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Faculty Members' Viewpoints toward Challenges and Suggested
Improvements of Moodle Distance Learning Platform at Sultan
Qaboos University during the COVID-19 Pandemic
Abstract
The study aimed at identifying faculty members' point of view on the
challenges and suggested developments of the Sultan Qaboos University's
distance learning experience in using the Moodle platform in the light of the
emerging Coronavirus pandemic "COVID-19. The study has taken into
consideration the faculty members’ variables (gender, teaching experience,
and technological skills). The sample of the study consisted of 144 faculty
members of SQU’s centers and colleges who participated voluntarily. A twoscale assessment instrument has been developed, including the challenges
of distance learning and suggestions for the development of distance
learning and instruction. A descriptive-analytical approach was used in the
study. The results revealed moderate challenges that accompanied the elearning experience from the point of view of the faculty members. It also
found statistically significant differences between the views of the faculty
members concerning the variables of technological skills, academic rank,
and teaching experience. Faculty members also responded to many
suggestions to positively activate the Moodle platform in teaching. The most
important of which was the need for a clear alternative plan to deal with
various crises in the future. The study submitted some recommendations,
and future perspectives.
Keywords: Distance learning, Moodle, COVID-19, Challenges and
suggestions, Sultan Qaboos University
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وجهات نظر أعضاء الهيئة التدريسية نحو تحديات تجربة جامعة السلطان
ُ
قابوس للتعلم عن بعد باستخدام منصة موودل ( )Moodleيف ظل جائحة
ر
ومقيحات تطويرها
فيوس كورونا المستجد" كوفيد"19-
ر
مستخلص البحث
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة وجهات نظر أعضاء الهيئة التدريسية نحو تحديات تجربة
جامعة السلطان قابوس للتعلم عن ُبعد باستخدام منصة موودل ) (Moodleيف ظل جائحة رفتوس
الختة التدريسية ،والمهارات
كورونا المستجد" كوفيد "19-يف ضوء
متغتات (الرتبة األكاديمية ،و ر
ر
التكنولوجية) ،وكذلك معرفة ر
مقتحات التطوير .وتكونت عينة الدراسة من ( )144عضو هيئة
ً
تدريس بمختلف مراكز الجامعة وكلياتها شاركوا طوعيا .وقد طورت أداة لتقييم التجربة مكونة من
ر
ومقتحات تطوير التعليم والتعلم عن ُبعد ،واستخدم
محورين :تحديات التعليم والتعلم عن ُبعد،
التحليل يف الدراسة .أسفرت النتائج عن وجود تحديات بدرجة متوسطة صاحبت
الوصف
المنهج
ي
ي
التجربة من وجهة نظر أعضاء التدريس .كما وجدت فروق دالة إحصائيا ربي آراء أعضاء هيئة
والختة التدريسية .كما أبدى
لمتغتات :المهارات التكنولوجية ،والرتبة األكاديمية،
التدريس تعزى
ر
ر
ر
إيجاب يف
المقتحات لتفعيل منصة موودل بشكل
أعضاء هيئة التدريس تجاوب هم مع عدد من
ري
ر
المقتحات ضورة وجود خطة بديلة واضحة للتعامل مع األزمات
التدريس ،وكان أهم هذه
ر
والمقتحات المستقبلية.
المختلفة يف المستقبل ،وقدمت الدراسة بعض التوصيات

ر
ومقتحات ،جامعة
الكلمات المفتاحية :التعلم عن ُبعد ،موودل ،موفيد ،19-تحديات

السلطان قابوس
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ر
والعشين باكتشافات هائلة من المعرفة ،وبثورة تقنية رسيعة؛ لذا
يمتاز القرن الحادي
ر
وف ضوء
أصبحت هنالك حاجة ماسة إىل تكيف النظم التبوية عل هذه التطورات المتالحقة ،ي
ر
ر
وب ؛ بات من األهمية بمكان استخدامها يف ظل
الت تقدمها نظم إدارة التعليم اإللكت ي
الخصائص ي
جائحة رفتوس كورونا المستجد "كوفيد ،"19-وكذلك لمواجهة مشكالت تعليمية أخرى ،مثل:
غت المتوافقة مع القدرات االستيعابية للمؤسسات التعليمية.
أعداد الطلبة ر
ولذا لجأت جميع دول العالم يف ظل جائحة رفتوس كورونا المستجد "كوفيد "19-إىل
ر
وب ،منها ما هو مدفوع األجر ،ومنها ما هو مفتوح بدون رسوم ،وقد
تنت نظم إلدارة التعليم اإللكت ي
ري
ُ
ر
وب عن بعد الستمرار العملية التعليمية يف مؤسسات التعليم
وظفت هذه النظم للتعليم اإللكت ي
الفتوس ،وتقليل آثاره عل المجتمع
دون التقيد
بعامل الزمان والمكان ،وكذلك للحد من انتشار ر
ي
).(Mohmmed et al., 2020a
ُ
ر
ر
الت
الت تم توظيفها منصة موودل ) (Moodleللتعلم عن بعد ،ي
ومن نظم إدارة التعليم ي
أكدت كثت من الدراسات واألبحاث ر
التبوية فاعليتها يف تعلم الطلبة يف البيئة العربية
ر
كابل2012 ،؛ محمود. (2015 ،
وتتمت هذه المنصة
ر
والدولية )Ahmed & Al-Khalili, 2014؛ ي
بالمقدرة عل إدارة محتوي المقررات الدراسية ) ،(Limongelli et al., 2016وتفعيل الحوار
والنقاش من خالل المنتديات وغرف الدردشة (فرج2012 ،؛ محمود ، )2015 ،وكذلك التواصل
ر
المبارس من خالل  ،(Klapkiv & Dluhopolskyi, 2020) Big Blue Buttonورفع الصور
والفيديوهات ورفع األنشطة التعليمية وتصحيحها ،وإعطاء تغذية راجعة عنها ،وكذلك رفع
وغتها ;(Berezhna & Prokopenko, 2020
المحاضات والمستندات المتعلقة بها،
ر
).Mohmmed et al., 2020a
ر
وب عن ُبعد ;(Ahmed & Al-Khalili, 2014
وقد فعلت معظم الجامعات التعلم اإللكت ي
) Limongelli et al., 2016; Mohmmed et al., 2020aكمنىح تربوي داعم يف ظل جائحة
ر
وب عن ُبعد من إمكانات
انتشار رفتوس كوفيد ،19-ويرجع هذا إىل ما توفره منصات التعلم اإللكت ي
تتوافق مع أهداف العملية التعليمية ،ومقابلة مشكالت التعليم التقليدي المتمثلة بشكل خاص يف
ر
بعامل الزمان والمكان ،واإلمكانات المادية المتصلة باللقاءات ،والمصادر
المبارس المرتبط
التعليم
ي
مرع.)2016 ،
بت
التعليمية ،وأعداد الطلبة ر
ي
وغتها (الجراح ،والعتي ،والضميدي ،و ي
ر
الت تمت بالدول المختلفة بعض صعوبات وتحديات
وقد أظهرت التجارب السابقة ي
ر
وب القائمة عل منصة موودل ،والمتمثل بعضها يف صعوبة التعامل مع منصة موودل
التعلم اإللكت ي
ر
التجهتات المعملية ،وصعوبة
وب من جانب أعضاء هيئة التدريس ،وقلة
ر
يف إدارة التعلم اإللكت ي
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ر
اإلنتنت خارج الجامعة (عبد
عت المنصة ،والتكلفة العالية الستخدام شبكة
تصميم مقررات ر
وعل ،)2012 ،وكذلك المشكالت المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر & (Jakshylykov
الوهاب،
ي
ر
وب ،وعبء العمل
) ،Nurmatov, 2016; Al-Ani, 2013وانخفاض مستوى
الوع بالتعلم اإللكت ي
ي
اإلضاف ،والمشاكل التقنية ،واالنتحال يف أعمال الطلبة ).(Aikina & Bolsunovskaya, 2020a
ي
المتغتات الديمغرافية لدى أعضاء الهيئة
كما ربطت بعض الدراسات ربي هذه التحديات وبعض
ر
والختة التدريسية والمهارات التكنولوجية ،والرتبة األكاديمية والمؤهل
التدريسية ،مثل :الجنس،
ر
الجامع (إبراهيم2017 ،؛ القضاة ،ومقابلة .)2013 ،وأكدت بعض نتائج وتوصيات الدراسات ذات
ي
الصلة بالحاجة لتقديم ر
مقتحات للتغلب عل هذه التحديات ،مثل :ضورة عقد دورات وورش
ر
وتوفت الحوافر المادية والمعنوية
وب ،مثل منصة موودل،
ر
تدريبية عل أنظمة إدارة التعلم ،اإللكت ي
الستخدام المنصة.
فت (إبراهيم والفيلكاوي ،)2018 ،والتحديث الدائم لمنصة
ر
وتوفت مراكز دعم ي
التدريس عن كاهل أعضاء
موودل لتشمل عل كل ما حديث من وسائط متعددة ،وتخفيف العبء
ي
وعل.)2012 ،
هيئة التدريس (عبد الوهاب
ي
وتلبية لرؤية عمان  2040الداعية إىل نظام متكامل ومستقل لحوكمة المنظومة التعليمية
التقت يف جميع
المعايت الوطنية والعالمية ،إضافة إىل تعزيز األداء ،وتماشيا مع التقدم
وتقييمها وفق
ر
ي
ُ
المؤسسات الحكومية (رؤية عمان)2020 ،2040-؛ َّ
فعلت جامعة السلطان قابوس التعليم
ُ
والتكنولوج من خالل منصة
النظام يف قاعات الدرس،
المدمج كمشاركة ربي التعليم
ر ي
ي
موودل)Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
ر
وب .وبالنظر إىل واقع التعليم بجامعة السلطان قابوس نجد أنها
كنظام مفتوح إلدارة التعليم اإللكت ي
ً
ُ
كل بدال من التعليم
قامت يف ربيع  2020بتفعيل منصة موودل كنظام إلدارة التعلم عن بعد بشكل ي
المدمج للتجاوب مع الحاجة للتباعد االجتماع كإجراء ر
احتازي يف ظل الجائحة ،وكذلك للتوافق
ي
ُ
ر
ومقتحات الحل لها،
وف ضوء الحاجة لتحديد سلبيات التجربة بالجامعة
مع رؤية عمان  ،2040ي
ر
ومقتحات
فقد تحدد موضوع الدراسة يف تحديد وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية نحو تحديات
تطوير تجربة جامعة السلطان قابوس للتعلم عن ُبعد باستخدام منصة موودل ( )Moodleيف ظل
جائحة رفتوس كورونا المستجد" كوفيد."19-
مشكلة الدراسة وأسئلتها
ً
ُ
ُ
تأسيسا لتوجهات وثيقة رؤية عمان ( 2040رؤية عمان )2020 ،2040-السابق ذكرها،
ر
ر
وب & (Aikina
وف ضوء ما أكدت عليه الدراسات والبحوث التبوية من أهمية التعليم اإللكت ي
ي
Bolsunovskaya, 2020b; Akcay & Yager, 2010; Guillén-Gámez, Mayorga;Fernández et al., 2020; Roy, 2006؛ القضاة2014 ،؛ خطاطبة2013 ،؛ محمود)2015 ،
وف ضوء نتائج وتوصيات
يف
ر
تحسي عملية التعليم والتعلم ،وتحقيق مخرجات تعليمية مرجوة ،ي
148

