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امللخـــ�ص:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل تقييم جتربة جامعة النجاح الوطنية يف توظيف نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين
(مودل) يف برنامج ت�أهيل املعلمني يف كلية العلوم الرتبوية ،وذلك من خالل حتليل و�صفي ملدى اندماج املعلمني
وم�شاركتهم بالربنامج التدريبي الإلكرتوين ،وحتليل م�ضمون هذه امل�شاركات ،وعقد جمموعة من املقابالت مع
(� )10أع�ضاء من الهيئة التدري�سية امل�رشفني على عملية التدريب وتوزيع ا�ستبانة على عينة مكونة من ()87
�أعدت خ�صي�صا لغر�ض الدرا�سة لتقييم التجربة من وجهة نظر املعلمني .وتبني من نتائج هذا البحث �أن م�شاركة
املعلمني املتعلمني متفاوتة ،ولكنها جيدة ب�شكل عام وهنالك وعي لأهمية توظيف التكنولوجيا يف التعليم والتعلم،
مع �أن هنالك العديد من التحديات وال�صعوبات التي واجهت املعلمني املتدربني كونها التجربة الأوىل لهم ،والتي
كان من �أهمها عدم تدريبهم امل�سبق على احلا�سوب ،وعدم توفر البنية التحتية داخل بيوتهم ومدار�سهم .وقد
�أو�صى الباحثون ب�رضورة تعميم التجربة على اجلامعات الأخرى مع توفري دعائم جناح التجربة.
Abstract :
The aim of this study is to explore the reality and the experience of AN-Najah
)National University in enhancing Electronic Management System (Moodle
in the training of in-service teachers program through the description and
analysis of the teachers learners and their participating in the e-learning training program, analyzing this participation, interviewing (10) trainers of faculty supervising the training and through the distribution of a questionnaire
to (87) teachers, the questionnaire was designed for that purpose, and the
evaluation of the teachers learners and their point view.
The result of the study showed that the teachers learner participation were
good in general and there were tendency to use technology in the teaching
and learning; it also showed that some obstacles facing the teachers learner
* بريد الباحــث اإللكرتوني :

alihabayeb@hotmail.com

سائدة عفونة ،علي حبايب ،سهيل صاحلة ،تقويم جتربة جامعة النجاح،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،جملد ( ، )9العدد ( ،)2ص (2014 ،)117-95

96

in their first experience such as lack of training of how to use the computer,
lack of infrastructure in their homes and their schools.
The researchers recommended generalizing this experiment to other universities and supporting it.

املقدمة:

ي�شكل التعليم ركنا �أ�سا�سيا من �أركان املجتمع
الفل�سطيني منذ املا�ضي البعيد وحتى الوقت
احلا�رض ،فرتكيبة املجتمع وتراثه و�إح�سا�سه
الوطني مت�أثر �إىل درجة كبرية مبا يدور يف نظامه
الرتبوي ،والقدرة على التعليم لها مدلوالت
اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية وحتى �شخ�صية
وكلما ارتفعت هذه القدرة ف�إنها تدفع باملجتمع
ليكون رائد ًا وم�ساير ًا لركب احل�ضارة.
ولقد كان ال�شعب الفل�سطيني رائد ًا يف جمال الثقافة
واملعرفة وم�صدر ًا من هذا املخزون الب�رشي املثقف
�إىل البلدان العربية والأجنبية طوال �سنوات عديدة،
فالوعي والإدراك حلقيقة التعليم جعلت ال�شعب
الفل�سطيني الفقري مبوارده الطبيعية وال�صناعية غنيا
مبوارده الب�رشية املثقفة ،هذه الثقافة وهذا احلما�س
جعل ال�شعب الفل�سطيني متم�سكا بالتعليم حمافظا
عليه �سباقا �إليه �أكرث من غريه من ال�شعوب العربية
املجاورة (حبايب.)1991 ،
وقد ت�سلمت وزارة الرتبية والتعليم مهامها عام
 1994بعد جميء ال�سلطة الفل�سطينية و�أوكلت لها
مهمة �ضخمة ،كبناء نظام تربوي معا�رص مب�صادر
متوا�ضعة �أو كانت ت�ضع العديد من اخلطط
التطويرية لتج�سيد الو�ضع التعليمي يف فل�سطني
وجعله متاحا جلميع الطلبة ،وعلى الرغم من اجلهود
الكبرية التي بذلت ال يزال النظام الرتبوي يكافح من
�أجل �إ�صالح التعليم يف ظل ظروف غري م�ستقرة ،وما
زالت م�ؤ�رشات عديدة بحاجة �إىل تدخل مثل ن�سبة
االلتحاق بريا�ض الأطفال وم�ؤ�رشات نوعية التعليم

التي تتطلب مزيد ًا من االهتمام واجلهود وامل�صادر.
ويتطلب تطوير النظام الرتبوي موارد كبرية،
رغم �أن احلكومة خ�ص�صت ما ن�سبته  17.7%من
ميزانيتها ل�صالح التعليم يف العام 2011/2012
�إال �أن هذه الن�سبة ال تلبي حاجات التطوير ،وبات
لزاما على الوزارات �أن تتعامل مع م�صادر �شحيحة
غري ثابتة؛ مما �أدى �إىل بعرثة اجلهود يف م�شاريع
كان ت�أثريها قليال على نتاجات التعليم (وزارة
الرتبية والتعليم ،)2013 ،ولقد بلغ عدد املعلمني
يف فل�سطني قرابة ( )62110معلما ومعلمة يف العام
الدرا�سي  2012/2013منهم ( )36435معلمة
مقابل ( )25675معلما ،وميتلك املعلمون �شهادات
جامعية ت�ؤهلهم للعمل يف مهنة التعليم .حيث بلغت
ن�سبة احلا�صلني على درجة البكالوريو�س (،)76%
واحلا�صلني على دبلوم عال بعد البكالوريو�س ()1%
وحملة املاج�ستري والدكتوراه ( ،)6%والن�سبة
املتبقية من املعلمني والبالغة ( )17%متثل احلا�صلني
على درجة دبلوم ف�أقل ،وقد تزايد االهتمام يف
الآونة الأخرية بت�أهيل املعلمني ك�أحد مكونات نوعية
التعليم� ،إذ بلغت ن�سبة املعلمني امل�ؤهلني (.)30.6%
وقد �أخذت الوزارة على عاتقها ت�أهيل املعلمني بحيث
ي�صبح املعلم امل�ؤهل هو املعلم احلا�صل على درجة
البكالوريو�س يف التخ�ص�ص ،بالإ�ضافة �إىل دبلوم
ت�أهيل تربوي (وزارة الرتبية والتعليم.)2013 ،
و�إدراكا من الوزارة ملركزية دور املعلم يف حتديد
نوعية التعليم املدر�سي وفاعليته ،فقد اعتربت
الوزارة �إ�صالح نظام �إعداد املعلمني وت�أهيلهم

