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مدى تو افرمهارات تقنيات التعلم عن بعد لدى طلب جامعة الشرقية
في سلطنة ُعمان في ضوء بعض املتغيرات
The availability of the skills of distance learning techniques among the
5G6FDWQWEEWWW of A'Sharqiyah University in the Sultanate of Oman in light
of some variables
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املستخلص :هدفت هذه الدراسة لقياس مدى توافر مهارات تقنيات التعلم عن بعد لدى طلب جامعة الشرقية
بسلطنة عمان ،كما هدفت للكشف عن الفروق بين متوسطات درجات بعض هذه املهارات التقنية ًتبعا ملتغيرات
(الجنس ،الكلية ،والسنة الدراسية) .حيث تكونت العينة من  256طالبا وطالبة من طلب الجامعة املسجلين خلل
الفصل الصيفي للعام الدراس ي  .2020/2019ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون ببناء مقياس تحديد الحتياج
التدريبي في املهارات موضوع الدراسة والتي تكونت من  10مهارات ،وذلك بعد التأكد من صدق املقياس وثبات أداة
الدراسة .كما أظهرت الدراسة بأن مهارات تقنيات التعلم عن بعد متوفرة لدى الطلب عينة الدراسة بدرجة
متوسطة ،وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات دللة احصائية ملتوسط املهارات بين الذكور والناث ،بينما أظهرت
الدراسة فروقا ذات دللة إحصائية تعزى ملتغير الكلية لصالح طلبة كلية الداب والعلوم النسانية ،وكذلك أظهرت
النتائج وجود فروق إحصائية ملتغير السنة الدراسية لصالح طلبة السنة الثانية .من أهم ما أوصت به الدراسة أن
تهتم الجامعات والقائمين على التعليم الجامعي بتوفير برامج تأهيلية في تقنيات التعليم والتعلم املرتبطة بالتعلم عن

بعد لطلبة الجامعات.
الكلمات املفتاحية :املهارات ،تقنيات التعليم والتعلم ،التعلم عن بعد ،طلبة التعليم العالي ،جامعة الشرقية.

Abstract : This study aimed to measure the availability of distance education techniques skills among
students of A'Sharqiyah University, in Oman and also aimed to reveal the differences between the
average scores of some of these technical skills according to the study variables (gender, college, and
year) . The sample consisted of 256 students from the university, which registered in the summer
semester of the academic year 2019/2020. In order to achieve the objectives of the study, the
researchers develop a scale to determine the training need for the study skills, which consisted of 10
skills; the validity and the reality of the scale were confirmed. The study showed that the skills of
distance education techniques are available, with the students to a medium degree, and the study
concluded that there are no statistically significant differences between the average skills between
males and females، while the study showed a statistically significant differences attributed to the
*البريد اإللكتروني للباحث الرئيس يalajmi.qasim@gmail.com :
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college variables attributed to the students of the College of Arts and Humanities at the level of Less
than 0.05, and it was found that the statistical differences were attributed to the second year students at
a level less than 0.05. One of the most important recommendations of the study is that universities and
those in charge of university education should be interested in providing qualifying programs in
teaching and learning techniques related to distance education for all university students.

Keywords: Skills, Teaching and Learning Techniques, Distance Learning, Higher Education Students,
A'Sharqiyah University.

