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ِ
جودة الممارسات التدريسية ِ
بة التحول اإللكتروني من بعد  .............................د .مفرح عسيري
ييم
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َت ْقوومُىجودةِىالممارداتىالتدرودوةىلتجرِبةِىالتحولىاإللكترونيىمنىبعدىلدىى
أعضاءىهوئةىالتدروسىبأقدامى"الرواضوات"ىفيىجامعةىالملكىخالدىمنىوجهةِى
نظرهمىوعالقتهىببعضىالمتغورات ى
د .مفرح أمحد علي عسَتي

*

الملخص
ِ
أعضاء ِ
ىيئة
َىدف الدراسةُ احلالية ت ْقيي َم جودةِ ادلمارسات التدريسية للتعلم اإللكًتوين من بعد لدى
التدريس بأقساِم الرياضيات يف جامعة ادللك خالد من وجهة نظرىم وعالقةُ ذلك ببعض ادلتغَتات.
ِ
ادلنهج الوصفي ادلسحي من خالل استبانة حتوي (ٕ ٙمفرد ًة)
ولتحقيق أىداف الدراسة أستخدم
ُ
الباحث َ
ُموزعة على مخسة رلاالت (التخطيط ،والتدريس ،والتواصل ،وأدوات عملية التعلم ،والتقومي) .وبعد التأك ِد
ِ
صدق األداة ِ
من ِ
ِ
بأقسام الرياضيات يف جامعة ادللك خالد .وقد
أعضاء ىيئة التدريس
وثباتا أرسلت إىل
يقع يف ادلستوى ادلتوسط؛ إذ بلغ ادلتوسط
خلصت الدراسةُ إىل أن ادلستوى الكلي لل ُممارسات التدريسية ُ
احلسايب ( ،)2.21يف حُت جاء رلا ُل شلارسات التواصل يف ادلر ِ
تبة األوىل مبتوسط حسايب (ٕٗ)ٕ.
َ
رلال شلارسات التقومي يف ادلرتبة األخَتة ومبتوسط (ٔ )ٔ.ٛودرجة شلارسة
وبدرجة شلارسة عالية ،وجاءَ ُ
عدم وجود
قع بينهما مستويات ادلمارسات التدريسية للمجاالت األخرى .وأظهرت
النتائج َ
متوسطة ،وت ُ
ُ
ِ
فروق ذات ٍ
ٍ
استجابات أعضاء ىيئة التدريس (عينة الدراسة) على مجي ِع
داللة عند مستوى (٘ٓ )ٓ.يف
ِ
عزى دلتغَتات :الرتبة العلمية ،واخلربة ،واجلنس.
رلاالت ادلمارسات التدريسية للتعلم اإللكًتوين من بعد تُ َ
الكلمات مفتاحية :ادلمارسات التدريسية ،التعلم اإللكًتوين ،التعليم من بعد ،جائحة كورونا

.COVID-19

* جامعة ادللك خالد ،السعودية.
ٔٚٚ
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Assessment of the Quality of Teaching Practices for the
Remote Electronic Transformation Experience Among
Faculty Members in the Departments of "Mathematics" at
King Khalid University from their Point of View and its
Relationship to some Variables
Dr. Mofarih Ahmad Ali Aseri
King Khaled University
Kingdom of Saudi Arabia

Abstract
The current study aimed to assess the quality of teaching
practices for remote e-learning among faculty members in the
mathematics departments of King Khalid University from their
point of view and its relationship to some variables. To achieve
the objectives of the study, the researcher used the descriptive
survey approach through a questionnaire containing (62 items)
distributed
into
five
domains
(planning,
teaching,
communication, learning process tools, and evaluation methods).
After ensuring the validity and reliability of the tool, it was sent
to the faculty members of the mathematics departments of King
Khalid University.The study found that the total level of teaching
practices is at the intermediate level, whereas the arithmetic
average reached (2.21), while the domain of communication
practices came in the first rank with an arithmetic average (2.42)
and with a high degree of practice, and the field of evaluation
practices came in the last rank with an average of (1.81) and an
average degree of practice, and between that lies the levels of
teaching practices for other domains. The results showed that
there were no significant differences at the level of (0.05) in the
responses of faculty members (study sample) on all domains of
teaching practices for distance e-learning due to variables of
academic rank, experience, and gender.
Keywords: Teaching Practices, E-learning, Remote Education,
the Corona Pandemic(COVID-19)
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المقدمة:

ِ
ٍ
باىتمام كب ٍَت على مستوى التعليم العام
ادلملكة العربية السعودية ،وحيظى
التعليم أولوية ُعليا يف
يُعد
ُ
والفٍت والتعليم العايل .ولق ْد سعت ادلملكةُ شلثلةً بوزارةِ التعليم إىل مو ِ
اكبة التطورات وادلستجدات اليت تطرأ
على التعليم والتعلم من حيث :تطوير احملتوى ادلعريف ،واسًتاتيجيات التدريس ،والتقومي ،وادلستحدثات
التقنية.
جديدا من
ويعد التعل ُم اإللكًتوين أحد ادلستحدثات التقنية اليت أفرزتا
تقنيات التعليم ،وديث ُل أسلوبًا ً
ُ
أساليب التعليم من بعد نتيجة التطور احلاصل يف تقنية ادلعلومات واالتصال & (Lowrie
يات البديلة وادلرادفة
) .Jorgensen, 2012; Gulesha et al, 2018وقد ً
تعددت ادلسم ُ
دلفهوم التعلم اإللكًتوين مثل :التعليم االفًتاضي ،والتعليم ادلستمر ،والتعليم ادلوزع ،والتعليم من بعد.....
عدم اتفاق الباحثُت على تعر ٍ
ويعود ذلك إىل ِ
يف ُزلدد كما ورد يف دراسة (اجلار اهلل واخلرجيي،
اخل؛ ُ
ٕٕٓٓ) .وترى رلموعةٌ من الباحثُت ;(DePriter, 2013; Hodges et al, 2020
نوع من أنواع التعليم من بعد؛ وديث ُل موق ًفا تعليميًا
) Syauqi et al , 2020أن التعل َم اإللكًتوين ٌ
تعلميًا ينفصل فيو ادلتعل ُم فيزيائيًا وجغرافيًا عن مصدر اكتساب اخلربات ادلعرفية ادلختلفة وتلقيها ،على أ ْن
يتم التعلم بطر ٍ
يقة تفاعلية من خالل نقل ادلعلومات واخلربات التعليمية ادلختلفة من مصدرىا إىل ادلتعلم
اعتمادا على الوسائط التعليمية (تكنولوجيا ادلعلومات).
ً
ِ
اجلامعات السعودية إىل إدخال نظام التعلم اإللكًتوين من ِ
أجل دع ِم العملية التعليمية
ولقد سعت
ُ
تساعد على مو ِ
بأفضل األساليب اليت
اجهة التحديات اليت تؤث ُر يف النظام التعليمي ،وأُنشئت عمادةُ
ُ
التعلم اإللكًتوين يف كل جامعة من اجلامعات السعودية لدعم مبادرات التعليم من بعد ،وقُدمت من
خالذلا دورات تعليمية ألعضاء ىيئة التدريس والطالب ل ِ
تطبيق أفضل ادلمارسات لنظام إدارة التعلم
اإللكًتوين "بالك بورد" ِ
بوصفها إحدى أدوات التعليم من بعد سعيًا لدعم العملية التعليمية َوفْ َق ادلفهوم
اوح بُت الداعم
الصحيح للتعلم اإللكًتوين والتعليم من بعد ،ومع ذلك ظل
ُ
استخدام التعلم اإللكًتوين يًت ُ
ِ
أعضاء ِ
ِ
ىيئة التدريس إىل ِ
ادلدمج وأحيانًا الكامل حسب احلاجة ،مع ِ
الطرق التقليدية
األغلبية من
ميل
و َ
واالكتفاء بالتعلم اإللكًتوين الداعم.
ِ
العملية التعليمية وإثرائِها
أما يف التعليم العام فقد تبنت الوزارةُ رلموعةً من حزم التعلم اإللكًتوين لدع ِم
الفاقد التعليمي من خالل ِ
إنشاء ٍ
ِ
ِ
عدد من ادلنصات التعليمية مثل :بوابة "عُت" على اليوتيوب
وتعويض
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وبوابة "عُت اإلثرائية" ،وبوابة "ادلستقبل" ،ومنصة كالسَتا ،ومنصة "نور" ألعمال التسجيل ورصد
شلنه ٍج ورلدول.
الدرجات كما ت إنشاءُ (ٕٓ) قناة تُبَث من خالذلا
الدروس التعليمية على ضلو َ
ُ
ِ
بوصفو ُخطوًة مهمة للتحول
ادلدمج
ويف اجلامعات تزايدت األصو ُ
ات ادلطالبةُ بضرورةِ االنتقال للتعلم َ
وحيدا للمعلومات إىل التعليم/
من التعليم /التعلم التقليدي القائم على ادلعلم باعتباره
مصدرا أساسيًا ً
ً
تسبق مرحلةَ التحوِل الكام ِل ضلو التعلم
كثَت من الباحثُت أّنا دتث ُل مرحلةً انتقالية ُ
التعلم اإللكًتوين ،ويرى ٌ
طويال؛ واستندت تلك األصوات إىل نتائج ٍ
عديد من الدراسات وجتارب
اإللكًتوين اليت قد تستغرق وقتًا ً
ُ
حتقيق ا ٍ
حتول دون ِ
نتقال تام
الدول ادلختلفة ،لكن وجود عوائق مثل :البنية التحتية ،واخلربة ،والصيانة ظلت ُ
ضلو ذلك النوع من التعليم.
ويف ّناية العام ( )ٕٜٓٔأعل ُن ظهور وباء كورونا ) (COVID -19يف مدينة ووىان الصينية
ويف (ٔٔ) مارس (ٕٕٓٓ) أعلنتو منظمةُ الصح ِة العادلية وباء عادليا ،وأوصت باختاذ ٍ
عديد من اإلجراءات
ً ً
االحًتازية والسياسات مثل :التباعد االجتماعي ،واحلجر الصحي ،والعزل الذايت)،(WHO, 2020
معظم دول العامل  -ومن بينها ادلملكة العربية السعودية -تعليق التعليم التقليدي
ويف ضوء ذلك أعلنت ُ
واعتماد التعلم اإللكًتوين من بعد سعيًا منها للحد من انتشار الوباء .ويذكر تقر ُير اليونسكو يف (ٗٔ
إبريل ٕٕٓٓ) أن (٘ )ٔ.مليار متعلم قد تأثروا يف العامل بسبب إغالق ادلدارس واجلامعات يف ()ٔٛٛ
دولة.
سارعت وزارةُ التعلي ِم إىل اعتماد التعلم اإللكًتوين من بعد  -ادلتزامن وغَت ادلتزامن  -يف
وقد
ْ
اجلامعات من خالل نظام إدارة التعلم اإللكًتوين "بالك بورد" ،ويف التعلي ِم العام اعتمدت ادلنصات
الداعمة ادلتاحة لديها اليت تسمح بأسلوب التدريس غَت ادلتزامن مثل :بوابة "عُت" على اليوتيوب ،وبوابة
إلضافة إىل ٍ
ِ
ٍ
شلنهج
الدروس العلمية
عدد من القنوات اليت تبث
"عُت اإلثرائية" وبوابة "ادلستقبل" با
بشكل َ
َ
ورلدول؛ وذلك الستكمال ما تبقى من الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي (ٕٕٓٓ/ٕٜٓٔم).
والستمرا ِر اجلائحة وما يصاحبُها من إجراءات احًتازية تقرر االستمر ُار يف التعليم من بعد للعام
الدراسي (ٕٕٓٓ )ٕٕٓٔ/من خالل منصة البالك بورد يف اجلامعات احلكومية واخلاصة وكذلك
الكليات ،ومن خالل منصة "مدرسيت" للتعليم العام اليت أنشأتا الوزارةُ لتحقيق التعليم االفًتاضي.
الكامل والكلي على التعلم اإللكًتوين من بعد ،وىي جتربة
االعتماد
ولق ْد فَرضت علينا جائحةُ كورونا
َ
َ
كثَت من ادلهتمُت
البد من تقييمها واإلفادة منها لدعم العملية التعليمية ومواجهة حاالت الطوارئ .ويرى ٌ
ٓٔٛ
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ب مراجعةً شاملةً ليتسٌت معرفةَ اجلوانب اإلجيابية والسلبية،
يف الشأن التعليمي أّنا جتربة استثنائية تتطل ُ
ِ
استدامة التعلم اإللكًتوين من بعد.
وكذلك ادلعوقات اليت حتول دون
ِ
العملية التعليمية يف أجز ٍاء
لقد أُ ْجريت عدي ٌد من الدراسات حول تأثَت( )COVID-19على
كثَتةٍ حول العامل لتعرف الصعوبات والقيود والتحديات اليت تواجهها احلكومات وادلؤسسات ،ومعرفة
التصورات واآلراء للطالب والقائمُت على العملية التعليمية ،منها دراسة )(Lassoued et al, 2020
الكشف عن ُمعوقات اجلودة يف التعليم من بعد يف ظل جائحة كورونا (COVID-
هدفت
اليت است ْ
َ
 ،)19واستندت الدراسةُ إىل عينة من أساتذةِ ٍ
ِ
وطالبا يف الوطن العريب مشلت :اجلزائر،
عدد من اجلامعات
الطالب واجهوا عقبات ذاتية ،باإلضافة إىل
النتائج إىل أن األساتذ َة و
َ
ُ
ومصر ،وفلسطُت ،والعراق .وتشَتُ
عقبات تربوية ،وفنية ،ومالية ،وتنظيمية.
ت تعرف آراء الطالب يف التعليم من بعد يف
ويف دراسة ) )Ince et al, 2020اليت استهدف ْ
ظروف اجلائحة يف جامعة اسربطة للعلوم التطبيقية يف تركيا .ومجعت البيانات من (ٔٔٓٔ) طالبًا بواسطة
امتالك الكمبيوتر واإلنًتنت يؤثر يف آراء
النتائج عن أن
استبانة تكونت من (ٕٔ) مفردة .وأسفرت
َ
ُ
الطالب يف التعليم من بعد.
ف نقاط القوة والضعف وكذلك
هدفت تعر َ
ويف دراسة ( )Noreen et al, 2020اليت است ْ
أمام التعلم اإللكًتوين يف جامعة روال بندي الطبية خالل فًتة تفشي
الفرص والتحديات )َ )SWOC
عت
ادلنهج الكمي والكيفي جلمع البيانات وحتليلهاُ ،
ومج ْ
جائحة كورونا ) .(COVID -19أستخدم ُ
البيانات إلكًتونيًا من (ٓٓٗ) من طالب الطب وأعضاء ىيئة التدريس باستخدام مناذج ((Google
ُ
أيضا
عرب اإلنًتنت .وبينت
النتائج أن جامعة روال بندي رلهزة بالكامل وجاىزة ألي حدث غَت متوقع ،و ً
ُ
ِ
احلاجة لتطوير البنية التحتية من أجل االستدامة على ادلدى الطويل ،وحتسُت نقاط
النتائج إىل
خلصت
ُ
القوة ،والتغلب على نقاط الضعف والتحديات احملتملة.
حتليل تأثَت اإلغالق الذي سببو (COVID-
ويف دراسة ( )Mahdy, 2020اليت است ْ
هدفت َ
ِ
ِ
لبيانات من خالل استبانة عرب
 )19يف األداء األكادديي لطالب الطب البيطري والباحثُت ُمج ْ
عت ا ُ
اإلغالق
نتائج حتليل البيانات أن
َ
اإلنًتنت أجاب عنها (ٕ )ٖٜٔمشارًكا من (ٕ )ٜدولة .وأظهرت ُ
الوبائي أثر يف ِ
األداء األكادديي دلعظم ادلشاركُت بنسبة ( ،)%ٜٙ.ٚوأن التحدي الذي يواجو التعليم عرب
الطالب أنو من الصعب حتقيق
ويعتقد
اإلنًتنت يف العلوم الطبية البيطرية ىو كيفية إعطاء دروس عملية،
ُ
ُ
ٔٔٛ
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بعض الطالب إمكانيةَ حتسُت التعليم
الكفاءات البيطرية فقط من خالل نظام التعليم عرب اإلنًتنت .ويرى ُ
الوضع احلقيقي.
عرب اإلنًتنت من خالل توفَت أدوات ثالثية األبعاد حتاكي
َ
ويف دراسة ( )Adnan & Anwar 2020اليت سعت إىل تعر ِ
ف وجهات نظر طالب التعليم
ْ
العايل يف باكستان حول التعليم عرب اإلنًتنت يف ظروف اجلائحة تكونت عينةُ الدراسة من ( )ٕٔٙطالبًا
التعليم عرب اإلنًتنت ال ديكن
وطالبةً من مرحليت البكالوريوس والدراسات العليا .وخلصت الدراسةُ إىل أن
َ
أ ْن حيقق النتائج ادلرجوة؛ لكون الغالبية العظمى من الطالب مل تستطع الوصول إىل اإلنًتنت بسبب
ادلشكالت الفنية وادلالية والبنية التحتية.
ف جتارب الطالب يف
ويف دراسة ( )Kedraka & Kaltsidis 2020اليت
ىدفت إىل تعر َ
ْ
وجها لوجو إىل التعلم من بعد خالل أزمة كورونا يف اجلامعة اليونانية
االنتقال من التعلم ً
ُ Democritus Universityمجعت البيانات من خالل استبانة احتوت على أسئلة ذات إجابات
وخلصت
زلدودة ،وأسئلة مفتوحة ،وقد أجاب عنها (٘ ) ٚطالبًا من قسم البيولوجيا اجلزئية وعلم الوراثة.
ْ
ومالئما ،لكنهم ال يرونو بدي ًال لتجربتهم يف
شلتعا وحديثًا
الدراسةُ إىل أن الطالب يرون التعلم من بعد ً
ً
الطالب عن سلاوفهم بشأن االختبارات والدروس
التفاعل االجتماعي مع زمالئهم الطالب وادلعلمُت وعرب
ُ
اليت تركُز على ادلختربات ،ويرى ادلشاركون أن التحول الذي حصل يعد فرصة للجامعات لتحسُت
استخدام األدوات الرقمية ولتحسُت البنية التحتية.
حتليل فعالية التعليم من بعد باستخدام وسائل
ويف دراسة ( )Nadeak, 2020اليت است ْ
هدفت َ
التواصل االجتماعي يف اجلامعة اإلندونيسية ادلسيحية خالل جائحة (كوفيد )ٜٔ-مجعت البيانات
باستبانة وزعت عرب اإلنًتنت على (ٕٓ٘) مشارًكا ،وأسفرت النتائج عن فاعلية التعليم من بعد باستخدام
وسائل التواصل االجتماعي للمواد النظرية والعملية النظرية ،وعدم مناسبتو دلواد التدريب ادليداين.
ويف دراسة اجلار اهلل واخلرجيي (ٕٕٓٓ) اليت ىدفت إىل ِ
معرفة األبعاد االجتماعية والتعليمية الستدامة
ْ
التعلم اإللكًتوين يف ادلملكة العربية السعودية من خالل حتليل تغريدات ادلستفيدين من التعلم اإللكًتوين
يف منصة تويًت يف ظل جائحة كورونا مجعت (٘ )ٖٜٔٚتغريدة ،وحللت كميًا ونوعيًا ،و
خلصت الدراسةُ
ْ
إىل تسعة أبعاد فرعية للبعد االجتماعي ،وستة أبعاد فرعية للبعد التعليمي الستدامة نظم التعلم اإللكًتوين
يف ادلملكة العربية السعودية.
هدفت إىل تعرف واق ِع استخدام إدارة التعلم اإللكًتوين ) (Bbيف
وأما دراسة جراح (ٕٕٓٓ) ف ْ
استخدام الطلبة ألدوات نظام إدارة
اكتساب الثقافة اإللكًتونية لدى طلبة جامعة طيبة .وخلصت إىل أن
َ
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التعلم اإللكًتوين ) (Blackboardتكسبهم الثقافة التكنولوجية اليت تسهم يف دعم العملية التعليمية،
استخداما إلكساب الطلبة الثقافة التكنولوجية.
كشفت الدراسةُ عن أكثر األدوات
كما
ْ
ً
ويف البيئة السعودية أُجريت عدي ٌد من الدراسات قبل بدء اجلائحة تناولت ادلعوقات والتقييم للتعلم
اإللكًتوين دون التطرق لتقييم ادلمارسات ،منها دراسة الشريدة ( )ٕٜٓٔاليت ىدفت إىل تقييم استخدام
أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة األمَت سطام بن عبد العزيز لنظام ) (Blackboardمن وجهة نظر
نتائج عن عدم تساوي الفرص بُت الطالب والطالبات من حيث توفر
الطالب والطالبات .و ْ
أسفرت ال ُ
األجهزة ادلطلوبة يف القاعات الدراسية؛ ومل جتد الدراسة أي تأثَت للخصائص الدديوغرافية ألعضاء ىيئة
التدريس يف استخدام نظام ).(Blackboard
وىدفت دراسة الضالعي ( )ٕٓٔٛإىل تعرف ُمعوقات استخدام أعضاء ىيئة التدريس التعلم
كشفت الدراسةُ عن رلموعة من الصعوبات يف تطبيق التعلم اإللكًتوين مثل:
اإللكًتوين يف جامعة صلران .و ْ
طبيعة ادلادة ،وقلة اخلربة ،وعدم وجود حوافز ،وعدم استجابة الطالب ،ومشاكل تقنية تتعلق باألمان
واالتصال.
تقييم واق ِع استخدام نظام التعلم اإللكًتوين
ويف دراسة غدير احملمادي ( )ٕٓٔٛاليت
ْ
ىدفت َ
( (EMESيف برنامج التعليم من بعد يف جامعة ادللك عبد العزيز من وجهة نظر الطالب وأعضاء ىيئة
التدريس ،وادلعوقات ادلصاحبة أظهرت نتائج الدراسة ضرورةَ تقيي ِم ِ
البنية التحتية واجلاىزية التقنية ألنظمة
ْ ُ
التعليم اإللكًتوين وتدريب الطالب على استخدام أنظمة التعلم اإللكًتوين.
ف واق ِع استخدام التعلم اإللكًتوين يف برامج التعليم
وسعت دراسة آل قوت ( )ٕٓٔٚإىل تعر َ
ادلستمر ،ومعوقات توظيفو يف جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل من وجهة نظر ادلدربُت ادلشاركُت يف
ِ
لتطبيق التعلم اإللكًتوين ،وعن دور
كشفت الدراسةُ عن مستوى متوسط
تنفيذ الربامج التعليمية .و ْ
اخلصائص الدديوغرافية لعينة الدراسة يف تطبيق التعلم اإللكًتوين.
ىدفت إىل فه ِم معوقات التعلم اإللكًتوين من وجهة نظر أعضاء
أما دراسةُ خليفة (ٕٔٔٓ) فقد
ْ
ىيئة التدريس يف جامعة جازان ،ومدى تأثَت اخلصائص الدديوغرافية على استخدام التعليم اإللكًتوين،
وخلصت إىل وجود معوقات إدارية ،وتنظيمية ،وفنية ،وثقافية ،ومالية تؤثر يف استخدام التعليم اإللكًتوين.
ْ
حتديد أىم ُمعوقات التعليم اجلامعي ادلفتوح من منظور طالب
ودراسة اليارو ( )ٕٜٓٓاليت
ىدفت َ
ْ
خلصت إىل أن الطُالب والطالبات تواجههم ُمعوقات إدارية
اجلامعة العربية ادلفتوحة (فرع جدة) وطالباتا
ْ
وأكادديية وبيئية وفنية.
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ِ
تفاعل الطالب والطالبات مع التعلم
ىدفت إىل تقيي ِم مدى
وأما دراسة الزامل ( )ٕٓٓٙاليت
ْ
اإللكًتوين ادلطبق يف ٍ
كل من اجلامعة العربية ادلفتوحة (فرع الرياض) وادلؤسسة العامة للتدريب ادلهٍت (كلية
خلصت الدراسةُ إىل ضعف تفاعل الطالبَ ،و َعَزت ذلك إىل عدم تكيفهم مع التعلم
التقنية بالرياض) .ف
ْ
اإللكًتوين ،وافتقارىم للمهارات التقنية ،وعدم قدرتم على التعلم الذايت.
ضح شلا سبق تطابق نتائج الدراسات من حيث معوقات التعلم اإللكًتوين قبل اجلائحة ويف أثنائها
يت ُ
نتائج الدراسات يف كلتا احلالتُت ُمستمدةٌ من ظروف سلتلفة .فنتائج دراسات ما قبل اجلائحة كانت
إال أن َ
حيث يعد التعلم اإللكًتوين وسيلة مساندة وداعمة وغَت ملزمة ،يف حُت أن
يف ظروف التعليم التقليدي؛ ُ
نتائج الدراسات اليت خرجت يف أثناء اجلائحة أتت من واق ٍع نتج عن حتول سريع ومفاجئ وملزم وغَت
مسبوق ،وىو ما أشارت إليو دراسة ( .)Hodges et al, 2020ويتفق القائمون على العملية
نظرا لعدم االستعداد واجلاىزية
التعليمية أن ما حدث من حتول سبب إربا ًكا لكل أركان العملية التعليمية ً
دلتطلبات التعلم اإللكًتوين.
نظام التعلم اإللكًتوين ،وسعت إىل نشر ثقافة نظام إدارة التعلم بالك بورد بُت
لقد اجلامعات تبنت َ
أعضاء ىيئة التدريس والطالب؛ ألنو يوف ُر رلموعة من األدوات إلدراج النصوص ،والرسومات ،ومقاطع
الفيديو ،باإلضافة إىل روابط الويب ،وُديك ُن الطالب من الوصول إىل زلتويات ادلقررات ،وإجراء األنشطة
األكادديية -من خالل ادلنتديات وجلسات النقاش ،-ورفع الواجبات ،وأداء االمتحانات ،والتواصل مع
اف التعليمية داخل مؤسسات التعليم العايل ظلت
أستاذ ادلقرر والطلبة ادلسجلُت يف ادلقرر ذاتو .لكن األعر َ
ٍ
وخصوصا يف جانب االختبارات اليت
بشيء من الشك والريبة
تنظر لبعض شلارسات التعلم اإللكًتوين
ً
تعقد خارج احلرم اجلامعي ،والقدرة على تصميم ادلقررات مبا يتوافق مع معايَت التعلم اإللكًتوين ،وطبيعة
بعض ادلواد والتخصصات.
غَت قليل من الطالب يف ادلراحل
وتعد الرياضيات من أكثر ادلواد الدراسية جتر ً
يدا ،ويشعر ٌ
عدد ُ
اجلامعية بصعوبة يف دراستها ،وىي صعوبة قد ترجع إىل عمق التجريد الذي ديارسو عضو ىيئة التدريس يف
الطالب من استيعاب موضوعات الرياضيات
تقدمي احملتوى ،وعدم استخدام إسًتاتيجيات مناسبة دتك ُن
َ
ض لو الطالب
ادلختلفة ،وجتنبهم الشعور بالفشل واإلحباط ،وعدم تعويض الفاقد التعليمي الذي يتعر ُ
نتيجة بعض الظروف اليت حتول دون وصول الطالب إىل قاعة الدرس.
بديل األساليب التدريسية ،وصياغة
يس عمليةٌ معقدة تتداخل فيها عوامل عدة تتطل ُ
بت َ
وألن التدر َ
احملتوى َوفْ َق احلس الذي يلحظو عضو ىيئة التدريس يف نظرات الطالب وأسئلتهم وتفاعلهم داخل قاعة
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الدرس .ولقد أجريت عدي ٌد من الدراسات لتقييم ادلمارسات التدريسية ،منها (مراد وزلاسنةٕٕٓٓ ،؛
ديراين والشدوحٕٓٔٚ ،؛ الشريفٕٓٔ٘ ،؛ الصمادي .)ٕٖٓٔ ،لكن التحو َل السريع وادلفاجئ الذي
تعقيدا ،وصارت جت ِربةً تتطلب من
يس عملية أكثر ً
فرضتو جائحةُ كورونا على العملية التعليمية َ
جعل التدر َ
بشكل ٍ
ٍ
كامل إىل التعلم اإللكًتوين من بعد؛ مع جتاوز كل ادلعوقات اليت ظلت
عضو ىيئة التدريس التحول
عائ ًقا حيول دون تطبيقو قبل اجلائحة وحيول دون االعًتاف مبخرجاتو .وتعد التجربة الدراسية اليت نعيشها
تقييما للممارسات التدريسية اليت يقوم با عضو ىيئة التدريس من خالل نظام
اليوم بيئةً واقعيةً ُ
حتتاج ً
إدارة التعلم اإللكًتوين.