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

Vol. (46), issue (3) May 2022

UAEU

International Journal for Research in Education

;Dluhopolskyi, 2020; Mohmmed et al., 2020b; Peters et al., 2020
ر
الت أشارت إىل الحاجة إىل توظيف نظم التعليم عند ُبعد
) Rachmadtullah et al., 2020ي
وف ضوء
لمجابهة اآلثار التعليمية الناجمة عن جائحة رفتوس كورونا المستجد "كوفيد ،"19-ي
الكل عن ُبعد باستخدام منصة موودل خالل جائحة رفتوس
تطبيق جامعة السلطان قابوس للتعلم ي
ر
الت الحظها باحثوا الدراسة
كورونا المستجد "كوفيد ،"19-وظهور بعض التحديات والمعوقات ي
ر
وب الطارئة
الحالية ومرورا بها بصفة شخصية من خالل عملهم يف لجنة تطبيق خطة التعلم اإللكت ي
المعتمدة من كلية ر
التبية بجامعة السلطان قابوس خالل فصل ربيع  ،2020والحاجة لتحديد هذه
ً
ر
ومقتحات مجابهتها ،وتحقيقا لهذا الهدف الرئيس؛ حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن
التحديات
ُ
السؤال الرئيس :ما تحديات تجربة جامعة السلطان قابوس للتعلم عن بعد باستخدام منصة موودل
) (Moodleيف ظل جائحة رفتوس كورونا المستجد" كوفيد "19-من وجهة نظر أعضاء الهيئة
ر
ومقتحات التطوير؟
الختة التدريسية ،والمهارات التكنولوجية ،وما
التدريسية وعالقته
بمتغتات :ر
ر
ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما تحديات تطبيق تجربة التعلم عن ُبعد باستخدام منصة موودل ( )Moodleيف ظل جائحة
رفتوس كورونا المستجد" كوفيد"19-من وجهة أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة السلطان
قابوس؟
 .2ما وجهات نظر أعضاء الهيئة التدريسية تجاه تحديات تطبيق تجربة التعلم عن ُبعد باستخدام
منصة موودل ( )Moodleيف ظل جائحة رفتوس كورونا المستجد" كوفيد "19-تبعا
الختالف الرتبة األكاديمية؟
 .3ما وجهات نظر أعضاء الهيئة التدريسية تجاه تحديات تطبيق تجربة التعلم عن ُبعد باستخدام
منصة موودل ( )Moodleيف ظل جائحة رفتوس كورونا المستجد" كوفيد "19-تبعا
الختة التدريسية؟
الختالف ر
 .4ما وجهات نظر أعضاء الهيئة التدريسية تجاه تحديات تطبيق تجربة التعلم عن ُبعد باستخدام
منصة موودل ( )Moodleيف ظل جائحة رفتوس كورونا المستجد" كوفيد "19-تبعا
الختالف المهارات التكنولوجية؟
 .5ما ر
مقتحات تطوير تجربة التعلم عن ُبعد باستخدام منصة موودل ( )Moodleيف ظل جائحة
رفتوس كورونا المستجد" كوفيد"19-من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة
السلطان قابوس؟
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أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة الحالية ف أنها تعد استجابة لتوصيات البحوث والدراسات ر
التبوية
ي
ر
ر
ر
الت تركز عل تحديات
الت تنادي برصورة إجراء أبحاث يف مجال التبية ي
المحلية والعالمية الحديثة ي
ر
ومقتحات التعلم عن ُبعد الذي تم تبنيه يف معظم الجامعات يف ظل جائحة كرونا "كوفيد،"19-
ر
الت تخص ذلك.
مما يفتح الباب أمام
ر
الباحثي إلجراء مزيد من البحوث والدراسات ي
ر
الت حاولت استقصاء العالقة ربي وجهات نظر أعضاء هيئة
وتعد من الدراسات البكر ي
ر
ومقتحات تجربة جامعة السلطان قابوس للتعلم عن بعد باستخدام منصة
التدريس تجاه تحديات
الختة التدريسية ،والمهارات التكنولوجية،
موودل ،Moodle
ومتغتات أخري :الرتبة األكاديمية ،و ر
ر
ر
المشتكة معها يف
غتها من الجامعات
مما يعزز أطر جودة األداء بجامعة السلطان قابوس ،وإفادة ر
استخدام نفس المنصة التعليمية.
وتقديم خطوات مفصلة حول إعداد استبانة لتحديد وجهات نظر أعضاء الهيئة التدريسية
ر
ومقتحات تجربة جامعة السلطان قابوس للتعليم عن ُبعد متضمنة محورين ،بما
حول تحديات
الباحثي وأعضاء هيئة التدريس عل استخدامها يف دراسات أخرى ،وكذا اتباع
يمكن أن يعزز قدرة
ر
نفس الخطوات لبناء استبانات مماثلة لتقييم منصات تعليمية تعلمية أخرى .واالهتمام بالتعليم
الوطت يف سلطنة ُعمان يف ظل جائحة كوفيد.19-
والتعلم عن ُبعد كمتطلب حيوي اآلن لالقتصاد
ي
أهداف الدراسة
ر
 .1تحديد تحديات ومقتحات تطوير تجربة جامعة السلطان قابوس للتعلم عند بعد من وجهة
نظر أعضاء الهيئة التدريسية.
 .2معرفة وجهات نظر أعضاء الهيئة التدريسية تجاه تحديات تجربة جامعة السلطان قابوس
والختة التدريسية،
المتغتات الديمغرافية :الرتبة األكاديمية،
للتعلم عن بعد يف ضوء
ر
ر
والمهارات التكنولوجية.
مصطلحات الدراسة
ُ
تحديات التعليم عن بعد  .Distance Learning Challengesكل ما يمثل صعوبة أو
ر
وب كمنصة معتمدة للتدريس بجامعة
معوقا يف توظيف منصة موودل إلدارة التعليم اإللكت ي
السلطان قابوس خالل جائحة رفتوس كرونا "كوفيد "19-يف فصل ربيع  ،2020ويقاس بالدرجة
المقابلة لوجهات نظر أعضاء الهيئة التدريسية يف محور التحديات المخصص لهذا الغرض.
ُ
ُ
ر
مقيحات تطوير التعليم عن بعد  Suggested developments ofبعد Distance
ر
اتيىح تبنته جامعة السلطان
 .Learningكل ما يعزز تفعيل استخدام منصة موودل كخيار إست ر ي
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ُ
منصة موودل للتعليم عن بعد  .Moodle Platform for Distance Learningنظام
ر
وب مفتوح المصدر تبنته جامعة السلطان قابوس كمنصة للتعليم والتعلم عن ُبعد يف ظل
إلكت ي
جائحة رفتوس كورونا المستجد "كوفيد ،"19-بحيث يساعد أعضاء الهيئة التدريسية بكليات
الجامعة المختلفة عل إدارة العملية التعليمية ،وكذلك تدريس المقررات التدريسية وما يرتبط بها
المتامنة وغت ر
من ممارسة لألنشطة التعليمية المختلفة ،مثل :غرف للدردشة ر
المتامنة ،والمراسلة،
ر
وغتها ،وبما يحقق المخرجات التعليمية المرجوة من
وتصميم االختبارات واالستبيانات،
ر
استخدامه.
اإلطار النظري
ُ
وممياته وسلبياته
مفهوم التعلم عن بعد وأهميته،
ر
المعرف والتطور يف المعارف
ظهرت أساليب التعليم والتعلم عن ُبعد لمواجهة التضخم
ي
وتوفت فرص التعلم كحق أصيل لجمهور واسع من
والتكنولوج الهائل،
العلم
اإلنسانية ،والتطور
ر
ر ي
ي
(صتي ،)2009 ،بحيث تتوافق هذه
الكل
اغبي يف التعلم لكن ظروفهم تمنعهم من التفرغ
ر
الر ر
ي
الفرص التعليمية مع حاجات المجتمع ،وطموحاته دون التقيد بوقت أو فئة معينة من األفراد.
الوع
دواع التعليم والتعلم عن ُبعد تتمحور يف :ارتفاع مستوى
وأشار (األصيل )2010 ،أن من
ي
ي
ً
بأهمية التعليم يف جميع دول العالم جميعا ،والحاجة إىل التعليم والتدريب المستمر يف كافة
توفت أماكن للتعليم
المجاالت بشكل يتجاوز عامل الزمان والمكان ،وارتفاع التكلفة الناتجة عن
ر
التقليدي ،وعدم المقدرة عل التجاوب مع الطلب ر
المتايد للدراسة والتعليم بشكل أدي إىل زيادة
والمؤهلي للتدريس .وقد وضح (األصيل،
المعلمي األكفاء
الكثافة الصفية ،والنقص يف أعداد
ر
ر
ُ
 )2010مجموعة من المتطلبات لتحقيق تعلم عن بعد بشكل صحيح:
 بنية تحتية تشمل أجهزة ومعامل حديثة للكمبيوتر ،ووسائل اتصال رسيعة.
المعلمي وتدريبهم عل استخدام وتوظيف التقنية يف المواقف التعليمية.
 تأهيل
ر
 االستثمار يف بناء مقررات ومواد تعليمية قائمة عل التقنية الحديثة.
 إصدار ر
وقواني تيش التعلم عن ُبعد بما يحقق الجودة يف العملية التعليمية.
تشيعات
ر
 تبت وبناء أنظمة ر
الحاىل.
إلكتونية إلدارة عملية التعليم تواكب مستجدات العرص
ي
ي
ُ
وقد تم استخالص عدد من الفوائد للتعليم عن بعد تتمثل يف (رباح2014 ،؛ محمود،
األكت من عملية التعلم ،واستخدام
كبت خالل القسم
ر
 :)2015انفصال المعلم عن المتعلم بشكل ر
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وتوفت اتصال ذي
وسائط تعليمية ربطت المعلم بالمتعلم ،وساعدت عل نقل المادة التعليمية،
ر
اتجاهي بي المعلم والمتعلم ،وتحكم المتعلم ف عملية التعلم ر
أكت من المعلم .وقد ظهر مصطلح
ر ر
ي
ُ
ليعت عن المقدرة عل التعلم يف ضوء تجاوز الزمان والمكان
التعلم عن بعد  Distance Learningر
عت
) ،(Moore et al., 2011ثم تطور المصطلح ليصف أشكاال أخرى للتعلم ،مثل التعلم ر
اإللكتوب ،والتكنولوجيا ،والتعلم بالوسائط ،والتعلم التعاوب عت ر
ر
ر
اإلنتنت،
اإلنتنت ،والتعلم
ي ر
ي
ر
اض ،والتعلم القائم عل الويب ،وما إىل ذلك ) .(Conrad, 2006ثم ظهر يف
والتعلم االفت ي
الثمانينيات  E-learningليعرف بأنه إمكانية الوصول للمعرفة بدقة من خالل شبكة ر
اإلنتنت أو
باستخدام أدوات أخرى مثل :األقراص المضغوطة ،والصوت ر
عت األقمار
ورسائط فيديو ،والبث ر
التفاعل ).(Heazlewood, 2012
االصطناعية ،والتلفزيون
ي
ُ
ر
صتي ()300 ،2009
بويي والباحث ري تعريف التعلم عن بعد ،فعرفه ر
وتناول عدد من الت ر
ً
ً
ً
ر ر
الت أفرزتها تكنولوجيا التعليم حديثا ،وهو يف أصله تعلما فرديا لكنه
بأنه "أحد أساليب التعلم
ي
الذاب ي
أدى إىل تعزيز التعلم المفتوح  ،Open learningونظام التعليم المستمر ."long life learning
وعرفه ) Santally et al. (2012, p. 1بأنه "الفصل ربي المعلم والمتعلم يف الوقت والمكان بشكل
غت المتجاور (التواصل الذي يحدث ربي المتعلم والمعلم من مسافة بعيدة ،والذي
يعزز التواصل ر
ً
ُ
يجب أن يكون ُمتوسطا .ونتيجة لذلك يتم التواصل ربي المعلم والطلبة عن بعد بشكل مرن
باستخدام المستحدثات التكنولوجية" .وعرفه رباح ( ،2014ص  )17بأنه "نظام تدريس يربط
المدرجي يف الئحة طلبة المؤسسات
غت
المتعلمي بالمصادر التعليمية ،وهو يوفر
للمتعلمي ر
ر
ر
ر
ُ
الحاليي .إن تطبيق التعلم عن بعد عملية
مداومي) ويعزز الفرص التعليمية للطلبة
(غت
التعليمية ر
ر
ر
وه عملية تتطور لتستخدم التقنيات الوليدة" .وعرفته (2016,
تستخدم فيها المصادر المتاحة ي
ر
وب أو القائم عل الويب ،الذي توظف فيه
) Arinto p. 163بأنه
ر
"يشت إىل التعلم اإللكت ي
ر
ر
المتعلمي
وغت المتامن ربي
التكنولوجيا المعاضة بشكل يسمح بالدمج ربي التواصل المتامن ر
ر
مكاب محدد بما ييش لهم الولوج لموارد ووسائط تفاعلية تسمح
غت متصل بعامل
والمعلمي بشكل ر
ر
ي
بتصميم بيئة تعليمية يف ظروف مختلفة".
وقد وضح (رجم ،و دادن ،)2015 ،و ) ،(Carvalho et al., 2011و (Paragina et
) ،al., 2011و ) ،(Fandl & Smith, 2013و) (Amendola et al., 2020مزايا التعليم
ر
ر
اآلب:
لكل من المعلم والمتعلم والمجتمع يف ي
اإللكت ي
وب بالنسبة ٍ
ر
الت تواجه التعليم والتعلم التقليدي؛ من خالل استحداث أنماط
 يتغلب عل التحديات ي
اسي.
تعليمية تساعد يف إحداث نقلة نوعية يف مجال جودة الخدمة التعليمية المقدمة للدر ر
وتوفت وقت البحث عن المعلومة.
 ييش الوصول إىل مصادر المعرفة المتنوعة،
ر
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 يساعد عل تأصيل مبدأ التعلم المستمر.
 يقلل من التكلفة ،مقارنة بالتعليم التقليدي ،وفيه استثمار لوقت المعلم والمتعلم وجهدهما.
يتمت بالوسائل والمواد التعليمية المتنوعة ،مثل :النصوص ،والصور ،وملفات الفيديو