املقدمة:
مر التعليم على مر العصور بمراحل تطور عديدة ،فمنذ عصر الفلسفة بدء مدرسة سقراط الجدلية ثم أكاديمية
أفلطون مرورا بمدرسة أرسطو في أثينا والتي أدت لظهور أعظم عبقرية علمية في العصور القديمة وهي عبقرية
أرسطو الذي بنى منارات العلم في العالم .فمنذ ذلك الوقت ونحن نشهد التسارع في تطور التعليم والتعلم ،والذي أنتج
تنوعا في أدوات التعليم والتعلم املستخدمة وخصوصا بعد ظهور ارهاصات الحركة األولى لألهداف السلوكية
التعليمية ،والتي نادت بضرورة توظيف التقنيات الحديثة السمعية والبصرية في تحقيق هذه األهداف .فكان لتقنيات
التعليم والتعلم الدور األساس ي والرئيس في نقل أساليب ووسائل التصال التعليمي من التصال الخطي ذو التجاه
الواحد ،مرورا بالتصال التعليمي الدائري ووصول للتصال التعليمي البنائي الذي يعتمد على بناء املعرفة عن طريق
املتعلمين ،بدل من التركيز على نقل املعرفة من املعلم للمتعلم.
شهدت مهارات تقنيات التعليم والتعلم تطورا ونموا متسارعا خلل القرن الواحد والعشرين وذلك لرتباطها الوثيق
بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والجيل الخامس من التصالت ،حيث اصبحت التقنيات جزء ل يتجزأ من
مختلف مجالت الحياة والعلوم املختلفة وبشكل خاص في مجالت التعليم والتعلم املدرس ي والجامعي(السعدي،
 .)2016ويعزى هذا النتشار والرتباط للدور الفاعل الذي تقوم به هذه التقنيات في خلق بيئة تعليمية تفاعلية للتغلب
على العديد من املشكلت التعليمية وتحديات التطور املتسارع في عصر العوملة (املشهراوي .)2019 ،ووفقا للتحول في
دور كل من املعلم واملتعلم اصبح للتقنيات الدور الكبر في لعب هذا الدور وهو ان يكون املتعلم محور العملية
التعليمية ،والتي من خللها يتم توظيف الستراتيجيات الحديثة في املنظومة التعليمية كالتعلم النشط الذي يجعل
من التعليم اكثر تفاعلية وتناغما من التعلم التقليدي(الشعيبي.)2020 ،
وفي ظل التطور الحاصل في طرق التعليم والتعلم على املستويين املحلي والعاملي ،ومع توافر العديد من تطبيقات
تكنولوجيا التعليم والتعلم ،فقد زادت الحاجة ملهارات توظيف هذه التقنيات إلثارة الدافعية نحو التعليم لتجويده
وزيادة مستوى التحصيل وابقاءه فترة اطول في ذهن املتعلم .فخلل جائحة كوفيد 19-اضطرت كافة املؤسسات
التعليمية للتعليم عن بعد ومعه برزت الحاجة ملثل هذه التقنيات وطرق توظيفها (  Al Musawiو، Abdelraheem
 .)2004ومما ل شك به بان مؤشرات نجاح هذه املؤسسات اضحى يعتمد على مدى النجاح في تطوير مهارات استخدام
هذه التقنيات .واملتابع لنمو تطبيقات تكنولوجيا التعليم أصبح موقنا بان هذه املهارات التقنية ترسخت بشكل
متصاعد في تنمية مهارات التفكير العليا واملتوسطة لدى املتعلمين بشكل عام ولطلبة الدراسات العليا بشكل
خاص(العزام .)2014 ،وعدت من اهم الوسائل التي توفر للمتعلم فرصة تطبيق املعارف واملعلومات وممارستها بما
يحقق التقدم لجيل املستقبل ،فتوفيرها البيئات الفتراضية واملعززة من اهم ما يميزها ،اذ تتنافس شركات
التطبيقات الحاسوبية على توفير تطبيقات محاكاة عناصر العملية التعليمية النمطية (الشهری .)2020 ،
ووفقا ملا تقدم تم تحديد  10مهارات تقنية لهذه الدراسة نظرا ملا تمثله من ادوات ومعينات ذات حاجة انية ،وهي:
مهارة التمكن من استخدام )(Moodleو مهارة التمكن من استخدام ومميزات برنامج ال  OneDriveو مهارة التمكن
من استخدام برنامج املحاضرات الفتراضية " "MS Teamsو مهارة التمكن من استخدام خصائص البحث املتقدم
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بمحرك البحث  Googleومهارة التمكن من برنامج ( Google Scholarلألبحاث العلمية املوثوقة والتوثيق املباشر)
ومهارة التمكن من التوثيق اللكتروني ( Referencesادراج املراجع الكترونيا في املتن وفي قائمة املراجع) بواسطة الوورد
و مهارة التمكن من منصات املصادر التعليمية املفتوحة  OERوانواعها و مهارة التمكن من منصة " "Masadarللكتب
والبحاث اللكترونية بجامعة الشرقية و مهارة التمكن من استخدام رخص املشاع البداعيCreative Common
(الترخيص الرقمي للمستندات) و ومهارة التمكن من اعداد مخطط مشروع بحثي مبسط بواسطة برنامج ادارة
الخطط وتنفيذ املشاريع .MS Planner
الكثير من الدراسات الحديثة التي ناقشت اهمية توافر مهارات تقنيات التعليم والتعلم لتجويد التعلم عن بعد
(عبابن ـ ـ ــة و الزعـ ـبــي ;2017 ،عبدالرزاق ;2019 ،الشويعر ،)2014 ،جميع هذه الدراسات اوصت على ضرورة نشر
الوعي املهاري التقني في ضل عصر العوملة .وبما ان الطالب هو املحور الرئيس ي في العملية التعليمية فقد أصبح من
الضروري التوقف على هذه املهارات التقنية للتعليم والتعلم عن بعد بشكل عام وفي ظل جائحة كوفيد 19-بشكل
خاص والتي تم على اثرها تعليق الدراسة التقليدية واستبدالها بالتعليم عن بعد او التعلم اللكتروني( Adulkareem
 ،)2021،فأصبحت هذه املهارات بمثابة ادوات الطالب التي من خللها تجري عملية التواصل والتصال، Alajmi( ،
.(2019