 -1مشكلة الدراسة:

اجئ الذي أحدثتو جائحةُ كورونا انقالبًا على النهج التقليدي للعملية
شكل
ُ
االنتقال السر ُ
يع وادلف ُ
االنتقال إىل التعلم اإللكًتوين من بعد على الرغم من كل ادلعوقات والتحفظات اليت حالت
التعليمية،فتم
ُ
ِ
بشكل ٍ
ٍ
كامل فيما قبل اجلائحة .وبعد ادلروِر بذه التجربة اليت مشلت كل مراحل التعليم
استخدام ِو
دون
صار البد من تقييمها واالستفادة منها واحلذر من مرورىا دون إخضاعها لتقيي ٍم واقعي وموضوعي بقصد
َ
الوقوف على حصيلة التعليم من بعد ،وما رافقو من إشكاالت ومعيقات واختالالت قد تكشف ادلستوى
كل من ;(Mulenga &Marban, 2020
احلقيقي والفعلي لتجربة التعليم من بعد .ويرى ٌ
أساسا لتطوي ِر ىذا
تقييم ىذه التجربة الواسعة أمهيةٌ بالغة؛ إذ يعد ً
) Hebebei, et. al, 2020أن ل َ
بشكل ٍ
ٍ
سلس وخبربةٍ عالية مع
استعدادا للتحول إليو يف وقت األزمات والطوارئ
النمط التعليمي وجتويده
ً
جاىزية احملتوى التعليمي اإللكًتوين وفْق ادلعايَت ادلعتمدة ،وذلك الستدامة التعليم يف وقت األزمات جبودةٍ
َ َ
عالية ،و كذلك االستفادة منو يف تعزيز التعليم التقليدي أثناء احلضور.
وتسعى ىذه الدراسةَ إىل تقيي ِم جودةِ ادلمارسات التدريسية لتجربة التحول السريع وادلفاجئ الذي
فرضتو جائحةُ كورونا إىل التعليم االلكًتوين من بعد لدى أعضاء ىيئة التدريس بأقسام الرياضيات يف
جامعة ادللك خالد.

 -2أسئلة الدراسة:

يقوم با أعضاءُ ىيئة التدريس
ٔ -ما مستوى جودة ادلمارسات التدريسية للتعلم اإللكًتوين اليت ُ
بأقسام الرياضيات يف جامعة ادللك خالد من وجهة نظرىم يف ضوء التحول الذي فرضتو
اجلائحة؟ ويتفرع من ىذا السؤال األسئلةُ الفرعيةُ التالية:
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 ما مستوى شلارسة التخطيط للتعلم اإللكًتوين اليت يقوم با أعضاءُ ىيئة التدريس
بأقسام الرياضيات يف جامعة ادللك خالد من وجهة نظرىم يف ضوء التحول الذي
فرضتو اجلائحة؟
 ما مستوى شلارسة التدريس اإللكًتوين اليت يقوم با أعضاءُ ىيئة التدريس بأقسام
الرياضيات يف جامعة ادللك خالد من وجهة نظرىم يف ضوء التحول الذي فرضتو
اجلائحة؟
 ما مستوى شلارسة التواصل اإللكًتوين اليت يقوم با أعضاءُ ىيئة التدريس بأقسام
الرياضيات يف جامعة ادللك خالد من وجهة نظرىم يف ضوء التحول الذي فرضتو
اجلائحة؟
 ما مستوى إدارة عملية التعلم اإللكًتوين اليت يقوم با أعضاءُ ىيئة التدريس بأقسام
الرياضيات يف جامعة ادللك خالد من وجهة نظرىم يف ضوء التحول الذي فرضتو
اجلائحة؟
 ما مستوى شلارسة التقومي اإللكًتوين اليت يقوم با أعضاءُ ىيئة التدريس بأقسام
الرياضيات يف جامعة ادللك خالد من وجهة نظرىم يف ضوء التحول الذي فرضتو
اجلائحة؟
فروق ذات ٍ
داللة إحصائية عند ) (0.05يف مستوى جودة ادلمارسات لدى أعضاء
ٕ -ىل ىناك ٌ ُ
عزى للرتبة العلمية ،وسنوات اخلربة،
ىيئة التدريس بأقسام الرياضيات يف جامعة ادللك خالد تُ َ
وجنس عضو ىيئة التدريس (ذكور ،إناث)؟

 -3أهداف الدراسة:

ىدف الدراسةُ تعرف:
يقوم با أعضاءُ ىيئة التدريس بأقسام
ٔ -مستوى ادلمارسات التدريسية للتعلم اإللكًتوين اليت ُ
الرياضيات يف جامعة ادللك خالد من وجهة نظرىم يف ضوء التحول الذي فرضتو اجلائحة.
ٕ -الفروق بُت مستوى جودة ادلمارسات ألعضاء ىيئة التدريس بقسم الرياضيات يف جامعة ادللك
عزى إىل للرتبة العلمية ،واخلربة ،واجلنس.
خالد اليت تُ َ
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 -4أهمية الدراسة:

بشكل ٍ
ٍ
كامل من الطريقة التقليدية إىل التعلم
تكمن أمهيةُ الدراسة يف الوضع احلايل للتعليم وانتقالو
ُ
نتائج ىذه الدراسة قد تسهم يف
اإللكًتوين من بعد بسبب جائحة كورونا ()COVID-19؛ لذا فإن َ
أصحاب القرار من
فيد
تطوير منط التعلم اإللكًتوين وجتويده دلواجهة األزمات يف ادلستقبل .كما أّنا قد تُ ُ
َ
ِ
استدامة نظام التعلم
حيث :تعزيز اإلجيابيات ،وتفادي السلبيات ،ومعرفة ادلعوقات اليت حتول دون
اإللكًتوين من بعد.

