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The Role of Electronic Applications in Distance Education for Public School
Teachers in the Covid-19, from their Point of View
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Abstract: The study aimed to know the role of electronic applications in distance learning in light of the Covid-19 from the
point of view of government school teachers in Mafraq Governorate, and the study sample consisted of (231) teachers from
the Directorate of Education and Teaching in Mafraq Governorate, who was chosen by a simple random method, and the
descriptive approach and the questionnaire were used as a tool. To achieve the objectives of the study, the study found that
the role of electronic applications in distance learning in light of the Covid-19 from the viewpoint of public school teachers
in Mafraq governorate came with a medium degree, with an arithmetic average (3.21), and a percentage (64%). The
existence of statistically significant differences in the estimates of the study sample of the role of electronic applications in
distance learning in light of the Covid-19 from the viewpoint of public school teachers in Mafraq governorate attributable to
the years of experience variable. The Ministry of Education focuses on them and motivates them to continue dealing with
such applications, and train teachers on applications to maximize their role instead of from the average, as well as adding
another research proposal to future studies by conducting studies similar to this study taking into account the sample that
was used in this study, and trying to apply it to another sample.
Keywords:�electronic applications,�distance learning,�Covid-19,�teachers.

دور التطبيقات اإللكترونية في التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا
من وجهة نظر معلمي املدارس الحكومية بمحافظة املفرق
نجاة عبد سالم حوراني
وزارة التربية والتعليم || األردن
 هدفت الدراسة للتعرف على دور التطبيقات اإللكترونية في التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر معلمي:املستخلص
 وتكونت عينة الدراسة من، وتم استخدام املنهج الوصفي واالستبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة،املدارس الحكومية بمحافظة املفرق
ً )231(
 وتوصلت الدراسة إلى أن دور،معلما ومعلمة من مديرية تربية وتعليم محافظة املفرق تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة
التطبيقات اإللكترونية في التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر معلمي املدارس الحكومية بمحافظة املفرق جاء بدرجة
 كما توصلت النتائج إلى عدم وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية،)%64(  وبنسبة مئوية،)5 من3.21(  وبمتوسط حسابي،متوسطة
في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور دور التطبيقات اإللكترونية في التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر معلمي املدارس
 وفي ضوء نتائج الدراسة قدمت مجموعة توصيات أبرزها ضرورة استمرار املعلمين،الحكومية بمحافظة املفرق تعزى ملتغير سنوات الخبرة
 والتركيز عليهم من قبل وزارة التربية والتعليم وتحفيزهم لالستمرار في التعامل مع مثل هذه،في التعامل مع التطبيقات اإللكترونية
ً
 وكذلك إضافة مقترح بحثي أخر لدراسات، وتدريب املعلمين على التطبيقات لتعظيم دورها لألعلى بدال من املتوسط،التطبيقات
 ومحاولة تطبيقها،مستقبلية من خالل إجراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة مع األخذ في االعتبار العينة التي استخدمت في هذه الدراسة
.على عينة أخرى
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الكلمات املفتاحية :التطبيقات اإللكترونية ،التعلم عن بعد ،جائحة كورونا ،املعلمين.