سائدة عفونة ،علي حبايب ،سهيل صاحلة ،تقويم جتربة جامعة النجاح،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،جملد ( ، )9العدد ( ،)2ص (2014 ،)117-95

العن�رص الأكرث �أهمية يف اخلطة اخلم�سية
اال�سرت�شادية؛ ولذا بادرت بتطوير اال�سرتاتيجية
الوطنية لت�أهيل املعلمني ( )2008باعتبارها دعامة
بالغة الأهمية لتنفيذ اخلطة ،فاال�سرتاتيجية مبثابة
برنامج طموح ومدرو�س و�رضوري جدا لإدارة
اعتماد ت�أهيل املعلمني و�إ�صالحه يف م�ستويات ما قبل
اخلدمة و�أثنائها ،والتطوير املهني امل�ستمر عالوة
على توفريها خريطة طريق وا�ضحة لتطوير مهنة
التعليم مبا يتيح ان�سجام عمليتي التعليم وت�أهيل
املعلمني مع املمار�سات الدولية اجلديدة (وزارة
الرتبية والتعليم.)2013 ،
�إن االهتمام باملعلم ودوره يف العملية التعليمية يف
�ضوء �إطار التغيري والتحول املت�سارع يف املظاهر
االقت�صادية وال�سيا�سية للعامل املعا�رص يتطلب
منطا خمتلفا من التعليم؛ كي يتمكن التعليم فعال من
تلبية متطلبات الع�رص كما ينبغي تخريج نوعية من
املتعلمني القادرين على تنمية �أنف�سهم با�ستمرار،
وال يتم ذلك �إال من خالل توفري املناخ التعليمي،
وتوفري املعلمني امل�ؤهلني وهذا ما ت�سعى �إليه الدول
املتقدمة ،وتعد التنمية املهنية للمعلم من �أ�سا�سيات
حت�سني التعليم؛ ذلك ملا لها من �أهمية بالغة يف تطوير
الأداء التدري�سي للمعلم وتطوير تعلم جميع التالميذ
للمهارات الالزمة لهم مما ي�ؤدي �إىل حتقيق جمتمع
التعلم ،ولقد �ساعدت القفزة الهائلة يف نظم املعلومات
والإلكرتونيات واحلا�سبات و�أ�ساليب االت�صاالت
�إىل ظهور �أ�ساليب جديدة يف جمال الرتبية والتعليم
وظهور كثري من االجتاهات الرتبوية احلديثة يف
جمال �إعداد املعلم وتدريبه مهنيا كنتيجة مبا�رشة
(حممد.)1996 ،
�إن ق�ضية �إعداد املعلم وتنميته مهنيا مل تعد ق�ضية
ثانوية ولكنها ق�ضية م�صريية متليها تطورات احلياة
يف ع�رص التحديات والتحوالت الهامة؛ وذلك من �أجل
االرتقاء مبهنة التعليم ونوعية املعلمني (الناقة و�أبو
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ورد .)2009 ،ولقد �أ�شارت درا�سات تربوية عديدة
�إىل وجود عالقة �إيجابية بني امتالك املعلمني لعدد من
ال�صفات ال�شخ�صية والوظيفية ومدى فاعلية التعليم،
ومن الأهمية الت�أكيد �أنه كلما ا�ستطاع املعلم حت�صيل
هذه ال�صفات ودجمها يف �شخ�صيته متكن من امتالك
�أ�ساليب تعليمية م�ؤثرة وممار�سة قدرة توجيهية يف
العملية التعليمية داخل الف�صل وخارجه ،ومن ثم
�إحداث �أثر بالغ يف �شخ�صية الطلبة وكما كان الهدف
الأ�سمى للتعليم هو زيادة الفاعلية العقلية للطلبة
ورفع م�ستوى تفاعلهم االجتماعي ف�إن املعلم يجب
�أن يكون لديه قدرة عقلية متكنه من معاونة طلبته
للنمو العقلي .وال�سبيل �إىل ذلك هو �أن يتمتع بغزارة
املادة العلمية وي�ستوعب مادة تخ�ص�صه و�أن يكون
�شديد الرغبة يف تو�سيع معارفه وجتديدها (�شوق
وال�سعيد2001 ،؛ اخلمي�س.)2000 ،
�إن املعلم الكفء هو الذي يتمتع مبجموعة من ال�سمات
االنفعالية واالجتماعية لأن املجتمع املدر�سي جمتمع
�إن�ساين يقوم على التفاعل االجتماعي بني �أع�ضائه:
من طلبة ومعلمني و�إداريني وم�رشفني و�أولياء �أمور
وجمتمع حملي وهذا يفر�ض على املعلم التعاون معها
جميعا واملحافظة على عالقات �إيجابية فعالة (بهاء
الدين.)1997 ،
وتعد احلاجة �إىل النمو املهني حاجة قائمة با�ستمرار؛
نظرا لأن املعلم ال ميكن �أن يعي�ش مدى حياته
مبجموعة حمددة من املعارف واملهارات �إذ ينبغي �أن
يبادر املعلم �إىل تدريب م�ستمر بهدف االرتقاء مل�ستوى
الأداء يف ع�رص يع ّد الإتقان �أهم �سماته �إ�ضافة �إىل
تطوير املعرفة وجتديدها وتراكمها ،ويحدد جربائيل
(� )1982أزمة االزدواجية يف �إعداد املعلم وتدريبه
بقوله " :ال ميكن ب�أي حال من الأحوال �أن نف�صل بني
املعلم وتدريبه فكالهما وجه لعملة واحدة هي عملية
تكوين املعلم " ويت�ساءل �أن هذا االجتاه ي�ستدعي
التفكري جديا يف الإجابة عن ال�س�ؤال حول ما �إذا كان
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هناك برنامج لإعداد املعلم و�آخر لتدريبه� ،أم �أن هناك
برناجما واحدا للتكوين .
ويف حني يرى �شوق ومالك (� )2002أن مفهوم
�إعداد املعلم وتدريبه ي�ؤ�س�س على قدرة التعليم
مدى احلياة لذلك فقد تبنت املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم هذا االجتاه حينما قررت عن طريق
م�ؤمتراتها �أن تكوين عملية الإعداد مثل اخلدمة
والتدريب يف �أثنائها عملية م�ستمرة ما دام املعلم
قائما بالعمل يف امليدان .
�إن برنامج �إعداد املعلمني يف �أي بلد من بلدان العامل
ت�ؤثر فيه نوعية الرتبية ،ف�إذا كانت الربامج جيدة
ف�إن �أثر التجربة يكون فعاال ،ولقد طرحت العديد
من الق�ضايا حول املعلم يف العديد من امل�ؤمترات
وور�شات العمل والدرا�سات لإ�صالح نظم �إعداد املعلم
بكليات الرتبية ،ومل تكن كلية الرتبية و�إعداد املعلم يف
جامعة النجاح الوطنية مبن�أى عن هذا الإ�صالح� ،إذ
قامت الكلية بتغيري م�ساقاتها لتقوم على جمموعة
وا�سعة من الكفايات التي ينظر �إليها ب�شكل عام.
فهي عامة جدا من حيث التوجه ونظامها وا�سع جدا
لتكون موجها مالئما لعملية تطوير امل�ساقات التي
ت�ستهدف احتياجات التعليم ذات الأولوية للمعلمني
غري امل�ؤهلني ب�شكل كاف ممن مل ي�سبق لهم تلقي
تدريب ر�سمي والذين يت�رصفون حتى الآن كما لو
�أنهم معلمو مو�ضوع درا�سي ال معلمني لل�صفوف
الأ�سا�سية الأربعة الأوىل.