 -5مصطلحات الدراسة:

 )1الممارسات التدريسية:

الباحث إجرائيًا بأّنا :كل ما يصدر عن عضو ىيئة التدريس من قول أو فعل يف إطار
يُعرفُها
ُ
اللقاءات من بعد دلساعدة الطلبة على التعلم ،وديكن قياسو يف ضوء معايَت ُزلددة (أداة الدراسة) تشتمل
على ٍ
كل من :رلال التخطيط ،والتدريس ،والتواصل ،وإدارة عملية التعلم ،والتقومي.
 )2منصة التعلم اإللكتروني:

دعما متكام ًال للقيام بالعملية
يُعرفُها
ُ
الباحث إجرائيًا بأّنا :بيئة تفاعلية توفر لعضو ىيئة التدريس ً
التعليمية من حيث :اإلنشاء ،والتنظيم ،والتسليم ،والتواصل ،والتعاون ،والتقييم.
 )3التعليم من بعد:

الباحث إجرائيًا بأنو :منط تدريسي يستند إىل نظام إدارة التعلم اإللكًتوين ) (Bbيف نقل
يُعرفُو
ُ
ادلادة التعليمية والتفاعل األكادديي ادلباشر وغَت ادلباشر بُت عضو ىيئة التدريس وطالبو ،وبُت الطلبة
متخطيًا العوائق الزمانية وادلكانية.

 -6حدود الدراسة:

 )1الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسةُ على تقييم جودة ادلمارسات التدريسية لتجربة التحول
االلكًتوين من بعد من حيث :التخطيط ،والتدريس ،والتواصل ،وإدارة عملية التعلم ،والتقومي.

 )2حدود بشرية :اقتصرت الدراسة على أعضاء ىيئة التدريس بأقسام الرياضيات يف جامعة ادللك
خالد.
 )3حدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي (ٕٕٓٓ ٕٕٓٔ/م).
 )4حدود مكانية :ادلقر الرئيسي بأبا ،وفروع اجلامعة يف منطقة عسَت.
ٔٛٚ
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 -7منهج الدراسة وإجراءاتها

 )1منهج الدراسة:
ِ
ادلنهج الوصفي للكشف عن مستوى جودة
الباحث
أسئلة الدراسة أستخدم
لإلجابة عن
ُ
َ
ادلمارسات التدريسية من خالل التقييم الذايت ألعضاء ىيئة التدريس.
 )2مجتمع الدراسة:

رلتمع الدراسة من مجيع أعضاء ىيئة التدريس بكليات العلوم يف جامعة ادللك خالد (ادلقر
تكون ُ
الرئيسي والفروع يف منطقة عسَت).

 )3عينة الدراسة:
اقتصرت على األعضاء الذين قاموا بتدريس مقرر فأكثر خالل الفصل األول والثاين من العام
يع العينة اليت تفاعلت مع الباحث يف االستجابة على
الدراسي (ٕٕٓٓ )ٕٕٓٔ/ويوض ُح
ُ
اجلدول (ٔ) توز َ
زلتوى االستبانة من حيث :اجلنس ،والرتبة العلمية ،وسنوات اخلربة.
جدول ( )1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والرتبة العلمية وسنوات الخبرة.

المتغير
اجلنس

الرتبة األكادديية

اخلربة

المستوى

العدد

النسبة المئوية

ذكر

ٓٙ

69.8%

أنثى

ٕٙ

30.2%

أستاذ

٘

5.8%

أستاذ مشارك

ٕٔ

24.4%

أستاذ مساعد

ٔ٘

59.3%

زلاضر

ٜ

10.5%

أقل من ٓٔ سنوات

ٕٚ

31.4%

من ٓٔسنوات اىل اقل من
٘ٔ

ٖٓ

34.9%

٘ٔ سنة فأكثر

ٕٜ

33.7%

 )4أداة الدراسة:
ِ
ِ
األدب الًتبوي والدراسات السابقة ادلتعلقة بادلمارسات التدريسية
لبناء أداة الدراسة ت الرجوعُ إىل
للتعلم اإللكًتوين من بعد ،وكذلك ُمعوقات تطبيق التعلم اإللكًتوين يف التعليم اجلامعي .وقد تكونت
ٔٛٛ

لتجر ِ
ِ
جودة الممارسات التدريسية ِ
بة التحول اإللكتروني من بعد  .............................د .مفرح عسيري
ييم
تَ ْق ُ

األداة يف ِ
صورتا األولية من قسمُت :القسم األول خاص بالبيانات الشخصية للمشارك (االسم وىو
ُ
اختياري ،واجلنس ،والرتبة العلمية ،وسنوات اخلربة) .القسم الثاين اخلاص بادلمارسات التدريسية ويتكون
من مخسة رلاالت تتضم ُن (ٕ )ٙمفرد ًة موزعةً على اجملاالت اخلمسة :التخطيط (ٓٔ مفردات)،
والتدريس ( ٔٚمفردة) ،والتواصل (ٔٔ مفردة) ،وإدارة عملية التعلم (ٓٔ مفردات) ،والتقومي (ٗٔ
مفردة) ،ولكل مفردة ثالثة مستويات من اإلجابة ٍ
(عال ،ومتوسط ،وضعيف).
 )5صدق أداة الدراسة:
ت التأك ُد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة بعرضها على (ٔٔ) زلَك ًما يف تكنولوجيا التعليم
وادلناىج وطرائق تدريس الرياضيات ،واألخذ بآرائهم وتعديالتم ،وبلغت نسبةُ االتفاق بُت احملكمُت
ِ
ِ
الباحث بتطبيق األداة على عينة استطالعية
قام
ُ
) )86%وللتأكد من صدق بناء احملتوى ألداة الدراسة َ
بلغت (ٕٗ) من أعضاء ىيئة التدريس القائمُت على تدريس ُمقررات يف ختصص الرياضيات يف الفصل
األول والثاين من العام الدراسي (ٕٕٓٓ )ٕٕٓٔ/بقسمي الرياضيات يف كلييت العلوم جبامعيت صلران
وجيزان ومجعت العينة االستطالعية من خالل طريقة كرة الثلج ).(Snow Ball
حسبت معامالت االرتباط بُت درجة كل مفردة مع درجة اجملال الذي تنتمي إليو ادلفردة ،وكذلك مع
الدرجة الكلية كما يف اجلدول (ٕ).
جدول ( )2الفترات التي تقع فيها قيم معامالت ارتباط كل مفردة مع درجة المجال ومع الدرجة الكلية.

المجال

عدد

الفترة التي تقع فيها

معامالت ارتباط كل مستوى

المفردات

مفردة مع درجة

الداللة

المجال

الفترة التي تقع فيها

معامالت ارتباط كل
مفردة مع الدرجة
الكلية

مستوى
الداللة

التخطيط

ٓٔ
مفردات

≥ r ≤ 0.784
0.378

0.05

≥ r ≤ 0.862
0.498

0.05

التدريس

 ٔٚمفردة

≥ r ≤ 0.832
0.475

0.05

≥ r ≤ 0.632
0.515

0.05

التواصل

ٔٔ مفردة

≥ r ≤ 0.732
0.543

0.05

≥ r ≤ 0.852
0.643

0.05

إدارة عملية

ٓٔ

≥ r ≤ 0.695

0.05

≥ r ≤ 0.735

0.05

ٜٔٛ
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0.332

التعلم

مفردات

0.432

التقومي

ٗٔ مفردة

≥ r ≤ 0.678
0.345

0.05

≥ r ≤ 0.778
0.445

0.05

 )6ثبات أداة الدراسة:
حسب ثبات األداة بإجياد معامل ثبات االتساق الداخلي كرونباخ ألفا كما يف اجلدول (ٖ)
جدول ( )3معامل ثبات االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لكل مجال ولألداة كلها.

م

مجاالت األداة

قيمة الفا

ٔ

شلارسات التخطيط

0.840

ٕ

شلارسات التدريس

0.821

ٖ

شلارسات التواصل

0.753

ٗ

شلارسات إدارة التعلم

0.852

٘

شلارسات التقومي

0.765

األداة ككل

0.932

من اجلدول (ٖ) يت ِ
ض ُح أن مجيع معامالت ألفا مقبولة َما يدل على ثبات األداة وصالحيتها.

 )7تصحيح أداة الدراسة:
فيما خيص عبارات ادلمارسات التدريسية وضعت ثالثة مستويات لإلجابة (عالية ،متوسطة،
منخفضة) فأُ ْعطيت الدرجة (ٖ) للممارسة العالية ،والدرجة (ٕ) للممارسة ادلتوسطة ،والدرجة (ٔ)
للممارسة ادلنخفضة ،وللحكم على مستوى ادلتوسطات احلسابية للعبارات واجملاالت واألداة كلها اعتمد
ادلعيار اإلحصائي ادلوضح يف اجلدول (ٗ).
ُ
الباحث َ
جدول ( )4المعيار اإلحصائي لتحديد درجة الممارسات التدريسية

م

الدرجة

المتوسط

ٔ

منخفضة

من ٔ إىل ٔ.ٙٙ

ٕ

متوسطة

من  ٔ.ٙٚإىل ٖٖٕ.

ٖ

عالية

من ٖٗ ٕ.إىل ٖ

ٜٓٔ

لتجر ِ
ِ
جودة الممارسات التدريسية ِ
بة التحول اإللكتروني من بعد  .............................د .مفرح عسيري
ييم
تَ ْق ُ

 -8نتائج الدراسة:

لإلجابة عن السؤال األول ونصه:
يقوم با أعضاء ىيئة التدريس بأقسام
ما مستوى جودة ادلمارسات التدريسية للتعلم اإللكًتوين اليت ُ
الرياضيات يف جامعة ادللك خالد من وجهة نظرىم يف ضوء التحول الذي فرضتو اجلائحة؟
لإلجابة عن ىذا السؤال؛ حسبت ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لكل عبارة من عبارات
ادلمارسات التدريسية ،وكل رلال من رلاالتا .ث ُرتبت تنازليًا حسب ادلتوسطات ومستوى التقدير كما ىو
موضح يف اجلداول من (٘ إىل ٓٔ).
أوًال :النتائج المتعلقة بمجاالت مستوى الممارسة:

جدول( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الممارسات التدريسية وترتيب المجاالت حسب
جودة الممارسات التدريسية

م

المجال

المتوسط

االنحراف

جودة الممارسة

ٖ

شلارسات التواصل

ٕٕٗ.

