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اجتاهات معلمي ومعلمات مدارس لواء بني كنانة نحو فاعلية منصة ()NoorSpace
املستخدمة في ظل جائحة كورونا (كوفيد)19 -

د.همام سمير حمادنه

differences among the averages of the estimates of the
study sample . The results also indicated that there are
statistically significant differences attributed to the
variables of gender, years of experience, school level,
and the absence of statistically significant differences
attributed to the scientific qualification variable. The
study came up with a set of recommendations and
suggestions.
Keywords: Teachers Attitudes, NoorSpace
Platform, Corona Virus Pandemic.

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتديد اجتاهات معلمي ومعلمات
مدار�س لواء بني كنانة نحو فاعلية من�صة ()NoorSpace
امل�ستخدمة يف ظل جائحة كورونا (كوفيد –  .)19ولتحقيق ذلك
مت تطوير ا�ستبانة مكونة من ( )30فقرة ،ومت الت�أكد من �صدقها
وثباتها .وتكون جمتمع الدرا�سة من معلمي ومعلمات املدار�س
الأ�سا�سية والثانوية جميهم يف لواء بني كنانة خالل الف�صل الثاين
من العام الدرا�سي ( ،)2020/2019والبالغ عددهم ( )1864معلم ًا
معلما ومعلمة ي�شكلون
ومعلمة .وتكونت عينة الدرا�سة من ()932
ً
ما ن�سبته ( )%50من جمتمع الدرا�سة الكلي ،مت اختيارهم بالطريقة
الع�شوائية الطبقية .وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة مت ا�ستخدام برنامج
احلزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSحيث مت ا�ستخدام
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،واختبار ( ،)Tوحتليل
التباين الأحادي؛ لتحديد الفروق ذات الداللة الإح�صائية بني
متو�سطات تقديرات �أفراد عينة الدرا�سة .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل
�أن اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س لواء بني كنانة نحو فاعلية
من�صة ( )NoorSpaceجاءت بدرجة كبرية ،كما �أ�شارت النتائج
�إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل متغريات النوع
االجتماعي ،و�سنوات اخلربة ،وم�ستوى املدر�سة ،وعدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل متغري امل�ؤهل العلمي .وقد خرجت
الدرا�سة مبجموعة من التو�صيات واملقرتحات.
الكلمات املفتاحةية :اجتاهات املعلمني ،من�صة (�Noor
 ،)Spaceجائحة كورونا.

املقدمة
اجتاح فريو�س كورونا وامل�سمى بــ ( )COVID-19معظم دول
العامل ،الأمر الذي �أدى �إىل تعطل بع�ض مناحي احلياة الطبيعية
وعجلة التنمية امل�ستدامة يف تلك الدول .ويعد فريو�س كورونا من
انت�شارا وعدوى يف العامل.
�أكرث الأمرا�ض
ً
ويحتل هذا الفريو�س املرتبة ال�ساد�سة يف عائلة فريو�سات
كورونا التاجية ،ومت اكت�شافه لأول مرة يف عام ( ،)1960هذا
وقد �أطلق على هذا املر�ض م�سميات ع ّدة منها :متالزمة االلتهاب
الرئوي التاجي ال�رشق �أو�سطي ،وكورونا نوفل ،وال�سار�س ()SARS
�أي املتالزمة التنف�سية احلادة (خليل.)2013 ،
�أما يف (� 8أيلول  )2019فتم الإبالغ عن العديد من حاالت
االلتهاب الرئوي مل�سببات مر�ضية غري معروفة يف (ووهان ،مقاطعة
هوبي ،يف ال�صني) ،يف املراحل الأوىل من هذا االلتهاب ،حيث
حدثت �أعرا�ض عدوى تنف�سية حادة و�شديدة ،مع تطور حاالت بع�ض
املر�ضى ب�رسعة مبتالزمة ال�ضائقة التنف�سية احلادة ،وف�شل تنف�سي
حاد ،وم�ضاعفات خطرية �أخرى ،ويف ( 7كانون الثاين  )2020مت
حتديد فريو�س تاجي جديد حدده املركز ال�صيني ملكافحة الأمرا�ض
والوقاية منها ( )CDCمن خالل عينة م�سح احللق للمري�ض ،ومت
ت�سميته الح ًقا فريو�س �أو جائحة كورونا امل�ستجد ( )COVID-19من
منظمة ال�صحة العاملية (ال�سكايف.)2020 ،

Abstract:
This study aimed to determine the attitudes of male
and female teachers of bani kenana district schools
towards the effectiveness of the (noor space) platform
used under the Corona virus pandemic (COVID-19).
To achieve this, a questionnaire consisting of 30
items was developed, and its validity and reliability
have been verified. The study population consisted of
1864 male and female primary and secondary school
teachers in the Beni Kenana district during the second
semester of the academic year 20192020/. The study
sample consisted of 932 male and female teachers
who were chosen by using the stratified random
sample during the second semester of the academic
year 20192020/. To answer the study questions, the
)Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
was used, in which the Means, standard deviations,
(T) Test, and One-way analysis of variance have
been used to determine the statistically significant

وقد انت�رش هذا الفريو�س على نطاق وا�سع ،و�رسيع يف ال�صني
والعديد من البلدان الأخرى يف العامل ،حيث �أ�شارت التقارير ال�صادرة
عن منظمة ال�صحة العاملية حتى ( 25ت�رشين الأول � )2020إىل
وجود ( )39مليون حالة م�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد يف
العامل ،وتويف ( )1.000.000مليون �شخ�ص ب�سبب هذا الفريو�س،
يف حني بلغت حاالت ال�شفاء( ( )26مليون حالة (�World Heath Or
.)ganization, 2020
وقد حددت طرق انتقال الفريو�س من خالل خمالطة �شخ�ص
�سليم ب�آخر م�صاب� ،أو االت�صال املبا�رش مع �إفرازات امل�صاب
املختلفة ،ويحتمل نقل العدوى عن طريق مل�س جلد امل�صاب� ،أو �أي
من الأدوات التي ا�ستعملها وبعدها مل�س العني ،والأنف ،والفم .كما
ُتنقل العدوى عرب الهواء ،وطرق �أخرى غري معروفة حال ًيا (النجار،
.)2003
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* برجمية مايكرو�سوفت تيمز ( :)Microsoft Teamsت�ستخدم
هذه الربجمية ملجموعة متعددة من املهام ،حيث �إنها حتتوي على
ميزات م�ضمنة لعقد الدرو�س والغرف ال�صفية بني املعلمني والطلبة
(وج ًها لوجه) ،وتوفر خا�صية �إرفاق املن�شورات وامل�ستندات ب�صيغ
العرو�ض التقدميية ( ،)Power Pointواملواقع التفاعلية ،ومقاطع
أي�ضا �ألواح
الفيديو ،والكتب الإلكرتونية ب�صيغة ( .)PDFوتوفر � ً
الكتابة االفرتا�ضية ،ومكاملات الفيديو ،وعمل جمموعات لكل �صف
وجمموعة من ال�صفوف الدرا�سية ،وجمموعات املعلمني العاملني
داخل املدر�سة ،وجمموعات املعلمني العاملني يف املدار�س الأخرى
(.)Bellan, 2020

ولأجل احلد من انت�شار �آفة كورونا والتحكم بها ،قامت العديد
من دول العامل باتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة لذلك ،ومتثلت
يف تكوين فرق التق�صي الوبائي ،وعمل فحو�صات ميدانية منتظمة
و�أخرى ع�شوائية� ،إ�ضافة �إىل عزل احلاالت امل�صابة ومعاجلتها
وتفادي انتقال العدوى ،ال�سيما يف ظل انعدام العالج املنا�سب
ملعاجلة احلاالت امل�صابة والذين للأ�سف �أنهى الفريو�س حياة
بع�ضهم ،كما قامت الدول حت�س ًبا ملنع انت�شار الفريو�س بني النا�س
ب�إ�صدار قوانني حتتم على املواطنني البقاء يف منازلهم وعدم
اخلروج منها �إال بت�صاريح ر�سمية ويف �ساعات حمددة ولل�رضورة
الق�صوى ،و�إغالق �أماكن التجمعات مثل :امل�ساجد ،والكنائ�س،
واملطاعم ،واملقاهي ،و�صاالت الأعرا�س ،والأ�سواق ،وال�رشكات،
واملطارات ،وامل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية ويف مقدمتها املدار�س
واجلامعات.