برنامج ت�أهيل معلمي ال�صفوف الأربعة الأوىل

�أطلقت وزارة الرتبية والتعليم برنامج ت�أهيل املعلمني
غري امل�ؤهلني ب�شكل كاف لل�صفوف الأربعة الأوىل عام
 2011بالتعاون مع عدد من اجلامعات الفل�سطينية؛
للو�صول �إىل كادر كفء من املعلمني ي�سهم يف
حت�سني جودة التعليم يف فل�سطني ،مبا ين�سجم مع
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اال�سرتاتيجية الوطنية لت�أهيل وتدريب املعلمني.
وب�صفتها �رشيك ًا يف برنامج الت�أهيل الرتبوي ،فقد
�أع ّدت جامعة النجاح الوطنية خطة لإجناز تدريب
ما يقارب من ( )550معلم ًا ومعلمة على مدار ()3
�سنوات ،تتفق مع فل�سفتها التعليمية وتطلعاتها
الرتبوية ،يف رفد �سوق العمل الرتبوي مبعلمني مهرة
وذوي قدرات متميزة ،ولذا فقد �شملت خطة جامعة
النجاح الوطنية على الكفايات الآتية :
ت�سهيل عملية التعليم والتعلم املتمركز حول املتعلم.تفعيل ال�رشاكة الرتبوية داخل املدر�سة
وخارجها.
املتابعة والتقومي لعملية التعليم والتعلموخمرجاتها.
ال�سعي امل�ستمر للتطور املهني.امل�شاركة يف توفري بيئة تعليمية �آمنة.ت�صميم امل�صادر واملواد التعليمية التعلمية.الإر�شاد والتوجيه للمتعلمني.ويهدف برنامج الت�أهيل الرتبوي� ،إىل �صقل مهارات
املعلمني الرتبوية ،ورفدهم باملعارف العلمية؛ مما
يمُ ّكنهم من �أداء مهامهم التعليمية بتميز ويرفع من
م�ستوى تنميتهم مهني ًا ،وكذلك ُي�س ّهل عليهم مهمة
االت�صال والتوا�صل مع املتعلمني وزمالئهم املعلمني
وباقي �أطراف العملية التعليمية.
ويتم التدريب �ضمن ثالثة حماور �أ�سا�سية ،هي
اللقاءات الوجاهية التي ُت�ؤدى �أيام ال�سبت يف
اجلامعة ،وحلقات التع ّلم التي تُعقد يف ( )7مديريات
تربية وتعليم متثل �شمال ال�ضفة الغربية ،ونظام
التع ّلم الإلكرتوين (مودل) الذي يمُ ّكن املعلمني من
التوا�صل امل�ستمر و�إجناز الوظائف و�أداء الأن�شطة.
وي�ستمر برنامج الت�أهيل ملدة ف�صلني درا�سيني
متتاليني ،ففي الف�صل الأول  2012-2013التحق
بالربنامج يف دورته الأوىل ( )88معلم ًا ،ويف الف�صل
الثاين  )78( 2012-2013معلم ًا ،ويف الف�صل الأول
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 2013-2014التحق ( )105من املعلمني ،وتعمل
اجلامعة على �إحلاق ما معدله ( )100معلم ف�صلي ًا يف
برنامج الت�أهيل الرتبوي.

التعلم الإلكرتوين

تعددت امل�صطلحات التي ت�ستخدم لو�صف توظيف
التكنولوجيا يف التعلم ما بني التعلم الإلكرتوين
والتعلم املتمازج (املدمج) ،ويعرف املحي�سن
( )2003التعلم الإلكرتوين ب�أنه طريقة التعلم
با�ستخدام �أدوات االت�صال احلديثة من حا�سب
و�شبكاته وو�سائطه املتعددة من �صوت و�صورة
ور�سومات و�آليات بحث ومكتبات �إلكرتونية ،وكذلك
بوابات الإنرتنت �سواء �أكان عن بعد �أم يف الف�صل
الدرا�سي وب�أق�رص وقت و�أقل جهد و�أكرب فائدة.

