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بسم هللا الرحمن الرحيم

افتتاحية العدد الخاص
عن "تقنيات المعلومات واإلتصاالت في التعليم والتدريب"
وبعد السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
يسعدنا تقديم هذا العدد الخاص من المجلة الدولية التصاالت الجمعية العربية للحاسبات والذي
يهتم بتقنيات المعلومات واإلتصاالت في التعليم والتدريب .وقدتم اختيار األبحاث والدراسات المنشورة
في هذا العدد بعد عملية تحكيم ومراجعة لعدد من األوراق الجيدة والتي تم تقديمها في المؤتمر الدولي
الثاني لتقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب (تسات  )2013الذي انعقد أيام 6-5-4
نوفمبر  2013في مدينة حمامات الياسمين في الجمهورية التونسية.
وموقع هذا المؤتمر هو ( ،)http://www.t-m-s-s.orgويستقبل االبحاث باللغات العربية
والفرنسية واإلنجليزية كلغات رسمية للبحوث .وتخصص أعمال المؤتمر لمناقشة آخر تطورات
التقانات والمحتويات التعليمية الرقمية وما يتعلق بها من استخدامات وتجارب ومشاريع ومبادرات
عربية وأجنبية ،وفي هذا اإلطار ،فهو يدعو جميع المهتمين بالنهوض بالعملية التعليمية والتدريبية على
األصعدة السياسية واإلقتصادية والعلمية ،ومن اهدافه المعلنة:
 متابعة تطورات واتجاهات تقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم والتدريب .
 دراسة العالقة بين تقنيات المعلومات واالتصاالت وجودة منظومات التعليم والتدريب.
 دراسة العالقة بين تقنيات المعلومات واإلتصاالت ومجتمع المعرفة .
 التشجيع الخاص على توظيف مصادر التعليم اإللكتروني مفتوحة المصدر.
 تشجيع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المجاالت ذات العالقة.
 تبادل الخبرات والتجارب وربط الصلة بين الباحثين في الوطن العربي والمهجر من جهة ،وبينهم وبين
المستعملين لتقنيات المعلومات واإلتصاالت في التعليم والتدريب .
 تجسيد الممارسة العلمية باللغة العربية.
وقد جاءت الدورة الثانية كسلسلة سوف تستمر بإذن هللا بعد النجاحات التي حققتها الدورة
األولى .وقد تكونت اللجنة العلمية للمؤتمرمن ( )30عضوا حيث تم استقبال  70بحثا ،قُبل منها 23
بحثا ،سينشر منها في هذا العدد  14بحثا ،علما ان المؤتمر في دورته الثانية قد استضاف  5محاضرات
و 5دروس ،وشارك به اكثر من  50باحث عربي ودولي.
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وتتناول األوراق في هذا العدد مجموعة من المحاور البحثية المهمة ذات العالقة بالتقنيات
الرقمية التعليمية والتدريبية ،وتوزعت على حول عدة محاور منها محور المعايير والتقييم والجودة،
ومحور التجارب والدراسات التحليلية ،ومحور الخدمات الرقمية في المؤسسات التعليمية ،ومحور
التقنيات الواعدة والطرق الذكية للتعليم اإللكتروني.
وخالل الجلسة الختامية للمؤتمر في دورته الثانية ،أبدى الحضور العديد من المقترحات ،وتم
التوافق مع رئاسة المؤتمر تحت إشراف األستاذ الدكتور أبو القاسم البدري ،مدير إدارة العلوم والبحث
العلمي على التوصيات األتية:
 دعوة خبراء المؤتمر إلى المشاركة في إثراء دليل األلكسو الرقمي المتعلق باستخدامات تقانات
المعلومات واالتصاالت في المؤسسات التعليمية والتدريبية العربية.
 دعوة الخبراء إلى بعث مجلة عربية رقمية تعنى بنشر البحوث والدراسات في مجال التقنيات التعليمية
الرقمية.
 دعوة الخبراء بمشاركة األلكسو في مشروعها المتعلق بترجمة مقررات معهد أم أي تي ( )MITمن
اإلنجليزية إلى العربية.
 دعوة الخبراء للمشاركة األلكسو في تطوير بوابة عربية تعنى بتجميع المصادر العربية المفتوحة
المصدر ذات العالقة بالتعليم ،من أجل توفيرها للمؤسسات العربية التعليمية والتدريبية.
وال يسعنا اال ان تتوجه بجزيل الشكر للجهات التي دعمت هذه الدورة الثانية ،وأسهمت في
المجهودات العملية التي بذلت ،من أجل جعل الدورة الثانية لمؤتمر تسات واقعا ملموسا ،والتي نذرت
جهدها بالمواصلة من أجل االرتقاء بهذا بمؤتمر إلى المراتب الدولية األولى ،خدمة للبحث والتعليم في
العالم العربي وفتح المجال للباحثين بالمساهمة في إثراء المكتبية العربية ولو بجزء يسير من إثراء
المحتوى العربي في المجال التقني والعلمي ،ومع تمنياتنا للسادة للقراء بأن يجدوا في اإلفادة المرجوة.

رؤساء التحرير الضيوف
د .جميل أحمد إطميزي ،جامعة فلسطين األهلية ،فلسطين.
ذام عاشور ،جامعة تونس ،تونس.
دَ .ح ِ
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Abstract
This study examined the standards that could be used when starting to design and develop
e-enabled Palestinian content in a way that insures the quality element to be embedded and aimed
to evaluate the first two modules from the e-enabled professional diploma content at Bethlehem
University.
To achieve the aim of the study the researchers analyzed the literature and recognized the
differences between the online quality standards and decided to use the NACOL guidelines with
adding some modifications, and the researchers with other two researchers reviewed the online
content of each module separately and gave a rating score for each statement at the evaluation
tool, and then the researchers took the average of the rating score.
The results showed that the module1 content needs discretionary improvement but the
content of module 2 needs targeted improvements. The researchers believe that this difference
may refer to the subject matter expert's proficiency in developing the online content with
interactive text and tools. The subject matter experts must ensure that online learners are properly
motivated by including instructional elements that catch and hold learners’ attention. The
instructional design at the two modules was good enough because the instructional designer for
this diploma, as the researchers’ knowledge, had previous experience in arranging media and
content together to produce e-enabled content. But the student assessment at module 1 was good
in terms of using different ways to assess the learners understand, and the students assessments at
module 2 needed targeted improvement by adding different assessment strategies and tools. The
technology at the two modules was very satisfactory. The IT experts used a well-known learning
management system (LMS) named MOODLE; it is very easy to utilize and use by the students
and subject matter experts, it is user friendly and includes the needed online communication tools
like forums, chat and voice chat. The course management was satisfactory at the two modules
and need optional improvements.
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Introduction
In the new world of digital technology, the Internet has had an irrevocable impact on all
aspects of higher education, from teaching and learning to research and administration. (Levine
and Sun, 2002) suggest that the Internet will reconfigure the landscape of university education
resulting in three types of institutions: brick, click, and click and brick. The brick institutions are
the traditional universities that deliver only face-to-face instruction; the click universities are
virtual universities that deliver instruction electronically; and click and brick institutions deliver
programs through a combination of traditional and e-learning modes. Many higher education
institutions prefer the click and brick model.
One of the popular technology paradigms emerging to support the constructivist approach
is e-learning. Over the past few years, numerous definitions for e-learning have emerged. Some
define e-learning as “learning activities based on any electronic format”. Another definition is
“the delivery of learning, training or education program by electronic means. E-learning involves
the use of a computer or electronic devices to provide training, educational or learning material”.
Another more comprehensive definition is “learning facilitated and supported through the use of
information and communications technology, e-learning can cover a spectrum of activities from
supported learning, to blended learning (the combination of traditional and e-learning practices),
to learning that is entirely online.” (Raytheon, 2006).
Teaching online requires many of the same skills and techniques instructors use in
traditional classes, but there are some differences. In an online course, students access the course
materials over the Web at any time of day or night. Much of the information students acquire in
the course comes a successful combination of text-based lecture content prepared in advance, and
other readings, along with information shared through the numerous communication channels,
such as online forums, text chat, and voice chat. At times, videos, library research, additional
Internet resources, CD-ROMs, and other resources are used.
Therefore Bethlehem University launches the first Online Professional Diploma Program
as new experience to the Palestinian continuing education field. Bethlehem University has taken
this initiative to serve the community professional development needs in an innovation manner
using technology as a tool for facilitating learning.

1. Study Problem and Importance
This study aimed to identify the quality standards used in developing the online content,
and evaluating two online modules developed at Bethlehem University according the
international standards.
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This study will be as the researchers’ knowledge the first study investigating the
correspondence between the developed professional diploma e-enabled content along with the
international quality standards.
Course content forms the core of any course. So to develop a well done e-enabled
content, developers should employ the international quality standards.

1.1 Study Questions
The following are the questions:
1.

What are the quality online standards needed to evaluate the e-enabled content of the
professional diploma?

2.

Specify the degree of correspondence between the e-enabled content developed at Bethlehem
University along with the quality standards?

1.2 Study Justification
This study aimed to identify the standards that could be used when starting to design and
develop e-enabled Palestinian content in a way that insures the quality element to be embedded
and to evaluate the e-enabled professional diploma content at Bethlehem University.
The Palestinian faced many problems in transformation between cities and villages, these
obstacles such as the siege, closure, and military checkpoints that may result in taking long time
to pass short distance. To overcome this situation we need to use a virtual tool to continue the
school leading role in teaching. The e-learning could provide us this utility and could support the
usual learning process by using the combination between the e-enabled content and the face-toface class meetings.

1.3 Study Objectives
This study aimed to: identify the standards that could be used when starting to design and
develop e-enabled Palestinian content in a way that insures the quality element to be embedded.
And evaluate the first two modules from the e-enabled professional diploma content of
Bethlehem University.

1.4 Study Limitations
The study evaluated the first two modules at the professional diploma titled "Professional
Diploma Program in Project Management" at Bethlehem University. This diploma consists of 8
modules of 40 contact hours each, and lasts over a period of about one year. This program
targeted entrepreneurs and managers of small and medium sized enterprises who have practical
experience and look to improve their managerial competencies. This diploma is being delivered
through blended learning a combination of online learning and face to face sessions. Second the
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researchers will evaluate just the online sessions. During this study the researchers will evaluate
just the first and second modules.

2. Theoretical Background
This theoretical background emphasizes on the importance of referring to the learning
theories when dealing with e-learning; presenting three different learning theories: Behaviorism,
Cognitivism, and Constructivism, and the three types of e-learning ending by describing the
means by which these learning theories can be implemented through the different types of elearning.
Behaviorism is an approach to Psychology which purports that learning is the result
operant conditioning. A behavior may result either in reinforcement, which increases the
likelihood of that behavior occurring again; or punishment, which decreases the likelihood of the
same behavior recurring in the future (Mödritscher, 2006). Behaviorism is the basic learning
theory underlying most traditional teaching, the teacher’s job to transmit knowledge and the
learner adapt this knowledge so the learning process is seen largely as a passive process. The
learner merely responds to the "demands" of the environment. These include the demand to cram
the facts dictated by the teacher in a lecture and to regurgitate same to pass exams. The strength
for the Behaviorism approach is that the learner is focused on a clear goal and can respond
automatically to the cues of that goal, but the weakness of this approach is that the learners may
find themselves in a situation where the stimulus for the correct response does not occur,
therefore the learners cannot respond. Behaviorists were unable to explain certain social
behaviors. For example, children do not imitate all behavior that has been reinforced.
Additionally, children may model new behavior days or weeks after their first initial observation
without having been reinforced for the behavior. All these observations, led to the creation of
Cognitive Theory, which takes into account the environment, behavior, and the person’s
psychological processes (Raytheon, 2006).
Cognitivism became the dominant force in psychology in the late 20th century, replacing
behaviorism as the most popular paradigm for understanding mental function (Mödritscher,
2006). Cognitive theorists view learning as involving the acquisition or reorganization of the
cognitive structures through which human’s process and store information. In the learning
process, new information is compared to existing schemas, also known as cognitive structures.
Schemas may be combined, extended or altered to accommodate or assimilate new information.
The strength for the Cognitive approach is that the goal is to train learners to do a task the same
way to enable consistency, but the weakness is that the learner learns a way to accomplish a task,
but it may not be the best way, or suited to the learner or the situational context (Raytheon, 2006).
Finally constructivism views learning as a process in which the learner constructs new
ideas or concepts based upon current and past knowledge. The teacher acts as a facilitator who
encourages learners to discover principles for themselves and to construct knowledge by working
to solve realistic problems. Constructivism itself has many variations such as Generative
Learning, Discovery Learning, and Knowledge Building. Regardless of variety, constructivism
promotes a student's free exploration within a given framework or structure (Mödritscher, 2006).
8
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Constructivism recognizes the importance of learner and environmental context in the learning
process. Through constructivism the learner is able to interpret multiple realities and to deal with
real life situations (Raytheon, 2006).
In differentiating the approaches, a behavioral approach can effectively facilitate mastery
of the content of a profession (knowing what); cognitive strategies are useful in teaching problem
- solving tactics where defined facts and rules are applied in unfamiliar situations (knowing how);
and constructivist strategies are especially suited to dealing with ill-defined problems through
reflection-in-action (knowing why) (Raytheon, 2006).
The technological evolution enabled designers to move toward e-learning, which is a
more constructivist approach towards the design of the instruction.

3. Literature Review
The aim of this study is to evaluate a module from the e-enabled content of the
professional diploma titled "Professional Diploma Program in Project Management" in
Bethlehem University, in corresponding to the National Standards of Quality for Online Courses.
As a result researchers present some studies that discussed the importance of using quality
standards for online courses and the advantages of using the e-learning at the higher education.
The transition from face to face learning to the delivery of e-enabled content through the
web is not only effective, but have benefits to students, instructors, and administrators. Course
websites are learning objects that when used in conjunction with sound pedagogy, learning
outcomes, and content can support traditional,
authentic, and alternative learning and assessment protocols (More and Pinhey, 2006).
The adoption of standards and guidelines for the design and evaluation of learning objects
is an important means of quality assurance that supports the communication of meaningful
feedback to instructional designers for product improvement (More and Pinhey, 2006). In order
to ensure that learning objects that support fully online instruction are well developed, a set of
standards has been developed.
The standards for online course quality developed by Canadian Association for
Community Education (Barker, 2002), the report aimed to serve both providers and consumers of
distance learning whom want education and training products and services to be effective and
efficient. These guidelines are intended to help those who want to design, deliver, evaluate and
purchase quality e-learning products and services for students. These guidelines include three
main categories and there corresponding indicators which are: quality outcomes from e-Learning
products and services, quality process and practices in e-learning products and services, and
quality inputs and resources for e-learning products and services, and quality of the curriculum
content and teaching/learning materials.
On the other hand (the institute of IT training, 2005) developed standards for e-learning
materials. The standards consist of several categories such as, learner support, material and
9
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content design, flexibility and user friendly. Also the American Society for Training and
Development (ASTD, 2005), developed quality standards by which to evaluate e-learning
courseware these standards designed to evaluate the compatibility, interface, production quality
and instructional design of e-learning courseware. And the Michigan Virtual University (MVU,
2002) developed standards to be used to design and evaluate online courses. MVU's standards
are divided into four groups: Technology, Usability, Accessibility and Instructional Design. Each
group is broken down into main standards and sub-standards, which have a variety of attributes.
MVU's Instructional Design standards dependent upon the type and number of performance
objectives in a course. These standards were derived partially from David Merrill's Component
Display Theory and Jeroen van Merriënboer's Complex Cognitive Skills and Knowledge Theory.
Another significant research in this field, was the innovation in distance education that
launched by Pennsylvania State University (PSU, 1998). The guiding principles for distance
education grouped into five components. They are learning goals and content presentation,
interactions, assessment and measurement, learner support and services, and instructional media
and tools. Each of the five categories is addressed by its related principles; the overall document
had 25 principles. In similar, the Florida Gulf Coast University (FGCU, 2003) offered distance
learning programs. During the first two years, 224 courses were designed using the Internet and
the effective instructional technology. After two years of implementation, the courses developers
indicate that there is a need for a set of principles for using technology as an instructional tool. As
a result of this need, a group of researchers designed a student evaluation of distant education
experience form; this form was distributed to 721 students who were enrolled in one or more
distance learning courses. Based on the results of the study the principles for online learning were
developed to guide the design, development and delivery of online courses at FGCU. Each
principle consists of a main principle with sub-principles, practices, and examples. These
principles are the instructional design principle, the instructional media interaction and feedback,
the instructional media, the course management principle and the organizational support services.
The North American Council for Online Learning (NACOL) developed national
standards for online course to provide a set of quality guidelines for online courses, the standards
are course content, instructional design, technology, student assessment, and course management
(NACOL, 2007).
(More and Pinhey, 2006) study aimed to identify the guidelines and standards used to
develop the online courses. The researchers identified the online course learning object
evaluation rubric that used to evaluate online courses in the University of Maryland Eastern
Shore (UMES), this scaled rubric consists of 18 criteria, each criteria described progressively
from 0 to 3.
Another study concerned with design and use of e-learning technology to develop
education qualitatively (Dalsgaard, 2005). The purpose of this study is to develop a framework
for a pedagogical evaluation of e-learning technology. The researcher argues the importance of
grounding the evaluation and design in a learning theoretical approach, and it is argued that it is
necessary to make a reflection of technology in relation to activities, learning principles, and a
learning theory in order to qualitatively develop education. The study presents three frameworks
10
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developed on the basis of cognitivism, radical constructivism, and activity theory. Finally, the
study focused on design of technology that explicitly supports a certain pedagogical approach and
that design should direct its focus towards design of activities.

4. Study Procedure
To achieve the objectives of the study, the descriptive analytical design was followed.
As a result of the research review the researchers used the National Standards for Online
Course Quality that designed by North American Council for Online Learning (NACOL, 2007),
as the researchers believe these guidelines are the most comprehensive guidelines. These
standards consist of a set of quality guidelines for online course content, instructional design,
technology, student assessment, and course management. The NACOL evaluation tool consist of
(58) standards. The researchers with other two external evaluators reviewed these standards and
modified them. The final list consist of (49) statement.

4.1 Population:
The professional diploma titled "Professional Diploma Program in Project Management"
at Bethlehem University. This diploma consists of 8 modules of 40 contact hours each, and will
lasts over a period of about 12 months.

4.2 Sample:
The researchers evaluated the first two modules in corresponding to the developed
Standards for Online Course Quality.

4.3 Study Tool:
The researchers (one researcher with MA degree in Education and one with MA degree in
Business Administration) reviewed these standards and modified them to fit the population study.
A visit to the Institute for Community Partnership at Bethlehem University (ICP) has been
done by the researchers and interviewed the project manager of the online diploma project. One
of the researchers attended the Project Management Online Diploma
The four evaluators reviewed the first two modules and identify the correspondence
between these modules with the quality standards of online courses.
Each researcher used the final form of the evaluation tool to rate the score of each
statement. The detailed instructions were at the evaluation tool instruction booklet (Appendix 1).
11
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The first module titled "Project Management" and consists of 13 sessions, 2 of them are
face-face. The second module titled "General Management" and consists of 14 sessions, 2 of
them are face-face.
Table (3-1) presents each session subject at Module 1

Module 1: Project Management Module
Mode of
Session Title
Delivery

Session #

Face2Face
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Face2Face

Session 1
Session 2
Session 3
Session 4
Session 5
Session 6
Session 7
Session 8
Session 9
Session 10
Session 11
Session 12
Session 13

Introduction
The Project
Project Management
The project Manager& His / Her Environment
Project Planning
The Planning Process
face 2 face session
Project Organization
Project Organization – the Different Structures
Leadership - The Project Manager as a Leader
Motivation - The Project Manager as a Motivator
Team Building - The Project Manager and Team Development
face to face
Table (3-2) shows each session subject at Module 2

Module 2: General Management Module
Mode of Session Title
Delivery
Face2Face Introduction
to Management
Virtual
Organizational
Environment
Virtual
Planning
Virtual
Decision
Making
Virtual
Strategic Management
Virtual
Organizing
Virtual
leading
Virtual
Control
Face2Face Case analysis
Virtual
Communication
Virtual
Staffing and Human Resource Management
Virtual
Motivation
Virtual
Time management
Virtual
Growing your organization

5. Results
12

Session #
Session 1
Session 2
Session 3
Session 4
Session 5
Session 6
Session 7
Session 8
Session 9
Session 10
Session 11
Session 12
Session 13
Session 14
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Following are the results of the evaluation of the online content of the professional
diploma at Bethlehem University for each Module.
The average of the rating scores from the evaluators about the online content at Module 1.
Table (4-1) shows the results of the evaluation of Module 1.
Table (4-1): Demonstrate the evaluation results of the online content at Module 1

Module #1 “Project Management” - Evaluating of Online Content
According to the Quality Online Standards
Quality Online Evaluation Tool Five Domains

Average

Domains

2.9
3.2
3.1
3.8
3.4

Content
Instructional design
Student Assessment
Technology
Course Management

Table (4-1) shows that module1 content, instructional design, student assessment and
course management need discretionary improvement, but there is no improvement needed for the
technology.
The average of the evaluators rating scores for the online content at Module 2, are
presented in Table (4-2).
Table (4-2): Demonstrate the evaluation results of the online content at Module 2

Module #2 “General Management” - Evaluating of Online Content
According to the Quality Online Standards
Quality Online Evaluation Tool Five Domains

Average

Domains

2.4
3.3
2.6
3.9
3

Content
Instructional design
Student Assessment
Technology
Course Management

Accordingly the content needs targeted improvements, while instructional design, student
assessment and course management need discretionary improvement, finally there is no
improvement needed for the technology.

5.1. Results Summary:
Table (4-3) Results for modules 1 & 2.
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Evaluation Results For The Two Modules
Course
Management

3.4
3

Technology

3.8
3.9

Student
Assessment

Instructional
design

3.1
2.6

3.2
3.3

Content

2.9
2.4

Module 1
Module 2

As it appears in table (4-3) the differences between the two modules are:
According to the Content domain the first module is very good and needs just optional
improvement, and that could be achieved as the researcher believes by the continuous review and
updates. But the Content domain at the second Module needs targeted improvements.
Also, the average of the evaluation results at the Instructional Design and Student
Assessment need optional improvements at the first and second module.
The technology domain needs no improvement at the first and second module.
Finally, the course management domain at the two modules needs optional improvements.

6. Discussion and Recommendations
This study aims to identify the standards that could be used when starting to design and
develop e-enabled Palestinian content in a way that insures the quality element to be embedded
and to evaluate the first two modules from the e-enabled professional diploma content at
Bethlehem University.
To discuss the first study question which is, what are the quality online standards needed
to evaluate the e-enabled content of the professional diploma? The researchers analyzed the
literature and recognized the differences between the online quality standards and decided to use
the NACOL guidelines with adding some modifications. The final online quality standards list
consists of 49 statements (Appendix1).
To discuss the second study question which is, specify the degree of correspondence
between the e-enabled content developed at Bethlehem University along with the quality
standards? The researchers with other two researchers reviewed the online content of each
module separately and gave a rating score for each statement at the evaluation tool, and then the
researchers took the average of the rating score. The results showed that the module1content
needs discretionary improvement but the module 2 content needs targeted improvements. The
researchers believe that this difference may refer to the subject matter expert's proficiency in
developing the content online with interactive text and tools. The subject matter experts must
ensure that online learners are properly motivated by including instructional elements that catch
and hold learners’ attention. The instructional design at the two modules was good enough. The
instructional designer for this diploma as the researchers’ knowledge had previous experience in
arranging media and content together to produce e-enabled content. But the student assessment at
module 1 was good in terms of using different ways to assess the learners’ understandings, and
the students’ assessments at module 2 needed targeted improvements by adding different
assessment strategies and tools. The technology at the two modules was very satisfactory. The IT
14
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experts used a well known learning management system (LMS) named MOODLE; it is very easy
to utilize and use by the students and subject matter experts, it is user friendly and includes the
needed online communication tools like forums, chat and voice chat. The course management
was satisfactory at the two modules and need optional improvements.

7. Recommendations:
The following recommendations concluded from the results of this study .
A. Recommendations in terms of the literature review:
1. Make a deeper literature review referring also to the researchers’ tool about the
online quality standards and develop a comprehensive list appropriate to the
Palestinian context.
B. Recommendations in terms of the study results:
1. Adopt a quality assurance system when design, develop and deliver online
program
2. Give the SME, instructional designer and multimedia specialist a special training
on how to develop, design and deliver online content
C. Recommendations in terms for future studies:
1. Evaluate a complete online course or diploma at higher education level along with
the face2face classes
2. Evaluate a complete online school text book in different subjects to see if we can
apply the online methodology at schools

References
1. American Distan Education Consortium (2003). ADEC Guiding Principle for Distance Teaching and Learning.
http://www.adec.edu/admin/papers/distanceteaching/
2. ASTD (2005). E-Learning Courseware Certification (ECC) Fact Sheet.
(http://www.saleshelp.com/webtraining/astdfactsheet.html).
3. Barker, D.(2002). Canadian Recommended E-Learning Guidelines. Vancouver: Future and Canadian Association
for Community Education.
4. More, N., & Pinhey, K. (2006). Guidelines and Standards for the Development of Fully Online Learning Objects.
Retrieved, 2, 96-104. from http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=22982&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
5. Dalsgaard, C. (2005). Pedagogical Quality in E-Learning: Designing ELearning from a Learning Theoretical
Approach. (http://www.eleed.campussource.de/archive/78index_html.).
http://www.eurodl.org/materials/contrib/2004/online_master_cops.html

15

© Communications of the Arab Computer Society, Vol. 6, No.2, December 2013, ISSN 2090-102X
2013  نوفمبر6-4 ، المؤتمر الدولي لتقنيات المعلومات واإلتصاالت في التعليم والتدريب
2014 عدد خاص – فبراير

المجلة الدولية التصاالت الجمعية العربية للحاسبات

6. FGCU-Florida Gulf Cost University (2003). Principles of Online Design.
(http://www.fgcu.edu/onlinedesign/index.html.)
7. Levine, Arthur, & Sun, Jeffrey.(2002). Barriers to distance education. American Council on Education Center for
Policy Analysis: Washington, DC. Retrieved March 11, 2008, from
www.educause.edu/asp/doclib/abstract.asp?ID=PUB5106
MVU - Michigan Virtual University (2002). Standards for Quality Online
Courses.(http://www.standards.mivu.org/index.html).
8. Mödritscher, F. (2006) " e-Learning Theories in Practice: A Comparison of three Methods" Journal of Universal
Science and Technology of Learning, Vol. 0, No. 0, p.p. 3-18
9. More, N. & Pinhey, K. (2006) "Guidelines and Standards for the Development of Fully Online Learning Objects"
Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, Vol. 2, p.p. 95 – 103
10. NACOL - North American Council for Online Learning (2007).
http://www.csufresno.edu/digitalcampus/faculty/standards_draft_revised5-2-02.pdf
11. Raytheon, B. (2006). e-learning Standards, an Augmented Cognition Perspective. Retrieved March 11, 2008,
from
12. The Institute of IT Training Standards (2005). Standards for E-Learning Materials. Retrieved from
(http://www.iitt.org.uk/public/standars/e-learning/matsstand.asp).
13. PSU - Pennsylvania State University (1998). An Emerging Set of Guiding Principles and Practices for the
Design and Development of Distance Education.(http://www.outreach.psu.edu/de/ide).

Appendix 1
Analyzing the e-enabled Professional
Diploma Program in Project Management at Bethlehem University
Standards of Quality for Online Courses
Introduction
To increase educational opportunities and enhance learning we need to develop online teaching
and learning. Many international institutes and organizations worked through to design Standards for
Online Courses. A set of quality guidelines developed based on the North American Council for Online
Learning (NACOL). The following tool consists of 49 statements distributed in the following parts:
1. Content
2. Instructional design
3. technology
4. student assessment
5. Course management.
You are kindly asked to fill the standards of online course tool according to the following instructions.
Your cooperation is highly appreciated
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Instructions to fill the standards of quality for online courses tool:
Terminology:
1. Content: the material presented including the related activities, assignments and examples.
2. Instructional Design: is the practice of arranging media and content to help learners and teachers
transfer knowledge most effectively.
3. Student Assessment: using variety of evaluation tools
4. Technology: technical support and technical requirements
5. Course Evaluation and Management: the students evaluation used to improve the course design
and the students information remains confidential
Please put the appropriate rating scale to each statement:
Rating Scale

0 Absent—component is missing
1 Unsatisfactory—needs significant improvement
2 Somewhat satisfactory—needs targeted improvements
3 Satisfactory—discretionary improvement needed
4 Very satisfactory—no improvement needed
Professional Diploma Program in Project Management at Bethlehem University
Date
Module Name
Lesson Name
Score Content

Content Name
Analyst Name
Module #
Lesson #

The course objectives are measurable that’s meant they are clearly state what the participants will do at the end
of the course.
The course assignments are aligned with state’s content.
Course assessment tasks are aligned with the objectives of the course.
The instant feedback for the activities helped me in learning the course material.
The material is organized in such a manner that learners can realize relationships between parts of the course
The presentation of the material was clear and easy to follow
A clear, complete course overview and syllabus are included in the course.
Information is provided to students on how to communicate with the online teacher
Issues associated with the use of copyrighted materials are addressed.
Instructor resources and notes are included.
Assessment and assignment answers and explanations are included.

Score

Instructional Design
Course design reflects a clear understanding of student needs.
The interface of the online content was user friendly.
The course is organized into units and lessons.
The course unit overview describes the objectives, activities and resources of the unit.
Each lesson includes a lesson overview, content and activities, assignments, and assessments to provide multiple
learning opportunities for students to master the content.
The course is designed to teach concepts that students will retain over time.
The course instruction includes activities that engage students in active learning.
Instruction provides students with multiple learning paths to master the content, based on student needs.
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A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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The teacher engages students in learning activities that address a variety of learning styles and preferences.
The course provides opportunities for students to engage in higher-order thinking, critical-reasoning activities
and thinking in increasingly complex ways.
The course design provides opportunities for appropriate instructor-student interaction, including timely and
frequent feedback about student progress.
The course provides opportunities for appropriate instructor-student and student –student interaction to foster
mastery and application of the material and a plan for monitoring that interaction.
The course provides opportunities for appropriate student interaction with the content to foster mastery and
application of the material.
Students have access to resources that enrich the course content.

Score

Students Assessment
Student evaluation strategies are consistent with course objectives.
The course structure includes adequate and appropriate methods and procedures to assess students’ mastery of
content.
Students Assessment
Ongoing and frequent assessments are conducted to verify each student’s readiness for the next lesson.
Assessment strategies and tools make the student continuously aware of his/her progress in class and mastery of
the content beyond letter grades.
Assessment materials provide the teacher with the flexibility to assess students in a variety of ways.
Grading rubrics and models of partially to fully completed assignments are provided to the teacher.
Grading policy and practices are easy to understand.

Score

Score

Technology
The course architecture permits the online teacher to add content, activities and assessments to extend learning
opportunities.
The online course provided privacy and security.
The course is easy to navigate.
There were clear instructions on navigating the online course material.
Prerequisite skills in the use of technology are identified.
The course provider offers the course teacher, school coordinator assistance with technical support and course
management.
The course provider offers orientation training.
Course Evaluation and Management
The results of student evaluations of courses are available.
Course provider uses multiple ways of assessing course effectiveness.
The course is evaluated regularly for effectiveness, and the findings are used as a basis for improvement.
The course is updated periodically to ensure timeliness.
The teacher has academic credentials in the field in which he or she is teaching and has been trained to teach
online and to use the course.
Student information remains confidential

فاعلية برنامج محاكاة في إكساب مهارات التشريح وخفض زمن التعلم في مادة
األحياء لدى طالب كلية العلوم بالمخواة

البالد

المدينة

المؤسسة

البريد اإللكتروني
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11.
12.
13.
14.
C

Classroom meeting is mainly used for discussion and problem solving activities.

Score

9.
10.

االسم

1.
2.
3.
C

4.
5.
6.
7.
8.
D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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مستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج محاكاة في إكساب مهارات التشريح وخفض زمن التعلم في مادة األحياء لدى طالب كلية العلوم
 حيث درس طالب المجموعة التجريبية المحتوى العلمي،)  واعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي ذي المجموعتين ( التجريبية والضابطة. بالمخواة
 بينما درس طالب المجموعة الضابطة وفق الطريقة المعتادة في،) طالب21(المرتبط بمهارات التشريح وفقا ً للبرنامج االفتراضي المقترح وعددهم
"  لحساب قيمة تحليل التباينSPSS  كما اعتمد الباحث في تحليل النتائج على استخدام حزمة البرامج. ) طالب21(  وعددهم،)التدريس(المعمل الحقيقي
 لتحديد مدى التباين بين المجموعتين نتيجة تأثير المتغير المستقل (برنامج المحاكاة االفتراضي ) على المتغير التابع، ONE WAY ANOVA "ف
.) وزمن التعلم،(مهارات التشريح
:وقد جاءت نتائج الدراسة لصالح طالب المجموعة التجريبية وفق ما يلي
)مستوى التباين بين أ داء طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات تشريح الكائن الحي (الضفدع
 وهي دالة عند،) لصالح المجموعة التجريبية17,971(  حيث بلغت قيمة "ف" المحسوبة،)40(  ودرجة حرية،)0,05( دال إحصائيا ً عند مستوى داللة
.)0,05 مستوى (أقل من
مستوى التباين بين أداء طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة على مستوى زمن التجربة دال إحصائيا ً عند مستوى
. )0,05  وهي دالة عند مستوى (أقل من،) لصالح المجموعة التجريبية45,344(  حيث بلغت قيمة "ف" المحسوبة،)40(  ودرجة حرية،)0,05( داللة
 بحيث تساعد معلمي العلوم في،ولذا يُوصى في نهاية الدراسة بضرورة تصميم كثير من البرمجيات المشابهة للبرمجية المستخدمة في الدراسة الحالية
. وتُيسّر أدوارهم التوجيهية واإلرشادية خالل معالجة الموضوعات العلمية المختلفة،التعليم قبل الجامعي

 مادة األحياء، خفض زمن التعلم، مهارات التشريح، برنامج محاكاة:الكلمات الجوهرية
Abstract
The Effectiveness of a Virtual Simulation Program in Anatomy Skills Acquisition and Reduction of
Learning Time in Science course for Makhwah Faculty of Science
The study aimed the effectiveness of a virtual simulation program in anatomy skills acquisition and reduction of
learning time in science course for makhwah faculty of science
This study depended on using the experimental design of two groups (experimental group and control group),
the experimental group (21 student) were taught the anatomy skills using the virtual simulated software, while the
control group (21 student) were taught using the traditional method. The researcher depended on using Spss statistical
program for computing the values in F-test, to evaluate the effect of using the suggested software (the independent
variable) on anatomy skills and learning time (the dependent variable).
The results referred to the following:
- Existence of statistically significant variance between the means of the experimental group and the control
group scores in the post implementation of the descriptive tool for the benefit of the experimental group. As the F
value equals to (17.971) which significant at less than 0.05.
- Existence of statistically significant variance between the means of the experimental group and the control
group scores in the learning time for the benefit of the experimental group. As the F value equals to (45.344) which
significant at less than 0.05.
In the end of the study, it is also recommended to direct teachers to design and use technological software
similar to tha suggested in this study in teaching the different scince content.
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 .1مدخل عام الى البحث
مقدمة:
تعددد مددادة األحيدداء مددن المددواد الدراسددية الهامددة فددي مندداهج التعلدديم فددي كافددة دول العددالم ألنهددا تسددهم بشددكل مباشددر فددي تشددكيل
شخصية المتعلم بتنميدة قدراتده العقليدة واتجاهاتده ومهاراتده العمليدة الالزمدة لمواجهدة التطدورات السدريعة والمتالحقدة فدي جميدع
مجاالت الحياة ،والجدير بالذكر أن هذه المدادة تتميدز بتطدور ملحدوظ وسدريع فدي المسدتحدثات التقنيدة التدي تخددمها ومنهدا بدرامج
المحاكاة التي تجسد الواقع االفتراضي بتوظيف من الحاسوب ،حيث يستخدم الحاسوب في مجال التشريح في تشريح الكائن الحي
بطرقه المتسلسلة والمترابطة والمستخدمة ألدوات خطرة كأدوات التشريح وتجعل المستخدم يتقن هذه المهدارة بسدهولة ثدم يطبقهدا
على الواقع مسترشداً بما سبق في المحاكاة ،ويعود ذلك على المستخدم بإتقان التجربة وخفض زمن التعلم لديه.
ومن المعلدوم أن الدزمن يقداس بمقددار مدا ينجدز فيده مدن أعمدال ،ولديس مدن قبيدل الصددف أن يكدون قيداس الدزمن فدي الحقدل
التربوي من الدقة بمكان باعتبار ظاهرة التعلم ،ألن الحصص الدراسية تقاس بالدقائق ،وبنداء علدى ذلدك تحضدر الددروس وتنجدز
بناء على قياس قوامه الدقائق.
ويددرى نوفددل ( ) 2007أن تكنولوجيددا الواقددع االفتراضددي تعتبددر إحدددى وسددائل التكنولوجيددا المسددتحدثة والتددي اسددتخدمت فددي
تدريس كافة المواد والمقررات الدراسية في مراحل الدراسة المختلفة  ,وفى أنواع مختلفة من التعليم  ,وأثبتدت فعاليدة فدي العمليدة
التعليمية ,كما أثبتت تكنولوجيا الواقع االفتراضي فائدة كبيرة في مجاالت نفعية وخدمية كالطب والعدالج والسدياحة وكافدة منداحي
الحياة.
"وقد أصبح التحدديث والتطدوير سدمة واضدحة مدن أهدم سدمات ومالمدح الميددان التربدوي وباتدت الحاجدة إليده مسدتمرة ،ففدي
عصددر العلددم والتكنولوجيددا بكافددة صددورها وأنواعهددا والددذي شددهدت فيدده السددنوات األخيددرة ثددورة هائلددة فددي مجددال الحاسددوب
واستخداماته في الحياة بشكل عام والتعليم بشكل خاص  ،حتى أصبح البعض يطلدق مصدطلح ( مجتمدع الحاسدوب ) علدى مجتمدع
المستقبل  ،وهو تعبير صادق بدرجة كبيرة  ،نتيجة للدور المتزايد واألهمية البالغة التي يقوم بها الحاسدوب فدي حياتندا" ( طدافش،
. ) P:107،1993
ونتيجة للتطورات التكنولوجية السريعة التي شهدها العالم في كثير من نواحي الحيداة المختلفدة ،تد ّم تصدميم برمجيدة متطدورة
لمختبر (معمل) افتراضي)  ) virtual labعن طريق الحاسوب "،عبارة عن معمل إلجراء التجارب واألنشدطة المعمليدة ،يقدوم
بمحاكاة للمعمل الحقيقي في وظائفه وأحداثه ،ومنها معامل الفيزياء ،الكيمياء ،األحياء( " ..بركة. )P:3 ،1432 ،
وتختلف برمجيات الواقع االفتراضي عن مجرد اإلحساس بثالثية األبعاد وإنما تتعدى ذلك إلدى محاكداة التفاعدل مدع األجسدام
ثالثية األبعاد بصورة واقعية عن طريق تكوين مواقف متغيرة باستمرار حسب رغبة المستخدم وليسدت مبرمجدة فدي مسدار ثابدت
محدد سلفا ً  .ويبحث التربويون باستمرار عن أفضدل الطدرق والوسدائل لتدوفير بيئدة تعليميدة تفاعليدة لجدذب اهتمدام الطلبدة وحدثهم
على تبادل اآلراء والخبرات والبحث عن جديد العلم .
ويأمل الباحث أن تقدم هذه الدراسة فائدة للمهتمين بمجاالت التشريح المختلفدة مدن خدالل برندامج المحاكداة إلكسداب مهدارات
التشريح وخفض زمن التعلم المطلوب من خالل الحصة أو الدرس العملي .
مشكلة البحث وتساؤالته:
بناء على ما ورد في المقدمة واستشعار الباحدث مشدكلة الدراسدة مدن خدالل عملده معلمدا ً لمدادة األحيداء فدي المرحلدة الثانويدة
لسددنوات عدددة ومددن خددالل عملدده مشددرفا ً تربوي دا ً للنشدداط العلمددي ثددم عملدده مشددرفا ً تربوي دا ً بقسددم تقنيددات التعلدديم (شددعبة المختب درات
المدرسية) حيث الحظ ما يلي :
 -1قصور واضح في تفعيل التجارب المعملية وخاصة المتعلقة بالتشريح.
 -2وجود معيقات كثيرة تساهم في هذا القصور من أهمها  :عدم توفر مواد أو كائنات التجارب ،أو ت ّخدوف مدن قبدل الطدالب
في تنفيذ التجارب ،أو تقليل فرص العمل الفردي لكثرة األخطاء التي يقع فيها الطالب أثناء التجارب.
 -3زمن التجارب الفعلي يستغرق وقتا ً طويالً خاصة في حالة التنفيذ الفردي.
كما أشارت لهذه المالحظات نتدائج الدراسدة االسدتطالعية التدي أجراهدا الباحدث حدول مددى فاعليدة البدرامج االفتراضدية فدي
إكسداب المهددارات المعمليدة ومنهددا مهدارة التشددريح ومددى مسدداهمتها فدي خفددض زمدن الددتعلم لددى طددالب مدادة األحيدداء ،حيدث تددم
استطالع آراء ( )17معلما ً لمادة األحياء باإلضافة إلى ثالثة مشرفين للمادة ،وقد ذكر أغلبية أفراد الدراسة على وجود مشكلة في
20

© Communications of the Arab Computer Society, Vol. 6, No.2, December 2013, ISSN 2090-102X
المؤتمر الدولي لتقنيات المعلومات واإلتصاالت في التعليم والتدريب  6-4 ،نوفمبر 2013
المجلة الدولية التصاالت الجمعية العربية للحاسبات

عدد خاص – فبراير 2014

إجراء التجارب المعملية لمادة األحياء عند الطلبة ،وطول زمن التجربة الفرديدة خاصدة ،ممدا قدد يفقدد المعلدم دروسداً جدراء طدول
زمن التجارب ،األمر الذي ينعكس سلبياً في تقليل مهارة التشريح لديهم.
وأكدد ذلدك أيضدا ً العديدد مدن نتدائج الدراسدات والبحدوث التدي تدم اإلطدالع عليهدا والتدي أشدارت إلدى القصدور فدي تفعيددل دور
المختبرات التقليدية فدي تددريس األ حيداء بالمرحلدة الثانويدة وخاصدة المتعلقدة بالتشدريح ،حيدث أتضدح مدن خدالل نتدائج الدراسدات
السابقة التي تم الرجوع إليها أن مادة األحيداء فدي المملكدة العربيدة السدعودية تددرس بطريقدة نظريدة بعيدد عدن التجريدب والمعمدل
وذلك كما في دراسة (المنتشري ،)2007 ،ودراسة (العسيري1422 ،هـ) ،ودراسدة ( الزهراندي1422 ،هدـ) وهدذا يتعدارض مدع
أهدداف تددريس مدادة األحيداء التشدويقية والعمليددة عنددما يقدوم الطالدب بدإجراء التجددارب بنفسده فدي المختبدر التقليددي أو باسددتخدام
المختبرات االفتراضية التي تساعد في إكساب المتعلم للمهارات الالزمة لتكامل المعرفة النظرية والعملية لديه.
من هنا ،نسعى في هذه الدراسة إلى اإلسهام في حل مشكلة تدني مهدارة التشدريح لددى طدالب كليدة العلدوم قسدم األحيداء ،وخفدض
زمددن الددتعلم المسددتغرق فددي تنفيددذ التجددارب .وعلددى وجدده التحديددد ،نحدداول مددن خددالل هددذه الدراسددة اإلجابددة عددن السددؤال التددالي :
ما فاعلية برنامج محاكاة في إكساب مهارات التشريح وخفض زمنن النتعلم فني منادة األحيناء لندى طنالب كلينة العلنوم
بالمخواة ؟
أهداف البحث:
تسعى الدراسة إلي تحقيق األهداف اآلتية :
 -1التعرف على الفروق في اكتساب مهارة ( التشريح ) بين مجموعة الطدالب التدي سديتم تدريسدها باسدتخدام (برندامج المحاكداة)
والمجموعة التي سيتم تدريسها باستخدام (مختبرات األحياء التقليدية).
 -2خفض زمن التعلم بين مجموعة الطالب التي سيتم تدريسها باستخدام (برنامج المحاكاة) والمجموعة التدي سديتم تدريسدها
باستخدام ( مختبرات األحياء التقليدية ) .
أهمية البحث:
تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:
 -1تساير الدراسة االتجاهات الحديثة في تدريس وتجريب نماذج وطرق جديدة قد تؤدي إلى نتائج إيجابية
 -2تقلل األعباء اإلدارية والمالية
 -3قد تكشف عن طرق تعلم ذاتية جديدة في مجال األحياء
 -4قد تكسب هذه الدراسة الطالب مهارة التشريح في زمن تعلم جيد
-5تقلل من األخطاء الناتجة عن استخدام أدوات التشريح المباشرة مع الكائن الحي(كائن التجربة).
حدود البحث :
يتح ّدد تعميم نتائج الدراسة في إطار الحدود اآلتية:
 الحدود الموضوعية :تقتصر الدراسة الحالية على فاعلية برنامج محاكاة في إكساب مهارات التشريح وخفض زمن الدتعلملدى طالب كلية العلوم بالمخواة لمادة األحياء.
 الحدود المكانية :تقتصر الدراسة الحالية على جمع البيانات من خالل تطبيدق أدوات الدراسدة علدى عيّندة عشدوائية بسديطةمن الطلبة الذكور المسجلين في المستوى الرابع بكلية العلوم (قسم األحياء) بمحافظة المخدواة والتابعدة لدوزارة التعلديم العدالي فدي
المملكة العربية السعودية.
 الحدود الزمنية :سيتم جمع البيانات خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1434/1433هـ.مصطلحات البحث:
ً
ورد في الدراسة الحالية بعض المصطلحات التي اقتضى تعريفها إجرائيا على النحو اآلتي:
المحاكاة )  : (Simulationهي عملية تقليد محكم لظاهرة أو سلوك أو موقدف ،أو لحالدة أو مشدكلة أو نظدام حقيقدي ..ويدت ّم
تقديم ذلك عن طريق نمدوذج أو مثدال لموقدف مدن الحيداة الحقيقيدة ،يسدتهدف تدريسده حدل المشدكالت واتخداذ القدرارات واكتسداب
المهارات ..وهي من أكثر الوسائل فعالية في التعليم والتدريب (صبري ،توفيق.)2005 ،
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وتعرف إجرائيا ً في هذه الدراسة بأنها عملية تصميم نمدوذج يمثدل جسدم الكدائن الحدي المطلدوب دراسدته (الضدفدع) وعرضده فدي
شكل صور او رسوم متحركة أو فالشات مع مدؤثرات صدوتية او حركيدة وذلدك مدن خدالل بدرامج الحاسدوب التطبيقيدة المناسدبة،
بهدف اكتساب المهارات العملية المطلوبة.
المهارة ( : )Skillعرفها زيتون ( )1994بأنها " القدرة المكتسبة التي تمكن الفرد المتعلم من إنجاز ما توكدل إليده مدن
أعمال بكفاءة وإتقان بأقصر وقت ممكن وأقل جهد وعائد أوفر" ( .)p107وتعرف إجرائيا في هذه الدراسة على أنها قيام الطالب
بأداء بعض من ا ألعمال الموكلة إليده مدن خدالل التجدارب المخبريدة ,وأن يكدون أداىهدا علدى درجدة كبيدرة مدن اإلتقدان والسدرعة
والدقة.
علننم التشننريح ( :)Anatomiهددو أحددد فددروع علددم األحيدداء الددذي يتندداول دراسددة بنيددة وتنظدديم الكائنددات الحيددة وتركيددب
أعضائها المتنوعة .يمكن تقسيمه إلى تشريح حيواني وتشريح نباتي .كما يتضمن عدة فروع تخصصية ضمنه أهمهدا  :التشدريح
المقارن ،وعلم النسج ،والتشريح البشري.
زمن التعلم ) : )Learning Timeيعرفه  )1976(Andersonبأنه مدة معيندة يسدتغرقها فعدل أو حددث مدا ،أو كبعدد
يمثل تعاقب األفعال واألحداث .ويكون الفعدل قابدل للقيداس بوحددات زمنيدة ،وأن مقددار الوقدت المطلدوب إلتقدان مهمدة يمكدن أن
يتضاءل مع مرور الوقت إذا درس بشدكل صدحيح ،ويظهدر أنده مدع تطدور القددرة علدى الدتعلم أدى إلدى انخفداض الوقدت الفعلدي
للتعلم ولتطبيق التجربة .ويعرف إجرائيا ً في هذه الدراسة على أنه الزمن الذي يستغرقه الطالب إلتقان مهارة التشريح.
األحينناء ( : (Biologyيعرفدده حجددي ( )1997بأندده"العلم الددذي يتضددمن دراسددة الشددكل ووظددائف الكددائن الحددي ،وطددرق تكدداثره،
وانتقال صفاته الوراثية في األجيال المتعاقبة" ( ،)p13ويعرفه الباحث إجرائيا ً بأنه مقرر األحياء لطالب كلية العلوم بالمخواة.

 .2األدب النظري والدراسات السابقة
يتناول هذا الفصل األدبيات المتعلقة بموضوع الدراسدة حيدث تدم تقسديمها إلدى مبحثدين ،عدن المحاكداة والتشدريح  ،كمدا
يتناول الدراسات السابقة ذات الصلة والتعليق عليها .
محور المحاكاة : Simulation
أوالً :المحاكاة:
ً
ً
يعرفها سيد( )1995بأنهاعملية تمثيل أو إنشاء مجموعة من المواقف تمثيال أو تقليدا ألحداث من واقع الحياة حتدى يتيسدر
عرضددها والتعمددق فيهددا الستكشدداف أسددرارها والتعددرف علددى نتائجهددا المحتملددة عددن قددرب  .وتنشددأ الحاجددة إلددى هددذا النددوع مددن
البرامج عندما يصعب تجسيد حدث معين في الحقيقة نظراً لتكلفته أو لحاجته إلى إجراء العديد من العمليات المعقدة.
ثانياً :المحاكاة التجريبية (: )Experimental Simulation
هي مواقف تعليمية تمثل العالم الحقيقي (تجارب) وفيها يددخل المدتعلم ويقدوم بدإجراء التجربدة وتسدجيل البياندات وطدورت لتزويدد
المتعلم بالتفاعالت في الحاالت الخطرة جدا أو الغالية (.)Kovalchick & Kara 2003,p:518
ثالثاً :مختبر األحياء بالمحاكاة:
عرفده  ( 1998) Firmeza & Ramosبأنده بيئدة الدتعلم المسدتخدم فيهدا الوسدائط الثنائيدة والثالثيدة االبعداد وتسدتخدم
 Javaكمعزز لصفحات . HTML
كما عرفه زيتون ( )2005بانه بيئة تعليم وتعلم افتراضية تستهدف تنمية العمل المخبري لدى الطالب وتقدع هدذه البيئدة
على احد المواقع في شبكة االنترنت و يضم الموقع عادة صفحة رئيسة ولها عدد من الروابط او االيقوندات (االدوات) المتعلقدة
باالنشطة المختبرية و انجازاتها و تقويمها.
رابعاً :المحاكاة الحاسوبية ) : ( Computer Simulation
يعرفها سالمة وأبو ريا( )2000بأنها عبارة عن " تكرار لسلوك أو ظاهرة أو نشاط ما في الطبيعة يصعب تنفيذه كما هو في
الواقع ،أو يستحيل ،إما بسبب الناحية األمانية ،أو بسبب التكلفة المادية ،أو لطول المدة الزمنية لمعرفة نتائجها" ()p:269
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كما عرفها جابر( )1998بأنها " نموذج يتم فيه تبسيط عناصر العالم الواقعي ويعرض في صديغة يمكدن توفيرهدا فدي حجدرة
الدراسة أو حجرة المعيشة " (.)p:329
الخلفية النظرية:
ذكر  )1998( Billings & Halsteadبأن المحاكاة تبنى على استخدام التعلم التجريبي و المالحظة  ,وتتديح الفرصدة
للمتعلم للممارسة و التعلم وتوفر له بيئدة تعلميدة يمكدن السديطرة عليهدا عندد الخطدا و المحاكداة هدي مثدال ممتداز لتطبيدق نظريدة
التعلم االدراكية النها تدفع المتعلم لكي يكون نشط في موقف التعلم و يتطلب منه استخدام المعرفة السابقة و المهارات والتوجده
نحو الهدف.
وذكرزغلددول( ) 2003لقددد شدداع اسددتخدام الددتعلم بالمحاكدداة فددي كثيددر مددن المجدداالت فددي قيددادة السدديارات وفددي المجددال
العسكري و مجال الطب وغيرها  ,اذ يوضع المتعلم في موقف يشبة المواقف في الحياة الواقعية ليقوم بداداء دوره فيهدا ويكدون
مسددؤال عددن اتخدداذ القددرارات وان اخطددا ال يترتددب علددى خطئدده خطددورة  .وفددي الوقددت الحاضددر تعددد المحاكدداة اهددم اسددتخدامات
الكومبيوتر في التعلم الفعال اذ تنقل المتعلم الى بيئة تفاعلية تسمح له بالتجريب االمن و االستمتاع و القيام بالتجدارب والتوصدل
الى النتائج.
كما يعد مختبر األحياء بالمحاكاة أداة فعاله في التعلم إذ يكامل بين :
التعلم النشط  :يتعلم المتعلم بشكل أفضل خالل األنشطة التي تتطلب منه اشتراكا نشيطا.
التعلم التجريبي :يوفر مختبر األحياء بالمحاكاة تعلم في بيئة آمنة اذ يمكن للمتعلم معايشة التجربة و ممارستها .
أنمناط الننتعلم  :يلبدي مختبددر األحيدداء بالمحاكداة حاجددات المتعلمددين و توقعداتهم مددن خدالل تددوفير الددتعلم المناسدب ألنمدداط تعلمهددم
(الصوري  ,السمعي  ,الحركي) .
التعلم التشاركي  :يزيد مختبر األحياء بالمحاكاة من التفاعل االجتماعي للمتعلم من خالل تبادل االراء مع االقدران او المددرس
.
ولذلك تعتبر المحاكاة التجريبية االفتراضية طريقة من طرق التعليم االلكتروني فهي تسمح للمتعلم باعادة التجربة بدون
الخوف من الفشل وعن طريقها يمكن ان نعدل السلوك و االداء للمتعلم فالمتعلم يختار التجربة و يتابع عملها بنفسة ويدتحكم فدي
متغيراتها.
خصائص المحاكاة:
تقدم للمتعلم تجارب تفاعلية يصعب اجرىها في العالم الحقيقي  ,وتعمل علدى بنداء المعرفدة لديدة كمدا تدزودة باستبصدار
لتطبيق المعرفة في مواقف جديدة و تتكون المحاكاة التجريبية من عدة مكونات هي :
 سيناريو التجربة او المشكلة المعقدة و الذي ياخذ اتجاهات عديدة . تحديد ادوار المتعلمين و التي تتضمن المسؤوليات و المصادر و المحددات . سيطرة المتعلم في اتخاذ القرارات. تغير في المشكلة او التجربة نتيجة الجراءات يقوم بها المتعلم . يقوم الحاسوب بتعديل البيانات كلما قام المتعلم باجراء معين .والمحاكاة تعمل على تجسير الفجوة بين قاعة الدرس و العدالم الحقيقدي وتعمدل علدى تصدحيح الفهدم الخداطه للمفداهيم العلميدة(
.)Kovalchick & Kara, 2003
االعتبارات الواجب مراعاتها في برامج المحاكاة:
 -1التخطيط الجيد والبرمجة الصحيحة لتصبح المحاكاة فعالة ومؤثرة وشبيهة بالظروف الطبيعية .
 -2توافر أجهزة الحاسب ومعدات  Hardwareذات مواصفات خاصة .
المختبر المدرسي (: )School Laboratory
يعتبرشدداهين وحطدداب ( )2005أن المختبددر المدرسددي ركيددزة أساسددية مددن ركددائز مندداهج العلددوم الحديثددة ,حيددث يددؤدي
استخدامه إلى توفير خبرات حسية متنوعة ومتعددة تعد أساسا لفهم الكثير من الحقائق والمعلومات والتطبيقات العلمية ,إضافة إلى
استخدام المختبر يساعد الطلبة على اكتساب المهارات والمعلومات ,وعلدى تكدوين اتجاهدات وميدول تخددم أهدداف تددريس العلدوم,
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ألنها تضفي واقعية على المعلومات واألفكدار النظريدة التدي يسدمعها أو يقرأهدا الطالدب ,ممدا يدؤدي إلدى فهدم أفضدل لطبيعدة العلدم,
ويساهم في رسوخ المعلومات التي يتعلمها الطالب إلى أمد بعيد مقارنة بالمعلومات التي يتعلمها نظريا.
والمختبرات في المملكة العربية السعودية شأنها شأن العديد من دول العالم تتسدم بدنقص اإلمكاندات الالزمدة لتفعيدل تلدك
المختبرات وأيضا نقص الثقافة العلمية واإلعداد المسبق لدى العديد من معلمي ومعلمات العلوم.
ونظرا ألهمية مشروع تفعيدل المختبدرات المدرسدية فدي مددارس التعلديم الثدانوي و التدي تبندت هدذا المشدروع ,وحدرص
وزارة التربية والتعليم بالرياض على توفير كافة اإلمكانات المادية والبشرية ومعالجة كافة الصعوبات والمعوقدات التدي تحدول
دون نجاح المشروع والعمل على تفاديها أو التخفيف منها بقدر اإلمكان للحد من أثارها السلبية ,وعليه فقد تم تفعيل المختبدرات
المدرسية على أساس أن تقوم كل طالبة بمفردها بعمل التجارب الفيزيائية.
الدراسات السابقة :
نماذج وتجارب ودراسات عالمية وعربية في مجال المحاكاة أو المختبرات االفتراضية:
اختار الباحث عدداً من الدراسات على أساس وجود عالقة بين موضوعاته وموضوع الدراسة .وتجدر اإلشارة إلدى أن
بعض الدراسات استخدمت مصطلح المختبر االفتراضي كبديل عن المحاكاة وقد رتبت هذه الدراسات من األحدث لألقدم .
 -1دراسة الشهري ( )2009والتي أوصت بأهمية تطبيدق تقنيدة المختبدرات االفتراضدية فدي تددريس األحيداء بالمرحلدة
الثانوية لما له من أثر جيد في اكتساب المهارات المعمليدة ،وكدذلك االسدتفادة مدن هدذه التقنيدة لتجداوز المشدكالت والعوائدق التدي
تواجه المعلمين والطالب فدي دراسدة الجاندب العملدي مدن علدم األحيداء  .واسدتخدم فيهدا الباحدث المدنهج شدبه التجريبدي  ،وتمدت
الدراسة على ( 68طالباً) مقسمين إلى مجموعتين  :تجريبية وعددها ( )34طالبا ً تم تدريسهم باستخدام المختبدرات االفتراضدية،
وضابطة عدها ( )34طالبا ً تم تدريسهم بدالمختبر التقليددي .خلصدت نتدائج الدراسدة إلدى وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد
مستوى ( ) 0.05بين متوسطي درجات اكتساب مهارات التشريح والفسيولوجيا والمهدارات الكليدة لطدالب المجموعدة التجريبيدة
والمجموعة الضابطة ،وعدم وجود فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى ( )0.05بدين متوسدطي درجدات اكتسداب مهدارات
المورفولوجيا لطالب المجموعتين.
كما خلصت الدراسة إلدى وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى ( )0.05بدين المتوسدطات الحسدابية لددرجات
الطدددالب (قبدددل اسدددتخدام تطبيقدددات الحاسدددوب والمختبدددرات االفتراضدددية) و (بعدددد اسدددتخدام تطبيقدددات الحاسدددوب والمختبدددرات
االفتراضية) لصالح درجات الطالب (بعد استخدام تطبيقات الحاسوب والمختبرات االفتراضية) .
 -2دراسة الل ( : )2009عنوانها  :االتجاه نحو استخدام المختبرات االفتراضية في التعليم اإللكتروني وعالقته بدبعض
القدرات اإلبداعية لدى عيّنة من طالب وطالبات التعليم الثانوي العام في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.
هدددف البحددث الكشددف عددن العالقددة بددين االتجدداه نحددو اسددتخدام المختبددرات االفتراضددية وبعددض القدددرات اإلبداعيددة
(الطالقة– المرونة– األصالة) .إلى جانب التعرف على
الفددروق فددي هددذه القدددرات اإلبداعيددة وفق دا ً لتفاعددل متغيددرات االتجدداه نحددو اسددتخدام المختبددرات االفتراضددية فددي التعلدديم
االلكتروني (مرتفع – منخفض) ،والنوع (ذكور – إناث) ،والصف الدراسدي (ثدان – ثالدث) .ولتحقيدق هدذا ،تدم تصدميم اسدتبانة
االتجاه نحو استخدام المختبرات االفتراضية في التعلديم االلكتروندي وحسداب خصائصدها السديكومترية مدن صددق وثبدات ،إلدى
جانب ح ساب صدق وثبات مقياس القدرات اإلبداعية على عينة من طالب وطالبات مدارس التعليم العام بمديندة مكدة المكرمدة.
وتكونت عينة البحث من ( )520طالبا ً وطالبدة مدن طدالب وطالبدات التعلديم العدام الثدانوي مدن القسدم العلمدي مدن الفرقدة الثانيدة
والثالثة .وانتهت النتائج إلى وجدود عالقدة موجبدة دالدة إحصدائيا ً بدين االتجداه نحدو اسدتخدام المختبدرات االفتراضدية فدي التعلديم
االلكترونددي وبعددض القدددرات اإلبداعيددة( الطالقددة– المرونددة– األصددالة) .كمددا تبددين أن الطددالب الددذكور مرتفعددي االتجدداه نحددو
استخدام المختبرات االفتراضية في التعليم االلكتروني في الصدف الثالدث الثدانوي أكثدر قددرة علدى اإلبدداع .وتدم تفسدير النتدائج
والوصول إلى اقتراح بعض التوصيات والبحوث.
 -3دراسة الجوير ( : )2008والتي هدفت للتعرف على أثر استخدام المختبرات المحوسبة وبرامج المحاكاة الحاسوبية
على تحصيل الطالب واتجاهاتهم نحو الكيمياء ،إضافة إلى اتجاهاتهم نحدو المختبدرات المحوسدبة وبدرامج المحاكداة الحاسدوبية
واستخدم الباحث المنهج التجريبدي وأداتدين لدراسدته هدي االختبدار التحصديلي واالسدتبانة ،وبلغدت عيندة البحدث ( )51طالبداً تدم
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تددوزيعهم إلددى ثددالث مجموعددات  :المجموعددة الضددابطة ،ومجمددوعتين تجددريبيتين ،إحددداهما للمختبددرات المحوسددبة ،واألخددرى
للمحاكاة الحاسوبية وجاءت نتائج الدراسة كالتالي :
 -1ال توجد فروق فرديدة ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى ( )0.05بدين متوسدط درجدات طدالب المجموعدة الضدابطة
وطالب المجموعة التجريبية األولى والتدي درسدت باسدتخدام المختبدرات المحوسدبة فدي االختبدار التحصديلي لفصدلي المحاليدل
الموصلة للكهرباء والحسابات المتعلقة بالحموض والقواعد في مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي.
 -2ال توجد فروق فرديدة ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى ( )0.05بدين متوسدط درجدات طدالب المجموعدة الضدابطة
وطالب المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية في مقياس االتجاه نحو مادة الكيمياء .
 -3توجد اتجاهات إيجابية نحو استخدام المختبرات المحوسبة وبرامج المحاكاة الحاسوبية في تعلم الكيمياء.
 -4دراسة المنتشري ( )2007والتي سعت إلى معرفة الواقع الفعلي الستخدام المختبدر المدرسدي فدي تددريس األحيداء
بالمرحلة الثانوية والتعرف على أثدر المؤهدل وطبيعدة العمدل وسدنوات الخدمدة فدي تنفيدذ النشداطات العمليدة فدي تددريس األحيداء
بالمرحلة الثانوية وأبرز معوقات استخدام المختبر في تدريس األحياء واقتدراح الحلدول المناسدبة لدذلك واسدتخدم الباحدث المدنهج
الوصفي المسحي منهجا ً للدراسة وتوصل إلى نتائج عدة  ،من أهمها :
 -1أن واقددع اسددتخدام المختبددر المدرسددي فددي تدددريس األحيدداء بمحافظددة القنفددذة يشددير علددى تدددني فددي مسددتوى اسددتخدام
المختبر عن الدور المأمول تحقيقه .
 -2وجدددددددددددود فدددددددددددروق ذات داللدددددددددددة إحصدددددددددددائية عندددددددددددد مسدددددددددددتوى ( ) 0.05فدددددددددددي اسدددددددددددتجابة مجتمدددددددددددع
الدراسة في تقييمهم لواقع استخدام المختبر المدرسي في تدريس األحياء تعود لصالح المشرفين التربويين
 -3تركزت معوقات استخدام المختبر المدرسي في تدريس األحياء بالمرحلدة الثانويدة فدي  :قلدة المخصصدات الماليدة –
قلة المواد الالزمة إلجراء التجارب – ضعف مهارات طالب المرحلة الثانوية في التعامل مع المواد الكيميائية وزيدادة النصداب
التدريسي للمعلم على التوالي .
 -5في الواليات المتحدة أشار ديلون ( )Dillonعلى أن هناك  25والية في أمريكا قامدت بتطبيدق نظدام المددارس التدي
تعتمد على اإلنترنت كوسيلة تعليمية .فلقد أكد مجلس الشمال األمريكدي أن هنداك مدا يبلد ( )6000طالدب مدن المددارس العامدة
قاموا بالتسجيل في دورات العلدوم اإللكترونيدة المتمثلدة فدي المختبدرات االفتراضدية .وقدال أسداتذة العلدوم ّ
إن اسدتخدام المحاكداة
االلكترونية من الممكن أن يعطي نتائج جيدة للغاية حيث أنها تستخدم كإضافة وتكميل لألعمال التي يقوم بها الطلبة في المختبر
الحقيقي ،ولكنها تر ّكز اهتمامها على تدعيم الطلبة الذين ليس لديهم أي خبرة عملية في كيفيدة التعامدل مدع المختبدرات الحقيقيدة.
وقالت سوزان باتريك رئيسة المجلس الشمالي األمريكي إنّه “يوجد آالف من المدارس الريفية ال توجدد فيهدا مختبدرات للعلدوم,
ولكن يوجد فيها طالب يرغبون في االلتحاق بالجامعة ،وإنّهم في حاجة إلى اكتسداب الخبدرات التدي تدؤهلهم لدذلك” (Dillon,
).2007
 -6دراسة الشايع ( )2006والتي أجريت لمعرفة واقع استخدام المختبرات التي قامت بتأمينهدا وزارة التربيدة والتعلديم
 ،حيث جهزت أكثر من ستين مختبراً محوسبا ً في المدارس الثانوية للبنين في بدايدة العدام الدراسدي  1424-1423فدي سدبع مدن
مناطق المملكة (مكدة المكرمدة ،المديندة المندورة ،الريداض ،المنطقدة الشدرقية ،القصديم ،عسدير ،جدازان) بعدد سدنة مدن تجريبهدا
ودراسة اتجاهات معلمي العلوم والطالب نحوها من حيث التجهيز واالستخدام وتأثيرها على تعلدم وتعلديم العلدوم وتأثيرهدا علدى
اتجاهاتهم نحو العلوم والحاسب اآللي .وشارك في هذه الدراسة  118معلما ً  580طالباً.
وجاءت أبرز نتائج الدراسة كالتالي:
 أن  %37.7مددددن المعلمددددين فددددي عينددددة الدراسددددة لددددم يسددددتخدموا مختبددددرات العلددددوم المحوسددددبة مطلقدددداً ،بينمددددا أكددددد%62.3استخدامهم لها لمرة واحدة على األقل .وأن معلمي المواد العلمية المختلفدة (الفيزيداء والكيميداء واألحيداء) متقداربين إلدى
حد كبير في مدى استخدامهم لهدا ،وأكددت الدراسدة علدى وجدود اتجاهدات ايجابيدة لددى معلمدي العلدوم والطدالب نحدو مختبدرات
العلوم المحوسبة بشكل عام ،وكان أكثر هذه االتجاهات إيجابية هو تأثيرها علدى تنميدة االتجاهدات اإليجابيدة لددى عيندة الدراسدة
نحو الحاسب اآللي والعلوم.
 وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي اتجاهددات المعلمددين نحددو مختبددرات العلددوم المحوسددبة فددي محددور التجهيددزواالستخدام ومحور تعلم وتعليم العلوم وفي االتجاه العام لحساب معلمي المنطقة الشرقية على حساب معلمي منطقة عسير.
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طالب منطقتي القصيم وجازان في جميع محاور الدراسة علدى حسدابطالب منطقة عسير.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المعلمين بناء على متغير المادة الدراسية. وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين والطالب نحدو مختبدرات العلدوم المحوسدبة فدي جميدع محداورالدراسة لصالح الطالب ذوي المهارة العالية في استخدام الحاسدب اآللدي علدى زمالئهدم ذوي المهدارة الضدعيفة (مدا عددا محدور
تنمية االتجاهات نحو الحاسب اآللي والعلوم بالنسبة للمعلمين).
 -7دراسة شيه ) (Shih, 2005وهدفت إلى تعزيدز دور المختبدرات االفتراضدية فدي العمليدة التعليميدة ،وقدد تدم األخدذ
بآراء ( )1898من طلبة المرحلة الثانوية مدن مددارس التعلديم العدام مدن واليدة يوتدا األمريكيدة ،وأتضدح مدن النتدائج بدأن %73
يؤيدون هذا االتجاه ،وهي خطوة جديدة ألن تكون المختبرات االفتراضية وسيلة للتعلم عن بُعد لحل جزء كبير من المعانداة مدع
بعض المدارس التي ترتبط جداولها المعملية بتوفير المواد الخام (الل.)2005,
 -8دراسة بالموش ودومبرافيا ) (Balmush & Dumbraveanu, 2005دراسدة فدي مالددوفا هددفت إلدى تطدوير
مختبر افتراضي في مادة الفيزياء لتدريس طالب المرحلة الجامعية .وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة نتائج ،من أهمهداّ :
إن
للمختبر االفتراضي أثر ايجابي على أداء الطالب ،حيث أدى إلدى فهدم أعمدق للظدواهر الفيزيائيدة مدع إمكانيدة فحدص الظدواهر
الفيزيائية الكامنة التي ال يمكن التعرف عليها في المختبر الحقيقي ،وبالتالي تحسّن استيعابهم للظواهر الفيزيائية.
 - 9دراسنة دافني وكمبتنو )  ( Davis, Compton, 2004وعنوانهدا “الددمج بدين المختبدر االفتراضدي والمختبدر
البيتي” هدفت إلى تقويم تجربة كلبر ( )Dr. kleeprالذي قام بدمج استعمال المختبر االفتراضي ومختبر البيت إلى فصله عنددما
درَّس طلبة جامعة أيوا األهلية مادة الكيمياء الالعضوية عن طريدق اإلنترندت (التعلديم عدن بعدد) وذلدك باسدتخدام مختبدر كيميدائي
افتراضي واستخدام مطبخ البيت إلجراء بعض التجارب ،ومدن ثدم التواصدل والتحقدق مدن النتدائج مدع الباحدث كلبدر الموجدود فدي
الجامعة ..وقد قارن الباحثان نتائج الطالب الذين درسوا بدالتعليم عدن بعدد والطدالب التقليدديين الدذين جداىوا إلدى المختبدر المجهدز
بشددكل جيددد وغرفددة حلقتدده الدراسددية فددي الكليددة ،وتوصددال إلددى نتيجددة مفادهددا أندده ال يوجددد فددرق فددي تحصدديل مددادة الكيميدداء بددين
المجموعتين وهذا يدل على فاعلية هذه الطريقة.
التعقيب على الدراسات السابقة :
تجدر اإلشارة إلى أن بعض الدراسات استخدمت مصطلح المختبر االفتراضي كبدديل عدن المحاكداة .واتفقدت هدذه الدراسدة مدع
بعددض الدراسددات فددي المددنهج مثددل دراسننة الشننهري ( )2009ودراسننة المنتشننري ( )2007وفددي دراسننة الل ( )2009والتددي
أوصددت بأهميددة تطبيددق تقنيددة المختبددرات االفتراضددية فددي تدددريس األحيدداء بالمرحلددة الثانويددة لمددا لدده مددن أثددر جيددد فددي اكتسدداب
المهارات المعملية ،وأختلفت عن هذه الدراسة في الفئة المستهدفة وهم طالب المرحلدة الجامعيدة وكدذلك قيداس زمدن التجربدة .
وأثبتن دراسنة الجنوير ( )2008وفني دراسنة دافني وكمبتنو )  ( Davis, Compton, 2004التيأثبتدت وجدود اتجاهدات
إيجابية نحو استخدام المختبرات المحوسبة وبرامج المحاكاة الحاسوبية في تعلدم الكيميداء ،وأتفقدت مدع النتدائج مدع هدذه الدراسدة
وأختلفت هذه الدراسة بأنها في منهج األحياء ووجد نتائج إيجابية في اسدتخدام المختبدرات االفتراضدية .وركنز الشنايع ()2006
في دراسته على مقياس االتجداه بينمدا دراسدتنا هدذه تركدزت علدى إكتسداب المهدارة وخفدض زمدن التجربدة .وفدي دراسنة شنيه
)(Shih, 2005التي ذكرها الل  2005والتي هدفت إلى تعزيز دور المختبدرات االفتراضدية فدي العمليدة التعليميدة ،وأتضدح
بأن  %73يؤيدون هذا االتجاه ،وهي خطوة جديدة ألن تكون المختبرات االفتراضية وسيلة للتعلم عن بُعد لحدل جدزء كبيدر مدن
المعاناة مع بعض المدارس التي ترتبط جداولها المعمليدة بتدوفير المدواد الخدام ،وهدذا مدا اتفقدت معده هدذه الدراسدة بتعزيدز دور
المختبرات االفتراضية .وفي دراسة بالموش ودومبرافينا ) (Balmush & Dumbraveanu, 2005والتدي توصدلت إلدى
مجموعة نتائج ،من أهمهاّ :
إن للمختبر االفتراضي أثر ايجابي على أداء الطالب ،وهدذا مدا اتفقدت معده هدذه الدراسدة مدن نتدائج
واختلفت هذه الدراسة بأنها في علم األحياء وحدة التشريح .
ولذلك يُالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة أن معظم الدراسات السابقة أشارت إلى وجود أثدر إيجدابي لبدرامج المحاكداة
المعتمدة على الحاسب اآللي في إكساب الطالب للمهارات المعملية الالزمة والمطلوبة لتتكامل المعرفة النظرية والعملية وهذا مدا
أثبتته هذه الدراسة أيضا ً ووأوصت بعدض الدراسدات بأهميدة تطبيدق تقنيدة المختبدرات االفتراضدية فدي تددريس األحيداء بالمرحلدة
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الثانوية لما له من أثر جيدد فدي اكتسداب المهدارات المعمليدة ،وكدذلك االسدتفادة مدن هدذه التقنيدة لتجداوز المشدكالت والعوائدق التدي
تواجه المعلمين والطالب في دراسة الجانب العملي من علم األحياء للمتعلم في هذه المرحلة الهامة ،وأتفقت هذه الدراسة مع ذلك.
كمددا أكدددت الدراسددات علددى وجددود اتجاهددات ايجابيددة لدددى معلمددي العلددوم والطددالب نحددو مختبددرات العلددوم المحوسددبة بشددكل عددام
وأشارت النتائج إلى أن التعليم المبرمج بمساعدة الحاسب اآللدي (المحاكداة) ذا فعاليدة فدي زيدادة مسدتوى التحصديل وخفدض زمدن
التعلم ،وهو أبرز النتائج التي توصلنا لها في هذه الدراسة .غير أن هذه الدراسة أختلفت عن الدراسات السابقة في مهارة التشريح
ولم تتحدث أي دراسة سابقة عن ذلك وكذلك قياس زمن التجربة مع عملية التشريح وأختلفت في الفئة المستهدفة من ذلك حيث أن
هذه الدراسة ركزت على طالب المستوى الرابع من الجامعة في قسم األحياء.
باالضافة لذلك أستفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدة امور منها :
 -1تنظيم اإلطار النظري للدراسة الحالية .
 -2اختيار منهجية البحث (تجريبي) واختيار عينة الدراسة .
 -3اختيار التصميم التجريبي المناسب لهذه الدراسة وهو التصميم القائم على مجموعتين متكافئتين (تجريبية وضابطة).
 -4بناء برنامج المحاكاة.
 -5استخدام األساليب االحصائية المناسبة.
 -6التعرف على العديد من الكتب والمجالت العلمية والمراجع التي تخدم وتثري هذه الدراسة.
 -7استفادت الدراسة الحالية أيضا ً من الدراسات السابقة في بناء االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة.
 -8استفادت الدراسة الحالية أيضا ً من الدراسات السابقة في المقارنات العلمية للنتائج.