*من�صة (در�سك) :ت�شمل هذه املن�صة ال�صفوف الدرا�سية
جميعها من ال�صف الأوىل �إىل ال�صف الثاين الثانوي ،وتتيح هذه
املن�صة خدمات املناق�شة بني املعلمني والطلبة ،وطرح كافة
الأ�سئلة واال�ستف�سارات ،كما �أنها تتيح للمعلم خا�صية التقييم
الذاتي للواجبات البيتية ،وحتفظ الدرو�س التعليمية ليتمكن الطالب
من م�شاهدتها من وقت �إىل �آخر ،وتقدم �رشوح الدرو�س التعليمية
املقررة على الطلبة من خالل فيديوهات م�صورة يقوم بتقدميها
نخبة من املعلمني وامل�رشفني الرتبويني ،وت�سمح املن�صة للطلبة
بالدخول واال�ستفادة من خدماتها يف �أي وقت دون �أن حت�سم زمن
الت�صفح على املن�صة من ر�صيد الإنرتنت ،وذلك بداية من ال�ساعة( )6
ع�رصا (وزارة الرتبية والتعليم.)2020 ،
�صباحا وحتى ال�ساعة ()4
ً
ً
* من�صة نور�سبي�س ( :)NoorSpaceتعترب هذه املن�صة من
�أقوى املن�صات التعليمية يف الأردن ،وكذلك �أول من�صة تعليمية
�إلكرتونية عربية يف هذا املجال ،حيث تعمل املن�صة على �رشح
وتو�ضيح كافة املناهج الدرا�سية للمرحلة االبتدائية والإعدادية
والثانوية (التوجيهي) ،وذلك حتت �إ�رشاف نخبة من �أقوى املعلمني
الأردنيني العاملني يف جمال التعليم ،وقد القت املن�صة �إقباال �شديدا
منذ اليوم الأول لإعالن الوزارة االعتماد عليها بجانب املن�صات
الأخرى التي �أطلقتها الوزارة (حممد.)2020 ،

ووف ًقا لإح�صائيات منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم
والثقافة (اليون�سكو) ،فقد �أعلنت ( )161دولة �إغالق مدار�سها ما
بني �إغالق كامل وجزئي ،مما يدل ذلك على ت�أثر �أكرث من ()1.6
مليار طالب� ،أي ما يقارب من ( )%80من الطلبة امللتحقني
باملدار�س على م�ستوى العامل .ويف مواجهة انقطاع الطلبة عن
مدار�سهم ب�سبب انت�شار فريو�س كورونا ،قامت اليون�سكو يف (10
�آذار  )2020وبالتعاون مع �أكرث من ( )70دولة من دول العامل بعقد
م�ؤمتر عرب تقنية الفيديو ،حيث مت فيه درا�سة �سبل �ضمان ا�ستمرارية
التعليم عرب العامل من خالل ا�ستخدام التطبيقات احلا�سوبية العاملية
(.)UNESCO, 2020
�أما يف الأردن ،فقد قامت وزارة الرتبية والتعليم بو�ضع خطة
متكاملة لال�ستفادة من التطبيقات احلا�سوبية ،والتحول �إىل التعلم
عن بعد ،من خالل تبني الوزارة تطبيق جمموعة من املن�صات
والربجميات التعليمية؛ ل�ضمان موا�صلة العملية التدري�سية يف ظل
الظروف اال�ستثنائية التي يعي�شها الأردن حال ًيا ،ومن تلك املن�صات
 :زوم ،ومايكرو�سوفت تيمز ،ودر�سك ،ونور�سبي�س .ويالحظ م�ستخدم
هذه املن�صات �أن جميعها تقوم على توفري مبد أ� التعليم الإلكرتوين
يف ال�صفوف االفرتا�ضية التي تتم عن بعد ،ووجود تفاعل وج ًها
لوجه بني املعلم والطالب ،وتقدمي الدرو�س التعليمية من خالل
الو�سائط املتعددة ،و�سهولة اال�ستخدام ،واال�ستفادة من خدماتها
جما ًنا يف الأوقات جميعها � ،إال �أن من�صة در�سك ت�سمح بالت�صفح
�صباحا وتنتهي عند
املجاين يف �ساعات حمددة تبد�أ من ال�ساعة ()6
ً
ع�رصا .و�سيتم تناول هذه املن�صات ب�شكل موجز على
ال�ساعة ()4
ً
النحو الآتي:

تعد من�صة (نور�سبي�س) �أداة من �أداوات التعلم الإلكرتوين
التي ت�ساعد املعلمني والطلبة و�أولياء �أمورهم يف العملية التعليمية،
وميكن الدخول �إليها بكل �سهولة وي�رس ،ويكون ذلك من خالل �إدخال
الأرقام الوطنية للفئات امل�ستخدمة للمن�صة .ف�ضلاً عن توفري
املن�صة �أدلة مل�ستخدميها ،تو�ضح لهم فيها �آلية الدخول �إليها،
وكيفية التعامل مع تطبيقاتها املختلفة.
ومن مميزات ا�ستخدام من�صة (نور�سبي�س) :املقدرة على
�إدارة املحتوى الإلكرتوين ،وم�ساعدة الطلبة على تبادل الآراء
والأفكار ،ومتكني املعلمني من �إن�شاء ف�صول افرتا�ضية للطلبة،
و�إجراء املناق�شات اجلماعية ،و�إر�سال الر�سائل ،والواجبات البيتية،
واالمتحانات الإلكرتونية ،ور�صد ح�ضور الطلبة وغيابهم ،ور�صد
عالماتهم.

*من�صة ()Zoom؛ والتي ت�ستخدم يف االجتماعات وامل�ؤمترات
ال�صوتية /املرئية ،وتدري�س الطلبة عن بعد على �شكل جمموعات
�صفية ،ويتم �إ�ضافة املعلمني والطلبة و م�ستخدمي هذه املن�صة
من خالل بريدهم الإلكرتوين ،وت�سمح املن�صة للمعلمني بااللتقاء
عرب الإنرتنت مع الطلبة (وج ًها لوجه) افرتا�ض ًيا ،وتقدمي الدرو�س
كتعليمات متزامنة يف �أوقات الدرا�سة املعتادة يف كل �أ�سبوع
(.)Barry, & Kaematsu, 2020

ول�ضمان عملية ا�ستخدام املعلمني جميعهم ملن�صة
(نور�سبي�س)؛ قامت وزارة الرتبية والتعليم بربط تقومي �أداء املعلمني
مبدى ا�ستخدامهم لهذه املن�صة ،وتفاعلهم مع �أولياء الأمور ،كما
61
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م�ستوى الداللة ( )α= .05بني اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س لواء
بني كنانة نحو فاعلية من�صة ( )NoorSpaceامل�ستخدمة يف ظل
جائحة كورونا (كوفيد –  )19تعزى �إىل متغري النوع االجتماعي.
 الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α= .05بني اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س
لواء بني كنانة نحو فاعلية من�صة ( )NoorSpaceامل�ستخدمة يف
ظل جائحة كورونا (كوفيد –  )19تعزى �إىل متغري امل�ؤهل العلمي.
 الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α= .05بني اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س
لواء بني كنانة نحو فاعلية من�صة ( )NoorSpaceامل�ستخدمة يف
ظل جائحة كورونا (كوفيد –  )19تعزى �إىل متغري �سنوات اخلربة.
 الفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة( )α= .05بني اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س
لواء بني كنانة نحو فاعلية من�صة ( )NoorSpaceامل�ستخدمة يف
ظل جائحة كورونا (كوفيد –  )19تعزى �إىل متغري م�ستوى املدر�سة.