نظام مودل

هو �أحد �أنظمة �إدارة امل�ساقات وحمتويات التعليم،
فبالإ�ضافة �إىل كونه وعاء للم�ساقات فهو يحتوى
على �أدوات لتطوير الأن�شطة التعليمية حيث ي�ستخدم
من �آالف امل�ؤ�س�سات الرتبوية حول العامل لإنتاج
م�ساقات �إلكرتونية على الإنرتنت ،ودعم امل�ساقات
التقليدية ،وكذلك يف تطوير مواقع الويب ،ويقدم
نظام مودل جمموعة من الن�شاطات التفاعلية التي
حتقق االت�صال التفاعلي مثل الن�شاطات املرجعية
والتطبيقية والتمرينات والواجبات (املو�سي
واملبارك ،)2005 ،ويحقق نظام مودل عدد ًا من
املميزات يف التعليم ،امل�شار �إليها يف عبد املجيد
( ،)2008و�سابا ( )Saba, 2005ومنها :
� .1أداة منا�سبة لبناء املناهج الإلكرتونية (جتميع،
تبويب ،عر�ض).
 .2وجود منتدى يناق�ش فيه املعلم املو�ضوعات ذات
ال�صلة بالعملية التعليمية .
 .3يهتم بوحدة الدر�س لإن�شاء عدة �صفحات تعر�ض
املحتوى �أو جزءا منه ،وميكن يف نهاية كل �صفحة
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�إ�ضافة �س�ؤال �أو رابط ل�صفحة تالية �أو �سابقة �أو
�أخرى.
 .4يعطي فر�صة جيدة للمتعلم ب�إر�سال واجباته
واملهام املكلف بها من املعلم وحتميلها على املوقع
ب�صيغ خمتلفة من �أجل تقدميها للمعلم.
 .5متابعة املتعلم من بداية دخوله للنظام حتى
خروجه مع توفر تقرير لكل متعلم.
 .6ي�ستطيع املعلم عمل جمموعات نقا�ش ح�سب املهام
وامل�ستوى التعليمي �أو يقوم النظام بتكوينها.
 .7يتوفر يف النظام غرف درد�شة ومنتديات للحوار
التعليمي.
 .8يت�ضمن �أدوات خمتلفة للتقومي (مهام� ،أن�شطة،
اختبارات ،ا�ستبانات).
 .9يتم الت�صحيح وت�سجيل الدرجات تلقائي ًا ح�سب
معايري يحددها املعلم الختبارات االختيار من متعدد
�أو �صواب وخط�أ �أو غريها من �أمناط االختبارات.
ويتكون نظام "مودل" من جمموعة وحدات كما
ح ّددها ب�سيونى (: )2007
 .1وحدة الدر�س  : Lessonوهي لإن�شاء عدة
�صفحات تعر�ض املنهج �أو جز ًءا منه ،وميكن يف نهاية
كل �صفحة �إ�ضافة �س�ؤال �أو رابط ل�صفحة تالية �أو
�سابقة �أو �أخرى.
 .2وحدة املنتدى  : Forumتعطي �إمكانية النقا�ش
ومن خاللها ميكن تقدمي ملخ�صات �أو �أ�سئلة عن
املنهج.
 .3وحدات التقومي واالختبارات واال�ستبانات.
 .4وحدة معجم امل�صطلحات  : Glossaryلعمل
قوامي�س امل�صطلحات امل�ستخدمة يف املنهج كما ميكن
تكليف املتعلمني بكتابة امل�صطلحات لتقييمها من
املعلم قبل عر�ضها.
 .5وحدة الواجبات الدرا�سية  : Assignmentوهى
تعطي املعلم �أن يطلب من املتعلمني �أداء مهمة معينة،
فيقوم املتعلمون بتح�ضريها ثم حتميلها للموقع ب�أي
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تن�سيق مثل معالج الن�صو�ص �أو العرو�ض التقدمية،
ليقوم املعلم بتقييمها.
 .6وحدة املوارد  : Resourceلتزويد املنهج
الدرا�سي باملوارد الإلكرتونية لدعم املنهج الدرا�سي
مثل روابط املواقع الأخرى� ،صفحات ن�ص� ،صفحات
ويب ،الربط مع ملفات التحميل.
 .7وحدة الكتاب : Bookوهى لإن�شاء موارد
تعليمية على �شكل كتاب �إلكرتوين.

م�شكلة الدرا�سة

�أ�شارت نتائج عدد من الدرا�سات مثل عد�س و�أبو
�شمي�س (� )2011إىل التوجهات الإيجابية لطلبة
جامعة النجاح الوطنية نحو ا�ستخدام التكنولوجيا
يف التعلم .وورد يف الذيابات ( )2013عن وجود
اجتاهات �إيجابية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية
نحو التعلم املدمج .من خالل تو�ضيح املفاهيم من
خالل الو�سائل ال�سمعية والب�رصية وت�أثري ذلك على
دافعية الطلبة نحو التع ّلم.
كما ت�شري توجهات وزارة الرتبية والتعليم �إىل
�رضورة �صقل مهارات املعلمني بالتكنولوجيا� ،إذ
� ّأن التعليم با�ستخدامها �س ُيح�سن من نوعية التعليم
يف فل�سطني ،وان�سجام ًا مع تلك التوجهات ،فقد
�أدجمت جامعة النجاح الوطنية تدريب املعلمني �أثناء
اخلدمة بنظام التعلم الإلكرتوين (مودل) ،ونظر ًا
لكون ا�ستخدام مودل هي التجربة الأوىل للمعلمني
واملدربني ،فقد رغب الباحثون يف تق�صي مدى فاعلية
مودل وجتربة املعلمني واملدربني �أثناء ا�ستخدامه،
وبناء على ذلك ،تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال
الرئي�س الآتي :
ما تقومي جتربة جامعة النجاح الوطنية يف توظيف
نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين (املودل) يف برنامج
ت�أهيل املعلمني �أثناء اخلدمة من وجهات نظر املعلمني
واملدربني؟
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�أهداف الدرا�سة

هدفت الدرا�سة �إىل تقييم جتربة جامعة النجاح
الوطنية يف توظيف مودل يف برنامج ت�أهيل املعلمني
�أثناء اخلدمة وذلك من خالل حتقيق الأهداف
اخلا�صة الآتية:
 .1حتليل و�صفي ملدى اندماج وم�شاركة املعلمني
املتدربني يف نظام التعلم الإلكرتوين (مودل).
 .2حتليل م�ضمون حمتوى م�شاركات املعلمني
املتدربني الإلكرتونية من حيث الكم والنوع .
 .3تقييم هذه التجربة من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية املي�رسين للم�ساقات الإلكرتونية واملعلمني
املتدربني.