فرضيات البحث:
 -1ال توجد فروق ذات دالالت إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطي درجات اكتساب مهارات التشدريح لطدالب
المجموعددة التجريبيددة (التددي درسددت باسددتخدام برنددامج المحاكدداة) وطددالب المجموعددة الضددابطة ( التددي درسددت باسددتخدام مختبددر
األحياء التقليدي) في المالحظة البعدية بعدضبط التطبيق القبلي .
 -2ال توجد فروق ذات دالالت إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسطي زمن تنفيذ التجربة بدين طدالب المجموعدة التجريبيدة
(التي درست باستخدام برنامج المحاكاة) وطالب المجموعة الضابطة ( التي درست باستخدام مختبر األحياء التقليدي) .

 .3منهجية البحث وإجراءاته
أوالً :منهج البحث:
استخدم الباحدث فدي هدذه الدراسدة المدنهج التجريبدي ذي المجمدوعتين (التجريبيدة والضدابطة) ،حيدث تددرس المجموعدة
التجريبية مهارات التشريح باستخدام برنامج محاكاة ،بينمدا تددرس المجموعدة الضدابطة المهدارات نفسدها باسدتخدام الطريقدة
االتقليدية (المعمل الحقيقي) وذلك للتحقّق من صحة فروض الدراسة.
ثانياً :مجتمع البحث:
تكوَّن مجتمع الدراسة من طالب المستوى الرابع تخصص األحيداء فدي كليدة العلدوم واآلداب بمحافظدة المخدواة  ،خدالل
العام الدراسي  ، 1434/1433وقد استخدم الباحث العيندة العشدوائية البسديطة فدي اختيدار عيندة الدراسدة التدي سدتقوم بدراسدة
المحتوى العلمي المرتبط بمهارات التشريح باستخدام برنامج المحاكاة الذي صممه الباحث.
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ثالثًا :عينة البحث:
لتنفيذ تجربدة الدراسدة تدم اختيدار شدعبتين مدن شدعب قسدم األحيداء بكليدة العلدوم واآلداب بدالمخواة ،لتمثّدل الشدعبة األولدى
وعددها ( 21طالب) المجموعة التجريبية ،وتمثِّل اآلخرى وعددها ( 21طالب) المجموعة الضابطة.
راب ًعا :أدوات البحث:
أعد الباحث اختبار يقيس مستوى تحصيل الطالب للمحتوى العلمي المرتبط بمهارات التشريح المقدررة علديهم (الجاندب
النظري لمهارات التشريح) ،فضالً عن إعداد بطاقة لمالحظة مهارات التشريح العملية (الجانب العملي لمهارات التشدريح)،
بوصفها أداة الدراسة الرئيسة ،وتطبيقها بعديا ً -بعدد تقنينهدا وضدبطها مدن حيدث الصددق و الثبدات  -علدى أفدراد المجمدوعتين
التجريبية والضابطة ،المختارتين بطريقة عشوائية.
خامساً :خطوات إجراء تجربة الدراسة:
اعتمددد تنفيددذ تجربددة الدراسددة علددى المددنهج التجريبددي ذي المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة ،حيددث تدددرس المجموعددة
التجريبية باستخدام الموقع اإللكتروني المصمم على الشبكة المعلوماتية (االنترنت) في إجراء التجارب المقررة على طدالب
المستوى الرابع تخصص أحياء ،في حين تدرس المجموعة الضابطة وفق الطريقة المعتدادة (المعمدل الحقيقدي) ،ومدن خدالل
التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي وبطاقة مالحظة أداء الطالب لمهارات تشريح الكائن الحي ،يمكن اختبدار صدحة
فروض الدراسة األساسية الموضحة في الفصل األول من الدراسة.
التصميم التجريبي:
لتنفيذ تجربة الدراسة ،تم اتباع التصميم التجريبي المو ّ
ضح في الشكل التالي:

شكل ( :)1التصميم التجريبي للدراسة.
وقد نُفّذت التجربة على المجموعتين الضابطة والتجريبية فدي الفتدرة الزمنيدة نفسدها التدي بددأ فيهدا تددريس مهدارات التشدريح
المحددة في الدراسة التجريبية الحالية ،حيث تم اختيار شعبتين من شعب قسم األحياء المستوى الرابع ،بحيث تمثل الشعبة األولدى
المجموعة الضابطة ،وتمثل الشعبة الثانية المجموعة التجريبية.
تطبيق االختبار التحصيلي (قبلي وبعدي):
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قام الباحث بتطبيق االختبار التحصيلي قبليًّا على مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة ،وذلك قبدل تنفيدذ تجربدة الدراسدة،
وبعديا ً بعد تنفيذ تجربة الدراسة مباشرة.
تطبيق بطاقة المالحظة (بعدياً):
قام الباحث بتطبيق بطاقة المالحظة بعديًّا على مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة ،وقد استغرقت عملية المالحظدة لكدل
تلميدذ زمنًدا قدددره ( )25دقيقدة تقريبًدا .واقتصددرت تعليمدات ،علددى أن يقدوم الباحدث بمتابعددة كدل طالددب منفدرداً فدي كددل مهدارة مددن
مهارات التشريح المحددة سلفاً ،وتسجيل الزمن الذى استغرقه كل طالب في تنفيذ تجربة التشريح في ورقة المالحظة الخاصة به.
المعالجة اإلحصائية:
تم رصدد جميدع الددرجات الخدام فدي كدل مدن التطبيقدين القبلدي والبعددي لالختبدار التحصديلي وبطاقدة المالحظدة فدي اسدتمارة
البيانات التي أعدها الباحث لهذا الغرض ،وقد تم اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة كما يلي:
اختبار "ف" ( :)F-Test
نظ ًرا ألن عينة الدراسة وحدتها الشعبة ،وليس األفراد ،ولصعوبة ضبط بعض العوامل التجريبية ،مثدل :الحالدة االقتصدادية،
واالجتماعية ،ونسبة الذكاء التي تؤثر بدورها على نتائج البحث كان اللجوء إلى الضبط اإلحصدائي .لدذلك فقدد عمدد الباحدث إلدى
اسدتخدام اسدلوب تحليدل التبداين اآلحدادي  ،ONE WAY ANOVAلحسداب قيمدة تحليدل "ف" بدين متوسدطي درجدات طدالب
المجموعتين التجريبية والضدابطة للتأكدد مدن عددم وجدود فدرق ذي داللدة إحصدائية بدين طدالب المجمدوعتين فدي التطبيدق القبلدي
لالختبار التحصيلي .وقد جاءت النتائج اإلحصائية كما في الجدول التالي:
جدول ( )6نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي،
وداللتها اإلحصائية.
طالب المجموعة
الضابطة

م
14.4

ع
3.39

طالب المجموعة
التجريبية

م
12.38

ع
2.65

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط مجموع
المربعات

قيمة
"ف"

داللة
"ف"

بين المجموعات
داخل المجموعات

29.16
371.9

1
40

29.16
9.29

3.173

0.084

ويظهددر مددن نتددائج الجدددول السددابق ،أن مسددتوى التبدداين فددي أداء المجمددوعتين علددى االختبددار التحصدديلي للتشددريح غيددر دالددة
إحصائيًّا عند مستوى داللدة ( ،)0.05وأن قيمدة "ف" لالختبدار تسداوي ( )3.173بدين متوسدطي درجدات المجمدوعتين التجريبيدة
والضابطة في التطبيق القبلي ،وهذه القيمة دالة إحصائيًّا عند مستوى ( ،)0.084بمعنى أنها غير دالة إحصائيًّا عند مسدتوى داللدة
 ،0.05ودرجددة حريددة ( ،)40ومددن ثددم يمكددن أن نؤكددد بدرجددة ثقددة  ،%95أندده ال يوجددد تبدداين دال إحصددائيًّا بددين أداء طدددالب
المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة فددي التطبيددق القبلددي لالختبددار التحصدديلي للتشددريح ،وبددذلك يمكددن أن نُعددزي أى فددروق بددين
المجوعتين في التطبيق البعدي للبرمجية المقترحة.

 .4نتائج البحث ومناقشتها
اإلجابة عن السؤال األول( :فيما يتعلق باكتساب الطالب لمهارات التشريح على مستوى التحصيل)
لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة وهو " :ما فاعليدة برندامج محاكداة فدي إكسداب مهدارات التشدريح فدي مدادة
األحياء لدى طالب كلية العلوم بالمخواة " ،اتبع الباحث اإلجراءات اإلحصائية التالية:
أوالً :فيما يتعلق بالشق النظري (تحصديل الطدالب للمحتدوى العلمدي المدرتبط بمهدارات التشدريح) :فقدد حُسدب المتوسدط الحسدابي
لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة فدي االختبدار التحصديلي المدرتبط بمهدارات التشدريح ،وجداءت النتدائج كمدا هدو
موضح في الجدول التالي:
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جدول ( )7يوضح المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي لمهارات
التشريح.
االنحراف المعياري (ع)
المتوسط (م)
عدد الطالب ( )
المجموعة
2.41
17.95
21
التجريبية
1.84
19.91
21
الضابطة
ويوضح الشكل التالي التمثيدل البيداني لمتوسدطي درجدات طدالب المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة فدي االختبدار التحصديلي
لمحتوى مهارات التشريح.

شكل ( :)2التمثيل البياني لمتوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي لمهارات التحصيل

ونستخلص من بيانات الجدول السابق ،والتمثيل البياني لها عددًا من االستنتاجات ،يمكن إجمالها فيما يلي:
 وجود فرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة ،حيث بل متوسط درجات طدالب المجموعدة التجريبيدة
في االختبار التحصيلي المرتبط بالمحتوى العلمي لمهارات التشريح ( ،)19.91بينما بل متوسط درجدات طدالب المجموعدة
الضددابطة فددي التطبيددق البعدددي لالختبددار نفسدده ( )17.95ممددا يدددلى علددى تفددوى ق طددالب المجموعددة التجريبيددة ،الددذين درسددوا
ضدح التمثيدل البيداني
باستخدام برنامج المحاكاة ،على طالب المجموعة الضابطة ،الذين درسدوا وفدق الطريقدة المعتدادة ،ويو ِّ
السابق االرتفاع الملحوظ في متوسطي درجات المجموعتين.
 التددأثير الواضددح لبرنددامج المحاكدداة علددى أداء طددالب المجموعددة التجريبيددة ،بالدرجددة التددي يتف دوّق فيهددا علددى تددأثير المعمددل
الحقيقي ،كما هو واضح من بيانات الجدول السابق ،والتمثيل البياني للمتوسطين.
ولدراسة داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي المدرتبط بمهدارات
التشريح ،حُسبت قيمة التحليل التباين اآلحادي "ف" بين المتوسطين باستخدام اسلوب تحليل التباين اآلحادي ONE WAY
 ،ANOVAوقد جاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول ( )8نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار
التحصيلي ،وداللتها اإلحصائية.
طالب المجموعة
الضابطة
ع
م
2.41 17.95

طالب المجموعة
التجريبية
ع
م
1.84 19.91

مصدر
التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات

مجموع
المربعات
40.02
184.76

درجة
الحرية
1
40

متوسط مجموع
المربعات
40.02
4.619

قيمة
"ف"

داللة
"ف"

8.665

دالة

وبتحليل بيانات الجدول ،يمكن استنتاج عدد من المالحظات ،أهمها ما يلي:
 مستوى التباين بين أداء طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصديلي المدرتبط بمهدارات
التشريح دال إحصائيا ً عند مستوى داللة ( ،)0.05ودرجة حرية ( ،)40حيدث بلغدت قيمدة "ف" المحسدوبة ( ،)8.665وهدي
دالة عند مستوى (أقل من  )0.05ولذلك نرفض الفرضية الصدفرية ،ونقبدل الفرضدية البديلدة التدي تدنصى علدى وجدود تبداين
دال إحصدائيًّا بددين متوسدطي درجددات طدالب المجمددوعتين التجريبيدة والضددابطة فدي االختبددار التحصديلي المددرتبط بمهددارات
التشريح لصالح المجموعة التجريبية.
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 داللددة التبدداين بددين أداء طددالب المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة ،تؤ ّكددد تفددوى ق تددأثير برنددامج المحاكدداة علددى تددأثير المعمددل
الحقيقي ،وهذا بدوره يُبيّن مدى نجاح برنامج المحاكاة فدي أداء دور المعمدل الحقيقدي نفسده ،ومدن ثد َّم يمكدن أن يحد ّل المعمدل
االفتراضي مكان الحقيقي الحقيقي في رفع مستوى أداء الطالب أثناء تحصيلهم المحتوى العلمي المرتبط بمهارات التشريح.
ثانياً :فيما يتعلق بالشق العملي (أداء الطالب لمهارات تشريح الكدائن الحدي) :للتأكدد مدن صدحة النتيجدة السدابقة التدي تشدير إلدى "
فاعلية برنامج محاكاة فدي إكسداب مهدارات التشدريح فدي مدادة األحيداء لددى طدالب كليدة العلدوم بدالمخواة " ،فقدد حُسدب المتوسدط
الحسابي لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضدابطة فدي بطاقدة مالحظدة أداء الطدالب لمهدارات التشدريح بصدورة عمليدة،
وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول ( : )9يوضح المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في بطاقة مالحظة مهارات
التشريح.
االنحراف المعياري (ع)
المتوسط (م)
عدد الطالب ( )
المجموعة
3.67
15.43
21
الضابطة
1.36
19.05
21
التجريبية
ويوضح الشكل التالي التمثيدل البيداني لمتوسدطي درجدات طدالب المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة فدي االختبدار التحصديلي
لمحتوى مهارات التشريح.

شددكل ( :)3التمثيددل البيدداني لمتوسددطي درجددات طددالب المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة فددي التطبيددق البعدددي لبطاقددة مالحظددة
مهارات التشريح عمليا ً
ونستخلص من بيانات الجدول السابق ،والتمثيل البياني لها عددًا من االستنتاجات ،يمكن إجمالها فيما يلي:
 وجود فرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة ،حيث بل متوسط درجات طدالب المجموعدة التجريبيدة
فدي التطبيدق البعددي لبطاقدة مالحظددة األداء العملدي لمهدارات تشدريح الكدائن الحددي (الضدفدع) ( ،)15.14بينمدا بلد متوسددط
درجات طدالب المجموعدة الضدابطة فدي التطبيدق البعددي لدنفس البطاقدة ( )12.85ممدا يددلى علدى تفدوى ق طدالب المجموعدة
التجريبية ،الذين درسوا باستخدام برنامج المحاكاة ،على طالب المجموعة الضدابطة ،الدذين درسدوا وفدق الطريقدة المعتدادة،
ضح التمثيل البياني السابق االرتفاع الملحوظ في متوسطي درجات المجموعتين.
ويو ِّ
 التددأثير الواضددح لبرنددامج المحاكدداة علددى أداء طددالب المجموعددة التجريبيددة ،بالدرجددة التددي يتفددوّق فيهددا علددى تددأثير المعمددل
الحقيقي ،كما هو واضح من بيانات الجدول السابق ،والتمثيل البياني للمتوسطين.
ولدراسة داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة األداء العملي
لمهارات تشريح الكائن الحي (الضفدع) ،حُسبت قيمة التحليل التباين اآلحادي "ف" بين المتوسطين باستخدام اسدلوب تحليدل
التباين اآلحادي  ،ONE WAY ANOVAوقد جاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول ( )10نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة
مهارات التشريح ،وداللتها اإلحصائية.
طالب المجموعة
الضابطة

طالب المجموعة
التجريبية

ع

ع

م
15.43

3.76

م
19.05

1.36

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل
المجموعات

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

137.523

1

306.095
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متوسط
مجموع
المربعات
137.523
7.652

قيمة "ف"

داللة
"ف"

17.971

دالة
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عدد خاص – فبراير 2014

وبتحليل بيانات الجدول ،يمكن استنتاج عدد من المالحظات ،أهمها ما يلي:
 مستوى التباين بين أداء طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات
تشددريح الكددائن الحددي (الضددفدع) دال إحصددائيا ً عنددد مسددتوى داللددة ( ،)0.05ودرجددة حريددة ( ،)40حيددث بلغددت قيمددة "ف"
المحسوبة ( ،)17.971وهي دالة عند مستوى (أقل من  )0.05ولدذلك ندرفض الفرضدية الصدفرية ،ونقبدل الفرضدية البديلدة
التي تنصى على وجود تباين دال إحصائيًّا بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضدابطة فدي األداء العملدي
لمهارات تشريح الكائن الحي (الضفدع) لصالح المجموعة التجريبية.
 داللددة التبدداين بددين أداء طددالب المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة ،تؤ ّكددد تفددوى ق تددأثير برنددامج المحاكدداة علددى تددأثير المعمددل
الحقيقي ،وهذا بدوره يُبيّن مدى نجاح برنامج المحاكاة فدي أداء دور المعمدل الحقيقدي نفسده ،ومدن ثد َّم يمكدن أن يحدلّ المعمدل
االفتراضي مكان الحقيقي في رفع مستوى األداء العملي للطالب أثناء ممارستهم مهارات تشريح الكائن الحي.
اإلجابة عن السؤال الثاني:
لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة وهو " :ما فاعلية برنامج محاكاة في خفض زمن التعلم في مادة األحياء لدى طالب
كلية الع لوم بالمخواة " ،فقد حُسب المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة خالل ممارسدتهم مهدارات
تشريح الكائن الحي (الضفدع) ،وجاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول ( :)11يوضح المتوسط الحسابي لدرجات طالب
المجموعتين التجريبية والضابطة فيما يتعلق بزمن إجراء التجربة.
المتوسط (م)
عدد الطالب ( )
المجموعة
12.09
21
التجريبية
18.35
21
الضابطة

االنحراف المعياري (ع)
1.43
4.01

ويوضح الشكل التالي التمثيدل البيداني لمتوسدطي درجدات طدالب المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة فدي االختبدار التحصديلي
لمحتوى مهارات التشريح.

شكل ( :)4التمثيل البياني لمتوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في زمن إجراء التجربة
ونستخلص من بيانات الجدول السابق ،والتمثيل البياني لها عددًا من االستنتاجات ،يمكن إجمالها فيما يلي:
 وجود فرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة ،حيث بل متوسط درجات طدالب المجموعدة التجريبيدة
في زمن إجراء تجربة تشريح الكائن الحي (الضفدع) ( ،)12.09بينما بل متوسط درجدات طدالب المجموعدة الضدابطة فدي
التطبيق البعدي للمهارة نفسها ( )18.35مما يدلى على تفدوى ق طدالب المجموعدة التجريبيدة ،الدذين درسدوا باسدتخدام برندامج
المحاكداة فددي إجددراء عمليددة تشددريح الضددفدع فددي زمددن أقدل بكثيددر مقارنددة بطددالب المجموعددة الضددابطة ،الددذين درسددوا وفددق
ضح التمثيل البياني السابق التباين الملحوظ في متوسطي زمن المجموعتين.
الطريقة المعتادة ،ويو ِّ
 التددأثير الواضددح لبرنددامج المحاكدداة علددى أداء طددالب المجموعددة التجريبيددة ،بالدرجددة التددي يتف دوّق فيهددا علددى تددأثير المعمددل
الحقيقي ،كما هو واضح من بيانات الجدول السابق ،والتمثيل البياني للمتوسطين.
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ولدراسة داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في زمدن إجدراء تجربدة تشدريح الضدفدع،
حُسددبت قيمددة التحليددل التبدداين اآلحددادي "ف" بددين المتوسددطين باسددتخدام اسددلوب تحليددل التبدداين اآلحددادي ONE WAY
 ،ANOVAوقد جاءت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول ( )13نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في زمن إجراء تجربة التشريح ،
وداللتها اإلحصائية.
طالب المجموعة
الضابطة
ع
م
4.01 18.35

طالب المجموعة
التجريبية
ع
م
1.43
12.09

مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات

مجموع
المربعات
411.09
362.646

درجة
الحرية
1
40

متوسط مجموع
المربعات
411.09
9.066

قيمة
"ف"

داللة
"ف"

45.344

دالة

وبتحليل بيانات الجدول ،يمكن استنتاج عدد من المالحظات ،أهمها ما يلي:
 مستوى التباين بين أداء طالب المجموعتين التجريبية والضابطة فدي التطبيدق البعددي لبطاقدة المالحظدة علدى مسدتوى زمدن
التجربة دال إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0.05ودرجة حرية ( ،)40حيث بلغت قيمة "ف" المحسدوبة ( ،)45.344وهدي
دالة عند مستوى (أقل من  )0.05ولذلك نرفض الفرضية الصدفرية ،ونقبدل الفرضدية البديلدة التدي تدنصى علدى وجدود تبداين
دال إحصائيًّا بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في زمن إجراء عملية تشريح الضفدع لصالح
المجموعة التجريبية.
 داللددة التبدداين بددين أداء طددالب المجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة ،تؤ ّكددد تفددوى ق تددأثير برنددامج المحاكدداة علددى تددأثير المعمددل
الحقيقي ،وهذا بدوره يُبيّن مدى نجاح برنامج المحاكاة فدي أداء دور المعمدل الحقيقدي نفسده ،ومدن ثد َّم يمكدن أن يحد ّل المعمدل
االفتراضي مكان الحقيقي الحقيقي في خفض زمن التعلم.

 .5ملخص النتائج والتوصيات
ملخص النتائج:
وبمددا أن النتددائج فددي مجملهددا تشددير إلددى وجددود تبدداين كبيددر بددين أداء طددالب المجموعددة التجريبيددة وأداء طددالب المجموعددة
الضابطة في مهارات تشريح الكائن الحي ككل من ناحية ،وفيما يتعلق بزمن إجراء التجربة مدن ناحيدة أخدرى .ويمكدن أن نعدزي
تفوق برنامج المحاكاة على تأثير المعمل الحقيقي إلى عدد من األسباب يمكن إجمالها فيما يلي:
 تفاعل الطالب مع البرمجية كونه يجري عملية تشريح الكائن الحي في مناخ آمن بعيد عدن المخداطر التدي يمكدن أن يواجههدافي حالة استخدام أدوات المعمل الحقيقي.
 تمكن الطالب من إعادة عملية الترشيح أكثر من مرة ،بما يمكنه من التركيز على المهمات الصعبة ،ويساعده على التأكد مندقة إتقانه للمهارات الفرعية.
 تمكن الطالب من مشاهدة حدوث عملية تشريح الكائن الحي بصورة واضحة ،ووفق معدل تعلمه الخاص به ،ووفق ما بيدنهممن فروق فردية في معدالت التعلم ،وأسلوب التعلم.
أوالً :توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية ،يمكن الخروج بعدد من التوصيات البحثية المهمة المتمثلة في:
 ضرورة تصميم كثير من البرمجيات المشابهة للبرمجية المستخدمة في الدراسة الحالية. ضدرورة التخطدديط واإلعددداد لدددورات تدريبيدة تأهيليددة ألعضدداء هيئددة التدددريس بالتخصصدات العلميددة خاصدة قسددم األحيدداء،لتدريبهم على كيفية التدريس باستخدام البرامج المعتمدة على استخدام برامج المحاكاة في إجراء التجارب المعمليدة المختلفدة
من ناحية ،وتدريبهم على إعداد برمجيات مماثلة بأنفسهم.
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 ضرورة توفر كوادر فنية في التكنولوجيا التعليم بالكليات العلمية في المملكة العربيدة السدعودية ،بحيدث تسداعد هدذه الكدوادرالفنية المتخصصة أعضاء هيئة التدريس على تصميم وإعدداد برمجيدات لتفعيدل الدتعلم اإللكتروندي خاصدة بدرامج المحاكداة،
واستخدامها في تحسين عمليتي التعليم والتعلم ،بما يرفع مستوى أداء الطالب.
 ربددط موضددوعات المحتددوى العلمددي للتخصددص باسددتخدام التكنولوجيددا الحديثددة ،خاصددة فددي المرحلددة الجامعيددة ألن هددذهاألساليب بدورها تضفي اإلثارة والمتعة على مناخ العملية التعليمية ،وهذا أمر ضروي الستمرار التعلم بصورة جيدة.
 تشددجيع أعضدداء هيئددة التدددريس معنويًّددا وماديًّددا للقيددام بمحدداوالت تتضدد َّمن تصددميم برمجيددات قائمددة علددى توظيددف الددتعلماإللكتروني ،خاصة التعلم االفتراضي في توضيح المفاهيم العلمية التخصصية ،خاصة المفاهيم الغامضة ،التي يصعب على
الطالب إدراكها بسهولة ،أو تحتوي على درجة مخاطرة.
ثانيًا :الدراسات المستقبلية المقترحة:
-

في ضوء نتائج الدراسة الحالية ،يمكن اقتراح عدد من الدراسات والبحوث المستقبلية :
دراسة فعالية استخدام تكنولوجيا المعامل االفتراضية فدي تنميدة تحصديل الطدالب فدي التخصصدات العلميدة المختلفدة
بالمرحلة الجامعية.
تقويم برامج التعلم االفتراضية المستخدمة بالتعليم الجامعي :دراسة تحليلية في ضوء معايير التعليم االفتراضي.
دراسة فاعليدة اسدتخدام المعامدل االفتراضدية فدي تنميدة مهدارات إجدراء التجدارب الفيزيائيدة والكيميائيدة لددى طدالب
الكليات العلمية.
قائمة المصطلحات التي وردت بالدراسة
عربية

انجليزية

األحياء
زمن التعلم
علم التشريح
المحاكاة
المحاكاة التجريبية
المحاكاة الحاسوبية
المختبر المدرسي
معمل افتراضي
المهارة

Biology
Learning Time
Anatomi
Simulation
Experimental Simulation
Computer Simulation
School Laboratory
virtual lab
Skill

المراجع
أو ًال  /المراجع العربية:
( ،1432ربيع األول) .بركة ،خلود " اتجاهنات الطلبنة نحنو اسنتخدام المختبنر الكيمينائي االفتراضني فني تندري الجاننب العملني لمنادة الكيميناء" .بحدث
مقدم في المؤتمر الدولي الثاني للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد  :تعلم فريد لجيل جديد .المركز الوطني :الرياض.
()1998جابر  ،عبدالحميد " التدري والتعلم  ،األس النظرية – االستراتيجيات والفعالية " دار الفكر العربي  ،القاهرة.
( )2008الجوير ,يوسف بن فراج بن محمد " ,أثر استخدام المختبرات المحوسبة وبرامج المحاكاة على تحصيل طالب المرحلة الثانوينة واتجاهناتهم نحنو
مادة الكيمياء" ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كلية التربية ,جامعة الملك سعود ,الرياض.
( )1997حجي عدنان محمد "مقدمة لفونة المملكة العربية السعودية العربية السعودية" ،ط ،1مطابع الصفا ،مكة المكرمة .
( )2003زغلول  ,عاطف حامد "فاعلية المحاكاة باستخدام الكومبيوتر في تنمية المفاهيم العلمية لدى االطفال الفائقين بمرحلة رياض االطفال"  ,المؤتمر
السابع للجمعية المصرية للتربية العملية  ,كلية التربية بجامعة عين شمس  ,القاهرة.
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( )2005زيتون ,حسن رىية جديدة في التعليم "التعليم اإللكتروني ,المفهوم – القضنايا – التطبينق – التقينيم" ,الددار الصدولتية للنشدر والتوزيدع ,الريداض,
المملكة العربية السعودية.
( )1994زيتون ،عايش "أساليب تدري العلوم" ط ،1دار الشروق للنشر والتوزيع ،ع َّمان
( )2000سالمة ،عبدالحافظ وأبو ريا،محمد "الحاسوب في التعليم"األهلية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
( )1995سيد  ,عبد الحليم فتح الباب" :الكومبيوتر في التعليم " ,عالم الكتب  ,القاهرة .
( )2005شاهين ،جميل وحطاب ،خولة " المختبر المدرسي ودوره في تدري العلوم " ،دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن .
( )2006الشايع ،فهد بن سليمان "واقع استخدام مختبرات العلوم المحوسبة في المرحلة الثانوية واتجاهات معلمي العلوم والطدالب نحوهدا " مجلنة جامعنة
الملك سعود ،مج.19
( )2009الشهري ,علي بن محمد بن ظافر الكلثمي "أثر استخدام المختبرات االفتراضية في إكساب مهارات التجارب المعملينة فني مقن ارر األحيناء لطنالب
الصف الثالث الثانوي بمدينة جدة"  ,رسالة دكتوراه غير منشورة ,كلية التربية ,جامعة أم القرى :مكة المكرمة .
( )2005صبري ،ماهر وتوفيق ،صالح الدين "التنوير التكنولوجي وتحديث التعليم" ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية :مصر.
( )1993طافش ،محمود " استخدام الحاسوب في األغراض التربوية "مجلة التربية اإلماراتية ،ع .105
( )2009الل ،زكريا بن يحيى " االتجاه نحو استخدام المختبرات االفتراضية في التعليم االلكتروني وعالقته ببعض القدرات اإلبداعية لدى عينة من
طالب وطالبات التعليم الثانوي في مدينة مكة المكرمة " ,المملكة العربية السعودية ,كلية التربية ،جامعة أم القرى ,مكة المكرمة.
( )2007المنتشري ،عبدهللا بن ناصر " واقع اسنتخدام المختبنر المدرسني فني تندري األحيناء بالمرحلنة الثانوينة بمحافظنة القنفنية التعليمينة فني ضنوء
آراء المعلمين والمشرفين ومحضري المختبرات المدرسية " رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة أم القرى :مكة المكرمة .
( )2007نوفل ،خالد محمود " برنامج مقترح إلكساب طالب قسم تكنولوجيا التعليم بعض مهارات إنتاج برمجينات الواقنع االفتراضني التعليمينة" رسدالة
دكتوراة ،كلية التربية النوعية ،جامعة عين شمس :جمهورية مصر العربية.

ثانيا ً -المراجع األجنبية:
(1976).Anderson, L. "An empirical investigation of individual differences in time to learn". Journal of Educational
Balmush. N ; Dumbravianu.R. (2005):" Virtual laboratory in optics" Third International Conference on
Multimedia and Information &Communication Technologies in Education june 7-10th,2005
(1998) Billings, D. & Halstead, J" Teaching in nursing" a guide for faculty.
(1999) Chu, K. C: "What are the benefits of a virtual laboratory for student learning". HERDSA Annual
International Conference, Melbourne, 12-15 July.
(2003) Dalgarno,b; Bishop,A & Bedgood Jr,D : The Potential of Virtual Laboratories for Distance Education
Science teaching : Reflections from The Development and Evaluation of a Virtual Chemistry Laboratory , Uni
Serve Science Improving Learning Outcomes Symposium Proceeding, Charles Sturt University .
"(2004( Davis, Niki / Compton, Lily"Chemistry: Blending Virtual andHome-based Labs
(1998) Firmeza, J. N. &, Ramos, M. S: “Designing a Distance Learning Teleproducts System Supported On The
Web”, AACE ED-MEDIA World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications.
(2003) Kovalchick ,Ann & Kara Dawson: Education and technology, printed on acid-free paper Manufactured in
)the United States of America. (p:518
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االسم
د /حمدي أحمد عبدالعزيز

مؤسسة العمل
كلية الدراسات العليا
جامعة الخليج العربي ،وكلية التربية – جامعة طنطا

البريد اإللكتروني
hamdyaaa@agu.edu.bh
yasmallah@hotmail.com

لدى أعضاء هيئة
المدينة

البالد

المنامة

مملكة البحرين

الملخص
هد ت ال ارسددا الليل ددا لد مسد المميرسدديت الد اجيج ددا ياللوجيليج ددا لد أ ضاءدديئ ه لددا اللد ر ا دوا ددا ال ارسدديت الاا ددي جيماددا ال اد
م أ لأث ر هذه المميرسيت يغ رهي من المل ات اللاا م ا

الاردد

يلل د

لغ ر ضي للس ن جمط الل ر ا المفءل .لللق د هدذا الفد ا ديب الديلدد د اد ا ض اة ملاد ة

األدادي للل د جمددط اللد ر ا األوثدر ًد يايو يمسدليأ المار ددا الد اجيج دا ياللوجيليج دا لد أ ضاءديئ ه لدا اللد ر ا .ي د لددب جدرائ ال ارسدا ااد ا جدا مددن
ضاءديئ ه لدا اللد ر ا دادج لجمفدي  )29اءدي ه لدا لد ر ا دجسددا لمث ددل ل دل لد
جيماا ال ا

 )%94مدن جمديل ضاءديئ ه لدا اللد ر ا دوا دا ال ارسديت الاا ددي

الاري .يلسلم هذه ال راسا ضهم لفي من ويجفدي الملييلدا األيلد – د لد ي اادب الديلدد -للل د جمدط اللد ر ا الم ديلخ لا ددرة الم اج دا

الد اجيج ا ياللوجيليج ا الالزما لللس ن جي ة المميرسيت اللاا م ا

مؤسسيت اللاا ب الايل ديليطن الارد  .ومدي سدات هدذه ال ارسدا لد

اد ا مق ديا

ديلاغا الارد ا لق يا ضجميط الل ر ا يال يرطا المفج ا الد اجيج ا ياللوجيليج ا لاءي ه لدا اللد ر ا .ي د ضهفدرت الجلديل ضن ضاءديئ ه لدا اللد ر ا دوا دا
ال ارسدديت الاا ددي جيماددا ال اد

الاردد

الليلددا ال ارسد ا) لد فب ياد مار د لوجيلدديج يد د اجيج

وددي وددين ملسد ه
ديي مددي د ددجفبل ومددي ضجفددب م اددين لد

لفء د ل جمددط الل د ر ا المددرنف الملو ددا ثددب جمددط الل د ر ا الملمروددز لدديل المددلاابل م ضن مميرسددلفب اللوجيليج ددا مددي

ددإل لوجيليج ددي الددلااب ا لولريج د

الملق مددا م لاوددا هددذا الدديا ل األمددر ال دذي ليجددخ مادده ليج دده امهلمدديب دفددذه القء د ا د المسددلقدل لءددمين امسددلمرار ا د للس د ن األ ائ الل ر س د
ياللوجيليج ل أ ضاءيئ ه لا الل ر ا .يمن الملي ع ضن سلف

طيع ود ر من الجيمايت الارد ا من جلديل هدذه ال ارسدا د

اد ا ددرام اللجم دا المفج دا

المسل اما ألاءيئ ه لا اللد ر ا لادلمون مدن ليه دا ضي مد لوجيليج دي اللااد ب ياللد ر خ ا لولريجد الماي درة لسدخ جمدط اللد ر ا المفءدل لد أ اءدي
ه لا الل ر ا يءدط يللس ن جي ة الل ر ا الجيما .
الكلمات الجوهرية :ض يل الل ر ا ياللوجيليج ي جمط الل ر ا جي ة الل ر ا ياللوجيليج ي ضاءيئ ه لا الل ر ا ليلا راس ا جيماا ال ا

الارد .

 .1مقدمة
تستمد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي أهميتها مما تقدمه من مخرجات تعليمية وبحثية تحقق متطلبات المجتمع المدني
وأسواق العمل في الحاضر والمستقبل القريب والبعيد .كما يقع عبء إعداد األجيال القادرة على قيادة المجتمعات العربية في
المستقبل على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمدارس حيث تهدف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى إنتاج نخبة
متميزة من العقول البشرية قادرة على تلبية احتياجات الدول واالرتقاء بنهضتها.
ومع التطور المستمر الذي تشهده النهضة التكنولوجية في القرن الحادي والعشرين واجهت مهنة التدريس بمؤسسات
التعليم العالي في الدول العربية صعوبة في تحديد وتفعيل أساس معرفي مشترك ومتميز ألعضاء هيئة التدريس .ويرجع هذا في
جزء منه ألن التدريس الجامعي  -وعلى النقيض من المهن األخرى التي تطورت خالل القرن العشرين  -أدير بواسطة قنوات
سياسية وبيروقراطية بدالً من أن يديره هيئات مهنية مشتغلة بوضع وتفعيل معايير للتدريس والتكنولوجيا قائمة على المعرفة
والفهم والممارسة الجيدة .ويؤكد دياز وآخرون ) (Diaz et al., 2009أن الجامعات في القرن الحادي والعشرين تحتاج أن تأخذ
بعين االعتبار برامج تطوير أعضاء هيئة التدريس بنفس الطريقة التي تراعى بها البرامج األكاديمية من أجل األجيال الرقمية
من المتعلمين في األلفية الثالثة.
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وتُعد ثورة تقنية المعلومات واالتصاالت ،وما نتج عنها من مصادر وأنظمة تعليمية إلكترونية مدخالً إلعادة النظر في
أساليب وأنماط التدريس والتدريب التقليدية لتتواكب مع تطلعات واحتياجات الجيل الحالي واألجيال المستقبلية بالمجتمعات
العربية ،التي تتعايش مع هذه التقنيات بشكل لحظي .ومع تنامي دور االقتصاد المعرفي الذي يستند على هذه الثورة المعلوماتية،
أصبح من الضروري التركيز على إعداد أجيال من المعلمين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي قادرين على نشر وإنتاج
وتوزيع واستخدام المعرفة بما يخدم طموحات التنمية البشرية (الحيلة.)2007 ،
إن بناء وتكوين مجتمعات المعرفة الجامعية القادرة على توظيف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ،وما نتج عنها من
أنظمة حديثة للتعلم اإللكتروني لخدمة التنمية الشاملة في المجتمعات العربية أمر يتطلب من المتخصصين في إعداد المعلم
الجامعي وتكوينه التفكير في تطوير برامج اإلعداد والتكوين من خالل تجريب مداخل حديثة لتأهيله وتدريبه ،وتزويده
بالمهارات والكفايات التي تساهم في زيادة قدرته على أداء مهامه الوظيفية الحالية والمستقبلية في بيئة تعليمية غنية بتجهيزات
وأدوات التعلم اإللكتروني ،وتراعي أبعاد ومعايير المعرفة البيداجوجية والتكنولوجية في الوقت ذاته (عبدالعزيز 2012 ،ب).
والمتابع لبرامج تدريب وتطوير األكاديميين يجد أنها تتوحد في الهدف وتتنوع في اإلطار العام للعمل وتندرج تحت
ثالثة محاور رئيسة هي تطوير مهارات التدريس ،والبحث ،وخدمة المجتمع .وعلى الرغم من الجهود المبذولة إال أن بعض
مؤسسات التعليم العالي ال زالت تشكو من تدني نمو األداء لمنسوبيها في دمجهم الفعّال للتكنولوجيا في التدريس ،كأحد
أبعاد/محاور النمو المهني للمعلم الجامعي .لذا كان البد من البحث عن استراتيجيات جديدة تسد الخلل في الثغرات الموجودة في
برامج التدريب والتنمية المهنية ،وتزيد من كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات العربية ،وتحسّن من فرص االعتماد
المؤسسي واألكاديمي لهذه المؤسسات.
وتساهم التنمية المهنيـة ألعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي في تطوير األداء طبقا ً للمداخل واألساليب
والتطبيقات الحديثة في التدريس ،وزيادة المشاركة والتفاعل مع البيئة ،ومقابلة االحتياجات الخاصة بالطالب باإلضافة إلى
تحديد الفروق الجوهرية بين التوقعات المستقبلية لألداء والخبرة الحالية لتحقيق الجودة في أداء أعضاء هيئة التدريس من خالل
تطبيقات وتصميمات جديدة في التدريس ،ومعارف ومهارات تكنولوجية جديدة ،وعالقات تفاعل جديدة مع الطالب .كما تساهم
التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي في تفعيل وتأكيد الذات المتميزة التي تعتبر أهم المنطلقات لتحقيق
الجودة الشاملة في التعليم العالي ،وتعتبر كذلك السبيل الوحيد للتطوير المنظومي ألداء مؤسسات التعليم العالي (الجبالي،
.)2003
وتتأثر الممارسات التدريسية سوا ًء أكانت جامعية أو قبل جامعية بمعتقدات وسلوكيات المعلم التي تنعكس في نمط
التدريس المفضل .فيمكن أن يوجه المعلم التدريس ليركز على المنهج الدراسي الرسمي ،ويمكن أن يوجه المعلم التدريس
ليتمركز حول الجو والمناخ االجتماعي التفاعلي ،كما يمكن أن يوجه المعلم التدريس ليتمركز حول المتعلم & Opdenakker
) .Van Damme, 2006كما أن المعتقدات التدريسية (حول التدريس) تُعد عامالً مهماً لدفع المعلم إلى تبني الطرق واألساليب
الجديدة لتطوير األداء ،أو التخلي عن األساليب التقليدية ،وهي بذلك من الجوانب الضرورية التي يجب قياسها من أجل تعديلها
أو تحسينها في حالة تأثر المعلم بهذه المعتقدات .ومعتقدات المعلم هي تلك العوامل الوجدانية التي تقود معرفة ومهارات المعلم،
وتجعله يتصرف بشكل تلقائي استجابة لهذه المعتقدات ،وهي بمثابة الدليل ما وراء المعرفي  Meta-Cognitive Guideالذي
يدفع المعلم إلى التبني أو التخلي عن بعض الممارسات التدريسية (عبدالعزيز 2012 ،ب).
ويرى ستيوارت وثورلو ) (Stuart & Thurlow, 2000أن فهم المعتقدات التي تشكل عملية اتخاذ القرار للمعلم،
خطوة أساسية في عملية إعداد المعلم وتكوينه أو تدريبه ،مما جعل العديد من الباحثين يركزون في اهتمامهم على المعتقدات
والتصورات ،التي تحث المعلمين على استخدام استراتيجيات تدريس أو تكنولوجيا معينة السيما أن تلك المعتقدات غالبا ً ما
تتشكل في وقت مبكر لدى العديد من المعلمين ،وتكون صعبة التغيير ،وربما تكون خاطئة وتحتاج إلى تعديل في بعض األحيان.
ومن هنا برزت أهمية الدراسة الحالية التي تسعى إلى تحديد الممارسات التكنولوجية والبيداجوجية ومدى تأثرها بنمط
التدريس لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية ،تمهيداً لوضع األطر والحلول والتوصيات الالزمة لتحسين برامج
التنمية المهنية المستدامة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية.

 .2مشكلة الدراسة
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على الرغم من سعي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالبلدان العربية إلى توظيف أعضاء هيئة تدريس من ذوي الكفاءة
التدريس والبحث وخدمة المجتمع ،إال أن تقارير هيئات الجودة واالعتماد المؤسسي واألكاديمي تشير – في كثير من الحاالت
ومنها جامعة الخليج العربي -إلى أنه توجد فجوة في األداء التكنولوجي والبيداجوجي لدى غالبية أعضاء هيئة التدريس .األمر
الذي يتطلب التدخل السريع لردم هذه الفجوة لتمكين هذه المؤسسات للحصول على رخصة االعتماد األكاديمي والمؤسسي.
ورغم تو افر محاوالت لتقديم برامج التنمية المهنية المستدامة ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الخليج العربي ،إال أن هذه
المحاوالت – في اعتقاد الباحث -ال تستند إلى أطر مرجعية تعكس أبعاد المعرفة البيداجوجية والتكنولوجية الالزمة لعضو هيئة
التدريس ،وتغطي أنماط التدريس التي من المتوقع توافرها لدى عضو هيئة التدريس .وأصبح هدف الحصول على مستند رسمي
(شهادة) يشير إلى حضور هيئة التدريس دورة تدريبية أو ورشة عمل هو غاية الغايات بالنسبة لعضو هيئة التدريس ،دون أن
يرتبط هذا باحتياجاته المهنية المتطورة .وعليه فالسؤال الرئيس الذي تطرحه الدراسة الحالية هو :هل تؤثر الممارسات
البيداجوجية والتكنولوجية لعضو هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي على تحسين أو تغيير نمط التدريس
المفضل لديه؟ أم هل يؤثر نمط التدريس المفضل لدى عضو هيئة التدريس بجامعة الخليج العربي على الممارسات البيداجوجية
والتكنولوجية له؟

 .3أسئلة الدراسة










ما مستوى المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج
العربي؟
ما نمط التدريس المفضل لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي؟
ما أثر اختالف مجال التخصص األكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي
على مستوى أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية؟
ما أثر اختالف الدرجة العلمية األكاديمية بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي على
مستوى أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية لديهم؟
ما أثر اختالف سنوات الخبرة بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي على مستوى
أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية لديهم؟
ما أثر اختالف مجال التخصص األكاديمي بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي
على نمط التدريس المفضل لديهم؟
ما أثر اختالف الدرجة العلمية األكاديمية بين أ عضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي على
نمط التدريس المفضل لديهم؟
ما أثر اختالف سنوات الخبرة بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي على نمط
التدريس المفضل لديهم؟
ما أثر مستوى المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية على أنماط التدريس لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الخليج
العربي؟

 .4فرضيات الدراسة
سعت الدراسة الحالية إلى التحقق من صحة الفرضيات التالية:
 يوجد تباين بين مستوى أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيدجواجية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا،
جامعة الخليج العربي يرجع إلى اختالف مجال التخصص األكاديمي لديهم.
 يوجد تباين بين مستوى أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيدجواجية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا،
جامعة الخليج العربي يرجع إلى اختالف الدرجة العلمية األكاديمية لديهم.
 يوجد تباين بين مستوى أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيدجواجية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا،
جامعة الخليج العربي يرجع إلى اختالف سنوات الخبرة لديهم.
 يوجد تباين بين أنماط التدريس المفضلة لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي يرجع
إلى اختالف مجال التخصص األكاديمي لديهم.
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يوجد تباين بين أنماط التدريس المفضلة لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي يرجع
إلى اختالف الدرجة العلمية األكاديمية لديهم.
يوجد تباين بين أنماط التدريس المفضلة لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي يرجع
إلى اختالف سنوات الخبرة لديهم.
يؤثر مستوى المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية في اختالف أنماط التدريس لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الخليج
العربي.

 .5أهمية الدراسة
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من كونها المحاولة األولى عربيا ً – في حدود علم الباحث – لبناء واستخدام مقياس عربي لتحديد
أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية ،وتحديد أنماط  /نمط التدريس المفضل لدى أعضاء هيئة التدريس بالتعليم الجامعي
بالتطبيق على جامعة الخليج العربي .كما تستمد الدراسة أهميتها من كونها تسعى لرصد وتصنيف الممارسات البيداجوجية
والتكنولوجية المستخدمة في التعليم الجامعي بالتطبيق على جامعة الخليج العربي .وقد تساهم الدراسة الحالية أيضاً في توجيه
برامج التوظيف وبرامج التنمية المهنية المستدامة ألعضاء هيئة التدريس في ضوء ما يمتلكونه من مستويات معرفية بيداجوجية
وتكنولوجية ،وما يفضلونه من أنماط تدريس ،مما قد يساعد في توفير المناخ األكاديمي الالزم لالعتماد المؤسسي .كما تساهم
الدراسة الحالية في تسليط الضوء على سبل تحسين األداء التدريسي وخاصة للمعلم الجامعي الجديد  Novice Facultyمن
خالل وضع التوصيات الالزمة لتهيئة المناخ التدريبي الالزم الحتضانه وتهيئته تهيئة أكاديمية وتدريسية مناسبة .كما وقد تساهم
الدراسة في توظيف أنماط التدريس المفضلة لدى المعلم الجامعي لتخدم أنماط التعلم لدى المتعلم مما قد يقلل من مشكالت
التفاعل ومشكالت إدارة الصفوف التعليمية الجامعية.

 .6اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1 .6أهمية المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية للمعلم الجامعي:
تستمد المعرفة التكنولوجية و البيداجوجية أهميتها من خصائص واهتمامات األجيال الرقمية من المتعلمين والمعلمين.
ونظراً النتشار وتنوع التقنية واستخدامهما في كافة المهام التعليمية ،فقد أصبح االهتمام باإلستراتيجيات التي من خاللها يجعل
التربويون اإلنترنت ،وأدوات الويب ( 2.0أدوات التعلم الرقمي) بيئة تعليمية جاذبة للطالب لتحقيق التعلم النشط والفعال .وقد
أدى ظهور برامج وأنظمة إدارة المقررات الدراسية ( )Course Management Systemsوإنتاج برامج وأنظمة تطبيقية
إلدارة التعلم والمحتوى اإللكتروني مثل  Blackboardو  Moodleإلى نقل البيئة الصفية من مكان محصور محدود الزمان
والمكان إلى بيئة صفية تفاعلية مهيأة للطالب في أي زمان ومكان لتغطي شريحة أكبر من الطالب.
لقد نتج عن التطور التكنولوجي وتطبيقات تكنولوجيا التواصل االجتماعي وأدوات الويب  2.0تغيراً في أدوار المعلم
الجامعي ،فلم يعد المعلم الجامعي مسئوالً فقط عن التخطيط للتدريس وتنفيذه وتقييمه بل امتد دوره ليكون مشاركاً فاعالً في محو
األمية التكنولوجية لدى المتعلمين ،والعمل على تعميق وإنتاج المعرفة التدريسية التي تناسب متغيرات وعناصر الموقف
التعليمي بصفة عامة ،والمتعلم بصفة خاصة (منظمة اليونسكو.)2012 ،
ولقد فتحت تكنولوجيا المعلومات الرقمية مورداً جديداً للتعليم والتعلم .فلقد أصبح التعليم اإللكتروني عن طريق
اإلنترنت وشبكة المعلومات الدولية ،واألجهزة النقالة ،وأدوات التواصل االجتماعي من ثوابت العصر ،وهو يحل محل الفصول
التقليدية ،ويغير من طرائق وأنماط التدريس ،وبه سيتمكن الطالب من تعلم ما يريدون وقتما يريدون وحينما يريدون ،وبالقدر
الذي يريدون واألكثر أهمية ،أنهم سيتمكنون من تقييم ما تعلموه .والتحول من الفصل التقليدي إلى التعلم من خالل اإلنترنت أو
الفصول االفتراضية  Virtual Classroomsوالفصول الذكية  ،Smart Classroomsوالفصول المقلوبة (المعكوسة)
 Flipped Classroomsسيغير حتما ً من شكل التفاعل واالتصال اإلنساني ،ومداخل وأنماط التعليم وأساليب التقويم
).(Thornburg, 1996; Abdelaziz, 2013
إن اإللمام بالمعرفة التكنولوجية و البيداجوجية يساهم في تغيير وتحسين مالمح النظام التعليمي الجامعي بعناصره
المختلفة .فعلى سبيل المثال تساهم المعرفة بتكنولوجيا المعلومات الرقمية في تغيير دور المعلم الجامعي – كأحد عناصر النظام
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التعليمي – من مجرد ناقل للمعلومات إلى معلم قادر على القيام بدور الميسر ،والموضح ،والمقوم ،والمرشد ،والمدرب ،والقائد
البناء .كما تساهم المعرفة التكنولوجية و البيداجوجية في اكتشاف أدوار جديدة للمتعلم فلم يعد المتعلم مجرد متلق للمعارف ،بل
أصبح يقوم بدور المستقصى ،والباحث ،والمكتشف ،والخبير في بعض األحيان .كل هذه المؤشرات تؤكد على أن عصر
المعلومات الرقمية أدى إلى تغيير في الممارسات والمعتقدات التربوية ،وأنماط التدريس التي كانت سائدة في الماضي القريب
حيث تتحدد مالمح الممارسات االجتماعية والتعليمية عبر العصور بأشكال االتصال السائدة ،وأن االنتقال من شكل اتصال آلخر
يُحدث قلقاً هائالً لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ،والمعلمين بالمدارس (عبدالعزيز 2012 ،أ).
وفي اآلونة الحديثة ،اهتمت بعض الجامعات بتنمية وتطوير المهارات األكاديمية والقيادية للموارد البشرية ،بينما
ركزت بعض الجامعات على تأهيل األعضاء الجدد من خالل برامج مكثفة قد تمتد إلى خمس سنوات وقامت أخرى بتفعيل دور
المرشد العكسي  Reverse Mentoringعن طريق تعيين أعضاء هيئة التدريس األحدث واألكثر كفاءة من الناحية التكنولوجية
لمساعدة أعضاء هيئة التدريس الكبار والعمل معهم بشكل تعاوني ،حيث يمكن للعضو األكبر توجيه عضو هيئة التدريس
األصغر لتقاليد المؤسسة والمعايير الثقافية والممارسات والخبرات الفريدة ،في حين يمكن أن يعرض عضو هيئة التدريس
األصغر النهج التربوية الجديدة والتكنولوجيات المستحدثة واألدوات التعليمية وطرق التوصيل )(Diaz et al., 2009

 2 .6أبعاد معرفة المعلم الجامعي:
يقدم األدب التربوي والسيكولوجي العديد من النماذج الالزمة لتحديد أبعاد معرفة المعلم بصفة عامة ،والمعلم الجامعي
بصفة خاصة .من هذه النماذج نموذج شولمان ) ،(Shulman, 1986حيث دعى شولمان إلى النظر إلى أبعاد معرفة المعلم على
أنها موجهة ومساعدة على الكشف واالستطالع ،وليست خريطة ثابتة لبنية معرفية محددة .كما أن معرفة المعلم تساعد على
تعزيز المنظور البنائي في التعلم ،الذي يعيد المتعلم إلى بؤرة االهتمام والتركيز.
وتعتبر معرفة المعلم التدريسية  Teacher’s Pedagogical Knowledgeأحد أهم مكونات اإلعداد والنمو المهني
للمعلم الجامعي .وتتنوع المعرفة التدريسية بتنوع األفراد ،والمواد التي يتعاملون معها في ممارستهم التعليمية اليومية حيث يقع
على عاتق عضو هيئة التدريس بالجامعات العديد من المهام التي يجب أن يؤديها لتحقيق األهداف األكاديمية والبحثية للجامعة
وللطالب .وفي هذا السياق يري كاوتشاك وإيجن ) (Kauchak & Eggen, 1998أنه ينبغي على عضو هيئة التدريس أن
يعرف المحتوى الذي يعلمه (المحتوى ،فلسفته ،أهدافه ،طبيعته) ،ويجب أن يعرف كيف ينقل هذا المحتوى إلى الطالب بطريقة
مفهومة ،أي معرفة محتوى التدريس والتكنولوجيا .كما يجب أن يفهم كيف يمكنه أن يساعد الطالب على التعلم (معرفة كيف
يتعلم اإلنسان وفقاً لنظريات التعلم ،وكيفية تقييم التعلم) .غير أن الفهم الكامل للعناصر واألبعاد السابقة ال يكفي الكتساب مهارات
التدريس ،بل على أعضاء هيئة التدريس أن يفهموا متى وكيف تكون أفعالهم التدريسية مناسبة للطالب ،في ضوء ما يمتلكونه
من أنماط مختلفة للتدريس.
واستناداً إلى ما سبق يمكن القول أن عملية اتخاذ القرارات التدريسية الفعالة تتوقف على معرفة وممارسات أعضاء
هيئة التدريس حول التعليم والتعلم ،والمحتوى التدريسي والتكنولوجي ،والمادة الدراسية ،وأنماط تقديمها أو توصيلها للمتعلم.
 1 .2 .6المعرفة البيداجوجية ألعضاء هيئة التدري :
إن ترتيبات كثيرة لمكونات القاعدة المعرفية للتدريس تنعكس في المعايير المهنية حديثة التطوير ،والبحوث وتطبيقات إعداد
المعلمين بصفة عامة ،والمعلم الجامعي بصفة خاصة ومتطلبات اإلجازة للممارسة مهنة التدريس بالجامعات .إن التفكير الحالي
في كل من هذه المجاالت يوضح اتفاق كبير حول المجاالت الرئيسية للمعرفة المطلوبة كأساس للتدريس المهني المالئم للمعلم أو
عضو هيئة التدريس .وقد بدأت المناقشات حول القاعدة المعرفية للتدريس بالتأكيد على أهمية مساعدة المعلمين المستقبليين في
تطوير موقف تأملي إزاء التدريس ،والمهارات المطلوبة لتقويم ودمج المعرفة ،وكذلك تقييم احتياجات المتعلمين ومتطلبات
السياق الصفي .ويصنف شولمان ) (Shulman, 1986عناصر المعرفة التدريسية للمعلم إلى:




المعرفة بالمحتوى.
المعرفة التدريسية ،بما في ذلك مبادئ واستراتيجيات تنظيم وإدارة الفصل.
المعرفة بالمنهج ،بما في ذلك المواد والبرامج والمقررات الدراسية.
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المعرفة بالمحتوى التدريسي ،وهو مزيج من المحتوى وأصول التدريس ،وشكالً خاصاً من الفهم المهني من جانب
المعلمين /أعضاء هيئة التدريس.
المعرفة بالمتعلمين وخصائصهم.
المعرفة بالسياقات التعليمية ،بما في ذلك خصائص الفصول والمدارس والجماعات والمجتمعات والثقافات.
المعرفة بالغايات واألهداف والقيم التعليمية وأصولها الفلسفية والتاريخية.

و نتيجة التساع هذه المجاالت فإن الحدود بينها نفاذة ،إذ أن فهم النمو والتطور اإلنساني (المعرفة حول المتعلمين) تؤثر
بوضوح على إدارة الفصل (المعرفة حول التدريس) وكذلك تقدير المجتمع والمعايير الثقافية للتفاعل االجتماعي (المعرفة حول
السياق الثقافي) (عبدالعزيز وقاسم .)2007 ،
هذا التصور للمعرفة والمهارات والميول التدريسية يتطابق إلى درجة كبيرة مع ذلك التصور الذي طورته الهيئة
القومية لمعايير التدريس المهني واتحاد دعم وتقييم المعلمين الجدد عبر الواليات National Council for Accreditation
) of Teacher Education (NCATEلتطوير معايير إجازة نموذجية متناغمة وواسعة حيث نظمت الهيئة القومية لمعايير
التدريس المهني تطوير معاييرها حول خمسة افتراضات رئيسة ،يوجد محتواها بشكل مفصل في منشورات الهيئة والمعايير
المكتوبة ) .(NCATE, 1996وهذه االفتراضات بإيجاز هي:






أن يكون لدى المعلم التزاما نحو الطالب وتعلمهم.
أن يعرف المعلم المواد التي يدرسها وكيف يدرس هذه المواد للطالب.
أن يكون المعلم مسئول عن إدارة ومتابعة تعلم الطالب.
أن يفكر المعلم بشكل منظم في ممارساته وأن يتعلم من الخبرة.
أن يكون المعلم عضواً في جماعات التعلم.

وقد وضع اتحاد تقييم ودعم المعلمين الجدد عبر الواليات المتحدة National Board for Professional
) Teaching Standards (NBPTSمعايير تقوم على األداء إلجازة المعلمين الذين يتفقون مع معايير الهيئة القومية لمعايير
التدريس المهني .توضح معايير االتحاد ما يجب أن يعرفه المعلمون الجدد وأن يكونوا قادرين على القيام به من أجل الممارسة
المسئولة ،وتنمية أنواع الخبرة األعمق التي تمكن من الممارسة البارعة ).(NBPTS, 1993
 2 .2 .6المعرفة التكنولوجية ألعضاء هيئة التدري :
إننا في حاجة إلى شيء ما يوضح لنا ليس فقط التكنولوجيا التي يجب أن نستخدمها ومتى نستخدمها ،ولكن أيضا كيف نجعل
الخبرات التكنولوجية ذات معنى للطالب ،وكيف يمكن ربط هذه المهارة والخبرات بالمعرفة التدريسية السابق اإلشارة إليها .كما
إن دمج التكنولوجيا في التدريس ي تضمن استخدام التكنولوجيا كأداة لتعزيز التعلم في محتوى قائم على تداخل الفروع المعرفية.
إن التكنولوجيا تمكن الطالب من التعلم بطرق لم تكن ممكنة في السابق .على أن الدمج الفعال للتكنولوجيا يتحقق عندما يتمكن
كل من أعضاء هيئة التدريس والطالب من اختيار أدوات التكنولوجيا لمساعدة أنفسهم في الحصول على المعلومات في وقت
قصير ،وتحليل وتركيب هذه المعلومات وتقديمها بشكل مهني .إن التكنولوجيا يجب أن تصبح جز ًءا متمماً لطريقة عمل الفصل
الدراسي ،على أن تكون متاحة شأنها شأن كل أدوات الصف األخرى.
وفي هذا السياق قدمت الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم International Society for Technology in
) Education (ISTEجزءاً مما نبحث عنه .فمن خالل مبادرة بتمويل من وزارة التعليم األمريكية ،قامت الجمعية وبالتعاون
مع عديد من المنظمات التعليمية بتطوير المعايير القومية للتكنولوجيا التعليمية للمعلمين National Educational
) . Technology Standards (NETSوهذه المعايير تتفق مع المعايير القومية للتكنولوجيا التعليمية لطالب ما قبل التعليم
الجامعي  ، K-12ويمكن تطبيقها على مؤسسات التعليم العالي .إن المعايير القومية للتكنولوجيا التعليمية لعام  2000للمعلمين
تمثل جزء من عملية تطورية بدأت عام  1993مع الطبعة األولى من "معايير كل المعلمين" التي أعدتها الجمعية القومية
لتكنولوجيا التعليم ).(ISTE, 2009
وإلى جانب ذلك فإن وثيقة المعايير القومية للتكنولوجيا التعليمية للمعلمين قدمت سيناريوهات ألنواع من أنشطة
التكنولوجيا التطورية (وفقا ً لمراحل ومستويات النمو) المدمجة التي يمكن أن تحدث في بيئة التعليم الجامعي لتلبية هذه المعايير.
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ويمكن أن تكون هذه السيناريوهات بمثابة بداية جيدة للمؤسسات التي ترغب في تحديد أبعاد المعرفة التكنولوجية الالزمة لدمج
التكنولوجيا في التعليم والتدريس.
ثمة أداة مشابهة لما نبحث عنه متاحة لبيئة التدريس الجامعي وهى المعايير القومية لتكنولوجيا التعليم .لقد جمع مشروع
المعايير القومية لتكنولوجيا التعليم بالواليات المتحدة مساهمين عديدين في التعليم قبل الجامعي والجامعي لتطوير معايير
وتوقعات التكنولوجيا ،إلى جانب التأكيد على الدمج وتأكيد تعلم الطالب .وفى هذا المشروع تم تطوير خمسة معايير أساسية،
يمكن أن تعكس أبعاد المعرفة التكنولوجية للمعلم الجامعي ).(NETS, 2009









العمليات والمفاهيم األساسية:
 أن يظهر أعضاء هيئة التدريس فهما ً سليماً لطبيعة وعمل أنظمة التكنولوجيا. أن يكون أعضاء هيئة التدريس أكفاء في استخدام التكنولوجيا.القضايا االجتماعية واألخالقية واإلنسانية:
 أن يفهم أعضاء هيئة التدريس القضايا األخالقية والثقافية والمجتمعية المرتبطة بالتكنولوجيا. أن يمارس أعضاء هيئة التدريس االستخدام المسئول ألنظمة تكنولوجيا التعليم والمعلومات والبرمجيات. أن يطور أعضاء هيئة التدريس اتجاهات إيجابية نحو اسدتخدامات التكنولوجيدا التدي تعدزز الدتعلم مددى الحيداة والتعداونواالهتمامات الشخصية واإلنتاج.
أدوات اإلنتاج التكنولوجي:
 أن يستخدم أعضاء هيئة التدريس أدوات التكنولوجيا لتعزيز التعلم وزيادة اإلنتاج ودعم االبتكار. أن يستخدم أعضاء هيئة التدريس أدوات اإلنتاج للتعاون في بناء النماذج المعززة تكنولوجياً وإعداد المنشدورات وإنتداجاألعمال االبتكارية األخرى.
أدوات االتصاالت والبحث التكنولوجية:
 أن يستخدم أعضداء هيئدة التددريس االتصداالت عدن بعدد للتعداون والنشدر والتفاعدل مدع األقدران والخبدراء وغيدرهم مدنالجمهور المستهدف.
 أن يستخدم أعضاء هيئة التدريس وسائط وصي عديدة لتوصيل المعلومات واألفكار بكفاءة للجمهور المتنوع. أن يستخدم أعضاء هيئة التدريس التكنولوجيا في تحديد وتقويم وجمع المعلومات من مصادر متنوعة. أن يستخدم أعضاء هيئة التدريس أدوات التكنولوجيا لمعالجة البيانات ووضع النتائج في تقارير. أن يقيم أعضاء هيئة التدريس ويختاروا مصادر معلومات جديدة وتجديدات تكنولوجية بنا ًء علدى مالئمدة هدذه المصدادروتلك التجديدات للمهام المحددة التي يتعاملون معها.
أدوات حل المشكالت التكنولوجية وصنع القرار التكنولوجي:
 أن يستخدم أعضاء هيئة التدريس مصادر التكنولوجيا لحل المشكالت وصنع القرارات الواعية. -أن يوظف أعضاء هيئة التدريس التكنولوجيا في تطوير إستراتيجية لحل المشكالت في العالم الواقعي.

وقد أجرى هوفر ) (Hofer, 2003دراسة استهدفت معرفة كيف تم اسدتخدام معدايير تكنولوجيدا التعلديم المعددة مدن قبدل
الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التربية  ISTEوالمتبناة من قبدل االتحداد القدومي العتمداد بدرامج المعلدم  ،NCATEوقدد أجريدت
هذه الدراسة على مؤسسة تم منحها جائزة في تطبيق تلك المعايير .وبصفة أكثر تحديداً ،فقد سدعت الدراسدة لتحديدد أي المقدررات
التي تقدم في برنامج إعداد المعلم استفادت من تطبيق تلك المعايير ،وكيف تم تدريس المفاهيم والتطبيقات التكنولوجية ،وكيدف تدم
دمج التطبيقات التكنولوجية في التطبيقات التربوية ،وما المعوقات والحوافز وعوامل الدعم التي أثرت في عمليدة التنفيدذ؟ لتحقيدق
هذا الهدف ،تم إخضاع سبعة برامج من برامج إعداد المعلم التي سبق لها الحصول علدي جدائزة فدي تطبيدق المعدايير للتحليدل مدن
خالل مزيج من طرق التحليل .فقد قام الباحث بتحليل المستندات التي قدمتها كل مؤسسة /برنامج للتحكيم للحصول على الجدائزة.
وأثندداء التحليددل تددم اسددتخراج ثددالث قضددايا عامددة هددي )1 :اسددتخدمت البددرامج التددي تددم إخضدداعها للتحليددل طرق داً مختلفددة لدددمج
التكنولوجيا في المقررات التي تقدم من خاللها ،يشترك في ذلك المقررات اإلجبارية واالختيارية  )2أن مقرر تكنولوجيدا التعلديم
ال يركز فقط على المهارات التقنية ،بل التطبيقية أيضاً  )3يمثل الدعم المؤسسي دوراً حيوياً في تطبيق المعايير.
كمددا أجددرى سددتودارت ) (Stoddart, 2006دراسددة اسددتهدفت تحديددد مدددى اسددتجابة المؤسسددات التعليميددة للتوجهددات
الحديثة في التعليم .وتتمثل هذه التوجهات في )1 :زيادة دمج التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم  )2حركة بناء المنداهج القائمدة
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على المعايير  ) 3التحول إلى استخدام أشكال التقويم الواقعي لكل من المعلم والمتعلم .كما تطرقدت الدراسدة إلدى معرفدة كيدف تدم
تطوير واستخدام ملفات اإلنجاز اإللكترونية في تجويد عملية التعليم في المسدتوى الجدامعي ألحدد بدرامج إعدداد المعلدم المعروفدة.
وقد استخدم الباحث طرق البحث النوعي للتحقق من فاعلية ملفات اإلنجاز باعتبارهدا )1 :أداة مدن أدوات التقيديم األصديل لدألداء
 )2بيئة تعليمية مالزمة لتوظيف التكنولوجيا في الدتعلم  )3وسديلة ذات قيمدة لتددعيم المعرفدة والمهدارات المهنيدة للمعلدم وتحقيدق
التنمية المهنية المستدامة له.

 3 .6أبعاد المعرفة بالمحتوى التكنولوجي والبيداجوجي للمعلم الجامعي:
تستخدم التكنولوجيا في التعليم من أجل جذب المتعلم وتيسير عمليتي التعليم والتعلم ،وألجل هذا فقد اهتم الباحثون برسم األطر
النظرية والمنهجية لتكنولوجيا التعليم ،والممارسات المرتبطة باستخداماتها التي تجعل من المعلم قائداً متمكناً من استثمار
اإلمكانات التكنولوجية في إنتاج أفضل المخرجات التعليمية ،وأثمرت هذه األبحاث عن مفهوم المعرفة بالمحتوى وأصول
التدريس والتكنولوجي  TPCKوهو اختصار لمصطلح  Technological Pedagogical Content Knowledgeويكتب
أحيانا ً  TPACKاختصاراً لمصطلح . Technological Pedagogical Content and Knowledge
والمعرفة بالمحتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا هي إطار نظري رسمه كالً من ميشرا وكوهلر & (Mishra
) Koehler, 2006كأساس معرفي يحتاجه المعلمون لدمج التقنية في تعليمهم حيث يرون أن االستخدام التربوي المدروس
للتكنولوجيا يتطلب تطوير نظام معرفي مركب وواقعي (الجبر.)2012 ،
ولقد أجرى الكثير من المهتمين بالتعليم والتعلم دراسات متنوعة من أجل إرساء قواعد هذا المفهوم كما نادت نتائج هذه
الدراسات بتعزيز هذه المعرفة لدى المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في كافة مراحل التعليم العام والتعليم العالي ولجميع
التخصصات حيث يعتقد كيني وآخرون ) (Kenney, Banerjee, & Newcombe, 2010أنه عند توضيح العالقات بين
المحتوى والتكنولوجيا وأصول التدريس سيصبح المعلمون أكثر استعداداً للتعلم واستخدام التكنولوجيا في فصولهم الدراسية.
ويرى كوهلر وميشرا ) )Koehler & Mishra, 2009أن تنمية المعرفة بالمحتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا لدى
المعلمين أمر حاسم من أجل تدريس فعّال باستخدام التكنولوجيا ويوافقهم شين وآخرون ) (Shin et al., 2009بأن إدراك
المعلمين للمعرفة بالمحتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا هو أمر مهم لتحقيق نجاح دمج التكنولوجيا بالتعليم.
ناقش كوهلر وميشرا ) (Koehler & Mishra, 2009المعرفة بالمحتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا TPCK
كإطار لمعرفة المعلم عند دمج التكنولوجيا بالتعليم ،وهذا اإلطار مبني على فكر شولمان للمعرفة بالمحتوى وأصول تدريسه
) Pedagogical Content Knowledge (PCKالسابق اإلشارة إليه .ويذكر الباحثان أنه في صلب التدريس الجيد باستخدام
التكنولوجيا هناك ثالثة عناصر أساسية لبيئة التعلم وهي :المحتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا وهي تمثل القواعد المعرفية
األساسية لمعرفة المعلم باإلضافة إلى العالقات فيما بينها ،وتش ّكل األساس إلطار المعرفة بالمحتوى وأصول التدريس
والتكنولوجيا .وقد مثّل الباحثان هذه المعارف الثالث بدوائر متداخلة تؤلف نظاما ً من سبع قواعد معرفية نمذجت في الشكل
التالي.
شكل  :1أبعاد المعرفة التكنولوجية والتدريسية
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وتبسيطاً لهذا الشكل ،يرى كوهلر وميشرا ) (Koehler & Mishra, 2009أن معرفة المعلم تتألف من :








المعرفة بالمحتوى :Content Knowledgeوهي معرفة المعلم للمادة التي يفترض تعليمها أو تعلمها.
المعرفة بأصول التدري  :Pedagogical Knowledgeوهي معرفة المعلم العميقة بعمليات وممارسات وأساليب
التعليم والتعلم.
المعرفة بالتكنولوجيا  :Technology Knowledgeوهي المعرفة التي تمكن المعلم من إنجاز مهام مختلفة متنوعة
باستخدام التكنولوجيا ،ومن تطوير طرق مختلفة إلنجاز مهمة مخطط لها.
المعرفة بالمحتوى وأصول تدريسه  :Pedagogical Content Knowledgeوهي معرفة أصول التدريس التي
يمكن تطبيقها لتدريس محتوى معين.
المعرفة بالمحتوى والتكنولوجيا  :Technological Content Knowledgeوهي فهم كيف يمكن أن يؤثر كالً
من التكنولوجيا والمحتوى أحدهما باآلخر.
المعرفة بالتكنولوجيا وأصول التدري  :Technological Pedagogical Knowledgeوهي فهم كيف يمكن
للتعليم والتعلم أن يتغير عند استخدام التكنولوجيا بطرق معينة ،وهذا يتضمن معرفة اإلمكانات التربوية والقيود لعدد
من أدوات التكنولوجيا من حيث صلتها بضبط وتطوير استراتيجيات وأساليب تدريس مناسبة.
والتكنولوجيا Technology, Pedagogy, and Content
المعرفة بالمحتوى وأصول التدري
ً
 :Knowledgeوهي الفهم الناشه من تفاعل كال من "المعرفة بالمحتوى" و"المعرفة بأصول التدريس" و"المعرفة
بالتكنولوجيا".