ر
ر
ر
والتيد
والمرب
الصوب
والصوت ،والمؤتمرات المرئية ،والتواصل
المبارس ،وغرف الدردشة ،ر
ي
ي
ر
وب.
اإللكت ي
ينم مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة كأحد متطلبات القرن الحادي

ي
ر
والعشين.
 يساعد عل التبادل والتفاعل ربي الثقافات المختلفة.
وينم شخصيته ومهارة االعتماد عل الذات.
 يرفع كفاءة المتعلم يف األداء،
ي
الممتات إال أن هناك بعض التحديات/السلبيات المرافقة
لكن عل الرغم من تلك
ر
ر
وب تتمثل يف( :األصيل)2010 ،؛ (Coogan, 2019; Trenas et al.,
الستخدام التعليم اإللكت ي
)2011
ً
وخصوصا يف االختبارات الفصلية والنهائية.
 صعوبة التقييم بشكل دقيق،
 عدم المصداقية يف التواصل؛ لعدم تفاعل المعلم والمتعلم وجها لوجه.
والعمل.
 غياب النوعية يف التعليم ما ربي النظري
ي
ر
األخالف للتكنولوجيا يف االنتحال ،وانتشار ما يسم بالشقة األدبية.
غت
 االستخدام ر
ي
 تهميش دور المعلم والتقليل من أهميته.
 إمكانية االنتحال أسماء شخصيات أخرى.
 وجود جامعات ر
افتاضية وهمية.
ر
اإللكتونية وقواعد البيانات إىل القرصنة.
الكثت من المواقع
 تعرض
ر
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يتغلب عل مشكلة نقص بعض التخصصات العلمية ،من خالل قيام المعلم بالتدريس
ر
كبت من الطلبة.
واالرساف لعدد ر
ر
ر
امت للدراسة.
امت ر
وغت الت ي
يقلل من حاالت الغياب عن العمل؛ سهولة اتباع النظام الت ي
ر
الت تتوافق معه.
يتيح للمتعلم اختيار وقت الدراسة ومحتواها بالشكل والشعة ي
اغبي يف الدراسة عن ُبعد.
يزيل الحواجز الجغرافية ،وهذا يقلل العزلة عن ر
كثت من الر ر
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ومع وجود تلك السلبيات؛ أشارت دراسات دولية عدة ;(Akcay & Yager, 2010
تحسي عملية التعليم
) Amendola et al., 2020; Roy, 2006إىل فاعلية التعلم عن ُبعد يف
ر
والتعلم ،وتحقيق مخرجات التعلم المرجوة .كما أكدت بعض األدبيات والدراسات ر
التبوية
) (Demuyakor, 2020; Huang et al., 2020; Peters et al., 2020إىل الحاجة إىل توظيف
نظم التعلم عند ُبعد لمجابهة الظروف االجتماعية واالقتصادية والتعليمية الناجمة عن جائحة
رفتوس كورونا المستجد "كوفيد."19-
ً
واستخالصا مما سبق؛ نجد أهمية التعليم والتعلم عن ُبعد للتجاوب مع الثورة
ر
كثت من
الت تواجه ر
التكنولوجية والمعرفية ،وكذلك للتأقلم مع الظروف االجتماعية واالقتصادية ي
الدول بشكل عام ،وما تواجهه بشكل خاص كل الدول حاليا فيما يخص جائحة رفتوس كورونا
الت تتمثل ف اتخاذ إجراءات ر
احتازية تمنع ر
ر
تفس المرض ربي الطلبة
ي
المستجد "كوفيد ،"19-ي
ي
ُ
وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية ،وهذا ما حذا بجامعة السلطان قابوس يف سلطنة عمان إىل
ر
وب يف ظل تلك الجائحة.
تفعيل منصة موودل  MOODLEإلدارة التعلم اإللكت ي
ُ
منصة موودل  Moodleللتعليم والتعلم عن بعد
ر
نوعي :مفتوحة المصدر (بدون مقابل مبلغ
وب إىل
ر
صنفت نظم إدارة التعلم اإللكت ي
ر
وب
مادي) ،ومغلقة المصدر (تجارية) .وتعد منصة موودل  Moodleأحد نظم إدارة التعلم اإللكت ي
مفتوحة المصدر ) .(Tlili et al., 2019وفكرة تصميم منصة موودل مستوحاة من ر
التبية
ُ
ر
فيجوتسك ) .(Nash et al., 2014وتمكن منصة
بويي أمثال
االجتماعية لبعض المنظرين الت ر
ي
المعلمي.
والتعاوب من
تحسي معرفتهم نتيجة للدعم النشط
موودل -كأداة تعليمية -الطلبة من
ر
ر
ي
وف بعض المجاالت الدراسية ،وخاصة يف مجال األعمال التجارية ،وتكنولوجيا المعلومات،
ي
واالتصاالت ،والصحة ،والرعاية االجتماعية يتم استكمال تعلم الطلبة باستمرار بموارد مفيدة
تحسي معارفهم خارج بيئة الفصول الدراسية التقليدية .وقد اكتسب المعلمون يف
موجهة نحو
ر
ً
الختات والسماح للزمالء بإنشاء موارد
هذه المناطق أيضا معرفة حيوية من خالل التعاون وتبادل ر
التعلم النشط وعرضها عل موودل ).(Jackson, 2017
وقدمت تعريفات عدة لمنصة موودل منها تعريف )Gogan et al. (2015, p. 1144
ر
ر
المربيي أفضل
اس ،وذلك بمنح
ر
بأنها "مشوع للتعلم اإللكت ي
وب ،وصف بأنه نظام إلدارة المقرر الدر ي
المعلمي عل إنشاء مجتمع للتواصل
األدوات إلدارة عملية التعلم وتدعيمها ،وصممت لمساعدة
ر
ر
وب من خالل موارد وأنشطة" .ويعرفها دحالن ( ،2012ص  )8عل أنها "أحد أنظمة إدارة
اإللكت ي
ر
توفت بيئة تعليمية
وب صممت عل أسس تعليمية لتساعد أستاذ المساق عل
ر
التعلم اإللكت ي
ر
إلكتونية ،وإمكانية إنشاء وتصميم موقع خاص به بكل يش وسهولة إلدارة المبحث بصيغة
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الهيئة التدريسية عل إدارة العملية التعليمية بسهولة ويش ،وكذلك تلبية متطلبات الطلبة يف
ر
الت تمكنهم من رفع مستواهم
الوصول إىل جميع مقرراتهم الدراسية ،وممارسة األنشطة المختلفة ي
التحصيل والمهاري يف دراستهم".
ي
الممتة لمنصة موودل  Moodleيف العملية التعليمية وفق
وقد تم استخالص الخصائص
ر
ما أبرزه ٌّ
كل من ،.Costa et al )2012( :و  ،)Ismail and Hassan (2018و(Umek )2015
ر
اآلب:
 ،.et alو )2018( Albano and Dello Iaconoيف ي
جدول 1