مقدمة.
احتل موضوع التعلم عن بعد أهمية كبيرة ،خاصة ملا له أثر على املخرجات التعليمية والتربوية ،واألداء
الوظيفي واإلنتاجية ،ورفع الروح املعنوية ،وااللتزام الوظيفي ،وقد نال مجال التعليم عن بعد اهتمام العلماء
والباحثين في مجاالت العلوم اإلنسانية كافة ،ملا لذلك من أهمية في رسم وتحديد واقع املؤسسات التعليمية ،وإبراز
دورها من خالل املهام املوكلة إليها ،ولذا يرتبط بمدى قدرتها على التطور والتقدم في مختلف املجاالت ،وخاصة في
مجال التعليم ومستجداته ،واملرتبط بالتطور التقني اإللكتروني.
يعد "التعلم عن بعد" من أحد اهم األدوات التعليمية الحديثة ،حيث يتم نقل الحصص الصفية
واملعلومات املنهجية عبر وسائل التكنولوجيا من املؤسسة التعليمية الى الطالب ،في ظل الظروف الراهنة النتشار
فيروس كورونا والذي اجتاح العالم كله ،تم تفعيل عملية التعليم عن بعد في األردن وإيقاف ارتياد الطالب للمدارس
ً
ضمن اإلجراءات االحترازية لتحقيق التباعد االجتماعي منعا النتشار الفيروس ،استطاعت الحكومة األردنية تفعيل
بديل يحاكي األزمة الحالية من خالل قنوات تلفزيونية ومنصات الكترونية أشهرها منصة درسك التعليمية التي تبث
الدروس املتلفزة عبر قناة األردن الرياضية ويتم إعادتها بشكل منتظم (الشياب.)2020 ،
ويعد املعلم العنصر األول والرئيس في القيام بالعملية التعليمية التعلمية ،ويسعى إلى العديد من الفوائد
التربوية التي يمكن تحقيقها من خالل التطبيقات اإللكترونية في التعلم عن بعد ومنها التواصل والتفاعل بين
املتعلمين إذ يوفر للمتعلمين بيئة تواصل وتفاعل ال تقتصر على الزمان أو املكان فقط إذ يمكن أن تصل املناقشات
والحوارات حول املوضوعات إلى خارج الفصول الدراسية ،وتتيح التطبيقات اإللكترونية سهولة وسرعة التواصل مع
املعلم من خالل طرح األسئلة أو املراسلة عن طريق الرسائل أو املحادثة املباشرة عن طريق الدردشة وغيرها (شلش،
.)2011
ولهذا جاءت الدراسة ملحاولة التعرف على دور التطبيقات اإللكترونية في التعليم عن بعد لدى معلمي
املدارس الحكومية في ضل جائحة كورونا من وجهة نظرهم.
مشكلة الدراسة:
في ظل التغيرات التكنولوجية املتسارعة الجدير بالتعلم أن يتحول من تعلم تقليدي إلى تعلم إلكترونية في
مجال العمليات واألنظمة التربوية ،وإدخالها في مجال التعلم وخاصة التعلم عن بعد ،وذلك لقلة جودة األساليب
التقليدية وعدم كفاءتها في العمل ،خاصة في ظل عصر إلكتروني سريع التغير.
ومن خالل خبرة الباحثة ومعايشتها للميدان التربوي وإحساسها بأهمية التطبيقات اإللكترونية ودورها في
التعلم عن بعد لتحقيق األهداف املنشودة ،وبعد استطالع آراء عينة من أفراد الدراسة ،إذ أكد أكثرهم وجود
مؤشرات توضح الحاجة إلى تعزيز وتحديث هذه التطبيقات لتحقيق األهداف املرجوة خاصة في ظل ظروف جائحة
ً
كورونا التي اصبح من الضروري تطبيق التعلم عن بعد وذلك حفاظا على سالمة الطلبة واملعلمين ،وهذا ما أكدته
دراسة خلوف ( ،)2010والعجيلي ( )Rajani, Chandio, 2011) ،)2011التي بينت أهمية التطبيقات اإللكترونية في
مجال التعلم عن بعد ،في تحقيق األهداف التعليمية ،وتوصيل املحتوى التعليمي اإللكتروني إلى الطلبة دون اعتبار
للحواجز الزمنية واملكانية.
في ضوء ذلك تم تحديد مشكلة الدراسة بالسؤال اآلتي :ما دور التطبيقات اإللكترونية في التعلم عن بعد في
ظل جائحة كورونا من وجهة نظر معلمي املدارس الحكومية بمحافظة املفرق؟
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أسئلة الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:
 -1ما دور التطبيقات اإللكترونية في التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر معلمي املدارس
الحكومية بمحافظة املفرق؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αلدور التطبيقات اإللكترونية في التعلم
عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر معلمي املدارس الحكومية بمحافظة املفرق تعزى ملتغير سنوات
الخبرة ( 10سنوات فأقل ،أكثر من  10سنوات)؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى اآلتي:
 -1التعرف إلى دور التطبيقات اإللكترونية في التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر معلمي
املدارس الحكومية بمحافظة املفرق ،وذلك للوقوف على واقع التطبيقات اإللكترونية ودورها في التعليم عن
بعد.
 -2الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات استجابات أفراد عينة
الدراسة دور التطبيقات اإللكترونية في التعلم عن بعد في ضل جائحة كورونا من وجهة نظرهم تعزى ملتغير
سنوات الخبرة.
أهمية الدراسة:
ً
تتلخص أهمية الدراسة في أنها تتناول
موضوعا ذا أهمية كبيرة في الدراسات التربوية الحديثة ،والتي تخص
التطبيقات اإللكترونية ودورها في التعلم عن بعد لدى املعلمين ،وبذلك تتوقع الباحثة أن تفيد على النحو اآلتي:
 -1من املؤمل أن تسهم الدراسة في تقديم توصيات ألصحاب القرار بوزارة التربية والتعليم في تعزيز والتطوير
ً
وتوجيه املعلمين ً
ذكورا وإناثا للتعلم عن بعد.
 -2من املؤمل إثراء األدب التربوي بمزيد من املعلومات حول التطبيقات اإللكترونية ودورها في التعلم عن بعد
وتعزيز اتجاه االهتمام بهذا الدور وتعزيزه وتطويره.
 -3من املؤمل أن تفيد الباحثين في مجال العملية التعليمية التربوية وتفتح املجال أمامهم إلجراء بحوث مشابهة.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على الحدود اآلتية:
 الحد املوضوعي :دور التطبيقات اإللكترونية في التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا.
 الحد البشري :املعلمين العاملين في املدارس الحكومية بمحافظة املفرق.
 الحد املكاني :املدارس الحكومية في محافظة املفرق.
 الحد الزماني :خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي (.)2021/2020
مصطلحات الدراسة:
استدعت الدراسة التعريف باملصطلحات اآلتية:
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 التطبيقات اإللكترونية " :عبارة عن مجموعة برامج مثل الزوم وقوقل ميت وحزمة أوفيس  360أم أدواتالويب  2أم خدمات قوقل درايف أم مزيج بين أنواع مختلفة صممت من أجل املستخدم ،وال يتم تشغيلها إال
بواسطته وتحمل مهام عديدة يتم استخدامها ضمن الحاجة كما يمكن التفاعل معها ،وقد تكون التطبيقات
قائمة بحد ذاتها مثل مشغل الوسائط أو معالج النصوص ،وقد تكون مجمعة" (الحوراني.)12 ،2019 ،
 oوتعرف التطبيقات اإللكترونية إجر ً
ائيا :بأنها تلك التطبيقات التي تم ذكرها في مقياس دور التطبيقات
اإللكترونية في التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر معلمي املدارس الحكومية بمحافظة املفرق.
 التعلم عن بعد" :هو ذلك النوع من التعلم الذي يتميز بعدم التواصل املباشر الكلي بين الهيئة التدريسية ،حيثيتم تقديم التعليم عبر الشبكة املحلية أو العاملية (اإلنترنت) من خالل استخدام تقنية التعليم واالتصال ،وذلك
ضمن إطار العملية التربوية األوسع والتي تتكون من ثالث عناصر رئيسية وهي عضو هيئة التدريس (املعلم)
واملتعلم واملحتوى التعليمي" (الحيلة.)21 ،2008 ،
 oويعرف إجر ً
ائيا دور التطبيقات اإللكترونية في التعليم عن بعد لدى :بأنه درجة استجابة أفراد عينة الدراسة
على مقياس دور التطبيقات اإللكترونية في التعليم عن بعد لدى معلمي املدارس الحكومية في ضل جائحة
كورونا من وجهة نظرهم املعد لهذه الدراسة.