ويعتبر كوهلر وميشرا ) (Koehler & Mishra, 2009أن المعرفة بالمحتوى وأصول التدريس
والتكنولوجيا TPCKهي أساس للتدريس الفعّال باستخدام التكنولوجيا ،وهو يتطلب إدراك كيفية تمثيل المفاهيم باستخدام
التكنولوجيا واألساليب التربوية التي تستخدم التكنولوجيا بطرق بنائية لتعليم المحتوى ،ومعرفة ما الذي يجعل المفاهيم صعبة أو
سهلة التعلم ،وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تحل بعض المشاكل التي تواجه الطالب باإلضافة إلى إدراك المعارف السابقة للطالب
والنظريات المعرفية ،ومعرفة كيف تُستخدم التكنولوجيا للبناء على المعارف السابقة ولتطوير المعارف الجديدة أو لتقوية
المعارف القديمة .كما ويرى الباحثان أن المعرفة بالمحتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا TPCKتسمح للمعلمين والباحثين
ومربي المعلمين بتغيير الطرق التي تعامل التكنولوجيا كـ"إضافة" إلى التركيز مرة أخرى وبطريقة حيوية على العالقة بين
التكنولوجيا والمحتوى وأصول التدريس عندما تلعب أدوارها في سياق الصف ويؤكد الباحثان أن إطار المعرفة بالمحتوى
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وأصول التدريس والتكنولوجيا يق ّدم عدداً من فرص ترقية البحث في تعليم المعلمين ،والتطوير المهني للمعلمين ،واستخدام
المعلمين للتكنولوجيا.
إن المعرفة بالمحتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا  TPCKليست نموذجاً للتطوير المهني فقط ،بل إطاراً لمعرفة
المعلم ،وعلى هذا النحو ربما تكون مفيدة للذين يخططون للتطوير المهني للمعلمين ،حيث تلقي الضوء على ما يحتاج المعلمون
لمعرفته عن كالً من التكنولوجيا وأصول التدريس والمحتوى وعالقاتهم المتبادلة كما أن إطار المعرفة بالمحتوى وأصول
التدريس والتكنولوجيا  TPCKال يحدد كيفية تحقيقها ،إال أن إدراكه يوفر العديد من الطرق الممكنة لتطوير هذه المعرفة
) .(Harris, Mishra, & Koehler, 2009كما اقترحت هذه الدراسة مشاركة النطاق الكامل ألنماط من األنشطة المبنية على
المعرفة بالمحتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا ،والمحددة بالمحتوى كبديل لطرق التطوير المهني القائمة وشرحوا كيف
يمكن لهذه الطريقة مساعدة المعلمين وجهود مربي المعلمين لدمج التكنولوجيا بنجاح وأصالة واستنتجوا أنه من المهم أن يكون
التطوير المهني للمعلمين القائم على المعرفة بالمحتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا مرنا ً وشامالً بدرجة كافية الستيعاب
النطاق الكامل لفلسفات التعليم وأنماطه وطرقه ).(Harris, Mishra, & Koehler, 2009
ومن جانب آخر توصلت دراسة جوزي وروهرج ( )Guzey & Roehrig, 2009إلى نتائج تزوّ د مصممي برامج
التطوير المهني باقتراحات تهدف إلى تحسين نمو المعرفة بالمحتوى وأصول التدريس والتكنولوجيا لدى معلمي العلوم ،كما
أشارت الدراسة إلى أن البرامج المطورة بطريقة جيدة والتي توفر الفرص للمعلمين المشاركين لبناء وبقاء "مجتمعات التعلم"
لها آثار إيجابية على دمج معلمي العلوم للتكنولوجيا ،وتؤكد أن الدعم المستمر أساسي لمساعدة المعلمين على التغلب على قيود
دمج التكنولوجيا .كما تقترح النتائج أنه يتوجب على المعلمين التأمل في ممارساتهم الصفية من أجل دمج التكنولوجيا والتقصي
في تدريسهم بصورة أكثر فعالية تساعدهم على أن يروا أثر التكنولوجيا على تعلم الطالب وبالتالي سيتمكنون من تعديل
ممارساتهم بشكل مستمر.

 4 .6أنماط التدري :
يوجد خلط شائع بين التربويين فيما يخص أنماط التعلم وأنماط التدريس ،فعندما يُسأل البعض منهم عن نمط التدريس المفضل
لديه ،نجد إجابات متفاوتة بينهم ،حيث يظن البعض أن نمطه التدريسي هو النمط البصري أو الحركي أو السمعي .وقد يصنفها
البعض إلى أنماط للذكاء البصري ،ال حركي ،المنطقي الرياضي ،الموسيقي ،أو االجتماعي ،والشخصي كما ورد في نموذج
جاردنر للذكاءات المتعددة .ومن الجلي أن األنماط السابقة هي أنماط للتعلم وليس للتدريس ،وترتبط بالخصائص والسمات
الفردية للمتعلم وليس للمعلم .وفي بعض األحيان يشير البعض إلى نوع وطبيعة طريقة التدريس المفضلة له كالمحاضرة أو حل
المشكالت أو مداخل التدريس المتعارف عليها تربويا ً وسلوكياً ،مثل مدخل التدريس المباشر ،أو التدريس غير المباشر .كما وقد
يستخدم البعض بعض المراحل المهنية مثل معلم جديد أو متتلمذ أو متميز أو فخري ،ليشير إلى نمط التدريس لديه .وسوف
تساهم الدراسة الحالية في تخفيف وتصويب هذا الخلط الشائع للتصور البديل حول نمط التدريس.

 1 .4 .6مفهوم نمط التدري :
يشير األدب التربوي والنفسي إلى أن نمط التدريس هو مجموع السلوكيات الشاملة التي تؤثر في قرارات ومعتقدات المعلم
البيداجوجية (التدريسية) ،وتستمر ألطول فترة ممكنة لدى المعلم ،حتى تتحول هذه السلوكيات إلى ممارسات وعادات يومية
يمارسها المعلم بشكل مستمر عندما يعرض أو يقدم أو يق ّوم موقف التدريس (Mohanna, Cottrell, Wall, & Chambers,
) .2007إن قدرة المعلم على فهم وتوصيف نمط التدريس المفضل لديه سوف يحول الممارسات الصفية من الفقر البيداجوجي
” “Pedagogy of povertyإلى الثراء والتنوع البيداجوجي ”.(Tomlinson, 2005) “Pedagogy of plenty

 2 .4 .6تصنيف أنماط التدري :
يصنف األدب التربوي أنماط التدريس إلى ستة أنماط رئيسية تعكس خاصية مهيمنة لسلوك المعلم التدريسي ،وهذه األنماط هي:
نمط المعلم المرن/المتكيف ،نمط المعلم الموجه بالمتعلم ،نمط المعلم الموجه بالمنهج الرسمي ،نمط المعلم الموجه بالحقائق
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التعليمية المستقلة ،نمط المعلم الجماهيري ،ثم نمط المعلم أحادي الوجهة أو السلوك & (Mohanna, Cottrell, Wall,
) .Chambers, 2011وتبسيطا ً على القراء والباحثين ،يقدم الباحث وصفا ً مختصراً لكل نمط من هذه األنماط فيما يلي:
 نمط المعلم المر  /المتكيف : The all-round flexible and adaptable teacher
في هذا النمط يوظف المعلم كثير من المهارات ،وبإمكانه التدريس للطالب الجدد والمتقدمين في المراحل التدريسية ،ولديه
وعي كاف بالبيئة والمناخ التعليمي الذي يؤثر في التدريس والمتعلمين.


نمط المعلم الموجه بالمتعلم :The student-centered, sensitive teacher
يتمركز ه ذا النمط حول المتعلم ،ويفضل التدريس للمجموعات الصغيرة ،ويوظف العواطف والمجال الوجداني في تفعيل
التدريس ،كما يفضل األلعاب التعليمية والدراما ويوظفها في التدريس ،وال يفضل هذا النمط تقديم عروض تعليمية مباشرة
وثابتة (خطية).



نمط المعلم الموجه بالمنهج الرسمي :The official curriculum teacher
هذا النمط من المعلمين معد إعداداً جيداً ،ومعتمد ،ولديه وعي كلي بمجاالت وأبعاد المنهج الرسمي ،ولديه أهداف خارجية
حقيقية حول المنهج المدرسي.



نمط المعلم الموجه بالحقائق التعليمية المستقلة/الواضحة :The straight facts no nonsense teacher
في هذا النمط يفضل المعلم تدريس الحقائق التعليمية الواضحة عن طريق الحديث المباشر ،كما يركز على تدريس
مهارات محددة ،وال يحبذ االنخراط في مواقف تعليمية متعددة األهداف/النواتج.



نمط المعلم الجماهيري :The big conference teacher
في هذا النمط يفضل المعلم تقديم محاضرات عامة ألعداد كبيرة من المتعلمين ،وال يفضل التعامل مع متعلم واحد أو
مجموعة صغيرة من المتعلمين.



نمط المعلم أحادي الوجهة/السلوك :The one-off teacher

في هذا النمط يفضل المعلم تقديم مهام تعليمية مخططة وبسيطة ،لمتعلم واحد ،وال يحبذ متابعة المتعلم في تنفيذ مهام التعلم.
ولقد تم تحديد هذه األنماط ،استناداً إلى دراسة قام بها فريق عمل من جامعة ستفوردشاير عن طريق إعداد مقياس
التقييم الذاتي ألنماط التدريس المفضلة لدى أعضاء هيئة التدريس The self evaluation tool: Staffordshire
) ،Evaluation of Teaching Styles (SETSاحتوى هذا المقاس على ( )24فقرة تعكس األنماط الستة للتدريس السابق
اإلشارة إليها ) ،(Mohanna, Chambers, & Wall, 2007ويتم تقدير االستجابة على هذا المقياس على سلم تقدير خماسي
يعكس مدى الموافقة أو عدم الموافقة على كل فقرة من فقرات المقياس ،ثم يتم رصد وتجميع االستجابات على كل نمط ،ووضعها
في شكل سداسي يظهر النمط المهيمن أو األكثر تفضيالً لدى المستجيب .وقد تم االستعانة بهذا المقياس واعتماده في الدراسة
الحالية لتحديد أنماط التدريس لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الخليج العربي الذين تم تطبيق الدراسة عليهم ،بعد التأكد من
خصائصه السيكومترية.
وفي البيئة العربية ،استخدمت دراسة عائشة الحسين ) (Alhussain, 2012هذا المقياس لتحديد نمط التدريس
المفضل لدى معلمي اللغة اإلنجليزية بجامعة األميرة نوره بالمملكة العربية السعودية ،وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى عالقة
نمط التدريس المفضل وفقاً لمقياس ) (SETSببعض المتغيرات األساسية لدى معلم األدب اإلنجليزي واللغويات بجامعة األميرة
نوره .وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن معلم األدب اإلنجليزي يميل إلى تفضيل نمط المعلم المرن /المتكيف ،ونمط المعلم
المتمركز حول المنهج الرسمي بينما يفضل معلم اللغويات نمط مختلط من أنماط التدريس يجمع بين نمط المعلم المرن والمعلم
الموجه بالحقائق التعليمية  ،ونمط المعلم الجماهيري .ولم تتوصل هذه الدراسة إلى وجود ارتباط بين العمر وسنوات الخبرة ونمط
التدريس لدى معلم اللغات.
كما صنف جارفز ) (Jarvis, 1985أنماط التدريس إلى ثالثة أنماط رئيسة هي )1( :النمط الشارح “a didactic
” ، styleويظهر في تحكم المعلم في سياق التدريس ،من خالل االقتصار على تقديم المحاضرات وتدوين المالحظات من قبل
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المتعلم ( )2النمط السقراطي (الحواري)  ،Socratic styleويظهر في قدرة المعلم على توجيه األسئلة المتتالية ثم تدوين
وتصويب استجابات الطالب ثم ( )3النمط البنائي ” ،“facilitative styleويظهر في قدرة المعلم عل تيسير وتهيئة مناخ
وبيئة التعلم لجعل المتعلم مسئوالً عن عملية التعلم.
كما يصنف البعض أنماط التدريس إلى نمطين أساسيين هما :نمط التدريس الخطي أو اللحظي re-productive
 ،teaching styleونمط التدريس المنتج  .productive teaching styleويتمركز النوع األول حول المهام التعليمية التي
يقدمها المعلم حيث يقدم المعلم مهام التعلم مهمة تلو األخرى ويقوم المتعلم بتدوين المالحظات بشكل لحظي وممارسة االستجابة
عن هذه المهام بعد أداء المعلم لها بينما يتمركز النمط الثاني حول الموقف المشكل في التعلم ،ويتضمن حلوالً متنوعة يسعى
المتعلم إلى اكتشافها بمساعدة المعلم ).(Hein et al., 2012
ويتأثر نمط التدريس بمعتقدات ودافعية المعلم حول التدريس ،وأسلوب/نمط المعالجة المعرفية .في هذا السياق توصلت
دراسة هين وآخرون ) (Hein et al., 2012إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا ً بين نمط التدريس والدافعية الداخلية لدى
معلمي التربية الرياضية حيث أشارت هذه الدراسة إلى أن معلمي التربية الرياضية ذوو وجهة الضبط والدافعية الداخلية يميلون
إلى استخدام أنماط تدريسية منتجة وفعالة في الموقف التدريسي .وفي نفس السياق توصلت دراسة إيفان وهاركنز و يانج
) (Evans, Harkins, & Young, 2008إلى وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا ً بين نمط التدريس والنمط المعرفي لدى
المعلمين بالمدارس الكندية.
ومن الجدير بالذكر أن أنماط التدريس تختلف عن مراحل نمو المعلم التي أشارت إليها ستيفي وآخرون (Steffy et
) ، al., 2000حيث صنفت ستيفي مراحل نمو المهني للمعلم إلى ستة مراحل رئيسة هي :المعلم الجديد The Novice
 ،Teacherوالمعلم المتتلمذ  ،The Apprentice Teacherوالمعلم المحترف  ،The Professional Teacherوالمعلم
الخبير  ،The Expert Teacherوالمعلم المتميز  ،The Distinguished Teacherثم المعلم الفخري The Emeritus
.Teacher
ونستنتج مما سبق أن تحديد أنماط التدريس ،وأنماط المعالجة المعرفية المفضلة لدى المعلم بصفة عامة ،والمعلم
الجامعي بصفة خاصة أمر يساهم في توجيه برامج تعليم وتوجيه الكبار وفقا ً لنظرية تعليم الكبار  Andragogyونظرية توجيه
الذات  ، Self- determination Theoryوتحقيق التنمية المهنية المستدامة لدى المشتغلين بمهنة التعليم على كافة مستوياته.
ومن خالل معرفة وقياس أنماط التدريس ،وأبعاد المعرفة البيداجوجية والتكنولوجية ،يمكننا توجيه وترشيد االستثمار المخصص
لبرامج التنمية المهنية بالتعليم الجامعي ،وخاصة ما يتعلق منها بمهارات وكفايات التدريس والتكنولوجيا.

 5 .6مفهوم العمر البيداجوجي والتكنولوجي:
استناداً إلى ما سبق ،يع ّرف الباحث العمر البيداجوجي والتكنولوجي في الدراسة الحالية بأنه عملية تعكس الممارسات والخبرات
البيداجوجية والتكنولوجية التي يمتلكها ويقوم بها عضو هيئة التدريس بشكل مستمر في أثناء التفاعالت الصفية وغير الصفية.
وال يقتصر العمر البيداجو جي والتكنولوجي على عدد سنوات الخبرة ،بل يمتد ليشمل جودة الممارسة واالستمرار في تطويرها
كلما تطلب األمر ذلك.

 .7منهجية وإجراءات الدراسة
 1 .7منهج الدراسة:
انتهجت الدراسة الحالية منهج البحث الوصفي التحليلي القائم على دراسة الحالة ،من خالل جمع ورصد البيانات الميدانية
الالزمة للتحقق من صحة فرضيات الدراسة ومن ثم اإلجابة عن السؤال الرئيس واألسئلة الفرعية للدراسة.
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 2 .7بيئة الدراسة:
تمثلت بيئة الدراسة الحالية في جامعة الخليج العربي ،مملكة البحرين .وهي جامعة إقليمية تأسست عام  1980بالتعاون بين دول
مجلس التعاون الخليجي ،وتتخذ من مملكة البحرين مقراً دائما ً لها .وتحتوي جامعة الخليج العربي على كليتين أساسيتين هما:
كلية الطب والعلوم الصحية ،وكلية الدراسات العليا .وتمنح كلية الطب درجة البكالوريوس في الطب والعلوم الصحية ،بينما تمنح
كلية الدراسات العليا درجتي دبلو م الدراسات العليا والماجستير في تسع تخصصات علمية ،ودرجة الدكتوراه في تخصص تربية
الموهوبين .وتنقسم مجاالت الدراسة بكلية الدراسات العليا إلى مجالين :مجال دراسات علوم الحياة والبيئة وإدارة التقنية ،ومجال
الدراسات التربوية.

 3 .7مجتمع الدراسة:
مجتمع الدراسة ا لحالية هو جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين بجامعة الخليج العربي ،مملكة البحرين خالل العام الدراسي
 ، 2014-2013الفصل األول ،ويبل حجم أعضاء هيئة التدريس من العالمين بدوام كامل بجامعة الخليج العربي أثناء جمع
البيانات الدارسة حوالي ( )95عضو هيئة تدريس بكليتي الطب والدراسات العليا القوام األكاديمي األساسي للجامعة.

 4 .7عينة الدراسة:
تمثلت عينة الدراسة الحالية (الحالة الدراسية) في كافة أعضاء هيئة التدريس العاملين بكلية الدراسات العليا بمجالي إدارة التقنية
والدراسات التربوية ،في أثناء إجراء هذه الدراسة .ويبل إجمالي حجم عينة الدراسة ( )40عضو هيئة تدريس من ذوي الدوام
الكامل بكلية الدراسات العليا ،تم استثناء عدد ( ) 5أعضاء هيئة تدريس من برنامج التعليم والتدريب عن بعد من العدد الكلي
للعينة وذلك الرتباط تخصصهم األكاديمي بموضوع الدراسة الحالية ،وعضو هيئة تدريس من برنامج التقنية الحيوية ،وعضو
هيئة تدريس من برنامج تربية الموهوبين ،نظراً لسفرهم أثناء جمع البيانات .وبالتالي يصبح حجم عينة الدراسة األصلي ()33
عضو هيئة تدريس من كلية الدراسات العليا ،شارك منهم في االستجابة عن أدوات الدراسة عدد ( )32عضواً من إجمالي
أعضاء هيئة التدريس وقت جمع البيانات تم استبعاد عدد ( )3عضو هيئة تدريس من هذا العدد لعدم استكمالهم لالستجابة عن
أدوات الدراسة وأصبح العدد الفعلي لعينة الدراسة ( )29عضو هيئة تدريس أي بنسبة استجابة (مشاركة) تصل إلى  .%94وقد
تم االقتصار على أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا دون أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والعلوم الصحية ،وذلك
لسهولة ج مع البيانات ،وخاصة ألن كافة أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا يتحدثون اللغة العربية كلغة أم كما أنهم
متعددي الجنسية ،وبالتالي يوجد تنوع في الخلفية الثقافية لهم ،مما قد يثري نتائج البحث فالبعض منهم يحمل الجنسية المصرية
والبعض منهم يحمل الجنسية األردنية ،والجنسية التونسية ،والمغربية ،والسورية ،والسودانية ،هذا فضالً عن أعضاء هيئة
التدريس من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق .ويوضح الجدول التالي توزيع عينة الدراسة بحسب الجنسية ومجال
التخصص ،والدرجة العلمية.
جدول  :1توزيع عينة الدراسة حسب الجنسية ومجال الدراسة والدرجة العلمية
الجنسية ومجال
الدراسة
أستاذ
دكتور
الدرجة أستاذ
العلمية مشارك
أستاذ
مساعد
اإلجمالي

دول مجل التعاو
الخليجي والعراق
إدارة
التقنية

مصر

األرد

الدراسات إدارة الدراسات
التربوية التقنية التربوية

1

2

1

2

2

1

2

1

5

1

1

5

7

5

2

إدارة
التقنية

السودا

الدراسات
التربوية

إدارة
التقنية

1

1

الدراسات
التربوية

دول المغرب
العربي

إدارة
التقنية

الدراسات إدارة
التربوية التقنية التربوية

1

1

1

1

سوريا ولبنا
الدراسات

1

1

1

3

2

اإلجمالي
لكل فئة

10
2

9
10

1

1

2

29

ويتضح من جدول  1أن هناك تمثيل نسبي متساو إلى حد كبير جداً بين التخصص (مجال الدراسة) ،حيث يوجد ()16عضواً
بمجال الدراسات التقنية )13( ،عضواً بمجال الدراسات التربوية كما يتضح أن هناك تمثيل نسبي متساو إلى حد كبير بين
الدرجة األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس ،حيث يوجد ( )10أستاذ دكتور )9( ،أستاذ مشارك ،ثم ( )10أستاذ مساعد .هذا
التوزيع قد يضفي على النتائج مزيد من المصداقية والموضوعية ،حيث ال تميل العينة إلى فئة من الفئات على حساب األخرى.
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 5 .7أدوات الدراسة:
 1 .5 .7وصف األداة:
اعتمدت الدراسة على أداة رئيسية (استبيان) لجمع البيانات ،قُسمت األداة إلى ثالثة أجزاء ،وفقا ً لما يلي:
الجزء األول :يحتوي على  26فقرة قصيرة ،تعكس هذه الفقرات مستوى أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية لدى
المشاركين .وقد تم إعداد هذه األداة في ضوء أبعاد مقياس ميشرا وكوهلر ) .(Mishra & Koehler, 2006ويهدف
هذا المقياس إلى تحديد مستوى المعرفة والممارسة الخاصة بالمحتوى والتكنولوجيا وأصول التدريس  TPACKالسابق
اإلشارة إليه وصمم المقياس على طريقة ليكرت خماسية االستجابة (تنطبق عل َّي تماما ً – تنطبق عل َّي – ال أدري (محايد)
– ال تنطبق عل َّي – ال تنطبق عل َّي على اإلطالق).
الجزء الثاني :يحتوي على  24فقرة قصيرة ،تعكس هذه الفقرات نمط التدريس المفضل لدى المشاركين .وقد تم إعداد هذا
المقياس في ضوء مقياس أنماط التدريس الذي أعده واستخدمه موهنا وآخرون (Mohanna, Chambers, & Wall,
) 2007بجامعة ستفورد شايرThe self evaluation tool: Staffordshire Evaluation of Teaching ،
) Styles (SETSالذي عُرضت أبعاده في اإلطار النظري للدراسة الحالية .وقد تم ترجمة هذا المقياس إلى اللغة
العربية ،وتم التحقق من صحة الترجمة من قبل بعض االختصاصيين في اللغة اإلنجليزية من الناطقين باللغة العربية
بوحدة اللغة اإلنجليزية بجامعة الخليج العربي .وقد كان الهدف من هذا المقياس تحديد أنماط التدريس التي يمارسها أفراد
العينة (الحالة الدراسية) ،أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا – جامعة الخليج العربي.
الجزء الثالث :احتوى الجزء الثالث مدن األداة علدى فقدرات تتعلدق بمعرفدة البياندات الديموغرافيدة ألعضداء هيئدة التددريس مثدل:
الدرجة األكاديمية ،ومجال التخصص ،وعدد سنوات الخبرة في التددريس الجدامعي ،وندوع التكنولوجيدا التدي يسدتخدمونها
في التدريس ،وعدد سنوات استخدام التكنولوجيا في التدريس.
 2 .5 .7صدق وثبات األداة:
صدق األداة:
للتحقق من صدق االستبيان تم عرضه في صورته المبدئية على ( )5أعضاء هيئة تدريس من كلية الدراسات العليا من
المتخصصين في التربية وعلم النفس والقياس التربوي .وقد سُئل السادة المحكمون عن مدى مناسبة موضوع األداة
بأجزائها الثالث ،ومحتويات المفردات (الفقرات) وسلم التقدير المستخدم لالستجابة .ومن بين االقتراحات التي طرحها
معظم المحكمين ما يلي :اقترح المحكمون تغيير محتوى بعض الفقرات لتصبح أكثر وضوحاً ومناسبة للهدف من البحث
وعنوان االستبيان الجديد .وقد تم تعديل محتوى الفقرات التي أشاروا إليها .وقد أخذ هذا المقترح في االعتبار عند إعداد
الصورة النهائية لالستبيان .وبذلك يكون قد تم التحقق من الصدق الظاهري (صدق المحكمين) ألداة البحث الرئيسية.
ثبات األداة:
يمثل الثبات القيمة اإلحصائية التي تصف نتائج المقاييس و/أو االختبارات بأنها نتائج ثابتة وخالية من األخطاء المعيارية إذا ما
أعيد تطبيقها .ولم يتمكن الباحث من تطبيق االستبيان تطبيقا ً استطالعياً لحساب ثبات المقياس (االستبيان) ،لذا تم حساب
ثبات المقياس عن من خالل استجابات عينة الدراسة على األداة ،وتم رصد استجابات تلك العينة وبعد إدخال البيانات
ومعالجتها باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSتم استخدام طريقة ألفا كرونباخ Cornbach’s
 Alphaلحساب الثبات لكل جزء من أجزاء األداة .وقد بل معامل ثبات الجزء األول  . 0,89كما بل معامل الثبات
للجزء الثاني  0,60وتعتبر هذه القيمة مقبولة  ،وبالتالي فيمكن الثقة في نتائج تطبيق هذا الجزء .وبل معامل الثبات
الكلي للجزئين األول والثاني  ، 0,84وتعد هذه القيمة مرتفعة ،وخاصة إذا تم تعميم النتائج على عينات كبيرة .وبنا ًء على
ذلك يصبح المقياس في صورته الحالية قابالً لالستخدام والتطبيق على عينة الدراسة ،وأي عينات أخرى يتم سحبها من
نفس المجتمع أو مجتمعات أخرى مشابهة.
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 .8إجراءات جمع البيانات والتحليل اإلحصائي
 .1 .8إجراءات جمع البيانات
تم القيام باإلجراءات اآلتية لجمع البيانات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة:
 طباعة االستبيان في شكل كتيب صغير موضحا ً به الهدف من االستبيان ،ومكوناته ،وإجراءات االستجابة على فقراته.
وقد تم مراعاة إرشادات إعداد أدوات المسح  Surveyالتي ذكرها ديلمان (.)Dillman, 2000
 صياغة تعريفات إجرائية للمفاهيم والمصطلحات األساسية الواردة في كل جزء من أجزاء االستبيان.
 إدخال البيانات المجمعة من االستبيانات بعد تكويدها باستخدام الحزمة اإلحصائية لمعالجة البيانات في مجال العلوم
االجتماعية .SPSS
 استبعاد االستبيانات ناقصة االستجابة على بعض الفقرات والتي بلغت ( )3استبيانات.
 .2 .8إجراءات التحليل اإلحصائي للبيانات:








تم تنظيم البيانات المجمعة من االستبيان في جداول إلكترونية ضمن الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية .SPSS
تم وضع سلم تقدير للجزء األول الخاص بمقياس أبعاد المعرفدة بدالمحتوى والتكنولوجيدا وأصدول التددريس ،TPACK
يحتوى على خمسة بدائل (اختيارات) محتملة ،تبددأ مدن " "1وتعندى أن العبدارة ال تنطبدق علدى المسدتجيب إطالقداً ،إلدى
" "5وتعنى أن العبارة تنطبق على المستجيب دائماً.
تددم وضددع سددلم تقدددير للجددزء الثدداني الخدداص بمقيدداس نمددط التدددريس المفضددل ،يحتددوى علددى خمسددة بدددائل (اختيددارات)
محتملة ،تبدأ من " "1وتعندى أن العبدارة ال تنطبدق علدى المسدتجيب علدى اإلطدالق ،إلدى " "5وتعندى أن العبدارة تنطبدق
على المستجيب تماما ً.
وبالنسبة للفقرات المتعلقة ببعض المتغيرات الديموجرافية ذات العالقة بطبيعة الدراسة تم وضع سدلم تقددير يتناسدب مدع
كل فقرة.
تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية ،ومعامل االرتباط ،ومعامل التحديد.
كمددا تددم اسددتخدام اختبددار مربددع كدداي ،وأسددلوب تحليددل التبدداين األحددادي ،وكددذلك تحليددل التبدداين المتعدددد لتحليددل البيانددات
الالزمة لإلجابة عن أسئلة البحث ،والتحقق من صحة فرضياته.
تم تحديد مستوى الداللة  0,05الختبار صحة فرضيات الدراسة.

 . 9محددات الدراسة
قبل الخوض في عرض وتحليل نتائج هذه الدراسة ،فمن الجدير بالذكر اإلشارة إلى المحددات التالية ،التي من المحتمل أن تؤثر
على تعميم نتائج الدراسة:
 يقتصر تعميم نتائج الدراسة على أعضاء هيئة التدريس العاملين بكليات وبرامج الدراسات العليا ،والتعليم الجامعي
دون المعلمين بالمدارس ،حيث لم تشتمل عينة الدراسة أي فئة من المعلمين بالتعليم قبل الجامعي.
 لم يستطع الباحث من تطبيق أدوات الدراسة تطبيقا ً استطالعيا ً للتأكد من ثبات األدوات قبل تعميم استخدام هذه
األدوات ،وبالتالي فيجب استخدام هذه األدوات بحذر ،على الرغم من ارتفاع معامل ثبات الذي نتج من التطبيق الفعلي
لألدوات.

 . 10نتائج الدراسة
في الجزء التالي يعرض الباحث النتائج التحليلية لدراسة الحالة ،وذلك تمهيداً لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من صحة
الفرضيات السابق عرضها.
أوالً :اإلجابة عن السؤال األول :ينص السؤال األول في الدراسة الحالية على اآلتي :ما مستوى المعرفة التكنولوجية
والبيداجوجية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم االلتزام
بالتعليمات الواردة في مقياس المعرفة بالمحتوى والتكنولوجيا وأصول التدريس لـ ميشرا وكوهلر (Mishra & Koehler,
) ،2006حيث تم تجميع الفقرات المخصصة لكل بعد من األبعاد الستة بالمقياس :بعد المعرفة بالتكنولوجيا  ،TKبعد المعرفة
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التدريسية ، PKبعد المعرفة بالمحتوى  ،CKبعد المعرفة بالمحتوى التكنولوجي  ،TCKبعد معرفة محتوى التدريس  ،PCKثم
بعد المعرفة بالمحتوى والتكنولوجيا وأصول التدريس  . TPCKوتُظهر نتائج التحليل الوصفي ،تفاوتاً ملحوظا ً في المتوسطات
وغير ملحوظ في االنحرافات المعيارية لهذه المستويات/األبعاد كما يتضح في جدول  2التالي.
جدول :2المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة
على مقياس أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية
أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية

الفقرات

 .1المعرفة التكنولوجية TK
 .2المعرفة التدريسية
 .3المعرفة بالمحتوى
 .4المعرفة بالمحتوى التكنولوجي
 .5المعرفة بالمحتوى التدريسي
 .6المعرفة بالمحتوى والتكنولوجيا والتدريس

من  1إلى 5
من  6إلى 11
من  12إلى 15
من  16إلى 19
من  20إلى 21
من  22إلى 26

اإلحصاءات
االنحراف المعياري (ع)
المتوسط (م)
2,92
19,41
2,69
26,38
2,52
15,45
2,60
16,21
2,27
15,79
2,76
18,31

ويتضح من جدول  2أن المعرفة التدريسية (البيداجوجية) تتفوق – وصفيا ً – على كافة األبعاد (م =  ،26,38ع =  ،)2,69وأن
أقل المتوسطات هو متوسط المعرفة بالمحتوى ( CKم =  ،15,45ع =  .)2,52وتبسيطا ً على القارئ يمكن رسم مدى ميل
استجابة أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي على مقياس أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية
في الشكل السداسي التالي ،شكل .2
شكل  :2مدى ميل استجابة أعضاء هيئة التدري

على مقياس المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية
TK

PK

CK

30
TPCK 20
10
0
PCK

TCK

يتضح من شكل  2أن أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي يميلون إلى تفضيل األداء التدريسي،
ولديهم معرفة تدريسية  PKتتفوق – وصفيا ً – عن بقية أبعاد المعرفة التي يحتوي عليها المقياس .واستناداً إلى ما سبق يكون قد
تم اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة.
ثانياً :اإلجابة عن السؤال الثاني :ينص السؤال الثاني في الدراسة الحالية على اآلتي :ما نمط التدريس المفضل لدى أعضاء
هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام نتائج استجابة أعضاء هيئة
التدريس (عينة الدراسية) على مقياس أنماط التدريس ) (SETSالسابق اإلشارة إليه ،حيث تم تجميع الفقرات المخصصة لكل
نمط من األنماط الستة بالمقياس :نمط المعلم المرن (المتكيف) ،نمط المعلم المتمركز حول المتعلم ،نمط المعلم المتمركز حول
المنهج الرسمي ،نمط المعلم الموجه بالحقائق المستقلة ،نمط المعلم الجماهيري ،ثم نمط المعلم أحادي الوجهة أو السلوك .وتظهر
نتائج التحليل الوصفي لهذه األنماط بجدول  3التالي.
جدول  :3المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مقياس أنماط التدري
أنماط التدري
 .1نمط المعلم المرن (المتكيف)
 .2نمط المعلم المتمركز حول المتعلم
 .3نمط المعلم الموجه بالمنهج الرسمي

الفقرات
20 ، 17 ، 12، 1
19 ، 16 ، 3 ، 2
24 ، 22 ، 8 ، 4
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المتوسط (م)
17,72
16,28
12,90

اإلحصاءات
االنحراف المعياري (ع)
1,44
1,87
2,58
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 .4نمط المعلم المتمركز حول الحقائق المستقلة
 .5نمط المعلم الجماهيري
 .6نمط المعلم أحادي الوجهة

عدد خاص – فبراير 2014

23 ، 15 ، 11 ، 10
21 ، 14 ، 9 ، 7
18 ، 13 ، 6 ، 5

2,15
3,15
2,58

15,14
15,14
9,10

ويتضح من جدول  3أن متوسط النمط األول (المعلم المرن) يتفوق – وصفيا ً – على كافة األنماط (م =  ،17,72ع = ،)1,44
وأن أقل المتوسطات هو متوسط النمط السادس (المعلم أحادي الوجهة)( ،م =  ،9,10ع =  )2,58وأنه يوجد نمط مختلط يجمع
بين النمطين الرابع (نمط المعلم المتمركز حول الحقائق المستقلة) والخامس (نمط المعلم الجماهيري) .وتبسيطاً على القارئ
يمكن رسم مدى ميل استجابة أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي على مقياس أنماط التدريس في
الشكل السداسي التالي ،شكل .3
شكل  :3مدى ميل استجابة أعضاء هيئة التدري على مقياس أنماط التدري

STYLE 2

STYLE 1
20
15
10
5
0

STYLE 3

STYLE 6

STYLE 5
STYLE 4

يتضح من شكل  3أن أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي يميلون إلى تفضيل نمط المعلم المرن
(المتكيف) .وأنهم ال يميلون إلى تفضيل النمط السادس (نمط المعلم أحادي الوجهة أو السلوك) .واستناداً إلى ما سبق يكون قد تم
اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة.
ثالثاً :اإلجابة عن السؤال الثالث :ينص السؤال الثالث في الدراسة الحالية على اآلتي :ما أثر اختالف مجال التخصص
األكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي على مستوى أبعاد المعرفة التكنولوجية
والبيداجوجية؟ لإل جابة عن هذا السؤال فقد تم تجميع استجابات أفراد العينة على مقياس أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجة
 ، TPCKواستخدمت الدرجة اإلجمالية كمتغير تابع ،ومجال التخصص (إدارة تقنية – دراسات تربوية) كمتغير مستقل
(تصنيفي) له مستويان .وفي ضوء طبيعة هذه البيانات تم اعتماد أسلوب تحليل التباين األحادي  One-Way ANOVAلتحليل
هذه البيانات تحليالً استدالليا ً كما يتضح في جدول  4التالي.
جدول  :4اختبار تحليل التباين األحادي للمقارنة بين المجموعات في مقياس أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية
حسب مجال التخصص
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
التباين الكلي

مجموع المربعات
196,244
3418,308
3614,552

متوسط المربعات
196,244
126,604

درجات الحرية
1
27
28

قيمة ف
1,550

مستوى الداللة
0,244

يتضح من جدول  4أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تباين استجابات أفراد العينة على مقياس أبعاد المعرفة
التكنولوجية والبيداجوجية يرجع إلى اختالف تخصص عضو هيئة التدريس ،حيث أن مستوى الداللة المشاهد يزيد عن .0,05
واستناداً إلى هذه النتيجة يمكننا رفض الفرضية األولى بالدراسة ،ومن ثم يكون قد تم اإلجابة عن السؤال الثالث بالدراسة.
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رابعاً :اإلجابة عن السؤال الرابع :ينص السؤال الرابع في الدراسة الحالية على اآلتي :ما أثر اختالف الدرجة العلمية األكاديمية
بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي على مستوى أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية
لديهم؟ لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم تجميع استجابات أفراد العينة على مقياس أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجة ،TPCK
واستخدمت الدرجة اإلجمالية كمتغير تابع ،والدرجة العلمية (أستاذ دكتور – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد) كمتغير مستقل
(تصنيفي) له ثالثة مستويات .وفي ضوء طبيعة هذه البيانات تم اعتماد أسلوب تحليل التباين األحادي One-Way ANOVA
لتحليل هذه البيانات تحليالً استدالليا ً كما يتضح في جدول  5التالي.
جدول  :5اختبار تحليل التباين األحادي للمقارنة بين المجموعات في مقياس أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية
حسب الدرجة العلمية
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
التباين الكلي

مجموع المربعات
20,463
3594,089
3614,552

متوسط المربعات
10,231
138,234

درجات الحرية
2
26
28

قيمة ف
0,974

مستوى الداللة
0,929

يتضح من جدول  5أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تباين استجابات أفراد العينة على مقياس أبعاد المعرفة
التكنولوجية والبيداجوجية يرجع إلى اختالف الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس ،حيث أن مستوى الداللة المشاهد يزيد عن
 .0,05واستناداً إلى هذه النتيجة يمكننا رفض الفرضية الثانية بالدراسة ،ومن ثم يكون قد تم اإلجابة عن السؤال الرابع بالدراسة.
خامساً :اإلجابة عن السؤال الخام  :ينص السؤال الخامس في الدراسة الحالية على اآلتي :ما أثر اختالف سنوات الخبرة بين
أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي على مستوى أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية لديهم؟
لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم تجميع استجابات أفراد العينة على مقياس أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجة ،TPCK
واستخدمت الدرجة اإلجمالية كمتغير تابع ،وفئات سنوات الخبرة في التدريس الجامعي (أقل من  5سنوات – من  5إلى 10
سنوات – من  10إلى  15سنة – من  15إلى  20سنة – من  20إلى  25سنة – أكثر من  25سنة) كمتغير مستقل (تصنيفي) له
ستة مستويات .وفي ضوء طبيعة هذه البيانات تم اعتماد أسلوب تحليل التباين األحادي  One-Way ANOVAلتحليل هذه
البيانات تحليالً استدالليا ً كما يتضح في جدول  6التالي.
جدول  :6اختبار تحليل التباين األحادي للمقارنة بين المجموعات في مقياس أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية حسب
سنوات الخبرة في التدري الجامعي
مصدر التباين
بين المجموعات
داخل المجموعات
التباين الكلي

مجموع المربعات
410,469
3204,056
3614,552

متوسط المربعات
82,099
139,307

درجات الحرية
5
23
28

قيمة ف
0,589

مستوى الداللة
0,708

يتضح من جدول  6أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تباين استجابات أفراد العينة على مقياس أبعاد المعرفة
التكنولوجية والبيداجوجية يرجع إلى اختالف سنوات الخبرة في التدريس الجامعي ،حيث أن مستوى الداللة المشاهد يزيد عن
 .0,05واستناداً إلى هذه النتيجة يمكننا رفض الفرضية الثالثة بالدراسة ،ومن ثم يكون قد تم اإلجابة عن السؤال الخامس
بالدراسة.
سادساً :اإلجابة عن السؤال السادس :ينص السؤال السادس في الدراسة الحالية على اآلتي :ما أثر اختالف مجال التخصص
األكاديمي بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي على نمط التدريس المفضل لديهم؟ لإلجابة عن
هذا السؤال فقد تم تجميع استجابات أفراد العينة على فقرات كل نمط من أنماط التدريس حسب مقياس أنماط التدريس )،(SETS
واستخدمت الدرجة اإلجمالية لكل نمط كمتغير تابع ،ومجال التخصص (إدارة تقنية – دراسات تربوية) كمتغير مستقل
(تصنيفي) له مستويان .وفي ضوء طبيعة هذه البيانات تم اعتماد أسلوب تحليل التباين المتعدد  MANOVAالذي يستخدم
لقياس أثر متغير مستقل ذو مستويات متعددة على متغير تابع (كمي) له أكثر من مستوى ،لتحليل هذه البيانات تحليالً استداللياً.
كما يتضح في جدول  7التالي.
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يوضح جدول  7أنه ال توجد فروق بين أنماط التدريس األول والثاني والرابع والخامس والسادس ترجع إلى التخصص
األكاديمي (مجال التخصص) بينما توجد فروق بين أعضاء هيئة التدريس فيما يخص نمط التدريس الثالث (نمط المعلم الموجه
بالمنهج الرسمي) حيث بل متوسط االستجابة على فقرات هذا النمط ألعضاء هيئة التدريس بمجال الدراسات التقنية وعلوم
الحياة والبيئة (م =  ،13,75ع =  ،) 2,720بينما بل متوسط االستجابة على فقرات هذا النمط ألعضاء هيئة التدريس بمجال
الدراسات التربوية ( م =  ،11,85ع =  .)2.035وتشير هذه النتيجة إلى أن أعضاء هيئة التدريس بمجال تخصص إدارة التقنية
يميلون إلى تفضيل نمط التدريس الموجه بالمنهج الرسمي أكثر من أعضاء هيئة التدريس بمجال تخصص الدراسات التربوية.
واستناداً إلى هذه النتيجة يمكن قبول الفرضية الرابعة بالدراسة الحالية جزئياً ،وبالتالي يكون قد اإلجابة عن السؤال السادس
بالدراسة الحالية.
جدول  :7اختبار تحليل التباين المتعدد للمقارنة بين المجموعات في مقياس أنماط التدري

حسب مجال التخصص العلمي

متوسط المربعات
1,793
6,048
25,997
2,006
8,468
0,060
2,074
3,398
5,952
4,720
9,962
6,912

مستوى الداللة
0,361
0,193
0,046
0,520
0,365
0,927

بيا
بين المجموعات
(مجال التخصص)

داخل المجموعات

التباين الكلي

أنماط التدري
النمط األول
النمط الثاني
النمط الثالث
النمط الرابع
النمط الخامس
النمط السادس
النمط األول
النمط الثاني
النمط الثالث
النمط الرابع
النمط الخامس
النمط السادس
النمط األول
النمط الثاني
النمط الثالث
النمط الرابع
النمط الخامس
النمط السادس

مجموع المربعات
1,793
6,048
25,997
2,006
8,468
0,060
56,000
91,745
160,692
172,442
268,981
186,630
57,793
97,793
186,690
129,448
277,448
186,690

درجات الحرية
1
1
1
1
1
1
27
27
27
27
27
27

قيمة ف
0,865
1,780
4,368
0,425
0,850
0,009

سابعاً :اإلجابة عن السؤال السابع :ينص السؤال السابع في الدراسة الحالية على اآلتي :ما أثر اختالف الدرجة العلمية
األكاديمية بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي على نمط التدريس المفضل لديهم؟ لإلجابة عن
هذا السؤال فقد تم تجميع است جابات أفراد العينة على فقرات كل نمط من أنماط التدريس حسب مقياس أنماط التدريس )،(SETS
واستخدمت الدرجة اإلجمالية لكل نمط كمتغير تابع ،والدرجة العلمية (أستاذ دكتور – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد) كمتغير
مستقل (تصنيفي) له ثالثة مستويات .وفي ضوء طبيعة هذه البيانات تم اعتماد أسلوب تحليل التباين المتعدد  MANOVAالذي
يستخدم لقياس أثر متغير مستقل ذو مستويات متعددة على متغير تابع (كمي) له أكثر من مستوى ،لتحليل هذه البيانات تحليالً
استداللياً .وقد أظهرت نتائج التحليل إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أنماط التدريس الست ترجع إلى
اختالف الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس .واستناداً إلى تلك النتيجة يمكن رفض الفرضية الخامسة بالدراسة الحالية ،ومن ثم
يكون قد تم اإلجابة عن السؤال السابع بالدارسة.
ثامناً :اإلجابة عن السؤال الثامن :ينص السؤال الثامن في الدراسة الحالية على اآلتي :ما أثر اختالف سنوات الخبرة بين
أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي على نمط التدريس المفضل لديهم؟ لإلجابة عن هذا السؤال
فقد تم تجميع استجابات أفراد العينة على فقرات كل نمط من أنماط التدريس حسب مقياس أنماط التدريس ) ،(SETSواستخدمت
الدرجة اإلجمالية لكل نمط كمتغير تابع ،وعدد سنوات الخبرة (أقل من  5سنوات – من  5إلى  10سنوات – من  10إلى  15سنة
– من  15إلى  20سنة – من  20إلى  25سنة – أكثر من  25سنة) .وفي ضوء طبيعة هذه البيانات تم اعتماد أسلوب تحليل
التباين المتعدد  MANOVAالذي يستخدم لقياس أثر متغير مستقل ذو مستويات متعددة على متغير تابع (كمي) له أكثر من
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مستوى ،لتحليل هذه البيانات تحليالً استداللياً .وقد أظهرت نتائج التحليل إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات أنماط التدريس الست ترجع إلى اختالف سنوات الخبرة بين أعضاء هيئة التدريس .واستناداً إلى تلك النتيجة يمكن
رفض الفرضية السادسة بالدراسة الحالية ،ومن ثم يكون قد تم اإلجابة عن السؤال الثامن بالدارسة.
تاسعاً :اإلجابة عن السؤال التاسع :ينص السؤال التاسع في الدراسة الحالية على اآلتي :ما أثر مستوى المعرفة التكنولوجية
والبيداجوجية على أنماط التدريس لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الخليج العربي؟ لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام الدرجة
اإلجمالية على مقياس أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية ،والدرجة اإلجمالية على أنماط التدريس في ضوء االستجابة على
مقياس أنماط التدريس .وفي طبيعة هذه البيانات فقد تم استخدام معامل االرتباط متبوعا ً بحساب معامل التحديد ،لتحديد أكثر
أنماط التدريس تأثراً بمستوى المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج
العربي .ويلخص جدول  8هذه النتيجة.

جدول  :8قيم معامل االرتباط ومعامل التحديد بين مستوى أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية وأنماط التدري
المتغير المستقل

المتغير التابع (أنماط التدري )

النمط األول :المعلم المرن
الدرجة اإلجمالية
على مقياس أبعاد
النمط الثاني :المعلم المتمركز حول المتعلم
المعرفة التكنولوجية
النمط الثالث :المعلم الموجه بالمنهج الرسمي
والبيداجوجية
النمط الرابع :المعلم الموجه بالحقائق المستقلة
النمط الخامس :المعلم الجماهيري
النمط السادس :المعلم أحادي الوجهة والسلوك
* هذه القيم دالة عند مستوى .0,05

المفضلة

قيمة معامل االرتباط (ر)

قيمة معامل التحديد (ر)2

- 0,013
*0,834
0,225
*0,370
0,139
0,295

0,000169
0,695556
0,050625
0,136900
0,019321
0,087025

يتضح من جدول  8أن أنماط التدريس لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا تتفاوت في تأثرها بمستوى المعرفة
التكنولوجية والبيداجوجية وأن أكثر أنماط التدريس تأثراً هو النمط الثاني (نمط المعلم المتمركز حول المتعلم) (ر= 2
 ،)0,6955وأقل األنماط تأثراً بمستوى المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية هو النمط األول (نمط المعلم المرن) (ر= 2
 ،)0,0001ثم النمط الخامس (نمط المعلم الجماهيري) (ر .)0,01932 = 2استناداً إلى هذه النتيجة يكون قد تم اإلجابة عن
السؤال التاسع بالدراسة ،وبنا ًء عليه يمكن قبول الفرضية السابعة بالدراسة قبوالً جزئياً.
باإلضافة إلى ما سبق ،فقد كان مخططا ً استخدام اختبار مربع كاي للمجموعات المستقلة لقياس داللة الفروق بين
التكرارات /النسب فيما يخص نوع التكنولوجيا المستخدمة في التدريس من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا،
جامعة الخليج العربي .ولم يتمكن الباحث من تطبيق هذا االختبار وذلك لوجود خاليا فارغة كثيرة ،حيث تقل االستجابة على
فقرات /اختيارات السؤال المتعلق بنوع التكنولوجيا المستخدمة في التدريس عن  5تكرارات/استجابات .وعلى الرغم من هذا،
فقد تبين للباحث أن استخدام التكنولوجيا في التدريس من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا يقتصر على نوعين
فقط هما :الوسائط المتعددة (مثل العروض التقديمية ومقاطع الفيديو) ،والويب واإلنترنت (مثل مواقع اإلنترنت المتخصصة،
الصفحات اإللكترونية التعليمية) .وقد أشار عدد قليل جداً (ال يتجاوز ثالثة أعضاء) أنهم يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي،
ونظم إدارة اإللكتروني ،السبورات التفاعلية الذكية.

 . 11خاتمة الدراسة ومناقشة النتائج والتوصيات
 1. 11خاتمة الدراسة:
هدفت الدراسة إلى إيجاد أفضل الحلول الممكنة لإلجابة عن السؤال التالي :هل يتأثر نمط التدريس المفضل لدى أعضاء هيئة
التدريس بمستوى أبعاد المعرفة البيداجوجية والتكنولوجية لديهم؟ أم هل يؤثر نمط التدريس المفضل لدى عضو هيئة التدريس
في مستوى المعرفة البيداجوجية والتكنولوجية؟
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وتعكس هذه القضية مستوى عمق الممارسات البيداجوجية والتكنولوجية المتبناة من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات
العليا ،جامعة الخليج العربي .وربما قد تساهم في توجيه هذه الممارسات لضمان جودة األداء التدريسي واألكاديمي على مستوى
الجامعة .األمر الذي يحقق االستثمار األمثل في الموارد البشرية على نطاق الجامعة ،والجامعات العربية ،في ضوء ما أسفرت
عنه نتائج الدراسة الحالية ،التي شارك فيها ( )29عضو هيئة تدريس من ذوي الدوام الكامل بكلية الدراسات العليا ،جامعة
الخليج العربي.
وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة (دراسة الحالة) عن اآلتي:
 أن أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي يميلون إلى تفضيل األداء التدريسي ،ولديهم معرفة
تدريسية  PKتتفوق – وصفيا ً – عن بقية أبعاد المعرفة البيداجوجية والتكنولوجية  TPCKالتي تبنتها الدراسة.
 أن أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي يميلون إلى تفضيل نمط المعلم المرن (المتكيف)،
وأنهم ال يميلون إلى تفضيل النمط السادس (نمط المعلم أحادي الوجهة أو السلوك) كما أنه يوجد نمط تدريس مختلط بين
أعضاء هيئة التدريس يجمع بين نمط المعلم المتمركز حول الحقائق المستقلة ،ونمط المعلم الجماهيري.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تباين استجابات أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج
العربي على مقياس أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية ترجع إلى اختالف التخصص األكاديمي لعضو هيئة التدريس.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تباين استجابات أفراد العينة على مقياس أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية
ترجع إلى اختالف الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تباين استجابات أفراد العينة على مقياس أبعاد المعرفة التكنولوجية والبيداجوجية
ترجع إلى اختالف سنوات الخبرة في التدريس لعضو هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أنماط التدريس ترجع إلى اختالف مجال التخصص لعضو هيئة التدريس
بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي ،لصالح مجال تخصص إدارة التقنية.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أنماط التدريس ترجع إلى اختالف الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس
بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أنماط التدريس ترجع إلى اختالف سنوات الخبرة في التدريس لعضو
هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي.
 عدم وجود تباين في استخدام تكنولوجيا التعليم في التدريس بين أعضاء هيئة التدريس ،حيث أن كافة أعضاء هيئة التدريس
المشتركين في الدراسة يستخدمون الوسائط المتعددة ،ومواقع اإلنترنت والويب المتخصصة في تعزيز التدريس.
 ال يستخدم الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس أدوات التواصل االجتماعي ،ونظم إدارة التعلم ،والسبورات الذكية
التفاعلية في التدريس.

 2. 11مناقشة النتائج:
أظهددرت نتددائج تحليددل البيانددات بالدراسددة الحاليددة عدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي مسددتويات أبعدداد المعرفددة
البيداجوجية والتكنولوجية ،ترجع إلى اختالف المجال األكاديمي ،والدرجة العلمية ،وسدنوات الخبدرة بدين أعضداء هيئدة التددريس
بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي .واستناداً إلى هذه النتيجة يمكننا القول أن العمر البيدداجوجي والتكنولدوجي ،المتمثدل
في ممارسات أعضاء التدريس يتشابه فيما بينهم ،بصرف النظدر عدن سدنوات الخبدرة فدي التددريس الجدامعي .بمعندى أن أعضداء
هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربدي يحرصدون علدى تقدديم ممارسدات بيداجوجيدة وتكنولوجيدة مقبولدة فدي
ضوء ما هو متاح من أدوات تكنولوجيا التعلديم بالجامعدة .كمدا قدد تعكدس هدذه النتيجدة أن أعضداء هيئدة التددريس بكليدة الدراسدات
العليا – وعلى األخص من شارك في الدراسة – قد سعوا لتطوير أدائهم التدريسدي والتكنولدوجي فدي اآلوندة األخيدرة تحقيقدا ً للحدد
األدنى من متطلبات عملية الجودة واالعتماد األكاديمي الذي بدأت الجامعة فدي تنفيدذه مندذ عدام تقريبداً حيدث بددأ كدل عضدو هيئدة
تدريس بالجامعة فدي إعدداد وتطدوير ملفدات للمقدررات تعكدس الممارسدات التدريسدية والتقييميدة لكدل مقدرر دراسدي يقدوم العضدو
بتدريسده .ويمكدن أن نسدتنج مدن هدذه النتيجدة أن االنخدراط المسدتمر فدي تطدوير ملفدات المقدرر  Course Portfoliosيزيدد مدن
مسددتوى الددوعي التدريسددي والتكنولددوجي لدددى كافددة أعضدداء هيئددة التدددريس .وهددذه النتيجددة مهمددة أيض داً لضددمان عمليددة التحسددين
المستمر لجودة األداء التدريسي (البيداجوجي) .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ستودارت ) (Stoddart, 2006التي أشدارت
إلى أن التدزام أعضداء هيئدة التددريس/المعلم ببنداء وتطدوير ملفدات اإلنجداز يسداهم فدي تددعيم المعرفدة والمهدارات المهنيدة للمعلدم
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وتحقيق التنمية المهنية المستدامة له .كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة هوفر ) ،(Hofer, 2003حيدث أشدارت تلدك الدراسدة
أن الدعم المؤسسي يلعب دور حيوي في تطبيق معايير التدريس والتكنولوجيا.
وأظهرت نتائج تحليل البيانات بالدراسة الحالية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أنماط التددريس المفضدلة بدين
أعضاء هيئة التدريس ترجع إلى الدرجة العلمية وسنوات الخبرة في التددريس بمعندى أن أعضداء هيئدة التددريس بجامعدة الخلديج
العربي وعلى األخص من ش ملتهم عينة الدراسة يميلون إلى تفضيل نمط تدريس المعلم المرن  /المتكيف بمعنى أن أعضاء هيئة
التدريس بكلية الدراسات العليا  -وفقا ً لهدذا الدنمط  -يوظفدون كثيدر مدن المهدارات التدريسدية ،وبإمكدانهم التددريس للطدالب الجددد
والمتقدمين في المراحل التدريسية ،ولديهم وعي كاف بالبيئة والمناخ التعليمي الذي يدؤثر فدي التددريس والمتعلمدين علدى مسدتوى
الجامعددة .وعلددى الددرغم مددن هددذا ،فقددد ظهددرت فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين أعضدداء هيئددة التدددريس فددي نمددط التدددريس الثالددث
(التدريس المتمركز حول المنهج الرسمي) ترجع إلى مجال التخصص العلمي لصالح أعضاء هيئة التدريس بمجال إدارة التقنيدة،
بمعنى أن أعضاء هيئة التدريس بمجال إدارة التقنيدة يميلدون إلدى االلتدزام بدالمنهج الرسدمي (الخطدة الدراسدية) أكثدر مدن أقدرانهم
بمجال الدراسات التربوية ،على الرغم من أن النمط المفضل (الشائع) لدديهم هدو نمدط المعلدم المدرن .كمدا أنده يوجدد نمدط تددريس
مختلط بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا يجمع بين نمط التدريس المتمركز حول الحقائق المستقلة ،ونمط التددريس
الجماهيري .وتتفق هذه النتيجة – جزئيا ً -مع نتيجة دراسدة عائشدة الحسدين ) ،(Alhussain, 2012التدي توصدلت إلدى أن معلدم
األدب اإلنجليزي يميل إلى تفضيل نمط المعلم المرن /المتكيف ،ونمط المعلم المتمركز حول المدنهج الرسدمي بينمدا يفضدل معلدم
اللغويددات نمددط مخددتلط مددن أنمدداط التدددريس يجمددع بددين نمددط المعلددم المددرن والمعلددم الموجدده بالحقددائق التعليميددة ،ونمددط المعلددم
الجماهيري.
وأظهدرت نتددائج التحليدل اإلحصددائي المعتمددد علدى طريقددة معامدل التحديددد  Coefficient of Determinationأن
مستوى الوعي البيداجوجي والتكنولوجي يؤدي إلى تفضيل نمط التدريس المتمركز حول المتعلم .وهذه نتيجة مهمة تدعم مرئيات
ومبددادئ الددتعلم وفق دا ً للنظريددة البنائيددة والبنائيددة االجتماعيددة والنظريددة االتصددالية ،حيددث تنددادي هددذه النظريددات بضددرورة تدددريب
المتعلمين على تحمل مسئولية تعلمهم وبناء شراكة تعليمية بين المعلم والمتعلم توسع عملية بناء التعلم ذو المعني من قبل المتعلم.
أشارت نتائج تحليل البيانات في الدراسة الحالية أن الغالبية العظمدى مدن أعضداء هيئدة التددريس بكليدة الدراسدات العليدا
يعتمدون على الوسائط المتعددة (العروض التقديمية ،ومقاطع الفيديو ،)...،ومواقدع اإلنترندت والويدب التعليميدة فدي تقدديم وتددعيم
التدددريس وأن الغالبيددة العظمددى مددنهم ال يسددتخدمون مواقددع وأدوات التواصددل االجتمدداعي ،وأنظمددة إدارة الددتعلم والمحتددوى،
والسبورات الذكية في التدريس .وهذه النتيجدة تعدد مؤشدر بدال األهميدة لمتطلبدات الجدودة واالعتمداد األكداديمي ،حيدث أن تقدارير
هيئددات الجددودة واالعتمدداد المؤسسددي واألكدداديمي دائمداً مددا توصددي بضددرورة تبنددي وتطددوير اسددتراتيجيات تعلدديم تعتمددد علددى دمددج
تكنولوجيا التعلم اإللكتروني الحديثة على نطاق المؤسسة والبرامج األكاديمية.
وخالصة القول ،فإن أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي (الحالة الدراسية) ،لديهم وعي
معرفي بالتكنولوجيا والبيداجوجيا (أصول التددريس) يكداد يكدون متسداو فيمدا بيدنهم كمدا أنهدم يميلدون إلدى تفضديل نمدط التددريس
المرن /المتكيف ثم نمط التدريس المتمركز حول المتعلم إال أن ممارستهم التكنولوجيدة فيمدا يخدص تكنولوجيدا الدتعلم اإللكتروندي
المتقدمة ال تعكس هذا الوعي األمر الذي يتوجب معه توجيه االهتمام بهذه القضية في المستقبل لضمان االستمرارية فدي تحسدين
األداء التدريسي والتكنولوجي المعاصر.

 3 . 11التوصيات والرؤى المستقبلية
في ضوء ما تقدم من نتائج ،وفي ضوء المناقشة السابقة ،يوصي الباحث بما يلي:
أوالً :تطوير خطة للتنمية المهنية المستدامة ألعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا لضمان استمرارية تحسين جودة األداء
التدريسي والتكنولوجي ،بحيث تعتمد هذه الخطة اإلستراتيجية على نماذج ومداخل تحسين الجودة المتعارف عليها عالمياً
مثل مدخل تحسين الجودة المستمر لديمنج الذي يحتوي على أربعة مراحل :التخطيط ،التنفيذ ،التدقيق ،التصحيح.
ثانياً :تطوير خطة إستراتيجية لضمان جودة دمج التعلم اإللكتروني على مستوى الجامعة ،بحيث تعكس هذه الخطة االحتياجات
الفعلية ألعضاء هيئة التدريس ،ومتطلبات وآليات تحقيقها.
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ثالثاً :بناء مجتمعات التعلم اإللكتروني على مستوى الجامعة لالنتقال من الفقر التكنولوجي إلى الثراء والتميز التكنولوجي في
التدريس والتقييم ،واالنتقال من مجتمعات المعرفة  Communities of Inquiryإلى مجتمعات الممارسة
 ، Communities of Practiceمن خالل التطبيقات الحديثة في التعلم اإللكتروني مثل :الفصول المقلوبة Flipped
 Classroomsوالتكنولوجيا واألنظمة الذكية ، Smart Technologies & Intelligent Tutoring Systems
والكتب اإللكترونية .E-books
رابعاً :تطوير منظومة للتقييم اإللكتروني على مستوى الجامعة  University-wide Assessment Systemلضمان توفير
مؤشرات إلكترونية لمخرجات عملية التعلم على مستوى البرامج  PILOsوالمقررات الدراسية .CILOs
خامساً :تطوير الحضانات اإللكترونية والبيداجوجية لضمان تأهيل أعضاء هيئة التدريس الجدد ،وذوي االحتياجات النوعية من
األعضاء القدامى ،بحيث يراعى أن تقوم هذه الحضانات على أسس التعلم وفقا ً لنظرية تعليم الكبار ونظرية التعلم المحدد
ذاتيا ً .Heutagogy

 .12جدول المصطلحات
العربية
علم أصول التدريس
المعرفة التكنولوجية
المعرفة البيداجوجية
المعرفة بالمحتوي
المعرفة بالمحتوي التكنولوجي
المعرفة بالمحتوى التدريسي
المعرفة بالمحتوى والتدريس والتكنولوجيا
أنماط التدريس
المعلم المرن /المكتيف
المعلم المتمركز حول المتعلم
المعلم المتمركز حول المنهج الرسمي
المعلم المتمركز حول الحقائق المستقلة /الواضحة
المعلم الجماهيري
المعلم أحادي الوجهة/السلوك
العمر البيداجوجي والتكنولوجي
التعلم المحدد ذاتياً

اإلنجليزية
)Pedagogy (P
)Technological Knowledge (TK
)Pedagogical Knowledge (PK
)Content Knowledge (CK
)Technological Content Knowledge (TCK
)Pedagogical Content Knowledge (PCK
)Technological and Pedagogical Content Knowledge (TPCK
Teaching Styles
The all-round flexible and adaptable teacher
The student-centered, sensitive teacher
The official curriculum teacher
The straight facts no nonsense teacher
The big conference teacher
The one-off teacher
Pedagogical and Technological Age
(Self-determined learning) Heutagogy
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Integrating Elluminate in EFL Grammar Instruction
Prof. Reima Al-Jarf
Riyadh, Saudi Arabia

Abstract
Two groups of college students majoring in translation participated in the study. They were
enrolled in an English grammar course. The control group received face-to-face in-class
grammar practice; whereas the experimental group received synchronous online practice using
Elluminate Live, a web-conferencing software associated with Blackboard LMS. Results of the
posttest showed significant differences between the experimental and control groups in grammar
mastery, in favor of the Elluminate grammar practice sessions. Students who participated in
those sessions developed positive attitudes towards web-conferencing and grammar practice as
well.

1. Introduction
A variety of technologies have been integrated in the teaching and learning of grammar in foreign
and second language learning environments, such as: Explicit, implicit, and exploratory grammar
teaching approaches that use word processing packages, electronic dictionaries and grammars,
the World Wide Web, concordances, electronic mail, computer games/simulations, and authoring
aids were combined to overcome the "grammar deficit" seen in many British undergraduate
students learning German (Hall, 1998). Collaborative projects between L1 and L2 students to
produce a web magazine containing articles written collaboratively (Matas and Birch, 1999;
Matas and Birch, 2000); an online course with Nicenet LMS (Al-Jarf, 2005); iWRITE, an
Internet Writing Resource for intermediate nonnative speakers of English containing a collection
of learner texts (Hegelheimer & Fisher, 2006); a web-based concordancing program that helps
students appropriately choose reporting verbs based on lexical, syntactic, and rhetorical criteria
(Bloch, 2009); a Moodle-based virtual learning environment with wikis for collaboration and
blogs for reflective learning (Stickler & Hampel, 2010); an interactive whiteboard (Schmid &
Whyte, 2012); a website with strategies for learning specific grammar forms and strategies
consistent with the students' style preferences (Cohen, Pinilla-Herrera, Thompson & Witzig,
2011); an online discussion forum to aid and support the learning of French grammar by
beginners and false beginners (Bissoonauth-Bedford & Stace, 2012); web-conferencing in a
distance learning module (Kear, Chetwynd, Williams & Donelan, 2012) and others.
A review of the language teaching and learning literature has shown numerous studies that
investigated the impact of technology on the acquisition of grammatical structures in some
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foreign languages such as Arabic, Spanish and French. For example, at Al-Balqa University in
Jordan, Arrabtah & Nusour (2012) found a statistically significant difference between the
experimental and control groups in favor of the experimental group that used CD-ROM,
computers, and the Internet in learning Arabic language grammar. In another study, a computerassisted language learning (CALL) software containing user-behavior tracking technologies,
promoted the abilities of Spanish learners in generating indirect speech (Collentine, 2000). In a
third study, learners of Spanish generally benefited from use of a website with strategies for
learning and appling Spanish grammar, suggesting its potential for supporting learners in
remembering and correctly using various grammatical forms that were previously problematic for
them The website consisted of strategies for learning specific grammar forms and strategies
consistent with the students' style preferences and which could be applied to various grammatical
forms. The websites focused on strategizing learning and using Spanish grammar rather than
providing a compendium of Spanish grammar rules (Cohen, Pinilla-Herrera, Thompson &
Witzig, 2011). In learning French grammar, undergraduate students with beginner and false
beginner levels participated in an online discussion forum that was created to help them learn and
to encourage them to take an active role in French language learning through interaction with
peers. Results revealed examples of peer exchanges that occurred outside class hours. Those
included reflection and independent language learning awareness (Bissoonauth-Bedford & Stace,
2012).
Likewise, numerous studies in the literature investigated the impact of technology on the
acquisition of grammar by EFL/ESL students and revealed some factors that affect its
effectiveness. For example, in a study by Felix (2001), the majority of students preferred to use
the web as a supplement to face-to-face instruction and found it useful. Very few significant
findings relating to strategy strength were revealed. Significant differences for age and gender
were found relating to clarity of objectives, delivery mode, degree of comfort, amount of time
spent, and use of graphics. Freshman and sophomore students in Taiwan showed significantly
positive attitudes toward educational technology use in EFL instruction (Chen, 2004). Al-Jarf
(2005) found that the integration of an online course in grammar instruction proved to be
effective in enhancing freshman students' acquisition of English grammatical structures.
WEBGRAM, a system that provides supplementary web-based grammar revision material, had a
positive effect on elementary-level English language students' attitudes, as it uses audio-visual
aids to enrich the contextual presentation of grammar. The students enjoyed using the revision
material, as they could revise the target grammatical structures using interactive exercises such as
drag-and-drop combo-box, and gap-filling exercises (Baturay, Daloglu & Yildirim, 2010).
Moreover, AbuSeileek (2009) found that the computer-based learning method was functional for
teaching complex grammatical structures, such as complex and compound-complex sentences
and that those complex structures need to be taught through the deductive approach. Neither the
inductive, nor the deductive technique was found to be more practical in teaching simple and
compound sentences. Similarly, use of a multimedia instructional grammar program in English as
a Second Language, in which grammar was taught in the context of USA history and geography
proved to be beneficial for students with low prior knowledge of passive voice, intermediate
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general vocabulary level, and adequate knowledge of basic geography and history (Koehler,
Thompson & Phye, 2011).
On the contrary, students in Jarvis & Szymczyk's study (2010), who spent some time working in
a language resource center with web- and paper-based materials, generally preferred working
with paper-based materials. Most of the websites used in the study included a small amount of
grammar. Very few websites met educational principles (Beaudoin, 2004).
Furthermore, results of several studies highlighted factors that affect the effective integration of
technology in grammar teaching and learning such as the need for structure and adaptability to
different learning styles and the distinction between exploratory and pre-established modes, and
the scaffolding of concepts (Beaudoin, 2004). Hegelheimer & Fisher's (2006) findings
highlighted the need for explicit grammar instruction, the use of learner texts and online
interactivity. Tutors, who used web-conferencing in Kear, Chetwynd, Williams & Donelan's
(2012) study, experienced challenges in creating social presence and in managing cognitive load
when dealing with multiple tasks online. There were also technical obstacles to improvisation in
response to students’ emerging needs. A need for prior preparation, real-time improvisation,
training, practice and sample teaching resources was revealed by the surveys as well.
Although, thousands of students and instructors around the world are using technology in
teaching L1 and L2 language skills, the effect of using web-conferencing software such as
Elluminate, AnyMeeting and WebEx in teaching grammar to learners of Arabic, Spanish,
German, French and/or English as a foreign language, was not investigated by prior research. As
in many developing countries, use of web-conferencing software in EFL instruction in some
higher education institutions in Saudi Arabia is not widely used yet, due to lack of internet
connectivity in some college classrooms, lack of trained instructors in web-conferencing, lack of
administrative support and acceptance by the students.
Since 2007, every instructor at King Saud University (KSU) has an account with Blackboard
LMS for every course he/she is teaching. Students enrolled in each course are automatically
registered in a corresponding Blackboard course. Instructors and students have access to the
following Blackboard tools: Announcements, Blogs, Contacts, Course Calendar, Course Gallery,
Discussion Board, Elluminate Live!, Glossary, Journals, Link Checker, Messages, Mobile
Compatible Test List, SMS Tool, Safe Assign, Self and Peer Assessment, Send Email, Tasks,
Tests, Surveys and Pools, Wikis, and others.
The author has been integrating a variety of technologies and different features of Blackboard in
English language courses (reading, writing, vocabulary, grammar, vocabulary building and
dictionary skills) since the year 2000. In the present study, EFL college students at the College of
Languages and Translation (COLT) used Elluminate Live, a web-conferencing software, from
home to provide students with opportunities to practice English grammar online with
supplementary grammar revision material. It aimed to investigate the effectiveness of integrating
Elluminate grammar practice sessions on students' mastery of English grammar. It tried to answer
the following questions: (1) Is there a significant difference in grammar mastery between EFL
college students who participated in the Elluminate grammar practice sessions and those who
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practiced grammar face-to-face in the classroom as measured by the post-test? (2) Does the
frequency of participating in the Elluminate grammar practice sessions correlate with the
students' mastery of English grammar? (3) Do Elluminate grammar practice sessions have any
positive effects on students' attitudes towards learning and practicing English grammar through
web-conferences? In addition, the study aimed to describe the steps followed in preparing for and
conducting synchronous web-conferences between EFL students and instructors using Elluminate
Live; the technical requirements of synchronous web-conferences using Elluminate; technical
difficulties of synchronous web-conferences using Elluminate. It also aimed to give
recommendations for conducting effective synchronous language learning web-conferences using
Elluminate.
To answer the above questions, two groups of EFL college students at COLT participated in the
study: One practiced English grammar face-to-face in the classroom using supplementary
grammar revision material; and the other practiced English grammar online from home through
Elluminate, using the same supplementary grammar revision material. The impact of
synchronous web-conferencing and face-to-face practice in the classroom on EFL college
students' mastery of English grammar was based on quantitative analyses of the pre- and post-test
scores. The effect of participating in the Elluminate grammar practice sessions on EFL college
students' attitudes was based on qualitative analyses of students' responses to a post-treatment
questionnaire.