تعليم مفتوح
خصائص أدوات منصة موودل ( )Moodleكنظام
ي
النشاط
اإلنشاء

الوحدة
قواعد البيانات
التخزين

التنظيم

الدروس

التسليم

التكليفات

التواصل

ورش العمل
التيد
ر
ر
وب
اإللكت
ي
الدردشة
منتديات
االعالنات

التعاون

المعجم

التقييم

الويك Wiki
ي
االختيار/المهام

الوصف
يسمح ببناء وعرض سجالت من المعلومات حول موضوع ما؛ ويسمح بتبادل
مجموعة من البيانات.
توفر هذه الخدمة القدرة عل تخزين آالف البيانات ر
الت من شأنها أن تفيد الطلبة
ي
يف حفظ دروسهم ،ويمكن للمعلم تخزين أسئلة السنوات السابقة بسهولة
وتبسيطها لصالح الجميع.
تمثل مجموعة من الموضوعات مرتبة تلخص المواد التعليمية ،وتسمح بالوصول
إليها؛ حيث يمكن للمعلم تقديم الدروس من خالل ررسائح عرض PowerPoint
أو محاضة فيديو ،أو محاضة صوتية ،وتحميلها عل النظام ر
حت يتمكن
المستفيدون من مشاهدتها بشكل ر
مبارس أو تتيلها واالستفادة منها.
للمعلمي بجمع العمل من الطلبة،
تسمح للطلبة بتسليم ملفات األعمال ،والسماح
ر
وتقييمه وتقديم مالحظات بما يف ذلك إعطاء درجات لها.
تقدم نشاط تقييم األقران مع العديد من الخيارات.
ر
ر
وب يف النظام ،ويمكن للجميع
يحصل كل معلم ومشف وطالب عل بريد إلكت ي
التيد من خالل النظام بكل سهولة.
إدارة ر
متامنة أو غت ر
السماح بإجراء محادثة ر
متامنة.
ر
والمعلمي من تبادل األفكار من خالل ر
نش
يعرض أداة اتصال تمكن الطلبة
ر
التعليقات.
يتيح إنشاء وعرض اإلعالنات العامة ،فإذا كان المعلم أو المسؤول بحاجة إىل إرسال
تنبيه هام أو إعالن لنشاط ما ،فيمكنه القيام بذلك من خالل عرض اإلعالنات
ر
ر
وب للطلبة.
الت تصل ر
للتيد اإللكت ي
المتوفرة يف النظام ،ي
يسمح بإنشاء قائمة التعاريف والحفاظ عليها.
الت يمكن أن تقترص عل اإلدخاالت ر
ر
الت أدىل بها
ي
يقدم آلية لألنشطة التعاونية ي
المعلم.
التعاوب.
للعمل
مساحة
توفر
تعاونية
ويب
صفحات
بتحرير
للمستخدمي
السماح
ر
ي
يمكن للمعلم استخدام جميع أنواع االختبارات بسهولة ،مثل االختبارات اليومية
والفصلية ،والنهائية .كما يمكنه اختبار الطلبة من خالل النظام يف المتل ،وتقييد
ً
تلقائيا وحساب الدرجة عل الفور.
معي ،ثم إغالق االختبار
وقت االختبار بوقت ر
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ُ
ر
المتعلمي من الوصول إىل مقرراتهم الدراسية المتاحة ،وممارسة العديد من
إلكتونية ،وتمكن
ر
ر
وب مفتوح المصدر
األنشطة داخل النظام" .ويعرفها (محمود ،2015 ،ص  )70بأنها "نظام إلكت ي
يمكن تطويره وتحسينه بصورة تتناسب مع احتياجات المؤسسات التعليمية ،بحيث يساعد أعضاء

تجربة جامعة السلطان قابوس للتعلم عن ُبعد
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

النشاط

الوحدة

Quiz

إعادة
االستخدام

استبانة
التغذية
الراجعة
حزم المشاركة

أدوات خارجية

محمد شحات  -محمد العامري

الوصف
ً
المتة إمكانية
ويمكن للمعلم كتابة جميع األسئلة
وتصحيحها تلقائيا .وتوفر هذه ر
ً
إدراج جميع األنشطة التعليمية وفقا لمواعيد محددة ،مما يساعد الطلبة
والمستخدمي عل البقاء عل اطالع بجميع التواري خ المهمة ،ويمكن تنبيههم بها
ر
باستمرار.
للمعلمي بتصميم أو تقديم مسابقات تتضمن أسئلة متنوعة ،وإجابات
يسمح
ر
القصتة.
/
:
واإلجابة
خطأ،
صحيح
متعدد،
من
االختيار
مثل
متنوعة،
ر
للمعلمي بجمع المالحظات من الطلبة باستخدام استبيانات جاهزة.
يسمح
ر
للمعلمي بإنشاء استبانات لجمع تغذية راجعة.
يسمح
ر
ر
الت تمكن من التشغيل المتبادل ،وإمكانية الوصول ،وإمكانية
تعرض المواصفات ي
ر
.
تضمي حزم
الت تمكن من
ر
إعادة االستخدام لمحتوى التعلم وتقدم األدوات ي
اس.
ُمشاركة المحتوى يف المقرر الدر ي
تمكن من التفاعل مع موارد التعلم (عل سبيل المثال :إمكانية التشغيل المتداخل
ألدوات التعلم) واألنشطة عل مواقع ويب أخرى .وإتاحة الوصول إىل أنواع
األنشطة الجديدة أو موادها.

ر
ر
وب
الت ر
تتمت بها منصة موودل  Moodleكنظام إلدارة التعلم اإللكت ي
ي
وف ضوء الخصائص ي
والدوىل عن االتجاه نحو
العرب
ومجاب ،كشفت عدد من الدراسات عل المستوى
مفتوح المصدر
ري
ي
ي
اإليجاب يف التدريس بصفة عامة يف مجاالت وتخصصات عدة عل
استخدامه ،وكذا تأكيد أثره
ري
مخرجات الطلبة التعليمية إبراهيم ) ،(2017القضاة ) ،(2014والجراح ،و العتي ،والضميدي ،و
والعجلوب ) ،(2018الزبون ،وحمدي ) ،(2017السعدى ،والعياضة،
مرع ) ،(2016الرصايرة،
ي
ي
والعباس ) ،(2011عبد العال ) ،(2018محمود،
مدب،
والسعدي )،(2016
الخروض ) ،(2012ي
ي
ي
) ،(2015اليوسف ،والمشيقح )(Antonoff et al., 2016; ،(Jackson, 2017)،(2017
)Escobar-Rodriguez and (2012) Alves et al. (2013) .Maciel et al., 2009
.Al Behaijan (2011) ،Monge-Lozano
ُ
تجارب بعض الدول يف التعليم عن بعد واستخدام منصة موودل
ُ
فف المملكة العربية السعودية
اهتمت ر
كثت من الدول بتفعيل التعليم عن بعد بشكل عام ي
اإللكتوب ر
ر
كتة األعباء المطلوبة من المعلم،
(العتيت )2006 ،أن من معيقات التعلم
أشارت دراسة
ي
ري
التامج ،وعدم
وكثافة المقررات الدراسية ،وعدم توافق المناهج الدراسية مع التطور الشي ع يف ر
جاهزية البنية التحتية المعلوماتية ،والكثافة العالية يف الصف الواحد ،وقلة عدد أجهزة الكمبيوتر
يف المدرسة ،والتكلفة المادية المرتفعة لهذا النوع من التعلم .ووجود فروق ذات داللة إحصائية
والختة التدريسية يف هذه المعيقات.
الجامع،
لمتغتات الجنس والمؤهل
تعزي
ر
ر
ي
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النواج المهنية ،التقويم ،واإلدارة ،والتخطيط ،وتصميم بيئة التعلم ،كما
المالية واإلدارية ،بعض
ي
ً
أسفرت النتائج عن الكشف أن عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف التحديات تعزى للجنس ،والرتبة
والختة التدريسية.
األكاديمية،
ر
وف الجزائر أشارت (بلمانع )2019 ،يف دراستها أن التعليم عن ُبعد قد أثر عل جودة
ي
العاىل بجامعة التكوين المتواصل بالمسيلة بزيادة دافعية الطلبة للتعلم ،وزيادة قدرة أعضاء
التعليم
ي
حي تمركزت المعيقات
اس ،يف ر
الهيئة التدريسية يف دمج تكنولوجيا التعليم عن بعد يف منهاجه الدر ي
ف قلة التوقيت المخصص للمقرر الدراس وارتفاع تكلفة رسوم ر
االنتنت.
ي
ي
وف العراق توصلت دراسة (إبراهيم و أبو راوي )2020 ،إىل وجود معوقات علمية تتمثل
ي
ختة الطلبة بالتعليم عن بعد ،وأن التعليم
يف قلة المقررات الخاصة بتعليم الكمبيوتر بالكلية ،وقلة ر
ر
المبارس ،والحاجة إىل وقتا أطول يف عملية التعلم ،وعدم رغبة البعض
عن بعد أقل جودة من التعليم
من أعضاء الهيئة التدريسية استخدام التعليم عن بعد أو عدم قدرتهم عل استخدامه ،عالوة عل
وجود معوقات تقنية ونفسية متعلقة باستخدام التعليم عن بعد ،وكذلك معوقات مالية وإدراريه.
الممتة لمنصة موودل يف العملية التعليمية
وعل الرغم من تلك الفاعلية والخصائص
ر
ر
ر
والت تم اإلشارة له سابقا؛ توجد هناك صعوبات وتحديات مرتبطة
كنظام إلدارة التعليم اإللكت ي
وب ،ي
باستخدامها .ولذا سعت بعض الدراسات والبحوث ر
التبوية للكشف عنها سواء من وجهة نظر
ر
الت أسفرت نتائجها عن
أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة ،مثل :دراسة (عبد الوهاب،
وعل )2012 ،ي
ي
ر
وب من جانب أعضاء هيئة التدريس
إبراز صعوبة التعامل مع منصة موودل يف إدارة التعلم اإللكت ي
التجهتات المعملية،
بالجامعات المرصية ،وقلة العناض االرتباطية ربي مكونات المنصة ،وقلة
ر
عت المنصة ،وعدم وجود رغبة كافية لدي أعضاء الهيئة التدريسية
وصعوبة تصميم مقررات ر
ر
توفت الجامعة
الستخدام المنصة ،والتكلفة العالية الستخدام شبكة اإلنتنت خارج الجامعة ،وعدم ر
ر
االشتاك المتىل ،وضعف شبكة ر
ر
اإلنتنت يف بعض المناطق .كما قدمت بعض المقتحات
فرصة
ي
للتطوير تضمنت تقديم حوافر مادية ألعضاء هيئة التدريس لتفعيل المنصة ،وتقديم دورات وورش
ر
وب من خالل
تدريبية مكثفة لهم ،وتوعية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بثقافة التعلم اإللكت ي
منصات التعلم عن ُبعد ،مثل :منصة موودل والتحديث الدائم لمنصة موودل لتشمل عل كل ما
التدريس عن كاهل األعضاء الذين يستخدمون
حديث من وسائط متعددة ،وتخفيف العبء
ي
منصات موودل.
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ر
وب من
وف األردن أشارت دراسة (القضاة ،و مقابلة )2013 ،إن تحديات التعلم اإللكت ي
ي
ر
وب ،الجوانب
وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تتمثل يف البحث
العلم ،تقنيات التعلم اإللكت ي
ي

تجربة جامعة السلطان قابوس للتعلم عن ُبعد
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كما أكدت دراسة ) (Al-Ani, 2013أن تجربة جامعة السلطان قائمة عل التعلم المدمج،
ر
ر
وب القائم عل استخدام
والذي يضمن كل من التعليم المبارس داخل القاعة الصفية ،والتعلم اإللكت ي
غت الصفية ،والتواصل ،وعمل التقييمات المتصلة بالمقرر ،وكان
تعيي التكليفات ر
منصة موودل يف ر
الت تواجه استخدام منصة موودل لدي طلبة كلية ر
ر
ر
التبية بجامعة السلطان
من أكت الصعوبات ي
قابوس كتعلم مدمج يتمثل يف المشكالت المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر .وأشارت دراسة
) (Jakshylykov & Nurmatov, 2016أن من معيقات استخدام منصة موودل بجامعة أتاتورك
ر
ختاء يف مجال التعلم المدمج ،وعدم وجو د تدريب
أالتو بتكيا نقص أجهزة الكمبيوتر ،وعدم وجود ر
ر
وب .وتوصلت دراسة & (Aikina
مناسب عل موودل ،وانخفاض مستوى
الوع بالتعلم اإللكت ي
ي
) Bolsunovskaya, 2020aإىل أن صعوبات استخدام منصة موودل يف التعليم بمدرسة تقنية
اإلضاف ،والمشاكل التقنية ،واالنتحال يف أعمال الطلبة ،وصعوبة
عليا بروسيا تتمركز يف عبء العمل
ي
الفعل لتقييم المعرفة.
تحديد المستخدم
ي
العاىل؛ أوصت
وغتها من مؤسسات التعليم
ولتطوير منظومة التعليم بجامعة الكويت ر
ي
دراسة إبراهيم والفيلكاوي ( )2018برصورة عقد دورات وورش تدريبية عل مواقع أنظمة إدارة
توفت الحوافر المادية والمعنوية الستخدام
التعلم ،مثل موودل ألعضاء هيئة التدريس ،وكذلك ر
المنصة.
فت .كما أشار ) (Ndlovu & Mostert, 2018يف دراسته أن معوقات
ر
وتوفت مراكز دعم ي
ر
لمعلم الرياضيات بالمدارس
وب بالنسبة
التدريس بمنصة موودل كنظام إلدارة التعليم اإللكت ي
ي
الثانوية بجنوب أفريقيا يتمحور ف محدودية توافر التكنولوجيا ،وبطء الشعة لشبكة ر
اإلنتنت،
ي
ً
ر
.
الت ال يمكن تحملها وتأسيسا عل ما سبق؛ نجد أن هناك بعض المعوقات
والتكلفة المادية ي
ر
الت صاحبت تجارب الجامعات والمدارس يف تنفيذ التعليم باستخدام التعليم
والصعوبات ي
ر
وب بوجه عام واستخدام منصة موودل بوجه خاص.
اإللكت ي
منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة
التحليل؛ حيث تم مسح وتحليل وجهات نظر أعضاء هيئة
الوصف
تم استخدام المنهج
ي
ي
التدريس بكليات ومراكز جامعة السلطان قابوس المختلفة حول تحديات تجربة التعليم التعلم
ر
ومقتحات التطوير ،كما تم دراسة وتحليل عالقة وجهات النظر
باستخدام منصة موودل Moodle
والختة التدريسية ،والمهارات التكنولوجية.
بمتغتات :الرتبة األكاديمية،
ر
ر
مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية بكليات جامعة السلطان قابوس
ومراكزها والبالغ عددهم ( ،)908لتشمل  645ذكر 263 ،إناث حسب إحصائية الجامعة لعام
( 2020/2019جامعة السلطان قابوس ،)2020 ،وتكونت عينة الدراسة من ( )144عضو هيئة
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جدول 2