قامت الوزارة بت�سمية جائزة لأف�ضل مديرية تربية وتعليم ت�ستخدم
التعلم عن بعد .وعلى الرغم من ذلك كله �إال �أن بع�ض املعلمني
يختلفون يف اجتاهاتهم نحو فاعلية ا�ستخدام هذه املن�صة ومقدرتها
على حتقيق الأهداف التي وجدت من �أجلها يف ظل وباء كورونا.

مشكلة الدراسة
لقد فر�ضت تداعيات وباء كورنا على الأردن كغريه من دول
العامل� ،إغالق املدار�س وتعليق الدوام يف اخلام�س ع�رش من �شهر �آذار
املا�ضي ،مما دفع ذلك وزارة الرتبية والتعليم �إىل تبني من�صة التعلم
لزاما على املعلمني واملعلمات �أن
عن بعد (نور�سبي�س) ،و�أ�صبح ذلك ً
يكيفوا �أنف�سهم واجتاهاتهم نحوها ،ولكن تبقى عملية تقبل املعلمني
وا�ستخدامهم الفعال للمن�صة هو املعيار الأ�سا�سي واحلقيقي للحكم
على مدى جناح هذه املن�صة وفاعليتها .وبحكم عمل الباحث يف
وزارة الرتبية والتعليم واطالعه على ا�ستخدام املعلمني للمن�صة
و�س�ؤالهم عن ر�أيهم نحوها ،فقد الحظ تباي ًنا يف اجتاهات املعلمني
ما بني القبول والرف�ض ال�ستخدام هذه املن�صة - ،بل على العك�س
من ذلك – ،فقد قام بع�ض املعلمني با�ستخدام و�سائل بديلة عن
املن�صة التعليمية (نور�سبي�س) مثل( :الفي�س بوك)( ،والوات�س �آب)؛
ورمبا يكون ذلك نا�شئ عن �صعوبات حتول دون ا�ستخدام املعلمني
للمن�صة.
ومن خالل مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ،فقد
الحظ الباحث  -ويف حدود علمه  -عدم وجود درا�سة حملية تناولت
اجتاهات املعلمني نحو فاعلية املن�صة التعليمية (،)NoorSpace
الأمر الذي يعزز من �أهمية �إجراء هذه الدرا�سة ،وبالتايل ف�إن الدرا�سة
احلالية تعد الأوىل من نوعها التي تتناول اجتاهات املعلمني نحو
فاعلية ا�ستخدام املن�صة ،بالإ�ضافة �إىل ندرة الدرا�سات العربية
والأجنبية التي تناولت هذا اجلانب مما يعطيها �أهمية خا�صة .ويف
�ضوء ذلك ،تبلورت لدى الباحث فكرة القيام بهذه الدرا�سة والتي
ت�سعى �إىل الك�شف عن اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س لواء بني
كنانة نحو فاعلية من�صة ( )NoorSpaceامل�ستخدمة يف ظل جائحة
كورونا (كوفيد – .)19

أهداف الدراسة
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل التعرف على اجتاهات معلمي
ومعلمات مدار�س لواء بني كنانة نحو فاعلية من�صة ()NoorSpace
امل�ستخدمة يف ظل جائحة كورونا ،وبيان الفروق الإح�صائية بني
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول فقرات �أداة الدرا�سة والأداة ككل
باختالف متغرياتهم ال�شخ�صية.

أهمية الدراسة
ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من خالل الآتي:
 الأهمية النظرية واملعرفية :مبا ت�ضيفه هذه الدرا�سة
من مادة علمية ميكن �أن ترثي املكتبة الرتبوية ،وال �سيما مع �شح
الأدبيات الرتبوية والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع من�صات
التعلم عن بعد يف ظل جائحة كورونا ،بالإ�ضافة �إىل �أنها من
�أوائل الدرا�سات املحلية يف الأردن التي ت�سلط ال�ضوء على معرفة
اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س لواء بني كنانة نحو فاعلية
من�صة نور�سبي�س.
 الأهمية التطبيقية� :إذ من املتوقع �أن تقدم الدرا�سة
تو�صيات ومقرتحات ميكن الإفادة منها يف تطوير ا�ستخدام املن�صة
التعليمية ،كما �أنها توفر بع�ض البيانات واملعلومات التي ميكن �أن
تكون قاعدة ومنطل ًقا لإجراء بحوث ودرا�سات الحقة.

أسئلة الدراسة
وميكن تلخي�ص م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن ال�س�ؤالني
الآتيني:
1.1ما هي اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س لواء بني
كنانة نحو فاعلية من�صة ( )NoorSpaceامل�ستخدمة يف ظل جائحة
كورونا (كوفيد –  )19؟.
2.2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α= .05بني اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س لواء بني كنانة
نحو فاعلية من�صة ( )NoorSpaceامل�ستخدمة يف ظل جائحة
كورونا (كوفيد –  )19تعزى �إىل متغريات الدرا�سة النوع االجتماعي،
وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،وم�ستوى املدر�سة؟.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
ا�شتملت الدرا�سة احلالية على التعريفات اال�صطالحية
والإجرائية الآتية:
 االجتاهات :مقدار ال�شدة االنفعالية التي يبديها �أفراد
عينة الدرا�سة نحو فاعلية من�صة ( )NoorSpaceبالقبول �أو الرف�ض.
وتعرف �إجرائ ًيا ب�أنها :الدرجة الكلية التي يتم احل�صول عليها
من خالل ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة
امل�ستخدمة لهذا الغر�ض.
 من�صة نور�سبي�س ( :)NoorSpaceبرجمية تعليمية

فرضيات الدراسة
وينبثق عن �أ�سئلة الدرا�سة الفر�ضيات الآتية:
 الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
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� )laia, & Kvavadze, 2020إىل قيا�س مدى فاعلية املن�صات
التعليمية يف املدار�س اجلورجية يف ظل انت�شار فريو�س كورونا،
ولقيا�س مدى فاعلية تلك املن�صات مت تطبيقها يف مدر�سة خا�صة
ت�ضم ( )950طال ًبا وطالبة ،وقد �أكدت نتائج الدرا�سة �أن املن�صات
التعليمية امل�ستخدمة يف املدار�س اجلورجية لها فاعلية كبرية.