مشكلة الدراسة:
احتلت مفردات تقنيات التعليم والتعلم صدارة منصات البحث في السلطنة منذ ان اصدرت وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي والبتكار بالسلطنة قرارها بتاريخ  12مارس  2020بتعليق الدراسة املباشرة في كافة مؤسسات التعليم
العالي بسلطنة عمان ،نتيجة لتفش ي مرض كورونا بالسلطنة بشكل خاص والعالم بشكل عام ،ووجهت كافة
املؤسسات باتخاذ ما يلزم للتحول للتعليم عن بعد .إن نجاح عملية التعلم عن بعد بالتعليم الجامعي تقع على عاتق
كافة عناصر العملية التعليمية ،بدءا من الطالب ،ووصول الى املادة العلمية ،مرورا بأعضاء هيئة التدريس ،وحيث ان
الطالب هو املحور الرئيس في عملية التعليم والتعلم ،فقد تبلورت فكرة هذا البحث للوقوف على املهارات التقنية
للتعليم والتعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا ،التي تم على اثرها تعليق الدراسة املباشرة ،واستبدالها بالتعلم عن
بعد ،ولكون هذه املهارات التقنية بمثابة أدوات الطالب التي من خللها تحدث عملية التواصل والتصال ونقل وتبادل
الخبرات التعليمية املباشرة وغير املباشرة بين املرسل واملستقبل.
ومن خلل طبيعة عمل الباحثين بصفتهم تربويين وأكاديميين لعدة سنوات في ممارسة تقنيات التعليم والتعلم
وملحظاتهم ملدى أهمية توظيف هذه التقنيات الحديثة في أداء وتحصيل ودافعية املتعلمين ،وملحظاتهم لبعض
املمارسات الخاطئة ألدوات تقنيات التعليم والتعلم في عملية التعلم عن بعد ،برزت مشكلة الدراسة من واقع
املمارسة امليدانية ،ومراجعة ما توصلت اليه الدراسات السابقة ،ولتحقيق ذلك فقد تم اعداد املقياس املناسب من
قبل الباحثين وتحكيمه من قبل أعضاء بالهيئة التدريسية ومتخصصين في مجالت التربية والتعليم ،ثم جمع البيانات
والقيام بتفسير نتائج املقياس .لذلك؛ مما عملت الدراسة على كشفه تحديد تقنيات التعليم والتعلم املرتبطة بالتعلم
عن بعد ،وكذلك تحديد درجة توافر تلك التقنيات لدى طلب جامعة الشرقية ،وقد تمت صياغة املشكلة في صورة
تساؤلت على النحو التالي:
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تساؤلت الدراسة:
تمثلت تساؤلت الدراسة في اآلتي:
 .1ما مهارات تقنيات التعلم عن بعد التي يحتاجها طلب جامعة الشرقية بسلطنة عمان؟
 .2ما درجة توافر مهارات تقنيات التعلم عن بعد لدى طلب جامعة الشرقية بسلطنة عمان؟
 .3هل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى  α≥0.05في مهارات تقنيات التعلم عن بعد لدى طلب جامعة
الشرقية بسلطنة عمان تعزى ملتغيرات (الجنس ،الكلية ،السنة الدراسية)؟
اهداف الدراسة:
سعت هذه الدراسة الى الوقوف على مستوى احتياج طلبة جامعة الشرقية لبعض مهارات التعليم والتعلم املرتبطة
بالتعلم عن بعد ،وكذلك التعرف على الفروق في درجة توافر هذه املهارات تعزى ملتغيرات الدراسة (الجنس ،الكلية،
والسنة الدراسية).
مصطلحات الدراسة:
"تقنيات التعلم"  :تعرف املهارة بأنها القدرة على أداء مهمة ما بسهولة وسرعة ودقة ،ويعرف الباحثون املهارات بأنها
القدرة على تنفيذ األداء بدرجة عالية من السرعة واإلتقان والكفاءة مع القتصاد في الوقت والجهد املبذول ,وإجرائيا
يمكن تعريفه وفقا لسياق البحث الذي نحن بصدده ,بأنها قدرة الطالب الجامعي بجامعة الشرقية على استخدام
املهارات التقنية موضوع الدراسة بفعالية (سنوس ي،2017،ص.)4
"التعلم عن بعد" :عرف التعلم عن بعد بأن نمط التعليم الحديث الذي يتم من خلل توظيف تقنيات التعليم والتعلم.
وإجرائيا يمكننا تعريفه بأنه نمط التعلم الغير مباشر الذي يتلقى طالب جامعة الشرقية التعليم من خلله خلل
الجائحة (عبدالفتاح ،2017 ،ص .)55

حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة بالحدود التية:
 الحدود املوضوعية :مهارات تقنيات التعلم عن بعد. الحدود الزمانية :أجريت هذه الدراسة خلل الفصل الصيفي من العام الدراس ي . 2020-2019 الحدود املكانية :جامعة الشرقية -سلطنة عمان. -الحد البشري :طلبة جامعة الشرقية املسجلين بالفصل الصيفي للعام األكاديمي .2020/2019