0.832

عالية

ٗ

شلارسات إدارة عملية التعلم

ٕ.ٖٚ

ٗ٘ٓ.ٜ

عالية

ٔ

شلارسات التخطيط

ٕ.ٕٚ

0.765

متوسطة

ٕ

ادلمارسات التدريسية

ٕٕٕ.

0.854

متوسطة

٘

شلارسات التقومي

ٔٔ.ٛ

0.982

متوسط

الكلي

ٕٕٔ.

0.743

متوسطة

ضح أ َن مستوى جودة ادلمارسات التدريسية لدى أعضاء ىيئة التدريس بأقسام
من اجلدول (٘) يت ُ
الرياضيات يف جامعة ادللك خالد يف اجملاالت كافةً جاء بدرجة متوسطة وفق ادلعيار ادلتبع يف الدراسة ،فقد
رلال شلارسات التواصل يف ادلرتبة األوىل مبتوسط حسايب
ت قيمةُ ادلتوسط الكلي (ٕٔ .)ٕ.وجاء ُ
بلغ ْ
رلال شلارسات إدارة عملية التعلم يف ادلرتبة الثانية مبتوسط حسايب
(ٕٗ )ٕ.وبدرجة شلارسة عالية ،يليو ُ
كل من :رلال شلارسات التخطيط ،ورلال ادلمارسات التدريسية،
( )ٕ.ٖٚوبدرجة عالية ،يف حُت جاء ٌ
ورلال شلارسات التقومي يف ادلرتبة الثالثة ،والرابعة ،واخلامسة على التوايل ،وبدرجة شلارسة متوسطة
ومبتوسطات حسابية (.)ٔ.ٛٔ ،ٕ.ٕٕ ،ٕ.ٕٚ

ٜٔٔ
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ثانيًا :النتائج المتعلقة بمجال ممارسات التواصل:
م

جدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات مجال ممارسات التواصل وترتيبها تنازليًا.

المفردة

المتوسط

االنحراف

جودة

ٖ

0.634

عالية

0.762

عالية
عالية

الحسابي

المعياري

الممارسة

6

أستخدم تطبيق الواتس آب للتواصل مع طاليب.

1

أستخدم بريد ادلقرر اإللكًتوين للتواصل مع طاليب.

ٕ٘.ٜ

2

أىتم بإنشاء إعالنات خاصة بأحداث ادلقرر.

ٕ.ٛٙ

0.815

ٖٕ.ٚ

0.932

عالية

أصمم مدونة خاصة مبحتوى ادلقرر من أجل التواصل
االجتماعي مع طاليب حول ادلقرر.

ٕ.ٙٛ

0.873

عالية

أستخدم أدوات االتصال التزامٍت مثل :الفصول
االفًتاضية ،وتطبيق زووم ،واحملادثة ادلباشرة مع الطالب

ٕٗ٘.

0.976

عالية

7

أستخدم السبورة اإللكًتونية يف شرح وكتابة رموز
ومصطلحات الرياضيات ادلختلة.

ٕ.ٖٚ

0.642

عالية

9

أوظف تطبيقات جوجل ادلتعددة يف التواصل مع
طاليب.

ٕ.ٕٙ

1.021

متوسطة

4

أحرص على تصميم منتديات حوارية مع طاليب حول
زلتوى وأنشطة ادلقرر.

ٕ.ٔٛ

0.793

متوسطة

ٔ.ٜ٘

0.903

ضعيفة

ٖٗٔ.

1.102

ضعيفة

ٕٕٗ.

0.783

عالية

 10أىتم بتنوع أدوات التواصل التزامٍت وغَت التزامٍت
للتواصل مع طاليب.
5
ٖ

 11أحد ُد وقتًا ثابتًا عرب منصات التعلم اإللكًتوين للرد على
مجيع استفسارات الطالب.
8

أستخدم الويكي  Wikiدلشاركة طاليب يف إجراء أية
تعديالت أو إضافات حول احملتوى.
اجملال ككل

يتضح أن مستوى جودة ادلمارسات التدريسية جملال شلارسات التواصل كانت
من اجلدول ()ٙ
ُ
طات احلسابية لعبارات احملور تقع بُت
عالية إذ بلغ ادلتوس ُ
ط احلسايب للمجال (ٕٗ ،)ٕ.وكانت ادلتوس ُ
ٕٜٔ

لتجر ِ
ِ
جودة الممارسات التدريسية ِ
بة التحول اإللكتروني من بعد  .............................د .مفرح عسيري
ييم
تَ ْق ُ

تطبيق الواتس آب للتواصل مع طاليب) ادلرتبة األوىل مبتوسط
(ٖٗ ،)ٖ ،ٔ.واحتلت العبارةُ (أستخدم
َ
(ٖ) وبدرجة شلارسة عالية ،واحتلت العبارةُ (أستخدم الويكي  Wikiدلشاركة طاليب يف إجراء أي
تعديالت أو إضافات حول احملتوى) ادلرتبة األخَتة مبتوسط (ٖٗ )ٔ.وبدرجة شلارسة ضعيفة .ويعزى رليء
مستوى متوسط اجملال كلو عالياً إىل جودة شلارسة أعضاء ىيئة التدريس دلعظم العبارات يف رلال
شلارسات التواصل.
ثالثًا :النتائج المتصلة بمجال إدارة عملية التعلم:

جدول ()7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفردات مجال ممارسة إدارة عملية التعلم مرتبة تنازليًا.

المتوسط

االنحراف

جودة

0.562

عالية
عالية

م

المفردة

1

أستطيع تغيَت اللغة من العربية إىل اإلصلليزية والعكس.

ٕ.ٜٙ

5

أستطيع حتديد موعد بدء االختبارات وادلقاييس
اإللكًتونية عرب نظام إدارة التعلم البالك بورد وإّناءىا.

ٕٓ.ٜ

0.632

8

أستطيع تتبع أداء الطالب على االختبارات اإللكًتونية
عرب نظام البالك بورد.

ٕٔ.ٚ

0.585

عالية

4

أحد ُد عدد مرات أداء االختبار اإللكًتوين عرب نظام
إدارة التعلم البالك بورد.

ٕ.ٙٛ

0.873

عالية

2

أحد ُد الفًتة الزمنية لتفاعل ادلتعلم مع زلتوى ادلقرر
اإللكًتوين.

ٕٔٗ.

0.976

عالية

3

ديكنٍت عمل كلمة مرور ألى اختبار إلكًتوين عرب نظام
إدارة التعلم البالك بورد.

ٖٕٕ.

0.642

متوسطة

أستطيع حل ادلشكالت التقنية اليت تواجو الطالب عرب
ٓٔ
نظام البالك بورد.

ٕٗٔ.

0.790

متوسطة

6

أستطيع نقل زلتوى ادلقرر اإللكًتوين من شعبة إىل
شعبة أخرى عرب نظام إدارة التعلم البالك بورد.

ٕٓٔ.

0.876

متوسطة

7

أستطيع إضافة زميل يف التخصص لتدريس ادلقرر عرب

ٔ.ٜٙ

0.984

متوسطة

الحسابي

ٖٜٔ

المعياري

الممارسة
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م

المتوسط

المفردة

الحسابي

االنحراف
المعياري

جودة

الممارسة

نظام إدارة التعلم البالك بورد.
9

أستطيع تسجيل طالب جدد لدراسة ادلقرر اإللكًتوين
عرب نظام البالك بورد.

ٕٔ.ٙ

0.890

ضعيفة

اجملال ككل

ٕ.ٖٚ

0.569

عالية

ضح أن مستوى جودة ادلمارسات التدريسية جملال شلارسة إدارة عملية التعلم
من اجلدول ( )ٚيت ُ
طات احلسابية لعبارات احملور تقع
كانت عالية؛ إذ بلغ ادلتوسط احلسايب للمجال ( .)ٕ.ٖٚوكانت ادلتوس ُ
بُت (ٕ )ٕ.ٜٙ ،ٔ.ٙواحتلت العبارةُ (أستطيع تغيَت اللغة من العربية إىل اإلصلليزية والعكس) ادلرتبةَ األوىل
مبتوسط ( )ٕ.ٜٙوبدرجة شلارسة عالية ،يف حُت احتلت العبارةُ (أستطيع تسجيل طالب جدد لدراسة
ادلقرر اإللكًتوين عرب نظام البالك بورد) ادلرتبةَ األخَتة مبتوسط (ٕ )ٔ.ٙوبدرجة شلارسة ضعيفة .ولكون
عزى إىل جودة شلارسة أعضاء ىيئة التدريس دلعظم
متوسط اجملال كلو جاء يف ادلستوى العايل فإن ذلك يُ َ
العبارات يف رلال شلارسات إدارة عملية التعلم.

رابعا :النتائج المتعلقة بمجال ممارسات التخطيط:
ً

جدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفردات مجال ممارسات التخطيط مرتبة تنازليًا.

م

المتوسط

المفردة

الحسابي

ٖ

أضع التوصيف العام للمقرر على رابط احملاضرات منذ
بداية الدراسة.

٘

ص اللقاء األول لشرح خطة ادلقرر واستخدام
أخص ُ
منصة إدارة التعلم اإللكًتوين "البالك بورد".

ٓٔ ألتزم بإّناء زلاضرايت اإللكًتونية يف الوقت ادلحدد.
ُ
أزود طاليب باخلطوات اإلرشادية الالزمة الستخدام
ٙ
ادلنصة اإللكًتونية " البالك بورد".
ٛ

أزود طاليب بالربامج واإلرشادات ادلختلقة اليت تساعدىم
على استخدام منصة "البالك بورد" اإللكًتونية بسهولة.
ٜٗٔ

3
2.92
2.63
2.42
ٖٕٗ.

االنحراف

جودة

0.675

عالية

0.809

عالية

0.976

عالية

0.765

عالية

0.921

عالية

المعياري

الممارسة

لتجر ِ
ِ
جودة الممارسات التدريسية ِ
بة التحول اإللكتروني من بعد  .............................د .مفرح عسيري
ييم
تَ ْق ُ

م

المتوسط

المفردة

الحسابي

ٔ

أحد ُد األىداف العامة لدراسة ادلقرر اإللكًتوين يف
ُ
الصفحة الرئيسية للمقرر.

ٕ.ٕٙ

ٗ

أىتم بتوضيح األىداف ،وادلعارف ،وادلهارات ادلطلوب
إكسابا للطالب يف خطة ادلقرر.

ٕٗٔ.

ٕ

األىداف اخلاصة جلميع احملاضرات يف الصفحة
أحد ُد
َ
الرئيسية للمقرر.

ٕٔ.ٚ

ٜ

أىتم مبراعاة الفروق الفردية بُت الطالب عند تصميمي
ادلقرر اإللكًتوين.