تفاعلية مت �إعدادها من فريق خمت�ص يف وزارة الرتبية والتعليم
الأردنية ،وبالتعاون مع كل من �رشكة( املنا�صري) لتكنولوجيا
املعلومات و�رشكة التيميت ( )ULTIMITللحلول املتكاملة .وتهدف
هذه الربجمية �إىل �ضمان �سري تعلم الطلبة يف ظل �إغالق املدار�س
ب�سبب تف�شي الفريو�س التاجي (كورونا) ،وت�سمح هذه الربجمية لكل
من املعلمني والطلبة و�أولياء �أمورهم بالدخول �إليها عرب الإنرتنت
جما ًنا ووفق دليل �إر�شادي لكل من املعلمني والطلبة يو�ضح
�آلية الدخول �إىل املن�صة ،وا�ستخدام جميع �إيقوناتها و�أدواتها
الإلكرتونية.
 اجلائحة :الآفة التي تهلك الثمار والأموال وت�ست�أ�صلها،
وهي الداهية التي حتل يف مال الرجل فتجتاحه كله ،و�سنة جائحة:
�أي قاحلة (الزيات و�آخرون.)2005 ،
 جائحة كورونا :وباء فريو�سي ينت�رش بني النا�س يف
م�ساحات جغرافية كبرية حول العامل ،وي�صيب هذا الوباء اجلهاز
التنف�سي عند الإن�سان ،وقد يودي به �إىل الوفاة.
 معلمو ومعلمات مدار�س لواء بني كنانة :الأ�شخا�ص
املعينون ر�سم ًيا يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية ،واملوزعون
على املدار�س الأ�سا�سية والثانوية احلكومية التابعة ملديرية الرتبية
والتعليم للواء بني كنانة.

�أجرت �أبو �شخيدم وعواد والعمد و�شديد ( )2020درا�سة هدفت
�إىل الك�شف عن فاعلية التعليم الإلكرتوين يف ظل انت�شار فريو�س
كورونا من وجهة نظر املدر�سني يف جامعة خ�ضوري ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )50ع�ضو هيئة تدري�س يف جامعة خ�ضوري ممن قاموا
بالتدري�س خالل فرتة انت�شار فريو�س كورونا من خالل نظام التعليم
الإلكرتوين ،وجرى جمع البيانات الالزمة با�ستخدام ا�ستبانة ،ك�شفت
نتائج الدرا�سة �أن تقييم عينة الدرا�سة لفاعلية التعليم الإلكرتوين يف
ظل انت�شار فريو�س كورونا كان متو�سطً ا.
�أجرى حمايل ( )2018درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل واقع
التعليم الإلكرتوين يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظات
مديرا ومديرة ،وقد مت ا�ستخدام
�شمال فل�سطني ،وبلغت العينة (ً )329
اال�ستبانة �أداة جلمع البيانات واملعلومات ،و�أظهرت النتائج �أن واقع
التعليم الإلكرتوين جاء بدرجة متو�سطة ،ووجود فروق دالة �إح�صائ ًيا
تعزى �إىل متغريي النوع االجتماعي ،وم�ستوى املدر�سة ،وعدم وجود
فروق تعزى �إىل متغري �سنوات اخلربة.

حدود الدراسة
اقت�رصت الدرا�سة احلالية على احلدود الآتية:
 احلدود الب�رشية :عينة من معلمي ومعلمات املدار�س
الأ�سا�سية والثانوية يف لواء بني كنانة.
 احلدود الزمانية :الف�صل الثاين من العام الدرا�سي
(.)2020/2019
 احلدود املكانية :املدار�س الأ�سا�سية والثانوية التابعة
ملديرية الرتبية والتعليم للواء بني كنانة ،حمافظة �إربد ،الأردن.

كما �أجرى بكر ووجن و�أماه و�أماه (Baker, Wang, Ma, & Ma,

 )2017درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل اجتاهات طلبة ال�صف الثامن
يف املدار�س ال�صينية نحو فعالية من�صة تعلم اللغة الإجنليزية عرب
الإنرتنت ،وت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )220طال ًبا وطالبة يف ال�صف
الثامن ،وخل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �أن اجتاهات �أفراد عينة الدرا�سة
نحو فعالية املن�صة كانت كبرية.
وقام املطوع ( )2013بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل اجتاهات
معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظة القويعية نحو التعليم
الإلكرتوين ،ولتحقيق هدف الدرا�سة طبقت ا�ستبانة على عينة ت�ضم
معلما ،وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �أن اجتاهات املعلمني نحو
()75
ً
التعليم الإلكرتوين كانت كبرية.

الدراسات السابقة
فيما ي�أتي عر�ض للدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية
املرتبطة مبو�ضوع الدرا�سة ،مرتبة من الأحدث �إىل الأقدم.
هدفت درا�سة �أوالن (� )U-Lan, 2020إىل التعرف �إىل درجة
ر�ضا الطلبة عن التعلم الإلكرتوين من خالل مواقع التوا�صل
االجتماعي ،وقد طبقت ا�ستبانة على عينة مكونة من ( )896طال ًبا
وطالبة ،وقد �أظهرت النتائج امل�ستخل�صة �أن درجة الر�ضا عن التعلم
الإلكرتوين كانت كبرية ،و�أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى �إىل متغري النوع االجتماعي.

وقام �صومان وحمزة ( )2011بدرا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء
اجتاهات معلمي املدار�س احلكومية يف عمان نحو ا�ستخدام من�صة
التعلم الإلكرتوين ( ،)EDUWAVEاختريت عينة الدرا�سة بالطريقة
معلما ومعلمة ،ومت تطبيق ا�ستبانة
الع�شوائية �إذ بلغ عددها ()90
ً
على هذه العينة ،ودلت النتائج على �أن اجتاهات عينة الدرا�سة نحو
ا�ستخدام ( )EDUAVEكانت قليلة.

وهدفت درا�سة (مايف واركاج) ()Mavi & Ercag, 2020
�إىل ا�ستق�صاء اجتاهات معلمي املدار�س نحو التعلم الإلكرتوين،
معلما ومعلمة ،وتكونت �أداة الدرا�سة من
�شارك يف الدرا�سة (ً )140
ا�ستبانة ،وقد بينت نتائج الدرا�سة �أن اجتاهات املعلمني نحو التعلم
الإلكرتوين كانت كبرية ،وعدم وجود ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل
متغري النوع االجتماعي.
كما هدفت الدرا�سة التي �أجره ا با�سيليا وكفافادزه (

وتطرقت الرمياوي و�صربي ( )2011يف درا�ستهما �إىل
الك�شف عن اجتاهات معلمي العلوم يف مدار�س ال�ضفة الغربية نحو
ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم ،وت�ألفت عينة الدرا�سة من معلمي
العلوم لل�صفوف من اخلام�س �إىل العا�رش وقد بلغ عددهم ()409
معلما ومعلمة ،وبينت النتائج �أن اجتاهات معلمي العلوم نحو
ً
ا�ستخدام احلا�سوب كانت كبرية ،و�أنه ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى �إىل متغريات النوع االجتماعي ،وامل�ؤهل العلمي،

�Basi
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اجتاهات معلمي ومعلمات مدارس لواء بني كنانة نحو فاعلية منصة ()NoorSpace
املستخدمة في ظل جائحة كورونا (كوفيد)19 -

د.همام سمير حمادنه

و�سنوات اخلربة.
وجاءت درا�سة ال�شناق وبني دومي ( )2010بهدف التعرف
�إىل اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين يف العلوم،
معلما ومعلمة ممن در�سوا مادة
وتكونت عينة املعلمني من ()28
ً
الفيزياء املحو�سبة لل�صف الأول الثانوي العلمي ،ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة مت ا�ستخدام ا�ستبانة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود اجتاهات
�إيجابية لدى املعلمني نحو التعلم الإلكرتوين ،وبدرجة كبرية.

