجة االستخدام أن المتوسطات الحسابية تراوحت مابين (-3.24
 ،)3.43وبلغ المتوسط الحسابي لدرجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في إقليم كوردستان
من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية ككل ( ,)3.28واالنحراف المعياري ( ،).918حيث
جاءت الوسائل التعليمية في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ( )3.43بدرجة استخدام
متوسطة ،بينما جاء المحتوى التعليمي في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.24بدرجة
استخدام متوسطة ،ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية هو
أحد الطرق لزيادة كفاءة أشكال التعلُّم وأساليبه في كل الظروف ،وزادت من وتيرة توظيفه في التعليم
التطور الكبير في التقنية المعلوماتية ووسائل االتصال الحديثة؛ مما
الحاجة إليه ،وساعد على ذلك
ُّ
أدى إلى رواج استخداماتها التعليمية.
وتعزى هذه النتيجة الى أن أبرز الحلول التي تم اعتمادها لتفعيل التعلم عن ُبعد ودعمه
وتطويره هو استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية للقيام بدورها في تزويد الطلبة بالمعلومات
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والمهارات الالزمة التي يحتويها منهجهم ومقرراتهم الدراسية ومعرفة التحديات والمعيقات التي تقف
حائالً في التحصيل الدراسي للطلبة واتجاهاتهم نحو التعلم عن ُبعد ,ولذلك ما زال المحتوى التعليمي
العربي الرقمي يواجه العديد من المعيقات ,كما تم تاكيد هذه النتائج من خالل المقابالت الشخصية
التي قامت بها الباحثة مع بعض المعلمين كمقابلة رقم( )2التي أوضحت أن أبرز التحديات أمام
استخدام المنصات التعليمة اإللكترونية خالل الجائحة كانت عدم القدرة على تطويع المناهج
لتتماشى مع نمط التعلم الجديد كما أشارت إلى أن منصات التعليم تقف عاجزة أمام إثارة دافعية
الطلبة نحو التعليم لعدم قدرتها على مراعاة أنماط الطلبة البصرية والسمعية والحسية .ومقابلة رقم
( )3أكدت أن هناك صعوبة واضحة في تقديم المحتوى للطلبة لعدم قدرة المعلم على تقديم المحتوى
بشكل مبسط وجذاب ،وعدم القدرة على تفعيل الحواس في تعليم الطالب حيث ال يتم التدريس بشكل
مباشر وجها لوجه وهذا يفقد المعلم الكثير من االمكانيات في تقديم المحتوى.
وفيما يلي عرضا لكافة المجالت
 -1جاء مجال الوسائل التعليمية في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ ( )3.43وبدرجة
متوسطة وقد يعزى ذلك إلى أهمية الوسائل التعليمية في توسيع خبرات المتعلم ،وتيسير بناء
المفاهيم  ،وتخطي الحدود الجغرافية والطبيعية وال ريب أن هذا الدور تضاعف حالياً بسبب
التطورات التقنية المتالحقة التي جعلت من البيئة المحيطة بالمدرسة تشكل تحدياً ألساليب التعليم
والتعلم المدرسية  ،لما تزخر به هذه البيئة من وسائل اتصال متنوعة تعرض الرسائل بأساليب مثيرة
وجذابة.
وتفسر هذه النتيجة أن الوسائل التعليمية هي أساس تصميم وتنفيذ جميع جوانب عملية التعليم
والتعلم ،وتضع الوسائل التعليمية كعنصر من عناصر النظام ،وهذا يعني أن اختيار الوسائل
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التعليمية يسير وفق نظام تعليمي متكامل ،أال وهو أسلوب النظم الذي يقوم على أربع عمليات
أساسية بحيث يضمن اختيار هذه الوسائل وتصميمها واستخدامها لتحقيق أهداف محدد  ,وتفسر
هذه النتيجة بأن اختيار الوسائل التعليمية يشكل تحديا أساسيا في التصميم التعليمي التقليدي
واإللكتروني ،إال أنه في النمط اإللكتروني أكبر ،السيما مع الحاجة الماسة لتوظيف التعلم التفاعلي
الذي يزيد انتباه الطلبة بإشراكهم المباشر كمساهمين ال كمتلقين ،وهذا سيزيد من عامل التحفيز
وتحقيق نتائج أفضل .وهنا يجب أن يبذل المعلم جهداً واضحا لتحديد الوسائل التفاعلية المناسبة
لكل هدف في المنصات التعليمية ،وأكد بعض المعلمين خالل المقابالت الشخصية أن الوسائل
التعليمية برزت كتحدي أمام المعليمن إال أن الوسائل التعليمية هي احدى األسس التي تساعد على
إيصال المعلومة للطلبة فاختيار الوسيلة المناسبة والجيدة هي طريق لتحقيق األهداف.
جيد وأصمم
وعند الرجوع إلى الفقرات جاءت الفقرة رقم ( )29والتي تنص على "أخطط بشكل ّ
الوسيلة التعليمية قبل إدراجها على المنصات التعليمية اإللكترونية" في المرتبة األولى وبمتوسط
حسابي بلغ ( ،)2.68وانحراف معياري بلغ( )1.185وبدرجة متوسطة وهي درجة مرضية وهذا
يدل على أهمية التخطيط بشكل جيد لتصميم الوسائل التعليمية قبل استخدمها مع الطلبة سواء في
التعليم الوجاهي أو التعليم اإللكتروني فإن عملية التخطيط والتصميم أساس التعليم الناجح ,بينما
جاءت الفقرة رقم ( )31ونصها "أقدم للطلبة أفالم الرسوم المتحركة الرقمية عبر المنصات التعليمية
اإللكترونية" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (.)2.20وانحراف معياري ( (1.123وبدرجة
منخفضة وهي درجة غير مرضية ويفسر ذلك بأ ّن استخدام أفالم الرسوم المتحركة الرقمية يواجه
تحديا أساسيا في التعليمي التقليدي واإللكتروني فهو يحتاج إلى مهارات تقنية يجب أن يمتلكها
المعلمون ،ومن جهة أخرى هو بحاجة إلى بنية تحتية رقمية تفتقدها الكثير من المؤسسات التعليمية
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وال يستطيع المعلمون توفيرها،وأكدت مقابلة رقم( )11أن هناك ضعفاً عاماً يعاني منه المعلمون في
استخدام التقنيات المختلفة منها تقنيات الصوت والصورة واألفالم المتحركة بسبب عدم قدرة
المعلمين على إنتاجها وتوظيفها.
 -3وقد جاء مجال البيئة التعليمية في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ ( )2.41وبدرجة
بأن إيجاد بيئة مناسبة للتعليم التفاعلي ،واإلبداع في استخدام
متوسطة ,وتفسر الباحثة هذه النتيجة ّ
هذه الوسائل لتلبية حاجات الطلبة .حيث توفر البيئة التعليمة المناخ المناسب لتعلم الطالب
ممايسهم في نجاح أي موقف تعليمي سواء أكان داخل الغرفة الصفية أم خارجها وتعد أدوات
التكنولوجيا احدى الطرق التي تسهم في بناء بيئة تعليمية تتيح بناء شخصية الطالب ،وتسهم في
مراعاة الفروق الفردية لدى الطلبة ،ورفع مستواهم التعليمي وزيادة وصولهم للمادة التعليمية حتى
خارج الفصل الدراسي .مع نشر ثقافة التعلم الذاتي وتحسين وتنمية قدرات الطالب بسرعة وبأقل
تكلفة.