ٔ.ٜٙ

ٚ

أصم ُم ادلقرر اإللكًتوين على ضلو يتناسب مع معايَت
اجلودة .QM

ٕٔ.ٙ
ٕ.ٕٚ

اجملال ككل

االنحراف

جودة

0.965

متوسطة

0.896

متوسطة

0.786

متوسطة

0.782

متوسطة

0.904

ضعيفة

0.543

متوسطة

المعياري

الممارسة

من اجلدول ( )ٛيت ِ
ضح أن مستوى جودة ادلمارسات التدريسية جملال شلارسات التخطيط كانت
طات احلسابية لعبارات اجملال تقع بُت
متوسطة؛ إذ بلغ ادلتوسط احلسايب للمجال ( .)ٕ.ٕٚوكانت ادلتوس ُ
للمقرر على رابط احملاضرات منذ بداية الدراسة)
(أضع
َ
(ٕ ،)ٖ ،ٔ.ٙواحتلت العبارةُ ٖ ُ
التوصيف العام ُ
ادلرتبةَ األوىل مبتوسط (ٖ) وبدرجة شلارسة ىي األعلى َوفْ َق ادلعيار ادلتبع يف الدراسة ،يف حُت احتلت العبارة
( ٚأصم ُم ادلقرر اإللكًتوين مبا يتناسب مع معايَت اجلودة  )QMادلرتبة األخَتة مبتوسط (ٕ )ٔ.ٙوبدرجة
شلارسة ضعيفة .فمتوسط اجملال كلو جاء متوسطاً ،وذلك يعود إىل أن شلارسات أعضاء ىيئة التدريس ل
(ٓٗ ) %من عبارات اجملال تقع يف ادلستوى ادلتوسط باإلضافة إىل ضعف ادلمارسة للعبارة(.)ٚ

خامسا :النتائج المتعلقة بمجال الممارسات التدريسية:
ً

جدول ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفردات مجال الممارسات التدريسية مرتبة تنازليًا.

م
ٕ

المفردة

المتوسط

االنحراف

جودة

ٕ.ٜٚ

0.896

عالية

الحسابي

للمقرر اإللكًتوين بُت أدوات التعلم
يتنوع تدريسي ُ
ادلتزامن والتعلّم غَت ادلتزامن.
ٜ٘ٔ

المعياري

الممارسة
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المتوسط

االنحراف

جودة

ٔ

أستخدم الفصول االفًتاضية يف تدريسي اإللكًتوين.

ٖٕ.ٜ

0.809

عالية

ٛ

أسج ُل مجيع زلاضرايت على نظام الفصول االفًتاضية
حىت ديكن لطاليب الرجوع إليها يف أي وقت.

ٕ.ٛٚ

0.976

عالية

ٔٔ أحرص على الرد على مجيع استفسارات الطالب يف
أثناء احملاضرة.

ٕٔ.ٛ

0.705

عالية

 ٔٙأشج ُع طاليب على تقدمي أنشطتهم عرب منصات التعلم
اإللكًتوين "البالك بورد".

ٕ.ٙٛ

0.922

عالية

ٖٕ٘.

1.023

عالية

 ٔٚأحرص يف ّناية احملاضرة على تقدمي ملخص شامل
حملتوى الدرس اإللكًتوين.

ٕ.ٗٙ

0.889

عالية

اىتم بربط احملاضرة السابقة باحملاضرة احلالية.

ٕ.ٔٛ

0.786

متوسطة

ٕٗٔ.

0.877

متوسطة

ٖٕٔ.

1.011

متوسطة

ٔ.ٜٛ

0.841

متوسطة

ٜ

أستخدم فيديوىات تعليمية لعرض زلتوى ادلقرر
اإللكًتوين.

ٗٔ.ٛ

0.654

متوسطة

ٙ

أستخدم السبورة اإللكًتونية لكتابة الرموز والتعابَت
الرياضية وشرحها بكفاءةٍ عالية.

ٔ.ٚٛ

0.872

متوسطة

ٓٔ أشجع طاليب على طرح األفكار الرياضية اليت تنمى
االستقراء ،واالستنباط ،واالستنتاج...وغَتىا.

ٓٔ.ٚ

0.654

متوسطة

أىتم بادلشروعات اإللكًتونية اليت تنمى اإلبداع

ٔ.ٙٛ

0.875

متوسطة

م

٘

ٖ

المفردة

الحسابي

أشجع الطالب على ادلناقشة اإللكًتونية حول بعض
ادلشكالت الرياضية.

ٗٔ أستخدم التعلم التشاركي بُت الطالب حلل ادلشكالت
الرياضية ادلختلفة.
ٚ

أىتم بربط احملاضرة اإللكًتونية باألىداف العامة للمقرر.

٘ٔ أقد ُم ادلساعد َة لطاليب عند استخدامهم ادلنصات
اإللكًتونية عرب األجهزة النقالة دلتابعة زلاضرايت.

ٗ

ٜٔٙ

المعياري

الممارسة

لتجر ِ
ِ
جودة الممارسات التدريسية ِ
بة التحول اإللكتروني من بعد  .............................د .مفرح عسيري
ييم
تَ ْق ُ

م

المتوسط

المفردة

الحسابي

االنحراف
المعياري

جودة

الممارسة

واالبتكار لدى الطالب.
ٕٔ أشج ُع الطالب على تقدمي عروضهم اإللكًتونية
ومشاركتها يف أثناء احملاضرة.

ٓٔ.ٙ

1.003

ضعيفة

للمقرر
ٖٔ أستخدم الواقع ادلُعزز يف أثناء تدريسي ُ
اإللكًتوين.

ٔ.٘ٙ

0.569

ضعيفة

ٕٕٕ.

0.786

متوسطة

اجملال ككل

يت ِ
ض ُح من جدول ( )ٜأن مستوى جودة ادلمارسات التدريسية جملال التدريس كانت متوسطة ،فقد
طات احلسابية لعبارات اجملال تقع بُت
بلغ ادلتوس ُ
ط احلسايب للمجال كلو (ٕٕ .)ٕ.وكانت ادلتوس ُ
للمقرر اإللكًتوين بُت أدوات التعلم ادلتزامن والتعلم
( )ٕ.ٜٚ ،ٔ.٘ٙواحتلت العبارةٕ (يتنوع تدريسي ُ
اقع ادلعزز يف أثناء
غَت ادلتزامن) ادلرتبةَ األوىل وبدرجة شلارسة عالية ،يف حُت احتلت العبارةُٖٔ(أستخدم الو َ
تدريسي للمقرر اإللكًتوين) ادلرتبة األخَتة مبتوسط ( )ٔ.٘ٙوبدرجة شلارسة ضعيفة .وكون متوسط اجملال
كلو جاء يف ادلستوى ادلتوسط يعود إىل أن شلارسات أعضاء ىيئة التدريس ل ( )%ٗٚمن عبارات اجملال
تقع يف ادلستوى ادلتوسط ،باإلضافة اىل ضعف مستوى ادلمارسات التدريسية للعبارتُت (ٕٔ) و(ٖٔ).
سادسا :النتائج المتعلقة بمجال ممارسات التقويم:
ً

جدول ( )11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفردات مجال ممارسات التقويم وترتيبها تنازليًا.

المتوسط

االنحراف

جودة

أىتم بتصميم أسئلة تتوافق مع أىداف ادلقرر اإللكًتوين
وزلتواه.

ٕٕٔ.

0.851

متوسطة

8

أستطيع استَتاد بنك أسئلة معد مسب ًقا يف نظام إدارة التعلم
البالك بورد.

ٕ٘ٔ.

0.785

متوسطة

3

أستطيع تصميم أسئلة من نوع اختيار من متعدد يف نظام
إدارة التعلم البالك بورد.

ٕ.ٓٚ

0.961

متوسطة

5

أستطيع تصميم أسئلة من النوع اإلجابة القصَتة يف نظام

ٕٔ.ٜ

0.768

متوسطة

م
1

المفردة

الحسابي

ٜٔٚ

المعياري

الممارسة
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م

المتوسط

المفردة

الحسابي

االنحراف
المعياري

جودة

الممارسة

إدارة التعلم البالك بورد.
7

أستطيع تصميم أسئلة من نوع ادلقايل يف نظام إدارة التعلم
البالك بورد.

ٔ.ٛٙ

0.643

متوسطة

4

أستطيع تصميم أسئلة من النوع الصواب واخلطأ يف نظام
إدارة التعلم البالك بورد.

ٖٔ.ٛ

0.564

متوسطة

ٔ.ٚٚ

0.897

متوسطة

ٙ

أستطيع إنشاء اختبار من سلزن األسئلة يف نظام إدارة التعلم
" البالك بورد".

ٕٔ.ٚ

0.803

متوسطة

2

أصمم سلزن أسئلة للمقرر اإللكًتوين يف نظام إدارة التعلم
البالك بورد.

ٔ.ٜٙ

0.768

متوسطة

 13أىتم بتقدمي تغذية راجعة فورية للطالب عرب منصات
التعلم" البالك بورد".

 11أستطيع تصدير أي اختبار إلكًتوين إىل شعبة أخرى
تدريس نفس احملتوى اإللكًتوين عرب نظام إدارة التعلم
البالك بورد.

ٔ.ٜٙ

0.897

متوسطة

 14أستخدم الواجبات يف تقييم أنشطة الطالب عرب نظام إدارة
التعلم اإللكًتوين البالك بورد.

ٔ.ٙٚ

0.910

متوسطة

 12يستطيع الطالب احلصول على درجة االختبار فور االنتهاء
منو عرب نظام إدارة التعلم البالك بورد.

ٔ.ٙٙ

0.819

ضعيفة

أستطيع تصدير درجات الطالب كاملة إىل ملف Excel
عرب نظام إدارة التعلم البالك بورد.

ٔ.٘ٚ

0.678

ضعيفة

ٔ.ٗٛ

0.765

ضعيفة

ٔٔ.ٛ

0.561

متوسطة

ٜ

 10أستطيع تصميم مقياس إلكًتوين يف نظام إدارة التعلم
"البالك بورد".
اجملال ككل
ٜٔٛ

لتجر ِ
ِ
جودة الممارسات التدريسية ِ
بة التحول اإللكتروني من بعد  .............................د .مفرح عسيري
ييم
تَ ْق ُ

يت ِ
ض ُح من جدول (ٓٔ) أن مستوى جودة ادلمارسات التدريسية جملال التقومي كانت متوسطة؛ إذ بلغ
ادلتوسط احلسايب للمجال كلو (ٔ .)ٔ.ٛوكانت ادلتوسطات احلسابية لعبارات احملور تقع يف الفًتة
( )ٕ.ٕٔ ،ٔ.ٗٛواحتلت العبارة ٔ (أىتم بتصميم أسئلة تتوافق مع أىداف ادلقرر اإللكًتوين وزلتواه)
ادلرتبةَ األوىل مبتوسط (ٕٔ )ٕ.وبدرجة شلارسة متوسطة ،يف حُت احتلت العبارة ٓٔ(أستطيع تصميم
مقياس إلكًتوين يف نظام إدارة التعلم "البالك بورد) ادلرتبة األخَتة مبتوسط ( )ٔ.ٗٛوبدرجة شلارسة
عزى ذلك إىل أن شلارسات أعضاء ىيئة
ضعيفة .ورليء متوسط اجملال كلو يف ادلستوى ادلتوسط ديكن أن يُ َ
التدريس ل ( )%79من عبارات اجملال تقع يف ادلستوى ادلتوسط.
ولإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على:
فروق ذات ٍ
داللة إحصائية عند (٘ٓ )ٓ.يف مستوى جودة ادلمارسات التدريسية لدى
ىل توجد ٌ
عزى للرتبة العلمية ،وسنوات اخلربة،
أعضاء ىيئة التدريس بأقسام الرياضيات يف جامعة ادللك خالد تُ َ
وجنس عضو ىيئة التدريس (ذكور ،إناث)؟
أوًال :ما يخص الرتبة العلمية:

استخدام حتليل التباين األحادي للكشف عن أثر متغَت الرتبة العلمية على جودة ادلمارسات
ت
ُ
التدريسية يف كل رلال من اجملاالت اخلمس كما يف اجلدول(ٔٔ).
جدول ( )11تحليل التباين األحادي  ANOVAألثر الرتبة العلمية على مستوى جودة الممارسات
التدريسية ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم.