الفئات

املتغري

ذكر

381

0.41

�أنثى

551

0.59

بكالوريو�س

856

0.92

دبلوم عايل

50

0.05

درا�سات عليا

26

0.03

� 1 – 4سنوات

60

0.06

� 5 – 9سنوات

350

0.38

� 10سنوات ف�أكرث

522

0.56

حكومية

430

0.46

خا�صة

502

0.54

932

100.0

النوع االجتماعي

امل�ؤهل العلمي

تعقيب على الدراسات السابقة
يالحظ من خالل عر�ض الدرا�سات ال�سابقة �أنها متنوعة يف
وبناء على ذلك ،ميكن القول ب�أن الدرا�سات ال�سابقة
�أهدافها و�أدواتها،
ً
�أ�سهمت ب�شكل مبا�رش يف تعزيز الدرا�سة احلالية و�إجناح عنا�رصها،
و�إن لتنوع الدرا�سات ال�سابقة ،وتناولها جوانب خمتلفة من التعلم
الإلكرتوين ،ومن�صات التعلم �أك�سب الباحث �سعة يف االطالع على كل
ما يتعلق مبن�صات التعلم ،وقد ا�ستفاد الباحث من هذه الدرا�سات
يف تطوير �أداة جمع البيانات ،والتعرف على نتائجها ،ومقارنتها
بنتائج الدرا�سة احلالية ،وا�ستخدام املعاجلات الإح�صائية املنا�سبة.
وبالنظر �إىل الدرا�سة احلالية ،وما مييزها عن الدرا�سات ال�سابقة،
يالحظ �أن الدرا�سة احلالية متيزت عن الدرا�سات ال�سابقة يف كونها
تعد الدرا�سة الأوىل  -يف حدود علم الباحث  -التي ت�سعى �إىل
الك�شف عن اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س لواء بني كنانة نحو
فاعلية من�صة ( )NoorSpaceامل�ستخدمة يف ظل جائحة كورونا،
ويف �ضوء متغريات النوع االجتماعي ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات
اخلربة ،وم�ستوى املدر�سة.

التكرارات الن�سب املئوية

�سنوات اخلربة

م�ستوى املدر�سة
املجموع

أداة الدراسة
يف �ضوء �أهداف هذه الدرا�سة وت�سا�ؤالتها ،وبهدف جمع
البيانات واملعلومات ،قام الباحث بتطوير �أداة الدرا�سة التي تكونت
من جز�أين؛ الأول :املعلومات ال�شخ�صية لأفراد العينة ،والثاين:
ت�ضمن ( )36فقرة ب�صورتها الأولية ،هذا وقد مت اعتماد �سلم ليكرت
ذي التدرج الثالثي الآتي ( 3كبرية 2 ،متو�سطة 1 ،قليلة).

صدق األداة
ت�أكد الباحث من �صدق �أداة الدرا�سة ،بعر�ضها على ()12
حمكما من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص والكفاءة من �أع�ضاء هيئة
ً
التدري�س يف كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الأردنية ،و�أكد
املحكمون على �أن الأداة �صادقة بعد �أن حذفت بع�ض الفقرات،
و�أ�ضيفت �أخرى ،وعدلت فقرات �أخرى .وقد �أخذ الباحث مبالحظات
املحكمني اخلا�صة بالتعديالت التي طلبوها.

الطريقة واإلجراءات
يتناول هذا اجلزء و�صفًا ملنهج الدرا�سة ،وجمتمع الدرا�سة
وعينتها ،و�أداة الدرا�سة ،وطرق الت�أكد من �صدقها وثباتها،
واملعاجلات الإح�صائية امل�ستخدمة للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.

منهج الدراسة

ثبات األداة

اعتمدت هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي امل�ستند �إىل
نظرا ملالءمة املنهج لطبيعة الدرا�سة والإجابة عن
اال�ستبانة؛ ً
�أ�سئلتها ،ولتحقيق �أهدافها.

جرى احت�ساب معامالت ثبات االت�ساق الداخلي با�ستخدام
معادلة( كرونباخ �ألفا) من خالل بيانات العينة اال�ستطالعية التي
معلما
اختريت من خارج عينة الدرا�سة ،حيث تكونت من ()30
ً
ومعلمة ،وبلغت قيمته ( ،) .97ولأغرا�ض ح�ساب ثبات الإعادة
با�ستخدام معامل ارتباط( بري�سون) متت �إعادة التطبيق على �أفراد
العينة اال�ستطالعية بفا�صل زمني مدته �أ�سبوعان ،حيث بلغت قيمته
(.) .85

جمتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدرا�سة من معلمي ومعلمات املدار�س الأ�سا�سية
والثانوية جميعها يف لواء بني كنانة خالل الف�صل الدرا�سي الثاين
معلما ومعلمة .وتكونت
( ،)2020/2019والبالغ عددهم (ً )1864
معلما ومعلمة ي�شكلون ما ن�سبته ()%50
عينة الدرا�سة من (ً )932
من جمتمع الدرا�سة الكلي ،مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية الطبقية.
واجلدول ( )1يبني توزيع التكرارات والن�سب املئوية لعينة الدرا�سة
ح�سب متغرياتها.

املعاجلات اإلحصائية
مت �إدخال البيانات التي مت جمعها �إىل احلا�سوب؛ لتعالج
بوا�سطة الربنامج الإح�صائي للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوقد
ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ،واختبار
( ،)Tوحتليل التباين الأحادي ( ،)ONE WAY ANOVAوطريقة �شفيه
( )Scheffeللمقارنات البعدية.

الجدول (:)1
توزيع التكرارات والنسب المئوية ألفراد العينة.
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??????? ?????? ?? ????? ?????? Khalil: ?????? ????????? ?? ???? ???? ????? ?????????? ???? ??????:
اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكتروني  -العدد ( - )15كانون أول 2020م

« ما هي اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س لواء بني كنانة نحو
فاعلية من�صة ( )NoorSpaceامل�ستخدمة يف ظل جائحة كورونا
(كوفيد –  )19؟».

نتائج الدراسة ومناقشتها
عر�ضا لنتائج الدرا�سة التي هدفت �إىل
يت�ضمن هذا اجلزء
ً
التعرف �إىل اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س لواء بني كنانة نحو
فاعلية من�صة ( )NoorSpaceامل�ستخدمة يف ظل جائحة كورونا.
ومت عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها باالعتماد على �أ�سئلة الدرا�سة:

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية؛ لتقديرات املعلمني على كل فقرة من فقرات
اال�ستبانة والأداة ككل .واجلدول ( )2يبني ذلك.

◄◄�أولاً  :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها ،ون�صه

الجدول (:)2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات االستبانة مرتبة تنازليًا.

الرتبة

الرقم

املتو�سطات االنحرافات
احل�سابية املعيارية

الفقرة

درجة
االجتاه

1

22

�أرى �أن الواجبات البيتية املر�سلة من خالل املن�صة وا�ضحة من حيث الإر�شادات و�رشح الواجب
بالتف�صيل ،ودرجته ،وتاريخ �إر�ساله وا�ستالمه.

5.00

0.00

كبرية

2

19

�أرى �أن املن�صة فعلت دور التعلم البيتي.

4.98

0.13

كبرية

3

28

�أرى �أن تكلفة التعلم با�ستخدام املن�صة �أقل مقارنة بتكلفة التعليم االعتيادي.