متغيرات الدراسة:
املتغير التابع :مهارات تقنيات التعلم عن بعد.املتغيرات املستقلة:
 الجنس :ذكر ،أنثى. الكلية :الداب والعلوم اإلنسانية ،كلية الحقوق ،كلية الهندسة ،كلية إدارة األعمال ،كلية العلوم التطبيقية. -السنة الدراسية :أولى ،ثانية ،ثالثة ،رابعة.
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الجانب النظري والدراسات السابقة:
عملية التعلم عن بعد ل تختلف عن التعليم التقليدي من حيث الضرورة لتوفير أدوات نجاحها ،فدراسة
) (Dhawan,2020أظهرت عدم نجاح عملية التعليم عن بعد في بلد الدراسة باكستان بسبب أن عدد كبير من الطلبة
ل يمكنهم الوصول لإلنترنت ألسباب مالية وفنية .وهذه النتيجة أكدتها دراسة ) )Hodges,2020والتي ميزت بين الفكر
املنظومي واملنهجي لعملية التعليم عن بعد وبين التعليم عن بعد الطوارئ ،وعزت سبب عدم نجاح التعلم عن بعد في
أغلب الدول النامية لتجاه املؤسسات التعليمية بهذه الدول لتطبيق التعليم عن بعد كخطة طوارئ وليس كفكر
منظومي مجهز له وذلك لعدم جاهزية هذه الدول ملثل هذا النمط من التعلم .كما إن دراسة  (Ayu,2020)،تناولت
واقع التعلم عن بعد بين الواقع وامللوس وقدمت العديد من التوصيات التي يجب على مؤسسات التعليم العالي حول
العالم األخذ بها لإلنجاح عملية التعلم عن بعد في مؤسساتهم.
حيث إن عملية التعلم عن بعد في املنظومة التعليمية يجب أن تسير وفقا للفكر املنظومي املخطط له سلفا بغية
تجويد عملية التعليم بنهاية املطاف والتي عرفتها (الطحان )2009،بأنها "عملية تفاعلية بين املعلم واملتعلم وقد يكون
املعلم بشرا أو جهازا مزودا باملعلومات من قبل انسان" ،فاستراتيجيات التعلم والتي تشمل عملية التعليم والتعلم هي
املفتاح السحري لتحقيق التعليم املنشود وباملستوى املطلوب ،حيث إن هذه الستراتيجيات طرأت عليها الكثير من
التغيرات ملواكبة العوملة في كافة مجالت الحياة وفي مقدمتها مجال التعليم .فالتعلم عن بعد هو أحد صور التعلم التي
فرضتها الثورة املعلوماتية لتجاوز التحديات التي فرضتها املشكلت التربوية والقتصادية ،كما يمكن تعريف عملية
التعلم عن بعد بأنها مجموعة من اإلجراءات والنشاطات التي يقوم بها املعلم مستعينا بإحدى تقنيات التعلم عن بعد،
فلم يعد التعلم عن بعد مرهونا بالظروف الطارئة والتي نسعى من خلله لتجاوز األزمات كأزمة كورونا التي ضربت
العالم منذ فبراير  2019وعلقت بسببها كافة املؤسسات التعليمية والتحول من التعلم الوجاهي للتعلم عن بعد ،بينما
التعلم عن بعد اصبح مطلبا ملا يقدمه هذا النوع من خدمات جليلة للعملية التعليمية .ومما تجدر اإلشارة إليه بهذا
الصدد ،أن التعلم عن بعد بدأ العمل به في بعض الدول منذ فترة ليست بالقصيرة ولنا في التجارب الدولية شواهدا
كثيرة.
تناولت الدراسات السابقة الكثير من املوضوعات ذات الصلة بموضوع البحث ،وبينت أن التعلم عن بعد من األنظمة
املشجعة لكل من املعلم واملتعلم على حد سواء ،كما أكدت بعضها على أن منظومة التعلم عن بعد توفر بيئة تعليمية
مناسبة للتعلم الذاتي من خلل توظيف مهارات تقنيات التعلم بشكل فعال .هناك العديد من الدراسات التي أثبتت
دور وأثر التعلم عن بعد في زيادة مستوى التحصيل لدى الطلب في العديد من املواد املختلفة :مثل الرياضيات والعلوم
واللغة العربية وفي مجالت الحياة املتنوعة ،فأكد (السعدي )2016 ،في دراسته التي استخدم فيها املنهج شبه التجريبي
باستخدام تقنية الواقع املعزز على عينة عشوائية لطلب الصف العاشر األساس ي ،ولحظ وجود فروق ذات دللة
إحصائية عند مستوى  0.05بين متوسطات درجات أفراد العينة الواحدة في املجموعة الضابطة واملجموعة التجريبية،
كما أشار إلى وجود فروق ذات دالة إحصائيا لطلب العينة عزيت ملستوى الدافعية نحو التعليم والتعلم مع وجود
علقة ارتباطية بين التحصيل وزيادة دافعية التعلم ،ومما تجدر اإلشارة إليه أن تقنية الواقع املعزز من املصطلحات
الحديثة واملتناولة و التي تعرف بأنها تقنية دمج البيئة الحقيقية لكافة عناصر املادة بالبيئة الفتراضية داخل البيئة
الحقيقية وذلك من خلل تقنيات واساليب خاصة(املشهراوي.)2019 ،
تقنيات التعليم أو تكنولوجيا التعليم عرفت بأنها مجموعة من اإلجراءات واألساليب التي يوظفها املعلم لحل مشكلت
تعليمية بواسطة التكنولوجيا الحديثة املعاصرة لتطبيق املعرفة وفقا لنتائج الدراسات واألبحاث
العلمية(سرايا .)2017،نستلهم من التعريف بأن عملية التعلم عن بعد توجب أهمية توظيف التقنيات املناسبة
بالعملية التعليمية .وهذا يؤكد لنا بأن العامل الرئيس إلنجاح التعلم عن بعد يتم من خلل التقنيات ،عليه ظهرت
أهمية توفر مهارات توظيف هذه التقنيات لدى املعلمين واملتعلمين على حد سواء لتحقيق التعليم ،وهناك العديد من
الدراسات التي أوصت بذلك .حيث جاءت توصيات املؤتمر العلمي األول للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية بضرورة
107

مجلة جامعة فلسطين التقنية لألبحاث 118-103 ،)1(10 ،2022

الستفادة القصوى من التجارب العاملية واملحلية في مجال التطوير التقني التكنولوجي ،وبشكل خاص في مجال
تطبيقات التربية والتعليم والتصالت لتجويد املخرجات التعليمية على املستويين املدرس ي والجامعي ،كما أوصت
بضرورة إنشاء مراكز نموذجية بالجامعات لتدريب املعلمين واملتعلمين على أحدث نماذج التطبيق التقني التكنولوجي
(عبدالرزاق .)2019،إضافي إلى العديد من التجارب الدولية واملحلية التي قامت بتطبيق تقنيات التعليم والتعلم أو ما
أصبحت معروفة بتقنيات التعليم اإللكتروني ،حيث شمل التطبيق املراحل األولى من التعليم املدرس ي ووصول بالتعليم
الجامعي .فقد تحصلت دولة فلسطين في العام  2016على جائزة عاملية مرموقة في مجال تكنولوجيا التعليم نظير
توظفيهم للتكنولوجيا في وسائل التعليم التي يستخدمونها في تدريسهم للطلبة ،كما أظهرت نتائجهم تقدما كبيرا في
تحصيل طلبهم وزيادة ملموسة في مستوى الدافعية بعد تلقيهم الدروس بواسطة الوسائل التكنولوجية التعليمية,
وذلك على الرغم من قلة توفر العدد الكافي من الحواسيب (السعدي.)2016 ،

اجراءات الدراسة:
تتمثل اجراءات الدراسة الحالية في التي:
منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة الحالية على املنهج الوصفي والذي يتضمن مسحا لألدبيات املتعلقة بموضوع الدراسة بالرجوع الى
املراجع واملصادر والدراسات السابقة لبناء اإلطار النظري للدراسة ،والستطلع امليداني لجمع البيانات بواسطة اداة
الدراسة (قياس مهارات تقنيات التعلم عن بعد لدى طلب جامعة الشرقية) ،وتحليلها احصائيا لإلجابة عن اسئلة
الدراسة.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة الشرقية بسلطنة عمان التي تعمل تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي والبتكار ،املسجلين في الفصل الصيفي والبالغ عددهم  1200طالبا وطالبة ،من العام الدراس ي .2020/2019
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )256طالبا وطالبة من مستوى البكالوريوس في جامعة الشرقية واملسجلين بالفصل
الصيفي للعام الدراس ي  ،2020-2019موزعين على خمس كليات هي (الداب والعلوم النسانية ،العلوم التطبيقية
والصحية ،ادارة العمال ،الهندسة ،الحقوق) ،حيث تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ،كما هو موضحا بالجدول ).(1
الجدول ( )1توزيع عينة الدراسة من طلب الجامعة حسب متغيرات الدراسة
الجنس
املتغير
ذكور
اناث
املجموع