المجاالت

شلارسات التواصل

شلارسات إدارة عملية
التعلم

مصدر التباين

مجموع

درجات

المربعات

الحرية

بُت اجملموعات

ٗٓٓ.ٙ

ٖ

داخل
اجملموعات

ٖٕٛ ٕٛ.ٕٙ

اجملموع

ٛ٘ ٕٛ.ٛٙٚ

بُت اجملموعات

ٕٔٓ.ٚ

داخل
اجملموعات

ٕٛ ٕٕ.ٜٜٜ

اجملموع

ٕٔ٘ٛ٘ ٕٖ.
ٜٜٔ

ٖ

متوسط

المربعات

F

P

ٕٔٓٓ.
ٖ٘ٗٓ.

ٗٓ.ٕٙٚ ٓ.٘ٛ

ٕٓٗٓ.
ٓٓ.ٕٛ

ٓ.ٗٙٚ ٓ.ٛ٘ٙ
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شلارسات التخطيط

شلارسات التدريس

شلارسات التقومي

3

بُت اجملموعات

ٖٓ.ٗٚ

داخل
اجملموعات

82 ٕ٘.ٜ٘ٙ

اجملموع

85 ٕٙ.ٕٜٗ
ٖ

بُت اجملموعات

ٕٔٔٔ.

داخل
اجملموعات

ٕٛ ٕٙ.ٕٜٛ

اجملموع

ٓ٘ٛ٘ ٕٚ.ٜ
3

بُت اجملموعات

0.872

داخل
اجملموعات

82 30.270

اجملموع

85 31.142

ٓ.ٔ٘ٛ
ٓ.ٖٔٚ

ٓ.ٙٛ٘ ٓ.ٜٗٛ

ٗٓ.ٖٚ
ٓ.ٖٕٚ

ٕٗٔٓ.ٖٖٚ ٔ.

ٔٓ.ٕٜ
ٓ.ٖٜٙ

ٓ.٘ٓٗ ٓ.ٚٛٚ

قيم ) (Fجملاالت ادلمارسات التدريسية تقع يف الفًتة (،ٓ.ٜٗٛ
يت ُ
ضح من اجلدول (ٔٔ) أن َ
ٕٗٔ )ٔ.أي أن  0.498 ≥ F ≤ 1.142وىي غَت دالة إحصائيًا عند مستوى (٘ٓ )ٓ.شلا يدل
ٍ
ٍ
تقييم الذايت للممارسات
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات الدرجات اليت دتث ُل ال َ
عزى إىل متغَت الرتبة العلمية.
التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس يف كل رلال من اجملاالت اخلمس تُ َ
الباحث ىذه النتيجةَ ألسباب من أمهها :أن عمادةَ التعلم اإللكًتوين حترص يف بداية كل فصل
ويعزو
ُ
دراسي على عقد دورات تدريبية لكيفية االستخدام األمثل إلدارة التعلم اإللكًتوين" بالك بورد "بوصفو
أحد أدوات التعليم من بعد ،وكذلك قيام وحدات اجلودة واالعتماد األكادديي بعقد دورات تدريبية تتعلق
برفع األداء التدريسي لعضو ىيئة التدريس يف مجيع األنشطة التعليمية وفق خطوات إجرائية وتطبيقية
تتطرق لكافة ادلمارسات اليت يتعُت على عضو ىيئة التدريس القيام با يف أثناء تدريس ادلقررات.
ثانيًا :ما يخص سنوات الخبرة:

استخدم حتليل التباين األحادي للكشف عن أثر متغَت اخلربة يف جودة ادلمارسات التدريسية لكل
رلال من اجملاالت اخلمس كما يف اجلدول (ٕٔ).

ٕٓٓ

لتجر ِ
ِ
جودة الممارسات التدريسية ِ
بة التحول اإللكتروني من بعد  .............................د .مفرح عسيري
ييم
تَ ْق ُ

جدول ( )12تحليل التباين األحادي  ANOVAألثر الخبرة في مستوى جودة الممارسات التدريسية
ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم.

مجموع

درجات

المجاالت

مصدر التباين

شلارسات التواصل

بُت اجملموعات

0.471

داخل
اجملموعات

ٖٛ ٕٗ.ٗٗٚ

اجملموع

ٛ٘ ٕٗ.ٜٔٛ

شلارسات إدارة عملية
التعلم

شلارسات التخطيط

شلارسات التدريس

شلارسات التقومي

المربعات

الحرية

ٕ

ٕ

بُت اجملموعات

ٓ.ٖٚٛ

داخل
اجملموعات

ٕٕٖٓٛ ٖ٘.

اجملموع

ٛ٘ ٖ٘.ٜ٘ٛ
ٕ

بُت اجملموعات

ٕٓٓٓ.

داخل
اجملموعات

ٖٛ ٕٙ.ٖٕٚ

اجملموع

ٛ٘ ٕٙ.ٕ٘ٚ
ٕ

بُت اجملموعات

ٓ.ٗٗٚ

داخل
اجملموعات

ٖٖٛ ٕٗ.ٛٛ

اجملموع

ٖٖٕٓ٘.

٘ٛ

بُت اجملموعات

٘ٓ.ٜٓ

ٕ

داخل
اجملموعات

ٖٛ ٔٚ.ٜٜٔ

اجملموع

ٗٔٓٛ٘ ٔٛ.

متوسط

المربعات

F

P

ٖٕ٘ٓ.
٘ٓ.ٕٜ

ٓ.ٖٗ٘ ٓ.ٜٚٚ

ٓ.ٜٔٛ
ٕٗٗٓ.

ٓ.ٕٙٗ ٓ.ٗٗٙ

ٓٓٔٓ.
ٓ.ٖٔٚ

ٖ٘ٔٓ.ٖٚٔ ٓ.

ٕٕٗٓ.
ٖٓٓٓ.

ٓ.ٗٚٚ ٓ.ٚٗٙ

ٓ.ٓٗٚ
ٓ.ٕٔٙ

ٓ.ٛٓٗ ٓ.ٕٜٔ

ِ
قيم ) (Fجملاالت ادلمارسات التدريسية تقع يف الفًتة (،ٓ.ٕٜٔ
يتض ُح من اجلدول (ٕٔ) أن َ
 )ٓ.ٜٚٚأي إن  ٓ.ٕٜٔ ≥ F ≥ ٓ.ٜٚٚوىي غَت دالة إحصائيًا عند مستوى(٘ٓ )ٓ.ما يدل على
ٕٔٓ
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عدم وجود فروق ذات ٍ
داللة إحصائية بُت متوسطات الدرجات اليت دتثل التقييم الذايت للممارسات
عزى إىل متغَت اخلربة .ويعزو الباحث
التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس يف كل رلال من اجملاالت اخلمس تُ َ
ىذه النتيجة إىل تساوي فرص التدريب الستخدام إدارة التعلم اإللكًتوين ) (Blackboardوإدراك
مجيع األعضاء على اختالف خرباتم أن التعلم اإللكًتوين خيار إسًتاتيجي آين ومستقبلي يف جامعة
ادللك خالد ،مع أن جودة ادلمارسات يف رلال التخطيط والتدريس والتقومي الزالت يف ادلستوى ادلتوسط.
ثالثًا :متغير الجنس:
ِ
للكشف عن أثر متغَت اجلنس يف جودة ادلمارسات التدريسية لكل رلال من
استخدم اختبار ()t
رلاالتا اخلمس كما يف اجلدول (ٖٔ).
الجدول ( )13البيانات اإلحصائية المتعلقة بالكشف عن مدى تأثير متغير الجنس في جودة الممارسات
التدريسية لكل مجال من المجاالت الخمسة.

المجال
شلارسات التواصل
شلارسات إدارة عملية
التعلم
شلارسات التخطيط
شلارسات التدريس
شلارسات التقومي

المتوسط

االنحراف

ذكر = ٓٙ

ٕ.ٗٛ

ٖ٘ٓ.ٙ

انثى = ٕٙ

ٕ.ٖٙ

ٕٗ٘ٓ.

ذكر = ٓٙ

ٕ.ٖٜ

٘ٓ.٘ٙ

انثى = ٕٙ

ٖٕ٘.

٘ٗ٘ٓ.

ذكر = ٓٙ

ٕ.ٕٜ

ٓ.ٙ٘ٛ

انثى = ٕٙ

ٕٕ٘.

ٗٓ.ٚٙ

ذكر = ٓٙ

ٖٕٓ.

ٓ.ٖٜ٘

انثى = ٕٙ

ٕٗٔ.

ٕٖٓ.ٙ

ذكر = ٓٙ

1.90

0.812

انثى = ٕٙ

1.72

0.663

الجنس

الحسابي

المعياري

T

P

ٕٕٓ.ٜ

ٖٓ.ٜٚ

ٖ٘ٓٓ.

ٓ.ٜٙٔ

0.247

ٓ.ٜ٘ٚ

1.130

ٕٓ.ٕٙ

0.994

0.323

يتبُت من اجلدول (ٖٔ) أن قيم ( )tجملاالت ادلمارسات التدريسية تقع يف الفًتة (ٓ.ٕٗٚ
ُ
 )ٔ.ٖٔٓ،وىي غَت دالة إحصائيا عند مستوى (٘ٓ )ٓ.شلا يدل على عدم وجود فروق ذات داللةٍ
ً
إحصائية بُت متوسطات الدرجات اليت دتثل التقييم الذايت للممارسات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس

ٕٕٓ

لتجر ِ
ِ
جودة الممارسات التدريسية ِ
بة التحول اإللكتروني من بعد  .............................د .مفرح عسيري
ييم
تَ ْق ُ

عزى إىل متغَت اجلنس .ويعزو الباحث ذلك إىل تشابو وتساوي الفرص
يف كل رلال من اجملاالت اخلمس تُ َ
يف البيئة األكادديية يف جامعة ادللك خالد ٍ
لكل من الذكور واإلناث.