4.97

0.18

كبرية

4

30

�أرى �أن املن�صة حققت الكثري من التعاون بني وزارة الرتبية والتعليم وخمتلف امل�ؤ�س�سات التكنولوجية
واحلا�سوبية.

4.95

0.23

كبرية

5

10

�أرى ب�أن املن�صة ت�سهل عملي ب�شكل كبري.

4.93

0.13

كبرية

6

23

ت�شجعني املن�صة على املتابعة اليومية للدرو�س والواجبات البيتية.

4.91

0.28

كبرية

7

25

�أرى �أن االمتحانات الإلكرتونية توفر الكثري من الوقت مقارنة باالمتحانات الورقية.

4.89

0.31

كبرية

8

11

�أ�شعر ب�سهولة عند ا�ستخدام املن�صة يف تدري�س الطلبة.

4.87

0.34

كبرية

9

13

�أعتقد ب�أن املن�صة تزيد من دور املعلم وتزيد من دور الطالب.

4.85

0.36

كبرية

10

14

�أعتقد �أن املن�صة تو�ضح دور املعلم و�أ�سلوبه لدى املعنيني بالعملية التعليمية.

4.82

0.38

كبرية

11

7

�أعتقد ب�أن التعلم بوا�سطة املن�صة ميكن الطلبة من تعلم معلومات كثرية يف وقت ق�صري.

4.80

0.40

كبرية

12

3

�أرى �أن املن�صة تعر�ض املواد التعليمية ب�صورة �أف�ضل من الو�سائل التقليدية.

4.77

0.42

كبرية

13

1

�أرى �أن املن�صة تنا�سب املناهج الدرا�سية وفئات الطلبة.

4.74

0.44

كبرية

14

2

�أعتقد ب�أن املن�صة تعمل على �إثارة دافعية الطلبة نحو التعلم.

4.71

0.45

كبرية

15

4

�أعتقد ب�أن املن�صة حتفز الطلبة على فهم املناهج الدرا�سية.

4.68

0.47

كبرية

16

18

�أعتقد ب�أن املن�صة تزيد من تفاعل املعلم مع الطلبة و�أولياء �أمورهم.

4.65

0.48

كبرية

17

16

�أرى �أن املن�صة تزيد من دافعية املعلم نحو العمل.

4.64

0.48

كبرية

18

17

�أعتقد ب�أن املن�صة تزيد من تفاعل املعلم مع زمالئه.

4.62

0.49

كبرية

19

24

�أعتقد ب�أن االمتحانات الإلكرتونية تراعي طبيعة حمتوى املقررات الدرا�سية.

4.59

0.49

كبرية

20

29

�أعتقد ب�أن التعلم عن بعد �سيحل مكان التعلم االعتيادي.

4.56

0.23

كبرية

21

12

�أرى �أن املن�صة قد �ساهمت يف تطوير مهاراتي احلا�سوبية.

4.52

0.50

كبرية

22

5

�أرى �أن املن�صة ت�ساعد على حتقيق تعلم ممتع.

4.49

0.50

كبرية

23

8

�أرى �أن املن�صة تزيد من حت�صيل الطلبة.

4.45

0.49

كبرية

24

20

�أرى �أن �إر�سال الواجبات البيتية من خالل املن�صة ي�ضمن و�صولها �إىل جميع الطلبة.

4.41

0.49

كبرية

25

9

�أعتقد ب�أن املن�صة ت�ؤدي �إىل فتور العالقات االجتماعية بني الطلبة.

3.33

1.47

كبرية

26

26

�أعتقد ب�أن االمتحانات الإلكرتونية توفر فر�ص متكافئة جلميع الطلبة.

4.29

0.46

كبرية
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الرتبة

الرقم

د.همام سمير حمادنه

املتو�سطات االنحرافات
احل�سابية املعيارية

الفقرة

درجة
االجتاه

27

27

�أثق بالتزام الطلبة ب�إر�شادات الإجابة عن �أ�سئلة االمتحانات الإلكرتونية.

3.19

1.71

متو�سطة

28

21

�أثق بحل الطلبة وحدهم للواجبات البيتية املر�سلة بوا�سطة املن�صة.

3.19

1.71

متو�سطة

29

15

�أعتقد ب�أن املن�صة ت�ضيف عب ًئا جدي ًدا على املعلم.

1.05

1.00

قليلة

30

6

�أرى �أن التعلم من خالل املن�صة ما هو �إال م�ضيعة للوقت.

1.00

0.98

قليلة

4.33

0.27

كبرية

املتو�سط احل�سابي الكلي للأداة

يالحظ من اجلدول (� )2أن املتو�سطات احل�سابية لتقديرات
�أفراد عينة الدرا�سة حول اجتاهاتهم نحو فاعلية املن�صة التعليمية
(نور�سبي�س) قد تراوحت تنازل ًيا ما بني ( ،)1.00 – 5.00حيث
جاءت الفقرة رقم ( )22ون�صها « �أرى �أن الواجبات البيتية املر�سلة
من خالل املن�صة وا�ضحة من حيث الإر�شادات و�رشح الواجب
بالتف�صيل ،ودرجته ،وتاريخ �إر�ساله وا�ستالمه» يف املرتبة الأوىل
وب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( )5.00وبانحراف معياري (،) .00
وهو ما يقابل درجة اجتاه (كبرية) ،يف حني جاءت الفقرة رقم ()6
ون�صها « �أرى �أن التعلم من خالل املن�صة ما هو �إال م�ضيعة للوقت»
يف املرتبة الأخرية وب�أقل متو�سط ح�سابي بلغ ( )1.00وبانحراف
معياري ( ،) .98وهو ما يقابل درجة اجتاه (قليلة)� ،أما بالن�سبة
للمتو�سط احل�سابي الكلي للأداة فقد بلغ ( )4.33وبانحراف معياري
( ،) .27وهو ما يقابل درجة اجتاه (كبرية) .وقد يعزى ذلك �إىل
الأ�سباب الآتية:
 خربة املعلمني يف جمال التعلم الإلكرتوين ،وتعاملهم مع
التقنيات احلديثة املرتبطة به ،وتوفر البنية التحتية يف املدار�س
وربطها بالإنرتنت ،بالإ�ضافة �إىل �إخ�ضاع املعلمني �إىل دورات
تدريبية ت�ؤهلهم ال�ستخدام املن�صات التعليمية ،وت�صميم املواقع
وال�صفحات التعليمية مثل دورتي (.)ICDEL, INTEL
 طبيعة املن�صة التعليمية نف�سها ،حيث ت�ساعد املعلم يف
�إي�صال الدرو�س التعليمية للطلبة ،و�إثارة دافعيتهم نحو التعلم،
وت�شجع على التفاعل والتوا�صل بني �أطراف العملية التعليمية،
و�إ�سهامها يف منذجة التعليم وتقدمه ،وتوفريها بدائل تعليمية
حديثة توفر الوقت واجلهد و�رسعة الفهم ومرونة الوقت والزمن،
وما حتتويه من �إيقونات وو�سائط تعليمية متعددة من �أ�شكال
و�صور وفيديوهات تعليمية ،وواجبات بيتية �إلكرتونية ،وامتحانات
�إلكرتونية ،و�إرفاق الن�صو�ص الكتابية.
 توفر الرغبة والدافعية لدى املعلمني يف ا�ستخدام املن�صة
ب�شكل يومي؛ ل�ضمان ا�ستمرارية العملية التعليمية وتعوي�ض الطلبة
عن احل�ص�ص الدرا�سية ب�سبب �إغالق املدار�س ،بالإ�ضافة �إىل
االمتيازات واحلوافز املادية واملعنوية التي يح�صل عليها املعلمون
ا�ستخداما للمن�صة.
الأكرث
ً
تتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة كل من (�أوالن)
( )U-Lan, 2020التي �أظهرت �أن درجة الر�ضا عن التعلم الإلكرتوين
كانت كبرية ،و(مايف واركاج) ( )Mavi & Ercag, 2020التي �أظهرت
�أن اجتاهات املعلمني نحو التعلم الإلكرتوين كانت كبرية؛ و(با�سيليا