2. Subjects
Two sections of female sophomore students (43 students) enrolled in their third grammar course
participated in the study. All of the students were majoring in translation at COLT, KSU, Riyadh,
Saudi Arabia. They were concurrently taking listening (3 hours per week), speaking (3 hours),
reading (3 hours) and writing (3 hours) courses in English as a Foreign Language. Prior to this,
the students completed 2 semesters (40 hours) of English language courses (Listening 1 and 2,
speaking 1 and 2, reading 1 and 2, writing 1 and 2, vocabulary 1 and 2 , grammar 1 and 2 and
dictionary skills). The subjects were all Saudi and were all native speakers of Arabic. Their
median age was 19 years, and the range was 19-21 years.
The two sections were randomly assigned to an experimental and a control group. The control
group participated the face-to-face grammar practice sessions in the classroom; whereas the
experimental group participated in the Elluminate grammar practice sessions from home.
Students in the experimental group had no prior experience with Elluminate, nor any other webconferencing software. Both groups were exposed to the same in-class instruction using the same
grammar textbook, i.e. presentation of new grammatical structure and used the same
supplementary grammar revision material prepared by the instructor for extra practice in class
and online.
At the beginning of the semester, the experimental and control groups were pretested. They took
the same grammar pre-test. Results of the T-test presented in Table 1 showed no significant
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differences between the experimental and control groups in their knowledge of English
grammatical structures (relative clauses and complex sentences) to be covered in the course
before grammar practice began (T-test =1.32; df = 41; p>09) and as revealed by the pre-test
means and standard deviations presented in Table 2. Students in both groups exhibited similar
weakness in distinguishing phrases and clauses; identifying types of sentences; combining
sentences with conjunctions; distinguishing noun, adjective and adverb clauses; using noun
clauses with anticipatory it; using anticipatory “it” with adjective clauses; reduction of noun and
adjective clauses; changing direct speech to reported speech; noun clauses with embedded whquestions; punctuation in quoted speech; identifying relative pronouns; replacing subject and
object of a verb/ preposition, possessive, nouns/expressions referring time, place; clauses with
when and where; restrictive and nonrestrictive clauses; combining sentences with relative
pronouns; superlatives and adjective clauses; clauses and expressions of quantity; subject-verb
agreement in clauses; adverb clauses of cause, result, time, concession, contrast, purpose,
comparison; tenses in adverb clauses of time; placement and punctuation of adverb clauses and
phrases.
Table 1
Independent Samples Test (comparison of pre-test and post-test mean scores)
Mean
Std. Error
T-test
Df
Sig. level
Difference
Difference
Pretest
1.32
41
.09
2%
.22
Table 2
Distribution of Pre-test Scores of Experimental and Control Groups in Percentages
Standard
Standard
N
Mean
Median
Range
Deviation
Error
Experimental
21
27%
28%
4.82
1.90
11-43%
group
Control
22
29%
27%
5.78
1.68
9-41%
group

3. In-class Practice
Students in the experimental and control groups studied the same grammar textbook: Werner, P.
& Nelson, J. (2007), Mosaic2: Grammar (Silver Edition). McGraw-Hill. They were exposed to
the same in-class instruction, i.e. presentation of new grammatical structures and covered the
following grammatical structures: Distinguishing phrases and clauses; identifying types of
sentences; combining sentences with conjunctions; distinguishing noun, adjective and adverb
clauses; noun clauses with anticipatory it; anticipatory “it” with adjective clauses; reduction of
noun clauses; reduction of adjective clauses (with verbs in the active voice, passive voice, perfect
tenses, participial phrases, appositives); changing direct speech to reported speech; noun clauses
with embedded wh-questions; punctuation in quoted speech; relative pronouns (who, whom, that,
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whose, when, where) replacing subject & object of a verb/ preposition, possessive,
nouns/expressions referring time, place; clauses with when and where; restrictive and
nonrestrictive clauses; combining sentences with relative pronouns; superlatives and adjective
clauses; clauses and expressions of quantity; subject-verb agreement in clauses; adverb clauses of
cause, result, time, concession, contrast, purpose, comparison; tenses in adverb clauses of time;
placement and punctuation of adverb clauses and phrases. The grammar3 course was taught for
12 weeks.
As for assessment, students in both groups were given two in-term tests. Tests were graded,
returned to the students with comments on strengths and weaknesses. Words of encouragement
were given. The slightest improvement was noted and commended. Answers were discussed in
class.

4. Treatment
In addition to in-class presentation of new grammatical structures, grammar practice sessions
were held with both groups. For the control group, practice sessions were held in class, whereas
those for the experimental group were held online from home using Elluminate. Practice sessions
were held once a week for each group using the same supplementary grammar revision material
that the author prepared in the form of a booklet. Students in both groups did all of the exercises
in the supplementary grammar revision material. Each face-to-face practice sessions in the
classroom was 50 minutes long. No time limit was imposed on the web-conferencing sessions
which lasted between 90-120 minutes.
As for the experimental group, practice sessions were held online from home using Elluminate
Live, a web-conferencing technology in the Blackboard Collaborate LMS. Elluminate was
acquired by the Blackboard Inc. in July 20101. As a synchronous learning and collaboration
technology, Elluminate has virtual rooms or vSpaces where virtual classes and meetings can be
held. Elluminate Live communication tools that include integrated Voice over IP and
teleconferencing, public and private chat, quizzing and polling, emoticons, and a webcam tool.
The software also includes a whiteboard for uploading presentations to be viewed by class or
meeting attendees, application sharing and file transfer. It has a recording feature that allows the
instructor or moderator to record the class or web-conferences for students or users to watch later,
as well as a graphing tool, breakout rooms for group work, and a timer (See Appendix 1).
Before the Elluminate web-conferencing sessions started, the students were introduced to
Elluminate and the technical requirements of synchronous web-conferences using Elluminate, i.e.
downloading Java, and having a pair of headsets. The Elluminate components were described,
icons and what they mean were explained, especially how to turn the mic on and off to talk and to
allow others to talk. Instructions on how to access Elluminate were also posted in the
"Announcement" page of Blackboard. A message was sent to the students with instructions on
logging into Elluminate as well. Each student had to try her headsets, download Java from
1

http://www.bizjournals.com/washington/stories/2010/07/05/daily39.html
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www.java.com, go to lms.ksu.edu.sa, enter her username and password, go to grammar3 class,
click tools, click Elluminate, click class name, click launch session, save java on the desktop, run
java, then the Elluminate main page will open.
Each training session was pre-scheduled and students were informed of the each session's date
and time and the part of the supplementary revision material to be covered. The instructor went
online before the start of each session to make sure everything was O.K. During each session, she
turned her webcam on to enable the students to see her. The students did not use their webcams
and they just communicated through chat and audio tools. Each session started with greetings and
informal chat. Then an assigned revision material was covered. The students took turns to answer
questions and give answers to items in each exercise. They were given a chance to think, correct
themselves or correct each other. Queries and comments were posted in the chat box. The White
board was used for clarifying problematic items and structures.
While working on the supplementary revision material, whether face-to-face or online, the author
monitored students' work and provided individual help. Feedback was provided on the presence
and location of errors. The students had to check the rules and examples in the textbook by
themselves, correct themselves and correct each other's mistakes.
Throughout the Elluminate grammar practice sessions, the author served as a facilitator. She
provided technical support on using the different components of Elluminate, and responded to
individual students' needs, comments and requests. The author sent public and private messages
to encourage the students to participate in the web-conferences. Students in the control group
were allowed to ask questions in the author's office hours.

5. Procedures
Before instruction, the experimental and control groups were pre-tested. They took the same
grammar pretest that consisted of questions covering the grammatical topics to be studied in the
Grammar 3 course. At the end of the semester, both groups took the same post-test that covered
all of the grammatical structures studied throughout the semester: The test tasks were as follows:
(i) Answer the questions using a noun clause; (ii) Change adjective clauses in the sentences
below to appositives and show all possibilities for placement of the appositive; (iii) Change the
adjective clauses in the sentences below to participial phrases; (iv) Change the infinitive phrase
in each sentence to a noun clause; (v) Change the noun clause in each sentence to an infinitive
phrase; (vi) Combine each pair of sentences into a complex sentence with an adjective or adverb
clause. Give all possible combinations and add commas where necessary; (vii) Complete the
following sentences with a noun clause, adjective clause or adverb clause; (viii) Complete this
humorous story with embedded yes/no and wh- questions based on the direct questions below.
Put the verbs into simple past or the past perfect tenses; (ix) Create sentences from the following
cues using superlative adjectives and adjective clauses with a perfect tense; (x) Imagine that you
are a reporter for a political journal. Your task is to report on a meeting that the governor of a
small state has just had with some of the state’s citizens. Change each quotation to reported
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speech using noun clauses; (xi) Read the passage, underline 5 mistakes in the use of adjective
clauses and correct them on top; (xii) Reduce the clauses in the following sentences to phrases;
(xiii) Rephrase each pair of sentences in 3 different ways, using the connecting words indicated;
(xiv) Underline 5 adjective clauses in the letter, then punctuate them where necessary. Most of
the questions required production.
The pre- and post-tests of both groups were blindly graded by the author. The students wrote their
ID numbers instead of their names. An answer key was used. Questions were graded one at a
time for all the students. Marks were deducted for spelling mistakes.
At the end of the course, all of the students answered an open-ended questionnaire, which
consisted of the following questions: (1) What did you like about the Elluminate grammar
practice sessions? What did you not like? (2) Did your English grammar improve as a result of
participating in the Elluminate grammar practice sessions? In what ways? (3) Did it make any
difference in learning English grammar? (4) If you did not join the Elluminate practice sessions,
Why? (5) What problems or difficulties did you face in using Elluminate? How were those
problems solved? (6) Would you register again in a similar web-conferencing practice session in
the future? Why?

6. Test Validity and Reliability
The post-tests are believed to have content validity as they aimed at assessing the students'
mastery of English grammar. The tasks required in the post-test were comparable to those
covered in the textbook and practiced in class and online. In addition, the test instructions were
phrased clearly and the examinee's task was defined.
Concurrent validity of the post-test was determined by establishing the relationship between the
students' scores on the post-test and their course grade. The validity coefficient was .74.
Concurrent validity was also determined by establishing the relationship between the students'
scores on the post-test and their scores on the second in-term test. The validity coefficient was
.71 for the grammar test.
Since the author was the instructor of the experimental and control groups and the scorer of the
pre-test and post-test essays, estimates of inter-rater reliability were necessary. A 30% random
sample of the pre- and post-test papers was selected and double-scored. A colleague who holds a
Ph.D. degree scored the pre- and post-test samples. The scoring procedures were explained to
her, and she followed the same scoring procedures and used the same answer key that the author
utilized. The marks given by the rater were correlated with the author's. Inter-rater correlation
was .98 for the post-test.
Furthermore, examinee reliability was calculated using the Kuder-Richardson formula 21'. The
examinee reliability coefficient for the posttest was .79.

7. Data Analysis
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The pre- and post-test raw scores were converted into percentages. The mean median, standard
deviation, standard error and range were computed for the pre- and post-test scores of the
experimental and control groups. To find out whether there was a significant difference in
grammar mastery between the experimental and control groups prior to the Elluminate grammar
practice sessions, an independent sample T-test was run using the pre-test scores. To find out
whether each group had made any progress as a result of face-to-face in-class or Elluminate
practices sessions, a within group paired T-test was computed for each group using the pre- and
post-test mean scores of each group. To find out whether there was a significant difference in
grammar mastery between the experimental and control groups at the end of the semester, i.e.
Elluminate and face-to-face grammar practice sessions, an independent sample T-test was run
using the post-test scores. To find out whether there is a relationship between the students' posttest scores and frequency of participating in the Elluminate grammar practice sessions, each
student's post-test score was correlated with the number of Elluminate sessions she attended.

8. Results
8.1 Effect of Elluminate and Face-to-face Practice Sessions on Grammar Mastery
Table 3 shows that the typical EFL student in the experimental group scored higher on the posttest than the typical student in the control group (medians = 80% and 74% respectively) with
similar variations among students in the experimental and control groups (SD = 13.18 and 11.42
respectively).
Results of the paired T-test revealed a significant difference between the pre- and post-test mean
scores of the experimental group at the .01 level, suggesting that mastery of English grammar in
the experimental group significantly improved as a result of using the synchronous Elluminate
grammar practice sessions (T = 9.15; df = 20). Similarly, a significant difference between the preand post-test mean scores of the control group was found at the .01 level, suggesting that mastery
of English grammar in the control group significantly improved as a result of grammar practice
sessions in the classroom (T = 7.31; df = 21). However, these results do not show which group
made higher gains as a results of the type of practice it received. Therefore, an independent
sample T-test was run using the post-test scores of both groups. Results of the comparisons of the
posttest mean scores of the experimental and control groups revealed significant differences
between both groups at the .01 level in favor of the experimental group (T-test = 14.36, df = 41) .
This means that the experimental group made higher gains in grammar mastery than the control
group as a result of participating in the Elluminate grammar practice sessions.
Table 3
Distribution of Post-test Scores of the Experimental and Control Groups in Percentages
Standard
Standard
N
Mean
Median
Range
Deviation
Error
Experimental group
21
81.70%
80%
13.18
1.13
30-96%
Control group
22
75.60%
74%
11.42
1.27
31-95%

69

© Communications of the Arab Computer Society, Vol. 6, No.2, December 2013, ISSN 2090-102X
2013  نوفمبر6-4 ، المؤتمر الدولي لتقنيات المعلومات واإلتصاالت في التعليم والتدريب
2014 عدد خاص – فبراير

المجلة الدولية التصاالت الجمعية العربية للحاسبات

8.2 Correlation between Post-test Scores and Frequency Usage
Table 4 shows the total number of Elluminate practice sessions attended by all the students in the
experimental group with the total number of hours of practice, mean, median, minimum and
maximum number of practice sessions attended. The study found a significant positive
correlation between the post-test scores of the experimental group and the number of Elluminate
grammar practice sessions attended. The correlation coefficient was .42 and it was significant at
the .01 level. This suggests that a student's achievement in the grammar course correlated with
the number of Elluminate grammar practice sessions that a student participated in. This means
that more frequent and less frequent participation in the Elluminate grammar practice sessions
was found to correlate with high and low achievement levels as measured by the post-test. It can
be concluded that participating in the Elluminate grammar practice sessions did contribute to the
students' overall performance level on the grammar test.
Table 4
Distribution of Elluminate Practice Sessions Attended by the Experimental Group
Session
Session
Session
Total
Session Range
Mean
Median
Total
Hours
Experimental Group
8
9
0-12
189
279
8.3 Effect of the Elluminate Practice Sessions on Attitudes
Analysis of experimental students' comments and responses to the post-treatment questionnaires
revealed positive attitudes towards the Elluminate grammar practice sessions. 89% of
the students found the Elluminate grammar practice sessions useful and fun, and
considered synchronous web-conferencing a new way of practicing and revising English
grammar. They indicated that the Elluminate grammar practice sessions helped them
concentrate and understand better than face-to-face practice in the classroom. They were more
relaxed in the web-conferencing practice sessions, as they were held in the convenience of their
home and they had ample time to think over their answers. They indicated that the Elluminate
practice sessions were student-centered and self-paced. They added that when in the classroom,
they are rushed due to time constraints, and having to rush to go to other classes or exams. Their
ability to concentrate in the classroom is less due to distractors from other classmates, mobile
phones, and noise from neighboring classrooms, and students walking in the hallways. The
Elluminate practice sessions created a warm-climate between the students and instructor. They
provided more practice and gave instant feedback. The practice sessions helped clarify
difficult points and helped the students review for their in-term exams. They could use the
recordings of the Elluminate grammar practice sessions any time and as many times as they
needed.
Some of the negative aspects of the synchronous Elluminate grammar practice sessions in the
present study are that 11% of the students did not participate in any Elluminate practice sessions.
Another 35% missed some of the practice sessions. Inadequate participation in the Elluminate
grammar practice sessions was due technical problems that prevented them from accessing
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Elluminate. There was a red mark on some students' mic, so they could not hear the instructor.
Some logged in late. Some students reversed their username and password and could not log in.
Sometimes, when a student could not log in, I did not know why and I had to call her to clarify
the problem. But sometimes I could not solve it. Live technical support was not available in the
evening, when the Elluminate grammar practice sessions were held, to help solve the students'
login problems. At other times, I had to click the mic icon in front of a student’s name to enable
her or enable another student to talk.
As an instructor, authentication took a long time. I did not know which student was answering, as
I could only see students' ID numbers on the screen, not their real names. At first, this made it
difficult for me to identify who I was talking to. Later I had to ask students to give their names
before answering. Students only interacted with the instructor but not with classmates as they
could only see their ID numbers on their screen and it was difficult for them to identify each
other. They corrected each other upon request from the instructor.
Finally, since the students had hard copies of the revision material, the exercise we were working
on could not be displayed on the screen. Some, especially late-comers, could not follow and I had
to write the page and item numbers in the chat box or on the white board.

9. Discussion and Conclusion
Significant differences were found between the experimental and control groups in the mastery of
English grammar as measured by the post-test, suggesting that mastery of English grammar in the
experimental group improved as a result of participating in the synchronous Elluminate grammar
practice sessions. This means that use of the synchronous Elluminate grammar practice sessions
proved to be a powerful tool for improving students' mastery of English grammar. Findings of the
present study also indicated that students who participated in more Elluminate grammar practice
sessions made higher gains than those who participated in fewer sessions. These findings are
consistent with findings of prior studies using other forms of technology in grammar instruction
such as Collentine (2000), Felix (2001), Chen 2004), Al-Jarf (2005), AbuSeileek (2009), Baturay,
Daloglu & Yildirim (2010), Koehler, Thompson & Phye (2011), Kear, Chetwynd, Williams &
Donelan (2012), Arrabtah & Nusour (2012), Cohen, Pinilla-Herrera, Thompson & Witzig (2011),
Bissoonauth-Bedford & Stace (2012) and others. As in Hegelheimer & Fisher's (2006) study, the
present study provided explicit grammar instruction and online interactivity.
In addition, the author experienced challenges in using the Elluminate web-conferences similar to
those reported by teachers' new to web-conferencing in Kear, Chetwynd, Williams & Donelan's
(2012) study. Those included creating social presence and in managing cognitive load when
dealing with multiple tasks online such as solving login problems, monitoring the chat box,
figuring out student's names from ID numbers, managing the whiteboard. The author also
experienced technical problems in improvisation in response to students’ emerging problems,
such as not hearing the instructor, having a red mark on the mic, pushing the mic on and off. The
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author needed to make technical checks, session preparations, and contacts with the technical
support staff to solve the problems encountered before and after the sessions. She needed to solve
emerging problems every time the students joined the Elluminate session.
Unlike Frigaard's study (2002) in which the students preferred to learn vocabulary and grammar
in the classroom rather than in the computer lab, and contrary to Jarvis & Szymczyk's study
(2010) in which the students generally preferred working with paper-based materials, students in
the present study showed interest in learning grammar online using synchronous webconferences.
Moreover, the present study revealed positive effects of participation in the Elluminate grammar
practice sessions on students' attitudes towards the grammar course. This finding is also
consistent with findings of other studies. For instance, WEBGRAM had a positive effect on
elementary-level English language students' attitudes (Baturay, Daloglu & Yildirim, 2010). In AlJarf's (2005) study, students who received grammar instruction using an online course with
Nicenet LMS developed positive attitudes towards learning English grammar, towards online
instruction and towards the skill they acquired in using online course tools. Lin (2004) found that
international students' attitudes towards ESL were positively related to their attitudes toward
technology. Their attitude towards ESL was also positively related to their perceived computer
competency improvement. Moreover, Felix (2001) reported that on the whole, students were
positively inclined to working with the web and found it useful and preferred to use it as a
supplement to face-to-face instruction. The Elluminate grammar practice sessions in the present
study provided additional grammar practice, a student-centered, self-paced, improved-attention
and non-threatening learning environment. The students enjoyed using the Elluminate grammar
practice sessions and felt they helped them focus on the grammar practice tasks.
For future Elluminate web-conferencing session to be more effective and to facilitate students'
participation, the present study recommends that students receive hands-on practice with direct
face-to-face guidance from the instructor to help them master the login procedures, and become
familiar with the different icons and functions in the Elluminate homepage. The students need to
practice logging in prior to the scheduled session to solve any problem they might encounter.
Live online support staff need to be available in the evening, when the Elluminate practice
sessions were held from home, to help solve emerging login problems. The study also
recommends that the Elluminate web-conferencing sessions be officially scheduled in the college
program. It would be more practical and time-saving to use a soft copy, rather than a hard copy of
the revision material, to be able to display the pages and exercises under study on the whiteboard
and to help students view them. Problems encountered by instructors and students should be
reported to the Deanship of eLearning at KSU to help solve those problem. Students need to be
registered in Blackboard by name or name and student ID, not student ID only, to help identify
who is talking and responding by the instructor and online classmates. Thus a social climate
between the students and instructor and among the students themselves is created. Finally
Elluminate web-conferencing sessions should be supported by an online discussion board, a wiki
or a blog for follow-up discussions on the topics under study.
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Figure 2: An Example of an Elluminate Practice Session
Joined on January 14, 2011 at 7:04 PM
430201473@student.ksu.edu.sa (430201473): Hello Ms
Moderator: Good evening
430201473@student.ksu.edu.sa (430201473): good evening
Moderator: How was ur weekend?
430201473@student.ksu.edu.sa (430201473): good and u
Moderator: cold
430201473@student.ksu.edu.sa (430201473): yes
430201473@student.ksu.edu.sa (430201473): 236
430201473@student.ksu.edu.sa (430201473): and 239
430201473@student.ksu.edu.sa (430201473): ok
430201473@student.ksu.edu.sa (430201473): ok, thanks for the information
430201473@student.ksu.edu.sa (430201473): yes
430201462@student.ksu.edu.sa (430201462): thank you so much
430201467@student.ksu.edu.sa (430201467): 238
430201454@student.ksu.edu.sa (430201454): 238
430201448@student.ksu.edu.sa (430201448): 238
430201473@student.ksu.edu.sa (430201473): no
Moderator: p. 241
430201473@student.ksu.edu.sa (430201473): yes
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Figure 3: An Example of Student-Students and Student-Instructor Chat (Interaction)
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الملخــص
 ويعتبر التعليم، والتعليمية، العلمية، واالتصال لجميع الفئات في جميع مجاالت الحياة االقتصادية،لقد أصبحت االنترنت أهم وسيلة للتعليم
، وآليات بحث، و ورسومات،االلكتروني طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة
 بقصد إيصال المعلومة إلى المتعلم بأقصر وقت وأقل جهد ونتيجة، سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي، و بوابات االنترنت،ومكتبات الكترونية
 قد سعت الجزائر مثل باقي الدول العربية لمحاولة تقليص الهوة في مجال التكنولوجيا الحديثة بينها وبين الدول المتقدمة من خالل تعبئة الجهود.أحسن
 يظهر وجود محتشم لهذه، إال أن واقع الدول العربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة وكدراسة حالة. من خالل مشاريع إلكترونية،الفردية والجماعية
 وإن كانت، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فهو مازال محصورا في بعض القطاعات الموصوفة بالحيوية كقطاع المالية والبنوك،التقنية الحديثة
 تبقى إعادة النظر الزمة في المناهج، وفي قطاعات أخرى عديدة،الجزائر قد قامت بعدة إصالحات تعليمية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
التعليمية الدراسية في كافة المراحل التعليمية بحيث تتماشى مع متطلبات التكنولوجيا خ اصة ما تعلق منها بتحقيق مبدأ التعلم الذاتي والعمل التعاوني لدى
. حيث يحل التنوع في الموضوعات والمحتوى المناسب محل التجانس المفروض حاليا،المتعلمين من خالل التعامل مع التكنولوجيا الحديثة
. مشاريع االلكترونيـة، دراسة حالة، تكنولوجيـة، تقليـد، الجزائـر،التعليم االلكتروني
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Abstract
Has become the Internet the most important means of education, and communication for all groups in all
spheres of economic, scientific, educational, and is the e-learning method to teach using the communication
mechanisms of modern computers and networks and multiple voice and image, and graphics, and search
mechanisms, and electronic libraries, and online portals, whether remotely or in the classroom, in order to deliver the
information to the learner shortest time and with less effort and as a result the best. Had sought Algeria like the rest
of the Arab countries to try to reduce the gap in the field of modern technology between them and the developed
countries through the mobilization of individual and collective efforts, through projects, electronic. However, the
reality of the Arab countries in general and Algeria in particular, as a case study, it appears there bashful to this
modern technology, it is still limited in some described dynamic sectors such as financial and banking sector, higher
education and scientific research, Although Algeria has carried out several educational reforms in the sector of
higher education and scientific research, and other sectors many remain reconsideration of the crisis in the
educational curriculum courses at all levels of education to comply with the requirements of technology especially
those related to the achievement of the principle of self-learning and collaborative work with modern technology,
Where solves diversity in topics and appropriate content currently being imposed homogeneity.
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مقدمة
لقد قدمت التكنولوجيات الحديثة بصفة عامة ،وتقنيات االتصال والمعلومات قفزة نوعية في مجال التعليم االلكتروني،
مما أدى لزيادة االحتياجات البشرية خالل العصر الحديث ،من الحاجة لصناعة المعلومات إلى مرحلة االنفجار العلمي،
والمعرفي ووصوال لتقنية اكتشاف الحاسب اآللي وتعدد أشكاله وأحجامه من جهة أخرى.استعماله كعنصر أساسي في مجال
االنترنت من خالل استخدام الهواتف الثابتة والمحمولة وربطها بشبكة المعلوماتية،ومن ثمة أصبحت االنترنت أعظم وسيلة
للتعليم ،واالتصال لجميع الفئات في جميع مجاالت الحياة االقتصادية ،والتعليمية .وقد أضحى التعليم في يعتمد على التقنية
االلكترونية ،التي ستؤدي إلى تغيير جذري في العملية التعليمية ،ألن البيئة التعليمية ستصمم بطريقة تصبح فيها بيئة الكترونية،
وقد سعت الجزائر كباقي الدول العربية للوصول النسبي لمشاريع إلكترونية تعتمد على نظام افتراضي والكتروني.
ومن بين أهم المجاالت التي استثمرت في عالم التكنولوجيات الحديثة نجـد مجال التعليم ،إذ تمت االستفادة منها داخل حجرات
المدارس والجامعات وحتـى خارجها.
و تم تأسيس تعليم متكامل معتمد على هذه التكنولوجيات ،هذه ألخيرة غيرت مفاهيم تقليدية المستخدمة في التعليم و خلقت طرقا
و أهدافا جديدة في التربية.
وقد تنبأ بيل جيتس  Bill Gatesأن طريق المعلومات السريع سوف يساعد على رفع المقاييس التعليمية لكل فرد في األجيال
القادمة ،وسوف يتيح الطريق ظهور طرائق جديدة لتدريس المستفيدين والطلبة ،طرق أوسـع بكثير لالختيار ،وسوف يمثل
التعليم االلكتروني باستخدام الحاسوب نقطة االنطالق نحـو التعلم المستمر ونحو مشاريع إلكترونية مستفبلية واعدة.
ومن أهم النتائج المتوصل إليها في هذا البحث هو:
 يعتبر مشروع الحكومة االلكترونية أهم مشروع جزائري في إطار التعليم االلكتروني ،كونه يحاول تقليص المسافة بين
مختلف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وبين مختلف قطاعات الحكومة بما فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ووزارة االتصال وقطاعات أخرى.
 تواجد نقص كبير في تطبيقات مشاريع التعليم االلكتروني وهناك عجز ثقافي في استخدامها.
 محاولة وضع استراتيجيات متوافقة مع مختلف النظم االلكترونية.
 هناك نتائج تشير لتحقق بعض المشاريع لكن في قطاع االتصاالت.
 محاولة نشر الوعي العلمي والمعرفي في إطار التعليم االلكتروني.

_1أهمية الدراسة
تهتم هذه الدراسة بأهم المشاريع اإللكترونية الجزائرية ،وما قدمته من نتائج لتكوين مهارات متخصصة ،بغية التفكير
والتخطيط ،والتكيف المعرفي والنفسي للتعامل مع المتغيرات.
إضافة لتقديم أهميات أخرى كإتقان لغات العصر ،وتكنولوجيا الحصول على المعلومات ومعالجتها وكفاءة استثمار الوقت
وإدارة اإلمكانات المتاحة.

-2أهداف الدراسة
إن المشاريع االلكترونية الجزائرية مقدمة ،في عدة قطاعات ،وتهدف لعدة نقاط ،وهذا ما نريد إبرازه في هذه الدراسة:
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 تهدف المشاريع االلكترونية لتقديم برامج تدريبية وتعليمية عبر وسائط الكترونية متنوعة بأسلوب متزامن أو غير
متزامن وباعتماد مبدأ التعلم الذاتي أو التعلم بمساعدة مدرس.
 تقديم إمكانية إجراء المناقشات والتفاعالت السريعة األخرى مع جميع األطراف المشاركة في العملية التعليمية
 توفير تشكيلة متنوعة من المعلومات المتعددة المصادر واألشكال من خالل نشر المعلومات والوثائق الكترونيا.

-3إشكالية الدراسة
تعرف اإلشكالية على أنها موضوع يحيطه الغموض ،و هي ظاهرة تحتاج إلى تفسير ،و يمكن اإلجابة عنها ،باالعتماد على
مصادر كالخبرة الميدانية ،التعلم من اآلخرين و في هذا الصدد طرحنا اإلشكاليــة التاليـــة:
 ما هي أهم مشاريع الجزائـر االلكترونية في مختلف القطاعات؟ و ما مدى تطبيق الحكومة االلكترونية للتعليم
االلكتروني بالجزائر؟

-4فرضيات الدراسة
تعتبر الفرضية جملة من الحلول المقترحة ،و التخمينية للخروج من وضع حالي إلى وضع مستقبلي ،فقـد يكون أحسن بهدف
تحقيق األهداف التي يتطلع الباحث من خاللها إلى التعرف عليها و الوصول إليهــا إلمكانية تحقيقهـا ،وهــذه الفرضيات
المقترحة في خضم التطـورات التكنولوجية ،الحاصلـة بالجزائـر نفترض الحاجة الالزمة للتعليم االلكتروني ،كتقنية تساعد على
تنمية القدرات التعليميـة ،في جميع القطاعـات ،ونفترض نقطة أخرى تتمثل في تطبيق التعليم االلكتروني كإلزام على دول العالم
الثالث للتقيد بمعايير تفرضها دول العالم المتطورة كمختلف المشاريع األخرى للحكومة االلكترونية مثل تطبيق تقنيات التعليم
االلكتروني.

-5منهج الدراسة
منهج دراسة الحالة هو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة للمشكلة الكتشاف الحقيقة أو لتحقيق الهدف الذي قصد إليه من
إعداد البحث ،فهو ذلك األسلوب الذي يعتمد على الدراسة التفصيلية المعمقة لوحدة ما ،أو حالة معينة ،قد تكون شخصا أو جماعة
من األشخاص كاألسرة و المجتمع المحلي ،أو نظام اجتماعي
ويطبق هذا المنهج لدراسة مشاريع الجزائر االلكترونية في مختلف القطاعات التعليمية البنكية واالتصالية ،ومعرفة مدى نجاحها
ومدى تقيديها بالمعايير األوروبية في مجال التعليم االلكتروني  ،واعتمدنا في هذه الدراسة على المالحظة هي المشاهدة و
المراقبة الدقيقة لسلوك بعض المسئولين عن المشاريع  ،بغية معرفة صفاتها وخواصها والعوامل الداخلة فيها بهدف تحقيق
أفضل ا لنتائج و الحصول على أدق التفاصيل ،إضافة آلداة مهمة وهي المقابلة ( )Interviewالمقابلة عبارة عن حوار أو
محادثة أو مناقشة مع أساتذة جامعات ومسؤلين من جهة أخرى و ذلك بغرض التوصل إلى معلومات تعكس حقائق أو مواقف
محددة ،يحتاج الباحث التوصل إليها و الحصول عليها.
و تكون في ضوء أهداف بحثية .و تمثل المقابلة مجموعة من األسئلة و اإلستفسارات و اإليضاحات التي يطلب اإلجابة عنها أو
التعقيب عليها ،إضافة لوسائل أخرى للمقابلة مثل :اإلتصال عبر الهاتف ،عبر االنترنت ،أو عبر وسائل االتصال الحديثة
المناسبة.

-6مصطلحات ومفاهيم الدراسة
-1-6التعليم االلكتروني
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التعليم االلكتروني هو طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة،
و ورسومات ،وآليات بحث ،ومكتبات الكترونية ،وكذلك بوابات االنترنت ،سواء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي ،المهم هو
أن المقصود استخدام التقنية بجميع أنواعها إليصال المعلومة إلى المتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة.
ويعرف كل من كول و نابر ( ) KHOLE & NABERالتعليم االلكتروني من منحى الشبكة العنقودية تلك الشبكة التي غزت
حياة األفراد في كل مجاالتها ..فلقد كان التعليم قائما على التكنولوجيا البسيطة التي يمكن تقسيمها على الميزان الزمني والميزان
المكاني ،والتعليم يحدث في كل وقت ويمكن للمتعلم تخزينه والرجوع إليه في أي وقت .من خالل ما سبق ،يمكن تعريف التعليم
االلكتروني بأنه ( ذلك النوع من التعليم القائم على شبكة الحاسب اآللي WIDE WORLD WEBوفيه تقوم المؤسسة التعليمية
بتصميم موقع خاص بها ولمواد أو برامج معينة لها ،ويتعلم المتعلم من خالل الحاسب اآللي.

-2-6مشاريع الكترونية
مجموعة من التحوالت في شتى المجاالت السياسية ،االقتصادية واالجتماعية ،لعصرنة مجموعة من القطاعات كالتعليم واإلدارة
والصحة ،بالمرور بمراحل عديدة للوصول لنجاح يرضى جميع فئات المستفيدين.

-7مشاريـع الجـزائــر االلكترونيــــة  :نمـــاذج تطبيقيــــــة
لقد سعت الجزائر مثلها مثل الدول العربية لمحاولة تقليص الهوة في مجال التكنولوجيا الحديثة بينها وبين الدول
المتقدمة من خالل تعبئة الجهود الفردية والجماعية في ثالث مستويات أساسية هي:
 وضع اإلطارات القانونية المالئمة. تنمية الطاقات البشرية والمادية. تطوير المحتوى االلكتروني.باالعتماد على أهم المشاريع االلكترونية :

-1-7الحكومة االلكترونية
فالحكومة االلكترونية ليست مجرد توفير التجهيزات الثقافية في األجهزة الحكومية ،وتغيير أسلوب العمل بها ورفع
كفاءة االداء ،وإنما هي أشمل من ذلك ،حيث يرى الباحث عبد الرزاق السالمي بأنها " :وسيلة من الوسائل التي تستخدمها الدولة
الحقيقية بمعناها القانوني ،واإلداري لتوصيل المعلومات ،والخدمات ،وتسويق السلع للمستفيدين منها عبر االنترنت ،وأجهزة
الحاسوب "
ويستنتج أن " الحكومة االلكترونية مصطلح يطلق على البيئة االلكترونية التي تستخدم الوسائل التكنولوجية ،واالنترنت لتبادل
ودعم وتعزيز المعلومات وتقديم الخدمات ،والمعامالت بين الحكومة ،المواطنين ،ومؤسسات األعمال من جهة ،وبين الدوائر
الحكومية نفسها من جهة أخرى"
وتعرف الحكومة االلكترونية من طرف األمم المتحدة سنة  2002بأنها " استخدام االنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم
معلومات ،وخدمات الحكومة للمواطنين "
وقد طبقت الحكومة االلكترونية في عدة ميادين أهمها :

-2-7التعليم االلكتروني
من خالل التوجه نحو توفير وسائل التعليم من خالل بيئة تفاعلية تعتمد على الحوار بين مختلف العناصر المشتركة في
عملية التعليم التقليدية وهي مقدمة كالتالي:

1-2-7مكونات البيئة التعليمية للتعليم االلكتروني
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المعلم :ويتطلب فيه توافر ما يلي:
* القدرة على التدريس واستخدام تقنيات التعليم الحديثة.
* معرفة استخدام الحاسب اآللي.
-2المتعلم :ويتطلب فيه ما يلي:
* مهارة التعلم الذاتي.
* معرفة استخدام الحاسب اآللي واالنترنيت والبريد االلكتروني
 -3طاقم الدعم التقني:ويتطلب فيه توافر ما يلي:
* التخصص في اإلعالم اآللي
*معرفة برامج الحاسب المختلفة
إضافة االتفاقية األوربية في  2000على مبادرة " تصميم تعليم الغد " والتي تهدف إلى استخدام التقنيات الرقمية من
الحواسب والوسائط المتعددة واالنترنت لتحسين نوعية التعليم ،وهي جزء من " الخطة التنفيذية ألوربا االلكترونية " التي تمتد
فترتها مابين  ، 2004 -2001وتمكن أوربا من استغالل واستثمار قوتها في التغلب على العوائق التي تفصلها عن التقنات
الرقمية والتي لها طاقة قوية كامنة ترتبط بإمكانيات استخدامها مستقبل االقتصاد.

-3-7التعليم العالي والبحث العلمي
من خالل البرنامج الرئاسي لمساندة اإلنعاش االقتصادي والبحث العلمي  2004-2001حيث خصصت ميزانية 4,12مليار
دينار لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال أي ما يمثل  50بالمائة من الميزانية اإلجمالية.ويشمل هذا البرنامج  04نقاط أساسية:
 تكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال في قطاع البحث والتعليم. تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لتحسين العناية الطبية في المناطق المحرومة وشبه المحرومة. تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لتحسين التعليم في المناطق الريفية وشبه الريفية. -إنشاء شبكة وطنية لتطوير أنظمة معلوماتية ذات قيمة مضافة لتقليص التبعية الوطنية في مجال البرامج المعلوماتية.

 4-7التربية والتعليم
تجدر اإلشارة إلى قطاع المكتبات الجامعية الذي شهد عصرنة بإدخال التكنولوجيا الحديثة ،واالعتماد على النظم
اإللكترونية كالشبكة الجهوية للمكتبات الجامعية  RIBUفي إطار الشراكة مع االتحاد األوروبي ضمن مشروع MEDA
.TEMPUS
استعمال المعلوماتية وهو أمر واقع اليوم حيث تم إدخال مادة اإلعالم اآللي في برنامج الطور الثاني كما تم تجهيز أكثر من 180
ثانوية بقاعات إعالم آلي باالنترنت ،وتجهيز 1000ثانوية بحاسوب مخصص لعمليات التسيير.

-1-4-7مزايا التعليم االلكتروني بالجزائر
هناك عدة مزايا من أهمها:
 -1المحتوى شديد التغيير:لمسايرة االنفجار المعرفي السائد في هذا العصر.
 -2الطالب المتميز يستطيع التقدم دون انتظار الطالب األقل مستوى.
 -3تحويل فلسفة التعليم من التعليم المعتمد على المجموعة إلى التعليم المعتمد على الفرد.
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 -4أنه تعليم ديمقراطي:بمعنى أن كل متعلم يتعلم طبقا الستعداداته وقدراته وميوله ،ويتعلم بحرية والمعلم يستخدم أسلوب
االتصال المتعدد واالتجاهات والذي يسمح بالمناقشة مع المتعلمين.
 -5اإلحساس بالمساواة:حيث تتيح لكل طالب فرصة اإلدالء برأيه في كل وقت خالفا لقاعات الدرس التقليدية التي تحرمه من
هذه الميزة،إما لسبب سوء تنظيم المقاعد أو ضعف صوت الطالب نفسه أو الخجل أو الخوف أو القلق.
 -6مالئمة مختلف أساليب التعليم:من حيث التركيز على األفكار المهمة أثناء كتابته وتجميعه للمحاضرة أو الدرس.
 -7توفر المناهج طوال اليوم وفي كل أيام األسبوع:هذه الميزة مفيدة األشخاص المزاجيين أو الذين يرغبون في التعليم في وقت
معين.
 -8عدم االعتماد على الحضور الفعلي :إن التقنية الحديثة وفرت االتصال ،دون الحاجة للتواجد في المكان ،والزمان المعين.
 -9سهولة وتعدد طرق تقييم تطور الطالب:وفرت أدوات التقييم الفوري ،إعطاء المعلم طرقا متنوعة لبناء وتوزيع وتصنيف
المعلومات بصورة سريعة وسهلة التقييم.
 -10االستفادة القصوى من الزمن:إن توفر عنصر الزمن مفيد وهام جدا للطرفين (المعلم والمتعلم).
 -11تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم:مثل استالم الواجبات فقد أصبح من الممكن إرسال واستالم كل هذه األشياء عن طريق
األدوات االلكترونية.
 -12توسيع فرص القبول في التعليم العالي :بتجاوز عقبة محدودية األماكن،وتمكين المؤسسات التعليم العالي من تحقيق التوزيع
األمثل لمواردها المحدودة.
 -13نشر ثقافة التعلم والتدرب الذاتيين في المجتمع:والتي تمكن من تحسين وتنمية قدرات المتعلمين والمتدربين بأقل تكلفة.
 -14توفير الرصيد الضخم و المتجدد من المحتوى العلمي:واالختبارات والتاريخ التدريسي لكل مقرر يمكن من تطويره
وتحسين و زيادة فعالية طرق تدريسه.

 2-4-7معوقات تطبيق التعليم االلكتروني بالجزائر
التعليم االلكتروني كغيره من طرق التعليم األخرى له معوقات تعيق تنفيذه منها:
أ -تطوير المعايير :حيث أنها بحاجة إلى إجراء تعديالت وتحديثات كثيرة نتيجة للتطورات العلمية المختلفة كل سنة بل كل
شهر أحيانا.
ب -األنظمة والحوافز التعليمية:
من المتطلبات التي تحفز وتشجع الطالب على التعليم االلكتروني حيث ال زال يعاني من عدم وضوح األنظمة و الطرق
واألساليب التي يتم فيها التعليم كما أن عدم البت في قضية الحوافز التشجيعية هي إحدى العقبات التي تعوق فعالية التعليم
االلكتروني.
ج -التسليم والمضمون الفعال للبيئة التعليمية:
* نقص الدعم والتعاون المقدم من أجل طبيعة التعليم الفعالة.
* نقص المعايير لوضع و تشغيل برنامج فعال ومستقل.
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* نقص الحافز لتطوير المحتويات.
د -علم المنهج أو الميثودولوجيا:
إن معظم القائمين في التعليم االلكتروني هم من المختصين في مجال التقنية أو على األقل أكثرهم ،أما المختصين في مجال
المناهج والتربية والتعليم فليس لهم رأي في التعليم االلكتروني ،أو على األقل ليسوا هم صناع القرار في العملية التعليمية.
هـ -الخصوصية والسرية:
إن حدوث هجمات على المواقع الرئيسية على االنترنت أثرت بالقائمين على العملية التعليمية ،وأثارت تساىالت حدول تدأثير
ذلك على التعليم االلكتروني مستقبال.
و -الحاجة المستمرة لتدريب و دعم المتعلمين واإلداريين:
في كافة المستويات ،حيث أن هذا النوع من التعليم يحتاج إلى التدريب المستمر وفقا لتجدد التقنية.
ز -الحاجة إلى نشر محتويات على مستوى عال من الجودة ذلك أن المنافسة عالمية.

-5-7اإلدارة االلكترونية
تعتمد على الربط بين دوائر الدولة على مستوى الواليات أو البلديات ،لتوفير الوقت والجهد ،وتعمل اإلدارة االلكترونية على
استخراج وثائق إدارية الكترونية والمصادقة عليها باإلمضاء االلكتروني ،إضافة لعدة وثائق إلكترونية مثل :بطاقات التعريف
االلكترونية ،جوازات السفر االلكترونية ،األرصدة وغيرها.

-6-7االقتصاد االلكتروني
تطوير البنية الهيكلية كأساس لشبكات االتصال هدفت الجزائر من خاللها لالنتقال إلى مجتمع المعلومات والتحكم في مختلف
المف اهيم المكونة له و الناجمة عنه ،حيث اعتمدت على وضع تشريعات داعمة لهذا المسعى ،تمثلت خاصة في تطوير البنية
الهيكلية لشبكات االتصال .وفيما يخص االتصاالت ،انتقل عدد المشتركين في الهاتف الثابت من  1500000في سنة  2000إلى
 3020000مشترك سنة  ،2003كما انتقل عدد المشتركين في الهاتف النقال من  54000سنة  2000إلى  5386000سنة
.2005
أما بخصوص االنترنت فقد شهدت مواقع الويب زيادة من 20موقع عام 2000إلى  25000موقع في نهاية  ،2005كما زاد عدد
مقاهي وصاالت االنترنت من 100عام  2000إلى  6000عام .2005
تجدر اإلشارة إليه هو مبادرة الدولة الجزائرية لتعميم استخدام الحاسوب الشخصي " أسرتك ،كمبيوتر لكل أسرة " وهو
محاولة لدعم األسر التي ترغب في اقتناء حاسوب عن طريق التقسيط حيث بل عدد المشتركين حوالي  700ألف مستفيد،
وتستورد الجزائر حوالي  50000كمبيوتر و 250000آلة نسخ سنويا.
إضافة لشبكات االتصاالت من 15000كلم من خطوط األلياف البصرية و 22000كلم من الخطوط الهرتيزية ،و50محطة
أرضيةو 100نظام ريفي سنة .2000
وتعطي اإلحصائيات الحديثة وصول عدد المشتركين في الهاتف النقال في بعض أعضاء شركة أوراس كوم تلكوم الجزائر إلى
حدود  10ماليين مشترك ،حيث يبقى سعر المكالمات الداخلية مقبول نوعا ما في الهاتف الثابت مقارنة بالمكالمات الخارجية،
باإلضافة إلى أن كل خط هاتفي معرض للعطب مرة كل  18شهر مقابل عطل واحد كل  05سنوات في الدول المتقدمة.

 7-7التجارة االلكترونية
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باالهتمام بكل التقنيات الحديثة فيما يخص البنوك والمؤسسات المالية من خالل تطوير أنظمة المعلومات ووسائل الرقابة
وتسيير اإلجراءات الجمركية ،وإنشاء مختلف الشبكات المتخصصة في البنوك التي تضيف التبادل المؤمن والمتقن بين
المؤسسات البنكية.
وتعمل الجزائر على تخصيص قيمته 130مليون دوالر أمريكي من أجل إنشاء حظيرة تكنولوجية في المدينة الجديدة كقطب
تكنولوجي يلم مجتمع المعلومات الجزائري و مقر استراتيجي الستقبال المؤسسات المتجددة،حيث تتوفر هذه الحظيرة على
هياكل اتصال ذات طاقة عالية ،لذلك تسهر الحكومة الجزائرية على وضع استراتيجيات لمضاعفة استغالل تكنولوجيات
المعلومات و االتصال على مستوى مختلف الوزارات ،الجامعات ،المؤسسات.

-8محاور مشروع الجزائر االلكترونية
 تسريع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلدارة العمومية.
 تسريع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الشركات.
 تطوير اآلليات واإلجراءات التحفيزية لتمكين من تجهيزات وشبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 دفع تطوير االقتصاد الرقمي.
 تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات التدفق السريع.
 تطوير الكفاءات البشرية من أجل تعميم استعمال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت.
 تدعيم العلم والبحث والتطوير.
 ضبط مستوى اإلطار القانوني الوطني.
 االعالم واالتصال
 تثمين التعاون الدولي.
 آليات التقييم والمتابعة.
 إجراءات تنظيمية.
 الموارد المالية.

خاتمة
تعتبر الجزائر من الدول التي سعت للتعاون الدولي واالنفتاح على األمم األخرى األكثر تطورا في هذا المجال ،حيث
سخرت السلطات الوطنية ميزانية مهمة لمشاريع التعاون في هذا المجال خاصة في مجال التكوين ،التحويل التكنولوجيا وتمويل
المشاريع ،وتبادل الخبرات والمشاركة في دعم المشاريع الرائدة كالمكتبة االفتراضية النشر االلكتروني.
وال ننكر وجود محاوالت فردية لالستفادة من تكنولوجيا الحاسبات واالتصاالت والمعلومات على مستوى الوطن
العربي ،فضال عن ظهور العديد من الحزم والبرامج على المستوى التجاري تغطي بعض االحتياجات التعليمية على مستوى
المراحل التعليمية ،فقد اهتمت هذه الدراسة بأهم المشاريع اإللكترونية الجزائرية ،وما قدمته من نتائج لتكوين مهارات
متخصصة ،بغية التفكير والتخطيط ،والتكيف المعرفي والنفسي للتعامل مع المتغيرات.
وقد وجدت معظم األهداف طريقها لكي تتحقق ومن أهمها توفير تشكيلة متنوعة من المعلومات المتعددة المصادر واألشكال من
خالل نشر المعلومات والوثائق الكترونيا.
لقد تمت اإلجابة عن اإلشكالية ،إضافة لبعض التفسيرات ،باالعتماد على المشاريع االلكترونية المطبقة في مختلف القطاعات.
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وتعتبر الفرضية األولى محققة نظرا للمشاريع االلكترونية الحاصلـة بالجزائـر والتي تؤكد الحاجة الالزمة للتعليم االلكتروني،
كتقنية تساعد على تنمية القدرات التعليميـة ،في جميع القطاعـات ،أما الفرضية الثانية فقد تحققت نسبيا ،كمختلف المشاريع
األخرى للحكومة االلكترونية مثل تطبيق تقنيات التعليم االلكتروني.
التوصيات
 وضع بنية تحتية متينة ومتكاملة ،واالعتماد على العنصر البشري المؤهل ،من أجل ضمان مشاريع إلكترونية أكثر
فعالية مستقبال.
 ضمان أن يكون هنالك اهتمام رئيسي لتطبيقات التعليم االلكتروني ،مع توفير الميزانية والكفاءات الالزمة.
 االهتمام بالتعليم االلكتروني كفن و علم ،يمكن تطبيقه في جميع ميادين الحياة

جدول المصطلحات
الرقم

عربية

انجليزية

1

المقابلة

Interview

2

شبكة الحاسب اآللي

WIDE WORLD WEB

3

الشبكة الجهوية للمكتبات الجامعية

RIBU

4

مشروع ممول من طرف االتحاد األروبي

MEDA TEMPUS

قائمة المصادر والمراجع:
]  [ 1عبد الهادي ،محمد فتحي ،البحث و مناهجه في علم المكتبات والمعلومات ،القاهرة :الدار المصرية اللبنانية .2009 ،ص .114
] [2قنديلجي ،عامر.البحث العلمي و استخدام مصادر المعلومات التقليدية و االلكترونية..ص .110
] [3النقيب،متولي.مهارات البحث عن المعلومات وإعداد البحوث في البيئة الرقمية .ط.1القاهرة:دار المصرية اللبنانية.2008،ص .46
][4عبد الهادي ،محمد فتحي .البحث و مناهجه في علم المكتبات و المعلومات( .المرجع السابق) .ص .165
][5عمار ،بوحوش .محمد محمود ،الذنيبات .منهاج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث .ط ،4منقحة .الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية.2007 ،
ص ص .65-64
][6الصرايره خالد عبده.الكافي:في مفاهيم علوم المكتبات المعلومات.عربي-انجليزي.ط.1.األردن:دار كنوز المعرفة.2009.ص.87
] [7ابراهيم ،أنغام أبو الحسن.التعليم االلكتروني :رؤية مستقبلية جديدة :الجزائر نموذجا ،منتدى التعليم الكتروني(على الخط المباشر)- 2013-08-10
www.elearning.akbarmontada][8السالمي ،عالء عبد الرزاق.اإلدارة اإللكترونية.عمان :دار وائل للنشر ،2008 ،ص.87
] [9مقناني ،صبرينة .أعمال المؤتمر الثالث والعشرو لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات(اعلم).الحكومة والمجتمع والتكامل في بناء المجتمعات
المعرفية العربية.مشروع الحكومة االلكترونية بالجزائر :خطوة نحو إرساء مجتمع المعرفة.ج.1قطر:وزارة الثقافة والفنون والتراث.2012.ص.117
] [10مفهوم الحكومة االلكترونية( .على الخط) .متوفر على الرابط :
 http://musahim.com/f68/t368876/تمت الزيارة .2013
] [11بن على راجية .التعليم االلكتروني من وجهة نظر األساتية دراسة استكشافية بجامعة باتنة2005.
(http://www.univ-ouargla.dz/Pagesweb/PressUniversitaire/doc/على الخط المباشر)2013.

85

© Communications of the Arab Computer Society, Vol. 6, No.2, December 2013, ISSN 2090-102X
2013  نوفمبر6-4 ، المؤتمر الدولي لتقنيات المعلومات واإلتصاالت في التعليم والتدريب
2014 عدد خاص – فبراير

المجلة الدولية التصاالت الجمعية العربية للحاسبات

.8ص.المرجع السابق. أنغام أبو حسن،[ابراهيم12]
[13].Formation en ligne; http://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_en_ligne. 2013
Glossaire du portail Learn-on-Line. Définitions
techniques.http://www.learn-on-line.be/?q=contenu/110

de

concepts

pédagogiques

et

de

termes

[14]Caractéristiques d'un système d’e-learning.Au terme du projet, l'AWT a dégagé un certain nombre de
caractéristiques incontournables que doit intégrer un système d’e-learning pour atteindre ses objectifs.
http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,400,200,004 .2013.
[15]Laboratoire de soutien à l'enseignement télématique (LabSET) :Centre de recherche et d'expertise en elearning de l'Université de Liège.http://www.labset.net.2013.
[16].114ص. المرجع السابق. صبرينة،مقناني
[17] علم المكتبات:ماجستير. دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية بجامعة جيجل:موقع المكتبات الجامعية ضمن الحكومة االلكترونية بالجزائر. نزار،شنيقل
.70ص.2012:قسنطينة:
[18] Agence Wallonne des Télécommunications, la plateforme ICT de la Wallonie. Qu'est-ce que l'elearning?.jeudi20 juin 2013. http://www.awt.be/web/edu/index.asp
.20ص.المرجع السابق. أنغام أبو حسن،[ ابراهيم19]
.118ص.المرجع السابق. صبرينة،[ مقناني20]
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فعالية تقديم مقرر "مقدمة في تكنولوجيا المعلومات" من خالل نظام الموودل لطلبة
البرنامج التأسيسي بجامعة السلطا قابوس
طالل شعبان أحمد عامر.د
 كلية التربية- قسم تكنولوجيا التعليم
جامعة السلطان قابوس
.2011/2010 قررت جامعة السلطان قابوس تطبيق البرنامج التأسيسي ابتداء من العام األكاديمي
 وقد تم تصميم هذا البرنامج وفقا. ويهدف البرنامج إلى إعداد الطالب المقبولين بالجامعة للدراسة الجامعية و التأقلم معها بنجاح
للمعايير األكاديمية العُمانية التي تم نشرها عن طريق الهيئة العُمانية لالعتماد األكاديمي في شكل مخرجات التعلم في مجاالت اللغة
 وتهتم الجامعة بمجال تكنولوجيا المعلومات. اإلنجليزية و الرياضيات و تقنية المعلومات و مهارات الدراسة و التعلم
 حيث يطرح المقرر.حيث يتم طرح مقرر خاص للطلبة الذين لم يجتازوا اختبار تحديد المستوى أو االجتياز، للبرنامج التأسيسي
.باللغة االنجليزية للتخصصات التي تدرس باللغة االنجليزية أو ثنائية اللغة و باللغة العربية للتخصصات التي تدرس باللغة العربية
والهدف من دراسة مقرر مقدمة في تكنولوجيا المعلومات هو التأكد من تزويد الطلبة بالمعارف األساسية والمهارات الضرورية
 فقد رأى،  ونظرا لحداثة البرنامج.في مجال الحاسب وتكنولوجيا المعلومات التي تمكنه وتساعده في مجاالت دراسته المتعددة
 وتقديمه للطالب إلكترونيا من، الباحث تصميم مقرر " مقدمة في تكنولوجيا المعلومات " وفق أحد نماذج التصميم التعليمي
. وقياس فعاليته،" خالل النظام الشبكي بالجامعة " الموودل
.وقد أسفرت الدراسة عن فاعلية البرنامج في تحقيق أهداف المقرر
Sultan Qaboos University has decided to implement the Foundation Program starting with the
2010/2011 academic year.
The goal of the Program is to make orientation for admitted students for undergraduate level
studies, enabling them to experience a smoother and more successful transition. The program has
been designed in accordance with the Oman Academic Standards that were published by the Omani
Authority for Academic Accreditation in the form of learning outcomes for English, Mathematics,
Information Technology and Study Skills
In the Information Technology (IT) Area of the Foundation Program (FP) at Sultan Qaboos
University (SQU), the course is offered to those students who do not pass the Placement
Test (Theory) or Exit Test (Practical). Furthermore, the Information technology course is
offered in English for English-based degree programs and in Arabic for Arabic-based
degree programs.
The objective of the course “ Introduction to Information Technology” is to ensure that the
students are oriented with the basic knowledge and the necessary skills of computers to meet the
cognitive and practical requirements of degree program in a variety of disciplines.
Given the novelty of the program, the researcher showed the design decision, "Introduction to
Information Technology" according to a model of instructional design and submit it
electronically to students through the university network system "Model", and measuring its
effectiveness on students orientation to the university graduate studies.
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The results of the study resulted in the showed positive effectiveness of the program on the
orientation to the university graduate studies

مقدمة
يتسم عصرنا الحالي بالتطور السريع والمستمر ،حيث تتزايد المعلومات وتتنوع وتتعدد أشكالها وتختلف مصادرها .ولقد
انعكس ذلك التطور علي مختلف مناحي الحياة وفى مقدمتها التعليم.
واستجابة لمطالب عصر المعلوماتية في التعليم ،تطورت أساليب ونماذج وأنماط تعليمية /تعلمية في مقدمتها التعلم اإللكتروني
 E-Learningالذي يشمل تطبيقات عديدة واسعة .ويعتبر التعلم اإللكتروني من أحدث األنظمة في مجال التعليم لما يتميز به من
إمكانيات هائلة في دعم العملية التعليمية ،وكذلك لما يتميز به من إمكانية إيصال العملية التعليمية لمن يرغب ،متخطيا بذلك
حاجزي الزمان والمكان ،كما يمكن أن يساهم في حل مشكلة نقص األساتذة وخاصة في التخصصات النادرة ،باإلضافة إلي حل
مشكلة األعداد الكبيرة للطالب.
ولقد تزايد االهتمام بالتعلم اإللكتروني مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي ،ولعل من مظاهر ذلك االهتمام تنظيم
الجمعية األمريكية لعمداء القبول والتسجيل أول مؤتمر دولي للتعلم اإللكتروني في مدينة دنفر بوالية كلورادو في أغسطس من
عام 1997م ،ثم اتُبع بقمة للمسؤولين عن هذا التعليم ،وحضر المؤتمر والقمة مديرو جامعات وعمداء قبول في أهم مؤسسات
التعليم اإللكترونية في أمريكا ودول أخرى متعددة ( إحسان كنسار.)91:2008،
كما حظي التعلم اإللكتروني باالهتمام على مستوى الوطن العربي مع مطلع القرن الحالي ،وتمثل ذلك في العديد من المبادرات
 ،فى مقدمتها الوثيقة التي اعتمدها مجلس الوزراء العرب لالتصاالت والمعلومات عام  2003والتي تضمنت مجموعة من
المشروعات التنفيذية في مجال التعلم اإللكتروني ،كان من أهمها تعزيز التعاون اإلقليمي لتطوير سياسات التعلم اإللكتروني
المحلية ،ونشر أفكار التعلم اإللكتروني وخدماته ،وتنظيم وضبط معاييره ،ووضع نماذج له ،وتطوير صناعته (هناء خضري،
.)108 -107 :2008
وتال ذلك العديد من الندوات وورش العمل والمؤتمرات التي نُظمت خصيصا لعرض ومناقشة القضايا المتعلقة بالتعلم
اإللكتروني.
وهناك العديد من التحديات والضغوط التربوية التي تحتم توظيف التعلم اإللكتروني وتجعله ضرورة ،هذا باإلضافة إلي ما
يحمله من مميزات ،فقد أثبتت العديد من الدراسات التي تناولت التعلم اإللكتروني من جوانب مختلفة باعتباره نمطا جديدا للتعلم
مدي فاعليته وأهميته ومناسبته لهذا العصر ،ومن بينها دراسة أندرو ( ،)Higgin,2000ودراسة تمل وكوسيلو
( ،)Timl&Consuelo,2000ودراسة أحمد سلطان ( ،)Sultan.2001ودراسة مارجريتا ( ،)Santiler,2001ودراسة
جيرمي وانجيال ( ،)Martin & Jennings, 2002ودراسة أنتا ( ،)Picas,2002ودراسة لرينت (،)Muirhead,2002
ودراسة ( ،)Casalion,2002ودراسة برجز ( ،)Burgess,2003ودراسة مولوني (.)Moloney,2006
من ناحية أخري ،فإنه في ظل التطور الحالي والدور الجديد لكل من المعلم والمتعلم ،لم تعُد الجامعة مكانا يُعلم فيه الطالب ،إنما
أضحت مكانا يتعلم فيه ،وعليه أصبح التعليم الجامعي في حاجة إلي صيغة تعليمية تعلُمية تسهم في إكسابه مهارة كيفية التعلم،
وهذا ما يسعي لتوفيره تكنولوجيا التعلم اإللكتروني ،بما يوفره من إمكانيات تقوم على مدي مشاركة المتعلم في نشاطات التعلم
(.)Littman,1998
ولم تكن جامعة السلطان قابوس بمنأى عن هذا التطور ،حيث بدأ مشروع التعلم اإللكتروني بمركز تقنيات التعليم بالجامعة عام
( مركز تقنيات التعليم .)1 :
 2001بهدف تحقيق التطوير التعليمي والرقي بمستوى المخرجات التعليمية بها
أما عن أنظمة التعلم اإللكتروني المستخدمة في جامعة السلطان قابوس فقد كانت البداية باستخدام نظام الويب ستى (
 ،)WebCTوفى عام  2005طبقت الجامعة نظام الموودل ( ،)Moodleوهما نظامان إلدارة عملية التعلم اإللكتروني من خالل
الشبكات التي تمكن المدرس والطلبة من التواصل والتفاعل فيما بينهم  ،والتفاعل مع محتوى المقررات اإللكترونية ( مركز
تقنيات التعليم .)1 :
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أما عن بدايات التعلم الشبكي في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس ،فكانت في عام  ،2002حيث طُرحت سبعة مقررات
دراسية تُدرس بنظام  ، WebCTواستمرت عملية طرح المقررات الدراسية حتى بل عددها  222مقررا دراسيا في الفصل
الدراسي خريف  2011تُدرس بنظام  ،Moodleوإن كان أغلبها يفتقر إلي التفاعلية.
ومن خالل عمل الباحث لعدة سنوات بجامعة السلطان قابوس ،وتدريسه لمقررات بالطرق المعتادة وأخري عبر الموقع الشبكي
للجامعة ،باإلضافة إلي ما اكتسبه من خبرات من خالل دوره كمرشد أكاديمي ،فقد رأي ضرورة الوقوف علي مدي إسهام نظام
" موودل  " Moodleالذي تطبقه الجامعة في تنمية التحصيل الدراسي ،وبالتالي المساهمة في حل العديد من المشكالت التي
يُعاني منها طالب الجامعة وعلي رأسها انخفاض المعدل التراكمي وما يترتب عليه من الوقوع تحت المالحظة األكاديمية
وغيرها من األمور التي لها مردود نفسي واجتماعي سلبي.
يضاف إلي ما سبق ،فإن البحث الحالي جاء استجابة لما يلي :


توصيات العديد من المؤتمرات والندوات الخاصة بتكنولوجيا التعليم بصفة عامة ،والتعلم اإللكتروني بصفة خاصة،
ومن بينها:

 -1المؤتمر الدولي األول للتعلم اإللكتروني ،والذي عقدته الجمعية األمريكية لعمداء القبول والتسجيل عام .1997
 -2التعليم اإللكتروني ندوة تقنيات التعليم " التعلم الشبكي" ،والتي عُقدت بجامعة السلطان قابوس عام .2001
 -3المؤتمر الدولي للتعلم عن بُعد " التعلم عن بُعد :نحو أفاق جديدة" ،والذي عُقد بجامعة السلطان قابوس عام .2006
 -4المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم "تكنولوجيا التعليم اإللكتروني وتحديات
التطوير التربوي في الوطن العربي" ،والذي عُقد في القاهرة عام .2008
 -5المؤتمر الدولي لتقنيات التعليم " التربية والتكنولوجيا  :تطبيقات مبتكرة " ،والذي عُقد بجامعة السلطان قابوس عام
.2008
 -6المؤتمر العلمي السادس للجمعية العربية لتكنولوجيا التربية " الحلول الرقمية لمجتمع التعلم" ،والذي عُقد بجامعة
القاهرة عام .2010
 -7المؤتمر العلمي الدولي األول للجمعية العُمانية لتقنيات التعليم " التعلم المزيج والنقال  :اإلمكانات والتحديات" ،والذي
عقد بكلية الشرق األوسط – مسقط – عام .2010


نتائج العديد من الدراسات والبحوث في مجال التعلم اإللكتروني،والتي أشارت إلى فاعلية التعلم اإللكتروني بعامة
ونظام  Moodleبخاصة في التدريس ،وكذلك أهميته في مواجهة العديد من مشكالت التعليم التقليدي .ومن بينها :

 دراسة ( ،)Strother,2002والتي كشفت عن عدة فوائد للتعلم الشبكي منها أنه يوطد ويعزز أسلوب التعلم التعاوني ،ويزيدمن ثقة المتعلمين بأنفسهم ،إضافة إلى أنه يساهم وبفاعلية في تقريب الفجوة بين النظرية والتطبيق ،أي بين ما يتعلمه الطالب
وبين تطبيقه له في الميدان.
 أما سميث وتافيريس ( )Smith.G& Taveras.M,2004فقد حددا ثالثة أنماط للتفاعل تعتمد على المعلم ،وهي ( وتشمل)تفاعل:


(معلم مع صف)  One-to- Classويتم هذا النمط من التفاعل بين المعلم وجميع المتعلمين ،من خالل المناقشات
واإلجابة على األسئلة وطرح أسئلة في إطار عام.



(معلم مع طالب)  One-to-oneويعتمد هذا التفاعل على فردية التعلم والتواصل من خالل البريد اإللكتروني أو
االتصال التليفوني أو غرف الدردشة.



(معلم مع مجموعة)  One-to-Groupوهو تفاعل المعلم مع مجموعة صغيرة من الطالب من خالل حلقات المناقشة
.Discussion group
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 كما أجري ( )Abdelraheem& Al Musawi 2003: 45- 57دراسة حول استخدامات أعضاء هيئة التدريس لشبكةاالنترنت في العملية التعليمية في جامعة السلطان قابوس ،وأظهرت نتائجها أن تلك االستخدامات مرتبطة بالمقررات الدراسية
التي يتم تحميلها من الشبكة ،والتي تساعد علي صقل مهارات الطالب في البحث عن المعلومات والحصول علي أحدث
المعلومات المرتبطة بالمقررات الدراسية ،وان أكثر االستخدامات سُجلت لصالح الكليات العلمية.
 أما دراسة ( )Stein, & et al,2005فقد أكدت نتائجها على دور التعلم الشبكي في مد جسور التواصل بين المتعلمينأنفسهم من جانب ،وبينهم وبين ال ُمعلمين من جانب آخر.
 كما أظهرت دراسة ( نبيل محمد )2010،ارتفاع معدل تحصيل الطالب لمقرر إلكتروني لتنمية مهارات استخدام نظامالموودل.

مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث الحالي في التساىل الرئيس التالي  :ما فعالية تقديم مقرر " مقدمة في تكنولوجيا المعلومات " من خالل نظام
الموودل لطلبة البرنامج التأسيسي بجامعة السلطان قابوس ؟.
ويتفرع منه التساىالت التالية:
 -1هل هناك فرق دال إحصائيا بين درجات االختبار القبلي واالختبار البعدى ؟
 -2هل هناك فرق دال إحصائيا بين درجات االختبار القبلي واالختبار البعدى ترجع إلى طبيعة الدراسة ( علمية /إنسانية ) ؟
 -3هل هناك فرق دال إحصائيا بين درجات االختبار القبلي واالختبار البعدى ترجع إلى النوع ( ذكر /أنثي ) ؟

أهمية البحث
يستمد البحث أهميته من أنه قد يسهم في :
 -1إلقاء الضوء علي التعلم بنظام الموودل من منظور الرىية المعاصرة لبرامج إعداد الطالب الجامعي  ،والتي تواكب
التغيرات السريعة والمتالحقة في مجال تكنولوجيا التعليم والتعلم.
 -2توجيه نظر أعضاء هيئة التدريس الجامعيين إلي أهمية وفاعلية استخدام نظام الموودل في التدريس ،لتسهيل وتعميق
فهم واستيعاب المقررات الدراسية المختلفة ،فضال عن أن نظام الموودل يسمح للطالب بدراسة المقرر وفق خطوهم
الذاتي ودون ارتباط بزمان أو مكان ،كما يوفر لهم تفاعالت وتغذية راجعة ،وكل هذا من شأنه زيادة دافعيتهم للتعلم
وبالتالي تنمية التحصيل لديهم.
 -3تحقيق مبدأ التعلم الذاتي من خالل تعامل الطالب مع نظام الموودل ،وعرض أفكارهم ومشكالتهم واستفساراتهم
وكذلك تنفيذ األنشطة المكلفين بها عبر التعلم اإللكتروني علي شبكة الجامعة ،مما يحقق تفعيل الطالب لقدراتهم العقلية،
وييسر لهم التكيف مع حياتهم الجامعية.