التكرار
36
220
256

الكلية
النسبة
14.06
85.94
%100

املتغير
الداب والعلوم النسانية
القانون
الهندسة
ادارة العمال
العلوم التطبيقية والصحية
املجموع
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السنة الدراسية
التكرار
182
25
11
21
17
256

النسبة
17.09
9.77
4.30
8.20
6.64
%100

املتغير
الولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
املجموع

التكرار
86
118
44
8
256

النسبة
33.59
46.09
17.19
3.13
%100
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أداه الدراسة:
استخدم مقياس توافر مهارات تقنيات التعلم عن بعد لدى طلب جامعة الشرقية من تصميم الباحثين وذلك بعد
اخضاعه للتحكيم من قبل املختصين باملجال التربوي والتكنولوجي.
أ -الهدف من املقياس:
يهدف املقياس للوقوف على مستوى احتياج طلبة جامعة الشرقية ملهارات التعلم عن بعد في عدد  10مهارات ،في
ضوء الفقرات التالية (:مستوى التمكن من استخدام املوودل ،مستوى التمكن من استخدام ومميزات برنامج الون
درايف ،مستوى التمكن من استخدام برنامج املحاضرات الفتراضية "مايكروسوفت تيم" (التفاعل ومشاركة امللفات
واملحادثة) ،مستوى التمكن من استخدام محرك البحث جوجل (خصائص البحث املتقدم) ،مستوى التمكن من
برنامج الباحث العلمي من جوجل (لألبحاث العلمية املوثوقة والتوثيق املباشر) ،مستوى التمكن من التوثيق
اإللكتروني (ادراج املراجع الكترونيا في املتن وفي قائمة املراجع) بواسطة الوورد ،مستوى التمكن من منصات املصادر
التعليمية املفتوحة وانواعها ،مستوى التمكن من منصة الكتب واألبحاث اإللكترونية بالجامعة(مصادر) ،مستوى
التمكن من استخدام رخص املشاع اإلبداعي(الترخيص الرقمي للمستندات) ،مستوى التمكن من طريقة إعداد
مخطط مشروع بحثي مبسط بواسطة برنامج ادارة املشاريع).
ب -صياغة فقرات املقياس:
تم بناء فقرات املقياس من خلل امللحظة املباشرة للطلبة خلل فترة التعلم عن بعد للفصل ربيع  ،2020حيث تمت
ملحظة وجود احتياج لدى الطلبة في بعض املهارات التقنية املرتبطة بالتعلم عن بعد ،ومنها انطلق الباحثون في حصر
هذه املهارات وقد بلغ عددها ككل ( )10مهارات تقنية .وبعد ان حصر الباحثون املهارات التقنية املفترضة وفقا للجدول
(،)5كان لزاما التأكد من صحة هذه الفرضية وتحديد مستوى الحتياج للطلبة في كل مهارة ،وعليه بعد اعداد القياس
وتحكيمه ،تم تصميمه الكترونيا بواسطة  ،Google Formوارسال رابط الستبانة على مجتمع الدراسة ،فقد تحصل
على  256استجابة،
ج -التقديرالكمي لألداء:
ّ
موضح أدناه ،ثم تم حساب
حيث تم تقسيم املتوسطات الحسابية حسب نموذج ليكرت السداس ي وكما هو
ّ
بشكل عام ،وكما هو موضح
املتوسطات الحسابية والنحرافات املعيارية لكل محور من محاور املقياس ،وللمقياس
ٍ
بالجدول  .2حيث تم إحتساب مدى الدرجات من خلل طرح أعلى درجة من أقل درجة( )5=0-5ثم قسمة املدى على
عدد الفئات  6/5وبالتالي يكون طول الفئة (.)0.83

الجدول ( (2املتوسطات الحسابية ملقياس ليكرت السداس ي
الدرجة

املؤشر

املتوسط

0

ل املكها

0.82 -0.00

1

املكها قليل جدا

0.83-1.66

2

املكها قليل

1.67-2.49

3

املكها بدرجة متوسطة

2.5-3.32

4

املكها بدرجة كبيرة

3.33-4.15

5

املكها تماما

4.16-5.00
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د -صدق املقياس:
 -1صدق املحكمين :وللتأكد من صدق املقياس تم عرضه على مجموعة من املحكمين ( )6محكمين ذوي الخبرة في
مجال التدريب وتقنية املعلومات والقياس والتقويم إلبداء الرأي في املقياس ،من حيث اختيار املفردات والصياغة
الجرائية للمفردات ومدى وضوح الفقرات التي تصف األداء وسلمة التقدير الكمي ،وقد أبدى املحكمون رأيهم بحذف
بعض العبارات واضافة عبارات أخرى ،وأيضا تعديل بعض املفردات ،وقد راعى الباحثون كل هذه امللحظات ،حيث
تم إخراج املقياس بصورته النهائية.
 -2الصدق الداخلي :تم حساب معامل الرتباط بين الدرجة على الفقرة ،والدرجة على املقياس الكلي ،كما تم حساب
ّ
ويوضح
معاملت الرتباط ،باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين الدرجات على البعاد والدرجات على املقياس،
الجدول ( )3نتائج صدق املقياس:

جدول ( )3معاملت الرتباط بين الدرجة على الفقرة ودرجة املقياس الكلي
رقم الفقرة

معامل ارتباط الدرجة مع املقياس الكلي

رقم الفقرة

معامل ارتباط الدرجة مع املقياس الكلي

1
2
3
4
5
6

0.46
0.84
0.47
0.77
0.77
0.71

7
8
9
10

0.79
0.75
0.79
0.67

**معامل ارتباط دال احصائيا عند مستوى دللة (.)0.01

يتضح من خلل الجدول ( )3ان قيم معاملت الرتباط بين الفقرات واملقياس الكلي تراوحت بين ( )0.79-0.46وكانت
جميعها ذات دللة احصائية عند مستوى دللة (.)0.01
ه -ثبات املقياس :تم حساب معامل ثبات التساق الداخلي للمقياس ولكل من أبعاده ،وذلك بتطبيق معادلة
كرونباخ الفا على درجات عينة من ( )31طالب وطالبة من مجتمع الدراسة ،واتضح ان معامل الفا كرو نباخ لكل مهارة
باملقياس تراوحت بين ( ،)0.876-0.629واملقياس ككل بلغت ( ،)0.93وهي تعبر عن ثبات عا ٍل للمقياس.