وكفافادزه) ( )Basilaia & Kavadze, 2020التي �أظهرت �أن فاعلية
املن�صات التعليمية للتعلم عن بعد يف املدار�س اجلورجية يف ظل
انت�شار فريو�س كورونا كانت كبرية؛ و(بكر ووجن و�أماه و�أماه)( (�Bak
 )er, Wang, Ma, & Ma, 2017التي �أظهرت �أن اجتاهات �أفراد عينة
الدرا�سة نحو فعالية املن�صة كانت كبرية؛ و(املطوع ))2013( ،التي
�أظهرت �أن اجتاهات املعلمني نحو التعليم الإلكرتوين كانت كبرية؛
و(الرمياوي و�صربي ))2011( ،التي �أظهرت �أن اجتاهات معلمي
العلوم نحو ا�ستخدام احلا�سوب كانت كبرية؛ وال�شناق وبني دومي
( )2010التي �أظهرت �أن اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدام التعلم
الإلكرتوين يف العلوم كانت �إيجابية وبدرجة كبرية.
يف حني تختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة كل من:
(�أبي �شخيدم وعواد والعمد و�شديد )2020( ،التي �أظهرت �أن تقييم
عينة الدرا�سة لفاعلية التعليم الإلكرتوين يف ظل انت�شار فريو�س
كورونا كان متو�سطً ا؛ و(�صومان وحمزة ))2011( ،التي �أظهرت
�أن اجتاهات عينة الدرا�سة نحو ا�ستخدام ( )EDUAVEكانت قليلة.
◄◄ثانيًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ،ون�صه « هل توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية بني اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س
لواء بني كنانة نحو فاعلية من�صة ( )NoorSpaceامل�ستخدمة
يف ظل جائحة كورونا (كوفيد –  )19تعزى �إىل متغريات النوع
االجتماعي ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة ،وم�ستوى املدر�سة ؟ «.
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال� ،صيغت الفر�ضيات الآتية:
● ●الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α= .05بني اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س
لواء بني كنانة نحو فاعلية من�صة ( )NoorSpaceامل�ستخدمة يف ظل
جائحة كورونا (كوفيد –  )19تعزى �إىل متغري النوع االجتماعي.
وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية ،مت ا�ستخدام اختبار (– T
 )Testللعينات امل�ستقلة .واجلدول ( )3يبني ذلك.
الجدول (:)3
نتائج اختبار ( )Tلداللة الفروق اإلحصائية تبعًا لمتغير النوع االجتماعي.

املتغري

الفئات

العدد

املتو�سطات
احل�سابية

النوع
االجتماعي

ذكور

381

4.14

�إناث

551

4.52

T

م�ستوى
الداللة

-24.813

*0.00

يالحظ من اجلدول ( )3وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
�إىل متغري النوع االجتماعي ،وعند مراجعة املتو�سطات احل�سابية يف
اجلدول ( )3ف�إن الفروق جاءت ل�صالح (الإناث) ،وقد يعزى ذلك �إىل
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اجتاها نحو فاعلية املن�صة التعليمية من
�أن املعلمات (الإناث) �أكرث
ً
انتظاما من الذكور يف
املعلمني (الذكور)� ،إ�ضافة �إىل �أن الإناث �أكرث
ً
ح�ضور الدورات التدريبية ومتايعتها يف جمال التقنيات التعليمية
احلديثة ،وت�صميم الربجميات واملواقع التعليمية .وقد يعزى ذلك
أي�ضا �إىل �أن الإناث يحاولن �إثبات الذات ،من خالل التزامهن
� ً
بقرارات وتوجهات وزارة الرتبية يف ا�ستخدام املن�صة ،ف�ضلاً عن
رغبتهن يف اال�ستفادة من احلوافز املادية واملعنوية واجلوائز التي
حددتها الوزارة لأف�ضل معلم ي�ستخدم املن�صة.
تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (حمايل ))2018( ،التي
�أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل متغري النوع
االجتماعي.
يف حني تختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة كل من (فاتي
�أوالن())Vate-U-Lan, 2020؛ و(مايف واركاج (Mavi & Ercag,
))2020؛ و(الرمياوي و�صربي )2011(( ،التي �أظهرت عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل متغري النوع االجتماعي.
● ●الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α= .05بني اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س
لواء بني كنانة نحو فاعلية من�صة ( )NoorSpaceامل�ستخدمة يف
ظل جائحة كورونا (كوفيد –  )19تعزى �إىل متغري امل�ؤهل العلمي.
وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية ،مت ا�ستخدام حتليل التباين
الأحادي .واجلدول ( )4يبني ذلك.

الجدول (:)5
نتائج تحليل ( )ONE WAY ANOVAلبيان الفروق اإلحصائية تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

0.397

2

0.189

2.550

0.07

داخل املجموعات

68.029

929

0.074

الكلي

69.408

931

داخل املجموعات

66.501

929

0.072

الكلي

69.408

931

0.00* 20.305

الجدول (:)6
نتائج ( )Scheffeللمقارنات البعدية

املتو�سطات
احل�سابية

4-1
�سنوات

9-5
�سنوات

� 10سنوات
ف�أكرث

� 4 - 1سنوات

4.26

-----

*-0.10

*-0.11

� 9 – 5سنوات

4.36

*0.10

-----

*-0.01

� 10سنوات ف�أكرث

4.37

*0.11

*0.01

----

�سنوات اخلربة

يالحظ من اجلدول (� )6أن الفروق جاءت ل�صالح كل من فئة
�سنوات (� 9 – 5سنوات) و(� 10سنوات ف�أكرث) .وقد يعزى ذلك �إىل �أن
هاتني الفئتني لديهما املقدرة على امتالك مهارات منظومة التعلم
عن بعد /التعلم الإلكرتوين وا�ستخدامها يف املواقف التدري�سية
بدرجة كبرية تتنا�سب مع خربتهم يف التدري�س ،وتتنا�سب كذلك مع
الدورات التدريبية التي خ�ضعوا لها يف جمال ا�ستخدام احلا�سوب
ومنظومة التعلم عن بعد ،مما انعك�س ذلك على درجة اجتاههم نحو
فاعلية ا�ستخدام من�صة (نور�سبي�س) �أكرث من زمالئهم ممن ترتاوح
�سنوات خربتهم من (� )4 - 1سنوات.
تختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة كل من( :حمايل،
())2018؛ و(الرمياوي و�صربي ))2011( ،التي �أظهرت عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل متغري �سنوات اخلربة.
● ●الفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة( )α= .05بني اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س
لواء بني كنانة نحو فاعلية من�صة ( )NoorSpaceامل�ستخدمة يف
ظل جائحة كورونا (كوفيد –  )19تعزى �إىل متغري م�ستوى املدر�سة.
وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية ،مت ا�ستخدام اختبار (– T
 )Testللعينات امل�ستقلة .واجلدول ( )7يبني ذلك.