اإلطار النظري
التعلم اإللكتروني
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انتشر مفهوم التعلم اإللكتروني في كثير من المؤسسات األكاديمية وغير األكاديمية ،حيث اتجهت معظم
المؤسسات التعليمية إلى األخذ بتقنيات التعلم اإللكتروني كمدخل لتطوير التعليم فيها أو لمد أنشطتها التربوية
إلى خارج أسوارها ،أو حتى لخفض تكلفة التعليم فيها ،والتغلب على الكثافة الطالبية في المؤسسات التقليدية.
وقد ازداد االهتمام في اآلونة األخيرة من جانب المتخصصين في مجال التعليم بالتعلم اإللكتروني كمنظومة
للتعليم ،لما يتميز به من سمات خاصة جعلت منه نظاما يمكن االعتماد عليه في حل مشكالت التعليم التقليدي.
لذلك كان لزاما علي المؤسسات التعليمية ومنها جامعة السلطان قابوس أن تسعي إلي تطوير العملية التعليمية
بها من خالل إنشاء منظومة للتعلم اإللكتروني تسير جنبا إلى جنب مع التعليم التقليدي.
ولقد أدت هذه التقنية ( ثورة االتصاالت والمعلومات...الخ ) إلى جعل العديد من التربويين وصناع القرار
التربوي ينظرون إلي إمكاناتها باعتبارها فرصة سانحة ينبغي استثمارها إلحداث تحول نوعي في المنظومة
التربوية بجميع ُمدخالتها وعملياتها ومخرجاتها (.)Rosenberg 2001, Morrison 2003
ويشير روسالن ( )Ruslan.R,2005إلى أن هناك ثالثة أنماط للتفاعل محورها المتعلم ،وهي ( وتشمل)
تفاعل:المتعلم والمعلم ،المتعلم والمحتوي ،المتعلم والمتعلم.
كما يشير أتسوزي( )Atsusi,H,2007إلي أن أهم عنصر من عناصر نجاح التعلم هو التفاعل بين
المشاركين .حيث تساعد تلك التفاعالت علي تخفيف مشاعر العُزلة ،والتخلص من الشعور بعدم الرضا،
وسوء األداء .باإلضافة إلى أن تلك التفاعالت تمثل أساليب تعليمية موجهة إلى المتعلم.
أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني
هي برامج تطبيقية أو تكنولوجيا معتمدة علي االنترنت تستخدم في التخطيط وتنفيذ وتقويم عملية التدريس،
وعادة ما يُزود نظام إدارة التعلم المعلم بطريقة إلنشاء وتقديم محتوي ومراقبة مشاركة الطالب وتقويم آدائهم.
ويمكن أن يزود نظام إدارة التعلم الطالب بالقدرة علي استخدام الخصائص التفاعلية مثل مناقشة الموضوعات
واالجتماعات المرئية ومنتديات النقاش .وتشمل أنظمة إدارة التعلم األنظمة مفتوحة المصدر ،مثل A :
 .Tutor,Claroline, Dokeos, Moodle, OLAT, Websiteكما تشمل أنظمة إدارة التعلم التجارية
وقد وقع اختيار
(مصطفي جودت. )Branzburg,2005 2003 ،
الباحث علي نظام موودل نظرا للمميزات التي ينفرد بها ،فضال عن أنه النظام الذى تتبناه جامعة السلطان
قابوس في طرح المقررات الشبكية.
نظام إدارة المقررات Moodle
يعد نظام  Moodleمن أهم نظم تقديم المقررات واألكثر شيوعا واستخداما ،ويساعد هذا النظام في تطوير
البيئة التعليمية في مجال التعليم اإللكتروني.
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نظام Moodle

ويمثل نظام موودل  Moodleأحد انظمة التعلم مفتوجة المصدر  ،Open Source Softwareإما كنظام
مستقل لتدريس المقررات أو كنظام مكمل لنظام تدريس المقررات وجها لوجه ،ويوزع تحت رخصة GNU
العامة .ويعني ذلك أنه يحق ألي شخص أو جهة بأن يقوم بتحميله وتركيبه واستعماله وتعديله وتوزيعه مجانا،
وهو متوفر على الشبكة ( ، )http://moodle.orgوهو سهل التركيب واالستعمال ،بل والتطوير .كما يعتبر
الموودل:
 أحد انظمة إدارة المقررات (.)CMS - Course Management System
 أحد انظمة إدارة التعليم (.)LMS – Learning Management System
 أحد أنظمة إدارة محتويات التعليم (.)LCMS – Learning Content Management System
 أحد منصات التعليم اإللكتروني (.)E-Learning Platform
ويتميز نظام  Moodleبالعديدد مدن اإلمكاندات التدي ذكرهدا كدل مدن (Saba,2005 Branzburg,2005
عبدالحميد بسيوني: )283-276:2007،
 -1إمكانات التصميم التعليمي التي يوفرها النظام:
 يمكن وضع مقررات دراسية متعددة في النظام تعيين المدرسين ،والمدرسين المساعدين للمقرر. تحميل المصادر التعليمة إلى الموقع  ،والمواقع ذات الصلة بمحتوى المقرر. وضع المراجع العلمية لكل مقرر الدراسي يتيح النظام عدة خيارات ألستاذ المقرر الختيار الطريقة المناسبة في تدريس المقرر. -2إمكانات إدارة سجالت الطالب:
 إدارة سهلة ومتميزة لسجالت الطالب من حيث التسجيل واالنسحاب. يتحكم أستاذ المقرر في طريقة تسجيل الطالب ،وانسحابهم. يتيح النظام للطالب إمكانية التسجيل الذاتي ،واالنسحاب من المقرر.92
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 يتيح النظام للمدير تسجيل أعداد كبيرة من الطالب من ملف خارجي. يمكن النظام أستاذ المقرر من تكوين مجموعات طالبية. -3إمكانات النظام في التقييم المستمر للطالب.
 يوجد في النظام خاصية متابعة أنشطة الطالب داخل المقرر. يمكن النظام أستاذ المقرر من تصميم االختبارات الموضوعية. يساعد النظام األستاذ في وضع المهام والواجبات. يتيح النظام إمكانية تبادل إرسال ملفات الواجبات واألبحاث بين مستخدميه. يوجد في النظام خاصية تمكن الطالب من معرفة مستوى تحصيله الدراسي. يتيح النظام ألستاذ المقرر تصميم ونشر االستفتاءات. -4إمكانات التواصل بين األستاذ والطالب.
 يمكن النظام مستخدميه من التواصل عبر الرسائل الخاصة داخل المقرر. يوجد في النظام منتدى للحوار بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس. يوجد في النظام منتدى للحوار بين أعضاء هيئة التدريس. يمكن النظام من التواصل المتزامن بين المستخدمين عبر خاصية غرف الدردشة. -5إمكانات التحكم وإدارة النظام.
 ال يمكن الدخول للنظام إال بالحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بالنظام. توجد صالحيات واسعة للمشرف على النظام ،وألستاذ المقرر. يوجد بالنظام خاصية التحكم في كل األمور المتعلقة بالعملية التعليمية باستخدام خاصية األجندة للمقرر. يوجد في النظام عشرة قوالب جاهزة تمكن المستخدم من تغيير الواجهة حسب الرغبةُ
أما عن بدايات التعلم الشبكي في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس ،فكانت في عام  ،2002حيث طرحت
سبعة مقررات دراسية تُدرس بنظام  ، WebCTواستمرت عملية طرح المقررات الدراسية حتى بل عددها
 ...مقررا دراسيا في الفصل الدراسي خريف  2011تُدرس بنظام  ، Moodleوإن كان أغلبها يفتقد إلي
التفاعلية.

إجراءات البحث
أوال  :تحديد عينة البحث
تكونت عينة البحث من عدد (  ) 60طالبا وطالبة من كليات الجامعة المختلفة وممن درسوا مقرر
تكنولوجيا المعلومات " كاختياري جامعة ،وذلك في الفصل الدراسي (خريف .)2012
وجدول ( )1يوضح تفاصيل العينة.
جدول ( )1عينة البحث
المجموع الكلي
العدد
مستوي المتغير
متغير البحث
47
علمية
60
التخصص
13
إنسانية
24
ذكر
60
النوع
36
أنثي

ثانيا  :تصميم البرنامج وإنتاجه
93
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تم إعداد البرنامج المقترح وفق خطوات النموذج العام للتصميم التعليمي  ،ADDIEويتكون هذا النموذج من خمس مراحل،تم
توظيفها في عملية اإلعداد على النحو التالي :
 -1مرحلة التحليل  ، Analysisوتضمنت الخطوات التالية :
* تحديد األهداف العامة
يُعد تحديد األهداف خطوة مبدئية تُبني عليها بقية خطوات التصميم التعليمي .وتمثلت األهداف العامة من بيئة التعلم اإللكترونية
في البحث الحالي في األهداف العامة للمقرر ،والذي يعنى بتطوير مهارات التعلم الذاتية ،ومعالجة صعوبات الطالب التعلمية
المرتبطة بعادات الدراسة األساسية ،باإلضافة إلي توضيح أساليب دراسية شتى لكيفية التعلم وتطبيقاتها في التخصصات
المختلفة.
* تحديد خصائص المستفيدين
الطالب المستهدفون في البحث الحالي هم طالب البرنامج التأسيسي بجامعة السلطان قابوس ،والذين تتراوح أعمارهم بين
الثامنة والتاسعة عشر .وتشير أدبيات علم النفس إلى الخصائص المتعلقة بالنمو العقلي للطالب في هذه المرحلة ،فتذكر منها
اتجاه الوظائف العقلية إلي االكتمال والنضج ،وتظهر لدي الطالب القدرات الخاصة اللفظية ،والمكانية ،والعددية ،واإلدراكية،
واالستداللية ،كما تزداد قدرته علي االنتباه ،وسرعة التحصيل ،كما تنمو قدرته علي اكتساب المهارات والمعلومات ،وبشكل عام
تنمو لديه القدرة علي التعلم والتفكير(.)Baron,2002
يضاف إلى ما سبق ،توافر المهارات األساسية للتعامل مع الكمبيوتر لدي هؤالء الطلبة من خالل دراستهم لمقرر"تقنية
المعلومات" في مرحلة التعليم األساسي.
* تحديد الحاجات التعليمية
تمثلت الحاجات التعليمية للطالب المستهدفين في الحاجة إلى:
* المعارف والمهارات التي يتضمنها مقرر " مقدمة في تكنولوجيا المعلومات" .وقد تم تحديد هذه المعارف والمهارات في ضوء
تحليل محتوي المقرر.
* جعل التعلم أكثر مرونة ،حيث تتم الدراسة بدون قيود مكانية أو زمانية ،فالمتعلم يدرس أينما شاء ووقتما شاء.
* تحديد عناصر المحتوي
تم تحديد مخطط عام لعناصر المقرر ،وتضمن ما يلي :
 أساسيات الحاسوب عمليات الحاسوب األساسية وإدارة الملفات معالجة النصوص الجداول اإللكترونية العروض التقديمية شبكات الحاسوب* تحديد األنشطة
بنا ًء علي األهداف التعليمية التي سبق تحديدها ،وكذلك االستراتيجيات المحددة للتعلم من خالل نظام موودل ،قام الباحث بتحديد
عدد من األنشطة التعليمية التي يمكن استخدامها لتحقيق األهداف التعليمية ،وهي كما يلي :
 مشاهدة المحتوي التعليمي الرقمي. االطالع علي المحتويات اإلضافية ،واألنشطة اإلثرائية.94
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 القيام بالزيارات اإللكترونية للمواقع ذات الصلة ،والمرتبطة بالمحتوي التعليمي. المشاركة في منتدى النقاش سواء بعرض موضوعات أو التعليق علي موضوعات وأفكار مطروحة. توجيه األسئلة واالستفسارات إلي مدرس المقرر من خالل منتدي خاص بذلك. تنفيذ تكليفات وأنشطة المقرر ،ثم إرسالها إلكترونيا عبر نظام موودل. -2مرحلة التصميم  ، Designوتضمنت الخطوات التالية :
* تحديد األهداف التعليمية ( اإلجرائية )
وفي ضوء األهداف العامة للمقرر ،تم تقسيمهً إلى ست وحدات تعليمية ،بحيث تسهم كل وحدة منها في تحقيق هدف عام
واحد من هذه األهداف كذلك تم تحليل هذه األهداف إلى أهداف تعليمية فرعية.
ثم عرضت هذه األهداف على السادة المحكمين ،2وبعد دراسة أرائهم تبين عدم إضافة أهداف أخرى  ،كما اتفق معظم المحكمين
على هذه األهداف ،وقد تفضلوا بإعادة صياغة بعض األهداف التعليمية بصورة محددة وواضحة وكذلك أشاروا بحذف بعض
األهداف التعليمية ،وتم التوصل إلى الصيغة النهائية لألهداف.
وقد بل عدد األهداف العامة ستة أهداف  ،بينما بل عدد األهداف الفرعية خمسون هدفا.
* إعداد السيناريو
السيناريو يعني مزيج من شمولية الفكرة ومراعاة التفاصيل الدقيقة ونقلها إلى عالم الواقع ،وهو أيضا خريطة لخطة إجرائية
إلنتاج بيئة تعلم إلكترونية مكتملة المصادر .وتتلخص فكرة إعداد السيناريو في تسجيل ما ينبغي أن يعرض على الشاشة من
نماذج خاصة تعرف بنماذج السيناريو ،وهى مصممة ومقسمة بطريقة تشبه تماما ً شاشة الحاسب.
وقد قًسم السيناريو إلى ست وحدات تعليمية تضمن كل وحدة مهارة رئيسية واحدة وعدد معين من المهارات الفرعية ،حيث
يوضح السيناريو التعليمي كيفية عمل تفريعات داخل البرنامج بناء على استجابات المتعلمين لمعالجة األخطاء  ،كذلك توضيح
التتابع في عرض الرسالة التعليمية من نصوص مكتوبة وصوت وصور ثابتة وصور متحركة وغيرها من عناصر الوسائط
المتعددة.
كما تم إعداد السيناريو لبيئة التعلم اإللكترونية مع مراعاة أسس ومواصفات تصميم بيئات التعلم اإللكترونية .روعي فيها
توافر التفاعالت المختلفة وهي :
 تفاعل الطالب مع المحتوي. تفاعل الطالب فيما بينهم. تفاعل الطالب مع مدرس المقرر.* تصميم واجهة التفاعل وأساليب اإلبحار
 تصميم أساليب اإلبحار  :تم وضع خريطة للسير في الوحدات التي تم إنتاجها إلكترونيا علي بيئة التعلم. تصميم واجهة التفاعل  :تم تصميم واجهة التفاعل مع مراعاة أن تكون أيقونات التفاعل واضحة ،بحيث يتحكم المتعلم في تتابعالمحتوي وأنشطة التعلم.
 تصميم أدوات اإلبحار  :تضمنت أدوات اإلبحار ما يلي :♦ األهداف وتوضح األهداف العامة للمقرر ،وكذلك األهداف اإلجرائية.
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♦ المحتوي حيث تم تحديد قائمة رئيسية بوحدات المقرر ،ومنها يتم التفرع إلي المحتوي التفصيلي لكل وحدة ،مع اعتبار
االستعانة بعناصر الوسائط المتعددة – لقطات فيديو ،رسومات تعليمية ،صور ثابتة...الخ – لتوضيح المحتوي.
♦ منتدى األخبار ويتم من خالله توجيه رسائل قصيرة للطالب من قبل مدرس ،تتعلق باالختبارات أو أية أخبار تستجد وتهم
جميع الطالب.
♦ منتدى االستفسارات ويتم من خالله توجيه أية أسئلة أو استفسارات من قبل الطالب إلي مدرس المقرر.
♦ المنتدى العام ويتم من خالله عرض القضايا واألفكار والتعليق عليها من قبل الطالب ،مع تدخل مدرس المقرر بالتعليق إذا
لزم األمر.
♦ منتدى المجموعات ويتم من خالله التواصل بين أعضاء المجموعة الواحدة لمناقشة ما يعن لهم من قضايا أو مشكالت ،أو
تحديد موعدا الجتماع بخصوص إنتاج العروض المكلفين بها.
♦ تسليم األنشطة ومن خالل هذه األداة يقوم الطالب بإرسال األنشطة المكلف بها ،ووفق التوقيت المحدد لكل نشاط.
♦ ال ُملخص تم إعداد ُملخص لكل وحدة  ،يتضمن أهم عناصرها  ،وكذلك النصائح التي يمكن توجيهها للطالب لالستفادة منها
خالل تطبيقه للمهارات المتضمنة في الوحدة.
♦ أساليب التقويم تم تضمين كل وحدة بمجموعة من أساليب التقويم  ،ثم اختتمت بأسئلة التقويم الذاتي.
♦ االستبيان حيث تضمنت بعض الوحدات استبيان ،يتم تزويد الطالب بنتائجه بمجرد تعبئته والضغط علي زر التسليم
 ، Submitوفي حالة عدم رضى الطالب عن إجابته يقوم بالضغط علي زر  Resetوذلك إلعادة ملء االستبيان.
 قنوات التفاعل  :تم التفاعل بين األطراف الثالثة – مدرس المقرر ،والطالب ،والمحتوى – وفق نمطين :♦ المتزامن نظرا لعدم توافر إمكانية التواصل الصوتي بين الطالب في بيئة التعلم اإللكتروني بجامعة السلطان قابوس ،فقد تم
تحديد مواعيد لغرف المحادثة الكتابية ( المحادثة كتابةً – التواصل الكتابي ) ،روعي في تلك المواعيد تنوعها بحيث يكون
بعضها في الفترة الصباحية والبعض األخر في الفترة المسائية ،باإلضافة إلي الحرية التامة للطالب لتحديد مواعيد أخري
للتفاعل المتزامن فيما بينهم.
♦ غير المتزامن من خالل المنتدى العام للمقرر ،ومنتدى المجموعات.
 -3مرحلة التطوير Development
تتضمن مرحلة التطوير خطوات تأليف المحتوي حسب ما تقرر في مرحلة التصميم .وبنا ِءًً عليه فقد تم في هذه المرحلة
ترجمة السيناريو إلى برنامج كمبيوتري قائم على الموودل  ،حيث تم انتقاء وإنتاج الوسائط المتعددة من ملفات صوتية ونصية
وصور ولقطات فيديو ،ثم تم برمجة البرنامج وإنتاجه في ضوء السيناريو السابق.
وبعد االنتهاء من إنتاج عناصر المحتوي ،تم تحميل المحتوي علي نظام إدارة التعلم المفتوح المصدر  ، Moodleثم قام
الباحث بتدريب الطالب علي استخدام بيئة التعلم اإللكترونية حيث قدم لهم عرضا بيانيا للدخول لبيئة التعلم ،باإلضافة إلي
االستعانة بعرض توضيحي تفصيلي لكيفية التعامل مع محتويات المقرر المختلفة.
 -3مرحلة التقييم Evaluation
تم في هذه المرحلة تقييم مدي فاعلية وجودة المقرر وفقا للخطوات التالية :
-

التقويم البنائي للبرنامج

تم ضبط بيئة التعلم اإللكترونية ،والتأكد من سالمة التصميم ودقته وحُسن صياغة األهداف السلوكية  ،وكذلك للتعرف على
مدي توافر المواصفات الفنية فيه وصالحيته للتطبيق  .حيث قام الباحث بعرض البرنامج علي مجموعة من المحكمين والخبراء
في مجال تصميم التعليم اإللكتروني  ،والمناهج ،والقياس والتقويم .وقد اتفق  %85من السادة المحكمين علي صالحية البرنامج
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للتطبيق ،واقتصرت معظم التعديالت التي أشاروا إليها علي إضافة أو حذف أو استبدال بعض الصور ولقطات الفيديو ،وكذلك
تعديل صياغة بعض العبارات.
وتأسيسا علي ذلك أُجريت التعديالت المطلوبة ،وأصبح البرنامج جاهزا للتطبيق الميداني.
-

تجريب البرنامج علي عينة استطالعية

تم تحميل البرنامج علي موقع الجامعة بواسطة قسم الدعم الفني بمركز تقنيات الجامعة ،وذلك خالل الفصل الدراسي (صيف
 ،)2012ومع بداية الفصل الدراسي (خريف  )2012عُرض البرنامج علي عينة قوامها خمسة عشر طالبا وطالبة من كليات
مختلفة بجامعة السلطان قابوس ،وذلك الستطالع آرائهم في البرنامج ،وإبداء مالحظاتهم حول أدوات التفاعل وتنظيم عناصر
الشاشة ومدى وضوح الصور وجودة الصوت ،وغيرها من مكونات البرنامج.
-

إجراء التعديالت وإخراج البرنامج في صورته النهائية

تأسيسا علي المالحظات واآلراء المنطقية للطالب ،تم إضافة بعض التعديالت علي البرنامج ،ومن ثم أصبح البرنامج جاهزا
للتطبيق الميداني للبحث ،والذي بدأ في اليوم األول من األسبوع الثاني من الفصل الدراسي (خريف  ، )2012علي موقع
الجامعة "." http://www.squ.edu.om

ثالثا  :إعداد وتقنين أداة البحث " االختبار التحصيلي "
أُعد االختبار التحصيلي لطالب جامعة السلطان قابوس الذين يدرسون مقرر " مقدمة في تكنولوجيا المعلومات " خالل الفصل
الدراسي " خريف  " 2012بحيث يهدف إلي التعرف على تحصيل الطالب للموضوعات الدراسية المتضمنة في ذلك المقرر.
وقد تكون االختبار من مجموعتين من األسئلة،هما :
 -1المجموعة األولي ،من نمط أسئلة الصواب والخطأ ،وبل عدد مفرداتها ( )32مفردة ،وتم إعطاء درجة واحدة لكل
مفردة..
 -2المجموعة الثانية  :من نمط االختيار من متعدد ،وبل عدد مفرداتها ( )21مفردة ،وتم إعطاء درجة واحدة لكل مفردة.
وعلي ذلك  ،فقد بل عدد مفردات االختبار في صورته األولية ثالثة وخمسين مفردة ،ومن ثم تكون الدرجة الصغرى علي
االختبار صفر درجة  ،والدرجة العظمي ثالثة وخمسون درجة. ..
ُرض على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية من أقسام المناهج
ولحساب صدق االختبار ع ِ
وتكنولوجيا التعليم و علم النفس ،وذلك الستبيان آرائهم حول مدي مناسبة مفردات االختبار ألهدافه  ،وخصائص العينة ،
ومدى دقة وسالمة صياغة مفرداته  ،ومدى وضوح وكفاية تعليماته  ،ثم ُح ِسبت النسبة المئوية لمعامل االتفاق بين استجابات
المحكمين  ،حيث أسفرت آراء المحكمين عن  :اتفاق  %87من المحكمين على ارتباط جميع مفردات االختبار باألهداف ،
واتفاق  %80من المحكمين على دقة صياغة معظم عبارات االختبار  ،مع اإلشارة إلي حذف مفردتين من المجموعة األولى
( الصواب والخطأ ) وتعديل صياغة بعض عبارات االختبار . ،
وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم تطبيق االختبار علي عينة استطالعية قوامها ثمانية عشر طالبا وطالبة
ُسًبت درجات استجابة العينة على االختبار ُ ،ح ِسب ثبات االختبار باستخدام معادلة "كيودر ريتشاردسون"
 ،وبعد أن ح ِ
الصيغة " "21حيث بلغت قيمة معامل ثبات االختبار  ، 0.7893وهو معامل ثبات يمكن الوثوق به  ،واالطمئنان إلى
ُسبت معامالت السهولة والتميزية
النتائج التي يتم الحصول عليها بعد تطبيق االختبار على عينة البحث األساسية  ،كذلك ح ِ
لكل مفردة من مفردات االختبار  ،بحيث طبقت معادلة "معامل السهولة المصحح من أثر التخمين" لحساب معامالت سهولة
مفردات  ،وقد ُو ِجد ان قيم معامالت السهولة المصححة من أثر التخمين لمفردات االختبار تراوحت ما بين القيمتين ()0.34
 )0.69( ،كما استُخدمت معادلة "جونسون " لحساب معامل تمييزية مفردات االختبار ،وقد ُو ِجد أن قيم معامالت التمييزية
لمفردات االختبار تراوحت ما بين القيمة ( )0.39والقيمة ( ، )0.74باستثناء مفردة واحدة بل معامل تمييزها ()0.09
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ومن ثم ُح ِذفت  ،وبهذا أصبح االختبار في صورته النهائية **يشتمل علي خمسين مفردة  ،بإجمالي درجات خمسين درجة ،
والزمن ال ُمتاح لإلجابة عنه تسعون دقيقة ومن ثم أصبح االختبار في صورته النهائية صالحاً للتطبيق علي عينة البحث
األساسية.

رابعا :تجربة البحث
تم إجراء تجربة البحث وفقا للخطوات التالية :
 -1تطبيق االختبار التحصيلي قبليا ،وتم ذلك قبل البدء فى دراسة المقرر.
 -2إجراء المعالجة التجريبية وفق التصميم التجريبي السابق عرضه،حيث تم ما يلي :
* تدريب الطالب على كيفية الدخول إلي بيئة التعلم اإللكترونية "  " Moodleوكذلك كيفية التعامل مع المقرر.
* توجيه الطالب إلي االلتزام بتنفيذ األنشطة وإرسالها عبر الموودل وفي المواعيد المحددة لكل منها ،مع ضرورة استمرار
التواصل إلكترونيا مع بعضهم البعض ،باإلضافة إلي المساهمة المستمرة في المنتديات.
* بدء التطبيق الميداني للبرنامج في اليوم األول من األسبوع الثاني من الفصل الدراسي (خريف . )2012
* تحديد الموعد النهائي إلنهاء الدراسة ،وهو اليوم الرابع من األسبوع الخامس عشر من الفصل الدراسي ( خريف ) 2012
حيث ال يتمكن الطالب من الدخول إلي المقرر بعد هذا الموعد.
 -3تطبيق االختبار التحصيلي بعديا  ،وتم ذلك بعد االنتهاء مباشرة من الدراسة .

خامسا :نتائج البحث
لإلجابة عن السؤال األول  ،والذي نصه  " :هل هناك فرق دال إحصائيا بين درجات االختبار القبلي واالختبار البعدى ؟ ،قام
الباحث بحساب المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة (ت) لدرجات االختبار التحصيلي القبلي و البعدى  ،كما هو موضح
بجدول (.)1
جدول ( )1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لدرجات االختبار التحصيلي قبليا وبعديا
المقياس المتوسط
اإلحصائي
نوع االختبار
القبلي
البعدى

20.316
36.616

االنحراف المعياري قيمة ت
4.524
4.782

مستوى الداللة

 20.799دالة إحصائيا عند مستوى
05.

(  ) 0.05لصالح
يتضح من جدول ( )1أن قيمة ت =  ، 20.799وهذا يعني وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى
التطبيق البعدى ،حيث بل المتوسط الحسابي للتطبيق البعدى ( )36.616بينما كان المتوسط الحسابي للتطبيق القبلي (.)20.316
وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات والمقاالت وأوراق العمل التي قام بها كل من Marchionini,1996 :
Kabita,2003 Keller,2002 Howell,2001 Clayton,2000 Swanson,2000 Duchastel,1997
 ،Webb,2004 John,2003 Leung,2003والتي أكدت علي أهمية التعلم اإللكتروني في التعليم الجامعي وبخاصة في
مجال اكتساب المفاهيم والمهارات.

98

© Communications of the Arab Computer Society, Vol. 6, No.2, December 2013, ISSN 2090-102X
المؤتمر الدولي لتقنيات المعلومات واإلتصاالت في التعليم والتدريب  6-4 ،نوفمبر 2013
عدد خاص – فبراير 2014

المجلة الدولية التصاالت الجمعية العربية للحاسبات

كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج العديد من الدراسات التي بحثت في تأثير التعلم اإللكتروني علي تحصيل الطلبة من
مستويات مختلفة وبيئات متعددة ،والتي أظهرت أن مخرجات التعلم اإللكتروني فعالة أكثر من مخرجات التعليم التقليدية (
Hiltz & ; Motiwalla & Tello.2001 ; Wilson & Whitelock,1998; Yakimovics & Murphy ,1995
.)Turoff,2002
كما تتفق نتائج الدراسة الحالية أيضا مع نتائج العديد من الدراسات التي تناولت أثر استخدام نظام الموودل في التدريس ،ومنها
دراسة (ممدوح الفقي ،)2009،ودراسة ( نبيل محمد.)2010،
بينما تختلف نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه الدراسة التحليلية التي قام بها  Russel,1997والتي أوضحت أن نتائج
الدراسات التي تناولتها قد أشارت إلي عدم وجود فروق في تحصيل الطلبة الذين يدرسون باستخدام أساليب تدريس مختلفة من
بينها التعلم اإللكتروني.
ويري الباحث أنه نظرا لكون مقرر " مقدمة في تكنولوجيا المعلومات " والمقدم من خالل نظام الموودل يتضمن مجموعة من
عناصر الوسائط المتعددة كالنصوص المكتوبة والصور الثابتة والصوت والفيديو والرسومات ،باإلضافة إلى المنتدى الذي يجد
فيه الطالب متنفسا لعرض ومناقشة الق ضايا والمشكالت وتبادل اآلراء والخبرات المرتبطة بحياتهم الجامعية ،وبالتالي التخفيف
من حدة التوتر والضغوط النفسية التي يعانون منها ،كل هذا من شأنه إثارة تفكير الطالب ،وجذب اهتمامه ،وجعله مشاركا نشطا
وليس مستقبال للمعلومات .يضاف إلى ما سبق أن نظام الموودل يسمح للطالب بأن يتعلم وفقا لخطوه الذاتي ويناقش معلمه ويتلقى
منه تصحيحا ألخطائه وإجابات عن استفساراته دون الشعور بالخجل من زمالئه ،ويتم ذلك إلكترونيا من خالل منتدى
االستفسارات أو البريد اإللكتروني ،أو وجها لوجه خالل الساعات المكتبية أو األوقات التي يحددها له مدرس المقرر من خالل
التواصل الهاتفي أو الرسائل النصية القصيرة .كما يعتقد الباحث أن أنماط التفاعل التي يستخدمها الطالب خالل دراستهم لمقرر
" مقدمة في تكنولوجيا المعلومات " والتي أشار إليها كل من ( )Ruslan.R,2005 ; Smith.G& Taveras.M,2004من
شأنها خلق مجتمع تع لم فعال .باإلضافة إلي أن هذا النوع من التعلم يتيح للمتعلم استعراض المقرر ودراسته عدة مرات دون
الشعور بالملل ،ودون ارتباط بزمان أو مكان  ،وهذا في مجمله قد يزيد من دافعيته للتعلم ،مما قد يزيد من تحصيله الدراسي،
وهذا ما أكدته نتائج دراسات كل من Schaverien,2003 Leung,2003 Swanson,2000 Owston,1997 :
.Young,2004
كما يعتقد الباحث أن تكليف الطالب بتنفيذ أنشطة ضمن المقرر ،ثم إرسالها إلكترونيا إلي مدرس المقرر وتلقى التغذية الراجعة
لها ،يُعد نمطا من أنماط التعلم اإللكتروني الفعال ،الذي من شأنه تنمية التحصيل األكاديمي ،وهذا يتفق مع نتائج دراسة " جودرد
" ( ) Goodridge,2001والتي خلصت إلى أن التعلُم اإللكتروني حسن من مستوى الطلبة األكاديمي ،وأوصت الدراسة
بضرورة االهتمام بنوعية برمجيات التعلم اإللكتروني وتقنياته ،وكذلك دراسة ) )Prestera & Moller,2001والتي أكدت
نتائجها علي أن فرص التفاعل غير المتزامن عبر االنترنت يزيد من فرص بناء المعرفة وحل المشكالت والمناقشات.
لإلجابة عن السؤال الثاني ،والذي نصه " هل هناك فرق دال إحصائيا بين درجات االختبار القبلي واالختبار البعدي ترجع إلى
طبيعة التخصص ( علمي /إنساني ) ؟ ،قام الباحث بحساب المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة (ت) لدرجات االختبار
التحصيلي البعدى للطالب من الكليات العلمية واإلنسانية ،كما هو موضح بجدول (.)2
جدول (  )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لدرجات االختبار التحصيلي بعديا لطالب الكليات العلمية
واإلنسانية
المقياس
اإلحصائي
التخصص
علمي
إنساني

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

36.553
36.846

5.072
3.710

0.194

غير دالة إحصائيا
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يتضح من جدول ( )2أن قيمة ت =  ،0.194وهذا يعني عدم وجود فرق دال إحصائيا بين طالب الشعب العلمية وطالب الشعب
األدبية  ،حيث بل المتوسط الحسابي لطالل الكليات العلمية ( ،)36.553بينما كان المتوسط الحسابي للطالب الكليات اإلنسانية
(.)36.846
وقد يُعزي عدم وجود فرق دال إحصائيا بين طالب الكليات العلمية وطالب الكليات اإلنسانية ،إلي أن الطالب – على اختالف
الكليات التي ينتمون إليها – قد سبق لهم دراسة مقرر تقنية المعلومات في مرحلة التعليم العام ،ويتضمن ذلك المقرر موضوعات
تؤهل الطالب للتعامل مع البرامج الكمبيوترية وشبكة االنترنت ،هذا فضال عن أن الجامعة توفر لهم مجموعة من معامل
الحاسوب سواء داخل كل كلية على حدة أو بمركز الخدمات الطالبية.
لإلجابة عن السؤال الثالث ،والذي نصه " هل هناك فرق دال إحصائيا بين درجات االختبار القبلي واالختبار البعدى ترجع إلى
النوع ( ذكر /أنثي ) ؟ ،قام الباحث بحساب المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة (ت) لدرجات االختبار التحصيلي البعدى
للطالب من النوعين الذكور واإلناث ،كما هو موضح بجدول (.)3
جدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لدرجات االختبار التحصيلي البعدى للطالب من النوعين
الذكور واإلناث
المقياس
اإلحصائي
النوع
ذكر
أنثي

المتوسط

االنحراف
المعياري

34.958
37.722

4.346
4.796

قيمة ت
2.269

مستوى الداللة
دالة إحصائيا عند مستوى  0.5لصالح اإلناث

يتضح من جدول ( )3أن قيمة ت =  ،2.269وهذا يعني وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى (  ) 0.05لصالح اإلناث  ،حيث
بل المتوسط الحسابي لإلناث( )37.722بينما كان المتوسط الحسابي للذكور (.)34.958
وقد يُعزي تفوق اإلناث على الذكور في التحصيل إلى أن معظم الطالبات يُقمن داخل الحرم الجامعي ،وهذا من شأنه
مساعدتهن على تنظيم وقتهن وإتاحة الفرصة لهن لمتابعة المقرر سواء في معامل الحاسوب أو في داخل السكن حيث تغطي
شبكة الوايرلس (  ) Wirelessأرجاء الجامعة .هذا فضال عما يتميز به الطالبات مقارنة بالطالب من اهتمام بالدراسة وانضباط
واستثمار لما توفره الجامعة من خدمات وتسهيالت خاصة ما يتعلق منها بشبكة االنترنت .أما عن الطالب فإنهم يقيمون خارج
الحرم الجامعي ،وتقتصر متابعة معظمهم لألمور الدراسية على اليوم الجامعي والذي ينتهي غالبا في السادسة مسا ًء نظرا لعدم
مالءمة ظروف السكن الخارجي للمذاكرة باإلضافة إلى عدم توافر شبكة االنترنت فيه ،يضاف إلى ذلك أن األمور المتعلقة
بالسكن الخارجي والتزامات كثير من الطالب تجاه أسرهم تؤدي إلى قضائهم إلجازات نهاية األسبوع وأيام عطالت المناسبات
وسط ذويهم ،األمر الذي من شأنه عدم تمكنهم من االستثمار األمثل ألوقاتهم فيما يتعلق بالتزاماتهم الجامعية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات ،ومنها ( Younger et al, ، Gibb, Fergusson & Horwood, 2008
Osman, Al Barwani & Abusheiba, ، Robinson & Lubienski, 2011 ، Calvin et al, 2010 ، 2010
 ، ) 2012والتي أشارت إلي تفوق اإلناث علي الذكور في األداء األكاديمي.

التوصيات
في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج ،يوصي بزيادة تفعيل نظام التعلم اإللكتروني في العملية التعليمية التعلمية الجامعية
من خالل :
 -1إجراء تغيير في ال ُخطط واألساليب والسياسات التي تحكم تلك العملية.
 -2العمل علي زيادة اإلفادة بالتطور التكنولوجي في مجال التعليم الجامعي.
 -3التوسع في عدد المقررات التي تقدم عبر نظام الموودل ،سواء المطروحة علي مستوي كلية التربية ،أم المطروحة
علي مستوي الجامعة.
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 -4عقد المزيد من الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ،بما يمكنهم من حُسن توظيف نظام الموودل في العملية
التعليمية.
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المملكة العربية السعودية

ملخص
تهدف تلك الدراسة إلي تطوير وتحسين منظومة التعليم والتعلم في مدارس التعليم العام الحكومية بمنطقة جازان في جميع
المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية ،وذلك من خالل دراسة ميدانية للواقع
الحالي الستخدام الحاسب اآللي وتطبيقاته في المدارس وقياس مدى تفاعل الطالب مع تلك االستخدامات.
وتشير نتائج الدراسة إلي غياب تام للحاسب اآللي وبرامجه التطبيقية في مدارس التعليم االبتدائي والمتوسطة ،مع ظهور
متوسط في مدارس التعليم الثانوي وذلك من خالل استجابات مجتمع الدراسة في تلك المدارس ،كما تشير النتائج إلي وجود
الحاسب اآللي واإلنترنت في المنازل بشكل أفضل بكثير من المدارس ،األمر الذي يحتاج إلي ضرورة توظيف ذلك في
مواقف التعليم المختلفة .
قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد تكون مفيدة في تطوير وتحسين منظومة التعليم والتعلم في مدارس التعليم
العام.
كلمات جوهرية :حاسب آلي ،تطبيقات الحاسب اآللي ،التعليم العام والحوسبة ،منطقة جازان.

 1المقدمة
يشهد العالم اليوم ثورة تكنولوجية ،وتدفق معرفي ومعلوماتي كبير بحيث أصبحت تلك التغييرات السريعة تمثل جزء هام ومحور
أساسي في حياة كل المؤسسات التربوية وغير التربوية في العالم ،بل وأصبحت تلك التغيرات التي يمر بها العالم ترتبط في
المقام األول بالتدفق السريع في مجال المعلومات وظهور العديد من اإلمكانيات التي تساعد على عملية تخزينها ومعالجتها .
ويعتبر الحاسب اآللي من أهم المصادر المعرفية في العالم ،وناتجا ً هاما ً من نواتج التقدم العلمي والتقني المعاصر كما يعد في
الوقت نفسه احد أهم الدعائم التى تقود عملية التقدم والتطوير في مجال التعليم ،مما جعله محور اهتمام للباحثين والمتخصصين
والمربين والمهتمين بمجال التعليم والتعلم .وقد أثبتت العديد من الدراسات أهمية الحواسيب في مجال التعليم ،بل وأثبتت العديد
من التجارب العملية في العديد من دول العالم انه في حالة استخدام الحاسب اآللي في الوقت والمكان المناسب فإنه يستطيع تحقيق
العديد من األهداف التربوية المنشودة ،كما أنه من خالل وجود عنصر التخطيط الجيد وتوافر اإلمكانيات األزمة يمكن أن يحقق
الحاسب اآللي العديد من النتائج الممتازة في الغرف الدراسية والذي يتطلب بدوره تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للطالب
والمعلمين لتمكينهم من الوصول إلي االستخدام األمثل للحاسب اآللي وتحقيق أفضل النتائج في إطار عملية إتقان المهارات
والحقائق العلمية المرتبطة بالمقررات الدراسية في وقت ومجهود أقل من الشكل التقليدي.
وقد خطت المملكة خطوات واسعة في مجال استخدام الحاسب اآللي في التعليم سواء فيما يتعلق باستخدامه كمادة تعليمية ضمن
مناهج التعليم العام أو فيما يتعلق باستخدامه في إدارة العملية التعليمية من خالل توفير البرامج التخصصية الخاصة بعملية
اإلدارة سواء إدارة شئون الطالب أو المعلمين أو في عملية االختبارات اإللكترونية ،أو في عملية استخدامه كوسيلة تعليمية .
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بل نجد أن المملكة من خالل وزارة التربية والتعليم قد تبنت العديد من المشروعات الوطنية التي تهدف إلي تفعيل عملية توظيف
الحاسب اآللي في مجال التعليم وفي تطوير منظومة التعليم والتعلم بشكل عام  .منها على سبيل المثال " مشروع الملك عبد هللا
وأبنائه الطلبة السعوديين للحاسب اآللي "
ومن المالحظ أن أساليب استخدام الحاسب اآللي في العملية التعليمة قد تطورت بشكل ملحوظ في الفترة السابقة وأصبح التركيز
منصبا ً على تطوير األساليب والطرق المتبعة في استخدام وتوظيف الحاسب اآللي في حجرة الدراسة ،باإلضافة إلي تطوير
األساليب المتبعة في التدريس باستخدام الحاسب اآللي أو استحداث أساليب جديدة يمكن أن يساهم الحاسب اآللي من خاللها في
تحقيق أهداف المنهج الدراسي وخاصة في مواد العلوم والرياضيات واللغات ولكن من المالحظ أن عملية استخدام الحاسب اآللي
في مجال التدريس للمواد السابقة لم ترق إلي المستوي والطموح المطلوب من خالل التكلفة والعائد المتوقع ،وذلك نظراً للتكلفة
المادية التي تتكلفها الوزارة في توفير األجهزة والبرمجيات التعليمية المطلوبة خصوصا ً وان العديد من البرمجيات العربية
التجارية غير مقننه وتفتقد إلي العديد من الخصائص العلمية والتربوية التي تتناسب مع الطالب والمقررات التعليمية وقد يرجع
السبب إلي افتقار القائمين على تصميم وإنتاج تلك البرامج إلي الخبرات العلمية والتربوية المطلوبة .
ومن أهم النتائج التي توصلت أليها تلك الدراسة أن هنالك غياب تام الستخدامات الحاسب وتطبيقاته في المدارس االبتدائية
والمتوسطة واستخدام متوسط على مستوى المدارس الثانوية ووجود الحاسب اآللي بمختلف أنواعه بالمنازل بصورة كبيرة إال
أن نظرة الطالب إليه مركزة على الجانب الترفيهي بصورة أكبر من استخدامه في التعليم.

 2مشكلة البحث
يخطه الكثيرون عند عقد مقارنات بين جيل العصدر الحدالي واألجيدال السدابقة الن األجيدال السدابقة شدهدت تطدوراً تددريجيا يتسدم
بددالبطء فددي كثيددر مددن األحيددان وفددي كثيددر مددن االختراعددات االلكترونيددة تحديدددا أمددا جيددل اليددوم فقددد تفتحددت عيندداه مباشددرة علددى
االختراعات االلكترونية المتطورة بصورة مذهلة (أنظر شدكل رقدم  )1فأصدبح – والحدديث مدا زال عدن جيدل العصدر الحدالي –
متعطشا ً على الدوام لألحدث في اتجاه الرفاهية فهو ال يعبأ بدراسدة تداريخ الحاسدب اآللدي كيدف بددأ وكيدف تطدور فقدط يهمده شده
واحد وهو ما هدي مميدزات اإلصددارة الحديثدة .فصدارت الوصدالت واألسدالك الكهربائيدة تزعجده فاتجده إلدي الحاسدوب المكتبدي
الالبتوب متصال باالنترنت بواسطة التقنيات الالسلكية فأزعجته البطارية ونفاذها السريع بالنسبة من الطاقة الكهربائية المخزوندة
ووجددد ضددالته المنشددودة فددي الهداتف الجددوال سدداعده فددي ذلددك تطددور الهواتددف الذكيددة  Smart Mobileبشاشدداتها القابلددة للمسددح
 Touch Screenفأشبعت نفسيته التواقة للرفاهية فصارت تلك الهواتدف الذكيدة تعندي كدل شده فهدي يسدتخدمها فدي اإلبحدار فدي
شبكة االنترنت وهي التي يستخدمها في االتصال مع الشبكات االجتماعية مثل الفيسبوك والتويتر وغيرها وهي التدي تخدزن فيهدا
دروسه و  ...و ...الخ.
وبعد كل ما ذكرناه آنفا يمكننا تلخديص مشدكلة البحدث فدي (( كيدف نطدور مدن البيئدة التعليميدة فدي مددارس التعلديم العدام
بحيث تكون أكثر جاذبية وإثارة لهذا الجيل فيأتي إليها متشوقا ً بنفسيته التواقة إلي اإلثارة والحداثة)).

 3أهداف البحث
الهدف الرئيسي للبحث هو :دراسة واقع استخدام الحاسب اآللي وتطبيقاته الحالية في مدارس التعليم العام الحكومية
االبتدائية والمتوسطة و الثانوية بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية مما يؤدي إلي تطوير وتحسين منظومة التعليم والتعلم
بتلك المدارس.

 4عينة البحث
تم تحديد مجتمع الدراسة وهو جميع مدراس التعليم العام الحكومية بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية  ،ثم تحديد عدد تسع
مدارس بواقع ثالث مدارس بكل مرحلة تعليمية (ابتدائية –متوسطه -ثانوية ) بواقع  25طالب من كل مدرسة تم اختيار الطالب
بطريقة عشوائية منتظمة من خالل القوائم الخاصة بالطالب بكل مدرسة  .لتبل عينة الدراسة  225طالب تمثل عينة عشوائية
منتظمة من مجتمع الدراسة .

 5حدود البحث
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يمكن ان نصف الحدود المكانية للبحث على النحو التالي :أمارة منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية ،حيث تقع في
الركن الجنوبي الغربي من المملكة وتحدها من الجنوب الجمهورية اليمنية وتطل على البحر األحمر ومن الشمال أمارة عسير
وأمارة منطقة مكة المكرمة.
إما الحدود الزمانية فقد تم إجراء الدراسة في العام الجامعي 1433/1432هـ الموافق 2012م2013/م.

 6أهمية البحث
تكمن أهمية البحث في اآلتي:

 6.1من الناحية العلمية (األكاديمية):
 .1إضافة جديدة إلي البحوث العلمية الميدانية التي تهدف إلي تطوير وتحسين منظومة التعليم والتعلم في مدارس التعليم
العام مخصصة لطالب منطقة جازان.
 .2تعكس الدراسة عن عالقة الطالب بالحاسوب داخل اإلطار المدرسي من حيث تعامله مع الحاسب في التعليم وفي
استذكار الدروس وما إلي ذلك.
 .3تقديم العديد من التوصيات التي قد تساهم في تطوير وتحسين منظومة التعليم والتعلم في المنطقة.

 6.2من الناحية العملية (التطبيقية) يقدم هيا البحث اإلسهامات التالية:
 .1يقدم البحث صورة عن واقع استخدام الحاسب اآللي في منظومة التعليم والتعلم بمدارس التعليم العام بالمنطقة.
 .2تحديد الصعوبات والعقبات التي تواجه طالب المدارس في التعامل مع الحاسب اآللي واالستفادة منه في تطوير
إمكانياتهم ومهاراتهم في استذكار الدروس.
شكل رقم  : 1أطفال الجيل الحالي يتعاملون مع األجهزة االلكترونية والهواتف النقالة ببساطة يحسدهم فيها الكبار!

 7تجربة المملكة العربية السعودية في استخدام الحاسب اآللي في التدري
كان استخدام الحاسب في التعليم امتداداً لتقنيات التعليم في التعليم قبل الجامعي في المملكة ثم بعد تأسيس مرحلة البكالوريوس فدي
الجامعات السعودية  ،وتخرج عدد من المواطنين بدبلومات من معهد اإلدارة وغيره.
ومع انطالقه القدرن الواحدد والعشدرون انطلدق مشدروع وطندي لنشدر تقنيدة الحاسدب اآللدي فدي المسدتوى التعليمدي قبدل الجامعدة ،
وتجرى اآلن محاوالت جادة لربط مدارس التعليم العام بشبكة حاسوبية واحدة وقد نجحت الجامعات نسدبيا ً فدي تحقيدق ذلدك بسدبب
حجمها وتقارب قطاعاتها.

 7.1التطور التاريخي الستخدام الحاسب اآللي في التعليم بالمملكة العربية السعودية:
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سعت المملكة العربية السعودية إلي تحديث العملية التعليمية بإدخال الحاسدب اآللدي حقدل التعلديم فقدد بددأ فدي عدام  1980مشدروع
التعليم بواسطة الحاسب اآللي في جامعدة البتدرول والمعدادن وأسدتمر توسديع هدذا المشدروع وتقييمده كمدا ادخدل اسدتخدام الحاسدب
اآللي التعليمي في عامي  1982و 1983ضمن الدراسات الجامعية لطالب قسم علوم الحاسب اآللي في الجامعدة كمدا قامدت كليدة
التربية بجامعة الملك سدعود بتقدديم مقدرر اسدتخدام الحاسدب اآللدي فدي التعلديم والدذي يهددف إلدي إعطداء الطالدب فكدرة عامدة عدن
الحاسب اآللي ودوره في العملية التعليمية المغيرة : 1993 ،ص)1
ولقد أهتم المسئولون في وزارة التربية والتعليم بنشر ثقافة الحاسدب اآللدي مندذ عدام  1986بشدأن إدخدال مقدررات الحاسدب اآللدي
للمرحلدة الثانويددة بوصدفها مددادة أساسددية ففدي الصددف األول الثددانوي يدتم تدددريس تداريخ الحاسددب اآللددي ومكوناتده والتدددريب علددى
استخدام برنامج للرسم وتنسيق الكلمات وفي الصف الثاني يتم تدريب الطالب على الجداول اإللكترونية وقواعد البيانات ،أمدا فدي
الصف الثالث الثانوي فيتم تدريب الطالب علدى مبدادئ البرمجدة باسدتخدام لغدة البيسدك السدريع (  )Q. BASICهدذا فيمدا يخدص
المرحلة الثانوية ( وزارة المعارف  ) 1995أما في المرحلتين المتوسطة واالبتددائي فدإن فكدرة تددريس الحاسدب اآللدي مطروحدة
على جدول أعمال األسرة الوطنية للحاسب اآللي لعام ( )1998هذا بالنسبة للطالب أما بالنسبة للمعلمدين فقدد أقدر اجتمداع مجلدس
كليات المعلمين الخامس عشر (  )1998إدخال مقرر الحاسب مقررا إجباريدا ضدمن مدواد اإلعدداد العدام فدي جميدع أقسدام الكليدة,
كما أقر افتتاح قسم للحاسب والذي يمنح درجة بكالوريوس تربية في تعليم الحاسب اآللي
وبندداء عليدده فكددان البددد أن تنددال الرئاسددة العامددة لتعلدديم البنددات نصدديبها مددن التطددوير  ،ألن الدولددة تسددعى دائم دا ً للنهددوض بالعمليددة
التعليمية وتحرص على عمليات التطوير الالزمة في مختلف المجاالت ففي المؤتمر الثالث عشر للحاسب اآللي ( خالد بن دهديش
وعبد هللا آل بشر : 1993 ،ص )3ثم التخطديط إلدخدال الحاسدب اآللدي فدي منداهج ومقدررات تعلديم البندات لتنميدة قددرة الطالبدات
للتعامل مع الحاسب اآللي ولمساعدتهن خالل مرحلة التحصيل الدراسية والحيداة العمليدة بعدد التخدرج  ،ويعتبدر هدذا الجاندب أحدد
الجوانب الهامة التي تتطلع الرئاسة العامة لتعليم البنات إلي تحقيقه وقد جاء ضمن توصيات المؤتمر الرابع عشدر للحاسدب اآللدي
( خالد بن دهيش وعبد هللا آل بشر : 1995 ،ص 81ـ  )91تحت عنوان الخطة اإلستراتيجية للحاسب اآللي بالرئاسة العامة لتعليم
البنات ما يلي  :ـ
 -1إنشاء مراكز للحاسبات اآللية في كليات التربية للبنات  ،ليسهل عملية البحث العلمي واألكاديمي.
 -2إضافة مقررات الحاسب اآللي لجميع التخصصات بالكليات بما يخدم التخصص ويتناسب مع الطالبات حيث يفضل أن
تكون الطالبات في التخصصات األخرى على مستوى من المعرفة بالحاسب اآللي وطبقياته في التعلديم ممدا يسدمح لهدن
بالتفاعل مع المجتمع المعلوماتية المنشود.
 -3توفير المعامل الالزمة لتددريس مقدررات الحاسدب اآللدي بمراحدل التعلديم المختلفدة قبدل إدخدال المقدررات  ،ويدأتي هدذه
نتيجة لطبيعة الحاسب اآللي كونه يحتاج إلي التدريب والتمرين العملي .
 -4إقامة دورات تدريبية للمعلمات بشتى مراحل التعليم من أجل الترغيب في الحاسب وتوضديح أهميتده وفوائدده وإلعطداء
الفرصددة للمعلمددات للتعددرف علددى الحاسددب اآللددي التعليمددي مددن أجددل النهددوض بمسددتوى التعلدديم بمددا يتمشددى والثددورة
المعلوماتية المعاصرة.
وتضمنت خطة التنمية السابعة في المملكة العربيدة السدعودية تصدورات واضدحة لمكاندة تقنيدة المعلومدات فدي القضدايا الوطنيدة ،
ونصت أهدافها على إعداد خطة وطنية توظف المعلوماتيدة وغيرهدا مدن التقنيدات لخدمدة العلدم ودعدم التنميدة االقتصدادية وتدوفير
البيانددات والمعلومددات المحدثددة و تسددهيل الحصددول عليهددا وتحديددد أدوار المؤسسددات المنتجددة والمجمعددة للمعلومددات ومرجعيددة
المعلومات بما يضمن تكاملها وإنشاء نظام معلومات ضمن شبكات فرعية ترتبط بنظام المعلومات الدوطني المتكامدل ونشدر تقنيدة
وخدمات المعلومات في المجتمع كما وضعت رىية مستقبلية تقضي بتضييق الفجوة التقنية بين المملكدة والددول الصدناعية بحلدول
عام 2020م من خالل استثمار تقنية المعلوماتية في تنمية القوى البشرية واالرتقاء بها إلي المستويات الدوليدة لتكدون قدادرة علدى
التعامل مع التقنيات الحديثة.

 7.2أبرز المشاريع التي تضمنتها الخطة الشاملة لدمج التقنية في التعليم بالمملكة العربية السعودية
 -1مشروع عبد هللا بن عبد العزيز وأبنائه الطلبة للحاسب اآللي "وطني"
 -2تطوير المكتبات المدرسة إلي مراكز لمصادر التعلم ( )LBC
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 -3المختبرات المحسوبة ( )Computer Based labs
 -4مشروع تأهيل طالب المرحلة الثانوية في مجال المعلوماتية ( تأهيل )
 -5مشروع مراكز التقنيات الرقمية.
وعلى مستوى الجامعات فقد أكدت ندوة الرىية المستقبلية لالقتصاد السعودي لتطوير التعليم العالي كأحدد روافدد التنميدة البشدرية
في المملكة حتى عام 1440هـ ( )2020بوزارة التخطيط ـ الرياض  13-17شعبان 1423هـ
الموافق  23 – 19أكتوبر  2002أن نظام االنتساب هدو أحدد أشدكال التعلديم عدن بعدد والدذي ثبتتده جامعدة الملدك عبدد العزيدز مندذ
ثالثين عاما ً وقدمته بنجاح استدعى األمر االتجاه إلي تطدويره وتحديثده ،ممدا يعطدي فرصدة أكبدر للدراغبين فدي التعلديم  ،عدالوة
على تحسين مستويات التدريس والتعليم الالزمين لالرتقاء به نوعيا ً لتجويد طالبه .كما جاء من ضدمن توصديات النددوة االسدتفادة
من تقنيات التعليم عن بعد وتبني الجامعات المفتوحة مما يعطي فرصدة أكبدر للدراغبين فدي التعلديم عدالوة علدى تحسدين مسدتويات
التدريس والتعليم.
كما قامت كلية التربية للبنات بجدة بتجربة للرىية فعالية التعليم عن بعد وقد نجحت هذه التجربدة بالفعدل فدي كدالً مدن كليدة التربيدة
للبنات بجدة والرياض وقد تقرر تطبيقهدا علدى بقيدة كليدات التربيدة بالمملكدة وإلدي جاندب ذلدك تصدميم المقدررات إلكترونيداً وهدذا
بالفعل دليل على المواكبة الفعلية للتكنولوجيا وعصر المعلومات.
وأخيراً  ......... :في خطوة لتفعيل نظام ( التعليم عن بعد ) قامت وكالدة الدوزارة ببحدث محاضدرة لجميدع كليدات التربيدة للبندات
في مختلف مناطق المملكة في اللغة اإلنجليزية ( متطلب ) عبدر الشدبكة التلفزيونيدة تقنيدة البدث واالسدتقبال القضدائي إضدافة علدى
استخدام كل من شبكة االنترنت والهاتف المباشر والفاكس في استقبال األسئلة مباشرة ـ وقدد اسدتمعت الباحثدة للمحاضدرة وكاندت
تجربة مشوقة لجميع الحاضرين ـ واستخدمت تقنيدات التعلديم عدن بعدد فدي التجربدة الخاليدة لتدوفير التعلديم لجميدع منداطق المملكدة
وتغطية النقص في بعض التخصصات العلميدة  ..وكاندت الترتيبدات للبدث قدد بددأت للبرندامج قدد بددأت مندذ وقدت مبكدر وقدد أشداع
تطبيق هذا النوع من التعليم نوعا ً من التشدويق والتفاعدل فدي أوسداط الطالبدات المشداركات علدى مسدتوى كليدات البندات أثمدر عدن
التسدداىالت التددي طرحددت علددى مسددتوى المددادة العمليددة موضددوع المحاضددرة وتحفيددز الطالبددات فددي االسددتزادة مددن الخبددرات
واالستفسار عن العديد من جوانب الموضوع.
 -2استخدام الحاسب اآللي بوصفه وسيلة مسداعدة فدي التعليميدة (  Compute Assisted instructionفديمكن للمعلدم أن يقدوم
بتحضير درس معين وعرضه بالحاسب اآللي عبر برنامج  Power pointمثالً
 -3استخدام الحاسب اآللي في اإلدارة المدرسية ( )Computer managed school
ويتمثل ذلك في الحسابات  ،وملفات الموظفين ،وحضور الطالب  ،ودرجاتهم  ،ووضع الجداول التدريبية.

 8الدراسات السابقة
دراسة التويم ( )2000بعنوان " أثر استخدام الحاسب اآللي على تحصيل طالب الصف السادس االبتدائي في مقرر قواعدد اللغدة
العربية " وتهدف هذه الدراسة إلي التعرف على الفروق في تحصديل طدالب الصدف السدادس االبتددائي لمقدرر مدادة قواعدد اللغدة
العربيددة بددين دراسددتهم بمسدداعدة الحاسددوب ودراسددتهم بالطريقددة التقليديددة ،واسددتخدام المددنهج التجريبددي الددذي طبددق علددى عينددة
الدراسات وهي فصالن من ثالثة فصول بالصف السادس فدي مدرسدة عبدد الملدك بدن مدروان االبتدائيدة بمديندة الريداض ،وقدد تدم
اختيار العينة بطريقة عشوائية طبقية باستخدام الجدول العشوائي ،ويمثل الفصدالن المجموعدة الضدابطة والمجموعدة التجريبيدة ،
وفي كل فصل ( )30طالبا ً ليصبح العدد اإلجمالي ألفراد العينة ( )60طالبا ً ومن أهم النتائج وجود فروق ذات داللة إحصدائية فدي
متوسط تحصيل الطالب بين المجموعدة الضدابطة والمجموعدة التجريبيدة فدي مسدتوى التدذكر لصدالح المجموعدة التجريبيدة  ،وال
يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيل الطالب بين المجموعدة الضدابطة والمجموعدة التجريبيدة فدي مسدتوى الفهدم
والتطبيق.
دراسة المحيسن ( ) 2000بعنوان تعليم المعلوماتية في التعليم العام في المملكة العربيدة ا لسدعودية  :أيدن نحدن اآلن  ،وأيدن يجدب
أن ننجه؟ نظرة دولية مقارنة" وقد أجرى الباحث دراسة مسحية مبدئية لواقع تعليم الحاسب اآللدي فدي عيندة مدن ثانويدات المملكدة
ومقارنتها بما يقابلها في اليابان وأمريكا وبريطانيا وتوصلت الدراسة إلي نتائج عديدة كان من أهمها أن معلمي المناهج األخرى ـ
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غير معلمي مادة الحاسب اآللي في المرحلة الثانوية ـ بعيدون عن الحاسب اآللي والشعور العام لديهم أن معلم الحاسب اآللدي هدو
الشخص الوحيد في المدرسة الذي له عالقة بالحاسب اآللي.
دراسة الغامدي (  )2001بعنوان " واقع الحاسوب في التعليم الثانوي العام دراسة
وصفية تحليلية في عيندة مدن المددارس الثانويدة المملكدة العربيدة السدعودية" تهددف هدذه الدراسدة إلدي معرفدة واقدع الحاسدوب فدي
التعليم الثانوي والمشكالت التي تواجه معلمي الحاسب بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية من خدالل أداة اإلسدتبانه التدي
استخدمها الباحث في دراسته .واستخدام الباحث المنهج الوصفي لعينة الدراسدة المكوندة مدن ( ) 33معلمدا ً مدن مجتمدع الدراسدة ،
والبددال عددددهم (  )62معلمدا ً وتوصددل إلددي نتددائج عديدددة كددان منهددا ندددرة المراجددع التددي توضددح طددرق التدددريس المتعلقددة بمندداهج
الحاسب اآللي وقلة الدورات التدريبية لمعلم الحاسب اآللدي مدع كثدرة نصداب الحصدص لدديهم وأن هنداك مشدكالت تتعلدق وكفداءة
أجهزة الحاسب اآللي.
دراسددة الشددرهان ( )2003بعنددوان " معوقددات اسددتخدام معامددل الحاسددوب بالمدددارس الثانويددة األهليددة مددن وجهددة نظددر معلمددي
الحاسوب بمدينة الرياض " وتهدف هذه الدراسة إلي استقصاء آراء معلمي الحاسدوب حدول اسدتخدام الحاسدوب والمعوقدات التدي
تحد من استخدامه بالمدارس الثانوية األهلية بمدينة الريداض ،واسدتخدام المدنهج الوصدفي علدى عيندة الدراسدة المكوندة مدن جميدع
المعلمين العاملين بالمدارس الثانوية األهلية بمدينة الرياض  ،وكان من أهم النتدائج هدو تدوفر أجهدزة الحاسدب بشدكل كبيدر بحيدث
يتوفر لكل طالب جهاز حاسب آلي  ،ومن أهم المعوقات هو قلة البرامج التي تتعلق بالمواد الدراسية وقلة الدورات التدريبية التدي
يتلقاها المعلمون في مجال استخدام الحاسب اآللي.
دراسة الفهيقي (  )2003بعنوان " أثر استخدام التعليم المبرمج والحاسب اآللي فدي تددريس الهندسدة المسدتوية والتحدويالت علدى
تحصيل طالب كلية المعلمين بمحافظة سدكاكا وتهددف هدذه الدراسدة إلدي إبدراز دور التعلديم المبدرمج والحاسدب اآللدي كدأداة ذات
أهمية بالغة في التعليم ومعرف فاعلية التعليم باستخدام الحاسب اآللي فدي التددريس علدى التحصديل مقارندة بالطريقدة العاديدة وقدد
تكونددت عينددة الدراسددة مددن (  )90طالبداً وزعددت إلددي ثدالث مجموعددات عدددد كددل منهددا ( )30طالبدا ً تددم تدددريس المجموعددة األولددى
بطريقة التعليم المبرمج والثانية بطريق الحاسب اآللي  ،والثالثدة بالطريقدة التقليديدة  ،حيدث اتبدع الباحدث المدنهج شدبه التجريبدي ،
وقد استخدم الباحث ثالث أدوات دراسية هي المادة التعليمية المصدممة حسدب أسدلوب التعلديم المبدرمج المدادة التعليميدة باسدتخدام
الحاسب اآللدي  ،واالختبدار التحصديلي وقدد أظهدرت النتدائج تفدوق طريقدة التعلديم المبدرمج وطريقدة التعلديم بالحاسدب اآللدي علدى
الطريقة التقليدية بالنسبة للتحصيل بدرجدة دالدة إحصدائيا ً عندد مسدتوى  0.05وتفدوق طريقدة التعلديم بالحاسدب اآللدي علدى طريقدة
التعليم المبرمج بدرجة دالة إحصائياً عند مستوى 0.05
دراسة السواط (  )2004بعنوان " أثر استخدام الحاسب اآللي في االحتفاظ بالتعلم لدى طالب الصدف الرابدع االبتددائي فدي مدادة
الجغرافيا وتهدف هذه الدراسدة إلدي التعدرف علدى آثدر اسدتخدام الحاسدب اآللدي فدي االحتفداظ بدالتعلم لددى طدالب الصدف الرابدع
االبتدائي في مادة الجغرافيا عند المستويات الثالثة للمعرفة ( التذكر  ،والفهدم  ،والتطبيدق) لتصدنيف بلدوم  ،وقدام الباحدث بتحديدد
المدارس التي يتوفر بها معامل للحاسب اآللي بمدينة مكة المكرمة ومن ثم اختيار مدرسة واحدة عشوائيا ً من هدذه المددارس ،كمدا
قام الباحث باختيار الصف الرابع المكون من ( )60طالباً حيث قسم العينة إلي مجموعتين تمثل المجموعة التجريبيدة والمجموعدة
الضابطة مكونة كل مجموعة من ( )30طالبا ً وكانت نتائج الدراسة عدم وجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد المسدتوى ()0.05
في االحتفاظ بالتعلم لدى طالب الصف الرابدع االبتددائي فدي مدادة الجغرافيدا بدين المجموعدة الضدابطة والمجموعدة التجريبيدة فدي
المستويات الثالثة.
دراسة العتي (  ) 2004بعنوان " أثر اسدتخدام إحددى برمجيدات الحاسدب اآللدي فدي مدادة اللغدة اإلنجليزيدة علدى تحصديل طالبدات
الصف الثاني الثانوي بمدينة الرياض وتهدف هدذه الدراسدة إلدي التعدرف علدى أثدر اسدتخدام إحددى برمجيدات الحاسدب اآللدي فدي
تدريس المفردات القواعد اللغوية في الوحدة ا لرابعة من مقرر مادة اللغة اإلنجليزية للصدف الثداني بمديندة الريداض ،وتدم اختيدار
عينة الدراسة من مجتمع الدراسة والبال عددها ( )39مدرسة ثانوية وتم االختيار العشوائي للمدرسة الثانوية السادسة والخمسون
وتحتوي على صفين من صفوف الثاني الثانوي اختبر أحد الصفوف لكي يمثدل المجموعدة الضدابطة وتمثدل ( )30طالبدة واآلخدر
المجموعة التجريبية  ،ومن أهم النتائج أن متوسط درجات المجموعة التجريبية تزيد على درجدات المجموعدة الضدابطة  ،ولكنهدا
زيادة ضعيفة ال تصل إلي إظهار داللة الفروق.
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دراسدة العريندي (  )2004بعندوان " واقدع اسدتخدام الحاسدب اآللدي واإلنترندت فدي التعلديم الثدانوي الواقدع والمدأمول وتهددف هدذه
الدراسة إلي دراسة واقع استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت في التعليم الثانوي في مادة الحاسب اآللي وطبقت الدراسة على عيندة
من طالب ومعلمي المدارس الثانوية بمدينة تبوك باستخدام المنهج الوصفي  ،وتوصل الباحث إلي عدة نتدائج كدان مدن أهمهدا فدي
مجال هذه الدراسة أن  %50من عينة الدراسة يمتلكون أجهزة حاسدب خاصدة فدي مندازلهم وأن هنداك  %88مدن المعلمدين لدديهم
الرغبة في حضور دورات في الحاسب اآللي واإلنترنت.
دراسددة الحسددن ( ) 2005بعنددوان " دراسددة واقددع اسددتخدام معامددل الحاسددب اآللددي فددي تجربددة المدددارس السددعودية الرائدددة بمدينددة
الرياض وتهدف هذه الدراسة إلي التعرف على واقع استخدام معامل الحاسب اآللي في تجربة المددارس السدعودية الرائددة بمديندة
الرياض واستخدام المنهج الوصفي على عينة الدراسة المكونة من خمسة مدديرين و  162معلمدا ً ومشدرفا ً يمثلدون المجتمدع الكلدي
للدراسة وتوصدل الباحدث إلدي عددة نتدائج كدان مدن أهمهدا أن المعلمدين والمشدرفين يسدتخدمون بدرامج الحاسدب اآللدي فدي معامدل
الحاسب اآللي بدرجة ضعيفة  ،وأن أكثر المعوقات التي تحد من استخدام المعامل هو عدم وجود التدريب الكافي.
دراسة عبد العزيز (  ) 2005بعنوان " معوقات تدريس الحاسب اآللي في المرحلة االبتدائيدة فدي المديندة المندورة  ،وتهددف هدذه
الدراسة إلي دراسة معوقات تدريس الحاسب اآللي في المرحلة االبتدائية في المدينة المنورة واستخدم المنهج الوصفي على عيندة
الدراسة المكونة من (  )74مديراً من مديري المدارس االبتدائية والمتوسطة بالمدينة المنورة وتوصل الباحث إلي عدة نتائج كدان
مددن أهمهددا عدددم تددوافر المعلددم الكددفء والمددنهج والكتدداب والمقددرر واألهددداف المحددددة مثلددت أكبددر العوائددق التعليميددة أمددام تدددريس
الحاسب اآللي في المرحلة االبتدائية.
دراسددة مددريم السدديف ( )2005بعنددوان " تقددويم تجربددة الحاسددوب" فددي التعلدديم األهلددي للمرحلددة الثانويددة للبنددات مددن وجهددة نظددر
المعلمات في مدينة الرياض  ،وتهدف هذه الدراسة إلي تقويم هذه التجربة مدن حيدث االتجداه نحدو اسدتخدام الحاسدوب عدن طريدق
التعددرف علددى أهميددة اسددتخدامه فددي العمليددة التعليميددة ومدددى تددوافر أجهددزة الحاسددوب فددي المرحلددة الثانويددة فددي القطدداع األهلددي
والصعوبات التي تقف أمام تطبيقه في تلك المرحلة وقد استخدمت الباحثدة طريقدة المسدح االجتمداعي بأسدلوب العيندة  ،واختدارت
عدد ( )70مدرسة  ،وكان عددد عيندة البحدث (  )600معلمدة ثدم اختيدارهن عشدوائيا ً  ،باإلضدافة إلدي (  )18معلمدة حاسدب آلدي ،
وكان من أهم النتائج عدم تناسب عدد أجهزة الحاسب اآللي مع عدد الطالبات مما يعيق انسدياب الدتعلم باسدتخدام الحاسدب اآللدي ،
وعدم توافر برامج حديثة تستخدم في التطبيقات العملية.
دراسة البيشي (  )2006بعنوان " أثر استخدام برمجية تعليمية موجهة على تحصديل تالميدذ الصدف السدادس االبتددائي فدي مدادة
الرياضيات وتهدف هذه الدراسة إلدي التعدرف علدى أثدر اسدتخدام برمجيدة تعليميدة موجهدة علدى تحصديل تالميدذ الصدف السدادس
االبتدائي في مادة الرياضيات واستخدام المنهج شبه التجريبي الذي طبق على عينة الدراسة وهي مدرسة الفاروق االبتدائية نظرا
لوجود معمل حاسب آلي حديث بها  ،واختير الصف السادس الذي يتكون مدن فصدلين يبلد عددد كدل فصدل (  )30طالبداً ليصدبح
العدد اإلجمالي ألفراد العينة (  )60طالبا ً  ،ومن أهم النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصدائية فدي متوسدط تحصديل الطدالب
بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في مستوى التذكر وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تحصديل الطدالب
 ،بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في مستوى الفهم لصالح المجموعة التجريبية.

 9نتائج الدراسة
تحاول الدراسة الحالية رصد واقع استخدام الحاسب اآللي وتطبيقاته في مدارس التعليم العام بمنطقة جازان من خالل اإلجابة
على األسئلة التالية :

 9.1نتائج محاور السؤال األول :
ينص السؤال األول على ( ما واقع استخدام الحاسب اآللي في تحقيق بعض األهداف التربوية) و لإلجابة على ذلك تم الحصول
على المتوسطات الحسابية  ،واالنحرافات المعيارية  ،والترتيب النسبي للعبارات التي تقيس واقع استخدام الحاسب اآللي في
تحقيق األهداف التربوية ،وكذلك حساب المتوسط الحسابي العام لهذه العبارات  ،وتم عرض النتائج على النحو التالي:
جدول :1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة لمحاور السؤال األول
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م

رقم العبارة

العبارة

المتوسط الحسابي

اإلنحراف المعياري

1

1

هل تعرف ما هو الحاسب اآللي

1.82

0.16

2

2

هل تعرف ما هي فوائد الحاسب اآللي

1.82

0.16

3

3

هل تعرف كيفية استخدام الحاسب اآللي

1.80

0.13

4

4

هل يوجد حاسب آلي في مدرستك

1.81

0.14

5

5

هل قمت باستخدام الحاسب اآللي في مدرستك

1.81

0.14

المتوسط العام التراكمي

1.81

0.14

 9.2نتائج محاور السؤال الثاني
ينص السؤال الثاني على ( ما واقع استخدام برامج الحاسب اآللي في المدارس) و لإلجابة على ذلك تم الحصول على
المتوسطات الحسابية  ،واالنحرافات المعيارية  ،والترتيب النسبي للعبارات التي تقيس واقع استخدام الحاسب اآللي في تحقيق
األهداف التربوية ،وكذلك حساب المتوسط الحسابي العام لهذه العبارات  ،وتم عرض النتائج على النحو التالي
جدول :2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة لمحاور السؤال الثاني

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

رقم
العبارة
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

العبارة
هل تعرف ما هي األسطوانات التعليمية للمواد الدراسية
هل قمت باستخدام أسطوانات حاسوب تعليمية من قبل
هل توجد اسطوانات تعليمية للمواد الدراسية بالمدرسة
هل قمت باالستعانة بالحاسب اآللي لدراسة المواد الدراسية
هل استخدمت الحاسب اآللي في دراسة مادة الرياضيات
هل استخدمت أسطوانات الحاسوب في تعلم اللغة اإلنجليزية
هل استخدمت أسطوانات الحاسوب في تعلم بعض دروس العلوم
هل استخدمت أسطوانات الحاسوب في تعلم حل المسائل الرياضية
هل استخدمت أسطوانات تعليمية لشرح دروس الرياضيات الصعبة
هل استخدمت أسطوانات الحاسوب في حفظ بعض آيات القرآن الكريم
هل استعنت بأسطوانات لتعلم بعض علوم القرآن والسنة والثقافة اإلسالمية
المتوسط العام التراكمي

المتوسط
الحسابي
3.84
1.82
1.80
1.81
1.81
1.82
1.82
1.80
1.81
1.81
1.84
1.81

االنحراف
المعياري
0.17
0.16
0.13
0.14
0.14
0.16
0.16
0.13
0.14
0.14
0.17
0.14

 9.3نتائج محاور السؤال الثاني
ينص السؤال األول على ( ما واقع استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت في المنزل) و لإلجابة على ذلك تم الحصول على
المتوسطات الحسابية  ،واالنحرافات المعيارية  ،والترتيب النسبي للعبارات التي تقيس واقع استخدام الحاسب اآللي في تحقيق
األهداف التربوية ،وكذلك حساب المتوسط الحسابي العام لهذه العبارات  ،وتم عرض النتائج على النحو التالي
جدول :2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة لمحاور السؤال الثالث
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م

رقم
العبارة

العبارة

المتوسط
الحسابي

اإلنحراف
المعياري

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

هل لديك حاسب آلي في منزلك
هل لديك اسطوانات تعليمية في المنزل
هل تستخدم تلك األسطوانات في تعلم الدروس المدرسية
هل تشعر بأنها مفيدة في تعليم بعض الدروس الصعبة
هل تقوم بالدخول إلي شبكة اإلنترنت في منزلك
هل لديك بريد الكتروني خاص بك
هل ترسل رسائل الكترونية إلي زمالئك
هل لك حساب خاص على  FacebookأوTwitter
هل تتواصل دائما ً مع زمالئك من خالل البريد اإللكتروني
هل تحب ان تتعلم كل تطبيقات الحاسب اآللي في التعليم
في حالة عدم وجود حاسب آلي بالمدرسة هل تفضل وجوده
هل ترغب في تدريس الحاسب اآللي في المدرسة كمادة أساسية
هل تشعر بأهمية الحاسب اآللي في تعليم المواد الدراسية
هل تتمني أن يستعين المدرس باألسطوانات التعليمية في الدرس

3.84
3.82
3.80
3.82
3.84
3.82
3.82
3.80
3.81
3.81
3.84
3.81
3.81
3.82

0.37
0.36
0.33
0.36
0.37
0.36
0.36
0.33
0.34
0.34
0.37
0.34
0.34
0.36

3.82

0.36

المتوسط العام التراكمي

 10نتائج الدراسة
كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة باستجابات مجتمع الدراسة حول محاور اإلستبانة
 .1بالنسبة للمحور األول (واقع استخدام الحاسب اآللي في تحقيق بعض األهداف التربوية )  :العبارات التي تقيس واقع
استخدام الحاسب اآللي لتحقيق بعض األهداف التربوية تكونت من ( )12عبارة ومن خالل استجابات مجتمع الدراسة لوحظ
وجود استجابات بدرجة ضعيفة على (  ) 11عبارة وبدرجة متوسطة على (عبارة واحد فقط) لذلك كانت قيمة المتوسط
الحسابي العام للمحور األول تساوي  1.81أي أن استجابة مجتمع الدراسة على واقع استخدام الحاسب اآللي في تحقيق
بعض األهداف التربوية كانت بدرجة ضعيفة .
 .2بالنسبة للمحور الثاني (واقع استخدام برامج الحاسب اآللي في المدارس )  :العبارات التي تقيس واقع استخدام برامج
الحاسب اآللي في المدارس تكونت من ( )12عبارة ومن خالل استجابات مجتمع الدراسة لوحظ وجود استجابات بدرجة
ضعيفة على (  )11عبارة وبدرجة متوسطة على (عبارة واحد فقط) لذلك كانت قيمة المتوسط الحسابي العام للمحور
األول تساوي  1.81أي أن استجابة مجتمع الدراسة على واقع استخدام برامج الحاسب اآللي في المدارس كانت بدرجة
ضعيفة.
 .3بالنسبة للمحور الثالث (واقع استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت في المنزل )  :العبارات التي تقيس واقع استخدام الحاسب
اآللي واإلنترنت في المنزل تكونت من ( )12عبارة ومن خالل استجابات مجتمع الدراسة لوحظ وجود استجابات بدرجة
كبيرة على (  ) 11عبارة وبدرجة متوسطة على (عبارة واحد فقط) لذلك كانت قيمة المتوسط الحسابي العام للمحور األول
تساوي  3.63أي أن استجابة مجتمع الدراسة على واقع استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت في المنزل كانت بدرجة كبيرة .