�أهمية الدرا�سة

ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من :
توظيف التكنولوجيا يف تدريب املعلمني وت�أهيلهم،فالتكنولوجيا ت�ساعد املعلمني املتدربني يف اكت�ساب
املهارات واملعلومات ب�صفة فردية� ،إذ �أنها تك�سب
املتدربني قدرات على االكت�شاف والإنتاجية والإبداع
والقدرة على التحليل وحل امل�شكالت املختلفة.
الوقوف على نقاط القوة يف ا�ستخدام مودل يفالتعلم ،وكذلك ر�صد نقاط ال�ضعف ،للعمل على
حت�سينها يف برامج التدريب خالل الف�صول القادمة.

حدود الدرا�سة وحمدداتها

اقت�رصت الدرا�سة على احلدود الآتية :
احلد الب�رشي  :اقت�رصت الدرا�سة على ()10
مدربني ،و( )87معلم ًا يف الربنامج التدريبي لت�أهيل
معلمي ال�صفوف الأ�سا�سية الأربعة الأوىل.
احلد الزماين � :أُجريت هذه الدرا�سة يف الف�صل الثاين
من العام الدرا�سي .2012-2013
احلد املكاين � :أُجريت هذه الدرا�سة يف جامعة النجاح
الوطنية يف نابل�س.
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التعريفات الإجرائية

تت�ض ّمن الدرا�سة التعريفات الإجرائية الآتية:
نظام مودل (ُ : )Moodleيعد �أحد �أنظمة �إدارة
التعلم الرقمي مفتوح امل�صدر الذي ي�ساعد يف
توفري بيئة تعليمية الكرتونية كما ميكن ا�ستخدام
النظام على امل�ستوى الفردي �أو امل�ؤ�س�سي ،ويزود
نظام مودل مل�ستخدميه حرية التفاعل واالنخراط
يف بيئة تعلم مع �أقرانه من املتعلمني �إذ تتوفر
املنتديات والأ�سئلة والر�سائل الآنية وغري الآنية
(ب�سيونى ،)276-280 :2007،ويع ّرفه الباحثون
�إجرائي ًا ب�أنه نظام حديث لربجمة الأن�شطة التعليمية
واملهام ومنتديات املناق�شة يف برنامج تدريبي ملعلمي
املرحلة الأ�سا�سية الدنيا ّمت بنا�ؤه على �أ�س�س تربوية،
لي�ساعد يف توفري بيئة تعليمية الكرتونية.

جتربة جامعة النجاح يف توظيف
التكنولوجيا يف ت�أهيل املعلمني

كانت التكنولوجيا �إحدى ا�سرتاتيجيات التعلم املتبعة
يف برنامج ت�أهيل املعلمني حيث مت تطوير امل�ساقات
على نظام �إدارة التعلم املودل ،ومن خالل جتربة
الباحثني كمي�رسين وم�رشفني على نظام �إدارة
التعلم املودل �أو�ضحوا �أن هناك هدفني لتوظيف
التكنولوجيا يف التعلم� .أما الهدف الأول فتمثل
يف تفعيل االت�صال والتوا�صل ما بني املتعلمني
املعلمني �أنف�سهم وبني املي�رسبن للتعلم من جامعة
النجاح الوطنية خارج �أوقات اللقاءات الوجاهية
وحلقات التعلم؛ وذلك لتبادل البيانات واملعلومات
عرب املودل وو�ضع الإعالنات اخلا�صة بالربنامج
واملواد التعلمية والتعيينات الدرا�سية والأن�شطة
التعلمية بالإ�ضافة �إىل منتديات النقا�ش للتعلم .كما
مت و�ضع روابط �إلكرتونية ل�صفحات مفيدة ومتعلقة
ب�أن�شطة التعلم الوجاهية لإثراء التعلم ملن يرغب
من املعلمني .يتم بناء امل�ساقات الإلكرتونية ب�شكل
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متزامن مع تدري�س امل�ساق وجاهيا بحيث يتم رفع
جميع املواد التعليمية التعلمية والإثرائية على مودل،
وتوفري �أن�شطة حلقات التعلم قبل موعدها لي�ستطيع
املعلم املتعلم �أن ي�صل �إليها قبل املوعد ويح�رضها
(الباحثون)� .أما الهدف الثاين فهو ت�شجيع وت�أهيل
املعلمني لتوظيف التكنولوجيا يف التعليم والتعلم يف
مدار�سهم من خالل التعلم بالعمل.