ً
الختة التدريسية ،والمهارات التكنولوجية
توزي ع عينة الدراسة وفقا
لمتغتات الجنس ،ر
ر
الكليات
علمية إنسانية
80
64

الجنس
ر
أنت
ذكر
57 87

الختة التدريسية
ر
منخفض  9-1متوسط 19-10
55
22

عال >19
67

المهارات التكنولوجية
متوسط عال عال جدا
22
60
62

جدول 3

توزي ع العينة وفق الكليات والجنس
الكلية
تربية
آداب
علوم
هندسة
طب
تمريض
اقتصاد وعلوم سياسية
حقوق
علوم زراعية
مركز الدراسات التحرصية
المجموع

العدد
39
36
11
11
6
9
7
6
11
8
144

الجنس
ذكر
24
24
6
7
3
5
4
3
7
4
87

ر
انت
15
12
5
4
3
4
3
3
4
4
57

حدود الدراسة
الحدود الموضوعية :اقترصت الدراسة عل الكشف عن تحديد وجهات نظر أعضاء الهيئة
التدريسية بجامعة السلطان قابوس لتحديات تجربة التعليم والتعلم عن ُبعد باستخدام منصة
ر
والختة
بمتغتات :الرتبة األكاديمية،
ومقتحات تطويرها ،وعالقة ذلك
موودل Moodle
ر
ر
ُ
التدريسية ،والمهارة التكنولوجية .وشمل التقييم محورين :تحديات التعليم والتعلم عن بعد،
ر
مقتحات تطوير التعليم والتعلم عن ُبعد.
الحدود البشية والمكانية  :عينة من أعضاء هيئة التدريس بكليات ومراكز جامعة السلطان
قابوس ،مسقط ،سلطنة ُعمان.
الحدود الزمانية :طبقت الدراسة يف فصل الربيع 2020م.
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تدريس ( 28محاضا 65 ،أستاذا مساعدا 35 ،أستاذا مشاركا 16 ،أستاذا) شاركوا طوعيا ،وبما يمثل
اس ربيع
 %15.86من المجتمع األصل .وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية قرب انتهاء الفصل الدر ي
والختة التدريسية ،والمهارات التكنولوجية
2020م .وكان توزيعهم وفق طبيعة الكليات والجنس
ر
المبي
عل النحو
المبي بجدول  .2وتوزيعهم حسب الكليات ،والجنس داخل كل كلية عل النحو ر
ر
بجدول .3
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ر
السيكوميية
أداة الدراسة وخصائصها
ر
ومقتحات تطوير تجربة التعليم والتعلم عن ُبعد وفق
تم إعداد استبانة تحديات
الخطوات التالية:
الهدف من االستبانة وطريقه بنائها.
هدف االستبانة إىل قياس وجهات نظر أعضاء الهيئة التدريس بكليات جامعة السلطان
قابوس للكشف عن تحديدات تجربة التعليم والتعلم عن ُبعد يف ظل جائحة رفتوس كورونا
ر
ومقتحات تطويرها .وقد ُبنيت يف ضوء االطالع عل الدراسات السابقة،
المستجد "كوفيد"19-
وبصفة خاصة ;Aikina & Bolsunovskaya, 2020; Al-Ani, 2013; Al Behaijan, 2011
وعل2012 ،؛
)et al., 2019
Antonoff et al., 2016; Badia؛ خطاطبة2013 ،؛ عبد الوهاب ،ي
ً
ُ
محمود )2015 ،وفقا لطريقة (ليكرت) حيث يطلب فيها من أعضاء هيئة التدريس االستجابة
الخماس :أوافق بشدة -أوافق –محايد-ال
يعت عن وجهات نظرهم عل التدرج
لالختيار الذي ر
ي
موافق-ال أوفق بشدة .وأعطيت الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5للمفردات الموجبة ،وأعطيت للعبارات
ر
اس ربيع  2020بعد
السلبية ( .)5 ،4 ،3 ،2 ،1ووزعت االستبانة إلكتونيا قرب انتهاء الفصل الدر ي
الحصول عل موافقة رسمية من مستشار رئيس الجامعة للشئون األكاديمية.
محاور االستبانة.
تم إعداد االستبانة لتتناسب مع أهداف الدراسة ،والعبارات موزعة عل محورين :تحديات
التعليم والتعلم عن ُبعد ،ر
مقتحات تطوير التعليم والتعلم عن ُبعد .وبلغ عدد عبارات االستبانة كلها
( )24عبارة.

اإلنجليية.
ترجمة االستبانة إىل اللغة
ر

ً
نظرا لوجود عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة السلطان قابوس ال يتحدثون اللغة
العربية؛ ترجمت االستبانة للغة اإلنجلتية ،وتم التأكد من صالحية ر
التجمة من قبل أحد
ر
اإلنجلتية.
المتخصصي يف اللغة
ر
ر
ً
صياغة تعليمات االستبانة .تم صياغة تعليمات االستبانة بحيث تضمنت ررسحا لفكرة
االستبانة والهدف منها ،وكيفية وطريقة االستجابة عليها ،والتأكيد عل رسية البيانات ووجهات
ُ
النظر المطلوب معرفتها لتقييم تجربة الجامعة ،والتنويه بأن االستبانة تستخدم ألغراض البحث
العلم فقط.
ي
بطريقتي:
صدق االستبانة .تم التأكد من صدق االستبانة
ر
المحكمي.
صدق
ر
المختصي يف مجاالت :المناهج وطرائق
المحكمي
تم عرض االستبانة عل عدد ( )6من
ر
ر
التدريس ،وعلم النفس ر
التبوي ،وتكنولوجيا التعليم بجامعة السلطان قابوس إلبداء آرائهم حول
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الداخىل.
صدق التجانس
ي

تم حساب صدق التجانس الداخل ر
كاآلب:
ي
ي

تنتم إليه باستخدام معامالت
تم حساب درجة ارتباط عبارات االستبانة مع المحور الذي
ي
ارتباط ربتسون ( ،)2009 ,Fieldوقد وجد أن جميع عبارات االستبانة ذات ارتباط موجب ودال
ً
إحصائيا عند مستوي ( )0.05مع محاورها ،حيث انحرصت معامالت االرتباط ربي ( )20.و(.)65.
كما تم حساب درجة ارتباط المحاور الفرعية لالستبانة بالدرجة الكلية له ،وجدول 4
يوضح النتائج:
جدول 4

معامل ارتباط ربتسون بي محوري استبانة تحديدات ر
ومقتحات تطوير تجربة التعليم والتعلم عن
ر
ُبعد والدرجة الكلية
تحديات التعليم
والتعلم عن ُبعد
**.43
0.01
144

المتغت/العامل
ر
الدرجة الكلية عل
االستبانة

معامل ارتباط ربتسون
مستوي الداللة
عدد

ر
مقتحات تطوير التعليم
ُ
والتعلم عن بعد.
**.82
0.01
144

نستنتج من جدول ( )4أن معامالت االرتباط ربي محوري االستبانة والدرجة الكلية
الداخل لالستبانة.
لالستبانة انحرصت ربي ( ).43و ( ،).82وكل ذلك يؤكد صدق االتساق
ي
وضوح عبارات االستبانة.
حيث لم ترد أية استفسارات متعلقة بعبارات أو محاور االستبانة من أعضاء هيئة التدريس
يف أثناء التطبيق.
الداخىل (معامل ألفا كرونباخ).
التحقق من ثبات االتساق
ي
وجد أن معامل الثبات لالستبانة كلها قد بلغ ( ،).73وانحرصت معامالت الثبات للعبارات
ربي ( ).89و( ،).91كما أن معامالت الثبات للمحاور انحرصت ربي ( ).88و ( .).89ويوضح جدول
 5النتائج.
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تحقق كل من :مالءمة كل محور من المحاور ألهداف االستبانة ،وارتباط كل عبارة من العبارات
الفرعية لالستبانة بالمحور الرئيس الذي تندرج تحته ،وصحة العبارات ووضوحها .وتم حساب
المحكمي بحساب Cohen Kappa
اثني من
ر
درجة االتفاق  Inter-Rater Agreementربي كل ر
وه قيمة
) ،Coefficient (Kووجد أن قيم معامالت االتفاق ) (Kانحرصت ربي ( ).79و( ،).83ي
مرتفعة لمعامل االتفاق ) ،(Bakeman & Quera, 2011وتم تعديل بعض الصياغات لبعض
المحاور والعبارات يف ضوء آرائهم؛ وكل ذلك ريتهن الصدق الظاهري.