 11التوصيات
من خالل نتائج البحث الحالي نستطيع أن نبرز التوصيات التالية :
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 .1ضرورة توعية اإلباء وأولياء األمور بضرورة التنبيه على أبناءهم بأهمية التعامل مع الحاسب اآللي والهواتف الذكية
لالستفادة منهم في دراستهم بدال من مجرد استخدامه للعب وقضاء أوقات الفراغ.
 .2إقامة ندوات على مستوى طالب المدارس بالمراحل المختلفة من اجل توعيتهم وتثقيفهم بإمكانيات الحاسوب التي يمكن
يقدمها كمساعد أساسي في عمليات التعليم والتعلم.
 .3إعادة النظر في تطوير منهج الحاسب اآللي في مدارس التعليم العام ،وربطه مع منهج الحاسب اآللي في الجامعات،
والتفريق بين طالب تخصصات المعلوماتية والتخصصات العلمية واألدبية األخرى.
 .4االهتمام بإقامة مكتبات ونوادي للقراءة في مدارس التعليم العام ،وذلك .
 .5لفت نظر المدرسين بضرورة ربط الطالب بالحاسب واالنترنت وذلك بإعطائهم تمارين ونشاطات تعتمد اعتماد كلي أو
جزئي على الرجوع والدخول في مواقع تعليمية.
 .6تشجيع لغة الحوار بين الطالب فيما بينهم ليعكسوا وجهة نظرهم ويتبادلوها بينهم في عملية االستفادة من الحاسوب في
العملية التعليمية ،وتشجيعهم على ذلك بمكافئات معنوية ومادية.
 .7أن واقع استخدام الحاسب اآللي في العملية التعليمية كمصدر معرفي كان بدرجة ضعيفة  ،لذا يوصي البحث بحث المعلمين
والمشرفين في التوسع في استخدام الحاسب اآللي وتعميمه وخصوصا ً في مدارس المرحلة االبتدائية والمتوسطة ،السيما مع
انتشار الحواسيب اآللية ورخص ثمنها مما يجعلها في متناول يد الجميع.
 .8استخدام الحاسب اآللي في توفير خدمات تعليمية أفضل كان بدرجة كبيرة  ،لذا يوصي البحث باستمرار تدريب المعلمين
على استخدام الحاسب اآللي مما يؤدي إلي تمكنهم بشكل أفضل .
 .9استخدام الحاسب اآللي في إتاحة مواد دراسية للتالميذ باستخدام برامج الحاسب اآللي كانت بدرجة ضعيفة  ،لذا يوصي
البحث باستخدام برامج الحاسب اآللي وتوظيفها بما يتناسب مع المواد الدراسية و تفعيلها بصورة أكبر .
الصعوبات التي يواجهها معلمو الحاسب اآللي في تدريس الصفوف األولية كانت بدرجة كبيرة  ،لذا يوصي الباحث
.10
بالسعي الجاد إلزالة الصعوبات التي حددتها هذه الدراسة .

 12الخاتمة
صناعة الحواسيب اآللية وتطورها المتسارع إضافة إلي ارتفاع نسب توزيع وبيع الهواتف الجوالة الذكية على مستوى
العالم إضافة إلي ولع األطفال بها وتعلقهم الدائم بهذا الضيف االلكتروني بشاشته القابلة للمس مما يجعل الطفل حتى قبل
الدخول إلي المدرسة يستطيع أن يفعل به شيئا مفهوم بالنسبة له !! عند هذه النقطة يجب أن يتدخل اإلباء وأولياء األمور
لتخصيص على األقل نصف ساعة تتزايد زيادة مطردة مع عمر الطفل ليستخدم الطفل الحاسب اآللي والهاتف الجوال في
شه مفيد ،حتى يعي الطفل منذ عمر مبكر بفائدة وإمكانيات الحاسب اآللي.
و تفعيل كل ما يمكن تفعيله من وسائل تسهم بصورة كبيرة في كيفية تطور البيئة التعليمية في مدارس التعليم العام بحيث تكون
بيئات جاذبة تجعل الطالب خاصة صغار السن منهم يقدمون على المدرسة بنفس الشوق واالندفاعية عندما يلهون بلعبة
الكترونية.

 13مقترحات لدراسات مستقبلية :
 .1إجراء دراسة مماثلة بمناطق أخري بالمملكة العربية السعودية ومن ثم إجراء مقارنات بين النتائج واستخالص منها ما
يفيد ويصب في تطوير البيئة التعليمية بمدارس التعليم العام.
 .2إجراء دراسة بمراحل تعليمية أخري مثل المرحلة الجامعية.

جدول المصطلحات
إنجليزية

عربية
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2
3
4
5

التعليم بمساعدة الحاسب
شاشات القابلة للمس
مدارس التعليم العام
مراكز مصادر التعلم
الهواتف الذكية
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Compute Assisted instruction
Touch Screen
Schools
)Learning Base Center-(LBC
Smart Mobile

 14المصادر والمراجع
[ ]1عبده الباز وآخرون ،تقويم لوضع معامل الحاسب اآللي بالمدارس الثانوية بمدينة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،إدارة التصميم  ،اإلدارة
العامة لتقنيات التعليم( ،الرياض ،المملكة العربية السعودية)١٩٩٨ ،م.
[ ]2أحمد محمد بوزبر ،تقويم مسارات استخدام الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية في الوطن العربي  ،رسالة الخليج العربي  ،العدد  ،٣٠ص ص11
.١٩٨٩
[ ]3محمد عبد هللا الجهني ،مدى إلمام معلمي المرحلة االبتدائية بأساسيات وتطبيقات الحاسب اآللي التعليمية في محافظة ينبع ،رسالة ماجستير غير
منشورة  ،جامعة الملك سعود(الرياض،المملكة العربية السعودية)2007 ،م.
[ ]4إبراهيم عبدهللا الحسن ،واقع استخدام معامل الحاسب اآللي في تجربة المدارس السعودية الرائدة بمدينة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة الملك سعود (الرياض ،المملكة العربية السعودية)٢٠٠٥ ،م.
[]5

محمد الحيلة ،تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ،دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،عمان( األردن) ١٩٩٨ ،م.

[ ]6عبده محمد الخيري ،دور الحاسب اآللي في تنمية الكفايات التعليمية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين
التربويين بمحافظة الليث التعليمية  ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة (المملكة العربية السعودية) ٢٠٠٧،م.
[ ]7أسامة إسماعيل عبد العزيز ،معوقات تدريس الحاسب اآللي في المرحلة االبتدائية –في المدينة المنورة ،رسالة التربية وعلم النفس ،العدد ، ٢٣
2005م.
[ ]8ذوقان عبيدات وآخرون ،البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،الرياض (المملكة العربية السعودية)  ٢٠٠٣م.
[ ]9فاطمة عبد هللا العتيبي ،أثر استخدام إحدى برمجيات الحاسب اآللي في مادة اللغة االنجليزية على تحصيل طالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة
الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الملك سعود (الرياض ،المملكة العربية السعودية) 2004م.
[ ]10محمد عبد العزيز العريني ،واقع استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت في التعليم الثانوي الواقع والمأمول ،رسالة ماجستير غير منشورة ) ،جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا (الخرطوم،جمهورية السودان)٢٠٠٤ ،م.
[ ]11صالح حمد العساف ،المدخل إلي البحث في العلوم السلوكية  ،دار أسامة للنشر والتوزيع  ،الرياض(المملكة العربية السعودية) ٢٠٠٣،م.
[ ]12عبد العزيز محمد العقيلي ،تقنيات التعلم واالتصال ،مطابع لتقنية لألوفست،الرياض (المملكة العربية السعودية)1996 ،م.
[ ]13العلي  ،إقبال عبد اللطيف (  ) ١٩٩٦فاعلية تعليم الرياضيات باستخدام الحاسوب لطالب الصف الخامس االبتدائي في المدارس التطبيقية
للمناشط الطالئعية بمدينة دمشق ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة دمشق  ،سوريا.
[ ]14عادل عبد العزيز العمر ،أثر استخدام جهاز عرض برمجيات الحاسب اآللي على التحصيل الدراسي في مقرر الرياضيات للصف السادس
االبتدائي بمدينة الرياض ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة الملك سعود (الرياض ،المملكة العربية السعودية)1999،م.
[ ]15عبد اإلله المشرف تدريس الحاسب اآللي كمهارة لطالب المرحلتين االبتدائية والمتوسطة  .مجلة واحة الحاسب العدد 2003 ،19م.
[ ]16عبد هللا عثمان المغيرة ،الحاسب والتعليم  ،النشر العلمي للمطابع ،الرياض (المملكة العربية السعودية)١٩٩٨ ،م.
[ ]17عبد هللا سالم المناعي ،التعليم بمساعدة الحاسوب وبرمجياته التعليمية  ،حولية كلية التربية  ،الدوحة ( قطر)  ١٩٩٥م.
[ ]18عبد هللا عبد العزيز الموسى ،استخدام الحاسب اآللي في التعليم،مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود ،الرياض (المملكة العربية السعودية)،
.٢٠٠٣م.
[ ]19اإلدارة العامة لإلشراف التربوي  :جازان ،الدليل التنظيمي لمشروع إدخال الحاسب اآللي في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة ،وزارة التربية
والتعليم بالمملكة العربية السعودية قسم الحاسب اآللي ،الرياض(المملكة العربية السعودية) ٢٠٠٥ ،م.
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[ ]20اإلدارة العامة لإلشراف التربوي  :جازان ،مقدمة في الحاسب اآللي للصفوف األولية ،وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية قسم
الحاسب اآللي ،الرياض (المملكة العربية السعودية) 2005 ،م.
[ ]21علي إسماعيل البص  ،فاعلية تدريس مادة الجبر لطالب الصف الثاني باستخدام الكمبيوتر ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة المنوفية
(المنوفية ،جمهورية مصر العربية) 1996،م.
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انتشار الحواسيب اللوحية والهواتف اليكية وتطبيقاتها في مؤسسات التعليم العالي
"دراسة استطالعية"
االسم

البريد اإللكتروني

mhamayil@qou.edu
د .ماجد حمايل
mhamayil@gmail.com

مؤسسة العمل

المدينة

البلد

جامعة القدس المفتوحة

رام هللا

فلسطين

الملخص
هدفت الدراسة إلى فحص مدى انتشار الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة  -فرع رام والبيرة،
إضافة إلى التعرف على التطبيقات البرمجية التي يستخدمونها في حواسيبهم اللوحية وهواتفهم الذكية ،وإلى أي مدى هناك
جاهزية لدى الطلبة لتقبل فكرة استخدام هذه التقنيات الحديثة في التعليم والتدريب .ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة
عشوائية من الطلبة بل عددهم  400طالب وطالبة في نهاية الفصل الدراسي الثاني  2013/2012من أصل  7000طالب
وطالبة مجتمع الدراسة أي بنسبة  .%8وتوصلت الدراسة إلى:
 %100 من طلبة الجامعة يمتلكون هاتف خلوية.
 %51 من الطلبة يمتلكون أكثر من خط خلوي.
 %20 من الطلبة يمتلكون خطين (شريحتين من نفس الشركة).
 %31 من الطلبة يمتلكون خطين ( شريحتين من شركتين مختلفتين).
 %38 من الطلبة يمتلكون أجهزة ذكية (  ،HTC ،Nokia ،Galaxy ،IPhonesأخرى)
 %9 من الطلبة يمتلكون حواسيب لوحية (.)Tablet PC’s
 %81 لديهم خدمة إنترنت في البيت  ADSLبتقنية .BSA
 %37 من الطلبة يستخدمون الشبكات االجتماعية من خالل هواتفهم الذكية أو الحواسيب اللوحية .
 يستخدم الطلبة عدد محدود من التطبيقات التعليمية لتحسين أدائهم األكاديمي.
 %40 لديهم أكثر من برنامج مجاني لالتصال أو المحادثات المجانية.
 %30 من الطلبة يولي أهمية قصوى لمعرفة كل جديد حول آخر التقنيات والتطورات في صناعة األجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
 %20 يرون أن استخدامهم للحواسيب المحمولة (  )Laptopsأو المكتبية ( )Desk Top’sقل نتيجة امتالكهم للحواسيب اللوحية أو/و
الهواتف الذكية.
 %12 من الطلبة يشعرون أن هناك قيودا من قبل األهل على أجهزتهم.
واقترحت الدراسة مجموعة من الخطوات اإلجرائية ،والتي من شانها أن تسهم في إطالق مبادرات لتوجيه استخدام الحواسيب اللوحية
والهواتف الذكية لخدمة عمليتي التعليم والتعلم والتدريب.

الكلمات الجوهرية :الحواسيب اللوحية ،الهواتف الذكية ،تطبيقات الهواتف الذكية ،الشبكات االجتماعية ،التعليم الجوال
Abstract
Survey: Penetration of Tablet Pc’s and Smart phones and their Applications in Higher
Education Institutions
This study aimed to examine the penetration of tablets and smartphones among Al-Quds Open University
students of Ramallah & Abireh Branch, as well as to identify the software applications they use in their
tablets and smartphones, and to what extent there is readiness of the students to accept the idea of using
these new technologies in education and training ?The Survey was carried out during the end of second
semester 2012/2013, The study population consists of 7000 students, 400 students were randomly
interviewed.
The study found:
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100% of university students own a cellular phone.
51 % of students have more than one cell line.
20 % of students have two lines ( two line of the same cellular phone company).
31 % of students have two lines ( two tranches of two different cellular companies ).
81 % have Internet service at home ADSL technology BSA.
37 % of students use social networks through their smart phones or tablet computers.
Students use a limited number of educational applications to improve their academic performance.
40 % have more than one free application for call or free conversations .
30 % of students care much to all new information about the latest technologies and developments
of tablets and smartphones.
 20 % believe that their use of portable computers (Laptops) or ( Desk Top 's ) become lesser as a
result of ownership of tablet computers and / or smartphones.
 12 % of students feel that there are restrictions by their guardian on their tablets or smart phones.
The study suggested a series of procedural steps in the form of initiatives to guide the use of tablet
computers and smartphones to serve the teaching and learning processes and training.
Key words: Tablet PC's, Smart Phones, Mobile Apps, Social Networks Site, Mobile Learning.

 )1مقدمــة الدراسة وخلفيتها
تأسست جامعة القدس المفتوحة على أرض فلسطين في بداية عام  ،1991وبرغم كل الصعوبات ،والتحديات الماثلة أمام الشعب
الفلسطيني ،استطاع ت الجامعة إنجاز الكثير من مهامها وأهدافها ،وما زالت تواصل جهودها لالرتقاء بالمستوى األكاديمي
والرسالة المجتمعية التي تؤديها .فمنذ إنشاء الجامعة ،ونظرً ا للمرونة في نظامها التعليمي ،فضالً عن جودته وحداثته ،تضاعف
ً
مركزا دراسيًّا منتشرة في أرجاء
عدد طلبة الجامعة ليصل إلى حوالي  57083ألف طالب وطالبة يتوزعون على اثنين وعشرين
الوطن ،هذا إلى جانب المساعي الحثيثة للجامعة لتوسيع إطار خدماتها التعليمية خارج الوطن.
وتهدف الجامعة ،من خالل تبني فلسفة التعليم المفتوح ،إلى إيصال العلم والمعرفة إلى شرائح المجتمع كافة ،فقد شرعت الجامعة
األبواب أمام الطلبة من الموظفين والعمال والمزارعين وربات البيوت ،وطلبة الثانوية العامة الجدد ،لاللتحاق بكلياتها وهي
خمس :كلية التربية ،وكلي ة العلوم اإلدارية واالقتصادية ،وكلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ،وكلية التنمية االجتماعية واألسرية،
وكلية الزراعة ،مع األمل في زيادة هذه الكليات ،وافتتاح تخصصات أخرى ،هذا فضالً عن وجود عدد من المراكز العلمية
والتدريبية المتخصصة التي تسهم في تعزيز المهارات التكنولوجية والحصيلة المعرفية للطلبة والمجتمع المحلي في سبيل بناء
اإلنسان الفلسطيني ،وتمكينه من بناء مؤسساته الوطنية على أسس من الكفاءة والجدارة تؤهله لتجسيد حلمه بالحرية واالستقالل
والعدالة .3
تبنت الجامعة نمط التعلم المدمج القائم على اللقاءات الوجاهية واستخدام التقنيات الحديثة في التعلم ،وأنشأت مركز التعليم
المفتوح  OLCهو أحد مراكز الجامعة التربوية الفنية ،تم إنشاىه في  2008/3/1لتحقيق أهداف عدة من أهمها :دعم التعليم
بالتكنولوجيا  .4ولتحقيق هذه األهداف :عملت الجامعة على تطوير البنية التحتية  :من خادمات ( )Serversإلدارة أنظمة التعلم،
وتقنية الصفوف االفتراضية وتلفاز اإلنترنت ،والبث الفيديوي التدفقي ( )Video Streamingحتى أصبحت تمتلك أكبر شبكة
إنترانت في فلسطين.

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=6, Accessed on 8/2013.
http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=163, Accessed on 8/2013.
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ومن جهة أخرى ال زالت تجاربها في تطوير استراتيجية الستخدام تكنولوجيا الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية في نطاق
محدود ال يتعدى تطبيق واحد فقط "تطبيق جامعة القدس المفتوحة األكاديمي".5
ومن خالل مالحظات الباحث حول ظاهرة انتشار الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية لدى الطلبة من جهة والتوجه العالمي
الستخدام هذه التقنية في مجاالت الحياه المختلفة ومنها المجال التعليمي ،برزت مشكلة الدراسة بهدف الوصول إلى إحصائيات
دقيقة حول نسبة الطلبة الذين يمتلكون هذه التقنية ،وما هي طبيعة التطبيقات التي يستخدمونها ،وما هي انعكاسات هذه التطبيقات
على تعلمهم ،وما هي وجهة نظرهم الستثمارها في التعليم ،وما هي المعوقات المحتملة ،كل ذلك بهدف تقديم حلول مقترحة
لمتخذي القرار في مؤسسات التعليم العالي التخاذ الخطوات المناسبة لمجاراة وتوجيه احتياجات شريحة هامة في المجتمع أال
وهم الطلبة.

 )2محاور الدراسة:
ونظرا للعالقة التكاملية ما بين تكنولوجيا الحواسيب واالتصاالت ،وتحقيا ألهداف الدراسة فقد تم تقسيمها إلى  5محاور:
المحور األول :واقع األسواق العالمية حاليا ومستقبال بخصوص انتشار تكنولوجيا الحواسيب.
المحور الثاني :النمو العالمي للطلب على شبكة اإلنترنت وخدماتها.
المحو الثالث :واقع ومستقبل استخدام تكنولوجيا الحواسيب واالتصاالت في فلسطين.
المحور الرابع :واقع استخدام الحواسيب اللوحية والهواتف الخلوية في التعليم والتدريب لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة.
الحور الخامس :النتائج والتوصيات.
وخلصت الدراسة بمجموعة من االقتراحات والتوصيات لمتخذي القرار التي من شأنها أن تسهم في إطالق مبادرات الستخدام
الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية.

 )2.1المحور األول :واقع األسواق العالمية حاليا ومستقبال بخصوص انتشار تكنولوجيا الحواسيب.
تطور مذهل ،وانتشار واسع شهده عالم الحواسيب اللوحية واألجهزة الذكية خالل السنوات القليلة الماضية ،وأشارت الكثير من
المؤسسات الدولية المتخصصة في اتجاهات حركة األسواق العالمية التقنية إلى أن هناك تحوال سريعا في اتجاهات السوق فيما
يتعلق تحديدا بالحواسيب المكتبية ( )Desktop PCوالمحمولة ( )Portable PCواللوحية ( )Tabletوالهواتف الذكية
(.)Smart Phones
وفي هذا السياق نشرت شركة البيانات الدولية ( )International Data Corporationالتي تضم أكثر من  1000من الخبراء
والمحللين الذين يوفرون معلومات عن الفرص واالتجاهات في اكثر من  110بلدا في العالم حول السوق ،الخدمات االستشارية،
الرسمي
موقعها
خالل
من
والمعلومات
االتصاالت
تكنولوجيا
أسواق
وحالة
( ) www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24314413كما هو واضح في جدول رقم ( )1التالي:
جدول رقم ()1

http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=3492, Accessed on 8/2013.
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Source: IDC Worldwide Quarterly Smart Connected Device Tracker, September 11, 2013.
www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24314413

وتشير البيانات السابقة بوضوح إلى النمو المتسارع على الطلب للهواتف الذكية ،والحواسيب اللوحية ،وتراجعا في الطلب على
الحواسيب المحمولة والحواسيب المكتبية .وأمام هذه الحقائق المذهلة التي تبين بوضوح أن السنوات األربع القادمة ستشهد تحوال
دراماتيكيا لم نشهده من قبل من حيث التحول نحو الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية كأكثر وسيلة لالتصال بين الناس.

 )2.2المحور الثاني :النمو العالمي للطلب على شبكة اإلنترن وخدماتها.
تشير اإلحصائيات إلى أن هناك تزايدا مستمرا في الطلب على خدمة اإلنترنت في العالم أقل من  %1سنة  1995إلى أن وصل
ما يقرب من  %40من سكان العالم سنة  .2013جدول رقم (.)2
جدول رقم ()2
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Source: http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm
ومن جهة أخرى أوضحت دراسات كثيرة ومنها أكبر مواقع األبحاث في مجال االتصاالت عن بعد
http://www.budde.com.au/Research/Digital-Media-E-Education-E-Learning-Insights.html?r=51

أشار بوضوح إلى مجموعة كبيرة من االتجاهات الحالية والمستقبلية أهمها ما يلي:
.1
.2
.3
.4

التوجه نحو استخدام الهواتف النقالة كأداة للتعليم.
التوجه نحو استخدام الحوسبة السحابية ( )Cloud Computingلخفض تكاليف البنية التحتية.
زيادة اإلنفاق على التعليم اإللكتروني ،وتراجع في اإلنفاق على التدريب في ظل االنكماش في االقتصاد العالمي.
انتشار وسائل اإلعالم الرقمية :ومن األمثلة عليها التلفزيون الرقمي ،البث التلفزيوني عبر بروتوكول اإلنترنت (IPTV
 (Internet Protocol Televisionوغيرها من التقنيات الحديثة.
وفي نفس السياق فقد قدم التقرير لمحة فريدة من نوعها لالتجاهات والتطورات الحالية والمستقبلية لدور الذكاء االصطناعي
في المجتمعات الذكية في المستقبل .ويحلل التقرير هذه العناصر واالتجاهات األساسية المطلوبة لمثل هذه التطورات بما في
ذلك الطاقة الذكية النقل الذكية الحكومة الذكية المباني الذكية والبنية التحتية الذكية القائمة على شبكات النطاق العريض
( ،)Broad Band Networksوالتكنولوجيا الالسلكية وغيرها.

ونشر موقع ( )http://www.internetworldstats.com/stats5.htmبيانات حول انتشار األنترنت ونسب مستخدمي ال
 Face Bookفي الشرق األوسط .جدول رقم ()3
جدول رقم ()3
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 )2.3المحور الثالث :واقع ومستقبل استخدام تكنولوجيا الحواسيب واالتصاالت في فلسطين.
يوجد في فلسطين شركة واحدة وهي شركة االتصاالت الفلسطينية (بالتل) التي تقدم خدمات الخط الثابت وخدمات النفاذ
لإلنترنت وغيرها من الخدمات المضافة .باشرت االتصاالت الفلسطينية أعمالها عام  1997كشركة مساهمة عامة بهدف تقديم
خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية واإلنترنت في فلسطين .وتضم مجموعة من الشركات هي:
 شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية (جوال) أول مشغل للهواتف الخلوية في فلسطين.
 شركة حضارة لإلستثمار التكنولوجي (حضارة) أكبر مزود لخدمات اإلنترنت في فلسطين.
 شركة ريتش لخدمات االتصاالت (ريتش) وهي أول مركز اتصال متخصص في فلسطين.
 شركة بالميديا للخدمات اإلعالمية متعددة الوسائط (بالميديا) الذراع اإلعالمي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية.
 شركة حلول لتقنية المعلومات (حلول) وهي ذراع المجموعة في مجال تقنية المعلومات وحلول األعمال.6
نجحت جوال بإجراء أول مكالمة على شبكتها في عام  ،1999وتعمل بنظام  GSMاألكثر استخداماً في العالم كونه يتماشى مع
التطورات التكنولوجية المتسارعة في مضمار االتصاالت ،كما تعاقدت مع شركة اريكسون السويدية الستيراد األجهزة
والمعدات الرئيسة صوالً الختيارها من قِبل أكثر من  2.5مليون مشترك في عام .7 2012
وفي تشرين ثاني  2009الوطنية موبايل (الشركة الثانية لإلتصاالت الخلوية) وهي شركة ،أنشأت الشركة بشراكة مع شركة
8
كيوتل القطرية ،التي تملك نحو  %57من أسهم الشركة ،باإلضافة إلى صندوق االستثمار الفلسطيني الذي يملك .%.43
وتشير البيانات إلى ازدياد الطلب على سواء على االتصاالت السلكية أو الالسلكية في النصف الثاني من عام  2013كما يتضح
من البيانات التالية:
6

http://www.paltelgroup.ps/index.php?TemplateId=1&PageId=1&ParentId=7&MenuId=93&Lang=ar, Accessed on 8/2013.
https://www.jawwal.ps/index.php?page=section&pid=186&section_parent=185&catid=3&langid=1, Accessed on 8/2013.
8 http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=105, Accessed on 8/2013.
7
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بلغت قاعدة مشتركي جميع خدمات االتصاالت في نهاية النصف األول من عام  2013حوالي  3.23مليون مشترك ،محققة
معدل نمو بل  %2.00بالمقارنة مع نهاية عام . 2012
حققت الشركة نمواً في خدمات الخط الثابت من شركة االتصاالت الفلسطينية (بالتل) من  396ألف مشترك في نهاية عام 2012
إلى  402ألف مشترك نهاية النصف األول من عام  ،2013بنسبة نمو بلغت .% 1.4
نما عدد المشتركين في الخدمات الخلوية في شركة جوال من  2.58مليون مشترك في نهاية عام  ،2012إلى  2.62مليون
مشترك في نهاية النصف األول من عام  ،2013بنسبة نمو بلغت  ،%1.6وذلك بالرغم من المنافسة في خدمات الخليوي في
السوق المحلية ،محافظة بذلك على صدارتها لقطاع االتصاالت الفلسطيني.9
أما المشغل الثاني " الوطنية موبايل" فقد وصل عدد مشتركي الوطنية موبايل مع نهاية العام  2012إلى أكثر من  610آالف
مشترك ،مقارنة مع  465ألف مشترك نهاية عام  ،2011بنسبة ارتفاع وصلت إلى . 10 %31

 )2.4المحور الرابع :واقع استخدام الحواسيب اللوحية والهواتف الخلوية في التعليم والتدريب لدى طلبة
جامعة القدس المفتوحة.
يعرض هذا القسم مشكلة الدراسة ،وأسئلتها ،وأهدافها ،وأهميتها والدراسات السابقة واإلحصائيات المتعلقة بها.

 )3الدراسة:
 )3.1مشكلة الدراسة
في ظل االتجاه العالمي المسارع نحو استخدام وتعزيز اللوحية ( )Tablet Pc’sوالهواتف الذكية ( )Smart Phonesخصوصا
لدى شريحة مهمة في المجتمعات وهم الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ،لوحظ أن هناك القليل من المبادرات أو
تكاد غير موجودة أصال للتوجية األمثل نحو استخدام هذه التقنيات وتطبيقاتها لخدمة التعليم والتعلم في مؤسسات التعليم العالي،
ناهيك شح الدراسات الموجهة نحو احتياجات الطلبة في مجال استخدام الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية وتطبيقاتها في التعليم
والتدريب.
وعمال على تحقيق أهداف الدراسة تم صياغة استمارة مكونة من قسمين ،األول :وتكون من  15فقرة من األسئلة المغلقة ،أما
القسم الثاني فتكون من ثالث أسئلة مفتوحة تتعلق :األول :التطبيقات التي يستخدمونها ،الثاني :أثر وعالقة التطبيقات على ما
يتعلمونه في الجامعة من مقررات دراسية ،وجهة نظرهم حول استخدام تكنولوجيا الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية في التعليم
والتدريب في الوقت الحاضر والمستقبل ،وهل لديك خطة المتالك حاسوب لوحي أو هاتف ذكي.

 )3.2أهداف الدراسة:
سعت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف هي:
.1
.2
.3
.4

فحص اتجاه األسواق العالمية فيما يتعلق بالحواسيب اللوحية والهواتف الذكية.
تحليل االتجاه العالمي على وجه العموم ودول الشرق األوسط فيما يتعلق بالطلب المتزايد على الربط بشبكة اإلنترنت.
فحص مدى انتشار الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية في فلسطين.
توفير بيانات إحصائية حول توفر الحواسيب اللوحية والهواتف لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة.
http://www.paltelgroup.ps/?TemplateId=1&PageId=7&ParentId=14&MenuId=19&Lang=ar, Accessed on 8/2013.
http://www.alquds.com/en/news/article/view/id/417680
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 .5التعرف على التطبيقات البرمجية التي يستخدمونها في حواسيبهم اللوحية وهواتفهم الذكية.
 .6ما مدى الجاهزية لدى الطلبة لتقبل فكرة استخدام الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية في التعليم والتدريب.
 .7وضع تصور مقترح لتوجيه استخدام الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية في التعليم والتدريب.

 )3.3أهمية الدراسة
تأتي هذه الدراسة استكماال لدراسة قدمها الباحث للندوة العلمية التي نظمها المجلس الثقافي البريطاني بعنوان" :التعلم النقال في
دول الشرق الوسط وشمال أفريقيا" في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ  .2013-3-26وقدم الباحث فيها دراسة استطالعية
بعنوان:
Learning Activities on English Language Education Survey: Penetration and Impact of Digital and Mobile

وأظهرت الدراسة سابقة الذكر إلى ضرورة توفر دراسة أشمل من حيث العينة واألهداف وأن تشمل تخصصات أخرى ،ومن
هنا تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها:
.1
.2
.3
.4

تلقي الضوء على االتجاهات العالمية نحو استخدام التقنيات الحديثة في شتى المجاالت.
تسهم في الكشف احتياجات الطلبة ومجاالت اهتماماتهم.
تسهم في مساعدة متخذي القرار في مؤسسات التعليم العالي في وضع خططهم االستراتيجية الخاصة بالتعليم والتدريب
في القرن الحادي والعشرين.
تقترح بعض التطبيقات التي يمكن الشروع باستخدامها من قبل أعضاء هيئة التدريس على شكل مشاريع تجريبية.

 )3.4مصطلحات الدراسة
 الحواسيب اللوحية ( :)Tablet Pc’sالحالة الوسطية ما بين ما بين الحواسيب المحمولة والهواتف الخلوية من حيث
الحجم ،وتعتبر تطور للحاسوب المحمول ،ويوفر خاصية الكتابة على الشاشة بقلم خاص أو باألصبع.
 الهواتف الذكية ( :)Smart Phonesذلك الهاتف الذي تتجاوز خدماته االتصاالت الصوتية ،والرسائل القصيرة ،ليقدم
خدمات الولوج للشبكة العنكبوتية ومشاهدة القنوات التلفزيونية ،والمكالمات المرئية.
 تطبيقات الهاتف النقال ( :)Mobile Appsتلك التطبيقات المتوفرة من خالل مخازن البرمجيات مثل  ،Apple Storeأو
 ،Google Playوغيرها.
 مواقع الشبكات االجتماعية ( :)Social Network Sitesمصطلح يصف أي موقع يتيح لمستخدميه إنشاء ملف شخصي
يمكنه من مشاركة مع اآلخرين ويتيح إمكانية التشارك والتواصل مع اآلخرين إلكترونيا.
 التعلم النقال ( :Wireless Fidelity :Wifi Hotspot:)Mobile Learningهي خدمة اتصال باإلنترنت السلكيا
تستخدم شبكات وموجات الراديو لنقل البيانات وهي قادرة على إختراق الحواجز ،وال تحتاج لخط هاتفي يمكن اإلستفادة
منها ضمن مساحة محدودة ال تزيد عن 100متر.

 )4الدراسات السابقة
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دراسة شركة ( :)Adobe,2013كشفت هذه الدراسة أن الحواسيب اللوحية هي أكثر األجهزة اللوحية استخداما في تصفح
اإلنترنت ،واشارت الدراسة أنها تجاوزت الهواتف الذكية في هذا المجال .11
وفي دراسة ( )Ipsos Jordan, 2013للسوق األردني وهي شركة متخصصة في إدارة المسح وجمع البيانات حول السوق
أظهرت النتائج :تراجع لمبيعات “الحواسيب الشخصية” ،مع انتشار الحواسيب اللوحية والهاتف الذكية ،استخدام أجهزة الهواتف
الذكية تشكل نسبة  % 49من أجمالي أجهزة الهواتف التي يستخدمها األردنيون ،فيما يقبل األردنيون ألسباب أتاحتها خصائص
قريبة من جهاز الحاسوب الشخصي الثابت ،وذلك بشكل يخدم تنقل المستخدم وربطه باإلنترنت أينما كان فضال عن اتاحتها
أعدادا كبيرة من الخدمات والتطبيقات.
وأظهرت نسب النمو الكبيرة التي تسجلها األجهزة اللوحية حيث يظهر تقرير ثالث لمؤسسة “أي دي سي” بان مبيعات األجهزة
12
اللوحية “التابلت” حول العالم قفزت بنسبة  % 142خالل الربع األول من العام الحالي
وفي فلسطين أظهرت نتائج المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات ( )2011لجهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني البنية األساسية
والنفاذ لبعض وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بلغت نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب في األراضي الفلسطينية
50.9 %للعام . 2011أما بخصوص االتصال باإلنترنت ،فقد بينت النتائج أن  30.4 %من األسر في األراضي الفلسطينية
لديها اتصال باإلنترنت .كما أشارت النتائج أن  44.0 %من األسر في األراضي الفلسطينية لديها خط هاتف .أما بخصوص
استخدام الحاسوب بين األفراد 10سنوات فأكثر ،أشارت النتائج إلى أن  53.7 %من األفراد في فلسطين .وبخصوص اإلنترنت
واستخداماتها أشارت النتائج إلى أن  39.6 %من األفراد 10سنوات فأكثر يستخدمون مقارنة مع %32.3منهم كانوا
يستخدمون اإلنترنت في فلسطين عام .2009
أما بخصوص الغرض من استخدام اإلنترنت ،فقد أشارت نتائج المسح إلى أن  85.7 %من األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت
بغرض االطالع والمعرفة ،وما يقارب النصف ) ( 49.3 %يستخدمونه بغرض الدراسة و  69.1 %بغرض االتصال ،فيما
أكثر من الثلثين ) ( 79.3 %يستخدمونه بغرض التسلية والترفيه ،في حين بلغت نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت بغرض
العمل حوالي الخمس (  . )18.2%وفيما يتعلق بالبريد اإللكتروني فقد بلغت نسبة األفراد  10سنوات فأكثر الذين لديهم بريد
الكتروني  . 27.5 %التهديدات المعلوماتية أشارت نتائج المسح إلى أن  47.0 %من األفراد  10سنوات فأكثر الذين يستخدمون
اإلنترنت تعرضوا لدخول فيروسات أثناء تواجدهم على شبكة اإلنترنت ،في حين  9.3 %تعرضوا لتخريب المعلومات والعبث
فيها ،و  7.3 %منهم تم سرقة بياناتهم الشخصية و  1.1 %منهم تم سرقة أرقام بطاقات االئتمان الخاصة بهم.
أما الهواتف المحمولة :أظهرت البيانات أن  %95من األسر في األراضي الفلسطينية لديها هاتف محمول في العام .2011
وفي دراسة للمركز الفلسطيني الستطالع الرأي ( )2012توصلت إلى 90.6% :من الشعب الفلسطيني يمتلكون هواتف خلوية
ممن أعمارهم فوق  18سنة ،وأن  22%يمتلكون هواتف ذكية .عالميا يقضي المستخدمون  18ساعة أسبوعيا على اإلنترنت أي
 2.6ساعة يوميا .وربع هذا الوقت على الشبكات االجتماعية .وأظهرت الدراسة أن  32%امتالك حاسوب محمول ،و 22%
يفضلون حاسوب مكتبي .بينما  32%يفضلون الهاتف الذكي ،و %24الهاتف التقليدي و  24%يفضلون الحاسوب اللوحي،
 22%الحواسيب المكتبية.
و نشرت نقابة التعلم اإللكتروني ومقرها في كاليفورنيا قبل أكثر من عام تقريبا كتابا إلكترونيا عن التعلم النقال ،وشمل الكتاب
 61نصيحة حول االستفادة من الهاتف النقال في التعلم ،ومن ذلك الحين يبدو أن التقنيات تطورت بشكل متسارع ،فقد ارتفع عدد
مستخدمي الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وزاد االعتماد عليها .وقد أكتشف الكثير المستخدمون أن أجهزتهم النقالة أحدثت
فرقا في الحياة ،وتحركت الشركات في أنحاء مختلفة من العالم في التفكير بأهمية التعلم النقال في التنمية الحقيقية ( Actual
.)Development
فالسؤال الكبير الذي يطرحه هذا الكتاب هوShould we do mLearning?” :

http://www.aitnews.com/latest-it-news/technology-research-and-studies-news/96490.html, Accessed on 9/2013
http://www.volt.jo/archives/5106, Accessed on 8/2013.
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OR
”?“How should we do mLearning
وفي عام  2013تم طباعة نسخة جديدة وشمل على  158نصيحة في التعلم النقال ،وجاءت في أحد عشر محورا هي:
اثنا عشر نصائح لبيع تطبيقات التعلم النقال للمستفيدين ،وست نصائح إلدارة مشاريع التعلم النقال ،خمسة عشر نصائح لتحليل
احتياجات المتعلمين وأولياتهم ،اثنان وأربعون نصيحة تتعلق بالتصميم ،تسع نصائح الختيار واستخدام أدوات التعلم النقال
والمنصات ،وأحد عشر نصائح للع مل مع وسائل اإلعالم للتعلم النقال ،تسع نصائح لترقية وإدارة المحتوى للتعلم النقال ،وأحد
عشر نصيحة الستخدام المحمول لدعم األداء ،واحد وعشرين نصائح لتقديم التعلم النقال ،ثمانية نصائح لقياس نجاح التعلم النقال،
أربعة عشر نصيحة لجهاز متعدد االستخدامات.
ويشير موقع ( 13 )http://blog.flurry.com/?Tag=Windows+Mobileمتخصص في تحليل األنشطة للبرمجيات
أظهرت ارتفاعا كبيرة في التطبيقات المجانية عام  2013مقارنة مع ثالث سنوات سابقة.

 )5المحور الخام  :نتائج الدراسة
استنتاجات عامة:
من خالل ما تم اإلطالع عليه من دراسات وأبحاث ،والدراسة السابقة التي قام بها الباحث يمكن استنتاج ما يلي:
 .1سيزداد إنتشار الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية وستنافس أجهزة الكمبيوتر المحمولة في فلسطين خالل السنوات
القادمة.
http://blog.flurry.com/?Tag=Windows+Mobile, Accessed on 8/2013.
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 .2من الصعب الحديث عن انقراض الحواسيب المحمولة نظرا الختالف البرمجيات المستخدمة فيها ،ولكن ستشهد أسعارها
انخفاضا كبيرا.
 .3سيشهد السوق الفلسطيني إقباال كبيرا على خدمة اإلنترنت في ظل انتشار النقاط الساخنة Wifi Hotspot
 .4تبين من استعراض األدبيات المتعلقة باستخدام الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية أنه ال جدال في احتمالية أن تكون
األجهزة الذكية هي األداة الرئيسة للتعلم في السنوات القليلة القادمة ،وخصوصا لدى األطفال.
 .5سنشهد اتساعا بالفجوة ما بين الطلبة واألساتذة في مؤسسات التعليم العالي من حيث أن الطلبة سيتقدمون خطوات في اقتناء
واستخدام الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية وتطبيقاتها.
 .6جميع الطلبة يستخدمون أسماء أو صور غير حقيقية عند استخدامهم للشبكات االجتماعية.
 .7أحدثت الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية تغيرا في سلوك الطلبة.
 .8الطلبة حريصون على حمل هواتفهم الخلوية في كل مكان يذهبون إليه أكثر من حرصهم على إحضار كتب المقررات التي
يدرسونها.
 .9إقبال األطفال (دون سن  ) 15أكثر على امتالك الحواسيب اللوحية ،بينما فئة الشباب هناك اقبال أكثر على امتالك الهواتف
الذكية والحواسيب المحمولة.
 .10زيادة ملحوظة في جرائم االنترنت كالسرقة واالبتزاز واالحتيال والتشهير.

 )5.1نتائج الدراسة الخاصة بالقسم األول:
يوضح الجدول التالي نتائج تحليل الدراسة ،وتبين أن جميع أفراد العينة قد أجابوا على أسئلتها كونها تمت داخل قاعات التدريس
في الجامعة وبطريقة مباشرة .جدول رقم (.)4

 )5.2القسم الثاني :اشتمل القسم الثاني من االستطالع على ثالثة أسئلة مفتوحة هي:
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 .1ما هي أكثر التطبيقات التي تسخدمها من التطبيقات المتوفرة على حاسوبك اللوحي أو هاتفك الذكي؟
 .2ما األثر والعالقة ما بين التطبيقات التي تستخدمها على دراستك في الجامعة؟
 .3ما هي وجهة نظرك حول استخدام تكنولوجيا الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية في التعليم والتدريب في الوقت
الحاضر والمستقبل.
يلخص الجدول رقم ( )5نسبة الذين أجابوا على األسئلة المفتوحة:

التعقيب على نتائج القسم األول:
من خالل النتائج السابقة نستنج ما يلي:
.1

.2

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

امتالك الهاتف الخلوي التقليدي أصبح أمرا مسلما به لدي شريحة الطلبة في جامعة القدس المفتوحة ،وأن االتجاه نحو
امتالك الهواتف الذكية والحواسيب اللو حية هو االتجاه العام .وهذا ما ينسجم مع الدراسات البيانات اإلحصائية العالمية وهو
توجه نحو اقتناء الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية.
امتالك أكثر من شريحه (خطين) لشركة واحدة يمكن تفسيره أن ما يقرب من الثلث من طلبة جامعة القدس المفتوحة هم
عاملون وهم على مقاعد الدراسة وتوفر مؤسساتهم لهم عروض أو تمنحهم خطا خاصا للعمل ،ناهيك عن التنافس ما بين
شركتي خدمات االتصاالت الالسلكية التي تقوم بعروض من حين آلخر مما يشجع البعض على امتالك خطين.
التواصل مع اآلخرين من خالل الشبكات االجتماعية احتل أهمية كبيرة لدى شريحة الطلبة.+Google ،Face Book ،
استخدام أدوات التواصل األخرى Facebook ،WeChat ،Free PP ،WhatsApp Messenger ،Tango ،Viber
،Google Talk ،Voxer ،Skype ،Messenger
التطبيقات المتعلقة بالقرآن الكريم .
سماع الموسيقى ،تطبيق أجمل المشاركات.
تطبيق  GLArabلمشاهدة القنوات التلفزيونية.
تطبيق قراءة الكتب المسموعة e-book

 )5.3ملخص ردود الطلبة على األسئلة المفتوحة:
"مع التقدم الحضاري والتكنولوجي الهائل ،البد مدن اسدتغاللها فدي التعلديم بددال مدن اسدتخدامها فدي أمدور الترفيده واألعمدال فقدط،
وأتصور أنه لو تم استخدامها ألدت لزيادة رغبة الطالب في التعلم والقراءة ،كما وسدهولة إيصدال االفكدار للطدالب بطدرق حديثدة
واكثر تفاعلية من الكتب مثل الملتيميديا التي ليس من الممكن استخدامها في النسخ الورقية من الكتدب .وأيضدا باسدتخدام األجهدزة
هذه يمكن للطالب أن يكون بمتناوله مكتبة كاملة من الكتب ..بحجم كتيب صغير .وهدو مدا يسدهل علدى الطالدب حمدل الكتدب ..كمدا
يسهل عليه التوصل إلى مراجع ومصادر أخرى للمعلومات ..وشروحات أوسع ..الخ ،لكن بدنفس الوقدت اعتقدد بدل متأكدد ان هدذه
األجهزة ستشكل عامل الهاء في نفس الوقت ..وكمستخدم لها ..فاني وخالل قرائتي للملخصات علدى هداتفي بددل طباعتهدا ..أكدون
بين قراءة سطر وأخر قد أضعت دقيقتين على فحص بريددي اإللكتروندي ورسدائل وإشدعارات تطبيقدات مثدل الفيسدبوك ..وهدو مدا
يؤدي لتشتيت األفكار واإللهاء !..فعليا أرى أن الكتاب الورقي اقل إيصاال للفكرة لكنه افضل للتركيز"!..
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طالب آخر "أكثر التطبيقات التي يتم استخدامها :تطبيق  ،Facebook ،Viber ،Whats app ،Youtube ،qouبالنسبة
لتطبيق الجامعة عملية تواصل مع الجامعة مثل معرفة العالمات والمعدل  ....مع العلم أنها ال تتيح إمكانية التواصل مع حلقات
النقاش YouTube .خالل هذا الفصل أصبحت بحاجة ألخذ بعض الدروس حول بعض اللغات مثل  Php ،Javaويتم اللجوء
إلى تطبيق ال  YouTubeلمعرفة ذلك .
أما بالنسبة لل  Viber Whats appو  Facebookهي تطبيقات تواصل اجتماعي من خاللها يمكن مناقشة بعض المواضيع
الدراسية خصوصا إذا كان هناك عمل جماعي لشيء معين.
وجهة نظري حول استخدام تكنولوجيا الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية في التعليم والتدريب في الحاضر والمستقبل :
يعتبر استخدام تكنولوجيا الحواسيب اللوحية من األمور الجيدة لخدمة العملية التعليمية حيث أنها تعتبر أكثر سهولة وأقل تكلفة
باإلضافة إلى وضوحها ومن الممكن أجراء أي عمل من أي مكان تتوافر به خدمة  . Wi-Fi Hotspotبالرغم من انها غير
قادرة على تبادل كافة أنواع الملفات اال انها تساهم بشكل كبير في إتمام كثير من األمور ".
طالب آخر :أعتقد ان هذه التقنية فعالة وحيوية وتوفر الوقت والجهد ولن بحاجه إلى برامج توعيه وإرشاد حول كيفية االستخدام.
طالب آخر :مواقع التواصل االجتماعي والتطبيقات الخاصة بالـ PDFوالمتصفح للوصول إلى المعلومات التي أريدها.
هناك إيجابيات وهناك سلبيات من اإليجابيات البقاء على اطالع بأسهل الطرق على ما يفيدنا بخصوص الدراسة و التواصل مع
المشرفين و الزمالء دون الحاجة إلى أجهزة الحاسوب ومن سلبياتها إلهاء عن الواجبات بالتواصل االجتماعي الذي يصبح بشكل
كبير و يأخذ وقت كثير .أعتقد أن هذه التقنية جيدة وهناك مستقبل لها حيث انها تسهل كثيرا.
طالب آخر :أنا من اشد المعارضين الستخدام هذه التقنية ،فقد سببت لي كطالبة متزوجة الكثير من المشاكل ،وقررت االستغناء
عن هاتفي الذكي ،ويكفيني الحاسوب الشخصي الذي يوفر لي كل ما احتاجه في دراستي ،وعدت إلى استخدام هاتف عادي
إلجراء المكالمات وللرسائل القصيرة فقط.
طالب آخر :ال أرى أن للهاتف النقال مستقبل في التعليم ،ومشاكل صغر الشاشة واألخطاء التي نقع فيها أثناء كتابة النص ،وقد
أصبح يلهيني عن دراستي ،استخدم تطبيقات تعلم اللغة اإلنجليزية والترجمة.
طالب آخر :أىيد استخدام التكنولوجيا والهواتف الذكية فقد قللت التكاليف واصبح بإمكاني االتصال مع من أريد مجانا،
واالستماع للموسيقى ،أعتقد أن هذه األجهزة جيدة للتواصل وليس للتعليم في الوقت الحالي ،فهو أعز صديق لي وال استغني عنه
ابدأ.
من خالل استعراض ما سبق من اإلجابات على األسئلة المفتوحة وما ورد في استجاباتهم يمكن استنتاج ما يلي:
 .1عامل التواصل مع األقران من خالل شبكات التواصل االجتماعي وتطبيقات التواصل سواء بالنص أو الصوت أو
الصورة هي من أهم االستخدامات لهذه التقنية.
 .2الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية بالنسبة للطلبة أصبحت تشكل عامل إلهاء عن الدراسة.
 .3كثرة التطبيقات المجانية للحواسيب اللوحية والهواتف الذكية عامل هام في انتشارها السريع.

 )6توصيات الدراسة
 .1دعوة إلى من هم في دائرة اتخاذ القرار في مؤسسات التعليم العالي إلى ضرورة مراجعة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،لتتضمن خطة مدروسة للتعريف بهذه التقنيات وتطبيقاتها والتوعية بها من خالل موقع يكون مرجعا للطلبة
في مؤسسات التعليم العالي.
 .2ضرورة دعم مشاريع إنشاء النقاط الساخنة (  )Wi-Fi Hotspotلتوفير خدمات اإلنترنت ألكبر شريحة ممكنة وبأسعار
مناسبة.
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Abstract
Information technology explosion and its applications in every aspect of academic life are changing the
entire scenario of learning and researching nowadays. Libraries that have long served crucial roles in
learning since the first great library in Alexandria 2,000 years ago are integrating soon with the cyber
world to produce Digital Libraries (DLs).
In this paper, we explored some services of digital libraries at Palestinian higher education institutions.
Indeed, these DLs are still in their infancy. The concept of DLs in local universities is still very limited to
the reservation of some global database libraries without convenient and capable steps or moves to adopt
modern techniques of education, especially those related to libraries that can both cope with and exploit
the era of electronic services and finally allow the launch of such digital libraries.
In this study, the nature of DLs will be first reviewed. The current situation and trends of DLs in the
Palestinian Universities will also be explored. Moreover, the DLs potential role as well as benefits in the
educational process will be explained. Furthermore, some fundamental procedures for integrating both
the traditional library and digital library will be provided. Finally, a strategic plan to build a DL will be
provided.

Keywords : Digital Library, Palestinian Universities, Strategic Plan, Electronic and Virtual Library.

:الملخص
أهمية المكتبات الرقمية في الجامعات الفلسطينية
 فان ثورة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المستخدمة في جميع مجاالت الحياة األكاديمية تقوم بتغيير،في الوقت الحاضر
 وقد خدمت المكتبات التعلم والتعليم فترة طويلة ولعبت دورا حاسما منذ أول مكتبة كبيرة في اإلسكندرية.السيناريو الكامل للتعليم والبحث
. وهذه المكتبات أصبحت تدمج مع عالم اإلنترنت والويب إلنتاج المكتبات الرقمية، سنة2000 منذ
 والحقيقية ان فكرة المكتبات،في هذه الورقة استطلعنا بعض خدمات المكتبات الرقمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية
 فمفهوم المكتبة الرقمية في الجامعات المحلية ما زالت محدودة مقتصرة جدا على الحجز واالشتراك،الرقمية ما زالت في مراحلها األولية
 وخاصة تلك المتعلقة،قواعد البيانات المكتبية العالمية دون خطوات مالئمة وبدون تحركات فاعلة العتماد التقنيات الحديثة في التعليم
.بالمكتبات التي تمكن هذه الجامعات من التعامل مع عصر الخدمات اإللكترونية واستغاللها وتسمح أخيرا بإطالق مثل هذه المكتبات الرقمية
 وسيجري أيضا بحث األوضاع الحالية واالتجاهات المستقبلية للمكتبات، سيتم أوال عرض ماهية المكتبة الرقمية،في هذه الدراسة
 سيتم شرح الدور المحتمل لهذه المكتبات فضال عن شرح فوائدها التي تعود على، وعالوة على ذلك.الرقمية في الجامعات الفلسطينية
 سيتم تقدم، وأخيرا. كمت وسيتم عرض بعض اإلجراءات األساسية الالزمة لدمج كل من المكتبة التقليدية والمكتبة الرقمية.الع ملية التعليمية
.خطة استراتيجية لبناء مكتبة رقمية
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. الخطة االستراتيجية والمكتبة اإللكترونية واالفتراضية، الجامعات الفلسطينية، المكتبة الرقمية:الكلمات الجوهرية

1. Introduction
Digital Library (DL) has the potential to enhance and support the university learning and
teaching. Recently, most of universities are trying to integrate and adopt initiatives of DL to its
systems in view of the enormous benefits that could be gained.
We explored some digital libraries at Palestinian higher education institutions. Indeed, these DLs
are still in their infancy. The concept of DLs in local universities is still very limited to the
reservation of some global database libraries without convenient and capable steps or moves to
adopt modern techniques of education, especially those related to libraries that can both cope
with and exploit the era of electronic services and finally allow the launch of such digital
libraries.
When reviewing sites of Palestinian Universities (PUs), confusion is apparent in the establishing
DLs as well as poor knowledge of how to deal with the issue of electronic resources due to the
subject modernity, and lack of specialists and scarcity of Arabic and local studies dealing with
this complex subject.

1.1 Definition
DL projects started in the early 1990s. One of the first projects was Vatican Library Accessible
Worldwide [1] and Alexandria Digital Library (ADL) [2].
Terms such as “digital library”, “electronic library” and “virtual library” are often used
synonymously. However, digital library will be used in this research.
Digital library as "collections" can be defined as "an organized and focused collection of digital
objects, including text, images, video and audio, along with methods for access and retrieval, and
for selection, creation, organization and maintenance” [3].
In fact DL is more than a collection of books, documents, and materials of traditional library on
an electronic (digital) form; it also contains any “digital material’, e.g. Software, multimedia.
Besides the DL, the majority of the modern traditional libraries have been automated and
computerized, by saving information of objects and resources (e.g. books, magazines, CD’s
…etc). Furthermore, some of these libraries adopt also some DL functions (electronic resources)
by saving digital objects. Consequently, the user can search for these resources via internet
anywhere to review full content of eBook or to see some information about a paper based
book[4].
The following diagram shows the sequences from Traditional Library to Virtual Library, see
Figure 1:
The market of Digital Library Software is growing; some of those Packages are commercial
Software, while others are free Open-Sources.

132

© Communications of the Arab Computer Society, Vol. 6, No.2, December 2013, ISSN 2090-102X
2013  نوفمبر6-4 ، المؤتمر الدولي لتقنيات المعلومات واإلتصاالت في التعليم والتدريب
2014 عدد خاص – فبراير

المجلة الدولية التصاالت الجمعية العربية للحاسبات

Figure 1: Sequences from Traditional Library to Virtual Library

1.2 Problem statement and approach
In this study, the nature of DLs will be first reviewed. The current situation and trends of DLs in
the Palestinian Universities will also be explored. Moreover, the DLs potential role as well as
benefits in the educational process will be explained. Furthermore, some fundamental procedures
for integrating both the traditional library and digital library will be provided. Finally, a strategic
plan to build a DL will be provided.
The research followed a case study approach and data collected mainly from documents of web
sites of PUs.

1.3 Limitation of study
DLs can be found within universities as well as in companies to educate and train their staff. It
can also be found separately providing paid or free services. Nevertheless, this paper will focus
on studying DLs within PUs. The list of PUs is taken from the Palestinian ministry of high
education [5].

2. Digital library
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2.1 Digital library vs. traditional library
Some users consider DL as an automated traditional library, but the concept is more extend than
this. The below Table 1 summarize the contrast between traditional and digital libraries [6]:
Table 1: The contrast between traditional and digital libraries
Traditional Libraries

Digital or Electronic Library

Print collection.

All resources in digital form.

Stable, with slow evolution

Dynamic and ephemeral.

Individual objects not directly linked with each
Multi-media and fractal objects.
other.
Flat structure with minimal contextual metadata.

Scaffolding of data structures and richer contextual
metadata.

Scholarly content with validation process.

More than scholarly content with various validation
processes.

Limited
access
management.

Unlimited access points, distributed collections and
access control.

points

and

centralized

The physical and logical organization correlated.

The physical and logical organization may be
virtually.

One way interactions.

Dynamic real-time dialogue.

Free and universal access.

Free as well as fee based.

2.2 DLs Components:
The components of a digital library are [7]:





IT Infrastructure
Digital Collections
Telecommunication facility
Human resources

2.3 Digital Resources:






E-Book
Lectures
Research Journals / Articles
Magazines
Database of digital material.
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Software.
Multimedia files.
Reports.
Thesis.
etc…

2.4 Advantages of a Digital Library
The advantages of digital libraries may include [8]:
 24/7/365 Availability: The user need not wait for the library hours and can access the
library anytime from his computer
 No Location Limitations: The person can access the library even from a remote location,
from his computer.
 Fast Search & Information Retrieval: The pain of manual search can be minimized. It can
be searched from the computer itself
 Better Quality: It imparts an added value as quality of images, can be improved, stains can
removed etc.
 Multiple Accesses: Unlimited users can access the same document at the same time.
 No Space Limitations: The physical space consumed by physical libraries can be
minimized, if the documents are stored in a database/server etc.
 Assured Preservation and conservation of Documents: Digital repositories can minimize
the chances of misplacement of documents.

3. Digital Library Initiatives in Palestine:
We explored all the service of DL in PUs. Indeed, these DLs are still in their infancy. The
concept of DLs in local universities is still very limited to the reservation of some global database
libraries without convenient and capable steps or moves to adopt modern techniques of
education, especially those related to libraries that can both cope with and exploit the era
of electronic services and finally allow the launch of such digital libraries.
Below is the result all services of DL in Pus in Table 2:
Table 2: the result all services of DL in Pus
University / Home
page
Al- Azhar UniversityGaza
www.alazhar.edu.ps

PhD-Master
External Library
Projects, e-Book
Journal/s
e-learning
Thesis
Databases
Researches, Articles
www.alazhar. Journal of Al Azhar www.alazhar.edu.p
http://ntdc.alazhar.edu.
edu.ps/Library University–
s/Library/databases
ps/e-Library.aspx
/Marchive.asp Gaza (Natural
/databases.asp
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Sciences
and http://libhub.sempe
Human Sciences): rtool.dk/
www.alazhar.edu.p
s/journal123
The Arab American
University
www.aauj.edu
Palestine Polytechnic
University
www.ppu.edu
http://scholar.
An-Najah
National
najah.edu/thes
University
es
www.najah.edu

Al-Quds
University
www.qou.edu

Open

Hebron University
www.hebron.edu

http://elearnin
g.hebron.edu/
moodle/course
/view.php?id=
274

www.aauj.
http://portal.aauj.ed
edu/Eu/lib/e_database.jsp
Learning
Palestine Journal of In
http://elear
Mathematics
http://library.ppu.e ning.ppu.e
http://pjm.ppu.edu/ du/
du
Journal
of
Humanities
and
www.naja
Journal of Natural www.najah.edu/ar/
h.edu/ar/el
Sciences:
online-databases
earning
www.najah.edu/ar/
page/3928
3
Journals
for
Research
and
Studies and for of
www.qou.edu/arabi http://elear
Open and Distance
c/index.jsp?pageId ning.qou.e
Education:
=216
du
www.qou.edu/arabi
c/index.jsp?pageId
=312
Hebron University
Research Journal: www.hebron.edu/in http://elear
www.hebron.edu/in dex.php/ar/huning.hebro
dex.php/ar/huelibrary
n.edu
journal

http://portal.aauj.edu/li
b/
http://library.ppu.edu/a
r/Graduation%20Proje
cts.aspx

www.najah.edu/ar/pag
e/1774

Research on Distance
Education
&
ELearning:
www.qou.edu/arabic/i
ndex.jsp?pageId=3182

AL-Quds University
www.alquds.edu

Full Articles Research:
http://www.alquds.edu
http://eclas /en/research/researcher
www.library.alquds
s.alquds.ed s
.edu
u
Statistical & reports:
www.alquds.net.ps/Ar
abic/IndexA.html

University / Home PhD-Master
Journal/s
page
Thesis

External
Library
Projects,
e-Book
e-learning
Databases
Researches, Articles

Islamic University
of Gaza
www.iugaza.edu.ps

Birzeit University
www.birzeit.edu

http://library.iugaza.ed
u.ps/other_resources.a
Islamic
spx
http://library.i University
http://library.iugaza http://elear
www.iugaza.edu.ps/ar/
ugaza.edu.ps/t Journal:
.edu.ps/fulltext.asp ning.iugaz
AboutIUG/version.asp
hesis.aspx
a.edu.ps
www.iugaza.edu.ps x
x
/ar/periodical
http://library.iugaza.ed
u.ps
http://library.b
http://home.birzeit.
https://ritaj.birzeit.edu/
irzeit.edu/libra
http://itc.bi
edu/library/fulltext
instructor/publications
rya/bzurzeit.edu
_journals_en.php
/public/
ths/bzu-
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ths.php

Bethlehem
University
Journal:

http://library.bethle
http://eclas
hem.edu/resources/
www.bethlehem.edu/li
s.bethlehe
onlineDB/index.sht
brary/DigitizedBooks
http://192.116.4.4/
m.edu
WebOPACNew/cat ml
alog/search.aspx

Bethlehem
University
www.bethlehem.edu

Journal of AlAqsa
University–
Gaza Natural
www.alaqsa.edu.ps
Sciences
and /ar/default.asp?pag
Natural
eid=871
Sciences:

Al-Aqsa
University
www.alaqsa.edu.ps

www.alaqsa.edu.ps/
ar/default.asp?pagei
d=990

Palestinian
Technical
University
Kadoori,
www.ptuk.edu.ps

Palestine
University
http://up.edu.ps

Gaza University
www.gu.edu.ps

–

Palestine
Technical
University
Research
Journal:

http://moo
http://www.ptuk.ed
dle.ptuk.ed
u.ps/khlibrary.php
u.ps/

http://ptuk.edu.ps/p
tuk_journal

Journal
Palestine
University

of

http://ocw.
http://library.up.ed
http://up.edu.ps/ar/Sci
up.edu.ps/
u.ps/viewPage-127
entific&Search-120
upinar
http://research.up.e
du.ps/Versions_M
www.gu.edu.ps/libr
ary/electronic

Al-Istiqlal
University

https://library.pass.
ps

www.pass.ps

3.0 The Road Map - Strategic Plan.
In order to succeed, adopting any DL initiative requires a preparation of strategic plan
which covers a number of years. This Plan will provide an obvious starting point for the
activities, priorities and policies necessary to ensure the application of DL initiatives
effectively and appropriately.
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Consequently, it identifies its objectives and explains the steps that would achieve those
objectives. Moreover, it identifies requirements and needs necessary for the
implementation of DL project successfully and develops an estimate budget.
In general, the plan provides a "road map" of what must be done in order to build and
integrate DL. It is better to be a short-or medium-range, i.e. between 3-5 years, and then
re-study it after the expiry of the term.
Here are the main phases:

3.1 Phase I: Formatting the project committee:
The university need to form a joint committee, consists of various university experts in
sectors, e.g.: Library, IT, planning and development, education and instruction,
multimedia.
They give the authority to ask help from all university levels, to view the infrastructure
and all university resources.

3.2 Phase II: Developing a strategic plan:
First: Setting the vision, mission and goals:

This part is done after exploring the visions of university constituents as well as surveying
the university staff, about the main objectives of integrating and adopting DL initiative to
the university system. It needs:
 Determining the desired vision, or overall objective of the project.
 Clearly defining DL vision which needs to be understood by the constituents of the
institution and incorporating into the institution’s strategic plan.
 Setting the project goals to be achieved by the university.
Second: Bridging the gap (Where are we?, What do we want?):

This part deals with three sectors: infrastructure, skills and content in term of their
existence and needs. It could be realized by:
I) Surveying the current situation (Where are we?):
It aimed to find out the current state of affairs. This step includes the following:
Infrastructure:
 Surveying the physical infrastructure of ICT, e.g.; PCs, servers, and networks.
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 Surveying the available software and systems.
 Surveying the available Internet connections.
Skills:
 Surveying the skills of IT among the lecturers and university staff. The key point
here is to check their ability to use PC and Internet.
Content:
 Surveying the available eContent -eResources.
II) Determining the project requirements (What do we want?):
This study is strongly influenced by the vision and objectives of the project. It is based
on sectors of infrastructure, skills and content. The main points to be considered are:
 Possibility of using current resources or updating available resources.
 Identification of new requirements.
This study discusses the software requirements in general. Another comprehensive study
will be realized in the third step.
Third: Realizing the following studies:

a) A study of the DL resources: This study is to determine the expected resources
level:
 Automation the traditional resources (Books, Cd’s Tapes …etc…).
 Periodicals and magazines.
 Articles and researches.
 Projects, statistical and reports.
 Manual and guides.
 Lectures.
 eBook.

b) A study to identify the needed software infrastructure:
Determining the needed software is more difficult than determining the needed hardware:
e.g. PC devices, networks and equipments. This study has to determine the following:


DL platform: This item necessitates to identification the Type and License of DL platform:
e.g. Public domain or copyright platforms.

 The need for other related software.
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 Source of platform and related software, which could be one or more of the
following:
 Developing some of these systems by the University Computer Center.
 Demanding from software companies to develop some systems.
 Purchasing ready systems or obtaining Public domain.

c) A study to determine source of e-Contents and e-Resources
Content and resources could be found in multiple forms from many different sources.
This study has to determine the source of e-Contents and e-Resources; whether they are
developed at the university or purchased, or shared with other partners.

d) A study to set the priority criteria of developing content and resources.
Fourth: Identifying necessary steps to establish DL project and determining its staff:

This part explains how to establish a DL and to determine qualifications and number of its
staff.
Fifth: Identifying the content-resources developing procedures:

This part explains the following:
 Conversion procedures from conventional content-resources to e-Content-eResources.
 Standards of Quality assurance.
 Methods of evaluation.
 Determining the intellectual property rights.
Sixth: Designing plans of awareness and training:

The following plans will be at the university-level:

I) A comprehensive awareness plan
Actually getting employees and prospective students and instructors to use DL is a
challenge on its own. Resistance to change is often determined by the degree of
confidence that others have in the new vision.
This confidence is significantly impacted by how much information and understanding
there is around what this ‘new product’ will look like. People need to be able to ‘see’
where they are going.
Overcoming resistance to change to better inform teachers, learners and university staff
about DL benefits.
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II) A comprehensive training plan:
The university staffs who accomplish the tasks necessary to fulfill the vision of DL and to
be trained to do their jobs the right way; otherwise, they become the barriers to progress.
Seventh: Setting a timetable for the project:

The timetable will show every step with its schedule during all the period of the project.
Eighth: Setting the estimates budget of overall project:

The estimates budget has to take into consideration all direct costs of adopting and
executing DL initiative during the period, as well as indirect costs.
Ninth: Developing an evaluation plan:

The overall aim of the evaluation is to ensure that the DL project result in outcomes with
clear benefits.
In addition to ensure that every part running as planned. The plan needs to explain the
procedures of continuous feedback with many ways: survey, questionnaire, ranking…etc.
as well as methods of maintenance and modification.

2.2 Structure of the Plan
Figure 2, shows a structure of the main phases of the plan:
Figure 2. Structure of ESP

141

© Communications of the Arab Computer Society, Vol. 6, No.2, December 2013, ISSN 2090-102X
2013  نوفمبر6-4 ، المؤتمر الدولي لتقنيات المعلومات واإلتصاالت في التعليم والتدريب
2014 عدد خاص – فبراير

المجلة الدولية التصاالت الجمعية العربية للحاسبات

Project of Digital Library

Formatting project Committee

Setting the vision and
objectives of the
project

Preparing a strategic
plan

Bridging the gap
(Where are we, what do we want)

A Study to set the
priority criteria of
developing content
and resources

A study to determine
source of e-Contents
&

e-Resources

A Study the needed
DL platform &
related software

Identifying the steps necessary to establish
the DL and determining its staff

Identifying
the content-resources
developing procedures from
traditional to electronic

Designing a comprehensive
training plan

Designing a comprehensive
awareness plan

Setting the project
timetable

Setting the estimates Budget

142
Developing an
evaluation plan

A study about

resources

DL

© Communications of the Arab Computer Society, Vol. 6, No.2, December 2013, ISSN 2090-102X
2013  نوفمبر6-4 ، المؤتمر الدولي لتقنيات المعلومات واإلتصاالت في التعليم والتدريب
2014 عدد خاص – فبراير

المجلة الدولية التصاالت الجمعية العربية للحاسبات

4.0 Conclusion.
Adopting high-quality eLearning at university is a complex process. It requires a variety
of competencies at every stage of the integrating process. The literature on the subject so
far suffers from confusion and poor knowledge.
Many traditional universities were tried adopting the subject without adequate studies,
costing these universities more time and effort and perhaps a project failure. This paper
aims to clarify the adoption procedures with flexibility of each university according to
their privacy and vision.
The proposed structure of the eLearning strategic plan explained in this paper provides a
clear approach for adopting and integrating eLearning imitative to traditional universities.
In addition, the paper provides explanation about the roles, responsibilities and tasks of
eLearning unit.
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عنوا الدراسة :اتجاهات طلبة جامعة الطفيلة التقنية نحو القراءة وارتياد
المكتبة في ظل األرشفة اإللكترونية والربط االلكتروني بين مكتبات الجامعات
األردنية الحكومية
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البريد اإللكتروني

مؤسسة العمل

المدينة

البالد

د /نايل محمد
الحجايا

n_hajaia@yahoo.com

كلية العلوم التربوية /جامعة الطفيلة التقنية

الطفيلة

األردن

الملخص
استهدددـدفت هدددـذه الدراسدددـة معرفدددة اتجاهدددات الطلبدددة فدددي جامعدددة الطفيلدددة التقنيدددـة نحدددـو القدددراءة والمطالعدددة وارتيددداد المكتبدددـة فدددي ظدددـل
األرشدددفة االلكترونيدددـة و(عمليدددـة الدددربط االلكتروندددي بدددين المكتبدددـات فدددي الجامعدددـات األردنيدددة الحكوميدددـة مدددن خدددالل مركدددـز التميدددـز)،
وتكدددـونت عيندددـة الدراسدددـة مدددن  299تدددـم اختيارهدددـم ضدددمن العيندددة العشوائيدددـة الطبقيدددة حسدددب الكليدددات واستخدددـدمت الدراسدددة استباندددـة
وزعت على طلبـة الجامعـة وحاول الدراسـة اإلجابـة على األسئـلة اآلتيـة:
-

مدددا هددددـي اتجاهدددات طلبددددـة جامعددددـة الطفيلدددة التقنيددددـة فددددي اتجاهدددات الطلبددددة نحددددـو القدددراءة وارتيدددداد المكتبددددـة فدددي ظددددل األرشددددفة
اإللكترونية؟

-

هدددددل توجدددددد فدددددروق دالدددددة إحصدددددائيا فدددددي اتجاهدددددات الطلبدددددة نحدددددو القدددددراءة تعدددددزى للندددددوع االجتمددددداعي أو التخصدددددص/
(إنسانية/علمية)؟

-

هددددل توجددددد فددددروق دالددددة إحصددددائيا فددددي اتجاهددددات الطلبددددة نحددددو ارتيدددداد المكتبددددة تعددددزى للنددددوع االجتمدددداعي أو التخصددددص/
(إنسانية/علمية)؟

-

هددل توجددد فددروق دالددة إحصددائيا فددي اتجاهددات الطلبددة نحددـو القددراءة وارتيدداد المكتبددـة فددي ظددل األرشددفة اإللكترونيددة نحددو ارتيدداد
المكتبة تعزى للنوع االجتماعي أو التخصص( /إنسانية/علمية)؟

وخلصددددت الدراسددددة إلددددى أن اتجاهددددات الطلبددددة نحددددو القددددراءة وارتيدددداد المكتبددددة فددددي ظددددل األرشددددفة اإللكترونيددددة ،كانددددت فددددي المسددددتوى
الضددددعيف والمتوسددددط ،وأوصددددت الدراسددددة إلددددى ضددددرو رة زيددددادة التوعيددددة والتوجيدددده مددددن قبددددل أعضدددداء هيئددددة التدددددريس وكددددل وسددددائل
اإلعددالم بأهميددة القددراءة .زيددادة االهتمددام يددربط الطلبددة بالمكتبددات ومصددادر المعرفددة ،والبحددث العلمددي ،بمددا يجعددل الطلبددة يقبلددون علددى
القراءة.