الدرا�سات ذات ال�صلة

هدفت درا�سة احلافظ (� )2013إىل الك�شف عن مدى
متكن �أع�ضاء الهيئة التدري�سية بكلية الرتبية من
تطبيق مهارات التعلم الإلكرتوين ب�إتقان يف جامعة
املو�صل .وقد مت جمع البيانات من خالل بطاقة
املالحظة لقيا�س مدى �إتقان مهارات التعلم الإلكرتوين
والتي ح�رصها الباحث بـ ( )25مهارة .مت تطبيق
الأداة على ( )25من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية الذين
قبلوا مبالحظة �أدائهم وقيا�س مهاراتهم داخل غرفة
احلا�سوب والإنرتنت .وقد تبني من نتائج الدرا�سة
�أن ن�سبة �إتقانهم للمهارات و�صلت �إىل ( )84%مع
تفوق الذكور على الإناث.
وقام اجلراح ( )2013بدرا�سة هدفت �إىل التعرف
�إىل واقع ا�ستخدام معلمي املدار�س الأردنية
ومعلماتها ملنظومة التعلم الإلكرتوين(  (Ed u
 ،)waveواجتاهاتهم نحوها ومعوقات ا�ستخدامها.
وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )530معلم ًا ومعلمة
مت اختيارهم ع�شوائي ًا من ثالث مديريات تربية
(�إربد الأوىل ،والزرقاء الثانية ،وال�شونة اجلنوبية).
تكونت �أداة الدرا�سة من ( )85فقرة ،موزعة على
ثالثة جماالت (قيا�س درجة ا�ستخدام املنظومة،
واالجتاهات نحوها ،ومعوقات ا�ستخدامها)� .أ�شارت
النتائج �إىل حمدودية ا�ستخدام املنظومة ،و�أن غالبية
ا�ستخدامها اقت�رص على تفريع الطالب يف املدر�سة،
بالرغم من اجتاهاتهم الإيجابية املرتفعة نحوها.
كما �أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل وجود بع�ض املعوقات

سائدة عفونة ،علي حبايب ،سهيل صاحلة ،تقويم جتربة جامعة النجاح،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،جملد ( ، )9العدد ( ،)2ص (2014 ،)117-95