تجربة جامعة السلطان قابوس للتعلم عن ُبعد
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جدول 5

معامالت الثبات لالستبانة كلها ومحاورها الفرعية
معامل الثبات α
.88
.89
.73

محاور االستبانة
تحديات التعليم والتعلم عن ُبعد
ر
مقتحات تطوير التعليم والتعلم عن ُبعد.
االستبانة كلها

ً
وإجماال فإن قيم معامالت الثبات لالستبانة كلها ومحاورها كانت جيدة ،بما يؤكد إمكانية
الثقة يف استخدامها بدرجة تتوافق مع الهدف منها.
الصورة النهائية لالستبانة.
ً
أصبحت االستبانة مكونا من ( )24عبارة موزعة عل محاورها .وجدول ( )6يوضح محاور
االستبانة وعباراتها اإليجابية والسلبية:
جدول 6

محاور استبانة تحديات ر
ومقتحات تطوير التعلم عن ُبعد وأرقام العبارات الدالة عل كل محور
محاور االستبانة
تحديات التعليم والتعلم
عن ُبعد
ر
مقتحات تطوير التعليم
ُ
والتعلم عن بعد.
المجموع
األوزان النسبية

أرقام العبارات الموجبة

أرقام العبارات السالبة
،26 ،25 ،24 ،23 ،22
،31 ،30 ،29 ،28 ،27
35 ،34 ،33 ،32

،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36
45 ،44 ،43 ،42
10
%41.67

14
%58.33

عدد
العبارات

األوزان
النسبية

14

%41.67

10

%58.33

24

%100
%100

المعالجة اإلحصائية
ر
السيكومتية لالستبانة ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم إدخال
للتحقق من الخصائص
بيانات الطلبة عل برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( Statistical Package for
ً
 )25 :Version ,”Social Sciences “IBM SPSSومعالجتها إحصائيا (,George & Mallery
السؤالي األول والخامس للدراسة بحساب المتوسطات الستجابات أعضاء
 .)2018تم اإلجابة عن
ر
ر
ومقتحات تطوير تجربة جامعة السلطان قابوس للتعليم
هيئة التدريس عل استبانة تحديات
والتعلم عن ُبعد باستخدام منصة موودل  Moodleيف ظل جائحة رفتوس كورونا المستجد
"كوفيد ،"19-وتم اإلجابة عن األسئلة من الثاب ر
وحت الرابع من خالل القيام حساب المتوسطات
ي
ي
واستخدم اختبار(Field, 2017). One-Way ANOVA
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لإلجابة عن السؤال األول للدراسة "ما تحديات تطبيق تجربة التعلم عن ُبعد باستخدام
منصة موودل ) (Moodleيف ظل جائحة رفتوس كورونا المستجد" كوفيد"19-من وجهة نظر
أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة السلطان قابوس؟" تم حساب متوسطات درجات وجهات أعضاء
هيئة التدريس عل محو تحديات تجربة الجامعة للتعليم والتعلم عن ُبعد (جدول  ،)8وللحكم عل
الخماس ل ليكرت المستخدم
المعايت التالية المدرجة بجدول  7وفق التدري ج
النتائج تم استخدام
ر
ي
لعبارات االستبانة ،حيث استخدمت معادلة

Highest point 5−Lowest point 1
Number of levels 5

= 𝑙𝑎𝑣𝑟𝑒𝑡𝑛𝐼

).(Norman, 2010
جدول 7

معيار الحكم عل النتائج
تدري ج ليكرت
1
2
3
4
5

التقدير
ً
منخفضة جدا
منخفضة
متوسطة
عالية
عالية جدا

مدى الدرجات
1,79-1,00
2,59-1,80
3,39-2,60
4,19-3,40
5,00-4,20

جدول 8

قيم المتوسطات والنسبة المئوية لدرجات أعضاء هيئة التدريس عل محور تحديات تجربة جامعة
السلطان قابوس للتعليم عن ُبعد
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

المحور
العبارات
الكبتة.
صعوبة رفع بعض الملفات ذات السعة
ر
العلم مع
العمل أو
عدم تناسب طبيعة بعض التخصصات ذات الطابع
ي
ي
طبيعة التعليم والتعلم عن ُبعد.
ر
الت يقطنها الطلبة.
ضعف الشبكة وعدم استمراريتها يف بعض المناطقة ي
الختة التكنولوجية يف إدارة وقيادة منصات التعلم عن ُبعد من قبل
نقص ر
بعض أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة.
ر
االفتاضية المرتبطة بالتعليم
عدم مصداقية حضور الطلبة يف المواقع
والتعلم عن ُبعد.
الختة التكنولوجية لدى بعض الطلبة يف التعامل مع منصات التعلم
نقص ر
عن ُبعد يؤدي إىل تقليل فرص التعلم النشط.
ر
العمل
مبارس عل البيان
صعوبة تقديم أنشطة تعليمية تعتمد بشكل
ي
(المختت).
وطرق المعمل
ر
صعوبة تحديد نسبة تفاعل الطلبة ف حاالت عدم إظهار وجوههم أو ر
حت
ي
أصواتهم يف بعض األوقات.
صعوبة تقييم الطلبة من خالل أدوات تقييم عادلة وشفافة.
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العدد

المتوسط
الحساب
ري
2.30
1.96

االنحراف
المعياري
1.30
1.12

144
144

1.97
2.23

1.12
1.12

144

2.09

1.15

144

2.26

1.13

144

1.76

93.

144

2.04

1.00

144

2.10

1.10

144
144
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نتائج الدراسة ومناقشتها
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المحور

محمد شحات  -محمد العامري

م
العبارات
 10صعوبة إجراء االختبارات ر
المتامنة لجميع الطلبة.
 11ضعف المقدرة المادية لبعض الطلبة بما يحول دون االستمرار يف
استخدام شبكة ر
اإلنتنت لمدة طويلة خاصة عند وجود مقررات عديدة.
 12صعوبة تعامل الطلبة مع مقررات دراسية عديدة يف نفس الوقت.
ً
طويال أمام شاشة الكمبيوتر.
 13مشكالت صحية مرتبطة بالمكوث
 14صعوبة تحقيق التعليم ر
فعل.
بشكل
المتامن
ي
ُ
متوسط تحديات التعليم والتعلم عن بعد

العدد

المتوسط
الحساب
ري
1.81
2.17

االنحراف
المعياري
1.10
1.17

144
144
144
144

1.98
2.16
1.99
2.06

98.
1.14
99.
1.10

144
144

الكبتة"
وبنظرة فاحصة عل جدول 8؛ يتضح أن "صعوبة رفع بعض الملفات ذات السعة
ر
الختة
أعل تحدي بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس بمتوسط ( ،)2.30يليه " نقص
ر
كان يمثل ي
ُ
التكنولوجية لدى بعض الطلبة يف التعامل مع منصات التعلم عن بعد يؤدي إىل تقليل فرص التعلم
النشط" بمتوسط ( ،)2.26ثم يليها " ضعف المقدرة المادية لبعض الطلبة بما يحول دون االستمرار
ف استخدام شبكة ر
اإلنتنت لمدة طويلة خاصة عند وجود مقررات عديدة" بمتوسط ( ،)2.17ثم
ي
ً
يليها "مشكالت صحية مرتبطة بالمكوث طويال أمام شاشة الكمبيوتر بمتوسط ( ،)2.17و"عدم
مصداقية حضور الطلبة ف المواقع ر
االفتاضية المرتبطة بالتعليم والتعلم عن ُبعد بمتوسط (،)2.09
ي
بينما كان متوسط المحور بشكل عام (. .)2.06ويتفق ذلك مع نتائج وتوصيات بعض الدراسات
(Aikina & Bolsunovskaya, 2020a; Al-Ani, 2013; Jakshylykov & Nurmatov,
تفست النتائج الواردة
كابل ،)2012 ،ويمكن
ر
عل2013 ،؛ ي
عل2012 ،؛ ي
;2016؛ عبدالوهاب ،و ي
ر
بجدول ( )8يف ضوء ما أشارت إليه األدبيات واألبحاث التبوية (أبو موس؛ والصوص2014 ،؛
زيتون ،القضاة ،مقابلة2017 ،؛  2005؛  (Conrad, 2006; Mills et al., 2009المتعلقة
ر
التاىل:
بتحديات التعلم اإللكت ي
وب عل النحو ي
جوانب تقنية وفنية:
-

المنصة مجانية وأقىص سعة تخزينية لها ( )50ميجابايت.
ر
امت ،وتسجيل المحاضات ،ورفع
بعض أعضاء هيئة التدريس ر
غت ملم بكيفية التدريس الت ي
غت الصفية وحفظ البيانات وإعطاء تغذية راجعة عن
معايت تقويمية لألنشطة والتكليفات ر
ر
تلك األعمال.

-

حاجة عضو الهيئة التدريسية لمزيد من الجهد لتحديد الوسائط التفاعلية المناسبة ألهداف
ً
التدريس وفقا لطبيعة كل موضوع؛ فعملية حث الطلبة عل المشاركة ،والمحافظة عل
ً
ً
سهال.
عت األجهزة أمرا ليس
دافعيتهم وانتباههم ر

-

كاف عن منصة موودل ،وكيفية التجاوب معها
بعض الطلبة ليس لديه معلومات وتدريب ي
ر
الت يتم رفعها عليها من جانب أستاذ المقرر.
ومع األنشطة ي

-
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 عدم جاهزية أعضاء الهيئة التدريسية للتدريس الكل عت منصات رإلكتونية ،والقيام
ي ر
بالتخطيط والتصميم والتقويم لعملية التعلم.
ر
 عدم مقدرة بعض أعضاء هيئة التدريس لتحديد اإلستاتيجيات التدريسية المناسبة يف ضوءر
وب.
التعلم اإللكت ي
ر
النهاب ورصد عالمات
الت توفرها المنصة لعملية التقييم
ي
 عدم موائمة بعض التطبيقات يالطلبة.
ر
ون:
جوانب متعلقة بإدارة التعلم اإللكي ي
 عدم جاهزية أعضاء الهيئة التدريسية إلعداد أنشطة إثرائية وعالجية للطلبة وفق متطلباتر
وب.
منصات التعلم اإللكت ي
 عدم مقدرة عضو هيئة التدريس ضبط إجراءات األمانة العلمية وتقليل االنتحال يف األعمالالمقدمة من الطلبة.
جوانب بحثية عي شبكة ر
اإلنينت:
ر
ر
 عدم معرفة بعض الطلبة كيفية البحث يف قواعد البيانات اإللكتونية.جوانب مالية:
اإلنتنت ورسعة ر
 عدم القدرة المالية المتمثلة ف عدم توفر األجهزة وشبكة راإلنتنت لدي
ي
الكثت من الطلبة ،فبعض المناطق يف السلطنة تفتقر لوجود شبكة واي فاي ومن ثم يتم
ر
ر
ر
الت تعد مكلفة عند استعمالها يف خضور
االعتماد من جانب الطلبة عل شبكات اإلنتنت ي
الت تمتد لساعات أو ر
ر
الكبتة عل
حت استخدامها يف رفع الملفات ذات السعة
ر
المحاضات ي
المنصة.
جوانب مهنية متصلة بأعضاء هيئة التدريس:
ر
تدريس لدي بعض أعضاء الهيئة التدريسية بكتة المقررات الدراسية.
 وجود عبءي
ر
وب.
 عدم إدرك بعض أعضاء هيئة التدريس بقيمة وأهمية التعلم اإللكت يبشكل عام الجائحة كانت فجائية؛ لذا لم يحصل خاللها الطلبة وكذلك أعضاء هيئة
الكاف المتصل بكيفية تفعيل منصة موودل ،وكيفية توظيفها بشكل
التدريس بالجامعة عل التدريب
ي
صحيح يحقق الهدف من استخدامها.
الثان إىل الرابع
لإلجابة عىل األسئلة من
ي
-

ما وجهات نظر أعضاء الهيئة التدريسية تجاه تحديات تطبيق تجربة التعلم عن ُبعد باستخدام
منصة موودل ( )Moodleيف ظل جائحة رفتوس كورونا المستجد" كوفيد "19-تبعا
الختالف الرتبة األكاديمية؟"
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ر
ون:
جوانب متصلة بتصميم وتخطيط وتقويم التعلم اإللكي ي
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-

محمد شحات  -محمد العامري

ما وجهات نظر أعضاء الهيئة التدريسية تجاه تحديات تطبيق تجربة التعلم عن ُبعد باستخدام
منصة موودل ( )Moodleيف ظل جائحة رفتوس كورونا المستجد" كوفيد "19-تبعا
الختة التدريسية؟
الختالف ر