الكلمات المفتاحية :القراءة ،االتجاهات ،المكتبة ،الربط اإللكتروني.

 .1مقدمة:
لددم تكددن القددراءة حالددة تددرف فكددري فددي يددوم مددن األيددـام ،وال نافلددة علددى ضددروريات الحيدداة ،بددل كانددت مبتدددأ الفددتح
العلمددي والددنهج القويددـم فددي سددلم االرتقدداء ،بددل كانددت القددراءة علددى الدددوام حيدداة الحضددارة وحضددارة الحيددـاة ونحددن نعلددم أندده
لدددم يدددـرد فدددي قدددواميس ومعددداجم العربيدددة تفسيدددـراً للحضدددـارة بمعندددـى القدددراءة (الشددديخ )2008 ،لكدددن مدددن الواضدددـح ان تجدددد
متالزمـا بين النهضة الحضارية وبين القراءة.
وألهميدددـة القدددراءة أنشئدددـت المددددارس ودور العلدددم ،وطبعدددـت الكتدددب والمؤلفدددـات وأُقيمدددـت دور الكتدددب والمكتبدددـات،
ولدددم تتدددرك أمدددة القدددراءة إال هاندددت وذلدددـت ،وال تمسكدددـت بهدددـا أمدددة إال ارتقدددـت وارتفدددع شدددأنها .فكاندددت أول كلمدددة نزلدددت علدددى
محمدددد صلدددـى هللا عليدددة وسدددلم كلمدددة (إقررر إ ) ،حاملدددة صدددفة األمدددر الربددداني لخددداتم المرسليدددـن ،كنافدددذة إلدددى الفكدددر الوجدددودي
الموصولة إلى العلـم والمعرفـة ،قـال تعالـى "إق أأ وربك إلأكر م ،إذلي عمل ابلقـمل ،عمل إلنسان ما مل يعلـم" العلق (.)5-3
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فدددالقراءة أقدددـوى األسبدددـاب لمعرفدددـة هللا وعبادتددده وطاعتدددـه وطاعدددة رسدددوله صدددـلى هللا عليدددة وسلدددـم فدددالقراءة متعدددة
الددددنفس ،وغددددـذاء للعقددددـل الددددروح (الحوامددددـدة ) 2010 ،فددددالقراءة تهددددـذب الددددنفس وتنمددددي الفكددددـر ،وتأخددددـذك إلددددى عـوامددددـل
مختلفـة وأزمـان متباعدة وتضيف أعماراً لعمرك.
ففدددي القدددراءة نجدددد خالصدددـة تجدددارب اآلخريدددـن ،وننتقدددل عبرهدددـا مدددن عالدددـم ضددديق األفدددق إلدددى عالدددـم آخدددـر أوسدددع
أفقددداً ،وفدددي القدددراءة سدددياحة العقدددل بدددين اثدددار الفكدددر البشدددري عبدددر الحضدددارات القديمدددـة ،لدددذلك ،ولددديم جددديمس الفيلسدددـوف
األمريكددددي البنددددـة عندددددما سددددأله :مدددداذا أقددددـول للندددداس عندددددما يسددددأ لوني عددددن عملددددك يددددا أبتددددـاه؟ (يددددا بنددددي إنددددي دائددددـم السددددفر
والتجدددـوال ،أللقدددـى الفالسدددفة واألدبدددـاء والمفكريدددـن مدددن كدددل عنصدددـر وجندددـس وديدددـن ،غيدددر عدددابه بحددددود جغرافيدددـة وال
بفتددـرات زمنيددـة ،إننددي أصغددـي بواسطددـة الكددـتب لألمددـوات القدامددـى كمددا أصددغي لألحيددـاء الذيددـن تفصلنددـي عنهددـم مسدددافات
شاسعـة).
ولقدددـد ُشدددغف علمدددـاء اإلسدددالم والغدددرب بدددالقراءة فأخدددـذت جدددل أوقاتهدددـم فكاندددـت اتجاهاتهدددـم نحدددو القدددراءة ايجابيدددـة
بشكل عال فكانت النتيجة تقدمهم الحضاري واإلنساني.
وعلدددى الدددرغم مدددن أن العصدددر الحدددديث هدددو عصدددر االتصددداالت التكنولوجيدددـة إال أن القدددراءة بقيدددت مصددددرا مهمدددا
مددن مصددادر المعرفددـة ومددا زالددت تلعددب دوراً مهمددا ً فددي عمليددة التعلدديم والتعلددـم وبقيددـت األداة األولددى فددي حصددـول اإلنسددان
على المعرفة وتفاعله مع البيئـة المحيطـة به (هزايمة.)2010 ،
وعندددما نتبددع الكثيددر مددن الدراسددات نجددد مفهددوم القددراءة منددذ بدايددة القددرن العشريددـن وحتددى اآلن قددد ت ّغيددر ،فلددم تعددد
القدددراءة تعددد ّرف القدددارئ علدددى الحدددروف والكلمدددـات فقدددط بدددل تعدددداه إلدددى أبعدددـد مدددن ذلدددـك ،إذ كاندددت األمدددم تعلدددم الصدددغار مدددن
أجددل أن يقددرىون ،واليددـوم تقددـرأ الناشددئة لكددـي تتعلددـم ،فتغيّددر المفاهيددـم ندداتج عددن االهتمددام المسددتمر بهددا مددن خددالل البحددـوث
التربوية (الشيـخ.)2008 ،
ولقدددـد تعدددددت التعريفدددات التدددي تناولدددت مفهدددـوم القدددراءة ،فكدددـل باحدددـث رآهدددا مدددن جاندددب يختلدددف عدددن اآلخدددـر فمدددنهم
مدددن رآهدددا هدددي اكتسدددـاب المعددداني مدددن خدددالل إدراك الرمدددوز المكتوبدددة ،إذ عرضهدددـا جودمدددان ( )1995الدددذي ف ّسدددر القدددراءة
بأنهدددددا العمليدددددـة التدددددي مدددددن خاللهدددددا يحصدددددـل الفدددددرد علدددددى المعندددددى مدددددن المطبدددددوع مدددددن خدددددالل اللغدددددة بأكملهدددددـا (،1995
(Goodmanفدددي حيدددـن (بوندددد وتنكدددر وواسدددون )1986 ،بأنهدددا عمليدددـة التعدددرف علدددى الرمدددوز المكتوبدددة أو المطبوعدددة)،
فعمليـة القراءة عمليـة عقليـة مركبة ،وذات شكـل هرمي يرتبط بالتفكيـر بدرجاته المختلفة.
وقدددد ازداد اهتمدددـام الباحثيدددـن بدددالقراءة فدددي النصدددف الثددداني مدددن القدددرن العشريدددـن ،وحددداولوا التركيدددـز علدددى القدددراءة
أنهدددا أسدددلوب مدددن أسددداليب النشددداط العقلدددي فدددي حدددل المشكدددـالت وإصددددار األحكدددام والتفكيدددـر والنقدددد ،هدددـذا باإلضدددافة إلدددى
التركيدددـز علدددى عنصدددـر االسدددتماع الدددذي يرافدددق عمليدددـة القدددراءة كدددون القدددارئ يجدددد لدددذة وسدددروراً نفسددديا ً لدددبعض الميدددـول
والرغبات المكبوتة من خالل القراءة.
وفدددي ظدددـل االهتمدددام المضدددطرد بدددالقراءة تدددم االلتفدددـات إلدددى االهتمدددـام بالقدددارئ وإعدددداده إعدددداداً جيدددداً وتزويدددـده بكدددـل
المهدددارات الالزمدددـة بددددءاً مدددن إدراكددده للرمدددوز المقدددروءة وفهدددم معناهدددا وصدددوالً إلدددى النظدددـرة اإليجابيدددة نحدددو القدددراءة والتدددي
تقـود قطعا ً إلى ممارستها (.الناقة) 2001 ،
ويلعددب االتجدداه اإليجددابي نحددو القددراءة دافعددا ً مهمددا ً وضددروريا ً يدددفع األفددراد نحددو ممارسددتها واقعددا معاشدداً فددي شددتى
مناحي حياتهم وأوقات فراغهم ،يتعدى األمر أبعد من ذلك إلى إيجاد وقت فراغ لممارسة القراءة.
ولقدددد شدددكل موضدددوع االتجددداه عنوا ندددا لكثيدددر مدددن الدراسدددات التربويدددة التدددي تركدددزت علدددى قيددداس اتجددداه األفدددراد نحدددو
كثيدددراً مدددن الممارسدددات التعليميدددة إدراكدددا ً مدددنهم ألهميدددة االتجددداه فدددي الدددتحكم بسدددلوك الطلبدددة واألفدددراد ،فاالتجاهدددات مجموعدددة
مدددن الميدددول والمشددداعر واألحاسددديس والتصدددورات التدددي يعتقدددد بهدددا األفدددراد وتتكدددون لدددديهم نتيجدددة اكتسدددابهم لمهدددارات عقليدددة
أو نفددددس حركيددددة (حميدددددات ،)2001 ،وقددددد ع ّرفددددـه (قطددددامي وعدددددس ) 2005 ،علددددى أندددده حالددددة نفسددددية عنددددد الفددددرد يحمددددل
خاللهدددا طابعدددا ً إيجابيدددا ً أو سدددلبيا ً تجددداه شددديء أو موقدددف أو فكدددرة أو مدددا شدددابه مدددع اسدددتعداد لالسدددتجابة بطريقدددة محددددده مسدددبقاً
نحو مثل هذه األمور أو كل ماله صلة بها.
وفددي ظددل هددذا المفهددوم لالتجدداه ،فددإن االتجاهددات اإليجابيددة نحددو القددراءة هددي أحددد العوامددل المهمددة التددي تدددفع
التالميذ لممارسة القراءة ،وارتياد المكتبة ،وكثرة االطالع ،وصحبة الكتاب ،والبحث عن المعرفة.
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وشدددهدت نهايدددات القدددرن العشدددرين تطدددوراً نوعيدددا ً فدددي مجدددال االتصددداالت والمعلومدددات وشدددبكات االتصدددال ،منحدددت
الفرصدددة لدددربط العدددالم ببعضددده الدددبعض فأصدددبح بمقددددور الفدددرد أن يطّلدددع علدددى محتويدددات كبيدددرات المكتبدددات العالميدددة مدددن
أمدداكن مختلفددة مددن العددالم ،وفددي األردن قامددت الجامعددات األردنيددة بإنشدداء مركددزاً أسددمته "مركددز التميددز" قامددت مددن خاللدده
الجامعدددات األردنيدددة بددددربط مكتباتهدددا ببعضدددها الددددبعض ،إذ يسدددتطيع الطالددددب أو الباحدددث أن يطلدددع علددددى محتويدددات مكتبددددات
الجامعدددات األخدددرى مدددن مكتبدددة جامعتددده ،وتطلّدددب إنشددداء هدددذا المركدددز أن تقدددوم كدددل جامعدددة بأرشدددفة محتوياتهدددا ،وأُنجدددز فدددي
مجددددال األرشددددفة نسددددب عاليددددة مددددن محتويددددات المكتبددددات فددددي الجامعددددات األردنيددددة ،األمددددر الددددذي وفّددددر علددددى طددددالّب العلددددم
والبددداحثين مؤندددة السدددفر ،واالنتقدددال ،والوقدددت والجهدددد والتكددداليف ،وفدددي ضدددوء هدددذه اإلنجدددازات علدددى المسدددتوى اإللكتروندددي
يبدددرز السدددؤال :هدددل سددداهمت هدددذه الجهدددود التدددي بُدددذل فدددي سدددبيلها المدددال والجهدددد والوقدددت فدددي رفدددع نسدددبة القدددراءة وارتيددداد
المكتبدددة؟ ومدددا هدددي اتجاهدددات الط لبدددة نحدددو القدددراءة وارتيددداد المكتبدددة بشدددكل عدددام؟ وهدددل سددداهمت األرشدددفة فدددي رفدددع الدافعيدددة
نحو القراءة وارتياد المكتبة؟

 .2الدراسة:
 .2.1أهمية الدراسة:
لقدددد شدددكل التددددفق المعرفدددي ثدددورة شدددملت جميدددع جواندددب المعرفدددة اإلنسدددانية وسدددائر حيددداة اإلنسدددان ،هدددذا يشددد ّكل تحددددياً
للمنظومدددة التربويدددة برمتهدددا وال يمكدددن ألي إنسدددان أنددده مهمدددا بلغدددت قدرتددده أن يحددديط بجميدددع جواندددب هدددذه الثدددورة دون تكدددوّ ن
لديه القدرة أو الرغبة في القراءة واالطالع .ويمكن إيجاز أهمية هذه في النقاط اآلتية:
 حسدددب علدددم الباحدددث أن هدددذه الدراسدددة هدددي األولدددى التدددي تتنددداول اتجاهدددات طلبدددة جامعدددة الطفيلدددة نحدددو القدددراءة وارتيدددادالمكتبة.
 مدددن المتوقدددع لهدددذه الدراسدددة بعدددد االنتهددداء منهدددا تفيدددد فدددي تزويدددد األسددداتذة والمدرسدددين والعددداملين فدددي المكتبدددات بتغذيدددةراجعة حول ضرورة رفع دافعية طلبة الجامعة نحو القراءة واعطائها ما تستحقه من الوقت واالهتمام.

 .2.2مشكلة الدراسة:
فددي ظددل مددا تقدددم مددن أهميددة القددراءة فددي بندداء شخصددية الفددرد المددتعلّم وإيجدداد جيددل مثقددف مددتعلّم وتمكيندده مددن مهددارات
القدددراءة ،وتعزيدددز اتجاهاتددده نحدددو القدددراءة وفددددي ظدددل العالقدددة القائمدددة بدددين القددددراءة والرقدددي الحضددداري ،ودورهدددا فدددي بندددداء
مهدددارات الدددتعلّم الدددذاتي لددددى الناشدددئة فدددي حدددال ممارسدددتهم للقدددراءة ،وخلدددق جدددو البيئدددة التعلميّدددة التعليميدددة يددددعو إلدددى ممارسدددة
القددراءة وارتيدداد المكتبددة فددي ظددل مشدداهدات البدداحثين علددى تدددني مسددتوى ممارسددة القددراءة وارتيدداد المكتبددة للقددراءة الددذي أ ّدى
إلى ضعف التحصيل وتدني مستوى األداء اللغوي لطلبة الجامعة والعزوف عن ممارسة القراءة.
وقد جاءت هذه الدراسة لتكشف عن اتجاهات طلبة جامعة الطفيلة التقنية نحو القراءة وارتياد المكتبة.

 .2.3أسئلة الدراسة:
 مدددا هدددـي اتجاهدددات طلبدددـة جامعدددـة الطفيلدددة التقنيدددـة فدددي اتجاهدددات الطلبدددة نحدددـو القدددراءة وارتيددداد المكتبدددـة فدددي ظدددلاألرشفة اإللكترونية؟
 هدددل توجدددد فدددروق دالدددة إحصدددائيا فدددي اتجاهدددات الطلبدددة نحدددو القدددراءة تعدددزى للندددوع االجتمددداعي أو التخصدددص/(إنسانية/علمية)؟
 هددددل توجددددد فددددروق دالددددة إحصددددائيا فددددي اتجاهددددات الطلبددددة نحددددو ارتيدددداد المكتبددددة تعددددزى للنددددوع االجتمدددداعي أوالتخصص( /إنسانية/علمية)؟
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 هددددل توجددددد فددددروق دالددددة إحصددددائيا فددددي اتجاهددددات الطلبددددة نحددددـو القددددراءة وارتيدددداد المكتبددددـة فددددي ظددددل األرشددددفةاإللكترونية نحو ارتياد المكتبة تعزى للنوع االجتماعي أو التخصص( /إنسانية/علمية)؟

 .2.4محددات الدراسة:
تم إجراء هذه الدراسة في ضوء المحددات اآلتية:
 -1محددات مكانية وزمانية:
اقتصددددرت هددددذه الدراسددددة علددددى طلبددددة جامعددددة الطفيلددددة التقنيددددة المسددددجلين للدراسددددة فددددي الفصددددل الدراسددددي
الثاني من العام الجامعي .2012/2011
 -2المحددات اإلجرائية:
ويتمثل باستخدام الباحث استبانة من إعداده.
وقدددددد ركدددددزت الدراسدددددة علدددددى بعدددددـض المتغيدددددرات المسدددددتقلة وهدددددي الندددددوع االجتمددددداعي ،والكليدددددة ،والمسدددددتوى
الدراسي .وستكون نتائج الدراسة معتمدة على صدق هذه الدراسة وثباتها.

 .2.5مصطلحات الدراسة:
االتجننناه :وق ُصدددد بددده اتجددداه طلبدددة جامعدددة الطفيلدددة التقنيدددـة واسدددتجاباتهم علدددى مقيددداس االتجددداه نحدددو القدددراءة وارتيددداد
المكتبة في هذه الدراسة.
التخصننننص :ألغددددراض هددددذه الدراسددددة قسددددمت الكليددددات فددددي الجامعددددـة إلددددى فئتددددين :التخصصددددات اإلنسددددانية وتضددددـم
كليدددات :التربيدددـة ،واآلداب ،والعلدددوم الماليدددة واإلداريدددة .والتخصدددص العلميدددة وتضدددم كليدددة الهندسدددة ،وكليدددة
والعلوم.
األرشننفة اإللكترونيننة  :وق ُصددد بدده العمليددة التددي مددن خاللهددا يددتم تحويددل مقتنيددات المكتبددات مددن األرشدديف الددورقي إلددى
األرشددديف اإللكتروندددي ،ليسدددهل تبدددادل هدددذه المدددواد األرشددديفية عبدددر وسدددائل االتصدددال المتاحدددة ،كاألنترندددت
وحفظها وتنظيمها واسترجاعها واستنساخها.

 .3الدراسات السابقة:
أجدددرت بددداركر وبددداراديس ( )PARKER & PARADIS ،1986دراسدددة اسدددتهدفت معرفدددة الفدددروق بدددين اتجاهدددات
الدددذكور واإلنددداث مدددن الصدددف األول وحتدددى الصدددف السدددادس نحدددو القدددراءة وهدددل تختلدددف االتجاهدددات بدددين الصدددفوف األساسدددية
األولدددى والصدددفوف المتوسدددطة وهدددل هنددداك تفاعدددل بدددين الجنسدددين ،وتكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن ( )134طالبددداً وطالبدددة فددددي
منددداطق ريفيدددة فدددي جبدددال روكدددي بأمريكدددا وأشدددارت النتدددائج لعددددم تغيدددر اتجاهدددات طلبدددة الصدددفوف مدددن األول حتدددى الثالدددث،
والصدددفوف الخدددامس والسدددادس ،ووجدددد اخدددتالف بدددين الصدددف الرابدددع والخدددامس باالتجددداه نحدددو القدددراءة مدددن ندددوع القدددرّ اء خدددارج
الصف ،وكذلك هناك اختالف لصالح الطالبات ،ولم يوجد تفاعل بين الجنس والمستوى الصفي.
قامددددت موشددددير ( )MOSHER ،1999بدراسددددة اسددددتهدفت معرفددددة أثددددر برنددددامج لتحسددددين معرفددددة الطلبددددة بددددالمفردات
واتجاهدداتهم نحددو القددراءة مددن خددالل التدددريس المباشددر للمفددردات وتكونددت عينددة الدراسددة مددن ( )23طالبددا ً مددن الصددف الرابددع
األساسدددي فدددي إحددددى ضدددواحي شددديكاغو مدددن الطلبدددة الدددذين يعدددانون ضدددعفا ً فدددي االسدددتيعاب القرائدددي ومعددداني المفدددردات وقدددد
أشارت النتائج إلى تحسن في اتجاهات الطلبة نحو القراءة.
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وأجدددرى ندددزال ( )2002دراسدددة اسدددتهدفت معرفدددة أثدددر كدددل الندددوع االجتمددداعي والمسدددتوى العلمدددي والمسدددتوى اللغدددوي
والمعددددل العدددام للتحصددديل فدددي اتجاهدددات طلبدددة المرحلدددة االبتدائيدددة فدددي المددددارس األهليدددة بدددالخبر مدددن وجهدددة نظدددر معلمددديهم
وتكوندددت عينددددة الدراسدددة مددددن  342طالبددددا ً مدددوزعين علددددى ثالثدددة فصددددول ،واسددددتخدمت قائمدددة مالحظددددة لقيددداس االتجدددداه نحددددو
القدددراءة وخلصدددت الدراسدددة إلدددى أن متوسدددط ميدددل الطلبدددة نحدددو القدددراءة يقدددل عدددن المسدددتوى الدددذي اعتمدتددده الدراسدددة ،وأن هنددداك
فروقدددا ً فدددي ميدددل الطلبدددة تعدددزى للمسدددتوى التعلمدددي والجنسدددية فدددي حدددين لدددم تظهدددر أيدددة فدددروق تعدددزى للندددوع االجتمددداعي ،وهنددداك
عالمة إيجابية بين الميل نحو القراءة والمستوى اللغوي والمع ّدل العام للتحصيل.
وأجدددرى الهدددروط ( )2011دراسدددة اسدددتهدفت هدددذه الدراسدددة معرفدددة أثدددر اسدددتخدام برندددامج تعلّمدددي قدددائم علدددى القدددراءة
الناقددددة إلدددى تنميدددة مهدددارات التفكيدددر التدددأملي واالبدددداعي لددددى طلبدددة الصدددف العاشدددر األساسدددي واتجاهددداتهم نحوهدددا ،وتكوندددت
عيندددة الدراسدددة مدددن  36طالبدددا ً للمجموعدددة التجريبيدددة و 34طالبدددا ً للمجموعدددة الضدددابطة ،وقدددد اسدددتخدم الباحدددث اختبدددارين لقيددداس
مهدددارات التفكيدددر التدددأملي وصدددورة األلفددداظ ،واسدددتخدم مقيددداس لقيددداس اتجاهدددات الطلبدددة وقدددد توصدددلت الدراسدددة إلدددى أن هنددداك
أثر للبرنامج التعليمي في اكتساب المهارات واالتجاهات نحو القراءة الناقدة.
أجددددرى المددددوغيري ( )2002دراسددددة اسددددتهدفت أثددددر كددددل مددددن العمددددر والنددددوع االجتمدددداعي والحالددددة االجتماعيددددة فددددي
اتجاهدددات الشدددباب فدددي الكويدددت نحدددو قدددراءة الصدددحف مقارندددة بعيندددة أخدددرى مصدددرية ،وقدددد خرجدددت الدراسدددة بدددأن الشدددباب
األصدددغر سدددنا ً أكثدددر مددديالً للقدددراءة ممدددن هدددم أكبدددر مدددنهم وأن الشدددباب غيدددر المتدددزوجين يميلدددون إلدددى القدددراءة أكثدددر مدددن الشدددباب
المتزوجين ،وأن اتجاهات الذكور من الشباب أكثر من اإلناث ،ولم تظهر فروق دالة إحصائية بالنسبة لمتغير الجنسية.

 .4الطريقة واإلجراءات:
 .4.1مجتمع الدراسة:
تكدددون مجتمدددع الدراسدددة مدددن طلبدددة جامعدددة الطفيلدددة التقنيدددة المسدددجلين علدددى الفصدددل الثددداني ،للعدددـام الدراسدددي الجامعدددـي
( ،)2013/2012والبال عددهم ( )4459طالبا ً وطالبة.

 .4.2عينة الدراسة:
تدددـم اختيدددار عيندددة عشوائيدددـة مدددن طلبدددة جامعدددة الطفيلدددة التقنيدددة بلددد عدددددها ( )299طالبدددا ً وطالبدددة ويشدددكلون مدددا نسدددبته
( )٪6.7مددددن مجتمددددع الدراسددددة ،والجدددددول رقددددم ( )1يبدددديّن توزيددددع أفددددراد عينددددة الدراسددددـة علددددى متغيددددرات الدراسددددة :النددددوع
االجتماعي ،والكلية ،والمستوى الـدراسي.
جدول رقم ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات النوع االجتماعي والتخصص

علمية
إنسانية
المجموع

العدد
121
53
174

ذكور
النسبة المئوية ()%
40
18
58

إناث
النسبة المئوية ()%
20
22
42

العدد
60
65
125

 .4.3أداة الدراسة:
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العدد
181
118
299

المجموع
النسبة المئوية ()%
60
40
100
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قددددام الباحددددث بإعددددـداد مقيدددداس اتجاهددددات الطلبددددة نحددددو القددددراءة وارتيدددداد المكتبددددة واتجاهدددداتهم نحددددو القددددراءة وارتيدددداد
المكتبددددة فددددي ظددددل األرشددددفة وطوّ رهددددا بنفسدددده بنددددـا ًء علددددى اسددددتبيان اسددددتطالعي مفتددددوح تددددم توجيهددددـه إلددددى عينددددـة اسددددتطالعية
عشددددوائية مددددن غيددددر عينددددة البحددددث بلدددد حجمهددددا ( )30طالبددددا ً وطالبددددة .كمددددا تددددم االسددددتعانة بالددددـدراسات السددددابقة المتعلقددددـة
بموضددوعي االتجاهدددات نحدددو القدددراءة واالتجاهدددات نحدددو المكتبدددة إضدددافة إلددى خبدددرة الباحدددث فدددي هدددذا المجدددال .وتكدددوّ ن المقيددداس
في صورته النهائية من قسمين:
القسنننم األول :وتكدددون مدددن معلومدددات ديموغرافيدددة عدددن المسدددتجيب (الندددوع االجتمددداعي :ذكدددر ،أنثدددى) ،الكليدددة (علميدددة،
إنسانيـة).
القسنننم الثننناني :وتكدددون مدددن اسدددتبانة قيدددـاس االتجاهدددات بلددد عددددد فقراتهدددا ( )54فقدددرة ودُرجدددت االسدددتبانة ،حسدددب نظدددام
(ليكرت) الخماسي حيث ُو ّز عت الدرجات على الفقرات كاآلتي:
 أوافق بشدة ()5 -معارض ()2

 -محايد ()3

 أوافق ()4 -معارض بشدة ()1

ُو ّزعدددت علدددى ثالثدددة مجددداالت :المجدددال األول :االتجددداه نحدددو القدددراءة ،المجدددال الثددداني :االتجددداه نحدددو ارتيددداد المكتبدددة،
المجال الثالث :االتجاه نحو القراءة وارتياد المكتبة في ظل األرشفة اإللكترونية.
 .3.1..4صدق أداة الدراسة:
للتأكدددد مدددن صددددق أداة الدراسدددة تدددم عرضدددها علدددى مجموعدددة مدددن الخبدددراء والمحكمدددين المختصدددين فدددي كليدددة العلدددوم
التربويدددة .وكدددان الغدددرض مدددن التحكددديم التحقدددق مدددن انتمددداء الفقدددرة لمجدددال القيددداس والتحقدددق مدددن مناسدددبة الصدددياغة اللغويدددة .وقدددد
تم أخذ مالحظات لجنة التحكيم وإعداد المقياس بصورته النهائية.
 .3.2..4ثبات أداة الدراسة:
وللتأكدددددد مدددددن ثبدددددات أداة الدراسدددددة قدددددام الباحثدددددان بإيجدددددـاد الثبدددددات باسدددددتخدام طريقدددددـة االختبدددددار وإعدددددادة االختبدددددار
) (TEST-RETESTإذ تددددم توزيددددع أداة الدراسددددة علددددى عينددددة مددددن مجتمددددـع الدراسددددة مكونددددة مددددن ( )20طالبدددداً وطالبددددة مددددن
خددارج عينددة الدراسددة .وكانددت الفقددرة الزمنيددة الفاصددلة بددين التطبيقددين ثالثددة أسددابيع وتددم حسدداب معامددل ارتبددـاط بيرسددون بددين
التطبيقين .وقـد بل معامل الثبات باإلعادة (.)0.88

 .5نتائج الدراسة ومناقشتها:
لإلجابدددة عدددن أسدددئلة الدراسدددة ومدددن أجدددل تفسدددير النتدددائج اعتمددددت الدراسدددة علدددى المتوسدددطات الحسدددابية اآلتيدددة المعتمددددة
تربويا ً والخاصة باإلجابة على الفقرات كاآلتي:
 ( )4فأكثر درجة الموافقة كبيرة جداً ( )3.9-3.5كبيرة-

( )3.4-3متوسطة

-

أقل من ( )2.4ضعيفة جداً

 )2.9-2.5( -ضعيفة

 .5.1النتنننائج المتعلقنننة بالسنننؤال األول :منننا هننني اتجاهنننات طلبنننة جامعنننة الطفيلنننة التقنينننة نحنننو القنننراءة وارتيننناد
المكتبة؟؟
ولإلجابدددة علدددى هدددذا السدددؤال تدددم احتسددداب األوسددداط الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة السدددتجابات الطلبدددة والجددددول
( )2يبين هذه النتائج:
الجدول ()2
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على فقرات االستبانة مرتبة تنازلياً.
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الفقرة

عدد خاص – فبراير 2014

الرتبة

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المجال األول :االتجاه نحو القراءة
أهتم بالقراءة بشكل يومي
أنظر لممارسة القراءة بإقدام
اتضايق من الحث على القراءة
أشارك في األنشطة والمنتديات التي تهتم بالقراءة
القراءة ال تلبي احتياجاتي
القراءة غير ضرورية في حياتي
ال يثير اهتمامي أي شي عن القراءة
أفضل القراءة في مكتبة الجامعة
أتابع المواقع اإللكترونية التي تهتم بالقراءة
تسهم القراءة في وحدة األمة
اعتقد أني مقصر في ممارسة القراءة
القراءة مهارة ال يمارسها الطلبة
أفضل األلعاب واستماع األغاني على القراءة
المواد المتوافـره للقراءة في المكتبة غير مشوقة
القراءة مملة وال أحبها
أمارس القراءة فقط ألجل اإلمتحان
القراءة تساعدني في التعبير عن أفكاري الخاصة
القراءة صورة من صور التميز العلمي
هناك حاجة للقراءة على المستوى الحياتي
القراءة تزيد من ثقتي بنفسي
تحسن القراءة من مستوى تعاملي مع الناس
المجال الثاني :االتجاه نحو ارتياد المكتبة
افتقر لكيفية استخدام المكتبة
الجلوس في المكتبة مضيعة للوقت
الربط اإللكتروني ضاعف من زياراتي إلى المكتبة
يساعدني ارتياد المكتبة على ادراك التطورات العلمية والتكنولوجية التي تحدث اليوم
سهلت عملية األرشفة والربط اإللكتروني من عملية البحث داخل المكتبة
يساعدني إرتياد المكتبة على معرفة الجديد في الدراسات العلمية والبحث العلمي
ليس هناك ضرورة في إرتياد المكتبة
أعتقد أن عملية األرشفة ليس لها دور في إرتيادي للمكتبة
ليس هناك تشجيع من المكتبة إلرتيادها
األساتذة اليشجعوننا على زيارة المكتبة
ال يطلب األساتذه منا أي ابحاث علمية تستدعي زيـارة المكتبـة
كثير من المشاكل التي تحدث في الجامعة ناتجة عن قلة إرتياد المكتبة
الجو داخل المكتبة غير مهيأ للقراءة أو المذاكرة وال يشجع عليها
المجال الثالث :اتجاهات الطلبة نحو القراءة وارتياد المكتبة في ظل األرشفة
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i19
i21
i17
i18
i20
i1
i11
i16
i15
i12
i14
i5
i2
i13
i3
i6
i10
i9
i7
i8
i4

299
299
300
300
300
300
300
300
300
298
300
300
300
298
300
300
300
300
300
300
300

3.19
3.16
3.15
3.15
3.1
3.03
2.98
2.92
2.88
2.86
2.85
2.81
2.8
2.77
2.76
2.75
2.71
2.7
2.68
2.64
2.52

i34
i31
i27
i22
i28
i23
i24
i29
i33
i25
i26
i32
i30

300
300
299
300
300
300
300
300
300
300
300
300
299

3.28
3.21
3.09
3.08
3.04
3.03
3.03
2.93
2.9
2.88
2.72
2.69
2.56
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اتعرض للتعب اثناء التصفح االلكتروني
الكتـب اإللكترونيـة غير متوفره في اي مكان او اي وقت.
ساعدتني االرشفة والربط االلكتروني في سرعة التصفح والتحميل.
ساعدتني االرشفة والربط االلكتروني في تنوع مصادر المعرفه.
ساعدتني االرشفة والربط االلكتروني في زيادة عدد الكتب التي أقرأها.
ساعدتني االرشفة والربط االلكتروني في زيادة االطالع على الثقافات األخـرى.
ساعدتني االرشفة والربط االلكتروني في زيادة القدرة على التثقيف الذاتي
زادت قرائتي ومطالعتي بعد عملية األرشفة والربط االلكتروني في المكتبـات
ساعدتني االرشفة والربط االلكتروني في سهولة الوصول الى المادة التعليمية
ساعدتني عملية االرشفه االلكترونية في التخلص من الملل الذي اشعر به اثناء والقراءه.
من خالل الربط واالرشفة االلكترونية حصلت على جميع ما احتاجه من كتب
ساعدتني االرشفة والربط االلكتروني في الوصول الى مراجع غيـر متوافـرة في المكتبـة
القراءه في الكتب االلكترونية أكثر متعه من قراءه الكتب العادية
كثـرة االعطال في االجهـزة التتيح لي القراءه بأي وقت.
ساعدتني عملية االرشفة والربط االلكتروني في مهارات التعليم الذاتي.
ساعدتني االرشفة والربط االلكتروني في تنمية مهاراتي القرائيـة
الكتب االلكترونية غير موثوقه.
ساعدتني االرشفة والربط االلكتروني في تنمية قدرتـي اللغوية.
ساعدتني االرشفة والربط االلكتروني في الرجوع الى الكتب في إي وقت
االجهزة التي تخدمني في المكتبة قليله.
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3.08
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3.05
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يظهدددر الجددددول رقدددم ( )2إن جميدددع فقدددرات مجدددال االتجددداه نحدددو القدددراءة تتدددراوح بدددين المتوسدددط والضدددعيف إذ حصدددلت
الفقدددرة ( )19علددددى أعلددددى متوسددددط حسددددابي بلدددد ( )3.19بددددانحراف معيدددداري ( ،)1.11وكددددان أقددددل متوسددددط حسددددابي فددددي هددددذا
المجدددال مددددن نصدددديب الفقدددر رقددددم ( )4إذ بلدددد متوسدددطها الحسددددابي ( ،)2.52وكانددددت سدددت فقددددرات فددددي اتجاهدددات الطلبددددة فيهددددا
متوسطة.
بينمدددا كاندددت اتجاهدددات الطلبدددة فدددي ( )16فقدددرة مدددن فقدددرات المجدددال ضدددعيفة ،أمدددا المجدددال الثددداني والمتعلدددق باتجاهدددات
الطلبددددة نحددددو ارتيدددداد المكتبددددة فيظهددددر الجدددددول رقددددم ( )2أن جميددددع الفقددددرات علددددى مقيدددداس االتجاهددددات تراوحددددت بددددين (،3.2
و )2.5ويمكن للباحث أن يصفها بأنها اتجاهات متوسطة وضعيفة.
أمدددا المجدددال الثالدددث والمتعلدددق بدددأثر األرشدددفة اإللكترونيدددة علدددى القدددراءة وارتيددداد المكتبدددة فيظهدددر مدددن الجددددول ( )2أن
جميدددع فقدددرات المجدددال تراوحدددت بدددين ( ،3.0و )2.6ويمكدددن للباحدددث وصدددفها بأنهدددا كاندددت متوسدددطة فدددي غالبددده إذ أن ( )15فقدددرة
من فقرات المجال كانت بدرجة متوسطة في حين أن ( )5فقرات كانت في درجة ضعيفة.
ولمعرفددددة أي مددددن المجدددداالت الددددثالث كانددددت االتجاهددددات أعلددددى ،تددددم حسدددداب المتوسددددطات الحسددددابية واالنحرافددددات
المعيارية للمجاالت الثالث بشكل عام كما يظهر في الجدول (.)3
جدول رقم ()3
جدول المتوسطات الحسابية واالنحرافات للمجاالت الثالث (االتجاه نحو القراءة ،المكتبة ،وأثر األرشفة)
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

االتجاه نحو القراءة

2.8735

.42698

االتجاه نحو ارتياد المكتبة

2.9574

.52501
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االتجاه في ظل األرشفة

عدد خاص – فبراير 2014

.72104

2.9457

ويظهدددر مدددن الجددددول رقدددم ( )3إن جميدددع اتجاهدددات الطلبدددة فدددي المجددداالت الدددثالث كاندددت فدددي المسدددتوى الضدددعيف وكدددان
أعلدددى متوسدددط حسدددابي هدددو ( )2.9وهدددو اتجددداه الطلبدددة نحدددو القدددراءة وارتيددداد المكتبدددة فدددي ظدددل األرشدددفة اإللكترونيدددة ،وأقدددل
متوسددددط كددددان ( )2.9لالتجدددداه نحددددو القددددراءة ،ويددددرى الباحددددث أن هددددذه النتيجددددة متوقعددددة خاصددددة مددددع انتشددددار التكنولوجيددددا،
اإلنترندددت ،وسدددائل االتصدددال الحديثدددة ،و(الهواتدددف الخلويدددة) التدددي تكدددون بدددديالً مهمدددا ً للقدددراءة فدددي قضددداء األوقدددات ،خصوصددداً
أن هدددذه األجهدددزة أصدددبحت تقددد ّدم بدددديالً ألجهدددزة الحاسدددب اإللكتروندددي ،عوضدددا ً عدددن مواقدددع التواصدددل االجتمددداعي الدددذي أخدددذ
مسددداحة واسدددعة مدددن نشددداطات طلبدددة الجامعدددات علدددى حسددداب القدددراءة .ناهيدددك عدددن قلدددة التوجيددده واإلرشددداد المقددد ّدم مدددن قبدددل
أعضاء الهيئة التدريسية.
 .5.2نتننننائج السننننؤال الثنننناني :هننننل توجنننند فننننروق دالننننة إحصننننائية نحننننو القننننراءة تعننننزى للنننننوع االجتمنننناعي أو
التخصص؟؟
ولإلجابدددة علدددى هدددذا السدددؤال تدددم حسددداب األوسددداط الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة لددددرجات اتجاهدددات الطلبدددة نحدددو
القراءة في ضوء متغيري النوع االجتماعي والتخصص ،والجدول رقم ( )4يبين النتائج:
جدول رقم ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة في متغيرات التخصص والنوع االجتماعي
التخصص

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

إنساني

2.7381

.47398

علوم

2.9613

.36912

المجموع

2.8735

.42698

ويظهدددددر مدددددن الجددددددول رقدددددم ( )5أن هنددددداك تبايندددددا ظاهريدددددا فدددددي المتوسدددددطات الحسدددددابية واالنحرافدددددات المعياريدددددة
التجاهات الطلبة على مقياس الدراسة نحو القراءة.
ولفحدددص مدددا إذا كاندددت هدددذه الفدددروق دالدددة احصدددائيا تدددم اسدددتخدام تحليدددل التبددداين الثندددائي لمعرفدددة أثدددر متغيدددري الندددوع
االجتماعي والتخصص والجدول رقم ( )6يبين هذه النتائج:
جدول رقم ()5
تحليل التباين الثنائي في ضوء متغيري النوع االجتماعي والتخصص
مصدر الخطأ

مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة (ف) مستوى الداللة

النوع االجتماعي

.124

1

.124

.727

.395

التخصص

2.846

1

2.846

16.721

.000

النوع االجتماعي * التخصص

.353

1

.353

2.072

.151

المجموع المصحح

54.512

299

ويتبدددين مدددن الجددددول رقدددم ( )5أن هنددداك فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عدددن مسدددتوى الداللدددة ( )Ά :0.05فدددي اتجاهددداتهم
نحدددو القدددراءة تعدددزى لمتغيدددر التخصدددص لصدددالح الكليدددات العلميدددة إذ بلددد قيمدددة ف ( )16.72فدددي حدددين ال توجدددد فدددروق دالدددة
احصدددائيا ً عندددد مسدددتوى الداللدددة ( )Ά :0.05تعدددزى لمتغيدددر الندددوع االجتمددداعي ،ويدددرى الباحدددث أن هدددذه النتيجدددة منطقيدددة فطلبدددة
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الكليّدددات العلميدددة هدددم فدددي غدددالبهم مدددن خدددارج أبنددداء المحافظدددة ،وال يوجدددد مدددا يمكدددن أن يقدددض فيددده الطلبدددة أوقددداتهم سدددوى القدددراءة
والتحصيل الدراسي ،وزيادة االتجاه نحو القراءة.

 .5.3نتننننائج السننننؤال الثالننننث :هددددل هندددداك فددددروق دالددددة احصددددائيا ً فددددي اتجاهددددات الطلبددددة نحددددو ارتيدددداد
المكتبة تعزى للنوع االجتماعي أو التخصص (كليات علمية ،كليات إنسانية)؟
ولإلجابدددة علدددى هدددذا السدددؤال تدددم حسددداب األوسددداط الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة لددددرجات اتجاهدددات الطلبدددة نحدددو
ارتياد المكتبة في ضوء متغيري النوع االجتماعي والتخصص ،والجدول رقم ( )6يبين النتائج:
جدول رقم ()6
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على مقياس الدراسة التجاهات الطلبة نحو ارتياد المكتبة وفق
متغيري النوع االجتماعي والتخصص
النوع االجتماعي

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذكور

3.0287

.47349

إناث

2.8590

.57636

التخصص
طلبة الكليات اإلنسانية

2.8455

.44960

طلبة الكليات العلمية

3.0300

.55785

ويظهدددددر مدددددن الجددددددول رقدددددم ( )6أن هنددددداك تبايندددددا ظاهريدددددا فدددددي المتوسدددددطات الحسدددددابية واالنحرافدددددات المعياريدددددة
التجاهدددات الطلبدددة علدددى مقيددداس الدراسدددة بدددين اتجاهدددات الدددذكور ،واتجاهدددات اإلنددداث مدددن جهدددة ،وكدددذلك بدددين اتجاهدددات طلبدددة
الكليدددات العلميدددة واتجاهدددات طلبدددة الكليدددات اإلنسدددانية مدددن جهدددة أخدددرى ،إذ بلددد المتوسدددط الحسدددابي التجاهدددات الدددذكور ()3.02
بانحراف معياري ( )0.47في حين بل متوسط اتجاهات اإلناث ( )2.8بانحراف معياري (.)0.57
وبلددد المتوسدددط الحسدددابي التجاهدددات طلبدددة الكليدددات العلميدددة ( )3.03بدددانحراف معيددداري ( )0.55فدددي حدددين المتوسدددط
الحسدددابي التجاهدددات طلبدددة الكليدددات اإلنسدددانية ( )2.8بدددانحراف معيددداري ( )0.44ولفحدددص مدددا إذا كاندددت هدددذه الفدددروق دالدددة
احصدددائيا تدددم اسدددتخدام تحليدددل التبددداين الثندددائي لمعرفدددة أثدددر متغيدددري الندددوع االجتمددداعي والتخصدددص ،والجددددول رقدددم ( )7يبدددين
النتائج.
الجدول رقم ()7
تحليل التباين الثنائي الستجابات الطلبة على مقياس الدراسة التجاهات الطلبة نحو ارتياد المكتبة وفق متغيري النوع االجتماعي
والتخصص
مصدر الخطأ

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط المربعات قيمة (ف) مستوى الداللة

النوع االجتماعي

1.855

1

1.855

7.197

*.008

التخصص

1.895

1

1.895

7.352

*.007

النوع االجتماعي * التخصص

2.433

1

2.433

9.441

*.002

المجموع المصحح

82.415

299
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ويتبدددين مدددن الجددددول رقدددم ( )7أن هنددداك فدددروق ذات دالل احصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة ( )Ά :0.05فدددي اتجاهدددات
الطلبدددة نحدددو ارتيددداد المكتبدددة تعدددزى لمتغيدددر الندددوع االجتمددداعي فقدددد بلغدددت قيمدددة ف ( )7.19وظهدددر مدددن الجددددول رقدددم ( )7ايضدددا
أن هندددداك فددددروق ذات دالل احصددددائية عنددددد مسددددتوى الداللددددة ( )Ά :0.05فددددي اتجاهددددات الطلبددددة نحددددو ارتيدددداد المكتبددددة تعددددزى
لمتغيدددر التخصدددص ،فقدددد بلغدددت قيمدددة ف ( ،.)7.35وظهدددر مدددن الجددددول رقدددم ( )7ايضدددا أن هنددداك فدددروق ذات دالل احصدددائية
عندددد مسدددتوى الداللدددة ( )Ά :0.05فدددي التفاعدددل بدددين اتجاهدددات الطلبدددة ،فقدددد بلغدددت قيمدددة ف ( ،)9.44وبدددالعودة للجددددول رقدددم ()6
نجددد أن الفددروق التددي تعددزى للنددوع االجتمدداعي كانددت لصددالح الددذكور ،فددي حددين كانددت الفددروق فددي التخصددص كانددت لصددالح
الكليددات العلميددة ،ولمعرفددة لصددالح مددن كانددت الفددروق فددي التفاعددل تددم حسدداب المتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة،
للتفاعل بين متغيري النوع واالجتماعي والتخصص .والجدول رقم ( )8يبين ذلك:
جدول رقم ()8
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للتفاعل بين متغيري النوع واالجتماعي والتخصص التجاهات الطلبة نحو ارتياد
المكتبة
النوع االجتماعي
ذكور

إناث

المجموع

التخصص

المتوسط الحسابي

االنجراف المعياري

انساني

3.0444

.31343

علوم

3.0221

.52819

المجموع

3.0287

.47349

انساني

2.6888

.47980

علوم

3.0562

.61818

المجموع

2.8590

.57636

انساني

2.8455

.44960

علوم

3.0300

.55785

المجموع

2.9574

.52501

ويظهدددر مدددن الجددددول رقدددم ( )8وجدددود فدددروق للتفاعدددل بدددين الندددوع االجتمددداعي والتخصدددص ،كاندددت لصدددالح اتجاهدددات
إنددداث الكليدددات العلميدددة وذكدددور الكليدددات اإلنسدددانية ،ويمكدددن أن يُعدددزى ذلدددك لطبيعدددة األنثدددى التدددي تددددفعها للتميّدددز واثبدددات الدددذات
ّ
قدراتهن المعرفية.
من خالل تطوير
ويمكدددن أن تفسدددر هدددذه النتيجدددة علدددى أن ذكدددور الكليدددات اإلنسدددانية كاندددت اتجددداههم نحدددو ارتيددداد المكتبدددة أكثدددر مدددن طلبدددة
الكليدددات العلميدددة وهدددذه النتيجدددة طبيعيدددة ألن طلبدددة الكليدددات اإلنسدددانية ميددددانهم ومصددددر معدددرفتهم هدددو بطدددون الكتدددب والبحدددث
عن المعرفة وال مكان سواها على خالف طلبة الكليات العلمية لوجود البديل في المختبرات العلمية والبحثية.
 .4.9نتنننائج السنننؤال الرابنننع :هنننل توجننند فنننروق دالنننة احصنننائيا فدددي اتجاهدددات الطلبدددة نحنننو القنننراءة وارتيننناد المكتبنننة
في ظل األرشفة االلكترونية؟
ولإلجابدددة علدددى هدددذا السدددؤال تدددم حسددداب المتوسدددطات الحسدددابية واالنجرافدددات المعياريدددة لددددرجات الطلبدددة علدددى مقيددداس
الدراسة في ضوء متغيري النوع االجتماعي والتخصص والجدول رقم ( )9يبين النتائج:
جدول رقم ()9
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في اتجاهات الطلبة نحو القراءة وارتياد المكتبة في ظل األرشفة االلكترونية على
مقياس الدراسة وفق متغيري النوع االجتماعي والتخصص
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النوع االجتماعي

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذكور

2.8032

.70064

إناث

3.1425

.70490

المجموع

2.9457

.72104

ويظهدددددر مدددددن الجددددددول رقدددددم ( )9أن هنددددداك تبايندددددا ظاهريدددددا فدددددي المتوسدددددطات الحسدددددابية واالنحرافدددددات المعياريدددددة
التجاهدددات الطلبدددة علدددى مقيددداس الدراسدددة بدددين اتجاهدددات الدددذكور ،واتجاهدددات اإلنددداث مدددن جهدددة) ولفحدددص مدددا إذا كاندددت هدددذه
الفروق دالة احصائيا تم
اسدددتخدام تحليددددل التبددداين الثنددددائي لمعرفددددة أثدددر متغيددددري الندددوع االجتمدددداعي والتخصددددص ،والجددددول رقددددم ( )10يبددددين
النتائج:

الجدول رقم ()10
تحليل التباين الثنائي التجاهات الطلبة نحو القراءة وارتياد المكتبة في ظل األرشفة االلكترونية في ضوء متغيري النوع
االجتماعي والتخصص
مصدر الخطأ
النوع االجتماعي

مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات قيمة (ف) مستوى الداللة
10.417

1

10.417

21.491

.000

التخصص

.330

1

.330

.680

.410

النوع االجتماعي * التخصص

3.063

1

3.063

6.320

.012

155.449

299

المجموع المصحح

ويتبدددين مدددن الجددددول رقدددم ( )10أن هنددداك فدددروق ذات دالل احصدددائية عندددد مسدددتوى الداللدددة ( )Ά :0.05فدددي اتجاهدددات
الطلبددددة نحددددو ارتيدددداد المكتبددددة تعددددزى لمتغيددددري النددددوع االجتمدددداعي ،والتفاعددددل بينهمددددا .وبددددالعودة للجدددددول رقددددم ( )9نجددددد أن
الفدددروق التدددي تعدددزى للندددوع االجتمددداعي كاندددت لصدددالح اإلنددداث ،ولمعرفدددة لصدددالح مدددن كاندددت الفدددروق فدددي التفاعدددل؟ تدددم حسددداب
المتوسددددطات الحسددددابية واالنحرافددددات المعياريددددة ،للتفاعددددل بددددين متغيددددري النددددوع واالجتمدددداعي والتخصددددص والجدددددول رقددددم
( )11يبين ذلك:
جدول رقم ()11
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على مقياس الدراسة وفق متغيري النوع االجتماعي والتخصص
النوع االجتماعي

التخصص

الوسط الحسابي
2.6048

االنحراف المعياري
.53553

علوم

2.8877

.74624

المجموع

2.8032

.70064

انساني

3.0675

.67679

علوم

3.2106

.73293

المجموع

3.1425

.70490

انساني
ذكور

إناث
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المجموع

عدد خاص – فبراير 2014

انساني

2.9436

.68608

علوم

2.9470

.74469

المجموع

2.9457

.72104

ويظهدددر مدددن الجددددول رقدددم ( )11وجدددود فدددروق للتفاعدددل بدددين الندددوع االجتمددداعي والتخصدددص ،كاندددت لصدددالح اتجاهدددات
إندددداث الكليددددات العلميددددة ،لصددددالح اتجاهددددات إندددداث الكليددددات العلميددددة فقددددد بلغددددت قيمددددة ف ( )6.320المتوسددددطات الحسددددابية
واالنحرافات المعيارية للتفاعل بين متغيري النوع واالجتماعي والتخصص.
ّ
قدراتهن المعرفية.
ويمكن أن يُعزى ذلك لطبيعة األنثى التي تدفعها للتميّز واثبات الذات من خالل تطوير

 .6التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث:
 -1زيادة التوعية والتوجيه من قبل أعضاء هيئة التدريس وكل وسائل اإلعالم بأهمية القراءة.
 -2زيادة االهتمام يربط الطلبة بالمكتبات ومصادر المعرفة ،والبحث العلمي ،بما يجعل الطلبة يقبلون على القراءة.
 -3القيام بكل ما يلزم من ندوات وورش وأبحاث علمية للتغلب على كل المشاكل التي تحول دون القراءة.

 .7المراجع
-1
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نحو استخدامها ،رسالة ماجستير ،كلية التربية والفنون ،جامعة اليرموك
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الحوامدددـدة ،محمدددد(  )2010أخطددداء القدددراءة الجهريدددة فدددي اللغدددة العربيدددة لددددى طلبدددة الصدددف الثالدددث األساسدددي فدددي محافظدددة اربدددد وعالقتهدددا
ببعض التغييـرات المحليـة األردنية في العلـوم التربويـة مجلـد 6عدد.2007 2
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Abstract
The current paper proposes a heuristic instructional system design model(ISD) for
designing online courses. The main goal of ISD model is to organize the process of designing
effective online courses or self-study materials for both higher education and K-12. The current
paper proposes a heuristic instructional system model based on Kemp's model, ASSURE Model,
and Keller's model, in addition to using the LORI instrument to evaluate the quality of the
learning objects.
Designing instructional material for Distance Learning in higher education is inherently
different than face-to-face learning. This is because of the intervention of temporal, psychological
and geographical distance between teacher and learner via a Web-based interface. The current
model introduces new strategies for designing online courses based on creating learning objects.
Using motivational strategies design is an essential part in designing these objects to sustain
learners' attention on online courses.
This paper further highlights the benefits of using this model and various challenges in
designing learning objects and incorporating several components of the model.

ملخص
 يهدف النموذج الى.تقدم الورقة البحثية نموذجا مقترحا لتصميم المقررات التعليمية والتدريبية في مؤسسات التعليم العام والعالي
تنظيم عملية التصميم التعليمي من اجل الحصول على مقررات تعليمية الكترونية فعالة قائمة على التفاعل ما بين الطالب
 باالضافة الى اداة لوريKeller's model Kemp's model, ASSURE Model :  النموذج المقترح يعتمد على.والمادة
.لتقييم العناصر التعليمية المستخدمة في بناء المقررات االلكترونيه
تصمبم المقررات االلكترونيه للتعليم عن بعد يختلف عن تصميم المقررات التعليمية للتعليم التقليدي من حيث اختالف المواقع
.الجعرافية للمعلم والطالب باالضافة الى العوامل النفسية لكالهما باالضافة الى وجود مجموعة من التداخالت التكنولوجية
 استخدام،النموذج المقترح يقدم استراتيجيات جديدة لتصميم المقررات االلكترونية باالعتماد على انشاء عناصر تعليمية
 والتي تعتبر من المبادئ االساسية في تصميمMotivational Strategies Principles استراتيجيات تصميم الدافعية
.العناصر التعليمية من اجل جذب انتباه المتعلم واستمراريته
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في نهاية الورقة البحثية تم استعراض التحديات التي تواجه استخدام النموذج باالضافة الى فوائد استخدامه مع تقديم نماذج من
.مواد تدريبية تم تصميمها باستخدام النموذج

Introduction
The rapid growth of technological and economic developments has placed a greater
demand on the higher-education system in several universities worldwide to develop effective
courses that are appropriate for e-learning. It is crucial for both student and faculty to focus on
the importance of lifelong and continuous learning to upgrade their knowledge and skills, to
inspire creativity, to think critically and to adapt to global change. Nowadays, E-learning emerges
as a result of the growth diffusion of Information and Communication Technology (here after,
ICT); this new paradigm has a huge impact on teaching and learning strategies. E-learning has
many applications in the learning process; there are a wide set of applications like computerbased learning, web-based learning, digital collaboration, and Virtual Classrooms (Shraim &
Khlaif, 2010; Cavanaugh,2001). Local Universities in Palestine seek to adopt distance learning in
some courses for many reasons some of these related to financial issues, others related to the new
policy in these institutions.
According to Picciano and Seaman,(2007); Rozgiene et al., (2008); Andersson and
Gronlund, (2009) most of the previous studies focus deeply on technological issues and not as
much as on using an instructional system design ( hereafter, ISD) based on learning objects and
motivation principles in both public and higher education. The main purpose of this paper is to
analyze and introduce an effective instructional system design that will meet the demands of an
increasing e-learning environment. This system will be used by local universities to design
effective online courses or self-study courses based on different e-learning paradigms.
Furthermore, it will be used to support students in higher education.
Implementing such a complex system for e-learning within current educational
infrastructures is no easy task, and the lack of frameworks to design effective online courses is an
immense challenge for teachers and administrators. Furthermore, there are new trends in
designing online courses related to the integrating of learning objects in the instructional design
system. I propose an Instructional System Design (ISD) model as a framework to mitigate the
aforementioned problem. The model that I propose offers teachers and administrators a full and
detailed account of the various stages required for successful implementation of e-learning. The
development of the proposed ISD model integrates a number of models already proven
successful, including Kemp's model of instructional system design, using Keller's Model, and
LORI for evaluation of the learning objects (Learning Objects Review Instrument).
In order to summarize the idea of the proposed ISD the rest of the paper will address the
following: section two will focus on the description of the model and its foundations. Section
three introduces an example of designing a learning object by using the proposed model. Finally,
the conclusion details the lessons learnt from the research.

Description of the Model
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The essential goal of the new model (Figure 1) is to draw attention how to organize full
learning activities effectively design, develop, implement, evaluate, and organize full learning
activities effectively to promote learners' performance in online courses. The current instructional
design model based on the basic components of instructional system design which are analysis,
design, development, implementation, and evaluation. The theoretical foundation of the new
model comes from the learning theories: behaviorism, constructivism, and cognitivism.
Behaviorism theory based on the relationship between the reinforcement factor,
designing environmental conditions, and stimulus & response. Those factors have a positive
influence to motivate students to learn more by this model. From the point view of behaviorist,
instructional design has five stages. These stages are analysis, design, development,
implementation, and evaluation (ADDI & E). In the first stage, analysis, instructional designer
identifies input information (objectives, goals, the characteristic of instructors, students,
materials, their environment). Instructional designer designs the strategies and learning activities
in the design phase. In the development stage, instructional developer develops instructional
materials, media, and motivational design strategies. In the implementation stage, instructor
implements learning activities. Finally, evaluator checks learning outputs. These stages will be
discussed in details in the article.
Cognitivism is interested in intellectual learning process, motivation, content and
experiences. The current model will focus in how to store the acquired knowledge into long term
memory by designing effective instructional activities. From the point view of cognitivist,
instructional design is constructed new knowledge with their prior knowledge and own
experiences. Learner should learn how to learn to solve their learning problems and how to think.
Therefore, the role of instructor is to design meaningful activities in learning environments.
Designed meaningful activities should encourage learners to construct new knowledge and store
it in their long term memory. Students will play a vital role in the discussions and collaborative
activities. The current instructional design model is interested in constructing new knowledge,
motivation, organizing, and designing meaningful learning experiences. Constructivism is
interested in personal applications.
McGriff (2001) expounds that the learning process must be concerned with the
experiences and contexts that strengthen the learner willing and enable to learn. Learners become
autonomous, become active participants, and reflect their own thought. Learners try to get their
own experience in the instructional activities.
The constructivist view of instructional design is active learning or learning by doing. For this
reason, learners should use cognitive activity to construct new knowledge. Learning environment
must represent real work activities. This environment is playing a vital role to construct new
knowledge.
The ISD model that I propose is based on four other models: Kemp's model (Figure 2),
ASSURE model (Figure 3), the Keller’s model (Figure 4), and LORI( Learning Object Review
Instrument, Appendix A). While each of these models are worthy of close attention and while I
encourage everyone to research more about them, for the purposes of having more time to
explore the current model being proposed, I will not be giving detailed definitions. Thus, to start,
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it is the current model that I will describe. My Model ( Khlaif’s Model) has different stages that
should be conducted before designing online courses. These stages are illustrated as follows
1 -Analysis Phase: Human Resources Analysis
In this phase, the development and designing teams will focus on the instructors', and
the learners' analysis. The instructional developing and designing teams will conduct the
analysis phase. Front- End Analysis (FEA) is the blueprint for creating suitable instruction. When
we conduct FEA early in the process, we will save time and money. However, FEA describes
ideal performance or instruction to meet the project requirements, and defines project
requirements, identifies problems, and identifies acceptable alternative solutions. FEA is a
process to identify the performance problem and whether a problem may be amenable to a
solution by training, or whether you need a different solution. Using FEA in the current ISD
model will help to determine the needs of prerequisite professional development or infrastructure
through using LMS or student skills development, according to the conclusions of the human
resource analysis and virtual environment Front - end Analysis will be conducted on different
levels to ensure that the problem is well identified and the proposed model will solve or mitigate
this problem. These levels are:


Instructor Needs Assessment; this will focus on ICT skills and management of online
courses by using Learning Management Systems.



Student Needs Assessment; this will focus on learners analysis, instructional goals, and
their performance assessment.



Virtual Environment analysis; this analysis will able us to know to what extent these
systems are available in a university because the implementation phase will be a Webbased delivery system.



Learning Object analysis is used to identify their characteristics and their importance in
the current ISD model.



Instructional Analysis is applied to provide the areas of instruction to be included or
omitted.

2- Design, and Development phase; this is related to selection of

rapid prototype,
objectives, media, strategies, and the motivational strategies design that are suitable for
designing and developing the material.

3- Support services will be used in order to facilitate tasks of the team in using the ISD
model. There will be many ways to facilitate their task by using emails, blogs, forums,
and social networks such as twitter and Facebook.

4- Pilot testing before implementation phase will be used in order to increase the validity of
the courses by testing them before offering to wider students.
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5- Implementation phase of the project and feedback, multimedia, and graphic interface
design for quality of messaging and navigational logic into the course.
Prototyped material is to be submitted to instructors for revision and feedback.

6- Evaluation phase: This phase divided into two parts:


Formative evaluation and Revised prototypes of the first part of ISD.



Summative evaluation, feedback and interaction to express the value of the ISD
model and online courses for both institution and students.

Example of Designing a Learning Object
According to Haughey & Muirhead (2005), learning objects are self-contained, contextindependent units. Wiley (2003) and Farrell & Carr (2007) indicated that the objectives of
integrating learning objects within e-content are to to obtain better learning resources in
instructional design and reduce the overall costs of digital resources to enhance the learning
process. Principles of motivation will be used to design the learning objects in the current model.
Using several principles of motivation will contribute to draw the attention of the learners.
Screenshots of the design learning object are provided in this article, see the figures two, three,
and four. These figures illustrated the main principles of motivation used in designing the object.
Schunk, et al (2008) define motivation as the process of goal-directed activity, which is
roused and sustained. Motivation could influence when we choose to learn, how we learn, and
what we learn. Much research shows that motivated learners are more likely to undertake
challenging activities, engage deeply, and enjoy and adopt a deep approach to learning.
Using motivation principles in e-content has many obstacles and difficulties. Now that I
have provided an overview of the various phases of the model I have proposed, I’d now like to
talk some about the ways in which this learning objective effectively motivates learners.
Motivation plays a vital role in designing suitable learning objects for integration with e-content.
According to Keller (2010), motivation design refers to the process of organizing resources and
procedures to evoke differences in motivation. Keller (2004) stated:
In brief, we can say that in order to have motivated students, their curiosity must be
aroused and sustained; the instruction must be perceived to be relevant to personal values
or instrumental to accomplishing desired goals; they must have the personal conviction
that they will be able to succeed; and the consequences of the learning experience must
be consistent with the personal incentives of the learner. (pp. 6–7)
Merrill (2002) and Keller (2008) illustrated how the first principles of learning motivation
can be incorporated into several examples of designing e-content, which is based on learning
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objects. They describe the motivational design process, including its expansion to include selfregulatory strategies.
Keller (2008), Merril (2002), Churchell (2009), and Schunk et al(2008) indicated that
learning objects have impact on drawing learner attention, creating the relevance of the
instruction to learning styles and learner goals, constructing confidence in regard to personal
responsibility for outcomes, realistic expectations and, or making the instruction satisfying by
managing learners’ intrinsic and extrinsic outcomes.
Many strategies have been used in designing the learning object to gain learners'
attention by using such things as different types of fonts, animation, and graphics. These tools
could draw the attention of the target audience and encouraged them to participate in the
activities of online courses (Corno,2001; Chang & Lehman, 2002). The big challenge after
gaining attention and building curiosity among learners is how to sustain them. The best solution
of this issue is through using variability strategy. Keller & Suzuki (2004); Chan (2009); Keller
(2008) indicated that in the current learning objective, font types, colors, and graphics are
different from slide to other slides in order to sustain their attention. It is important to introduce
changes of design at different levels of arousal and vary one's approaches.
Designing learning objects by using some motivation principles attempts to build
confidence that they will succeed in mastering the learning task beyond designing the learning
object. Confidence is achieved by helping students construct positive expectancies for success
and then experience success under conditions where they attribute their accomplishments to their
own abilities and efforts rather than external factors such as luck or task difficulty (Keller, 2008).
Using testimonial video clips to encourage learners will be helpful to build confidence; therefore,
this principle used in different phases of designing the learning object.

Benefits and Challenges of Khlaif’s Model
The model will serve as both a systematic and a heuristic approaches to design
professional development programs in the universities. These programs fulfill the commitment of
the universities to integrate online courses with their new trends. The model will take into
account the existing resources, and skills of the target audience. The proposed ISD model will
work as a framework to mitigate the aforementioned problem in the introduction section. The
nature of the problem is due to lack of a framework for designing online courses. Hence, the
solution proposed in this paper is an instructional development model (ISD model). Therefore, it
appears to be the best way to address the deficiencies in skills and knowledge of designing online
courses.
The main challenges of Khlaif’s model is the incorporating between the motivational
strategies design and the instructional strategies. These strategies have essential roles to draw the
attention of the learners and to sustain it on online courses. Despite this challenges the model’s
pros outweigh its cons.
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Conclusion
The current paper attempts to demonstrate a variety of ways in which learning objects
and motivational design strategies can be incorporated systematically into the design and
delivery of instruction in distance learning. In some cases (Keller, 2000) the process has become
efficient enough for even the busiest of faculty to integrate within their course planning activities.
We need many more studies on the topic, especially exploring the incorporation between
several models to ensure that we will get appropriate outcomes which will have a positive impact
on the performance of the learners in distance education. However, the current model begins such
an endeavor by providing detailed accounts for how teachers and administrators might begin
implementation. In conclusion, both previous research and new development in the field of
instructional design illustrate the validity of learning objects when combined with a systematic
design process based on instructional system design and motivational principles.
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Figure 1
The Proposed Model
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Fig 2 Kemp's Model
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Fig 4 Keller's Model (ARCS Model)

Keller, J. M. (2010). Motivational Design for Learning and Performance 2nd Edition. New York
: Springer
Appendix A: LORI Instrument
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Abstract
A twitter allows users to rebroadcast specific tweets. Re-tweets play a role in
introducing new connections to a social network, and giving a feedback that his/her
tweet is interesting. Since there are users who do not follow an individual organization
may see re-tweets of their tweets and eventually re-tweet which means he/she is
interesting of the organization tweet status. This Research is representing the relations
between re-tweeter users for a random set of tweets for politician user (Dr_alqarnee) in
Saudi Arabia. In addition, drawing the hidden relations between users and representing
who are the most influential users and how information diffuse via re-tweet across the
network. An analysis based on data collections of Twitter tweets, a java application by
using a twitter application program interface (API) has been developed to collect a
random set of data of tweeters and re-tweeters, and their followers. The results were
represented by using Graph visualization tool (Gephi).
Keywords: Social networks, twitter, re-tweet, API, Graph visualization tool, Java.

تحليل وتمثيل نشاط إعادة التغريده في تويتر
ملخص
لقد غيرت ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت طرق االتصال وتلقي المعلومات ومشاركتها بين الناس وكان الويدب  2إحددى
ثمار هذه الثورة من تقديم أسلوب جديدد لتقدديم خددمات الجيدل الثداني مدن االنترندت ،وكاندت الشدبكات االجتماعيدة أبرزهدا .ويدرى
الباحث أن موقع تويتر من أهم المواقع االجتماعية .وهو موقع أخدذ أسدمه مدن مصدطلح (تويدت) الدذي يعندي (التغريدد) ،ويسدتخدم
تقنية التدوين القصير بحد أقصى  140حرف و يسمح الموقع لمشترك بالتواصل مع أعضاء شبكته بشكل دائدم ومجداني .وأصدبح
موقع تويتر ساحة االلكترونية تتيح للماليين المشاركة فيما بينهم .ويرى بعض المستخدمين أن مدى تأثير وأهميدة التغاريدد تقداس
بعدد المتابعين الذين أعادوا تلك التغاريدد فدي الصدفحة الرئيسدة لمشدترك .و يدرى الباحدث أن مقيداس أهميدة التغاريدد فدي الصدفحة
الرئيسة ليس دقيقا وكافيا ،لوجود معدايير وحسدابات أخدرى تضداف لتحديدد مددى أهميدة وانتشدار التغاريدد بدين المشدتركين بطدرق
أكثر دقة ،وذلك من خالل تحليل العالقات الخفية بين المتابعين الذين يبدون أهمية لتغاريد وليسوا مشتركين في الصفحة الرئيسدة.
فدراسة الشبكات ودوائر العالقات بدين المسدتخدمين كمدا رأيندا لهدا أهميدة كبيدرة .معرفدة سدلوك المسدتخدمين فدي مجتمدع تغريددي
معين.ولقد قام الباحث بتحميل تغاريد عشوائية من موقع عائض القرني في المملكة العربية السعودية لمدة أسبوعين ،ولقد احتدوت
هذه العينة على جميع المتابعين الذين أعادوا نشر تويت معين وأيضا متابعيهم الذين أبددو اهتمدام بتلدك التغريدد مدن خدالل نشدرها
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 وقدد تدم جمدع هدذه البياندات مدن خدالل تطدوير تطبيدق، رسم العالقات الخفية بين المسدتخدمين، باإلضافة إلى ذلك،أيضا لمتابعيهم
.بواسطة لغة برمجة جافا لجمع البيانات وتحليلها باستخدام أداة تمثيل البياني
. تمثيل البياني، جافا،تويت، تويتر، الشبكات االجتماعية،2  ويب:كلمات الجوهرية

1. Introduction
The Web has undergone drastic changes in the last 10 years as it transitioned from a location that
users would visit to retrieve information posted by a small group of content experts (Web 1.0), to
a read-and-write platform (Web 2.0) that enables content contribution, sharing, remixing and
participatory practices (Greenhow and Robelia,2009). The Social networks are the most famous
of the social media, it allows users to share and communicate in deeper ways than many of the
other social media platforms. Which Integrate other social media components into their design,
e.g. a person's social network page may contain a place for friends to write notes, a blog, media
such as videos and photographs, as well as private-messaging and instant-messaging capabilities
(Boyd and Ellison, 2008). Twitter is the first and currently the most widely used micro-blogging
platform. It started on 2006 as the first famous a social networking site that asked users to answer
the question “What are you doing right now? Users could answer updating 140-character
messages that people who follow them (Honeycutt and Herring, 2009). Twitter is based on Web
2.0 technology service with social network features. Others consider Twitter to be a microblogging platform (Ebner and Lienhardt, 2010). Twitter is micro-blog is a service that allows
users to write brief text updates (140 characters in the case of Twitter) from mobile devices and
personal computers and publish them on the Web (Oulasvirta and Lehtonen, 2009). Twitter
service has many features and roles such as ability to tweet, re-tweet another user's post. Twitter
is used for an organization, including education system, companies, political organizing in order
to spread their propaganda, promotion, conversations, Important update to their follower. There
are many benefits of re-tweet and they are:
 Re-tweets provides more value than tweets for your followers.
 Re-tweet lets users share the best posts from other twitter users, it is a way that you are
filtering the wide range of information posted on twitter and identifying what is most
relevant and informative for your audience.
 Increase your exposure, when you re-tweet another user’s post, they are likely to take
notice and reciprocate by re-tweeting your posts, giving you more exposure. When they
re-tweet your content, it goes to the newsfeed of all their followers.
In recent years many organizations, global companies and individuals are being very interested in
using twitter and how they find the interest in sharing their business information, promotions and
their ideas. Also the popularity of twitter is daily increasingly. Our understanding of re-tweeting
message gives us the insight into creating a more accurate way to predict which twitter users can
best broadcast a message to others.
This research shows how we could draw the hidden relation between twitter users; in order to
helps us to realize if our message is importance for other user, who is not following our page.
With the aim, we have first gathering data from specific twitter page in order to download data
from twitter we have developed java application by using API, we have crawled more than
20,000 re-tweeters of tweets then we began with analysis process and studied the distribution of
users, their followers and the relations between them. The analysis process helps us to find the
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tweet and re-tweet relationships between users. Finally, it is very important representing the hidden
relationships between re-tweeters and how they become very apparent, in order to represent hidden
relations visualization tools, that lead us to say sometimes they are completely hidden without
visualization. Moreover, visualization inspires us. For instance, when you look at a graph you realize
what is really going on in your twitter web page.

2. Theoretical background
2.1. What is Twitter?
Twitter is an Internet social network and micro-blogging platform with both mass and
interpersonal communication that allows users to send short messages, called tweets, to other
people called followers. Users usually use Twitter for updating their daily activities, information,
and news with their friends.
2.2. What is twitter user?
The starting point of using a twitter platform is to create a twitter profile. Twitter gives you
authentication to start tweeting and communicate with the rest of the world. Twitter Profile has
the following common attributes: User ID Username and screen name. URL of the user, Profile
Image, Number of tweets, Created date of the account, The location of the user, Followers
number, The language of the user.
2.3. What are tweets on twitter?
Twitter asks users to answer the question "What is happening?" in only 140 text characters. This
response is known as a "tweet". According (Sakaki, et al., 2010) tweets is a social sensors of realtime events. In additional, a tweet from a particular user is seen initially by anyone that follows
their account. Tweet has the following attributes:
 Text: The body text of the tweet.
 Id: The unique id of the tweet.
 Author: The author of the tweet.
 Re-tweeted: A Boolean variable indicating if this is a re-tweet.
 Coordinates: Co-ordinates the tweet originated from (if available).
 Followers: The number of followers the user has.
 Following: The number of users that the user follows.
 Place: Geo information, (place name, bounding box).
 Created at: Timestamp the tweet.
2.4. What are followers on twitter?
One of the most important features of twitter is followers. We can defined the followers are the
people who have agreed to receive your Tweets through Twitter. When you login in Twitter you
can review your main page and basic info, such as the number of people who is following your
profile.
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2.5. What is re-tweeted tweet on twitter and Graph Visualization?
Re-tweeting is an important action which knows a (behavior) on Twitter, indicating the behavior
that user's re-post status of their friends. Therefore, a Re-tweet is a re-posting a tweet of someone
else. Twitter's Re-tweet feature helps you and others quickly share that tweet with all of your
followers, usually users forward a message if they are interested for the tweets. The number of retweets for a certain tweet is a measure of the twee's popularity and the Graph visualization is a
way of representing structural information as diagrams of abstract graphs and networks. It has
important applications in networking, bioinformatics, software engineering, database and web
design, machine learning, and in visual interfaces for other technical domains.