عرض النتائج ومناقشتها:
السؤال األول" :ما مهارات تقنيات التعلم عن بعد لدى طلب جامعة الشرقية؟" حيث بلغت هذه املهارات عدد 10
مهارات ،كما هي مذكورة بالجدول ادناه (جدول .)4
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جدول رقم ( )4املهارات التقنية اللزمة لتمكين الطلب من ممارسة التعلم عن بعد
م
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

املهارة

التعريف

مهارة استخدام
Moodle
مهارة استخدام
Microsoft
OneDrive
مهارة استخدام
Microsoft Teams
مهارة استخدام
الباحث العلمي
مهارة كتابة املراجع
في الوورد
مهارة التصميم في
البوربوينت
مهارة استخدام
OER
مهارة استخدام
Masader

املوودل هو نظام ادارة تعلم مجاني ومفتوح املصدر مكتوب بلغة  PHPويتم توزيعه بموجب رخصة  GNUالعامة.

.9

مهارة استخدام
املشاع البداعي

.10

مهارة استخدام
مايكروسوفت بلنر
Microsoft Planner

الون درايف هي خدمة استضافة امللفات وخدمة املزامنة التي تديرها  Microsoftكجزء من اصدار الويب الخاص
بها من Office
ً
ً
التيمز يعد ً
موحدا للتصال والتعاون يجمع بين الدردشة املستمرة في مكان العمل واجتماعات
اساسيا
نظاما
الفيديو وتخزين امللفات ودمج التطبيقات.
الباحث العلمي من  Googleهو محرك بحث على الويب يمكن الوصول اليه مجانا لفهرسة النص الكامل او
البيانات الوصفية للدبيات العلمية عبر مجموعة من تنسيقات النشر والتخصصات.
مهارة التوثيق اللكتروني بواسطة برنامج الوورد.
مهارة تصميم الدروس التعليمية بواسطة برنامج البوربوينت.
يمكن الوصول الى املوارد التعليمية املفتوحة مجانا ،والنصوص ووسائل العلم والصول الرقمية الخرى
املرخصة بشكل مفتوح والتي تكون مفيدة للتدريس والتعلم والتقييم وكذلك ألغراض البحث.
مصادر هو اسم العلمة التجارية ملكتبة عمان الفتراضية للعلوم ،والتي توفر وصول ً
سلسا وبأسعار معقولة الى
مجموعة كبيرة من املواد البحثية العاملية .عضوية شبكة عمان لألبحاث والتعليم ) (OMRENتجعل من مصادر
ً
متاحا للجامعات والكليات التقنية واملؤسسات الخرى في عمان التي تعمل في مجال التعليم والبحث العلمي.
رخصة املشاع البداعي هي واحدة من العديد من تراخيص حقوق النشر العامة التي تتيح التوزيع املجاني "للعمل"
املحمي بحقوق الطبع والنشر بخلف ذلك .يتم استخدام رخصة املشاع البداعي عندما يريد املؤلف منح الخرين
الحق في املشاركة في العمل
الذي قاموا بإنشائه واستخدامه والبناء عليه.
هو تطبيق تخطيط متاح على نظام  Microsoft Office 365الساس ي .التطبيق متاح ملشتركي ،Premium
والعمال التجارية ،والتعليمية في Office 365

وكما يظهر من الجدول ( ،)4بأن هذه املهارات كافة هي التي يتم توظيفها في مرحلة التعليم والتعليم عن بعد ،وهي تعد
من الوسائط الحديثة املعاصرة التي تعين املتعلم بمواصلة تعليمه وتعلمه عن بعد بكل سهولة ويسر ،حيث إن عدم
الملام بها قد يؤثر في التحصيل الدراس ي وهذا ما أكده (الشعيبي .)2020 ،فهي تمثل منصات التواصل الفعال خلل
مرحلة التعليم والتعلم عن بعد في كافة مجالت التعلم املختلفة ،وهذا ينسجم تماما مع ما أوصت بها العديد من
الدراسات منها دراسة(املشهراوي.)2019 ,
للسؤال الثاني والذي نصه ":ما درجة توافر مهارات تقنيات التعلم عن بعد لدى طلب جامعة الشرقية؟" فكانت
نتيجة املتوسطات للمهارات املحددة كما بالجدول (.)5
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جدول رقم ( )5يوضح املتوسطات الحسابية والنحر افات املعيارية لدرجة تو افراملهارات
التقنية اللزمة للتعلم عن بعد لدى طلب جامعة الشرقية
املهارة

املتوسط
الحسابي

النحراف
املعياري

الدللة

الرتبة

S1
S6

4.41
3.60

.80
1.47

3

S5

3.42

1.57

4

S3

3.23

1.55

5

S7

3.23

1.51

6

S4

3.10

1.56

7

S8

2.89

1.45

8

S2

2.80

1.75

9

S9

2.41

1.73

املكها تماما
املكها بدرجة
كبيرة
املكها بدرجة
كبيرة
املكها بدرجة
متوسطة
املكها بدرجة
متوسطة
املكها بدرجة
متوسطة
املكها بدرجة
متوسطة
املكها بدرجة
متوسطة
املكها قليل