مجاال للتفاعل بين الطالب والمعلم ولكل عناصر
إن المنصات التعليمية اإللكترونية تعطي
ً
ّ
النظام التربوي ،وتمنح الطالب حرية الدخول إليها ،وتقدم إحصائيات بعدد دخول الطلبة والمعلمين
تلقائيا بشكل آلي،
وفرصة تقديم واجبات بيتية وأوراق العمل ،واالختبارات التي يصححها النظام
ً
وتقدم تغذية راجعة للطالب والمعلم عن مستوى األداء ،وتعزز مبدأ التعلم التفاعلي ,وبذلك تسهم
المنصات التعليمية اإللكترونية في توفير بيئة تعلم مناسبة لتعليم الطلبة من خالل ما يوفره من
ظروف بيئية مالئمة للمتعلمين على اختالف مستوياتهم العقلية والعمرية ،وما يتضمنه من مواقف
واستراتيجيات تعليمية وتغذية راجعة ,وبالرجوع إلى الفقرات جاءت الفقرة رقم ( )21والتي تنص على
"أستخدم التنويهات إلرسال اإلشارات للطلبة في حال رغبتي بإخبار الطلبة بأي جديد" في المرتبة
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األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.33وانحراف معياري( )1.331وهي درجة مرضية ,بينما جاءت
الفقرة رقم ( )23ونصها "أستخدم جميع أزرار قائمة البث المباشر ألتحكم بالبث" بالمرتبة األخيرة
وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.23ويمكن تفسير هذه النتيجة لعدم معرفة المعلمين بكافة االمكانات
التي توفرها المنصة التعليمية االلكترونية لهم من جهة ,ومن جهة أخرى لعدم اعتماد المنصات
التعليمية اإللكترونية في التعليم على البث المباشر فالمنصات التعليمية اإللكترونية خالل الجائحة
تعتمد بشكل أساسي على الدروس المسجلة التي تكون متاحة لوقت طويل على المنصة وال تحتاج
إلى إرسال إشعارات للطلبة ,وأكدت المقابلة رقم ( )1أن المعلم يواجة مشكالت تقنية في القدرة على
توفير بيئة تعليمية مناسبة ومن هذه المشكالت عدم توافر األجهزة ,فيما ذكرت المقابلة رقم ( (2أن
انتقال المعلم بشكل مفاجئ من بيئة التعلم التقليدية إلى بيئة التعلم اإللكترونية جعله يواجه تحديات
كبيرة أهمها عدم القدرة على التكيف مع البيئة الجديدة وتطويعها لتحقيق األهداف.
 -2وقد جاء مجال أساليب التقييم في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ ( ,)2.39وانحراف
معياري بلغ( ,).956وتفسر هذه النتيجة أن التقويم في التعليم عن بعد يعد عنص ار مهما من
عناصر منظومة التعليم يتفاعل مع باقي عناصرها وعامال مؤث ار فيها ،حيث هو المدخل الفعال
لتطوير التعليم عن بعد واالرتفاع بجودته وكفايته ،وهو األساس الذي تعتمد عليه الق اررات التربوية
الصائبة ,وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن التعليم اإللكتروني يعاني من ضعف في موثوقية التقييم
وصعوبة ضبط تنفيذ االختبارات ،وتعذر عملية المراقبة تفاديا للغش ،فقد يلجأ المعلمون إلى التقويم
التكويني خالل التفاعل مع الطلبة ،أو استخدام التقويم الحقيقي.
وتفسر هذه النتيجة إلى إحتواء المنصات التعليمية اإللكترونية على نظام إلدارة االختبارات
والتقييم حيث ترتبط هذه االختبارات بنظام للسجالت األكاديمية للطلبة مع تحديد معايير لألداء
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الجيد ،وبالتالي تعزيز التفاعل بين الطالب والمعلم والمحتوى العلمي ،وأن توفير الدعم والتوجيه
الالزمين من المعلمين لمتعلميهم من خالل التواصل مع الطلبة لتقديم التغذية الراجعة الفورية التي
يتطلبها االنتقال إلى مهمة أو خبرة تعليمية متقدمة بما يساعد على العمل من أجل تطوير قدراتهم
ومهاراتهم من خالل إرسال وتقويم الواجبات إلكترونياً.
وبالرجوع إلى الفقرات جاءت الفقرة رقم ( )39والتي تنص على "أقوم بمتابعة حضور وغياب
الطلبة من خالل األدوات الموجودة في المنصات التعليمية اإللكترونية" في المرتبة األولى وبمتوسط
حسابي بلغ ( ،)2.59وانحراف معياري بلغ( )1.282بدرجة متوسطة وهي درجة مرضية وتفسر
الباحثة هذه النتيجة بسبب توفير المنصات التعليمية اإللكترونية لتقارير فورية عن حضور الطلبة
مما يسهل على المعلم متابعة حضورهم وغيابهم ،وجاءت العديد من الفقرات في هذا المجال
بدرجات منخفضة فجاءت الفقرة(  )26والتي تنص على"أقيس معرفة الطلبة من خالل اختبارات
قبلية من خالل أدوات تقييم المنصات التعليمية اإللكترونية" بتموسط حسابي( )3.21وانحراف
معياري( )1.174وهي درجة منخفضة وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن المنصات التعليمية
اإللكترونية ال توفر للمعلمين القدرة على قياس معرفة الطالب السابقة لعدم احتوائها على ادوات
تقييم تناسب هذا الغرض وفي المقابلة رقم( )1تم التأكيد على هذه النتيجة حيث نصت المقابلة على
أن من أهم التحديات التي تواجه المعلمين في استخدام المنصات صعوبة التعامل مع أدوات التقييم
وعدم تنوعها بشكل عام وصعوبة اجراءات اختبارات قبلية بشكل خاص حيث إن التواصل بشكل
مباشر بين المعلم والطالب يساعد على إجراء تقييم قبلي للطالب وهذا ما ال توفره المنصات
التعليمية اإللكترونية ,بينما جاءت الفقرة( )22التي نصت على "أعتمد على المنصات التعليمية
اإللكترونية إلرسال أسئلة االختبار للطلبة" بتموسط حسابي( )3.37وانحراف معياري( )1.138وهي
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درجة منخفضة وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن المعلمين لم يتدربوا بشكل جيد على تصميم
االختبارات االلكترونية وارسالها بشكل الكتروني حيث إن العديد من المعلمين لم يعتمدوا على
المنصات التعليمية اإللكترونية في إرسال االختبارات وجاءت المقابلة رقم ( )3لتؤكد هذه النتيجة
بان المعلمين واجهوا مشكالت في ارسال االختبارات عبر المنصة واعتمدوا على طرائق اخرى
لتقديم االختبارات مثل الوتساب ،والفيس بوك من خالل إنشاء مجموعات للطلبة على هذه
المنصات وتقديم االختبارات من خاللها ،بينما جاءت الفقرة رقم ( )42ونصها "أطبق االختبارات
المفاجأة القصيرة عبر أدوات المنصات التعليمية اإللكترونية" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ
( ،)2.22وبانحراف معياري بلغ( )1.084وبدرجة منخفضة وهي درجة غير مرضية ويمكن تفسير
هذه النتيجية بأن بعض المعلمين غير قادرين على تصميم االختبارات باستخدام أدوات المنصات
التعليمية اإللكترونية لضعف مهاراتهم التقنية وتفسر هذه النتيجة مقابلة رقم ( )1والتي أشارت إلى