 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة.
التعلم عن بعد
ً
ً
ً
سيما في مجال التعليمُ ،ويعدّ
سريعا في جميع مجاالت الحياة ،ال ّ
يشهد العالم اليوم تطورا تكنولوجيا
العامل التكنولوجي أحد العوامل التي ّ
يتوجب مواكبتها ،ملا لها من نتائج إيجابية تعود بالنفع على املجتمع ،حيث
ّ
حولت الكون إلى قرية صغيرة ،وهيأت إلى تعليم أفضل ونهوض بالعملية التعليمية.
ّ
وتمر العملية التربوية بعدة مراحل من التطور والنمو املستمر ،حيث ظهرت مستجدات عديدة من بداية
ً
استخدام الحاسبات اآللية في التعليم ،ونهاية بالتعليم املفتوح واملدرسة اإللكترونية ،فلم تقتصر العملية التعليمية
على املعلم والطالب واملنهج ،بل ّ
تعدت لتشتمل على طرق التدريس الحديثة املتبعة ،كما حصلت تطورات هائلة في
مجال التعليم والتكنولوجيا واالتصاالت واملعلوماتية في نهاية القرن العشرين ،وبداية القرن الحادي والعشرين.
ً
وتسارعت هذه التطورات التكنولوجية في شتى مجاالت الحياة ،وكان لزاما على املعلم أن يستفيد من التقنيات
الحديثة بهدف تحقيق التنمية ،وإعداد القوى البشرية الالزمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والفنية لتقدم
املجتمعات (محمود.)2008 ،
تشترك أدبيات تكنولوجيا التعلم في االتفاق على حداثة التعلم عن بعد ،وأنه من خالل الخمسين سنة
املاضية بدأت معالم التعلم عن بعد في الظهور ،لكنها تختلف في تحديد التاريخ األول لظهوره ،فمنهم من يرى أنها في
الستينات من القرن املاض ي من خالل أبحاث وجهود الجامعات األمريكية واملؤسسات العسكرية وعلماء الطب
(الفار .)2003 ،ويرجعها بعضهم إلى العقد األخير من القرن املاض ي ولكن بجذور نظرية العالم سكنر من خالل كتابه
التعلم املبرمج ،ويشير سالم ( )2004إلى أن عوامل التأثير الرئيسية في األرشفة التاريخية للتعلم اإللكتروني كانت
عندما بدأت الحواسيب في دخول املؤسسات التعليمية وما أعقبها من ثورة في االتصاالت أفرزت عن ظهور اإلنترنت
وما نتج عنه من برامج وتطبيقات.
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ويعرفه الطيطي ( )23 :2008أنه " عملية إيصال وتلقي املعلومات باستخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب
وأجهزة الهاتف املحمولة وأجهزة املساعد الرقمي الشخص ي عبر شبكات اإلنترنت أو عبر شبكات االتصاالت الالسلكية
وذلك ألغراض التعليم والتدريب وإدارة املعرفة".
أما النوايسة ( )33 :2007فيرى أنه "طريقة للتعلم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته
ووسائطه املتعددة من صوت وصورة ،ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية".
ّ
وتعرف الغراب ( )25 :2003التعلم عن بعد بأنه" :أداة من أدوات التعليم عن ُبعد ،وهو طريقة للتعليم
باستخدام آليات االتصال الحديثة؛ كالحاسب والشبكات والوسائط املتعددة ،واإلنترنت بهدف إيصال املعلومات
ّ
للطلبة بأسرع وقت ،وأقل تكلفة ،وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وضبطها وقياس ،وتقييم أداء الطلبة".
ويعرفه علي ( :)38 -37 :2008أنه" :اكتساب املعرفة ّ
ّ
امليسرة من خالل استخدام الوسائل اإللكترونية بصفة
ّ
أساسية ،والتي توظف لتدعيم األنشطة التربوية النظامية ،واألنشطة التدريبية ،إلى جانب مجال عريض من املواقف
التعليمية املتنوعة".
ّ
ويعرفه الحلفاوي ( :)17 :2011أنه" :ذلك النوع من التعلم الذي يعتمد على استخدام الوسائط اإللكترونية
في تحقيق األهداف التعليمية ،وتوصيل املحتوى التعليمي اإللكتروني إلى الطلبة دون اعتبار للحواجز الزمنية
ّ
واملكانية ،وتتمثل هذه الوسائط في األجهزة اإللكترونية؛ مثل :الحاسوب وأجهزة االستقبال من األقمار الصناعية ،أو
من خالل شبكات الحاسوب املتمثلة باإلنترنت ،وما أفرزته من مواقع أخرى مثل املواقع التعليمية واملكتبات
اإللكترونية".
ّ
ويعرفه عبد العاطي وأبو خطوة ( )22 :2012أنه" :ذلك النوع من التعلم الذي يعتمد على استخدام
ّ
الوسائط اإللكترونية في االتصال بين املعلمين والطلبة ،واملؤسسة التعليمية ،ويسخر أحدث ما توصلت إليه
التكنولوجيا من أجهزة وبرامج في عمليات التعلم والتعليم".
ّ
ومن خالل ما سبق ،يمكن القول ّ
بأن التعلم عن بعد هو طريقة جديدة للتعلم ،تطور املنهج التقليدي،
ً
نوعا من املتعة أثناء التعلم ،إذ ّ
إن الطالب يكتسب املعلومات والخبرات واملهارات باستخدام طرق
وتضيف
تكنولوجية حديثة ،فيتواصل ويتفاعل مع معلمه ،ومع املادة التعليمية ،ومع بقية الطلبة ،دون اإلجبار على مكان
وزمن محدد ،فتعطيه الحرية في التعلم ،من داخل املدرسة أو خارجها.
وسعى التعلم عن بعد إلى تأمين فرص التعليم الجامعي للراغبين فيه ،تحقيقا لديموقراطية هذا التعليم
واالستجابة للطلب االجتماعي املتزايد لهذا النمط من التعليم ،وتوفير حرية الدراسة للمتعلم ،وذلك بتحريره من قيود
الزمان واملكان لتحقيق التعليم املستمر والتعلم مدى الحياة ،وتقدم عملية التعلم بوسائط تعليمية مختلفة عما
يقدم في نظم الجامعات التقليدية ،باإلضافة إلى اإلسهام في حل املشكالت الناجمة عن عجز مؤسسات التعليم العالي
التقليدية عن استيعاب األعداد الهائلة املتزايدة من طلبة الدراسة الجامعية (حمدان.)2007 ،
كما يتيح التعلم عن بعد الفرصة للمتعلم لإلدالء برأيه في أي وقت ودون حرج ،ويزيد من فعالية التعلم
بدرجة كبيرة ،ويزيد من الترابط بين املتعلم وزمالئه ومعلميه عن طريق غرف الحوار ومجالس النقاش ،كما يوفر
أدوات متنوعة تالئم تنوع قدرات املتعلمين ،إضافة إلى وسائل متنوعة تقابل احتياجات كل متعلم ومستوى أدائه
(النوايسة.)2007 ،
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ثانيا -الدراسات السابقة:
تم من خالل هذا الجزء استعراض لبعض الدراسات التي أجريت بموضوع التطبيقات اإللكترونية ودورها
في التعليم عن بعد مع مراعاة ترتيبها ً
زمنيا من األقدم لألحدث وعلى النحو اآلتي:
أ-
-