 -9مناقشة نتائج الدراسة

ت التوص ُل إىل نتائج ىذه الدراسة من خالل التحليل الكمي للتقييم الذايت ألعضاء ىيئة التدريس
بأقسام الرياضيات التابعة جلامعة ادللك خالد ادلتصل جبودة شلارساتم التدريسية للتعلم اإللكًتوين من بعد،
وقد تبُت من خالل التحليل الكمي للتقييم الذايت ألعضاء ىيئة التدريس (عينة الدراسة) أن مستوى
شلارساتم للتعلم اإللكًتوين من بعد تقع يف ادلستوى ادلتوسط ،ويتفق ذلك مع نتائج دراسة (آل قوت،
حيث عدم وجود أي
 )ٕٓٔٚمن حيث مستوى ادلمارسات ،وكذلك مع دراسة (الشريدة )ٕٜٓٔ ،من ُ
عزى ذلك إىل:
تأثَت للخصائص الدديوغرافية ألعضاء ىيئة التدريس يف استخدام نظام البالك بورد وق ْد يُ َ
ٔ -مستوى التدريب الذي حصل عليو عضو ىيئة التدريس من قبل عمادة التعلم اإللكًتوين قبل
التحول السريع وادلفاجئ الذي فرضتو اجلائحة ،فقد كان التعلم اإللكًتوين وسيلةً مساندةً
امج التدريب لعمادة التعلم اإللكًتوين تقتصر على
وداعمة وغَت ملزمة لألعضاء ،وكانت بر ُ
مهارات التواصل وإدارة عملية التعلم.
وفهمها على التنقل وفق خطوات ذات معٌت دقيق
يسها ُ
ٕ -طبيعةُ الرياضيات اليت يعتمد تدر ُ
الفصول
جيعل
َ
يتطل ُ
ب من عضو ىيئة التدريس مالحظة أداء الطالب وتفاعلو مباشرة ،وىو ما ُ
االفًتاضية غَت مفضلة لدى أعضاء ىيئة التدريس والطالب والطالبات بأقسام الرياضيات.
ٖ -التحول الكلي والكامل ادلفاجئ إىل التعلم اإللكًتوين ادلتزامن وغَت ادلتزامن جعل األعضاء
وخصوصا يف ٍ
كل من
يقدمون احملتوى يف ضوء اجتهادات سلتلفة تعتمد على تعلمهم الذايت
ً
رلال شلارسات التخطيط ،وشلارسات التدريس ،وشلارسات التقومي.
نتائج ىذه الدراسة من حيث ادلعوقات التقنية والتنظيمية ،وادلعوقات الطالبية ،وكذلك
وتتفق ُ
معوقات أعضاء ىيئة التدريس اليت حتول دون استدامة التعلم اإللكًتوين ،مع النتائج اليت خلصت إليها
دراسةُ ٍ
كل من (خليفةٕٓٔٔ،؛ اليارو )ٕٜٓٓ ،فقد تبُت أن الفًتةَ الزمنية من ( ٕٜٓٓإىل ٕٕٔٓ) مل
كثَتا يف إصالح تلك ادلعوقات.
تؤثر ً
يتضح ٍ
بصفة عامة أن التعليم والتعلم عرب اإلنًتنت اليزال حديث النشأة وحيتاج للكثَت من
ُ
التطوير .وتعد التجربة اليت مررنا با جتربة استثنائية تتطلب من القائمُت على العملية التعليمية تقييمها،
واالستفادة من الواقع الذي فرضتو اجلائحة ،وما كشفت عنو من جوانب إجيابية وسلبية ومعوقات.
ٖٕٓ
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ويرى ( )Ince et al, 2020أن التحو َل إىل التعلم اإللكًتوين الذي فرضتو اجلائحة يعد
فرصةً إلصالح البنية التحتية ،وادلمارسات التدريسية ،وأساليب التقومي على ضلو يتناسب مع النمط
التعليمي اإللكًتوين دلسايرة ُمتطلبات القرن احلادي والعشرين ،واجلاىزية يف التحول إىل التعليم من بعد
بديال للتعليم احلضوري يف حاالت الطوارئ.
بوصفو ً
 -11التوصيات والمقترحات:
اخلروج بالتوصيات وادلقًتحات التالية:
ديكن
ُ
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسة ُ
ٔ -عدم مرور ىذه التجربة االستثنائية دون تقيي ٍم واقعي وموضوعي لكل مراحل التعليم ولكل
عناصر العملية التعليمية.
ٕ -مراجعة دقيقة حلصيلة التعليم من بعد وذلك للكشف عن ادلستوى احلقيقي والفعلي للفاقد
التعليمي ووضع احللول التعويضية.
ٖ -تبٍت خطة الستدامة التعلم اإللكًتوين من بعد ليكون مصاحبًا للتعليم التقليدي لكي يستفيد
منو الطالب يف بناء مهاراتو اخلاصة ،ويف أوقات غيابو ومن أجل التحول السلس إىل التعليم من
بديال يف حاالت الطوارئ.
بعد بوصفو ً
ٗ -ضرورة العمل التكاملي بُت وزارة التعليم ووزارة تقنية ادلعلومات واالتصاالت إلنشاء بنية تعليمية
تقنية متكاملة للتعلم اإللكًتوين ذات جودةٍ عالية يف خدمات االتصال وحتق ُق العدالةَ
االجتماعية للتعليم لكل ادلستفيدين.
٘ -ضرورة سن القوانُت والتشريعات ادلنظمة للتعلم اإللكًتوين اليت توض ُح احلقوق وادلسؤوليات
ألطراف العملية التعليمية.
 -ٙدمج التعلم اإللكًتوين ضمن خطط األقسام يف اجلامعات وتطوير اللوائح واإلجراءات ادلنظمة
لتفعيلو.
 -ٚجتنب استخدام األساليب التدريسية والتقوديية ادلتبعة يف التعليم التقليدي يف التعلم اإللكًتوين
من بعد.
 -ٛتدريب أعضاء ىيئة التدريس على تصميم احملتوى التعليمي اإللكًتوين وفق األسس واخلطوات
وادلعايَت ادلعمول با يف بيئات التعلم اإللكًتوين.

ٕٗٓ
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ِ
جودة الممارسات التدريسية ِ
بة التحول اإللكتروني من بعد  .............................د .مفرح عسيري
ييم
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 -ٜتدريب أعضاء ىيئة التدريس من قبل ُمتخصصُت على أساليب التقومي اإللكًتوين من بعد
لتحقيق العدالة وجتنب حاالت الغش.
ب
تمكن الطال َ
ٓٔ-ضرورة تفعيل األجهزة الذكية ( )M-Learningيف عملية التعليم والتعلم ل ُ
من التفاعل السريع مع زمالئهم ومع أستاذ ادلقرر.

ٕ٘ٓ
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أوالً :المراجع العربية:

المراجع

 آل قوت ،عبد الرزاق زلمد ( .)ٕٓٔٚالتعلم اإللكًتوين بربامج التعليم ادلستمر ومعوقات استخدامو
يف جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل بادلملكة العربية السعودية ،رللة جامعة البحر األمحر للعلوم
اإلنسانية.ٖٔٗ-ٔٔٔ ،ٗ ،
 اجلار اهلل ،سليمان بن ناصر؛ اخلرجيي ،عبد اهلل بن إبراىيم (ٕٕٓٓ) .استدامة نظام التعلم اإللكًتوين
يف ادلملكة العربية السعودية من خالل حتليل آراء ادلستفيدين يف منصة تويًت يف ظل جائحة كورونا
(كوفيد –  .)ٜٔرللة اإلدارة العامة(ٙٓ ،العدد اخلاص).
 جراح ،يوسف مفلح سليم (ٕٕٓٓ) .واقع استخدام أدوات التعلم اإللكًتوين ( )Blackboardيف
اكتساب الثقافة التكنولوجية لدى طلبة جامعة طيبو بادلملكة العربية السعودية .اجمللة الدولية
للدراسات الًتبوية والنفسية.ٜٔٚ-ٔ٘ٚ ،)ٔ(ٛ ،










خليفة ،علي عبد الرمحن (ٕٔٔٓ) .معوقات ومشكالت تطبيق التعلم اإللكًتوين يف التعليم اجلامعي
من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة جازان يف ضوء بعض ادلتغَتات .تكنولوجيا التعليم،
ٕٔ(ٖ).ٔ٘ٗ-ٕٜٔ ،
ديراين ،زلمد عيد؛ والشدوح ،وليد زلمود ( .)ٕٓٔٚتقييم فاعلية بعض ادلمارسات الًتبوية ألعضاء
ىيئة التدريس يف جامعة جرش كما يراىا الطلبة وعالقتها ببعض ادلتغَتات الدديوغرافية .جرش للبحوث
والدراسات ،جامعة جرش األردن.)ٔ(ٛ ،
الزامل ،زكريا عبد اهلل ( .)ٕٓٓٙاجتاىات الطالب ضلو جتربة التعلم اإللكًتوين يف ادلؤسسة العامة
للتعليم الفٍت والتدريب ادلهٍت واجلامعة العربية ادلفتوحة بالرياض .رللة جامعة ادللك سعود ،العلوم
الًتبوية والدراسات اإلسالمية.ٙ٘٘-ٜٙٛ ،)ٕ(ٔٛ ،
الشريدة ،ماجد علي ( .)ٕٜٓٔتوظيف أعضاء ىيئة التدريس للتعلم اإللكًتوين ()Blackboard
من وجهة نظر الطالب والطالبات يف جامعة األمَت سطام بن عبد العزيز .رللة كلية الًتبية األساسية
للعلوم الًتبوية واإلنسانية ،جامعة بابل.ٗٓ-ٕٓ ،ٕٗ ،
الشريف ،مزيو منار بنت عمار (ٕ٘ٔٓ) .تقومي أعضاء ىيئة التدريس باجلامعات السعودية يف ضوء
معايَت اجلودة الشاملة :دراسة وصفية .رللة جامعة ادللك خالد للعلوم اإلنسانية.)ٕ(ٕٗ ،
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 الصمادي ،مروان (ٖٕٔٓ) .تقومي جودة ادلمارسات التدريسية لدى أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة
صلران .اجمللة الدولية الًتبوية ادلتخصصة ،األردن.)ٕ(ٛ ،

 الضالعي ،زبيدة عبد اهلل ( .)ٕٓٔٛمعوقات استخدام التعلم اإللكًتوين من وجهة نظر أعضاء ىيئة
التدريس يف جامعة صلران .اجمللة العربية لضمان جودة التعليم العايل.ٖٔٚ-ٖٔ٘ ،)ٖٙ(ٔٔ ،
 كوسة ،سوسن (ٕٕٔٓ) .ادلمارسات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس يف مقرر الرياضيات يف ضوء
معايَت اجلودة الشاملة .دراسات عربية يف الًتبية وعلم النفس ،السعودية.)ٕ(ٕ٘ ،
 احملمادي ،غدير علي ( .)ٕٓٔٛتقومي واقع استخدام نظام التعلم اإللكًتوين ( )EMESيف برنامج
التعليم من بعد يف جامعة ادللك عبد العزيز من وجهة نظر الطالب .رللة كلية الًتبية األساسية للعلوم
الًتبوية واإلنسانية ،جامعة بابل.ٜٔٙ-ٔٚٚ ،ٖٜ ،
 مراد ،عودة سليمان؛ زلاسنة ،عمر موسى (ٕٕٓٓ) .تقومي جودة ادلمارسات التدريسية لدى أعضاء
ىيئة التدريس اجلامعيُت من وجهة نظر الطلبة .رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الًتبوية والنفسية،
.ٖ٘ٚ-٘٘ٔ ،)ٕ(ٕٛ
 اليارو ،عفاف صالح ( .)ٕٜٓٓمعوقات التعليم اجلامعي ادلفتوح يف فرع اجلامعة العربية ادلفتوحة من
منظور الطالب والطالبات .رسالة اخلليج العريب.ٜٔ٘-ٕٜٔ ،)ٕٔٔ(ٖٓ ،
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