وجود صعوبات في تقييم الطلبة واجراء اختبارات يومية ومفاجئة لهم ،وجاءت مقابلة ( )3بتوضيح
سبب هذه الصعوبة حيث أشارات إلى عدم القدرة على ضبط تقييم الطالب بسبب وجوده بالمنزل
فإمكانية الغش مرتفعة لذلك ال ترى جدوى من االختبارات القصيرة والمفاجئة.
 -4جاء المحتوى التعلمي في المجال الرابع بمتوسط حسابي بلغ ( )3.24وبانحراف معياري بلغ
كثير من
( ).958وهي درجة منخفضة وال تعد درجة مرضية وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن
اً
المعلمين ال يمتلكون مهارات تصميم المحتوى الرقمي ،ومهارات عالية إلعداد مادة تعليمية تحقق
األهداف بكفاءة عالية ،ومن جهة أخرى ال بد أن يقوم هذا التصميم عموما على دراسة االحتياجات
التعليمية للطالب وهذا يصعب تحقيقه في بيئة التعلم االلكتروني حيث ال يتواصل المعلم بشكل
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مباشر مع الطلبة وبذلك ال يستطيع تحديد احتياجاتهم ومعرفة خصائصهم بدقة لتكييف المحتوى
التعليمي بطريقة تناسبهم.
وتفسر هذه النتيجة أن نجاح توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم في التدريس يتوقف على
درجة امتالك المعلم للمعارف والمهارات الالزمة الستخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم وكيفية
التعامل معها ،حيث تغيير شكل المحتوى التعليمي من المحتوى الورقي إلى المحتوى الرقمي
وتغيرت أهمية المصادر التعليمية ،من الكتب المدرسية إلى المصادر األولية (اإلنترنت) ،ومن
النص الخطي والكتابة إلى النص الفائق متعدد الوسائط ،ومن النماذج واألشياء الحقيقية إلى
المحاكاة االفتراضية ،ومن المالحظة المباشرة إلى المالحظة عن بعد ،ومن األفالم والفيديو إلى
العولمة االفتراضية للتعامل مع الواقع ،ومن المعلم الناقل للمعلومات والخبير الواحد إلى الطالب
الخبير وعالم من الخبراء.
وبالرجوع إلى الفقرات جاءت الفقرة رقم ( )6والتي تنص على "أعرض المحتوى التعليمي بشكل
ومبسط" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.61وانحراف معياري بلغ((1.151
مجزئ
ّ
ّ
بدرجة متوسطة وهي درجة مرضية وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن المعلمين استخدموا مقاطع
الفيديو المجزأة والمبسطة في عرض المحتوى التعليمي وهي كانت الطريقة األكثر شيوعا في عرض
المحتوى التعليمي ,بينما جاءت العديد من الفقرات بدرجة منخفضة في هذا المجال حيث حصلت
الفقرة ( )12ونصها "أوفّر للطلبة جميع المواد التعليمية والملفات من خالل صفحة المادة التعليمية"
بمتوسط( )3.23ودرجة انحراف ( )1.132وهي درجة منخفضة وتفسر الباحثة ذلك بأن المعلمين
ال يستطيعون استخدام كافة األدوات التي يمكن من خاللها توفير المواد التعليمية والملفات حيث
أكدت مقابلة رقم( )13ان المعلمين في العديد من المؤسسات التعليمية لم يحصلوا على تدريب
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مناسب الستخدام األدوات التي توفرها المنصات فهم يجهلون الميزات الكثيرة التي توفرها المنصات
التعليمية اإللكترونية وامكانياتها ،وجاءت الفقرة( )14ونصها "أستخدم أدوات الفيديو االفتراضي
الذي قد توفّره المنصات التعليمية اإللكترونية" بتموسط حسابي( )3.17وانحراف معياري()1.138
وهي درجة منخفضة وتفسر الباحثة هذه النتيجة بسبب ضعف شبكة اإلنترنت في العديد من
المناطق مما يجعل من الصعب تفعيل أداة الفيديو االفتراضي واستخدام أدواتها بشكل مستمر
وأشارت مقابلة( )7أن شبكة االنترنت تؤدي إلى تقطع بث الفيديو مما يجعل المعلمين يعزفون عن
استخدام أدوات الفيديو االفتراضي ،وجاءت الفقرة ( )2ونصها "المنصات التعليمية اإللكترونية
أقدمه من
تساعدني في إثارة دافعية الطلبة من خالل التنويع في شكل المحتوى التعليمي الذي ّ
خاللها" بمتوسط حسابي( )3.12وانحراف معياري( )1.133وهي درجة منخفضة تفسر الباحثة ذلك
أن التعليم االلكتروني بشكل عام يواجه تحديات في إثارة الدافعية حيث إن المعلمين يفقدون
المهارات الالزمة لتقديم المحتوى االلكتروني وعند استخدام المنصات لم يستطع المعلمون التأقلم
بشكل سريع مع التعليم االلكتروني وأكدت المقابلة رقم ( )2أن المعلمين واجهوا مشكالت في
انخفاض دافعية الطلبة نحو التعلم حيث كان التركيز فقط على تقديم المحتوى الجامد الغير تفاعلي
لقلة خبرة المع لمين على تحويل المحتوى لمحتوى تفاعلي يجذب انتباه الطلبة ويثير دافعيتهم نحو
التعلم ،بينما جاءت الفقرة رقم ( )3ونصها "أعتمد على المنصات التعليمية اإللكترونية بتعليم الطلبة
بشكل أكثر فعالية" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( ,)1.84وانحراف معياري بلغ()1.072
بدرجة منخفضة وهي درجة غير مرضية ويفسر ذلك بأن المعلمين اعتمدوا في تعليمهم للطلبة
خالل الجائحة على طرق مختلفة ولم تكن المنصات التعليمية اإللكترونية هي الطرق األكثر فاعلية
للتعلم ،وأكدت مقابلة( )8ذلك من خالل التأكيد على قلة فاعلية التدريس باستخدام المنصات
التعليمية اإللكترونية بسبب انعدام التعليم المباشر ،كما وأكدت المقابلة رقم ( )6على أن فاعلية
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المنصات في تقديم المحتوى التعليمي محدودة وذلك لمحدودية التفاعل المباشر مما يؤدي إلى
صعوبة كبيرة في استعاب الطلبة لكثير من المفاهيم.
وقد توافقت هذه النتيجة مع دراسة كلوديو وآخرون ( )Claudiu et al., 2020في افتقار
المعلمين للمهارات التقنية وأسلوبهم التدريسي الذي تم تكييفه بشكل غير صحيح مع بيئة اإلنترنت،
وأتفقت مع دراسة انبينج ونومنيان ( )Inpeng & Nomnian, 2020في أن المعلمين احتاجوا إلى
مهارات تكميلية للتدريس عبر اإلنترنت ،كما واتفقت مع جيمينيز ( )Jimenez, 2020في أن
استخدام موارد التعلم اإللكتروني السياقية يزيد من األداء األكاديمي للمتعلمين .انشأت األدوات
اإللكترونية التي قدمها المعلم بيئة تعليمية سليمة إلتقان أقل الكفاءات المكتسبة .واتفقت الدراسة
الحالية مع دور الوسائل التعليمية حيث أكدت نتائج دراسة الي وآخرون ()Lai et al., 2020
على أهمية تعزيز مراجعة األقران وتصورات الطلبة لقيمتها من أجل تعظيم إمكانات التعلم لمشاركة
العمل المدرسي عبر اإلنترنت لطالب المدارس االبتدائية.
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α = 0.05في