-

ما وجهات نظر أعضاء الهيئة التدريسية تجاه تحديات تطبيق تجربة التعلم عن ُبعد باستخدام
منصة موودل ( )Moodleيف ظل جائحة رفتوس كورونا المستجد" كوفيد "19-تبعا
الختالف المهارات التكنولوجية؟

تم حساب المتوسطات واستخدم اختبار  ،One-Way ANOVAواختبار Post hoc
ً
مستخدما  Tukey’s HSDلمعرفة اتجاه الفروق الحسابية كما هو موضح يف الجداول :11 –9
الثان
نتائج اإلجابة عن السؤال
ي
جدول 9

متغت الرتبة
نتائج اختبار  One-Way ANOVAلوجهات نظر أعضاء هيئة التدريس يف ضوء
ر
األكاديمية
الرتبة
األكاديمية
28
التحديات
مدرس
65
أستاذ مساعد
35
أستاذ مشارك
16
أستاذ
*دال إحصائيا عند مستوى 0.05
المتغت
ر

العدد

المتوسط
27.25
27.35
31.17
32.31

االنحراف
المعياري
8.25
8.19
8.93
8.24

درجات
الحرية
3
140

قيمة
"ف"
5.34

الداللة
اإلحصائية
*.022

يتضح من جدول  9أن هناك فروقا ظاهرية ربي متوسطات وجهات نظر أعضاء الهيئة
متغت رتبهم األكاديمية؛ حيث إنه كلما زادت الرتبة األكاديمية كلما زادت
التدريسية يف ضوء
ر
التحديات يف استخدام المنصة .وأكدت نتائج اختبار  One-Way ANOVAوجود أثر دال إحصائيا
للرتبة األكاديمية عند مستوى ( ،)0.05ويتفق ذلك مع نتائج دراسة ) .(Alshalan, 2019وقد
يرجع ذلك إىل أن معظم أعضاء هيئة التدريس ذو الرتب األكاديمية (مدرس وأستاذ مساعد) ر
أكت
ً
ً
ر
للتامج والتقنيات
التامج التدريبية المرتبطة بتقنيات التعليم ،وكذلك أكت استخداما ر
حصوال عل ر
كي واألساتذة مما كان له األثر يف انخفاض متوسط التحديات
التكنولوجية عن األساتذة المشار ر
كي .كذلك قد يرجع ذلك أن بعض
بالنسبة لهم بالمقارنة بنظرائهم من األساتذة واألساتذة المشار ر
ً
أعضاء هيئة التدريس تبعا لتدرج رتبهم األكاديمية قد يوجد لديهم عدد من المقررات ذات طبيعية
أكت من نظرائهم مما يقوم بتدريس
تفاعلية وتطبيقية بما يؤدي إىل اإلحساس بالتحديات بشكل ر
كي
مقرر ذو طبيعة نظرية ،خاصة أن معظم أعضاء هيئة التدريس من األساتذة واألساتذة المشار ر
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يف ظل الجائحة كان أحد التحديات المرتبطة بتدريس المقررات الدراسية.
نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث
جدول 10

الختة
نتائج اختبار  One-Way ANOVAلوجهات نظر أعضاء هيئة التدريس يف ضوء
متغت ر
ر
التدريسية
الختة
ر
التدريسية
22
9-1
55
تحديات
19-10
67
>19
*دال إحصائيا عند مستوى 0.05
المتغت
ر

المتوسط

العدد

8.10
8.09
9.52

االنحراف
المعياري
25.13
28.21
30.50

درجات
الحرية
2
141

قيمة
"ف"
5.18

الداللة
اإلحصائية
*.024

يتضح من جدول  10أن هناك فروقا ظاهرية ربي متوسطات وجهات نظر أعضاء الهيئة
الختة التدريسية زادت التحديات
الختة التدريسية؛ حيث إنه كلما زادت ر
متغت ر
التدريسية يف ضوء ر
ً
يف استخدام المنصة .وأكدت نتائج  One-Way ANOVAوجود أثر دال إحصائيا للرتبة األكاديمية
ر
الت أشارت
عند مستوي ( .)0.05وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة ( )Saleem et al., 2016ي
سلت من جانب بعض أعضاء هيئة التدريس تجاه منصة موودل ،ولذا فالبعض
إىل وجود تصور ر ي
ً
الختات
منهم ال يستخدمها سابقا من األساس .وقد يرجع ذلك إىل أن أعضاء هيئة التدريس ذو ر
الحديثة ر
أكت ً
األكت الذين
الختة
ر
إلماما بتفعيل المنصة واستخدامها يف مقرراتهم عن األعضاء ذوي ر
سلت تجاه فاعليتها يف عملية التعلم .ولذا قد يكون السبب يف اعتماد معظم
قد يكون لديهم تصور ر ي
ر
المبارس أو ر
الختة
حت المدمج عن نظرائهم ذوي
كي عل التدريس
ر
األساتذة واألساتذة المشار ر
األحدث.
نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع
جدول 11

متغت المهارة
نتائج اختبار  One-Way ANOVAلوجهات نظر أعضاء هيئة التدريس يف ضوء
ر
التكنولوجية
المهارة
التكنولوجية
62
متوسط
60
التحديات
عال
22
عال جدا
*دال إحصائيا عند مستوى 0.05
المتغت
ر

العدد

االنحراف
المعياري
30.41
26.81
23.09

المتوسط
6.81
6.02
6.73
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درجات
الحرية
2
141

قيمة
"ف"
3.49

الداللة
اإلحصائية
*.033
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كبت عل التعليم التقليدي المعتمد عل التعليم وجها لوجه ،وتفعيل المنصة
كانوا يعتمدون بشكل ر

تجربة جامعة السلطان قابوس للتعلم عن ُبعد

محمد شحات  -محمد العامري
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يتضح من جدول  11أن هناك فروقا ظاهرية ربي متوسطات وجهات نظر أعضاء الهيئة
متغت المهارات التكنولوجية ،حيث إنه كلما زادت المهارات التكنولوجية قلت
التدريسية يف ضوء
ر
ً
التحديات يف استخدام المنصة .وأكدت  One-Way ANOVAوجود أثر دال إحصائيا للمهارات
التكنولوجية عند مستوى ( ،)0.05وهذا يتفق مع نتائج دراسة (Cabero-Almenara et al.,
ر
الت توصلت إىل دور اإللمام بالمهارات التكنولوجية
) 2019; Ventayen, 2019; Wong, 2018ي
يف عملية التعلم .وقد يرجع ذلك إىل أن أعضاء هيئة التدريس من ذوي المهارات التكنولوجية العليا
ر
أكت ً
إلماما بكيفية تفعيل المنصة واستخدامها يف تدريس مقرراتهم عن األعضاء من ذوي المهارات
التكنولوجية األقل مستوى.
لإلجابة عن السؤال الخامس للدراسة
ما ر
مقتحات تطوير تجربة التعلم عن ُبعد باستخدام منصة موودل ) (Moodleيف ظل
جائحة رفتوس كورونا المستجد" كوفيد"19-من وجهة أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة السلطان
قابوس؟
تم حساب متوسطات درجات وجهات أعضاء هيئة التدريس عل محور ر
مقتحات تطوير
المعايت
تجربة الجامعة للتعليم والتعلم عن ُبعد (جدول  ،)12وللحكم عل النتائج تم استخدام
ر
الخماس ل ليكرت المستخدم لعبارات االستبانة ،حيث
التالية المدرجة بجدول ( )7وفق التدري ج
ي
استخدمت معادلة

Highest point 5−Lowest point 1
Number of levels 5

= 𝑙𝑎𝑣𝑟𝑒𝑡𝑛𝐼 ).(Norman, 2010

جدول 12

قيم المتوسطات والنسبة المئوية لدرجات أعضاء هيئة التدريس عل محور ر
مقتحات تطوير تجربة
جامعة السلطان قابوس للتعليم عن ُبعد
م
15
16

17
18

19

المحور
العبارات
تبت ر
قصتة وبعيدة المدى لتطوير منصات التعليم
استاتيجيات
ر
ي
ُ
والتعلم عن بعد بالجامعة.
ضورة وجود خطة بديلة واضحة للتعامل مع األزمات المختلفة
يف المستقبل ،مثل :جائحة رفتوس كورونا المستجد" كوفيد19-
وغتها من التحديات.
ر
إيجاد منصات متنوعة وآمنة للتعليم وللتعلم عن ُبعد بالجامعة.
العمل عل التنسيق مع المؤسسات ر
والشكات ذات العالقة يف
ر
الت بها ضعف يف شبكة
السلطنة لتغطية المناطق السكنية ي
ر
اإلنتنت.
عقد دورات تدريبية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بشكل
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االنحراف
المعياري

العدد

المتوسط
الحساب
ري

144

4.28

.81

144

4.61

.76

144

4.40

.92

144

4.51

.82

144

4.48

.76
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م
العبارات
مستمر عل كيفية التعامل األمثل مع منصات التعليم والتعلم عن
ُبعد.
 20إيجاد آلية معينة لضمان حضور الطلبة شخصيا يف منصات
التعلم عن ُبعد.
ر
عت
نش
21
الوع ربي الطلبة وأولياء األمور برصورة التفاعل والظهور ر
ي
ُ
منصات التعلم عن بعد بهدف إيجاد تعلم نشط ذو معت.
ر
ر
الت تقيس الجوانب التطبيقية
 22الت ر
كت عل طرق التقييم ر البديلة ي
ُ
المعرف فقط.
التفكت العليا أكت من البعد
ومهارات
ر
ي
 23البحث عن حلول بديلة تقلل من مكوث الطلبة وأعضاء الهيئة
ً
طويال أمام شاشة الكمبيوتر.
التدريسية
ر
كت عل اكتساب الطلبة للمهارات العملية التطبيقية بشكل
 24الت ر
ً
ر
ر
الختات النظرية فقط..
كت عل ر
مبارس بدال من الت ر
ُ
ر
:
متوسط الدرجة لمحور مقتحات تطوير التعليم والتعلم عن بعد

العدد

المتوسط
الحساب
ري

144

4.43

.80

144

4.48

.78

144

4.46

.71

144

4.39

.76

144

4.37

.79

144

4.44

.79

ً
أبدى أعضاء هيئة التدريس كما هو موضح بجدول  12تجاوب هم بمتوسط عال جدا
( )4.44تجاه ر
مقتحات تطوير استخدام منصة موودل يف التعليم بجميع مراكز وكليات الجامعة بما
يس ومخرجات الطلبة التعليمية ،وتمركزت معظم هذه
ينعكس باإليجاب عل أدائهم التدر ي
ر
كبت كما هو موضح بجدول  12يف:
المقتحات بشكل ر
 .1ضورة وجود خطة بديلة واضحة للتعامل مع األزمات المختلفة يف المستقبل ،مثل :جائحة
وغتها من التحديات.
رفتوس كورونا المستجد" كوفيد 19-ر
 .2العمل عل التنسيق مع المؤسسات ر
والشكات ذات العالقة يف السلطنة لتغطية المناطق
الت بها ضعف ف شبكة ر
ر
اإلنتنت.
ي
السكنية ي
 .3عقد دورات تدريبية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بشكل مستمر عل كيفية التعامل األمثل
مع منصات التعليم والتعلم عن ُبعد.
 .4ر
عت منصات التعلم عن ُبعد
نش
الوع ربي الطلبة وأولياء األمور برصورة التفاعل والظهور ر
ي
بهدف إيجاد تعلم نشط ذو معت.
 .5عقد دورات تدريبية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بشكل مستمر عل كيفية التعامل األمثل
مع منصات التعليم والتعلم عن ُبعد.
ر
ر
ر
وب يف
وتلك المقتحات تتفق مع ما أشارت إليه األدبيات التبوية المرتبطة بالتعلم اإللكت ي
االترب2019 ،؛ زيتون2005 ،؛ القضاة؛ و مقابلة،
هذا الصدر ،مثل( :أبو موس؛ والصوص2014 ،؛
ري
والت أشارت إىل أن الحصول عل بيئة تعلم ر
ر
إلكتونية عن ُبعد
2017؛  ،)Fandl & Smith, 2013ي
فعالة يتم بمراعاة كل من:
169

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

المحور

االنحراف
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محمد شحات  -محمد العامري
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-

ر
وب ،وما
بالنسبة للطلبة :الجوانب التقنية المتصلة باستخدام منصات إدارة التعلم اإللكت ي
يتصل بذلك من جوانب مالية تتصل بالشبكات واألجهزة الذكية ،وتدريبية ،وتقنية ،وبحثية
عل شبكة ر
االنتنت.