الجدول (:)4

F

بني املجموعات

2.907

2

1.453

F

يالحظ من اجلدول ( )5وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
�إىل متغري �سنوات اخلربة ،ولتحديد م�صادر تلك الفروق مت ا�ستخدام
طريقة �شفية ( )Scheffeللمقارنات البعدية .واجلدول ( )6يبني ذلك.

نتائج تحليل ( )ONE WAY ANOVAلبيان الفروق اإلحصائية تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

م�ستوى
الداللة

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

م�ستوى
الداللة

يالحظ من اجلدول ( )4عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
تعزى �إىل متغري امل�ؤهل العلمي .وقد يعزى ذلك �إىل �أن امل�ؤهل العلمي
مقيا�سا ال�ستخدام املن�صة التعليمية ،فقد يكون هناك
قد ال يكون
ً
اجتاها
معلمون ومعلمات من ذوي امل�ؤهالت العلمية العليا �أقل
ً
وا�ستخداما للمن�صة من ذوي امل�ؤهالت العلمية الدنيا ،والعك�س
ً
بالعك�س ،فالأمر هنا يعود �إىل مدى املمار�سة وا�ستخدام املن�صة
وتوظيفها ،يف التدري�س.
تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الرمياوي و�صربي
( )2011التي �أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
�إىل متغري امل�ؤهل العلمي.
● ●الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة( )α= .05بني اجتاهات معلمي ومعلمات مدار�س
لواء بني كنانة نحو فاعلية من�صة ( )NoorSpaceامل�ستخدمة يف
ظل جائحة كورونا (كوفيد –  )19تعزى �إىل متغري �سنوات اخلربة.
وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية ،مت ا�ستخدام حتليل التباين
الأحادي .واجلدول ( )5يبني ذلك.

الجدول (:)7
نتائج اختبار ( )Tلداللة الفروق اإلحصائية تبعًا لمتغير مستوى المدرسة

املتغري

الفئات

العدد

املتو�سطات
احل�سابية

م�ستوى
املدر�سة

�أ�سا�سية

430

4.29

ثانوية

502

4.37

T

م�ستوى
الداللة

-4.322

*0.00

يالحظ من اجلدول ( )7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
�إىل متغري م�ستوى املدر�سة ،وعند مراجعة املتو�سطات احل�سابية يف
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اجتاهات معلمي ومعلمات مدارس لواء بني كنانة نحو فاعلية منصة ()NoorSpace
املستخدمة في ظل جائحة كورونا (كوفيد)19 -

د.همام سمير حمادنه

اجلدول ( )7ف�إن الفروق ل�صالح (الثانوية)� ،أي �أن اجتاهات معلمي
املدر�سة الثانوية �أكرث �إيجابية من معلمي املدر�سة الأ�سا�سية يف
حتديد فاعلية املن�صة .وقد يعزى ذلك �إىل �أن املرحلة الثانوية متتاز
ب�أنها مرحلة انتقالية من مرحلة التعليم املدر�سي �إىل مرحلة التعليم
كبريا ج ًدا على
اجلامعي ،ويكون تركيز معلمي املرحلة الثانوية
ً
ا�ستخدام املن�صة؛ لتقدمي املعلومات واملواد الدرا�سية وال�رشوحات
التف�صيلية لطلبة املرحلة الثانوية (التوجيهي)؛ ا�ستعدا ًدا المتحان
الثانوية العامة ،بالإ�ضافة �إىل التفاعل امل�ستمر والدائم بني معلمي
املرحلة الثانوية والطلبة و�أولياء �أمورهم عرب ح�ساباتهم ال�شخ�صية
يف املن�صة واطالعهم الدائم على املرفقات من �رشوحات املواد
الدرا�سية والواجبات البيتية والفيديوهات التعليمية املكملة ل�رشح
بع�ض الدرو�س.
تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (حمايل ))2018( ،التي
�أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل متغري م�ستوى
املدر�سة.

-

ال�سكايف ،فاتن �أحمد  .)2020(.تكيف الأ�رسة مع احلجر ال�صحي املنزيليف زمن فريو�س كورونا .جملة جيل العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،مركز
جيل البحث العلمي ،اجلزائر.30 – 9 :)63( ،

-

�أبو �شخيدم� ،سحر وعواد ،خولة والعمد ،عبد اهلل و�شديد ،نور .)2020(.فاعلية التعليم الإلكرتوين يف ظل انت�شار فريو�س كورونا من وجهة نظر
املدر�سني يف جامعة فل�سطني التقنية (خ�ضوري) ،املجلة العربية للن�رش
العلمي ،مركز البحث وتطوير املوارد الب�رشية ،عمان ،الأردن365 :)1(2 ،
– .389

-

ال�شناق ،ق�سيم حممد وبني دومي ،ح�سن علي  .)2010(.اجتاهات املعلمنيوالطلبة نحو ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين يف املدار�س الثانوية الأردنية،
جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ،جامعة دم�شق.271 – 235 :)2+1(26 ،

-

�صومان� ،أحمد �إبراهيم وحمزة ،حممد عبد الوهاب  .)2011(.معوقاتا�ستخدام بوابة التعلم الإلكرتوين( )EDUWAFEمن وجهة نظر معلمي
املدار�س احلكومية الأردنية يف مدينة عمان واجتاهاتهم نحوها .جملة
درا�سات العلوم الرتبوية ،عمادة البحث العلمي ،اجلامعة الأردنية:)3(38 ،
.930 – 917

-

-حممد� ،سامي  .)2020(.رابطة من�صة نور �سبي�س للطالب Noor Space

-

املطوع ،نايف عبد العزيز  .)2013(.اجتاهات معلمي املرحلة الثانويةيف حمافظة القويعية احلكومية باململكة العربية ال�سعودية نحو التعليم
الإلكرتوين .جملة الدرا�سات الرتبوية والنف�سية ،كلية الرتبية ،جامعة
ال�سلطان قابو�س.84 – 77 :)1(7 ،

-

النجار ،خالد �سعد  .)2003(.مر�ض �سار�س هل ي�ضع الطب يف �أزمة جديدة.جملة الوعي الإ�سالمي ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الكويت،
.16 – 12 :)452(40

-

 -وزارة الرتبية والتعليم ( .)2020(.نظام �إدارة التعلم الإلكرتوينNoorSp� :

التوصيات
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ،ميكن التو�صية بالآتي:
1.1حث املعلمني على ا�ستخدام املن�صة الإلكرتونية يف
التدري�س من خالل ال�صفوف االفرتا�ضية ،واالختبارات الإلكرتونية،
والواجبات البيتية.
2.2ت�شجيع املعلمني على ا�ستخدام املن�صة ب�شكل �أكرث فعالية.
�3.3إعطاء دورات تدريبية للمعلمني تتالءم مع الواقع احلايل
للتعلم عن بعد.
4.4عقد االختبارات والأن�شطة؛ للت�أكد من خمرجات التعلم
بوا�سطة املن�صة.
�5.5إجراء ندوات وم�ؤمترات علمية افرتا�ضية؛ للت�أكد من
خمرجات التعلم بوا�سطة املن�صة ومن �أجل تطوير حمتوى املنظومة.
�6.6إجراء مزيد من الدرا�سات يف هذا املجال.

الأردن  2020ملتابعة الدرو�س التعليمية عن بعد .ا�سرتجعت بتاريخ
 2020/5/10من امل�صدر.https://mhtwyat.com :

 .caeeا�سرتجعت بتاريخ  2020/10/15من امل�صدر:
spacejo.azurewebsites.net
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