استخدام معلمي المرحلة األساسية في إقليم كوردستان للمنصات التعليمية اإللكترونية تعزى

لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى)؟"

أظهرت نتائج االجابة عن السؤال الثاني وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )a=1.13تعزى
ألثر الجنس في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية وجاءت الفروق لصالح اإلناث ،هذا وتوافقت
نتيجة السؤال الثاني مع مقابلة رقم ( )4والتي أشارت إلى أن المعلمات اإلناث اتجهّن إلى اعتماد
المنصات التعليمية اإللكترونية لعرض المحتوى التعليمي إذ رأين أن المنصات التعليمية اإللكترونية
تحتوي على أدوات مناسبة لعرض المحتوى التعليمي بطريقة تناسب مستويات الطلبة المختلفة ومن
خاللها استطعن مراعاة الفروق الفردية .وتفسر هذه النتيجة بامتالك المعلمات اإلناث الوعي
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واالنتباه لتفاصيل استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية ،وامتالكهن مهارة التعرف على
المشكالت والصعوبات والية التعامل معها أكثر من الذكور ،لذا جاءت قدرة المعلمات اإلناث على
استخدام المنصة التعليمية اإللكترونية بشكل أكبر ،ومن جهة أخرى قد تفسر هذه النتيجة بسبب
عدد االناث أكبر من عدد الذكور في مجال التعليم كون اإلناث يميلون إلى ممارسة مهنة التعليم
أكثر من الذكور.
وتفسر الباحثة النتائج إلى أن المتابعة المستمرة من قبل المعلمات اإلناث له تأثير كبير على
امتالك مستوى من المعرفة الكاملة حول تطبيق التعلم عن ُبعد بصورة صحيحة من خالل االهتمام
بحضور ورشات وأبحاث علمية ودورات متنوعة ومتابعة مستمرة لكل ما هو جديد في المنصة
التعليمية اإللكترونية وتنوع أساليب التواصل مع الزمالء والطلبة مما يحقق المعرفة الكافية من
خالل بناء تراكمات التعلم وتوظيفها بما يخدم المسيرة التربوية والتعليمة ،ويمكن تفسير هذه النتيجة
إلى قناعة المعلمات اإلناث ألهمية الدور الوظيفي الذي يقومون به ،وأهمية التحلي بمعرفة
باالستراتيجيات اإلدارية الالزمة من أجل توظيفها في التعلم عن ُبعد والمنصات التعليمية
اإللكترونية بشكل خاص على النحو الصحيح ،وبما يسهم بتفعيل دورهم الوظيفي ،وبالشكل الذي
ينعكس إيجابياً.
وقد توافقت هذه النتيجة مع دراسة الرشيدي ( )3118في موافقة المعلمات على استخدام
المنصات التعليمية اإللكترونية بدرجة كبيرة.
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السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α = 0.05في

استخدام معلمي المرحلة األساسية في إقليم كوردستان للمنصات التعليمية اإللكترونية تعزى

لمتغير الخبرة؟

اظهرت نتائج السؤال الثالث ،وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )a=1.13بين أقل من ()3
سنوات من جهة وكل من ( )11-3سنوات ،وأكثر من ( )11سنوات من جهة أخرى وجاءت
الفروق لصالح أقل من ( )3سنوات ،كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )a=1.13بين
( )11-3سنوات ،وأكثر من ( )11سنوات وجاءت الفروق لصالح ( )11-3سنوات في المحتوى
التعليمي وفي ودرجة االستخدام ككل .هذا واتفقت هذه النتيجة مع مقابلة رقم ( )11التي أكدت بأن
يقدم المحتوى التعليمي باستخدام المنصات
المعلم الذي خبرته ( )11-3سنوات استطاع أن ّ
التعليمية اإللكترونية بطريقة جيدة كونه على خبرة عالية في المحتوى التعليمي ويستطيع تكييفه بما
يتناسب مع ما تتيحه المنصة من أدوات لعرض المحتوى وأدوات للتقويم ،وأدوات لمتابعة الطلبة
تأهيال مناسب
وضحت أن المعلم ذو الخبرة أثبت أنه مؤهل
ً
وحضورهم .ومقابلة رقم ( )14التي ّ
حيث استطاع أن يصقل خبرته في ضوء ما تتيحه المنصات التعليمية اإللكترونية ليحقق التكامل
بين المحتوى التعليمي واألدوات داخل المنصة.
وتفسر هذه النتيجة بان سنوات الخبرة تلعب دو ار في استخدام المنصات اإللكترونية حيث إن
نجاح توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم في التدريس يتوقف على درجة امتالك المعلم للمعارف
والمهارات الالزمة الستخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم وكيفية التعامل معها ،وفي العصر الحالي
أصبح التعليم مع المعلوماتية تعليماً مختلفاًُ ،ي ِّ
وي ِّ
قدم له المعلومة
ركز على المتعلم ويتمحور حولهُ ،
والمفهوم بصورة أخرى أكثر تشويقاً وهذا ما حصل عليه المعلم من خالل المساقات التعليمية
المختلفة في الجامعات أو من خالل الدورات التي تقوم على توظيفها و ازرة التربية وتحرص على
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تطوير المعلمين في مجاالت التكنولوجيا واالتصاالت ,ولذلك فإن الخبرة التعليمية تلعبا دو ار مهما
في درجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية فالمعلم صاحب الخبرة قادر على توظيفيها في
البيئات التعليمية المختلفة ،كما وأن المعلمين ذوي الخبرة قد طوروا مجموعة من المعارف التي
مكنتهم من تعزيز عملية استخدام أساليب جديدة وفعالة لتطبيق التعلم عن ُبعد بشكل فاعل التي
تعمل على تحسين األداء التعليمي وتوجهه نحو األهداف المنشودة .وأكدت على هذه النتيجة دراسة
فعاال في استخدام المنصات
المالكي وداغستاني ( )3131التي أثبتت أن دور المعلم الخبير كان ً
التعليمية االإلكترونية خالل الجائحة حيث استطاع المعلم تحقيق التكامل بين األدوات التكنولوجية
والخبرة في المحتوى التعليمي ،وحقق قدرة عالية في االستفادة من المنصات التعليمية اإللكترونية،
ويعود ذلك إلى أن العديد من المعلمين قد التحقوا في دورات تدريبية لتعلم أفضل الطرق في ايصال
المحتوى التعليمي باستخدام األدوات التكنولوجية.
ولوحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )a=1.13بين أقل من ( )3سنوات من جهة وكل
من ( )11-3سنوات ،وأكثر من ( )11سنوات من جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح أقل من ()3
سنوات في البيئة التعليمية ،والوسائل التعليمية ،وأساليب التقييم .وبذلك توافقت هذه النتيجة مع ما
جاء في مقابلة رقم ( )13والتي بينت على أن المعلمين حديثو التخرج كانوا أكثر مرونة في
استخدام األدوات الرقمية التي تتيحها المنصات التعليمية اإللكترونية ،أن المعلمين الجدد أكثر
كفاءة من غيرهم في استخدام األدوات التعليمية واالستراتيجيات الحديثة.
سنا أكثر قدرة على استخدام
بأن في العصر الحالي أصبح المعلمون األقل ً
وتفسر هذه النتيجة ّ
األدوات التكنولوجيا الحديثة فهم معاصرون للجيل الرقمي من جهة ،ومن جهة أخرى فقد مروا
بالعديد من المواقف والخبرات في الجامعة من خالل المساقات التكنولوجية الحديثة ،والدورات التي
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ساهمت في امتالك أغلبهم للمهارات الالزمة ،والعمر الزمني الصغير الذي يجعلهم معاصرين
الستحداثات العصر ،والوسائل التكنولوجية التي مكنتهم من بناء قاعدة جيدة حول كيفية التعامل مع
المواقف المشابهة التي قد تعترضهم في تطبيق التعلم عن ُبعد معها ,وسنهم الصغير يساعدهم على
التعلم والبحث وتوظيف ما هو جديد في تلك المنصات التعليمية اإللكترونية والقدرة على اكتساب
المهارات الالزمة الذاتية لتوظيف هذه المستحدثات التكنولوجية في تدريسهم .فيما أكدت على هذه
النتيجة دراسة األوشيربات وآخرون ( )Aloshairbat et al., 2012إذ رأت أن المعلمين حديثي التخرج
يمتلكون كفاءة تكنولوجية عالية ،وذلك ألنهم أكثر قدرة من غيرهم على استخدام وتوظيف األدوات
التكنولوجية ،كون مرحلة الدراسة الجامعية توفّر للطلبة فيها قبل تخرجهم مقررات تكنولوجية،
باإلضافة إلى تسلح هذه الفئة من المعلمين بمهارات تقنية ورقمية لطبيعة العصر الذي يعيشون فيه
والذي فرض عليهم استخدام األدوات التكنولوجية بشكل مستمر ويومي.

التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة فإن الدراسة توصي بما هو آت:
 مشاركة المسؤولين في و ازرة التربية والتعليم في إقليم كوردستان بنتائج الدراسة والعمل علىعلى زيادة وعي معلمي المدراس حول أهمية المنصات التعليمية االلكترونية.
 عمل برامج وورش تدريبية للمعلمين بشكل دوري ،وذلك لتطوير مهاراتهم التكنولوجية وتنميةمعارفهم حول المنصات التعليمية اإللكترونية وآلية االستفادة منها ،وزيادة استخدامها والتغلب
على التحديات التي تواجههم عند استخدامها في العملية التربوية التعليمية.
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 مواكبة البرمجيات االلكترونية والحداثة فيما يتعلق بالمنصات التعليمية اإللكترونية بشكلمستمر للتغلب على المشكالت والمعوقات التي تواجه الطلبة والمعلمين خالل استخدامهم
للمنصات التعليمية اإللكترونية.
 إجراء المزيد من الدراسات حول المنصات التعليمية اإللكترونية المستخدمة في اإلقليم علىالمرحلة الثانوية.
 االهتمام بالمعلمين ممن تزيد خبرتهم عن ( )11سنوات بإعطائهم دورات تدريبية حول استخداماألدوات التكنولوجية الحديثة وطريقة توظيفها في العملية التعليمية.
 حث المصميمن ومنتجي البرامج التعليمية والمنصات التعليمية اإللكترونية على االهتمامبأدوات التقييم وتنويعها حتى يتمكن المعلمين من استخدامها في إجراء اختبارات قبلية وتكوينية
وختامية.
 العمل مع المؤسسات التعليمية بتوفير المحتوى التعليمي بشكل رقمي إلى جانب الشكل الورقيحتى ال يواجه المعلمون صعوبة في تحويل المحتوى وتقديمه للطلبة.
 تدريب المعلمين على استراتجيات تعليمية تثير من دافعية الطلبة نحو التعلم وتسهم في إشراكالطلبة في العملية التعليمية.
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ساني الخصاونه

استاذ مساعد

تكنولوجيا التعليم

جامعة الشرق االوسط
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ملحق رقم ()3

الستبانة بصورتها األولية (قبل التحكيم)
بسم اهلل الرحمن الرحيم

األستاذ الدكتور /ـ..............................................................محترم /ــة
السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته،،،
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " درجة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في إقليم
كوردستان من وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية " وذلك كجزء من متطلبات نيل درجة
الماجستير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم ،بجامعة الشرق األوسط في عمان /

األردن .ولغايات تحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة استبانة تتضمن ( )31فقرة موزعة على ()3
جوانب من درجات االستخدام.

التكرم
ونظ ار لخبرتكم الواسعة ومعرفتكم العميقة في هذ المجال أضع بين أيديكم هذه االستبانة راجية ّ
بإبداء مالحظاتكم حولها من حيث مالئمة فقراتها لموضوع الدراسة ،واقتراح التعديالت التي ترونها

ضرورية لتطويرها ،إذا لزم األمر ،علماً بأن البيانات التي يتم الحصول عليها سوف تستخدم
ألغراض البحث العلمي فقط ،شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر واالحترام

الباحثة :ميس شاكر الفالحي
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اولا  :البيانات الشخصية
ضع اشارة ( ✓ ) امام االجابة المناسبة :
 .1الجنس:

□ ذكر

 .3الخبرة:

□ أنثى

□ ( )3-1سنوات

□ ( )11-6سنوات
□ (-11فمافوق)

ثاني ا :درجة الستخدام
مدى انتماء الفقرة
الفقرات

الرقم

منتمية
من وجهة نظر المعلمين
1
3
2
4
3
6
7

استخدام المنصة التعليمية اإللكترونية تفيدني في عملية
التدريس
استخدام المنصة التعليمية اإللكترونية تساعدني في إنجاز
النشاطات التعليمية بشكل أسرع من الطرق التقليدية

استخدام المنصة التعليمية اإللكترونية تزيد من كفاءتي في
التدريس
ستخدام المنصة التعليمية اإللكترونية تساعدني في متابعة
الطلبة والتواصل معهم
استخدام المنصة التعليمية اإللكترونية تعزز العالقة بيني
وبين الطالب
يتطلب استخدام المنصة التعليمية اإللكترونية تعلمي
لمهارات جديدة

أقوم باستخدام كافة األدوات المتوفرة في المنصة التعليمية
االإكترونية ألنها تساعدني في إنجاز عملي بفاعلية
المحتوى التعليمي

1
3

أقوم بعرض الوسائط التعليمية المتعددة عبر المنصات
التعليمية اإللكترونية
أقوم بتسجيل الدروس واعادة رفعها على المنصات التعليمية
اإللكترونية