-

الوظيف ووتقليل الخوف
بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس :الجوانب المهنية المتعلقة باألمان
ي
من المستحدثات التكنولوجية والعزوف عن توظيفها ،والجوانب المالية المتصلة بتوافر
ر
وب ،والجوانب التقنية الخاصة
البنية التحتية التكنولوجية إلنجاح منصات التعلم اإللكت ي
بالمهارات التكنولوجية ،وكيفية التخطيط والتصميم وتقديم برامج عالجية وإثرائية للطلبة،
وما يتصل بذلك من تقويم ،والجوانب اإلدارية المتصلة بإدارة المنصة ،وتقديم الدعم
ر
وب.
والتشجيع للتعليم اإللكت ي

ر ً
ر
الت
ورغم صغر العينة يف هذه الدراسة ،إال أن نتائجها الحالية
تعط مؤرسا عل التحديات ي
ي
ُ
يواجهها أعضاء الهيئة التدريسية يف ظل تفعيل منصة موودل للتعلم عن بعد بجامعة السلطان
والختة التدريسية ،والمهارات
بمتغتات :الرتبة األكاديمية،
قابوس ،وعالقة هذه التحديات
ر
ر
كمتغتات ديمغرافية يف
التكنولوجية بشكل عام دون وضع الجنس ،والكلية/المركز ،والتخصص
ر
ُ
الدراسة إال كعامل تميتي فقط ،كما إنها تقدم ر
مقتحات لتطوير تجربة التعليم عن بعد بشكل عام
ر
وف جامعة السلطان قابوس بشكل خاص.
ِي
ر
ومقيحاتها
توصيات الدراسة
توصيات الدراسة
يف ضوء نتائج الدراسة؛ يمكن طرح التوصيات التالية:
.1

يف ضوء انشغال أعضاء الهيئة التدريسية خالل جائحة رفتوس كورونا المستجد "كوفيد"19-
أكت للدراسة ،ولتعميم نتائج
بالمهام التدريسية فلم يكن يف اإلمكان الحصول عل عينة ر
ً
الدراسة بجامعة السلطان قابوس يوض الباحثون بتكرار الدراسة مع عينة ر
أكت تمثيال من
ي
متغتات الجنس ،والتخصص
كليات الجامعة ومراكزها التعليمية ،مع االخذ باالعتبارات
ر
كمتغتات ديمغرافية يف الدراسة.
والكلية
ر

.2

الوع بالثقافة التكنولوجية ،وكيفية
إقامة ورش تدريبية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية تعزز
ي
ر
تطبيف.
استخدام منصة موودل بشكل
ي

.3

إقامة برامج تدريبية للطلبة بكليات جامعة السلطان قابوس ومراكزها المختلفة عل كيفية
ختاتهم المعرفية والتقنية والمهارية متعلق
التجاوب مع منصة موودل ،ومعالجة أي قصور يف ر
لتيست عمل عضو هيئة التدريس.
بها
ر
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.5

كبتة.
زيادة السعة التخزينية لشبكة موودل ،وذلك
ستفرات ذات مساحات تخزينية ر
بتوفت ر
ر
ر
ر
وب عن ُبعد ،ودورها
نش
الوع ربي الطلبة وأولياء األمور بفائدة منصات التعليم اإللكت ي
ي
الجوهري يف ظل التحديات الطارئة.

.7

تفعيل منصات تعليم ر
إلكتونية أخرى ،وتجريب فاعليتها يف التدريس بجامعة السلطان
قابوس.

.6

ر
مقيحات الدراسة
ر
ر
اآلب:
يف ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج يقتح ي
.1

ُ
وغتها
إجراء دراسة مماثلة عل أعضاء هيئة التدريس بجامعات أخرى داخل سلطنة عمان ر
من الدول العربية.

.2

تدريت ألعضاء هيئة التدريس والطلبة عل الجوانب الفنية
بتقىص فاعلية برنامج
القيام
ري
ي
لمنصة موودل ،ومعرفة أثره عل اتجاهاتهم وثقافتهم التكنولوجية.

.3

إجراء دراسة تجريبية قائمة عل استخدام منصة موودل بسعات تخزينية ،ومعرفة أثر ذلك
اس لدي الطلبة.
عل التحصيل الدر ي

.4

ر
وب ،ونظم أخرى إلدارة التعلم
إجراء دراسة مقارنة ربي نظام موودل إلدارة التعلم اإللكت ي
ر
متغتات
وتقىص أثرهم يف تدريس مقررات دراسية متنوعة عل
وب ،مثل :بالك بورد
ر
اإللكت ي
ي
معرفية ومهارية ووجدانية مختلفة لدي الطلبة.

.5

ر
ومتغتات للطلبة ،مثل :التخصص
وب
ر
دراسة أثر التدريس وفق نظم إدارة التعليم اإللكت ي
التنامج.
األكاديم ،ونوع ر
ي
إفادة

تعد النتائج ُ
المقدمة جزء من دراسة تم تطبيقها عل أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة
ومراكزها ،بموافقة رسمية من جامعة السلطان قابوس بتاري خ  11مايو  .2020ويتوجه الباحثون
المتناه.
غت
بالشكر الوافر للجامعة عل دعمها ر
ي
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.4

توفت شبكات اتصال ذات رسعة مناسبة للتعامل مع منصة موودل بشكل ر
أكت فاعلية.
ر
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المراجع
ر
وب موودل ) (Moodleيف طرق تدريس المواد الفلسفية يف تنمية
إبراهيم ،سماح محمد ( .)2017فاعلية مقرر إلكت ي
ر
المعرف واالتجاه نحوه لدى الطالب المعلم بكلية التبية .مجلة الجمعية
المرونة اإليجابية والتحصيل
ي
رالتبوية للدراسات االجتماعية.186 –145 ،)91( ،
إبراهيم ،عبدالرزاق؛ و أبوراوي ،نجاح مجعة أبوحرارة ( .)2020محمود معوقات التعليم عن بعد يف الجامعة من وجهة
نظر اعضاء هيئة التدريس .مجلة دراسات يف العلوم االنسانية االجتماعية.294–259 ،)4(3 ،
ر
وب لدى أعضاء هيئة
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https://doi.org/10.34120/0085-032-128-010
مدرس اللغة العربية ومدرساتها يف المرحلة اإلعدادية لكفايات التعليم
إبراهيم ،هيثم صالح ( .)2017مستوى ممارسة
ي
ر
المتغتات .مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية.21–1 ،)9(24 ،
ببعض
وب يف التدريس وعالقته
ر
اإللكت ي

سمت عبد السالم ( .)2014التعلم المدمج (المتمازج) :ربي التعليم التقليدي والتعليم
أبو موس ،مفيد أحمد؛ والصوص ،ر
ر
وب .عمان :المكتبة الوطنية.
اإللكت ي
ر
ر
ر
ر
وب وأدوات التعلم .القاهرة:
للنش
العرب
ري
االترب ،رسيف ( .)2019التعليم بالتخيل :إستاتيجية التعليم اإللكت ي
ري
والتوزي ع.

ر
ر
االفتاضية السورية من وجهة نظر
اض يف الجامعة
األصيل ،ميساء محمد ( .)2010واقع ضمان جودة التعليم االفت ي
أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية .مجلة اتحاد الجامعات العربية.182 –137 ،)56( ،

العاىل :دراسة ميدانية عل أساتذة التعليم عن بعد جامعة
بلمانع ،آمال ( .)2019تأثر التعليم عن بعد عل جودة التعليم
ي
غت منشورة) ،جامعة محمد بو ضياف بالمسيلة ،الجزائر.
التكوين المتواصل بالمسيلة (رسالة
ماجستت ر
ر
ر
مستجعة من:
اس .2020-2019
جامعة السلطان قابوس ( .)2020كتاب اإلحصاء السنوي للعام الدر ي
https://www.squ.edu.om/Administrative-Unit/Planning-Statistics
بت ( .)2016اتجاهات طلبة الجامعة األردنية
مرع ،أحمد ي
الجراح ،عبد المهدي؛ والعتي ،سعود؛ والضميدي ،ميساء؛ ي
نحو استخدام برمجية ) (Moodleيف تعلمهم .دراسات -العلوم رالتبوية ،الجامعة األردنية–415 ،)2(43 ،
https://doi.org/10.12816/0033431 . 426

عل ( .)2012فاعلية استخدام نظام موودل ) (Moodleيف تدريس الرياضيات عل
الخروض ،عيس بن خميس بن ي
ي
ر
غت منشورة) ،مسقط،
المبارس والمؤجل لدى طلبة الصف التاسع بسلطنة عمان (رسالة
التحصيل
ماجستت ر
ر
جامعة السلطان قابوس ،سلطنة ُعمان.

ر
وب ) (MOODLEمن قبل أعضاء هيئة
نظم محمد ( .)2013استخدام نظام التعلم
خطاطبة ،إمتنان
التفاعل اإللكت ي
ي
ي
ر
التموك،
جامعة
بد،
ر
إ
منشورة)،
غت
ماجستت
(رسالة
تواجههم
الت
المعيقات
و
موك
الت
جامعة
ف
التدريس
ر
ر ر
ر
ي
ي
األردن.

األساس بجامعة األزهر
دحالن ،عثمان مازن ( .)2012فاعلية برنامج معزز بنظام  Moodleإلكساب طلبة التعليم
ي
غت منشورة) ،جامعة األزهر ،عزة،
اليوم للدروس واتجاهاتهم نحوه (رسالة
مهارات التخطيط
ماجستت ر
ر
ي
فلسطي.
ر

ر
اإللكتوب .عمان ،األردن :دار المناهج ر
للنش والتوزي ع .
رباح ،ماهر حسن ( .)2014التعليم
ي
ر
اض يف الجامعة الجزائرية :دراسة حالة موقع التعليم
رجم ،خالد;
الغت ( .)2015تقييم فعالية التعليم االفت ي
دادن ،عبد ي
ر
اض بجامعة ورقلة .المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية.97 –87 ،)3( ،
االفت
ي
https://doi.org/10.12816/0035188
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الزبون ،مأمون سليم؛ حمدي ،نرجس عبد القادر ( .)2017أثر استخدام نظام مودل " "Moodleيف تنمية مهارة التعلم
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ر
ي
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ر
ي
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ر
ي
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صتي ،ماهر إسماعيل ( .)2009من الوسائل التعليمية إىل تكنولوجيا التعليم .القاهرة :سلسلة الكتاب الجامع.
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ر
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اتيىح .كسقط :رؤية عمان. Retrieved from 2040 .
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