-

-

-

-

دراسات سابقة بالعربية:

ً
إلكترونيا في
قام العجيلي ( )2009بدارسة هدفت التعرف على التعليم االلكتروني وأساليب نجاح تطبيقيه
املدارس الثانوية التابعة ملحافظة العاصمة عمان ،تكونت عينة الدراسة من ( )214معلمين وطالب ،استخدمت
الدراسة املنهج الوصفي ،حيث قام الباحث بتوزيع استبيانات على عينة من املعلمين والطالب في التعليم عبر
اإلنترنت ،وقد خلصت هذه الدراسة إلى توسيع نطاق اإلنترنت وتعميمه على املناطق النائية وتوعية املجتمع
التعليمي بأهمية هذه األسلوب وإنها ليست بديال للتدريس املعتاد وتوعية صانعي القرار بأهمية االستفادة من
هذه التقنية ،والرفع للجهات الرسمية مثل وزارة التعليم العالي بشأن تقديم الضوابط النظامية لتأسيس
املدارس اإللكترونية.
كما أجرى حسنين ( )2011دراسة هدفة التعرف إلى الواقع الحالي لتوظيف تكنولوجيا التعليم في كليات التربية
ّ
بالجامعات السودانية التي تبنت نظام التعلم عن بعد ،وذلك في برامج هذا النظام ومقرراته ،وللتعرف إلى هذا
الواقع َّ
صمم الباحث استبانة وبعد أن تأكد الباحث من صدق هذه االستبانة وثباتها قام بتوزيعها على
املفحوصين من أساتذة كليات التربية البالغ عددهم ( )32أستاذا ،وأظهرت نتائج الد اسة ّ
أن السمة املميزة
ر
ّ
لوجهات نظر أساتذة كليات التربية تتسم بالسلبية حيال توظيف تكنولوجيا التعليم في برامج التعلم عن بعد
ّ
بهذه الكليات ،كما أفضت الد اسة إلى ّ
أن برامج التعلم عن بعد الحالية بكليات التربية بالجامعات السودانية
ر
ُ ّ
متخلفة عن واقع توظيف تكنولوجيا التعليم في هذه البرامج مما ال يمكن من احتواء هذه الصيغة التكنولوجية.
أجرى الحراحشه ( )2013دراسة هدفت التعرف إلى درجة استخدام الحاسوب في اإلدارة املدرسية لدى مديري
ً
املدارس في محافظة املفرق من وجهة نظرهم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )107مديرا ومديرة .واستخدمت
االستبانة كأداة لتحقيق أهدافها ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة استخدام الحاسوب في اإلدارة املدرسية
جاءت بدرجة ممارسة متوسطة .ودلت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام
الحاسوب في اإلدارة املدرسية من وجهة نظر عينة الدراسة تعزى للنوع االجتماعي وذلك على مجالي اإلدارة
والطالب وعلى األداة بشكل كلي ولصالح اإلناث ،وملتغير مستوى املدرسة وذلك على مجال الطالب ولصالح
املرحلة الثانوية ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام الحاسوب في
اإلدارة املدرسية من وجهة نظر عينة الدراسة تعزى ملتغير املؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة.
أجرى الجراح ( )2020دراسة هدفت التعرف على واقع التعلم اإللكتروني في برنامج التعلم عن بع في ظل جائحة
كورونا املستجد ،تكونت عينة الدراسة من (ً )1200
طالبا وطالبة من طلبة املدارس في األردن ،استخدمت
الدراسة املنه الوصفي التحليلي ،وأظهرت النتائج أهمية استخدام التعلم اإللكتروني في برام التعلم عن بعد ،كما
أن هناك صعوبات تحول دون استخدام التعلم اإللكتروني ،وعدم وود فروق في واقع التعلم عن بعد تعزى ملتغير
الجنس.
ّ
تقص ي ّ
وأجرت الشريدة ( )2020دراسة هدفت إلى ّ
تصورات مديري املدارس نحو التوظيف الخاطئ ألدوات
ّ
ّ
النوعيً ،
منهجية البحث ّ
تكنولوجيا ّ
واتبعت ّ
ّ
التعليم في الغرف َّ
ّ
للنظرية املجذرة
وفقا
الدراسة
الص ِّّف ّية،
ِّ
ّ
ّ
جذيرية) ولتحقيق ذلكُ ،أ َّ
ّ
ّ
وتضمنت ( )5أسئلة ،بعد التأكد من صدقها وثباتها ،وشارك في
عدت أسئلة املقابلة
(الت
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الد اسة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أن ( )%50من
حكومية
الدراسة ( )10مديري ومديرات مدارس
وخاصة في األردن ،وقد أظهرت نتائج ِّ ر
ِّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َّ
الدراسة قد َّ
عرفوا مفهوم التوظيف الخاطئ ألدوات تكنولوجيا التعليم في الغرف الص ِّفية بأنه "عدم
أفراد ِّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
املعلمين والطلبة" ،وأن ( )%100من
االستخدام األمثل ألدوات تكنولوجيا التعليم بالشكل الصحيح من ِّقبل ِّ
ّ
ّ
التوظيف الخاطئ ألدوات تكنولوجيا ّ
الد اسة عزوا أسباب ّ
ّ
ّ
َّ
التعليم في الغرف الص ِّفية إلى " ِّقلة البرامج
أفراد ِّ ر
ّ ّ
ّ ّ ّ
ّ
ّ
املعلمين باستخدام تكنولوجيا ّ
التعليم
الت
املعلم والتي تعود أسبابه إلى ِّقلة قناعة بعض ِّ
دريبية التي يخضع لها ِّ
ّ
ّ
التدريس ،وأن ( )%60أكدوا ّ
قليدي في ّ
ورغبتهم في استخدام األسلوب َّ
ّ
أن اآلثار املترتبة على سوء االستخدام
الت
والتمديدات"ّ ،
والتجهيزات ّ
للصيانة ّ
ماد َّية بسبب ّ
الخاطئ ألدوات تكنولوجيا ّ
التعليم هي "آثار ّ
التكلفة العالية ّ
وأن
ِّ
ّ
الص ّف ّية بين ّ
ّ
التعليم
( )%100من مديري املدارس أكدوا وجود اختالف في توظيف تكنولوجيا التعليم في الغرف َّ ِّ
(الحكومي) لصالح ّ
الخاص ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الخاص.
التعليم
العام
والتعليم
ب -دراسات سابقة باإلنجليزية:
 أجرى دوف ( )Duff, 2010دارسة هدفت معرفة مدى استخدام أعضاء الهيئة التدريسية ملواقع ()web2. 0للتواصل مع طلبتهم للتعليم والتعلم في جامعة تايوان ،وتكونت عينة الدارسة من ( )50عضوا من أعضاء الهيئة
التدريسية في تكنولوجيا التعليم ،ولتحقيق أهداف الدارسة تم استخدام االستبانة كأداة للدارسة ،وأشارت
النتائج إلى وجود رغبة لدى أعضاء هيئة التدريس واتجه إيجابية نحو استخدام ( )web2. 0في التدريس ،وانهم
يستخدمون الفيس بوك للتواصل مع طلبتهم وإلخبارهم بمواعيد االمتحانات وتسليم الواجبات.
-