10

S10

2.01

1.59

املكها قليل

1
2

34.80

املقياس ككل

11.56

يتضح من الجدول رقم ( )5ووفقا للمتوسطات الحسابية للمهارات وتبعا ملستويات مقياس ليكرت السداس ي وكما هو
موضحا في الجدول رقم ( ،)2فإنه يتضح أن طلبة جامعة الشرقية يمتلكون مهارات تقنيات التعليم والتعلم املرتبة
بالتعلم عن بعد بدرجة متوسطة في املهارات التالية( :مهارة استخدام تطبيق ون درايف ،ومهارة التعامل مع برنامج
مايكرسوفت تيمز ،ومهارة استخدام موقع الباحث العلمي من جوجل ،ومهارة البحث في املصادر التعليمة املفتوحة،
ومهارة استخدام منصة مصادر) ،وكذلك يتضح من الجدول أن الطلب يمتلكون املهارات التالية (مهارة التوثيق
بواسطة برنامج مايكروسوفت وورد ،مهارة التصميم بواسطة برنامج مايكروسوفت بوربوينت) بدرجة (كبيرة) .حيث إن
هذه النتائج تتوافق مع دراسة ( ، (2019،Qasim Alajmiالتي توصلت لنفس النتائج بدرجات متفاوتة قليل.
أما مهارة (استخدام املوودل) فقط اوضحت متوسطات هذه املهارة بأن املستجيبين يملكون هذه املهارة بشكل تام،
وهذا مبرر تماما حيث أن الطالب وقبل بداية التعليم ومن لحظة التحاقه بالجامعة يبدا استخدام املودل في كافة
املواد الدراسية .وختاما ،اتضح لنا بأن املهارتين (مهارة استخدام رخص املشاع البداعي ،ومهارة استخدام
مايكروسوفت بلنر) كانت هي األقل في املتوسطات ( )2.01 ،2.41بالتوالي .وهذا يدل على أن هاتين املهارتين هن األكثر
احتياجا من بين املهارات املطروحة ،وعلى الرغم من أن البرنامج التدريبي يشمل التدريب على كافة املهارات إل أن
الحصة األكبر ستكون لصالح هاتين املهارتين مع مراقبة أثر التدريب للبرنامج بشكل عام ولهاتين املهارتين بشكل خاص.
السؤال الثالث :والذي نصه "هل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى  α≥0.05في مهارات تقنيات التعليم
والتعلم املرتبطة بالتعلم عن بعد لدى طلب جامعة الشرقية بسلطنة عمان تعزى ملتغيرات (الجنس ،الكلية ،السنة
الدراسية)؟"فمن خلل الجداول التالية ( جدول  ،6وجدول  ،7وجدول  ،8وجدول  )9فسيتم الجابة على الفرضية
الولى للبحث.
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الجدول ( )6املتوسطات الحسابية والنحر افات املعيارية للمهارات التقنية اللزمة للتعلم عن بعد وفقا ملتغيرات الدراسة
املتغير
الجنس

الكلية

السنة الدراسية

الفئات

املتوسط الحسابي

النحراف املعياري

ذكر
انثى
الداب
الحقوق
الهندسة
ادارة العمال
علوم صحية
الولى
الثانية
الثالثة
الرابعة

3.16
3.53
3.66
2.66
3.55
3.05
3.16
2.97
3.82
3.63
2.94

1.24
1.13
1.03
1.37
1.16
1.38
1.14
1.19
.948
1.22
1.23

يتضح من الجدول  6يمكننا ان نجري اختبار  Tالحصائي لفحص املتوسطات الحسابية ،وفقا ملا يلي:
 )1متغيرالجنس:
لإلجابة عن الجزء الول من السؤال الثالث حول وجود فروق ذات دللة احصائية تعزى ملتغير الجنس ،قمنا باختبار
(ت) للعينات املستقلة  Independent Sample T-Testوكانت النتائج كما في الجدول التالي (جدول :)7
جدول ( )7نتائج اختبار) (tللعينات املستقلة لدللة الفروق في مستوى املهارات التقنية اللزمة
للتعلم عن بعد تبعا ملتغيرالجنس
املتغير

الفئات

التكرار

املتوسط

النحراف املعياري

قيمة "ت "

درجات الحرية

مستوى الدللة

الجنس

ذكر

36

2.84

1.17

1.32

254

0.189

انثى

220

3.09

1.03

يتضح من الجدول اجابة الجزء الول من الفرضية الولى والتي تنص " :توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى
 α≥0.05في مهارات تقنيات التعلم عن بعد لدى طلب جامعة الشرقية بسلطنة عمان تعزى ملتغيرات (الجنس،
الكلية ،السنة الدراسية) .بان متوسط املهارات لإلناث وهو  3.09بانحراف معياري  1.04اعلى من متوسط املهارات
للذكور بمتوسط  2.84وبانحراف معياري  ،1.17كما جاءت نتيجة اختبار (ت)  1.32بمستوى دللة  0.189اكبر من
مستوى الدللة  0.05وعليه تقرر فانه ل توجد فروق ذات دللة احصائية بين متوسط املهارات بين الذكور والناث.
وتطابقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة (سرايا.)2017،
 )2متغيرالكلية :
لإلجابة عن الجزء الثاني من الفرضية الولى حول وجود فروق ذات دللة احصائية تعزى ملتغير الكلية ،استخدم
اختبار تحليل التباين الحادي  One Way ANOVAوكانت النتائج كما في الجدول التالي (جدول :)8
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الجدول ( )8نتائج تحليل التباين الحادي للمقارنة بين متوسطات درجات املهارات التقنية اللزمة
للتعلم عن بعد حسب متغيرالكلية
مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

مصادرالتباين
بين املجموعات

28.44

4

7.11

داخل املجموعات

312.28

251

1.24

املجموع

340.72

255

قيمة (ف)