غير

منتمية

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها

مناسبة

غير

مناسبة

التعديل

المقترح

73

مدى انتماء الفقرة
الفقرات

الرقم

منتمية
أقوم بإثارة دافعية الطلبة من خالل التنويع في شكل
2

أقدمه عبر المنصات التعليمية
المحتوى التعليمي الذي ّ

اإللكترونية
4
3
6
7
8
3
11
11

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية إلدارة مناقشة
الحوارات مع الطلبة
أعتمد على المنصات التعليمية اإللكترونية بتعليم الطلبة
بشكل أكثر فعالية
ومبسط
مجزئ
أعرض المحتوى التعليمي بشكل ّ
ّ
أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لعرض المحتوى
بطريقة ج ّذابة

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية بعرض المحتوى
يلبي أنماط الطلبة التعليمية المختلفة
التعليمي الذي ّ
أعتمد على المنصات التعليمية اإللكترونية لعرض المحتوى

بطريقة متتابعة

أستخدم أدوات المنصات التعليمية اإللكترونية لتسهيل عملية
الشرح أثناء البث المباشر
أشارك الكتاب اإللكتروني من خالل البث المباشر الموجود
في المنصات التعليمية اإللكترونية

13

أشارك الطلبة بفيديو من اليوتيوب أثناء الحصة التزامنية

12

أوفّر للطلبة جميع المواد التعليمية والملفات من خالل
صفحة المادة التعليمية

14

أستخدم أدوات الفيديو اإلفتراضي الذي قد توفّره المنصات
التعليمية االلكترونية

13

أفعل المايكروفون في المنصات التعليمية اإللكترونية
ّ
لتسجيل الدروس التعليمية بصوتي للطلبة

16

أرفع فيديو الدرس على اليوتيوب

17

أرسل للطلبة روابط تعليمية ذات صلة بالموضوع عبر
المنصات التعليمية االلكترونية

غير

منتمية

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها

مناسبة

غير

مناسبة

التعديل
المقترح

81

مدى انتماء الفقرة
الرقم

الفقرات

1

أحث الطلبة على تبادل المعلومات عبر المنصات التعليمية
ّ
اإللكترونية

منتمية
البيئة التعليمية

3
2
4
3
6

أستخدم أدوات المنصات التعليمية اإللكترونية ألعزز
التعاون بين الطلبة
أعتمد على المنصات التعليمية االلكترونية في التواصل مع
الطلبة من خالل الرسائل اإللكترونية داخلها
استخدم التنويهات إلرسال اإلشعارات للطلبة في حال رغبتي
بإخبار الطلبة بأي جديد
أقوم بتنظيم المواد التعليمية عبر المنصات التعليمية
اإللكترونية ،مما يسهّل عملية التعلم على الطلبة
أستخدم جميع أزرار قائمة البث المباشر ألتحكم بالبث
الوسائل التعليمية

1
3

أسجل الحصص الدراسية وأرفعها على المنصات التعليمية ا
ّ
اإللكترونية
اعتمد على خاصية البث المباشر الموجودة في المنصات

التعليمية اإللكترونية

2

أنوع بها إليصال المعلومات
أعتمد على الوسائل البصرية و ّ
للطلبة

4

أستخدم الوسائل السمعية في إيصال المعلومات للطلبة

3

ّأدرس الطلبة باستخدام الوسائل السمعبصرية إليصال
المعلومات لهم

6

جيد وأصمم الوسيلة التعليمية قبل إدراجها
أخطط بشكل ّ
على المنصات التعليمية االإكترونية

7

أعتمد على اللوح األبيض في شرح الدروس

8

أقدم للطلبة أفالم الرسوم المتحركة الرقمية عبر المنصات
التعليمية اإللكترونية

غير

منتمية

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها

مناسبة

غير

مناسبة

التعديل
المقترح

81

مدى انتماء الفقرة
الرقم

الفقرات

1

أعتمد على المنصات التعليمية اإللكترونية إلرسال أسئلة

منتمية
أساليب التقييم

2
3
4

اإلختبار للطلبة

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لمتابعة مشاركة
الطلبة على األسئلة التي أطرحها
أقوم بنشر عالمات الطلبة على حساباتهم في المنصات
التعليمية اإللكترونية
أعطي التغذية الراجعة للطلبة من خالل األدوات التي تقدمها
المنصات التعليمية االلكترونية

5

قبليا من خالل أدوات تقييم المنصات
أقيس معرفة الطلبة ً
التعليمية اإللكترونية

6

تم إنجازه
أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لمتابعة ما ّ
من األنشطة والمهام األدائية المرفوعة للطالب

7
8
9
10
11
12

أطرح األسئلة على الطلبة باستخدام األدوات الموجودة في
المنصات التعليمية اإللكترونية
أقوم بمتابعة حضور وغياب الطلبة من خالل االدوات

الموجودة في المنصات التعليمية اإللكترونية

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية إلرسال المهام للطلبة
من خالل األدوات التي توفّرها

أتابع الطلبة والتزامهم بآداب السلوك الرقمي

أطبق االختبارات المفاجأة القصيرة عبر أدوات المنصات
التعليمية االلكترونية
أقسم الطلبة إلى مجموعات تعاونية وأوكل إليهم المهام للقيام

بها

غير

منتمية

دقة الصياغة اللغوية
وسالمتها

مناسبة

غير

مناسبة

التعديل
المقترح
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ملحق رقم ()4

الستبانة بصورتها النهائية (بعد التحكيم)
بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرة المعلم  /ـة  ...............................................................الفاضل /ــة
تحية طيبة وبعد،،،
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان" :درجة استخدام المنصات التعليمية اإل لكترونية من

استكماال لمتطلبات الحصول
وجهة نظر معلمي المرحلة األساسية في إقليم كوردستان" وذلك
ً
على درجة الماجستير في تخصص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم من جامعة الشرق

األوسط.

لجأت المؤسسات التعليمية خالل جائحة كورونا إلى اعتماد المنصات التعليمية اإللكترونية

وتم استخدامها لجميع المراحل التعليمية وبما فيها المرحلة
لضمان استمرار العملية التعليميةّ ،
تم تعويض االنقطاع عن التعليم الوجاهي؛ أما عن المنصات التعليمية
األساسية ،ومن خاللها ّ
تم اعتمادها باالستناد على شبكة اإلنترنت اليصال
اإللكترونية فيقصد بها تلك األدوات التي ّ
المحتوى التعليمي للطلبة خالل جائحة كورونا ،واستخدم من خاللها كذلك أدوات التقويم المناسبة

لهم.
وتتضمن االستبانة أربعة مجاالت ،المجال األول :المحتوى التعليمي والمجال الثاني :البيئة

التعليمية والمجال الثالث :الوسائل التعليمية والمجال الرابع :أساليب التقييم.

علما بأن
يرجى قراءة فقرات االستبانة ووضع اشارة (√)أمام ما ترونه
ً
مناسبا لكل فقرةً ،
االجابات على الفقرات ستكون ضمن مقياس ليكرت خماسي ) (Likertكاآلتي ( :أوافق بشدة،

أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة ).

تأمل الباحثة أن تنال االستبانة اهتمامكم واستجاباتكم مع توخي الدقة والموضوعية في
اإلجابة ،مؤكدة لكم أن المعلومات المقدمة ستعامل بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير...