-

-

-

وهدفت دارسة كاربنسكي ( )karbinsiki, 2010التعرف إلى اثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العملية
التعليمية للتحصيل الدراس ي لدى طلبة الجامعات ودرجة استخدامها من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة في
الواليات املتحدة األمريكية ،وتكونت عينة الدارسة من ( )219طالبا وطالبة ،ولتحقيق أهداف الدارسة تم
استخدام االستبانة لجمع البيانات ،وأشارت النتائج أن الدرجات التي يحصل عليها طلبة الجامعات الذين
يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي التعليمية أعلى بكثير من التي يحصل عليها الطلبة الذين ال يستخدمون
هذه املواقع.
وأجرى جورسس وبار ويترو( )Grosses, Bran & Tire, 2011دارسة هدفت إلى الكشف عن درجة تقدير الطلبة
ألهمية ودور الفيس بوك كموقع تواصل اجتماعي في التعليم في رومانيا ،وتكونت عينة الدارسة من( )300طالب،
ولتحقيق أهداف الدارسة تم استخدام االستبانة لجمع املعلومات ،وأشارت النتائج أن موقع التواصل االجتماعي
(الفيس بوك) أصبح يشكل جزء من حياة الطالب ،وأصبح عدد كبير من املعلمين يدعمون فكرة استخدام
الفيس بوك على املستوى األكاديمي وليس على املستوى االجتماعي فقط ،وأشارت النتائج إلى أن غالبية الطالب
يقضون وقتا اقل الستخدام الفيس بوك باملقارنة مع الوقت الذي يقضونه في االستخدامات االجتماعية.
وأجرى رجاني وشانديو ) )Rajani &Chandio, 2011دارسة هدفت إلى الكشف عن دور الفيس بوك في
معلما و(ً )120
التعليم ،وتكونت عينة الدارسة من ( ،)182منهم (ً )62
طالبا من الجامعات األمريكية ،ولتحقيق
أهداف الدارسة تم استخدام االستبانة لجمع املعلومات ،وأشارت النتائج أن موقع التواصل االجتماعي (الفيس
بوك) يستخدم من قبل الطلبة بشكل واسع ،ويعتمد علية الطلبة بشكل واسع في التواصل وتبادل اآلراء مع
الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
أجرى ارمستيد( )Armstead, 2011دراسة هدفت الكشف عن استخدام الحاسب اآللي لألغراض اإلدارية من
قبل مديري املدارس الثانوية في مدارس الكومنولث العامة بوالية فرجينيا األمريكية وتوجهاتهم نحو العمل بنظام
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-