3. Methodology:
3.1. Research design
In order to collect a required data from Twitter, we have developed a java program by using Java
Library which is Twiteer4J Library, Twitter developer website offer us an application to use
twitter APIs with full authorization. The program was running more than two weeks by sending
queries to Twitter's APIs with 350 queries per hour of crawling users id , their followers, the retweeters and their followers lists based on random set of tweet, then store the data in serialization
java file. In order to analysis our data, all data stored in MySQL database, then representing the
relations in graphs by using Gephi visualization tool.
3.2. Data sources
The data were collected by using a free sources technology sources. The Twitter API was used to
retrieve lists of user tweet, re-tweet and their follower, all of our sample tweet, re-tweet and their
followers were collected from a Saudi Arabia figures. All data were collected from 5 July 2013
till 20 July 2013. In our Research we have collected 11,020 users, collected 1,368,432 followers
and crawled 20,000 re-tweeters of tweets of random tweets statues. The analysis process required
in order to find the tweet and re-tweet relationships between users and store them in MySQL
Database.
3.3. Data collection
The collection process was performed as follows
 Sending the queries to Twitter‟s APIs then a twitter allows us to send up to 350 queries
per hour.
 Parsing the returned results (messages) to find the users who posted these Messages and
find their tweets (messages) and get the messages IDs.
 Parsing the returned results (messages IDs) and getting all re-tweeter users for these
tweets.
 Crawling the follower's lists of the users we found in Step 2 and step 3.
 Crawling the messages these users have posted. Twitter allows us to collect the most
recent messages for each user.
 Finally Store the results in serialization java file.
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3.4. Analysis Process:
After we got the required data, we start applying our analysis steps. Therefore, nodes are twitter
users who did re-tweet for tweets of other users and the edges are the connections between users.
Thus, edges have directions. For example, if node A re-tweet node B, there will be an arrow
pointing from A to B. Therefore, node A has one out-degree and user B has one in-degree. The
sizes of the nodes are defined as the level of In-Degree. For example, if node A has more indegree than node B, node A will have a larger node size. The importance is a node which has
many in-degree, this node influential other nodes. The table 1 shows the sample data.
Dataset

Users

Followers

Re-tweeted

Political of Saudi Arabia

11,020

1,368,432

20,000

Table 1: Sample data

4. Implementation:
4.1. Data Collection
Twitter data is acquired in real-time via twitter streaming API. Twitter developer website allows
us to create authentication application to use Twitter API. After getting authentication
application, we use Twitter4J library in our java application for sending queries and collecting
data by its methods.
4.2. Methods used:
 GetUserTimeline(): Returns the 20 most recent statuses, including retweets, posted by the
authenticating user and that user's friends.
 GetRetweetedByIDs(): Show user ids of up to 100 users who re-tweeted the status
represented by id.
 GetFollowersIDs():Returns an array of numeric IDs for every user the specified user is
followed by.
 GetRetweetedStatus(): Re-tweets a tweet. Returns the original tweet with re-tweet details
embedded.
4.3. Data Collection problems:
Our study requires data collection from twitter social network, which presents a number of
problems. And these problems are:
 Twitter4J methods have default value for retrieving data
 APIs are rate limited in terms of request which implies slow crawling time,
 APIs are sometimes down,
 The re-tweet ids are changed during re-tweeting process between users.
4.4. Solving Data collection problems:
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Since Twitter4J methods have default value for retrieving data, and we are need more result than
the default value. Therefore, a paging method was developed in order to retrieve more result than
default value. For second problem of limitation number of request between each request we set
23 second by using Thread. Sleep (23000) between each request. Third problem the twitter API
sometimes down when this error occur we set 2 minutes by using Thread. Sleep (1200000) in
order to solve the request problems and time for a application to start again from the last check
point. Four problems each re-tweet get a new ID. Therefore, maybe we will lose trace the tweet.
Therefore, we use a method in Twitter4J get the source ID of the tweet.
4.4.1. Pseudocode of Data collection:
4.4.1.1. Get the tweets of a user:
 Input Parameters: user id.
 Returns: list of tweets id(s)
 Begin:
 Initialize tweetsIDs list with the tweets of the input user id
 List Tweets
 Sleep(23000)
 Foreach tweet in tweetsIDs
 Begin:
 Tweets.add(tweet id)
 End;
 Return Tweets.
 End.
4.4.1.2. Avoid collecting same data for same tweet:
 Input Parameters: tweet id
 Returns: Boolean, true if the tweet id exist , false otherwise
 Begin:
 List tweets;
 Foreach user in users
 Begin:
 Tweets.add(user.tweetID);
 End;
 If ( tweet id is in tweets)
 Return true;
 Else
 Return false;
 End
4.4.1.3. Avoid collecting same data for same user
 Input Parameters: user id
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Returns: Boolean, true if the user id exist , false otherwise
Begin:
List users;
Foreach user in users
Begin:
Users.add(user.userID);
End;
If ( user id is in users)
Return true;
Else
Return false;
End

4.4.1.4. Get the followers for a user
 Input Parameters: user id
 Returns: list of followers id(s)
 Begin:
 Initialize followerIds list with the followers of the input user id
 List FOL;
 Sleep(23000);
 For each follower in followerIds
 Begin:
 FOL.add(follower id);
 End;
 Return FOL;
 End
4.4.1.5. Get re-tweeters for a specific tweet:
 Input Parameters: tweet id
 Returns: list of retweeted id(s)
 Begin:
 Initialize re-IDs list with the retweeted users of the input tweet id .
 List FOL;
 Sleep (23000);
 Foreach retweeter in retweetedIDs
 Begin:
 FOL.add(retweeted id);
 End;
 Return FOL;
 End
4.5. Analysis Process
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Firstly, the relationships between users are required. For each user who has a relation between
other followers, a relation between them as id1 → id2 must created. Secondly we count the
weight for each relation, for example if the relationship between id1 → id2 has repetition more
than one time the weight between users increased.
4.5.1. Analysis Process Method
 Input Parameters tweet id
 For each re-tweeted user
 Begin:
 For each follower of the re-tweeted
 Begin:
 If(the follower id exists in the re-tweeted users list)
 Begin:
 Initialize new weight class object
 Relation. add(re-tweeted user id);
 Add the re-tweeted user id and the follower id to the weight class object
 Add the weight object to userwe
 End
After getting the relation, the weight for each relation must calculate and count. The table 2
shows how many edge re-tweet between users.
weight
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Edge
485960
3318
2290

1314
760
325
95
48
32
16

Table 2: Lists of weight

4.6. Data results
As mentioned above, our goal is to represent analysis process steps in visualization graphs. Data
analysis was performed to provide an overview of the available dataset. We got the relations
between users then the weight and stored the data in MySQL database. By using Gephi tools we
could do some experimental.
4.6.1. Representing the experiment of 24286 nodes and 66870 edges
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The figure 1 shows the red edges are followers and blue edges are re-tweets when the user retweet a tweet of a user, there is a relationship created between these two

Figure 1: Representing the results by using Gephi visualization

4.6.2. Representing closed snapshot of the outputs graph
The figure 2 shows the user ID 219255067 re-tweeted a tweet of another user and then a new
relationship was created, the red arrow representing the relationship and then some of these users
have re-tweeted this tweet which is red edges.
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Figure 2: Representing a snapshot of one node.

4.6.3. Representing the weight of edges in graph
The figure 3 shows the re-tweeters are represented by red edges and red nodes, the weight
indicate us that these relationships with dark and its weight more than two are strong. Which it
means the user re-tweet another user tweets many times and that's lead us the strength of the
relation increased.

Figure 3: Representing weight of the edges.

4.6.4. Representing the strength relation between users
The figure 4 shows the weight of edges represents the strength of relationships between some
users.
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Figure 4:The weight of edges represents

4.6.5. Representing how information spread via re-tweets
The figure 5 shows we can see the re-tweeters clearly and their behavior through re-tweets and
how information spread via re-tweets.

Figure 5: The re-tweeters behavior.

5. Conclusion and future works
Twitter’s importance stems not only from its high traffic ranking, but also the amazingly rich
structure it provides and real-time information it makes available. This research shows how
message flows and re-tweet in network, how these graph could help the original twitter page
monitor to see the graph in easy way in order to help for any future decision by understand who is
exactly is following, interested with their tweet and show who are interested for their tweet even
if they are not in original page. For example by looking for the user id 219255067 is not in their
original page, but this user shows he/she is interested with their tweet. Which is meaning his/her
or their status is very important for many people.

6. Future works:
Finding re-tweet and generating visualization graphs is a very time consuming process and our
analysis was on simple data. In the future, we would like to expand our data collected. Therefore,
the results can be improved by obtaining more details graphs and apply another analysis process
in order to distinguish between users such as gender, geographic location.
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ملخص
تستعرض الدراسة الحالية تقديم إحدى التوجهات الحديثة في التعليم العالي والمتمثلة في المقررات الجماعية العامة المباشرة
( ) MOOCsوجدوى توظيفها في مؤسسات التعليم العالي في ضوء جودة التعليم وحرية االستخدام .فتتناول ضرورة تفعيل دور
التكنولوجيا في رفع مستوى جودة التعليم العالي والحاجة الملحة لذلك نظراً للتغيرات المجتمعية الحالية .وتستعرض األسس
النظرية التي اعتمدتها هذه المقررات وانعكاساتها على جودة التعليم العالي .وقد أبرزت الدراسة الحالية الجوانب المتعلقة
بالملكية الفكرية لهذه المقررات بالنسبة لكل من المعلم والمتعلم والمؤسسة التعليمية .وأخيرا تناولت جدوى توظيف المقررات
الجماعية في مؤسسات التعليم العالي في الموطن العربي .وخلصت الدراسة بالعديد من التوصيات من بينها تشجيع المؤسسات
التعليمية على االنفتاح على المقررات الجماعية العامة المباشرة واالستفادة منها من خالل عقد الندوات والمحاضرات وورش
العمل للتعرف عليها و التنسيق والتعاون بين مؤسسات التعليم ومؤسسات الدولة لدعم تصميم ونشر هذا النوع من المقررات
وتدريب المعلمين في المؤسسات التعليمية على استراتيجيات تصميم وتطوير هذه المقررات.
Abstract
The study reviews one of current teaching trends in higher education namely; Massive Open
Online Courses (MOOCs) and the feasibility of employing them in institutions of higher
education in the light of the quality of education and freedom of use. It highlights the necessity of
activating the role of technology in raising the quality of higher education and the urgent need for
that because of the current societal changes. And reviews the theoretical foundations adopted by
this type of courses and their impact on the quality of higher education. The current study has
highlighted the intellectual property - related aspects of these courses for both the teacher and the
learner and the educational institution. And finally addressed the feasibility of employing
MOOCs in higher education institutions in the Arab homeland. The study concluded with a
number of recommendations, including encouraging educational institutions to be opened to
MOOCs and take advantage of them through seminars, lectures and workshops and to work
collaboratively to support the design and deployment of this type of courses and training of
teachers in educational institutions on strategies of design and development of these courses.
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الكلمات الجوهرية
المقررات اإللكترونية المجانية ،دمج التكنولوجيا في التعليم العالي ،التعلم اإللكتروني ،التعليم المستمر.

مقدمة
إن الدور الريادي الذي تلعبه مؤسسات التعليم العالي في بناء المجتمعات ورفدها بالكوادر المؤهلة البناءه جعلها ملزمة
بمواكبة التطورات االجتماعية السائدة التي عادةً ما تنتج عما نشهده من انفجارات معرفية وتكنولوجية وسكانية .وقد ألزم ذلك
هذه المؤسسات التعليمية بضرورة االنفتاح على مجتمعاتها والبحث عن افرازات هذه االنفجارات والعمل على تقديم الحلول
المناسبة لها ،بل والتنبوء لما قد يحدث واالستعداد القتراح الحلول .فنجد الدول المتقدمة خالل العقدين الماضيين تتسارع في
التحول من دول صناعية إلى دول تبني اقتصادها على المعرفة ومجاالتها الحديثة كتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية
والعوالم االفتراضية ...وغيرها من المجاالت من أجل مواجهة قضايا اجتماعية حديثة نتجت عن الزيادة الهائلة في أعداد السكان
كالبيئة والعمالة والهجرة وغيرها.
إضافة إلى ما سبق ،فإن التحول المجتمعي الحالي فرض على مؤسسات التعليم العالي إعادة النظر في نهجها الحالي
وما تقدمه من برامج دراسية في مختلف التخصصات .فلم يعد االهتمام بأعداد الخريجين قائما ًً بل أصبحت فرص العمل
مفتوحة فقط أمام ذوي التأهيل العالي من هؤالء الخريجين .إن هذا التأهيل ال يتم من خالل إكساب هؤالء الخريجين المهارات
والمعارف الخاصة بمجال التخصص فقط ،وإنما يجب أن تتوسع لتشمل المتطلبات المختلفة التي يفرضها سوق العمل الحالي
كمهارات التطوير الذاتي والعمل التعاوني وحل المشكالت واتخاذ القرار وغيرها من المهارات التي أصبحت تعرف باسم
مهارات القرن الحادي والعشرين ( .)21st Century Skillsإن إكساب الخريجين مثل هذه المهارات يضمن لهم الكفايات
الالزمة للدخول إلى سوق العمل وممارساته المهنية بثبات ،إضافة إلى فرص التطوير المهني المستمر أثناء الخدمة.
فرض ذلك كله على المؤسسات التعليم العالي ومراكزها البحثية أن توجه اهتماماتها نحو تفعيل دور قطاع تكنولوجيا
المعلومات ومصادر المعرفة من أجل اتاحة االستخدام والوصول لالستفادة مما توصلت إليه االنسانية من معارف لجميع
القطاعات المجتمعية بشكل رسمي من خالل برامج دراسية تطرحا مؤسسات التعليم العالي في برامجها الدراسية أو بشكل غير
رسمي تساهم هذه المؤسسات في بناء وتصميم برامج خاصة بالتعليم المستمر ( )Continuous Educationوالتعلم مدى
الحياة ( .)Life Long Learningوقد دعم هذا التوجه المنافسة المتزايدة بين هذه المؤسسات محليا ودوليا في تقديم أفضل
البرامج التعل يمية وأكثرها مواكبة الحتياجات السوق العالمي مستفيدة من التطورات التكنولوجية المتالحقة على صعيدي
البرمجيات ( )Softwareوالتجهيزات ( .)Hardwareوقد دعمت هذه المنافسة ظهور اتجاهات حديثة نحو االنفتاح علميا
وتكنولوجيا على المجتمعات ،ومن بين هذه االتجاهات ظهور البرامج مفتوحة المصدر( )Open Source Softwareوالنشر
متاح الوصول ( )Open Access Publishingوالمصادر التعليمية المفتوحة ( . )Open Educational Resourcesكان
هدف التوجه نحو تطوير ونشر المصادر التعليمية المفتوحة توفير مصادر تعليمية عالية الجودة لكل من المعلم والمتعلم مجانا
ولمن يرغب .وظهر العديد من المؤسسات والهيئات الداعمة والراعية لهذا النوع من المصادر على مستوى العالم .فعلى سبيل
المثال ال الحصر فقد انضم لمبادرة المناهج التعليمية المفتوحة (  ) Open Course Wareفي معهد ماساشيسوتي التكنولوجي
( )MITالعديد من المبادرات والجمعيات الداعمة التي ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة أعداد المصادر التعليمية فيها ،حيث بدأت
في العام  2002برفع  50مقررا على صفحات موقعها على الشبكة العنكبوتية لتصل إلى  2150مادة تعليمية لمقررات مختلفة
مسجلة حوالي  125مليون زيارة لهذه المقررات انضم.
ِ

أهمية الدراسة
نظرا لما تلقاه التوجُهات الحديثة للمصادر التعليمية المفتوحة من اهتمام على الصعيد الفردي وعلى صعيد المؤسسات
والدول فإن البحث فإن البحث الحالي واحدة من هذه المصادر وهي المقررات الجماعية العامة المباشرة Massive Open
) ،)Online Courses, MOOCsوالتي اعتبر تقرير ) (New Media Horizon 2013أن هذه المقررات أحد أهم
تطورين ناشئين في تكنولوجيا التعليم جنبا ً إلى جنب مع األجهزة المحمولة ،والتعرف على الجوانب المختلفة لهذه المقررات
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وتقديم مفهومها لمؤسسات التعليم العالي العربية والتربوين فيها سيسهم في الرقي بهذا القطاع المجتمعي الهام والنهوض بأدائه
من خالل استعراض التجربة الغربية في هذا السياق .لذلك تأتى هذه الورقة بعنوان:
" فلسفة المقررات الجماعية العامة المباشرة وجدوى توظيفها في مؤسسات التعليم العالي في ضوء جودة التعليم وحرية
االستخدام "

محاور الدراسة
تتضمن هذاه الدراسة العديد من المحاور وكما يأتي:


عرض دواعي التجديد التربوي في المؤسسات التعليمية.



بيان فلسفة المقررات الجماعية العامة المباشرة وأهميتها والحاجه إليها.



عرض األسس النظرية التي تعتمد عليها هذه المقررات.



عرض تصنيفات المقررات الجماعية العامة المباشرة



مناقشة انعكاسات هذه المقررات على الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي



إلقاء الضوء على المسئولية األخالقية وحقوق اآلخرين الخاصة بهذه المقررات



بيان جدوى توظيف هذا النوع من التعليم في مؤسسات التعليم العالي العربية.

 .1دواعي التجديد التربوي في المؤسسات التعليمية.
يعتبر مفهوم التجديد التربوي من الفاهيم الشائعة التي يتداولها العديد من التربويين وصانعي القرار على مختلف
المستويات نظراً ألهمية التطوير والتحديث في المنظومة التربوية من أجل حل المشكالت التي تعترض سبل نجاح هذه المنظومة
وتعيق تحقيق أهدافها .وبالتالي فإن التجديد التربوي ال يقتصر على حقبة زمنية معينة أو خطة تنموية محددة وإنما يعتبر عملية
مستمرة مرتبطة بالمتغيرات المتالحقة في شتى المجاالت المجتمعية .وقد أوضح المفكر العربي علي فخرو ( )2003في إحدى
مقاالته أن التجديد التربوي ال يعني األصالح التربوي الذي يتطلب تغيرا شامال وجذريا في مكونات العملية التربوية كجزء من/
وفي خط متواز مع تغيرات مجتمعية كبرى تتطال السياسة واالقتصاد وكل العالقات االجتماعية والثقافية ...وإنما إحداث
تعديالت ،تتراوح بين صغيرة وكبيرة ،جزئية وشامله ،في الجوانب الفنية واإلدارية والمعرفية للعملية التربوية .وبالتالي فإن
التجديد التربوي يجب أن يهدف إلى الوصول إلى ممارسات تربوية أكثر كفاءة وفاعلية في حل المشكالت وتلبية حاجات
المجتمع واإلسهام في تطوره.
لقد أشار العديد من التربويين والمهتمين بقضايا التطوير التربوي في الوطن العربي إلى أن حالة المنظومة التربوية
العربية في ظل التطور العلمي والتكنولوجي الذي نشهده منذ عقود من الزمن ال ترقى إلى المطلوب وال تلبي الطموح (علي،
 1994ملكاوي 2007 ،مراد  .)2009وقد أشار علي ( ،)1994إلى أن توافر الموارد الطبيعية والمادية ال يغني عن إعداد
األجيال القادرين على مواجهة التحديات الحالية والمتوقعة وأن هذا اإلعداد منوط بالمنظومة التربوية ،فهي المشكلة وهي الحل
على حد تعبيره .وقد أكد ملكاوي ( )2007على مسؤولية المنظومة التربوية في إعداد األجيال القادرين على استيعاب تطورات
العصر والتعامل معها وقيادة التغير نحو التقدم والنماء.
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إن ما نتج عن اإلنفجارات الثالث العلمية والتكنولوجية والسكانية ألقى بظالله على المنظومة التربوية وجعلها عاجزة
عن مواجهة إفرازات هذه االنفجارات بوضعها التقليدي الذي بني قبل عشرات السنين .أضف إلى ذلك ذلك أدى ظهور بعض
األفكار المبنية على ظاهرة العولمة كعولمة االنتاج وما نتج عنها من انعكاسات على المنظومة التربوية ومخرجاتها ،ناهيك عن
األزمات والمشاكل االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تعاني منها المجتمعات األقل حظاً .كما أن االنتقال من العصر
الصناعي الم عتمد على المواد الخام ورأس المال إلى عصر المعلومات واالتصاالت الذي تعتبر المعرفة األساس في اقتصاده،
كل ذلك أوجد ضرورة في إعادة النظر في المنظومة التربوية ومؤسساتها التعليمية.
يتمثل عجز المنظومة التربوية في تدني مستوى أداء المعلمين داخل الحجرات الدراسية من أجل التصدي للتحديات
ومواجهتها من خالل تمكين المتعلمين واكسابهم المهارات والكفايات الالزمة لمسايرة مجريات األحداث المعاصرة .يشير
الصيداوي (في األمين  ) 261 :2005،إلى أن "المعلمين إجماال عاجزين حاليا عن تطبيق طرائق التعليم والتقويم السيما
استراتيجياتهما ا لكبرى مثل :التعلم التعاوني ،والتعلم االتقاني ،والتقويم التشخيصي ،والتكويني ،واألدائي ،والحقيقي ،بكفاءة
ومرونة :فضال عن افتقارهم مزايا اخرى الزمة للتطوير التربوي بمفهومه الشامل ،الذي يؤدي إلى حصول التعلم المنشود
إنمائيا ً وتكاملياً ،بالنوعية المرغوب فيها ." ،ولكي يتم ذلك ،بحسب األمين" ،ال بد من تغير معظم اهتمامات المعلمين والموجهين
والمشرفين وسائر المسؤولين التربويين ،ومواقفهم واتجاهاتهم وقيمهم التي يعملون بموجبها ....وهذا يعني بقاءهم جميعا ً مفكرين
متعلمين طول حياتهم المدرسية ،شرط أن يكون هذا التعلم متطوراً باستمرار ومتكامالً نظريا وعملياً" .وهذا بالتأكيد من شأنه
رفع كفايات المعلمين المهنية وتحسين أداءآتهم التدريسية مما ينعكس إيجابا ً على الطالب وعمليات إعداده لمواجهة متطلبات
الحياة في هذا العصر.
ولكي تكلل جهود التجديد التربوي بالنجاح وتحقق الهدف منها البد من أن ترتبط ارتباطا ً وثيقاً بالواقع سوا ًء على
مستوى المدرسة أو المجتمع وكذلك البد من أن يكون القائمين عليها من ذوي الشأن المحلي حيث أن " التجديدات التي يكون
اعتمادها على موارد خارجية وأشخاص آخرين تكون فرصها في النجاح أقل من غيرها  ....وأن التجديدات التي تتضمن
االبتعاد كثيراً عن واقع الممارسات الحالية وواقع الثقافة المدرسية تكون فرصها في النجاح أقل " (ملكاوي.)2003:45 ،
واعتماداً على نتائج البحوث أوصى ملكاوي بأن تأخذ برامج التجديد منحنىً تطورياً في التغيير ( )Evolutionaryبدالً من
المنحنى الثوري ( .)Revolutionaryفالمعلمون يحققون نجاحاً أكثر ويتعرضون إلحباطات أقل عندما يمارسون التغيير
بالتدرج خطوة بعد أخرى على حد زعمه.

 .2فلسفة المقررات الجماعية العامة المباشرة وأسسها النظرية.
يشير العديد من التربوين على ان االنفتاح والمشاركة هما السمتان األبرز للتعليم في العصر الحديث .فالتعليم هو عملية
مشاركة للمعرفة وليس استحواذاً لها أو التكتم عليها .فقد ظهر في بداية القرن الحالي اتجاه تأسس على العديد من المحاوالت
لبعض المؤسسات التعليمية لتيسير عملية الحصول على المعرفة لمن يريدها وهو المصادر التعليمية المفتوحة ( Open
 )Educational Resourcesوهي عبارة عن مواد تعليمية رقمية تقدم مجانا دون شروط للمعلمين والطلبة الستخدامها واعادة
استخدامها في عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي .وقد تم تبني هذا المصطلح في منتدى اليونسكو في العام  2002حول أثر
المناهج التعليمي في مؤسسات التعليم العالي في الدول النامية ( . )Wikipediaويشمل هذا النوع من المصادر بحسب
( ) OECD, 2007الوثائق والوسائط والبرامج واإلجراءات المفيدة للتعليم والتعلم والتقييم والمتاحة للجميع ألي غرض دون
معيقات .ومع التزايد الهائل لهذه المصادر ووفرتها وكذلك توجه العديد من الجامعات كجامعة ماناسوشيتي وجامعة كاليفورنيا
وجامعة فلوريدا وجامعة رايس وجامعة أوتوا وجامعة مومبي وكذلك المؤسسات والجمعيات المختلفة مثل مؤسسة وليام وفلورا
والمصادر التعليمية المفتوحة/الصين و المقررات التعليمية /اليابان و ومؤسسة سيلور وويكيميديا واليونسكو وغيرها الكثير،
نحو اتاحة هذه المصادر لمالين الطلبة والمعلمين حول العالم ،لفت األنظار لضرورة استخدامها واالستفادة منها وليس فقط
توفيرها وإتاحتها .وقد تمحورت عدة تساىالت حول كيفية االستفادة هذه ومنها كيفية تفعيل هذه المصادر في عمليات تعلم الطلبة،
وإفادة األقليات ال سكانية التي ال تحظى بتوفر مؤسسات تعليمية قريبة ،وزيادة معدالت التخرج واألهم من هذا وذاك كيف يمكن
لهذه المصادر من تخفيض كلفة التعليم العالي .لذلك بدأ المهتمون من مؤسسات وتربوين ببلورة أفكار تسهم في االستفادة
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القصوى من هذه المصادر التعليمية الهائلة .وكانت القواسم المشتركة بين هذه األفكار تصب نحو تنظيم عمليات التوصيل
( ) Deliveryللمستفيدين من خالل تحديد الفئات المستهدفة واألهداف المتوخاه من عملية التوصيل واالستخدام .وكان من أبرز
هذه األفكار التي أحدثت نقلة نوعية في مجاالت التعلم المباشر ( )Online Learningوالتعليم عن بعد ( Distance
 )Educationما أصبح يعرف بالمقررات الجماعية المفتوحة المباشرة (.)Massive Open Online Course, MOOCs
تشير موسوعة الويكيبيديا إلى أن مصطلح المقررات الجماعية المفتوحة المباشرة قد تم صياغته من قبل ديفد كورمر
في العام  2008وصفا لمقرر دراسي قدمه جورج سيمنز وستيفن داونز يحمل اسم التواصلية والمعرفة المترابطة
) (Connectivism and Connective Knowledgeحيث التحق به  25طالبا نظاميا من جامعة منيتوبا وأكثر من 2200
طالبا آخرا التحقوا به عبر الشبكة مجانا .وقد تم توفير محتويات المقرر من خالل تقنية التلقيمات ( )RSSومشاركة الطلبة من
خالل العديد من األدوات والبرامج التي تتيح لهم ممارسة العمل التعاوني .توالى ظهور هذا النوع من المقررات في العديد من
الجامعات األخرى كالمقررات التي قدمها كل من جرووم من جامعة ميري /واشنطن وسميث من جامعة نيويورك .إضافة إلى
كل من ثرون ونورفج من جامعة ستانفورد الذين قدما إحدى المقررات الجامعية "مقدمة في الذكاء االصطناعي" .ومن الجدير
ذكره أن هذه البداي ات المبكرة للمقررات قد حررها من نمط التصميم التقليدي للمقرارات الذي كان يعتمد على تحميل مصادر
التعلم على الشبكة مستخدمة أنظمة إدارة التعلم ( )Learning Management Systemsلتظهر بنمط جديد يعتمد على
مصادر تعليمية متنوعة تتوفر على الشبكة يتم إدارتها وتنظيمها من خالل هذه األنظمة.
تعتمد هذه المقررات مبدأ بيئات التعلم الشخصية التي تتيح للمتعلم المقررات التي تلبي رغباته واحتياجاته بغض النظر
عن مكان تواجده أو إمكاناته المادية ،وكذلك التعلم القائم على الكفايات ( )Competency-Based Learningمن خالل
المشاركة الجماعية مع الزمالء والخبراء المدعمه بأدوات التواصل المتنوعة .يشير سيمنز ( )George Siemens,2001في
إحدى لقاءاته أن هذه المشاركة تؤدي إلى بناء قاعدة معرفية موزعة تساعد المتعلم على إكتساب مهرات التعلم مدى الحياة
واالستقاللية ( )Independencyفي التعلم وتمكينهم من إنشاء الشبكات التواصلية التي تستمر لما بعد فترة التعلم بحيث يمكن
لهؤالء الطلبة ومن خالل التكرار والممارسة أن يصبحوا الخبراء الذين يقومون بتعليم اآلخرين.
إن التقييم المحوسب ( )Computerized Assessmentوالنقاشات البينية ( )Intra Discussionsتوفر الدعم
والتغذية الر اجعة للمتعلم حول تقدمه في عملية التعلم ،تعتبر من السمات األبرز لهذه المقررات ( .)Audacity, 2012فقد أشار
كل من الشيب ( )2000وحمادة ( ،) 2009إلى أهمية تبيان حالة المتعلم األدائية خالل تعلمة وما لذلك من آثار إيجابية وتحفيز له
على االستمرار والتقدم في عملية التعلم .وقد أوضح الكثير من مؤيدي المدرسة البنائية أمثال جوناسن ()Jonassen,1991
وجالسرزفيلد ) )Von Glasersfeld, 1996وإيرنست ( )Ernest, 1995وغيرهم على أن بناء المعرفة ( Knowledge
 ) Constructionال يتم إال من خالل إحداث التفاعل المناسب بين المتعلم والبيئة المحيطة ومشاركته في العملية التعليمية حيث
أن النقاش والتغذية الراجعة هما من أوجه هذا التفاعل والمشاركة .فاعتماد هذه المقررات على التكنولوجيا الحديثة التي ال يتم
توظيفها لتوصيل المواد التعليمية فقط ،وإنما إلتاحة الفرصة لتبادل وجهات النظر وتسهيل التواصل بين المتعلمين وكذلك تقديم
أنواع مختلفة من استراتيجيات التقييم .وهذا من شأنه إثارة دافعية المتعلم وزيادة اهتمامه بالتعلم وكذلك التوجيه المناسب
والمتابعة المستمرة له خالل فترة تعلمه ،كل ذلك يتم أخذه بعين الحسبان عند تصميم مثل هذه المقررات الدراسية.
يحاول القائمون عل ى تصميم هذه المقررات تخطي المشكلة التربوية في األنظمة التقليدية وهي تقديم نوعية من التعليم
بمقاس واحد بحيث يناسب الجميع ( ،)One Size Fits Allوالذي فيه يجبر جميع المتعلمين على اكتساب المعارف والمهارات
المحددة ضمن فترة زمنية معينة وبطريقة واحدة وبنفس الظروف .فهيكلية هذه المقررات تعمل على مساعدة المتعلمين على
إدارة المعرفة ( )Knowledge Managementوالبحث عنها وتحليلها وتقيمها وتطبيقها بحسب خصائص وخبرات كل متعلم
على حدة (  . ) Koolwich, 2012 Koller,2012وهذا من شأنه إكساب المتعلمين مهارات القرن الحادي والعشرين
كالتفكير الناقد واالستقاللية في التعلم والبحث عن المعلومة وتطبيقها وحل المشكالت واالكتشاف وغيرها ،مما يسهم في التطوير
المهني والتعليم المستمر لديهم.
ومن بين األسس النظرية التي اعتمدتها المقررات الجماعية العامة المباشرة مبدأ التعلم الذاتي الموجه (Self-
 ) Directed Learningالذي يعتمد على توفير الدعم والتشجيع للمتعلم وتحفيزه على مسايرة ومتابعة عملية التعلم بمفره
(  .)Knowles, 1975; Mezirow, 1985; Hiemstra, 2004يعرف نولس الذي يعتبر من رواد مجال تعليم الكبار
( ،)Adult Educationالتعلم الذاتي الموجه على أنه " العملية التي تمكن األفراد من أخذ روح المبادرة دون مساعدة اآلخرين
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في تشخيص حاجاتهم التعليمية وتشكيل أهدافهم التعليمية وتحديد المصادر المادية والبشرية المطلوبة للتعلم وتقييم نتاجات
تعلمهم" (ص .)18:فتوفر مصادر التعلم المفتوحة بجانب الشبكات االجتماعية تمكن أعداد كبيرة من المتعلمين للوصول إلى
المعرفة دون الحاجة للتسجيل المسبق في مؤسسة تعليمية أو اإللزام بدخول برنامج دراسي معين أو حتى وجود توفر معلم
شخصي .فالتقييم المحوسب والتحاور الجماعي وتوفير التعينات كل ذلك من شأنه تشجيع المتعلم على التعلم وتوفير التغذية
الراجعة لمدى تقدمهم في التعلم في مثل هذه المقررات.
.3

تصنيفات المقررات الجماعية العامة المباشرة.

يجد المتتبع ألدبيات المقررات الجماعية العامة المباشرة أن مصطلح هذا النوع من المقررات أوجد نوعاً من الخلط
وسوء الفهم لدى الكثير ممن يكتبون في مجال التعليم عن بعد والتعلم المباشر .فنجد بعض الكتابات التي تبرز معنى هذا
المصطلح ليشمل جميع أشكال التعلم اإللكتروني المباشر عبر الشبكة .فعلى الرغم من ظهور حركة المصادر التعليمية المفتوحة
( )OERقبل أكثر من عقد من الزمن ،إال أن مصطلح هذه المقررات ( )MOOCقد تمت صياغته في العام  2008من قبل كل
من كورمير (  )Dave Cormierمن جامعة جزيرة األمير إدوارد وبرايان الكساندر ( )Bryan Alexanderمن المعهد
الوطني للتكنولوجيا في التعليم الليبرالي استجابة لمقرر باسم التواصلية والمعرفة المترابطة ( Connectivism and
 )Connective Knowledge:CCK08الذي قدمه جورج سيمنز من جامعة أثاباسكاوستيفن دونز من المجلس الوكني
لألبحاث (المصدر . )Wikipedia :ونظراً لوجود نماذج عدة للمقررات المفتوحة وليس بالضرورة أن تكون "جماعية عامة
مباشرة" ،وقد ال تخضع لتصميم معين ،وقد ال يكون التقييم متوفراً فيها ،وما دامت هذه الورقة تعني بالمقررات الجماعية العامة
المباشرة ،فإنه من الضروري التركيز عليها دون سواها وعلى ما إذا كان هناك نماذج معينة تقع ضمنها.
يشير العديد ممن كتبوا في المقررات الجماعية العامة المباشرة (Cormier, 2008; Masters,011; Siemens,
) 2012; The College of St. Scholastica, 2012على أنه يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من هذه المقررات :اإلكس
مووكس ( )xMOOCsوالسي مووكس (. )cMOOCS

 3.1مقررات اإلك

مووك

:xMOOCs

يمكن ال تعرف على هذا النوع من المقررات من خالل طبيعة الخدمة التي يقدمها والتي تعتمد بالدرجة األولى على
مصادر التعلم المصورة كالمحاضرات وأفالم الفيديو وتقديم االختبارات وبعض المواد التدريسية األخرى (سيمنز.)2012،
يشير دونز ( ،)2013إلى أن حرف إكس في بداية هذا المصطلح الذ يكتنفه الغموض إال أنه يمكن أن يكون ذا داللة على طبيعة
المقرر الذي ال يتم تقديمه كمقرر ضمن برنامج دراسي وإنما يقدم كامتداد ضمن هذه المقررات التي تتضمنها البرامج الدراسية.
وقد أشار سيمنز إلى نقد البعض لتصميم هذا النوع من المقررات بسبب تركيزه على أطلق عليه ازدواجية المعرفة
( ،) knowledge duplicationكون مصادر التعلم في هذه المقررات يمكن أن تشتمل على إعادة للمعلومات حتى وإن كانت
بصي مختلفة .بينما وجه أخرون انتقادات أخرى على هذا النوع من المقررات كونها ال تؤسس مجموعات تعلم طويلة األمد
بسبب اعتمادها على مبدأ نقل المعرفة فقط (كاولويج .)2012 ,ويدعي كاولويج أن التواصل اإلجتماعي في مقررات اإلكس
مووكس تنتهي بنهاية الفترة التعليمية للمقرر وال يتم استغاللها بطريقة مفيده .وعلى االلرغم من هذه االنتقادات لهذا النوع من
المقررات ،إال أنها تمنح المتعلمين بالتواصل مع الخبراء في المجاالت المختلفة ،وهذا التواصل يتمثل في الوصول إلى المواد
الدراسية ووجهات نظر خبيرة ال تتوفر للمتعلمين اآلخرين.
هناك العديد من األمثلة لمقررات دراسية تقع ضمن تصنيف اإلكس مووكس ومنها:
o
o
o
o

مقرر ( )CS221: Artificial Intelligence: Principles and Techniquesمن جامعة ستانفورد.
المقررات التي تقدمها كورسيرا (.)https://www.coursera.org/
المقررات التي تقدمها أوداسيتي ()www.audacity.com
المقررات التي تقدمها أكاديمية خان (.)https://www.khanacademy.org/
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 3.2مقررات السي مووك
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: cMOOCs

إن المبدأ الذي يقوم عليه هذا النوع من المقررات إنبثق عن أفكار جورج سيمنز التي تركز على التواصلية
( )connectivismوالمعرفة المترابطة ( .)connective knowledgeفقد اعتمدت السي موكس تعزيز التعلم من خالل ربط
المتعلمين بشبكات التعلم بحيث تقوم مجموعات المستخدمين باستكشاف المحتوى التعليمي الذي من خالله يتم تكوين معارف
جديدة تحددها األهداف التعليمية .يشير كالً من موريس وستوميل ) (Morris and Stommel, 2012أن تصميم هذه
المقررات يتيح للمتعلمين مزيجا ً من الفرص التعلمية تشتمل على التعلم الفردي والتعلم على غرار نموذج الغرفة الصفية وكذلك
التعلم من خالل المجموعات الصغيرة وهذا كله يمنح المتعلمين فرصة ممارسة الخبرات التعلمية .وبحسب دونز (Downes,
) 2013فإن عمليتي التعليم والتعلم في مقررات السي موكس تتضمن أربعة أنشطة هي التجميع والتعديل والتطويع ألغراض
أخرى والتغذية الراجعة.

 .4المسئولية األخالقية وحقوق اآلخرين الخاصة بهيه المقررات
تعتبر مسألة حقوق التأليف والنشر الخاصة بالمقررات الجماعية العامة المباشرة مهمة لجميع األطراف معلمين
ومتعلمين وكذلك المؤسسات الراعية لهذه المقررات .فما تحتويه هذه المقررات من مواد تعليمية نصية ومحاضرات مصورة
وتعيينات واختبارات وأنشطة تعليمية وغيرها ،وكذلك ما تتضمنه من نقاشات ونتاجات للمتعلمين إضافة إلى ما تقدمه المؤسسة
الراعية من تسهيالت ،كل ذلك ال تختلف حقوقه عن حقوق المقررات التقليدية سوا ًء كانت وجاهية أم عبر اإلنترنت .فعلى الرغم
من كون هذه المقررات مفتوح وعامة ،فإن هذا ال يعني أن هذا االنفتاح هو بنفس المستوى الذي يخول المستخدم حرية التصرف
كما هو الحال في مفهوم االنفتاح في حالة المصادر المفتوحة ،وإنما تبقى الملكية الفكرية لمحتويات هذه المقررات خاصة وملك
ألصحابها.
اعتمدت هذه المقررات الجماعية في العديد من الجامعات مبادىء الدخول المفتوح ( )Open Accessمنذ بدايات
ظهورها وقبل أن تتخذ اسمها الشائع اآلن ( ،)MOOCsحيث تمنح هذه المبادىء بحسب موسوعة ( )Wikipediaالدخول
الغير مشروط للمصادر سواء كانت أبحاثا ً أو دراسات أو كتب أو غيرها من المؤلفات شريطة أن يكون االستخدام ذا طابع علمي
أكاديمي عبر اإلنترنت .فقد اتسم مشروع المناهج التعليمية المفتوحة الذي صممه معهد ماسيشوستا التكنولوجية وكذلك مشروع
مقررات جامعة ييل المفتوحة بتوفير المواد التعليمية تحت باب المشاع اإلبداعي ( )Creative Commonsالذي يمكن
المستخدمين من مشاركة وإعادة توزيع وتشكيل المواد التعليمية بالصورة التي يريدونها ما دامت نتاجاتهم سيتم استخدامها بنفس
ظروف تلك المواد التعليمية .هناك بعض المؤسسات األخرى لم تنتهج هذا النهج في تقديم مقرراتها أو موادها التعليمية كما هو
الحال في نظام الدخول لدى كورسيرا واوداسيتي .فقد وضعتا ضوابط تتعلق بحقوق النشر تقيد حرية الدخول وتحدد طرائق
استخدام المتعلمين للمواد الراسية .ففي شروط الخدمة التي ألوداسيتي () www.Audacity.comنجد مثالً تبين حقوق الملكية
الفكرية لجميع المواد التي توفرها بجميع أشكالها وأنها محمية بموجب حق مؤلفيها .أما كورسيرا ()www.coursera.com
فإنها تمنح المتعلمين حرية محدودة جدا تتمثل بالدخول للمواد التعليمية واستخدامها وال تمنح القيام بأية تعديالت أو نسخ أو إعادة
توزيع لهذه المواد وبالتالي تحدد طبيعة االستخدام باالستخدام الشخصي فقط .بينما تشترط أوداسيتي على المتعلمين أن يقروا بأن
أي نتاج تعليمي يقومون به ويتم رفعه على موقعا يكون ملكية حصرية لها وبالتالي يكون لها حرية التصرف بهذه النتاجات
التعليمية حتى لو كانت ألغراض تجارية .من هنا نالحظ أن مثل هذه الشروط تكون لصالح مزودي الخدمة على حساب
المستفيدين وهم المتعلمين.
إن نتاجات التعلم التي يقوم بها المتعلمين في الحاالت االعتيادية في الجامعات ال تواجه مثل هذه الشروط من قبل
جامعاتهم .ولكن حتى وإن اعتمدت الجامعات على مزودي خدمة المووكس اآلخرين مثل كورسيرا وأوداسيتي ،فمن المفترض
على هذه الجامعات أن تخ ضع لشروط هؤالء المزودين من أجل االستفادة من نتاجات تعلم طلبتهم أو حتى المواد التعليمية التي
يقوم معلمي هذه الجامعات بإعدادها ،فأصبحت ملك لهؤالء المزودين ولهم حق التصرف بها كما يشاىون .لذلك من المفترض
على الجامعات ومن أجل المحافظة على سياساتها المتبعة وذات الصلة بحقوق النشر والملكية الفكرية أن يقوموا بتصميم
منصاتهم الخاصة وإعداد البنى التحتية في مؤسساتهم التعليمية لكي يكون لديهم حرية التعامل مع مقرراتم ومعلميهم ومتعلميهم
بحرية أكبر وبصورة تناسب سياساتهم التعليمية.
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 .5انعكاسات هيه المقررات على الجودة الشاملة وجدوى توظيفها في مؤسسات التعليم
العالي
على الرغم من حداثة عهد التعليم العالي ومؤسساته في الوطن العربي ،إال أن هذا النوع من التعليم في تطور ونمو
متسارعين .فقد أصبحت هناك مئات الجامعات والمعاهد الحكومية واألهلية والخاصةعلى امتداد الوطن العربي ،وإن تفاوتت
أعداد ها بين دولة وأخرى .وقد حتم كل من التطور العلمي والتكنولوجي على هذه المؤسسات ضرورة إعادة النظر في أداءاتها
التعليمية والبرامج التي تقدمها تزامنا ً مع بروز قضية من أهم القضايا التي تعايشها هذه المؤسسات وهي قضية ضمان الجودة.
فقد أصبح لزاما ً على كل مؤسسة تعليمية بذل الجهود لضمان جودة عملها ومخرجاتها .وقد عرفت اليونيسكو ( ،)2008ضمان
الجودة على أنه "عملية منظمة ذات سيرورة ممتدة زمنيا ً (من سنة إلى سنتين) يتم فيها تقييم مؤسسة التعليم العالي ككل (الضمان
المؤسسي) أو تقييم أحد برامجها (الضمان المتخصص) بنا ًء على الئحة من المعاييرالمتفق عليها".
وبما أن الضمان المؤسسي يُعنى بمدى موائمة مخرجات التعليم وسوق العمل وكذلك مدى تلبية هذه المخرجات
لحاجات المجتمع فقد ظهر تحدي أمام هذه المؤسسات يتمثل "النهوض بالتعليم لتحقيق حاجات ومتطلبات المجتمع" (عبد
المجيد ،)2006 ،إضافة إلى مشك لة التمويل "حيث أن االعتمادات المالية الحكومية المتاحة تتجه نحو النقص وذلك بالمقارنة
بحجم الطلب علية ,ويعزى ذلك إلى النمو السكاني السريع حيث تتزايد أعداد الطالب في سن التعليم العام ,ومن ثم يرتفع عدد
الراغبين في االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي ,هذا فضال عن ارتفاع تكلفة الطالب في المرحلة الجامعية مقارنة بتكلفة أي
مرحلة أخرى" (نفس المصدر) .وبالتالي فإن مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي بحاجة إلى تطوير نهجها التعليمي
لمواجهة الضغط المتزايد على الطلب لاللتحاق بهذه الجامعات ،وتعزيز دور التعليم العالي العربي في تنمية صناعات المعرفة
في عصر يسوده اقتصاد المعرفة.
إن التحديات السابقة وغيرها من التحديات يمكن التغلب عليها من خالل االستفادة من التجارب الغربية وموائمتها
لتتناسب مع السياق الخاص لمؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي .فجودة أداءات البرامج التعليمية التي يتم طرحها في هذه
المؤسسات يعتمد بالدرجة األساس على المعلم ،إضافة لعوامل أخرى ،وما يقوم به من ادوار كبيرة ومؤثرة في مخرجات العملية
التعليمية المتثلة بالخريجين .فالطرق التقليدية للممارسات التعليمية لم تعد تلبي متطلبات النهوض واالرتقاء بمستوى مؤسسات
التعليم العالي .ونظراً للتفاوت الحاصل في مستويات وطرق أداء المعلمين في هذه المؤسسات والتي ربما تعود إلى مشكلة
التطوير المهني لديهم ،فمن الممكن أن تلعب المقررات الجماعية العامة المباشرة دوراً مهما ً في اإلسهام تطوير أداء المعلمين من
خالل:


األطالع على تصميم هذه المقررات من حيث المواد التعليمية واألنشطة المصاحبة واالختبارات ة غيرها من أجل
تصميم مقررات مماثلة.



االستفادة من وسائط التواصل االجتماعية التي توظفها هذه المقررات والتعرف على امكاناتها من أجل استخدامها.



توجيه الطلبة للتسجيل في هذه المقررات لتعزيز ودعم المقررات التي يقومون بتدريسها في برامجهم التي تطرحها
مؤسساتهم التعليمية.



التعرف على استراتيجيات وطرائق تدريسية وأساليب تقييم حديثة مما يساهم في تطويرهم المهني.

 فتح المجال للمعلمين لتنسيق والتعاون فيما بينهم على مستوى المؤسسة الواحدة وعلى مستوى القطر وعلى مستوى
الوطن العربي ككل.
أضف إلى هذا كله أن التعليم المستمر "مدى الحياة" أصبح مطلبا ً ضروريا ً يجب أن نولي له أهمية كبرى ،فلم يعد
التعليم اإللزامي في المدارس حتى التعليم الجامعي كافيا ً لتأهيل المجتمع وتنميته.
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يعتبر أنموذج ( 14)EFQMاألوروبي من النماذج العالمية لضبط الجودة في المؤسسات ومن بينها المؤسسات
التعليمية .يتكون هذا األنوذج من قسمين رئيسيين الممكنات والنتائج ،يحتل المعلمون في األولى مكوناً أساسيا له مجموعة من
المعايير تقيس مستوى أدائه من بينها التطوير المهني وروح المبادرة وطرائق التدريس والتقييم التي يستخدمها وغيرها .أما فيما
يتعلق في قسم النتائج في هذا األنموذج فمن بين مكوناتها نتائج العمالء (وفي حالة المؤسسات التعليمية الطالب) فتتركز على
تلبية احتياجاتهم ونتائج المجتمع التي تترتكز أيضا ً على تلبية احتياجاته .وبالتالي فإن االستفادة من طريقة المقررات الجماعية
العامة المباشرة في مؤسسات التعليم العالي العربية سيسهم في رفع مستوى جودة خدماتها وتميزها.

 .6الخاتمة
عرضت هذه الورقة نهج تعليمي جديد يقوم على تقديم مقررات دراسية مجانية يمكن للمؤسسات التعليمية العربية
االستفادة منها من خالل تو جيه طلبتها ومعلميها نحو المؤسسات المزوده لها .حيث أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ساعدت في كسر حواجز الزمان والمكان وسهلت الوصول إلى مصادر المعرفة .وقد ترتب على التقدم التكنولوجي ظهور
طرق وأساليب عديدة وجديدة للتعليم ،تتماشى واحتياجات المتعلمين بمختلف مستوياتهم الدراسية وتنوع تخصصاتهم األكاديمية.
وكان من بين هذه التطورات في المجال التعليمي ظهور المقررات الجماعية العامة المباشرة .إن شيوع هذا النوع من المقررات
وأعداد المسجيل فيه يعتبر مؤشر واعداً يمكن االستفادة من في مؤسساتنا العربية سوا ًء كان على مستوى المتعلمين أو على
مستوى المعلمين فيها.
وقد بينت هذه الورقة األسس النظرية التي تعتمدها هذه المقررات والمبنية على نتائج األبحاث والدراسات والتي تشكل
في مجملها القواعد العامة التي تشكل التوجهات الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم .فمن خالل العمل الجماعي وكذلك استقاللية
المتعلم في التعلم وتبادل الخبرات كل ذلك سيؤدي إلى تعلم أبقى أثراً يمتاز باالستمرارية.
وأخيراً ،فإن توفير هذه المقررات في مؤسساتنا التعليمية سيساعد دون شك لتفعيل التعاون بين هذه المؤسسات على
مستوى الوطن العربية .وكذلك سيكون من نتائجه تبادل الخبرات بين معلمي هذه المؤسسات مما يؤدي إلى المساهمة في
تطويرهم المهني .ناهيك عن المساهمة في إثراء المحتوى العربي على الشبة العنكبوتية.
وفى ضوء هذا يمكن التوصية بما يلي:


تشجيع المؤسسات التعليمية على االنفتاح على المقررات الجماعية العامة المباشرة واالستفادة منها من خالل عقد
الندوات والمحاضرات وورش العمل للتعرف عليها.



مراجعة مقررات البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي العربية وموائمة المقررات الجماعية المباشرة المفتوحة
كداعم ومساند لمقررات البرامج الدراسية.



التنسيق والتعاون بين مؤسسات التعليم ومؤسسات الدولة لدعم تصميم ونشر هذا النوع من المقررات.



لتنسيـق والتعـاون بين مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي لتبادل الخبرات في مجال المقررات الجماعية العامة
المباشرة.



تدريب المعلمين في المؤسسات التعليمية على استراتيجيات تصميم وتطوير هذه المقررات.



إجراء دراسات علمية تعنى بفاعلية استخدام هذه المقررات كداعم ومساند لمقررات البرامج الدراسية في مؤسسات
التعليم العربية.

جدول المصطلحات

 14اعتمد الباحث خبراته السابقة في الحديث عن هذا األنموذج حيث كان ضمن فريق تقييم جامعة النجاح الوطنية من خالل األنموذج في العام .2011
()WWW.efqm.org
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Abstract
Web 2.0 does not have a precise definition. To many people, the phrase refers to special web
application technologies and websites, such as Weblogs and Wikis, which use the Internet in a
collaborative way to provide services to users. Web 2.0 relies in large part on the user-aspublisher model of interaction and allows for user-created content to be developed and
implemented by large groups of individuals. These technologies are increasingly being used by
companies for better staff collaboration and communication. However, there are two other
concepts that appeared after Web 2.0 explosion: Web 3.0 and Semantic Web. The Semantic Web
vision outlined in has inspired a big community of researchers and practitioners, and they have
achieved a number of goals: languages like RDF and RDF(S) were revised; the Web Ontology
Language OWL was standardized. Academic research contributed methodologies for ontology
engineering, evolution, debugging, and modularization, and has led to a thorough understanding
of the complexity and decidability of common ontology languages. Web 3.0 is a term that is used
to describe various evolutions of Web usage and interaction along several paths. These include
transforming the Web into a database, a move towards making content accessible by multiple
non-browser applications, the leveraging of artificial intelligence technologies, the Semantic web,
the Geospatial Web, or the 3D web. This paper tries to explain the interaction and confusion in
these three concepts: Web 2.0, Semantic Web and Web 3.0.
Keywords
Semantic Web, Web 3.0, Web 1.0, Web 2.0, RDF, Ontology, RSS, Web services, Web Technology, Web
Application.

1. Introduction
The World Wide Web is more and more used for application to application communication. The
programmatic interfaces made available are referred to as web services. Most people today can
hardly conceive of life without the internet. The web of documents has morphed into a web of
data. The semantic wave embraces three stages of internet growth. The first stage, web 1.0, was
about connecting information and getting on the net. Web 2.0 is about connecting people putting
the “I” in user interface, and the “we” into a web of social participation. The next stage, web 3.0,
is used now. It is about representing meanings, connecting knowledge, and putting them to work
in ways that make our experience of internet more relevant, useful, and enjoyable.
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A web service is a software system designed to support computer-to-computer interaction over
the Internet. Web services are not new and usually take the form of an Application Programming
Interface (API). In today’s world of extreme competition on the business front, information
exchange and efficient communication is the need of the day. The web is an increasingly
important resource in many aspects of life: education, employment, government, commerce,
health care, recreation, and more. The web is a system of interlinked, hypertext documents
accessed via the Internet. With a web browser, a user views web pages that may contain text,
images, videos, other multimedia and navigates between them using hyperlinks[32].
The web was created in 1989 by Sir Tim Berners-Lee, working at CERN (The European
Organization for Nuclear Research) in Geneva, Switzerland. Since then, Berners-Lee has played
an active role in guiding the development of web standards (such as the markup languages in
which web pages are composed), in recent years has advocated his vision of a Semantic web[33].
Web 1.0 was the era when people could think that Netscape was the contender for the computer
industry crown. Web 2.0 is the era when people have come to realize that it’s not the software
that enables the web that matters so much as the services that are delivered over the web. New
technologies will make online search more intelligent and may even lead to a web 3.0. Enter web
2.0, a vision of the web in which information is broken up into “microcontent” units that can be
distributed over dozens of domains. The web of documents has morphed into a web of data.
In this paper we will introduce the three confusing concepts: Web 2.0, Semantic Web and
Web 3.0. Section 2 identifies Web 2.0, while section 3 talks about Web 3.0. Section 4 introduces
the Semantic web concept, while section 5 explains the confusion between the three concepts:
Web 2.0, Semantic Web and Web 3.0. Finally the conclusion and the references.

2. Web 2.0
“Web 2.0” does not have a precise definition. To many people, the phrase refers to special web
application technologies and websites, such as weblogs and wikis, which use the Internet in a
collaborative way to provide services to users. Web 2.0 relies in large part on the user-aspublisher model of interaction and allows for user-created content to be developed and
implemented by large groups of individuals. These technologies are increasingly being used by
companies for better staff collaboration and communication. A number of Web 2.0 services and
sites have appeared in the recent years. Some popular services are YouTube
(http://www.youtube.com),
Facebook
(http://www.facebook.com),
MySpace
(http://www.myspace.com/), etc [32,26].
In web 1.0, a small number of writers created web pages for a large number of readers. As a
result, people could get information by going directly to the source. The World Wide Web or
Web 1.0 is a system of interlinked, hypertext documents accessed via the Internet.
The first implementation of the web represents the web 1.0, which, according to Berners-Lee,
could be considered the “read-only web.” In other words, the early web allowed us to search for
information and read it. There was very little in the way of user interaction or content
contribution. However, this is exactly what most website owners wanted: Their goal for a website
was to establish an online presence and make their information available to anyone at any time
[5].
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Currently, we are seeing the infancy of the Web 2.0, or the “read-write” web if we stick to
Berners-Lee’s method of describing it. The newly-introduced ability to contribute content and
interact with other web users has dramatically changed the landscape of the web in a short time.
In alluding to the version numbers that commonly designate software upgrades, the phrase “Web
2.0” hints at an improved form of the World Wide Web. Technologies such as weblogs (blogs),
social bookmarking, wikis, podcasts, RSS feeds (and other forms of many-to-many publishing),
social software, web APIs, and online web services such as eBay and Gmail provide
enhancements over read-only websites. It’s actually an idea that the reciprocity between the user
and the provider is what’s emphasized. In other words, genuine interactivity, if you like, simply
because people can upload as well as download”[6].
Fig. 1: Web 2.0

Tim O’Reilly popularized web 2.0 as an expression when he wrote a fairly coherent definition.
Web 2.0 is definitely the next big thing in the World Wide Web. It makes use of latest
technologies and concepts in order to make the user experience more interactive, useful and
interconnecting. It has brought yet another way to interconnect the world by means of collecting
information and allowing it to be shared affectively. It definitely has a bright future with so many
Web 2.0 based websites coming up.
It is a revolution in the field of computers and will definitely achieve far greater success [24].
According to some sources, the term Web 2.0 has been around since about October 2004. From
Wikipedia, the free Web encyclopedia, it is defined as: Web 2.0 is a term often applied to a
perceived ongoing transition of the WWW from a collection of websites to a full-fledged
computing platform serving web applications to end users. Ultimately web 2.0 services are
expected to replace desktop computing applications for many purposes [3].

3. Web 3.0
Web 3.0 is a term that has been coined to describe the evolution of Web usage and interaction
that includes transforming the Web into a database. Web 3.0 is an era in which we will upgrade
the back-end of the Web, after a decade of focus on the front-end (Web 2.0 has mainly been
about AJAX, tagging, and other front-end user-experience innovations). This in turn leads us to
the rumblings and mumblings we have begun to hear about Web 3.0, which seems to provide us
with a guarantee that vague web-versioning nomenclature is here to stay. By extending Tim
Berners-Lee’s explanations, the Web 3.0 would be something akin to a “read-write-execute” web.
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Web 3.0 is defined as the creation of high-quality content and services produced by gifted
individuals using web 2.0 technologies as an enabling platform [21].
Web 3.0 is a term that is used to describe various evolutions of Web usage and interaction along
several paths. These include transforming the Web into a database, a move towards making
content accessible by multiple non-browser applications, the leveraging of artificial intelligence
technologies, the Semantic web, the Geospatial Web, or the 3D web. Gartner suggests the need to
differentiate incremental changes to Web 2.0 from Web 3.0. Tim Berners-Lee coined Giant
Global Graph (GGG) as another facet of Web 3.0 [28].
Web 3.0 is a web where the concept of website or webpage disappears, where data isn’t owned
but instead shared, where services show different views for the same web / the same data. Those
services can be applications (like browsers, virtual worlds or anything else), devices or other, and
have to be focused on context and personalization, and both will be reached by using vertical
search [23]. One could speculate that the Google / Sun Microsystems alliance to create a web
based operating system for applications like word processing and spreadsheets is an early
indicator of this trend [20].
Fig. 2: Web 3.0

Examples of Web 2.0 based websites:
o Flickr: A photo sharing website which allows users to upload their photographs and share
it with anyone and everyone.
o Orkut: Social networking site which allows the users to send messages and communicate
with other members.
o YouTube: It allows the users to upload their videos and share it with everyone.
o Blogs: Maintained by individuals or groups, they can be used to convey anything.
o Google AD sense : Allows users to earn money through posting Google ads on their
websites.
o Wikipedia : Online encyclopedia wherein the users contribute by writing the articles,
definitions, etc. It is completely edited and maintained by the users.
o Scribd: Users can upload any documents on the website where other users can either
download or view those documents online.
Fig. 3: Web 1.0, Web 2.0 and Web 3.0
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4. Semantic
Web
The Semantic Web is an extension of the current Web [4] that allows the meaning of information
to be precisely described in terms of well-defined vocabularies that are understood by people and
computers. On the Semantic Web, information is described using a new W3C standard called the
Resource Description Framework (RDF). Semantic Web Search is a search engine for the
Semantic Web. Current Web sites can be used by both people and computers to precisely locate
and gather information published on the Semantic Web. Ontology [11] is one of the most
important concepts used in the semantic web infrastructure, and RDF(S) (Resource Description
Framework/Schema) and OWL (Web Ontology Languages) are two W3C recommended data
representation models which are used to represent ontologies. The Semantic Web will support
more efficient discovery, automation, integration and reuse of data and provide support for
interoperability problem which can not be resolved with current web technologies. Currently
research on semantic web search engines are in the beginning stage, as the traditional search
engines such as Google, Yahoo, and Bing (MSN) and so forth still dominate the present markets

of search engines. The following figure depicts the semantic web - layers.
Fig. 4: semantic web - layers
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Semantic is the process of communicating enough meaning to result in an action. A sequence of
symbols can be used to communicate meaning, and this communication can then affect behavior.
Semantics has been driving the next generation of the Web as the Semantic Web, where the focus
is on the role of semantics for automated approaches to exploiting Web resources. ‘Semantic’
also indicates that the meaning of data on the web can be discovered not just by people, but also
by computers. Then the Semantic Web was created to extend the web and make data easy to
reuse everywhere.
Main limitations of the current Web:






The web content lacks a proper structure regarding the representation of information.
Ambiguity of information resulting from poor interconnection of information.
Automatic information transfer is lacking.
Unable to deal with enormous number of users and content ensuring trust at all levels.
Incapability of machines to understand the provided information due to lack of a universal
format[27].
So, semantic web is being developed to overcome these serious limitations.

5. interaction between concepts: web 2.0, semantic web and web 3.0
The Semantic Web can learn from Web 2.0’s focus on community and interactivity, while Web
2.0 can draw from the Semantic Web’s rich technical infrastructure for exchanging information
across application boundaries.
The Semantic Web vision outlined in [29] has inspired a big community of researchers and
practitioners, and they have achieved a number of goals: languages like RDF [16] and RDF(S)
[9] were revised, the Web Ontology Language OWL [22] was standardized. Academic research
contributed methodologies for ontology engineering [34, 10], evolution [2], debugging [1], and
modularization [19], and has lead to a thorough understanding of the complexity and decidability
of common ontology languages [14]. These insights enabled the implementation of increasingly
scalable solutions for inferencing [31], and of improved modeling tools for ontologies [17].
Based on those achievements, major companies like Oracle and IBM are working on large scale
data stores supporting Semantic Web standards, and a growing number of specialised companies
such as Aduna, Altova, Ontoprise, and TopQuadrant provide industrial strength tool sets
facilitating the use of semantic technologies in corporate settings.
The Web 2.0 technologies, as outlined in [30] and exemplified by sites such as Wikipedia1, flickr
and HousingMaps3, augment the Web and allow for an easier distributed collaboration. They are
distinguished from classical web technologies by various characteristic features:
Community: Web 2.0 pages allow contributors to collaborate and share information easily. The
emerging result could not have been achieved by each individual contributor, be it a music
database like freedb, or an event calendar like upcoming. Each contributor gains more from the
system than she puts into it.
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Mashups: Certain services from different sites can be pulled together in order to experience the
data in a novel and enhanced way. This covers a whole range of handcrafted solutions, ranging
from the dynamic embedding of AdSense advertisements to the visualization of CraigList’s
housing information on Google Map, as done by HousingMap.
AJAX: The technological pillar of the Web 2.0 allows to create responsive user interfaces, and
thus facilitated both of the other pillars: community pages with slick user interfaces could reach
much wider audiences, and mashups that incorporate data from different websites introduced
asynchronous communication for more responsive pages.
It is notable that the term Web 2.0 was actually not introduced to refer to a vision, but to
characterise the current state of the art in web engineering [30].
The SemanticWeb vision predates the rise of theWeb 2.0, but did not foresee the emergence of
the Web 2.0 or take this into proper account. After years of successful progress in semantic
technologies, we believe that the time has come for the Semantic Web community to look back at
the Web, in particular Web 2.0 applications and tools. The Semantic Web community is realising
the potential that communities and AJAX can bring to the Semantic Web, as exemplified in
research studying the relationship of folksonomies and ontologies [25], or in the growing number
of Semantic Web tools using AJAX technology [13]. On the other hand, it is time to study Web
2.0 mashups, identify their limitations, and leverage existing Semantic Web solutions in order to
boldly go beyond these limitation.

5.1 TOOLS AND SERVICES OF WEB 3.0 FOR EDUCATION & RESEARCH
We are in the beginning of a new revolution in information management and sharing that will
make more and more content available to any combination of human and computer processing,
allowing new means of collaboration between and across disciplines. Web 3.0 offers many tools
and services for different kind of web applications on Internet, as shown in figure below. Next,
we describe briefly some of the Web 3.0 tools and services which are useful for the education and
research.
Fig. 5: Web 3.0 Tools & Services

5.1.1 LEARNING WITH 3D-WIKIS / VIRTUAL 3D ENCYCLOPEDIA:
A Wiki is a system that allows one or more people to build up a collection of knowledge in a set
of interlinked web pages, using a process of creating and editing pages. Wikis are playing
significant role in content creation, publishing, editing, revising, and collaborating for knowledge
creation. Wikis are being used for maintaining and building a repository of content and material.
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Students are able to work collaboratively and post large items. Ease of use of the wiki software
makes it a simple matter for an editor (faculty) to delete/revert or modify the content. With the
evolution of 3D web, researchers & technocrats have been working on new projects to bring a
new dimension to the world of Wikis & encyclopedia. Some examples of this kind of technology
can be found on software like Copernicus-3D Wikipedia (see http://copernicus.deri.ie)[35].
Suppose a Learner had performed the search and chose one of the results related to information
about a specific geographical region, the camera will move to the particular place on the spinning
globe to send relevant audio/video information [35]. 3D Wikis would be able to provide rich &
effective environment involving all media and animation, for learners, so that they can have
better impact on learning & knowledge.
5.1.2 LEARNING WITH 3D VIRTUAL WORLDS & AVATARS:
A 3D virtual world is a mix of 3D gaming technology, augmented reality, simulated environment
powered with Internet technology where users interact through movable avatars. Users create
avatars on the Web and allow them to reside in the virtual worlds. Learners can create their own
avatars on the web & reside in these worlds. Virtual worlds can be seen as the beginning of new
era of e-learning as they allow learners to do role-play, 3D modeling, simulations, creativity and
their active involvements. There is a huge space for conducting research relating to the
pedagogical benefits of teaching and learning in 3D virtual worlds. Recently several web based
3D virtual worlds, such as Second Life [36], IMVU [37], Active Worlds [38], and Red Light
Center [39], have gained attention by the students and teachers for education & learning
worldwide. Educators may conduct classes in a variety of different settings within a 3D virtual
world where they can interact in real like environment of a class. Educators & learners may
collaboratively conduct sessions from geographically dispersed locations in a shared virtual 3D
space. They can allow educators & learners in conducting meetings, seminars, presentations,
digital exhibitions where learners can come and interact like the same way we do in our real life.
3D virtual worlds available today and in coming future will be very helpful across a diverse range
of disciplines including education, medicine, business, commerce, science, communication,
media, art, architecture and design, law, computer science, language learning, history and
geography to mention but a few.
5.1.3 ONLINE 3-D VIRTUAL LABS / EDUCATIONAL LABS / SIMULATIONS OR 3D WEB:
3D rich graphical user interfaces will act as a powerful platform for the users to participate and
perform collaborative activities, sharing results and exchanging media information among
participants in a more natural way [40]. The following are some of the examples of 3-D Virtual
Labs/Educational labs/Simulations or 3D Web based applications that will shape future
education:
o To visit places those are not accessible: Visiting different places in virtual worlds would
benefit learners in many ways. Ancient places where students can reach there in a small span
of time virtually. For example, to take a look at ancient places like Tajmahel, Red fort or
Rome, Students can interact & experience with the environment of the places, other students
and can have their teacher as guide through the web. Similarly, they can see the Egyptian
pyramids or visit an Egyptian village in the same way. There is so much scope where we can
teach the students and give them a safe and economic way of experiencing such things.
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o To promote student collaboration: Students can come together & meet virtually in diverse and
attractive manner. They can collaborate & work on common projects. Students & Educators
may have discussions, talk, connect, and chat on the common projects. Additionally, they can
fly over and move things around in a 3D world. They can even use & work in multiple 3D
worlds instantaneously.
o To promote assessment through Project Based Learning: For instance, students can do
research and create a (virtual) village in, say, the Roman Empire. Additionally, a whole group
of students around the world could create this environment while attending a distance learning
course. This way they can work together on a project & able to experience the interesting
ways of learning at a distance.
o To develop scenarios and simulations: High end graphics and rich 3D internet applications can
be utilized to make simulation based environments or Labs where learners can learn or even
do experiments. These Labs are so-called dry labs. These Web based Labs can prove to be
quite beneficial for online learners. They could go to an immersive virtual science lab to do
experiments. After the simulation, students could go offline into a real science lab to perform
the correct experiment and see how it works [41]. High level scientific experiments could be
conducted, and expert technical training could be obtained, in ways that a university or school
could not afford. For example, imagine splitting atoms, conducting surgery, flying a plane or
exploring inhospitable environments

5.2 SEMANTIC SEARCH ENGINES
Currently research on semantic web search engines are in the beginning stage, as the traditional
search engines such as Google, Yahoo, and Bing (MSN) and so forth still dominate the present
markets of search engines. As web 3.0 represents the revolution for intelligent semantic search,
we will make a brief review of the existing literature regarding intelligent semantic search
technologies. We review their characteristics respectively. Currently many of semantic search
engines are developed and implemented in different working environments, and these
mechanisms can be put into use to realize present search engines.
Alcides Calsavara and Glauco Schmidt proposes and defines a novel kind of service for the
semantic search engine. A semantic search engine stores semantic information about Web
resources and is able to solve complex queries, considering as well the context where the Web
resource is targeted, and how a semantic search engine may be employed in order to permit
clients obtain information about commercial products and services, as well as about sellers and
service providers which can be hierarchically organized [15]. Semantic search engines may
seriously contribute to the development of electronic business applications since it is based on
strong theory and widely accepted standards.
Sara Cohen Jonathan Mamou et al presented a semantic search engine for XML (XSEarch) [7].It
has a simple query language, suitable for a naïve user. It returns semantically related document
fragments that satisfy the user’s query. Query answers are ranked using extended informationretrieval techniques and are generated in an order similar to the ranking. Advanced indexing
techniques were developed to facilitate efficient implementation of XSEarch. The performance of
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the different techniques as well as the recall and the precision were measured experimentally.
These experiments indicate that XSEarch is efficient, scalable and ranks quality results highly.
Bhagwat and Polyzotis propose a Semantic-based file system search engine- Eureka, which uses
an inference model to build the links between files and a File Rank metric to rank the files
according to their semantic importance [8]. Eureka has two main parts: a) crawler which extracts
file from file system and generates two kinds of indices: keywords’ indices that record the
keywords from crawled files, and rank index that records the File Rank metrics of the files; b)
when search terms are entered, the query engine will match the search terms with keywords’
indices, and determine the matched file sets and their ranking order by an information retrieval
based metrics and File Rank metrics.
Wang et al. project a semantic search methodology to retrieve information from normal tables,
which has three main steps: identifying semantic relationships between table cells; converting
tables into data in the form of database; retrieving objective data by query languages [18]. The
research objective defined by the authors is how to use a given table and a given domain
knowledge to convert a table into a database table with semantics. The authors’ approach is to
denote the layout by layout syntax grammar and match these denotation with given templates
which can be used to analyze the semantics of table cells. Then semantic preserving
transformation is used to transform tables to database format.
Kandogan et al. develop a semantic search engine-Avatar, which combines the traditional text
search engine with use of ontology annotations [12]. Avatar has two main functions: a) extraction
and representation – by means of UIMA framework, which is a workflow consisting of a chain of
annotators extracted from documents and stored in the annotation store; b) interpretation – a
process of automatically transforming a keyword search to several precise searches. Avatar
consists of two main parts: semantic optimizer and user interaction engine. When a query is
entered into the former, it will output a list of ranked interpretations for the query; then the topranked interpretations are passed to the latter, which will display the interpretations and the
retrieved documents from the interpretations.

6. conclusion
The web offers so many opportunities to people with disabilities that are unavailable through any
other medium. It offers independence and freedom. However, if a web site is not created with
web accessibility in mind, it may exclude a segment of the population that stands to gain the most
from the internet. Most people do not intend to exclude people with disabilities. As organizations
and designers become aware of and implement accessibility, they will ensure that their content
can be accessed by a broader population.
The Semantic Web (Web 3.0) promises to “organize the world’s information” in a dramatically
more logical way than Google can ever achieve with their current engine design. This is specially
true from the point of view of machine comprehension as opposed to human comprehension. The
Semantic Web requires the use of a declarative ontological language like OWL to produce
domain-specific ontologies that machines can use to reason about information and make new
conclusions, not simply match keywords. The effects of Web 2.0 are far-reaching. Like all
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paradigm shifts, it affects the people who use it socially, culturally, and even politically. One of
the most affected groups is the designers and developers who will be building it—not just
because their technical skills will change, but also because they will need to treat content as part
of a unified whole, an ecosystem if you will, and not just an island. First, knowledge of all kinds
gets represented in a form that is interpretable both by people and machines. Second, different
forms of language in which knowledge is expressed begin to be interrelated and made
interchangeable with each other. Third, when knowledge is encoded in a semantic form, it
becomes transparent and accessible at any time to a variety of reasoning engines.
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