يف ا�ستخدامها مثل بطء �رسعة الإنرتنت وكرثة
انقطاعه ،وعدم و�ضوح الهدف من ا�ستخدامها.
و�أو�صت الدرا�سة بتزويد املدار�س ب�رسعات �أف�ضل
للإنرتنت ،وتدريب معلمي املدار�س ومعلماتها على
املنظومة للإفادة من اخلدمات التعليمية كافة التي
توفرها.
وهدفت درا�سة الدايل (� )2013إىل تعرف مدى
ا�ستخدام طلاّ ب كلية املعلمني بجامعة امللك �سعود
للتع ّلم الإلكرتوين ،و�أمناط ا�ستخدامه ،ومعوقاته.
وجمعت البيانات من خالل ا�ستبانة ،وتكونت
ُ
عينة الدرا�سة من ( )100طالب ،وبا�ستخدام
املنهج الو�صفي ،تو�صلت الدرا�سة �إىل � ّأن �أفراد
عينة الدرا�سة موافقون على وجود �أمناط للتعلم
الإلكرتوين م�ستخدمة يف كلية املعلمني .مبتو�سط
قدره ( ،)4.24وعدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية نحو درجة ا�ستخدام طالب كلية
املعلمني لأ�ساليب التعلم الإلكرتوين تعزى ملتغريي
التخ�ص�ص ،وامل�ستوى الدرا�سي ،ووجود معوقات
ال�ستخدام التعلم الإلكرتوين ،منها �ضعف البنية
التحتية للتعلم الإلكرتوين ،و�ضعف مهارات
التعامل مع احلا�سب والإنرتنت ،وقلة الوعي ب�أهمية
ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين يف التعليم ،والت�أثريات
ال�سلبية للتعلم الإلكرتوين ،وعدم �إلزام املر�شدين
الأكادمييني با�ستخدام التع ّلم الإلكرتوين ،و�أو�صت
الدرا�سة بت�أ�سي�س بنية حتتية كافية ال�ستخدام
التعلم الإلكرتوين يف التعليم اجلامعي ،والإفادة من
التجارب العاملية والعربية يف تخطيط و�إدارة وتطبيق
التعلم الإلكرتوين يف التعليم اجلامعي.
و�أجرى عبد املعطي وزارع ( )2012درا�سة هدفت
�إىل و�ضع ت�صور مقرتح لتفعيل دور التدريب
الإلكرتوين يف حتقيق التنمية املهنية ملعلم الدرا�سات
االجتماعية ،ويتحقق هذا الهدف من خالل جمموعة
�أهداف تف�صيلية تتمثل يف :تو�ضيح فل�سفة التدريب
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الإلكرتوين و�أهم �أبعاده و�أ�ساليبه ،وبيان �أهم
مقوماته وميزاته وعوائق ا�ستخدامه ،و�إبراز مفهوم
التنمية املهنية ملعلم الدرا�سات االجتماعية و�أهدافها
و�أهميتها و�أ�ساليبها ،والوقوف على دور التدريب
الإلكرتوين يف حتقيق التنمية املهنية ملعلم الدرا�سات
االجتماعية ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي
التحليلي ،ومت تطبيق ا�ستبانة على عينة مكونة من
( )70معلم ًا للتعرف على دور التدريب الإلكرتوين يف
حتقيق التنمية املهنية ملعلم الدرا�سات االجتماعية،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل بع�ض النتائج التي �أكدت �أن
للتدريب الإلكرتوين دور ًا فعا ًال يف حتقيق التنمية
املهنية ملعلم الدرا�سات االجتماعية يف جمال تطوير
الذات وجمال النمو املهني والرتبوي واملجال
الأكادميي واملجال التكنولوجي ،و�أو�صت الدرا�سة
ب�رضورة توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف جمال التدريب املهني للمعلمني مبراكز التدريب
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم مب�رص.
وتق�صت درا�سة الع�ساف وال�رصايرة ( )2012مدى
ّ
وعي املعلمني مبفهوم التعلم الإلكرتوين ،وواقع
ا�ستخدامهم �إياه يف التدري�س يف مديرية عمان الثانية،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )350معلم ًا ومعلمة يف
مديرية تربية عمان الثانية ،مت اختيارهم بالطريقة
الع�شوائية الب�سيطة ،وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة
مت تطوير ا�ستبانة ذات �شقني ،الأول للبحث يف
مدى وعي املعلمني يف مديرية عمان الثانية مبفهوم
التعلم الإلكرتوين ،والثاين لواقع ا�ستخدامهم التعلم
الإلكرتوين للتدري�س� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل
وجود درجة فوق متو�سطة من الوعي لدى املعلمني يف
مديرية تربية عمان الثانية مبفهوم التعلم الإلكرتوين.
كذلك �أ�شارت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف متو�سط وعي املعلمني مبو�ضوع التعلم
الإلكرتوين تعزى �إىل �أثر اجلن�س ل�صالح الذكور من
املعلمني .كما �أظهرت الدرا�سة وجود درجة متو�سطة
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يف ا�ستخدام احلا�سوب ،وا�ستخدام ال�شبكات،
وا�ستخدام الإنرتنت يف عملية التعلم الإلكرتوين لدى
املعلمني ،وكذلك وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
ل�صالح الإناث يف ا�ستخدام املعلمني التعلم الإلكرتوين
يف التدري�س.
و�أجرى الق�ضاة وحمادنة ( )2012درا�سة هدفت �إىل
التعرف على كفايات التعلم الإلكرتوين لدى معلمي
اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف حمافظة املفرق
من وجهة نظرهم يف �ضوء بع�ض املتغريات .وقد
تكونت عينة الدرا�سة من ( )94معلم ًا ومعلمة ،وقد
ط ّور الباحثان ا�ستبانة تكونت من ( )96فقرة موزعة
على �سبعة جماالت .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
جمال الكفايات ال�شخ�صية قد نال �أعلى متو�سط
ح�سابي ،بينما جاءت كفايات تخطيط وت�صميم
التعلم الإلكرتوين يف املرتبة الأخرية .كما �أظهرت
النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا تعزى لأثر
اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة.
وبحث العجرمي ( )2012يف درا�سته عن مدى توافر
كفايات التعلم الإلكرتوين لدى معلمي التكنولوجيا
مبدار�س حمافظات غزة يف �ضوء بع�ض املتغريات.
وقد تبني من نتائج الدرا�سة �أن املعلمني تتوافر
لديهم كفايات التعلم الإلكرتوين يف جمال �أ�سا�سيات
ا�ستخدام احلا�سوب ،ويف خدمات ال�شبكة ،ويف
ت�صميم املقررات الإلكرتونية وبنائها ،ويف �إدارة
املقررات الإلكرتونية ،و�أن �أعلى هذه الكفايات
هو يف جمال �أ�سا�سيات ا�ستخدام احلا�سوب حيث
و�صلت �إىل ( .)82%تناولت درا�سات عديدة التعلم
الإلكرتوين.
وهدفت درا�سة احليا�صات (� )2010إىل معرفة درجة
توافر الكفايات التكنولوجية لدى املعلمني ودرجة
ممار�ستهم لها من وجهة نظر مديري املدار�س
وامل�رشفني الرتبويني يف مديرية تربية لواء الرمثا،
�إذ تكون جمتمع الدرا�سة من جميع مديري املدار�س
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وامل�رشفني الرتبويني وعددهم ( )87واعتربوا
جميع ًا عينة الدرا�سة .وقد �صممت ا�ستبانة تكونت
من ( )30كفاية يف �أربعة جماالت :جماالت ت�صميم
التدري�س ،وا�سرتاتيجيات التدري�س ،وا�ستخدام
التقنيات والأجهزة التعليمية ،وجمال التقومي .وبعد
توزيع اال�ستبانة وتفريغها وحتليلها� ،أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل � ّأن املتو�سط احل�سابي لتقديرات �أفراد
عينة الدرا�سة لدرجة توافر الكفايات التكنولوجية
الالزمة للمعلمني على الأداة ككل بلغ ( )3.70وهو
يقابل التقدير بدرجة توافر كبرية .كما �أ�شارت
النتائج �إىل وجود ارتباط موجب ذي داللة �إح�صائية
بني درجة توافر الكفايات التكنولوجية لدى املعلمني
ودرجة ممار�ستهم لها ،وهذا ي�شري �أنه كلما زاد
توافر الكفايات لدى املعلمني تزداد درجة ممار�ستهم
لها .و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة ت�أهيل املعلمني على
�أ�سا�س ممار�سة الكفايات املهنية ال�سيما التكنولوجية
منها ،وتفعيل متابعة توظيف الكفايات التكنولوجية
يف جمايل ا�ستخدام الأجهزة والتقنيات والتقومي لدى
معلمي املدار�س.
ويف درا�سة العرفج ( )2006التي هدفت �إىل التعرف
على وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف كليات
املعلمني نحو ا�ستخدام الكمبيوتر يف التعليم والتعلم،
وقد وجدت الدرا�سة التي جمعت بياناتها من خالل
توزيع ا�ستبانة على ( )290معلما من كليتني للمعلمني
يف ال�سعودية� ،أن توجهات �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
�إيجابية نحو ا�ستخدام احلا�سوب ولكن معظمهم
ال ي�ستخدمونه يف التعليم .وقد عزا املبحوثون ذلك
�إىل نق�ص التجهيزات و�ضعف معرفتهم ب�آليات
ا�ستخدامه و�أف�ضل الطرق لتوظيفه يف التعلم .وكان
هنالك فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهاتهم تبعا
خلرباتهم ال�سابقة يف جمال ا�ستخدام احلا�سوب
ومعرفتهم ال�سابقة.
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الطريقة والإجراءات :
منهجية الدرا�سة
اعتمد يف هذه الدرا�سة املنهج التحليلي النوعي حيث
مت ا�ستخدام �أربع �أدوات جلمع البيانات ،وهي:
املقابلة ال�شخ�صية مع �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
املي�رسين لعملية تدريب املعلمني ،وا�ستمارة املعلمني
التي وزعت على املعلمني املتدربني بالإ�ضافة �إىل
ا�ستمارة حتليل املحتوى التي طورت خ�صي�صا
لهذا الغر�ض ،كما مت حتليل التقارير الإح�صائية
التي مت ا�ستخراجها من خالل نظام �إدارة التعلم
(مودل) لت�صف عدد م�شاركات كل معلم وزمنها
ونوعها بالإ�ضافة �إىل خربات الباحثني ال�شخ�صية
وم�شاهدتهم كم�شاركني ومي�رسين ملجموعات التعلم
الوجاهي وحلقات التعلم والتعلم الإلكرتوين يف
برنامج ت�أهيل املعلمني.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تك ّون جمتمع الدرا�سة من ( )10مدربني يف برنامج
ت�أهيل املعلمني يف جامعة النجاح الوطنية ،وكذلك
ت�ضمن جمتمع الدرا�سة ( )166معلم ًا ملتحق ًا يف
الربنامج نف�سه ،وقد ّمت اختيار املدربني الع�رشة
ليكونوا عينة الدرا�سة ،بينما مت اختيار عينة ع�شوائية
من املعلمني حجمها ( )87معلم ًا.