اإلدارة اإللكترونية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )215مديرا،
وأظهرت النتائج أن هناك استخداما للحاسب اآللي في األغراض اإلدارية بدرجة متوسطة ،كما أشارت النتائج إلى
أن األثر األكبر الستخدام الحاسب اآللي يظهر في تحسين الجودة ودقة العمل اإلداري ،وظهر ذلك من خالل وجود
الرغبة واالتجاه اإليجابي نحو استخدام اإلدارة اإللكترونية.
وأجرى يو وبرنس ( )Yu & Prince, 2016دراسة هدفت التعرف إلى القدرة املتصورة ملسؤولي املدارس الطموحين
ً
سابقا باسم  )NETS · Aوتحديد
في تلبية معايير التكنولوجيا التي وضعتها معايير  ISTEللمسؤولين (املعروفة
املعايير التي يرغبون في متابعتها من أجل التطوير املنهي في املستقبل .باستخدام معايير(  ) ISTE-Aكإطار عمل،
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي من خالل إنشاء استبيان للتعرف على كيفية إدراك مديري املدارس
الطموحين لقدراتهم الخاصة ليصبحوا قادة يتمتعون بمهارات القيادة التكنولوجية األساسية ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )150مدير من مدارس الحكومية في ماليزيا ،وأظهرت النتائج أن مديري املدارس الطموحين كانوا
أكثر إشارة إلى الحاجة إلى التطوير املنهي في استخدام التكنولوجيا للوفاء باملعايير أكثر من اإلشارة إلى كفاءتهم
الحالية املتصورة في تلبية معايير التكنولوجيا واالستخدام الفعال للتكنولوجيا في مدارسهم ؛ عندما تم فحص
االهتمامات عن طريق العرق  ،كان مديرو املدارس األمريكيون من أصل أفريقي مهتمين بمتابعة التطوير املنهي
لتعزيز قدراتهم على أداء املهام أكثر من مديري املدارس القوقازيين الطموحين؛ وكان هناك فرق ذو داللة
إحصائية بين متوسط درجات اإلدراك والفائدة لدى مديري املدارس الطموحين .وبدا أنه بشكل عام ،أدرك
املشاركون أن هناك حاجة أكبر للتطوير املنهي في معايير التكنولوجيا من قدرتهم الحالية املتصورة على أداء
املعايير.

التعقيب على الدراسات السابقة
ً
يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أن هناك تنوعا في مواضيعها وأهدافها وأدواتها بتنوع الجانب
واسعا ومتز ً
ً
ايدا ألغلب البلدان التي أخذت منها الدراسات السابقة
الذي تعالجه ،بالرغم من ذلك فإن هناك اهتمام
في موضوع التعليم عن بعد.
وقد اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة في استخدام املنهج الوصفي ،وفي موضوع الدراسة
والهدف منه ،ومكان إجراء الدراسة في املدارس الحكومية مثل دراسة الجراح ( )2020والشريدة (.)2020
وتتفق هذه الدراسة مع كل من دراسة رجاني وشانديو ) )Rajani &Chandio, 2011حيث العينة
املستخدمة ،حيث تم قياس التطبيقات اإللكترونية ودورها في التعليم عن بعد من وجهة نظر املعلمين في املدارس.
وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث املكان فمنها العربية ومنها األجنبية ،بينما الدراسة
الحالية طبقت في محافظة املفرق وذلك بخالف دراسة كل من رجاني وشانديو ) )Rajani &Chandio, 2011في
الجامعات األمريكية ،ودراسة جورسس وبار ويترو(Grosses, (Bran & Tire, 2011في رومانيا ،ودراسة دوف ( Duff,
 )2010في جامعة تايوان.
أوجه االستفادة وما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في عدة أمور منها:
 -1اختيار منهج الدراسة املستخدم.
 -2بناء أداة الدراسة وهي االستبانة وتطويرها وتحديد مجاالتها وفقراتها.
 -3بناء اإلطار النظري للدراسة.
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 -4التعرف على نوع املعالجات اإلحصائية املناسبة للدراسة.