المشرف :الدكتور حمزة عبد الفتاح العساف

الباحثة :ميس شاكر الفالحي
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اولا :البيانات الشخصية
ضع اشارة ( ✓ ) امام االجابة المناسبة :
 .1الجنس:

 .3الخبرة العملية:

□ ذكر

□ أنثى

□ اقل من  3سنوات □ ( )11-3سنوات □ اكثر من  11سنوات

ثانيا :درجة الستخدام
الرقم

درجة الموافقة
الفقرات

اوافق
بشدة

المحتوى التعليمي
1
3
2
4
3

أقوم بعرض الوسائط التعليمية المتعددة عبر المنصات التعليمية
اإللكترونية
أقوم بتسجيل الدروس واعادة رفعها على المنصات التعليمية
اإللكترونية
المنصات التعليمية ا اإللكترونية تساعدني في اثارة دافعية الطلبة من
أقدمه من خاللها
خالل التنويع في شكل المحتوى التعليمي الذي ّ
أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية إلدارة مناقشة الحوارات مع
الطلبة

أعتمد على المنصات التعليمية اإللكترونية بتعليم الطلبة بشكل أكثر
فعالية

6

ومبسط
مجزئ
أعرض المحتوى التعليمي بشكل ّ
ّ

7

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لعرض المحتوى بطريقة ج ّذابة

8
3
11

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية بعرض المحتوى التعليمي الذي
يلبي أنماط الطلبة التعليمية المختلفة
ّ
أعتمد على المنصات التعليمية اإللكترونية لعرض المحتوى بطريقة
متتابعة
أستخدم ادوات المنصات التعليمية اإللكترونية لتسهيل عملية الشرح
أثناء البث المباشر

اوافق

محايد

ل

اوافق

ل اوافق
بشدة

84

درجة الموافقة
الفقرات

الرقم

اوافق
بشدة

11

أشارك محتوى المادة من خالل البث المباشر الموجود في المنصات
التعليمية اإللكترونية

13

أشارك الطلبة بفيديو من اليوتيوب أثناء الحصة التزامنية

12

أوفّر للطلبة جميع المواد التعليمية والملفات من خالل صفحة المادة
التعليمية

14

أستخدم أدوات الفيديو اإلفتراضي الذي قد توفّره المنصات التعليمية

اإللكترونية

13

أفعل المايكروفون في المنصات التعليمية االلكترونية لتسجيل الدروس
ّ
التعليمية بصوتي للطلبة

16

أرفع فيديو الدرس على اليوتيوب

17

أرسل للطلبة روابط تعليمية ذات صلة بالموضوع عبر المنصات
التعليمية اإللكترونية
البيئة التعليمية

1
3
2
4
3
6

أحث الطلبة على تبادل المعلومات عبر المنصات التعليمية
ّ
اإللكترونية
أستخدم أدوات المنصات التعليمية االلكترونية ألعزز التعاون بين
الطلبة
أعتمد على المنصات التعليمية اإللكترونية في التواصل مع الطلبة من
خالل الرسائل اإللكترونية داخلها
أستخدم التنويهات إلرسال اإلشعارات للطلبة في حال رغبتي بإخبار
الطلبة بأي جديد
أقوم بتنظيم المواد التعليمية عبر المنصات التعليمية االلكترونية ،مما
يسهّل عملية التعلم على الطلبة
أستخدم جميع أزرار قائمة البث المباشر ألتحكم بالبث
الوسائل التعليمية

1
3
2

أسجل الحصص الدراسية وأرفعها على المنصات التعليمية اإللكترونية
ّ
أعتمد على خاصية البث المباشر الموجودة في المنصات التعليمية
اإللكترونية
أنوع بها إليصال المعلومات للطلبة
أعتمد على الوسائل البصرية و ّ

اوافق

محايد

ل

ل اوافق

اوافق

بشدة

83

درجة الموافقة
الفقرات

الرقم

اوافق
بشدة

4
3

أستخدم الوسائل السمعية في إيصال المعلومات للطلبة
ّأدرس الطلبة باستخدام الوسائل السمعية البصرية إليصال المعلومات

لهم

6

جيد وأصمم الوسيلة التعليمية قبل إدراجها على
أخطط بشكل ّ
المنصات التعليمية ا اإللكترونية

7

أعتمد على اللوح األبيض في شرح الدروس

8

أقدم للطلبة أفالم الرسوم المتحركة الرقمية عبر المنصات التعليمية
اإللكترونية
اساليب التقييم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

اعتمد على المنصات التعليمية اإللكترونية إلرسال أسئلة اإلختبار

للطلبة

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لمتابعة مشاركة الطلبة على
األسئلة التي أطرحها
أقوم بنشر عالمات الطلبة على حساباتهم في المنصات التعليمية
اإللكترونية
أعطي التغذية الراجعة للطلبة من خالل األدوات التي تقدمها
المنصات التعليمية اإللكترونية
أقيس معرفة الطلبة من خالل اختبارات قبلية من خالل أدوات تقييم

المنصات التعليمية االلكترونية

تم إنجازه من
أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لمتابعة ما ّ
األنشطة والمهام األدائية المرفوعة للطالب
أطرح األسئلة على الطلبة باستخدام األدوات الموجودة في المنصات
التعليمية االلكترونية
أقوم بمتابعة حضور وغياب الطلبة من خالل األدوات الموجودة في
المنصات التعليمية االلكترونية

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية إلرسال المهام للطلبة من
خالل األدوات التي توفّرها

أتابع الطلبة والتزامهم بآداب السلوك الرقمي

أطبق االختبارات المفاجأة القصيرة عبر أدوات المنصات التعليمية
اإللكترونية

اوافق

محايد

ل

ل اوافق

اوافق
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درجة الموافقة
الفقرات

الرقم

اوافق
بشدة

12

اوافق

أقسم الطلبة إلى مجموعات تعاونية وأوكل إليهم المهام للقيام بها

مالحظة:
ستقوم الباحثة باجراء مقابالت على من يرغب باجراء مقابلة معه تزويدي بما يلي:
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رقم الهاتف :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االيميل :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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ملحق رقم ()5

كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق الوسط إلى وزارة التربية في إقليم كوردستان
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ملحق رقم ()6

كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية في إقليم كوردستان إلى مديريات التربية في اربيل /
سليمانيه  /دهوك
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ملحق رقم ()7

نتائج إجراء المقابالت الشخصية

المقابلة األولى
إن عدم المعرفة الكافية بكيفية استخدام هذه المنصات كان سببه عدم وجود التدريب الكافي لدى المعلمين و
تدريجيا تناقص أعداد حضور الطلبة بسبب تطبيق استراتيجيات التدريس التقليدية نفسها على المنصات
التعليمية اإللكترونية وعدم مالئمتها للمنصة و تناقص أعداد حضور الطلبة بسبب قلة الدافعية لديهم إلكمال
التعليم عن بعد وبسبب عدد المشكالت التقنية التي واجهت المعلم خالل استخدامه للمنصات التعليمية
اإللكترونية ادت الى صعوبة تطبيق الدرس بخطواته الصحيحة في المنصات التعليمية اإللكترونية وكذلك
صعوبة إدارة الوقت خالل تنفيذ الحصة التعليمية و قلة فاعلية التعليم عن بعد سببه انعدام التواصل بشكله
المباشر  ،باالضافة الى مشكالت ضعف شبكة اإلنترنت بسبب سوء البنية التحتية وعدم جاهزية بعض
المنصات التعليمية اإللكترونية الستقبال االعداد الكبيرة للطلبة  ،كل هذا ادى الى تشتت الطلبة و وجدوا
صعوبة في التركيز بين البيئة الدراسية سابقا والبيئة المنزلية وقلة التواصل بينهم وبين المعلمين في هذه
الفضاءات االلكترونية  ،ناهيك عن صعوبة توفير االجهزة الذكية الستخدام المنصات التعليمية االلكترونية لعدد
كبير من الطلبة وتوفير خاللها البيئة المناسبة الستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية  ،عدم فعالية المنصة
مع طلبة الصفوف األولى ،والتي يحتاجون في هذه المرحلة لتواصل مباشر والتعلم بالحواس  ،االنقطاع
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
عدم اعتياد الطلبة على استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية ادت الى صعوبة تمكين الطلبة بمختلف اعمارهم