مستوى الدللة
.000

5.71

يتضح من الجدول إجابة الفرضية الولى والذي تنص " :توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى  α≥0.05في
مهارات تقنيات التعليم والتعلم املرتبطة بالتعلم عن بعد لدى طلب جامعة الشرقية بسلطنة عمان تعزى ملتغيرات
(الجنس ،الكلية ،السنة الدراسية) ".يتضح ان هناك فروقا ذات دللة احصائية تعزى ملتغير الكلية .فقد بلغت فية F
 5.716وهي ذات فروق احصائية وبمستوى دللة اقل من  .0.05وبما ان النتيجة اظهرت لنا وجود فروق دالة احصائيا
يعزى ملتغير الكلية ،اصبح ضروريا تحديد لصالح اي كلية من الكليات ،وبتطبيق اختبار توكي  Tukey HSDللفروقات
البعدية تبين ان الفروق الحصائية تعزى لكلية الداب والعلوم النسانية عند مستوى اقل من .0.05
 )3متغيرالسنة الدراسية:
لإلجابة عن الجزء الثالث من الفرضية الولى حول وجود فروق ذات دللة احصائية تعزى ملتغير السنة
الدراسية ،قمنا باختبار تحليل التباين الحادي  One Way ANOVAوكانت النتائج كما في الجدول التالي (جدول
:)9
الجدول ( )9نتائج تحليل التباين الحادي للمقارنة بين متوسطات درجات مقياس املهارات التقنية اللزمة
للتعلم عن بعد حسب متغيرالسنة الدراسية
مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

قيمة (ف)

مستوى الدللة

بين املجموعات

39.25

3

13.08

10.93

.000

داخل املجموعات

301.47

252

1.19

املجموع

340.72

255

مصادرالتباين

يتضح من الجدول اجابة الفرضية الولى والذي ينص " :توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى  α≥0.05في
مهارات تقنيات التعليم والتعلم املرتبطة بالتعلم عن بعد لدى طلب جامعة الشرقية بسلطنة عمان تعزى ملتغيرات
السنة الدراسية" ،ان هناك فروقا ذات دللة احصائية تعزى ملتغير السنة الدراسية ،فقد بلغت قية  F 10.937وهي
ذات فروق احصائية وبمستوى دللة اقل من  .0.05وبما ان النتيجة اظهرت لنا وجود فروق ذات دللة احصائية
يعزى ملتغير السنة الدراسية ،ولتحديد لصالح اي سنة دراسية تم تطبيق اختبار توكي  Tukey HSDللفروقات
البعدية ،وتبين ان الفروق الحصائية تعزى لصالح السنة الثانية عند مستوى اقل من  .0.05حيث إن هذه النتيجة
تحصلت عليها دراسة (سرايا )2017،ودراسة (عبدالرزاق.)2019،
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الستنتاجات:
في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحث التي:
 ان طلبة جامعة الشرقية يمتلكون مهارات تقنيات التعليم والتعلم املرتبة بالتعلم عن بعد بدرجة متوسطة في
املهارات التالية( :مهارة استخدام تطبيق ون درايف ،ومهارة التعامل مع برنامج مايكرسوفت تيمز ،ومهارة
استخدام موقع الباحث العلمي من جوجل ،ومهارة البحث في املصادر التعليمة املفتوحة ،ومهارة استخدام
منصة مصادر) ،وكذلك يتضح من الجدول ( )5ان الطلب يمتلكون املهارات التالية (مهارة التوثيق بواسطة
برنامج مايكروسوفت وورد ،مهارة التصميم بواسطة برنامج مايكروسوفت بوربوينت) بدرجة (كبيرة) .اما مهارة
(استخدام املوودل) فقط اوضحت متوسطات هذه املهارة بان املستجيبين يملكون هذه املهارة بشكل تام.






اتضح لنا بان املهارتين (مهارة استخدام رخص املشاع البداعي ،ومهارة استخدام مايكروسوفت بلنر) كانت هي
القل في املتوسطات ( )2.01 ،2.41بالتوالي .وهذا يدل على ان هاتين املهارتين هن الكثر احتياجا من بين املهارات
املطروحة ،وعلى الرغم من ان البرنامج التدريبي يشمل التدريب على كافة املهارات ال ان الحصة الكبر ستكون
لصالح هاتين املهارتين مع مراقبة اثر التدريب للبرنامج بشكل عام ولهاتين املهارتين بشكل خاص.
ل توجد فروق ذات دللة احصائية بين متوسط املهارات بين الذكور والناث.
هناك فروقا ذات دللة احصائية تعزى ملتغير الكلية .فقد بلغت قيمة  F 5.716وهي ذات فروق احصائية
وبمستوى دللة اقل من  ،0.05لصالح طلب كلية الداب والعلوم النسانية.
هناك فروقا ذات دللة احصائية تعزى ملتغير السنة الدراسية ،فقد بلغت قيمة  F 10.937وهي ذات فروق
احصائية وبمستوى دللة اقل من  ،0.05لصالح طلب السنة الثانية.

التوصيات:
ومما توصلت اليه الدراسة من نتائج فان القائمين على البحث يوصون بما يلي:


ضرورة وضع تصور وتخطيط على مستوى الدول والوزارات لتفعيل وتوظيف مهارات تقنيات التعليم في املناهج
الدراسية.
اهمية اجراء دراسة عن الداء التقني وعلقته بمستوى التحصيل لدى طلبة الجامعات ،ومشاركة نتائجه مع
املؤسسات التعليمية ومقارنتها باملؤسسات التعليمية الدولية.



اهمية دراسة فاعلية برنامج تدريبي تكاملي في تنمية بعض املهارات التقنية لدى طلبة الجامعات بالسلطنة.



دمج مهارات وتقنيات التعليم والتعلم باملنهج التأسيس ي لطلبة املدارس وطلبة الجامعات للتوظيف الفعال لهذه
التقنيات.
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الطحان ،نسرين ( .)2009تكنولوجيا املعلومات والعملية التعليمية .مجلة كلية التربية  ،الجامعة املستنصرية،
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