 .3منهجية الدراسة وإجراءاتها.
منهج الدراسة
تم استخدام املنهج الوصفي املسحي ،وذلك ملالءمته ألهداف وطبيعة الدراسة.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من املعلمين واملعلمات في مديرية تربية وتعليم محافظة املفرق خالل الفصل األول
ً
من العام الدراس ي ( )2021/2020والبالغ عددهم ( )2311معلما ومعلمة ،بحسب اإلحصائية الصادرة عن مديرية
التربية والتعليم ملحافظة املفرق.
عينة الدراسة:
ً
تكونت عينة الدراسة من ( )231معلما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،وهي تبين
( )%10.57من املجتمع األصلي ،والجدول ( )1يبين توزيع أفراد عينة الدراسة.
جدول ( )1التكرارات والنسب املئوية حسب متغير الدراسة (ن=)231
النسبة املئوية
التكرار
الفئات
املتغير
38.0%
88
10سنوات فأقل
62.0%
143
أكثر من  10سنوات
الخبرة
100.0%
231
املجموع
أداة الدراسة
استخدمت االستبانة كأداة لقياس دور التطبيقات اإللكترونية في التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا من
وجهة نظر معلمي املدارس الحكومية بمحافظة املفرق ،حيث تم تطويرها من خالل االطالع على البحوث والدراسات
التي لها عالقة بموضوع الدراسة كدراسة خلوف ( ،)2010واالطالع على األدب النظري العجيلي ( )2009الذي له
عالقة بموضوع الدراسة ،وتحديد املجاالت الرئيسية لالستبانة ،وصياغة الفقرات التي تضمنها كل مجال تم اعتماد
سلم ليكرت الخماس ي لتصحيح مقياس الدراسة ،وذلك بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته
ً
الخمس (موافق بدرجة كبيرة جدا ،موافق بدرجة كبيرة ،موافق بدرجة متوسطة ،موافقة بدرجة منخفضة ،موافق
ً
ً
بدرجة منخفضة جدا) وهي تمثل رقميا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الترتيب.
صدق أداة الدراسة:
تم التحقق من صدق املحتوى الستبانة دور التطبيقات اإللكترونية في التعليم عن بعد لدى معلمي املدارس
ً
الحكومية في ضل جائحة كورونا من وجهة نظرهم من خالل عرضها على ( )12محكما ممن يحملون درجة الدكتوراه
في أصول التربية واإلدارة التربوية واملناهج وطرق التدريس والقياس والتقويم من أعضاء الهيئة التدريسية في
الجامعات األردنية الحكومية والخاصة ،وقد طلب من املحكمين إبداء مالحظاتهم وآرائهم حول درجة صحة هذه
الفقرات ودرجة مناسبة كل فقرة للمجال الذي وضعت فيه ،وإضافة أو حذف أو تعديل أي فقرة يرونها مناسبة،
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وبعد استعادة االستبانات جرى تعديل االستبانة بناء على مالحظات املحكمين ،وذلك باعتماد درجة اتفاق ( )%80من
املحكمين على األداة األولية.
ب -صدق االتساق الداخلي:
الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس ،قامت الباحثة باستخراج معامالت ارتباط فقرات املقياس مع
الدرجة الكلية لدى عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من ( )30معلم ومعلمة ،حيث تم تحليل فقرات
املقياس وحساب معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات ،حيث أن معامل االرتباط هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل
فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل
ما بين ( ،)0.89-0.50ومع املجال ( )0.90-0.62والجدول ( )2يبين ذلك.
جدول ( :)2معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية
دور التطبيقات اإللكترونية في التعليم عن بعد
معامل االرتباط
رقم الفقرة
معامل االرتباط
رقم الفقرة
**.71
8
**.77
1
**.73
9
**.80
2
**.84
10
**.84
3
**.79
11
**.71
4
**.89
12
**.72
5
**.80
13
**.78
6
**.50
7
**دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01
ً
وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا ،ولذلك لم يتم حذف
أي من هذه الفقرات.
ثبات األداة:
تم التحقق من الثبات بطريقة االختبار وإعادة االختبار ( )test-retestبتطبيق املقياس ،وإعادة تطبيقه بعد
أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الدراسة ّ
مكونة من ( )30معلم ومعلمة ،حيث تبين أن قيم معامالت الثبات
واالتساق الداخلي تراوحت بين ( ،)0.92-0.87وجميعها قيم مرتفعة ،واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه
الدراسة.
إجراءات تصحيح أداة الدراسة:
تم اعتماد سلم ليكرت الخماس ي لتصحيح مقياس الدراسة ،وذلك بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة
ً
من بين درجاته الخمس (موافق بدرجة كبيرة جدا ،موافق بدرجة كبيرة ،موافق بدرجة متوسطة ،موافقة بدرجة
ً
ً
منخفضة ،موافق بدرجة منخفضة جدا) وهي تمثل رقميا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الترتيب ،وقد تم اعتماد املقياس
التالي ألغراض تحليل النتائج:
من  2.33 -1.00قليلة
أكبر من  3.67 -2.33متوسطة
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أكبر من  5.00 -3.67كبيرة
وقد تم احتساب املقياس من خالل استخدام املعادلة اآلتية:
(الحد األعلى من املقياس – الحد األدنى من املقياس)  /عدد الفئات املطلوبة
(1.33 =3 / )1-5
ومن ثم إضافة الجواب ( )1.33إلى نهاية كل فئة.

 .4عرض النتائج ومناقشتها.
 عرض النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول :ما دور التطبيقات اإللكترونية في التعلم عن بعد في ظل
جائحة كورونا من وجهة نظر معلمي املدارس الحكومية بمحافظة املفرق؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية لدور
التطبيقات اإللكترونية في التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر معلمي املدارس الحكومية بمحافظة
املفرق ،وجدول ( )3يوضح ذلك.
جدول ( )3املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية لدور التطبيقات اإللكترونية في التعليم
عن بعد من وجهة نظر معلمي املدارس الحكومية بمحافظة املفرق
املتوسط االنحراف النسبة
الحسابي املعياري املئوية

م

الفقرات

11

تساعد التطبيقات اإللكترونية املعلمين في استخدام الصور
والفيديوهات التوضيحية التي تخص أهداف الدرس.

2
1
4
3
9
13
12
5
10
8

تساعد التطبيقات اإللكترونية تواصل وتفاعل املعلمين مع أولياء
األمور.
تساعد التطبيقات اإللكترونية بفاعلية على تواصل املعلمين مع
الطلبة.
تساعد التطبيقات اإللكترونية املعلمين على استثمار الوقت وتوفير
الجهد في العملية التعليمية.
تساعد التطبيقات اإللكترونية املعلمين على طرح األسئلة على الطلبة
بسهولة.
تعمل التطبيقات اإللكترونية على تغلب املعلمين على مشكلة البعد
(الزماني واملكاني) للطلبة.
تكسب برامج التعلم املعلمين ملهارة التفكير
تراعي مبادئ التصميم التعليمي في تصميم املقررات في برامج التعلم
عن بعد
تعمل التطبيقات اإللكترونية على تسلسل أفكار املعلمين وترابطها
ونقلها للطلبة
تساهم التطبيقات اإللكترونية في تنويع املعلمين باستراتيجيات
التدريس التي تتناسب مع شرح الدرس.
تساعد التطبيقات اإللكترونية املعلمين على تشويق الطلبة للعملية
التعليمية.
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الرتبة