ومراحلهم الدراسية من استخدامها والدخول اليها او االنضمام للحصة الدراسية وكذلك ضعف شبكة االنترنت وعدم

التزام الطلبة او (قناعتهم) بالتعلم عبر المنصة التعليمة االلكترونية.
المقابلة الثالثة

من ابرز ماواجهني كمعلم صعوبة إشراك الطلبة (اقناعهم) بالعملية التعليمية خالل المنصات التعليمية
االلكترونية وايضا صعوبة تصميم الدرس عن بعد وتوظيفي كمعلم لمرحلة اساسية للوسائط التعليمية المناسبة
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وتطويع المنهج المقرر ليتماشى مع نمط التعلم عن بعد  ،و صعوبة تصميم درس يراعي انماط التعلم المختلفة

التي تشتمل على الوسائل السمعية  ،البصرية  ،الحركية  ،هذا سببه المباشر االنتقال من بيئة التعلم الوجاهي الى
بيئة الكترونية بحته وبشكل مفاجىء وبدون اي دوره تدريبيه او ممارسة سابقة  ،مشكالت التقويم االلكتروني

أن نسبة كبيرة منهم تعتمد على الغش ،عدم تقبل الطلبة لفكرة التعلم الذاتي بسبب
العادل والمنصف للطلبة حيث ّ
عدم تقبلهم للتغيير او ابعادهم عن الصورة النمطية لعلملية التعلم  ،برأيي التعلم االلكتروني من خالل المنصات

يكون عاج اًز امام اثارة دافعية الطلبة لتعليمهم بشكل يراعي انماط التعلم البصرية والسمعية والحسية  ،جميع هذه
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

الفروق الفردية عند الطلبة.
المقابلة الخامسة
الضعف الكبير جدا في شبكة االنترنت ،كثرة عدد الطلبة وضعف تفاعلهم خالل الحصة الدراسية ،صعوبة
تصميم اختبارات الطلبة من خالل المنصة او اجراء اختبارات مفاجئة او ارسال اختبارات للطلبة لضعف

المهارات التقنية عند بعض المعلمين ،حيث تم اختيار بدائل عن المنصة من خالل عمل مجموعات للطلبة عن

طريق تطبيق الوتساب والفيس بوك.
المقابلة السادسة

ضعف االتصال بشبكة االنترنت لمتابعة العملية التعليمية ،و عدم توفر االنترنت في بعض المناطق النائية
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

شاشة الحاسوب والذي يؤدي الى ترك الطالب للحصص التعليمية والتنقل بين المواقع  ،كمعلم واجهتني صعوبة
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

عدم تقبل الطلبة لنمط التعلم عن بعد واعتقادهم ان هذا ليس تعلم باالصل ،ضعف عام في شبكة االنترنت يؤدي
للتقطع المستمر في الفيديوات التعليمية وبالتالي لن يستخدم من قبل المعلمين ،صعوبة السيطره على الطلبة عبر
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الدروس اإللكترونية (في حال كان الدرس مباشر وليس مسجل) ،كمعلم لم اتمكن من تقييم تعلم الطلبة إذا فهموا

الدرس أم ال ،عدم تمكن غالبية المعلمين من االدوات المتوفره في المنصة ،واجهنا صعوبة مع اولياء االمور
أنفسهم في استخدام المنصة التعليمية االلكترونية.
المقابلة الثامنة
عدم وجود شبكة إنترنت ،ووجود مشاكل دائمة في االتصال لم تمكننا من التواصل المباشر وبشكل فعال مع
الطلبة ،هذا ادى الى قلة فاعلية التدريس عن طريق المنصات التعليمية االلكترونية.

المقابلة التاسعة
انقطاع التيار الكهربائي باستمرار وضعف شبكة االنترنت ،عدم امتالك طلبة الصفوف األولى لمهارات التعلم

االلكتروني ،وافتقار الطالب للمهارات التكنولوجية الالزمة لعملية التعلم عن بعد ،وحسب رأيي كمعلم المنصات
التعليمية اإللكرتونية التراعي الفروق الفردية للطلبة ،كانت هناك صعوبة واضحة جدا لعرض وتقدم المادة

التعليمية (المحتوى) بشكل بسيط يجذب الطلبة ،حيث لم تفعل المنصات حواس الطلبة في العملية التعليمة الن

معظمها كان غير مباشر وتم االعتماد على الدروس المسجلة .
المقابلة العاشرة

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
عدم اكتراث ولي األمر بضرورة متابعة ابنائهم خالل تعلمهم عن طريق المنصات التعليمية االلكترونية ،فقدان
المهارات التكنولوجية من قبل الطلبة واولياء االمور ،وكذلك ضعف عام لدى المعلم في استخدام التكنولوجيا
المتوفرة في المنصات كالصور والصوت او توظيف المنصات لعرض فيديو تعليمي ،عدم تمكننا من استخدام

االفالم المتحركة للتعليم والتي تعتبر من وسائل التعليم المهمه لطالب المراحل االساسية خصوصا االولى منها ،
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

اساليب االختبارات التي نعتمد عليها لتقييم مستويات الطلبة ،وهذا يعود لتنوع المساقات التعليمية التي تعلمناها

خالل سنوات الدراسة الجامعية في العصر الرقمي الحديث.
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المقابلة الثالثة عشر
صعوبة تقييم الطالب بصورة صحيحة ،افتقار عملية التعليم بشكل كامل خالل المنصات لوسائل االيضاح

والوسائل التعليمية ،عدم قناعة أولياء األمور بفاعلية العملية التعليمية خالل المنصة التعليمية.
المقابلة الرابعة عشر

التأهيل المناسب والجيد للكوادر التعليمية التي اساسها سنوات الخبرة مكنته من تحقيق اهدافه التعليمية من
خالل المنصات التعليمية االلكترونية فحقق اهداف التعلم من خالل تكامل المادة التعليمية مع ادوات المنصة.
المقابلة الخامسة عشر
االنتقال المفاجىء للتعلم االلكتروني لم يمكننا من التدريب واستخدام ادواته التكنولوجيه قبل استخدامه بشكل فعلي

مع الطلبه ،بالتالي لم نتمكن من معرفة ماتوفره هذه المنصات من ادوات وميزات ،ايضا الضعف في شبكة
االنترنت نتيجتها عدم التمكن من نجاح التعلم االلكتروني.