التقييم

3.45

1.05

%69

1

متوسطة

3.38

1.04

%67.7

2

متوسطة

3.38

1.08

%67.7

3

متوسطة

3.36

1.10

%67.2

4

متوسطة

3.34

1.07

%66.8

5

متوسطة

3.29

1.11

%65.8

6

متوسطة

3.26

1.03

%65

7

متوسطة

3.17

0.98

%63.4

8

متوسطة

3.12

1.08

%62.4

9

متوسطة

3.10

1.12

%62

10

متوسطة

2.95

1.11

%59

11

متوسطة
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م
6
7

املتوسط االنحراف النسبة
الحسابي املعياري املئوية

الفقرات
تساعد التطبيقات اإللكترونية املعلمين على شرح الدرس بالشكل
الوافي للطلبة.
تعمل التطبيقات اإللكترونية في جذب انتباه واهتمام الطلبة للمعلم.
دور التطبيقات اإللكترونية في التعليم عن بعد

الرتبة

التقييم

2.95

1.18

%59

12

متوسطة

2.93
3.21

1.20
0.92

%58.6
%64

13

متوسطة
متوسطة

يبين الجدول ( )3ان املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)3.45-2.93وبنسب مئوية تروحت ما بين
( )%69-%58.6جاءت الفقرة رقم ( )11والتي تنص على "تساعد التطبيقات اإللكترونية املعلمين في استخدام الصور
والفيديوهات التوضيحية التي تخص أهداف الدرس" في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.45وبنسبة مئوية
بلغت ( ،)%69وقد يعزى ذلك إلى أن االستراتيجيات الحديثة والجيدة في التدريس تتطلب استخدام التكنولوجيا في
التعليم ،مما سهل على املعلمين استخدام التطبيقات لنشر الفيديوهات الصور التوضيحية للدروس املختلفة.
وجاءت الفقرتان رقم ( ،1و )2والتي تنصان على "تساعد التطبيقات اإللكترونية بفاعلية على تواصل
املعلمين مع الطلبة ،وتساعد التطبيقات اإللكترونية تواصل وتفاعل املعلمين مع أولياء األمور" في املرتبة الثانية
وبمتوسط حسابي بلغ ( )3.38وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%67.7وقد يعزى ذلك إلى دور التطبيقات اإللكترونية في
ً
سهولة وسرعة الوصول للطلبة وأولياء أمورهم ،وقد يعزى ذلك أيضا إلى إدراك املعلمين إلى أهمية هذه التطبيقات
والعمل بها يساعد على توصيل املعلومة بالشكل املطلوب.
بينما جاءت الفقرة رقم ( )7ونصها "تعمل التطبيقات اإللكترونية في جذب انتباه واهتمام الطلبة للمعلم"
باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( )2.93وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%58.6وقد يعزى ذلك إلى أن التطبيقات
ً
اإللكترونية إذا ما استخدمت بالشكل املطلوب قد تشتت تركيز وانتباه الطلبة ،وقد يعزى ذلك أيضا إلى إهمال بعض
الطلبة وقلة مراقبتهم من قبل معلميهم أثناء العمل على هذه التطبيقات.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من دراسة كاربنسكي ( ،)karbinsiki, 2010ودراسة الجراح (،)2020
ودراسة ودوف ( .)Duff, 2010واختلفت هذه النتيجة مع دراسة كل من حسنين (.)2011
 عرض النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )0.05≥αلدور التطبيقات اإللكترونية في التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر معلمي املدارس
الحكومية بمحافظة املفرق تعزى ملتغير سنوات الخيرة ( 10سنوات فأقل ،أكثر من  10سنوات)؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقلتين ،وجدول ( )4يبين ذلك.
جدول ( )4نتائج اختبار (ت) لدور التطبيقات اإللكترونية في التعلم عن بعد من وجهة نظر معلمي املدارس
الحكومية تبعا ملتغير سنوات الخيرة؟
الداللة
قيمة
درجات
االنحراف
املتوسط
العدد
سنوات الخبرة
املعياري
اإلحصائية
"ت"
الحرية
الحسابي
10سنوات فأقل

88

3.28

0.969

أكثر من  10سنوات

143

3.16

0.887

229

1.174

0.241

يتبين من الجدول ( )4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05≤αتعزى ملتغير سنوات الخبرة.
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وقد يعزى ذلك إلى أن جميع املعلمين على اختالف خبراتهم مهتمين في العمل بالتطبيقات اإللكترونية،
ً
ويعون ويدركون أهميتها ودورها في جعل الطالب محور العملية التعليمية ،وقد يعزى ذلك أيضا إلى دور إدارة املدرسة
في تذليل الفوارق بين املعلمين الجدد وأصحاب الخبرات ،وقد يعزى ذلك أيضا إلى دور وزارة التربية والتعليم في طرح
الدورات للمعلمين الجدد والتي تساعدهم على اكتساب الخبرات جميعها في العملية التعليمية.

التوصيات واملقترحات
.1
.2
.3
.4

في ضوء نتائج الدراسة توص ي الباحثة وتقترح بما يلي:
ضرورة استمرار املعلمين في التعامل مع التطبيقات اإللكترونية ،والتركيز عليهم من قبل وزارة التربية والتعليم
وتحفيزهم لالستمرار في التعامل مع مثل هذه التطبيقات.
ً
تدريب املعلمين على التطبيقات لتعظيم دورها لألعلى بدال من املتوسط،
ً
تحفيز املعلمين األكثر استخداما لهذه التطبيقات في التعليم عن بعد لدورها الرئيس في العملية التعليمية.
إجراء دراسات مكملة لهذه الدراسة ،واخذ عينات ومناطق مختلفة.
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