�أدوات الدرا�سة

الأداة الأوىل :املقابلة ال�شخ�صية  :وقد متت مقابلة
( )10من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية وهم جميع
امل�شاركني يف برنامج دبلوم الت�أهيل الرتبوي يف
الف�صل الثاين  2012-2013وقاموا بت�سهيل �أعمال
املعلمني املتدربني وجاهي ًا و�إلكرتوني ًا عرب املودل.
وقد مت التوجه ب�ستة �أ�سئلة مفتوحة لهم وهي:
ال�س�ؤال الأول :ما ر�أيك بتجربة ا�ستخدام املودل
للتعلم يف برنامج ت�أهيل املعلمني الذي �شاركت فيه؟
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وملاذا ؟
ال�س�ؤال الثاين :ما مدى م�شاركة املعلمني يف املودل؟
وما ال�سبب بر�أيك يف انخفا�ض �أو ارتفاع امل�شاركة ؟
ال�س�ؤال الثالث :ما ر�أي املعلمني يف هذه التجربة من
وجهة نظرك ؟ وما دليلك ؟
ال�س�ؤال الرابع  :ما هي �أهم ال�صعوبات التي واجهت
املعلمني يف هذه التجربة من وجهة نظرك ؟ وكيف
ميكن مواجهتها ؟
ال�س�ؤال اخلام�س :ما هي تو�صياتك لتح�سني هذه
التجربة ؟
ال�س�ؤال ال�ساد�س :هل ت�ؤيد اال�ستمرار بهذه التجربة
وتعميمها على اجلامعات الأخرى ؟
الأداة الثانية  :ا�ستبانة املعلمني  :مت تطويرها من
قبل الباحثني وا�شتملت على جمموعة من الأ�سئلة
املفتوحة وهدفها جمع بيانات حول �آراء املعلمني
يف جتربة الت�أهيل الرتبوي من خالل توظيف
التكنولوجيا من وجهة نظرهم ومن خالل جتربتهم
الفعلية .مت توزيع اال�ستبانة على ( )87معلما من
امللتحقني بالف�صل الثاين  2012-2013وعددهم
( )166مبا ن�سبته ( )52.4%ممن �شاركوا فعليا
بالتجربة.
الأداة الثالثة  :ا�ستمارة حتليل املحتوى :مت تطويرها
لتنا�سب التعلم الإلكرتوين ليتم حتليل حمتوى
املنتديات الإلكرتونية التي �شارك فيها املعلمون عرب
املودل .ملحق رقم (.)2

�صدق الأدوات وثباتها

للت�أكد من �صدق �أدوات الدرا�سة فقد ّمت عر�ضها
على ( )6من املدر�سني يف كلية العلوم الرتبوية
و�إعداد املعلمني يف جامعة النجاح الوطنية ،وقد
�أفادوا ب�صالحية الأدوات ملا ذهبت لقيا�سه ،كما ّمت
ا�ستخراج معامل الثبات لال�ستبانة من خالل معادلة
كرونباخ �ألفا ،وبلغت قيمته (.)0.81
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اثنان من اجلامعة مع وجود مي�رس ملتابعة وت�صميم
امل�ساقات الأربعة الكرتونيا .فيما يلي جدول رقم ()1
يو�ضح عدد م�شاركات كل معلم متعلم ومي�رس للتعلم.
يتبني من اجلدول رقم ( )1فيما يتعلق بعدد مرات
الدخول على نظام التعلم �أنه على الرغم من �أن جميع
املعلمني ( )166لديهم ا�سم م�ستخدم وكلمة مرور
ومت تعرفهم على النظام �إال � ّأن م�شاركاتهم متفاوتة
من حيث العدد ومن حيث امل�ساق� .أما من حيث
العدد ف�إن ما ن�سبته  52%من املعلمني قد دخلوا على
امل�ساق الأول وهو الإر�شاد والتوجيه ما بني 10-99
مرة خالل الف�صل والبقية كان �أقل من  10مرات� .أما
امل�ساق الثاين وهو ت�صميم امل�صادر واملواد التعليمية
فقد بلغت ن�سبة من دخلوا ما بني  10-99مرة 55%
�أما امل�ساق الثالث وهو امل�شاركة يف توفري بيئة �آمنة
فبلغت الن�سبة  46%وم�ساق املتابعة والتقومي فقد
بلغت الن�سبة  .57%يت�ضح من هذه الن�سب التقارب
ما بني ن�سب املعلمني املتعلمني الداخلني على كل
م�ساق وهذا له عالقة باجتاهات املتعلمني وقدراتهم
احلا�سوبية وهي مقبولة ولكنها غري كافية.

نتائج الدرا�سة

�أو ًال :نتائج حتليل �إح�صائيات امل�شاركات من قبل
املعلمني على مودل كما وردت من مركز التعلم
الإلكرتوين (: )2013
ّمت ا�ستخدام التكرارات ملعرفة عدد املعلمني
امل�شاركني على مودل من حيث امل�شاركة باملنتديات
واملهام ،وكذلك عدد الإعالنات من قبل املي�رسين،
وعدد م�شاركات املي�رسين.
بلغ عدد املعلمني الذين �شاركوا يف برنامج ت�أهيل
املعلمني لل�صفوف الأربعة الأ�سا�سية الأوىل ()166
معلما م�سجال على نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين
(مودل) يف الف�صل الثاين من العام الدرا�سي 2012-
 ،2013ولكل منهم ا�سم م�ستخدم وكلمة مرور.
وقد مت طرح �أربعة م�ساقات هي الإر�شاد والتوجيه
للمعلمني ،وت�صميم امل�صادر واملواد التعليمية،
وامل�شاركة يف توفري بيئة تعليمية �آمنة ،واملتابعة
والتقومي لعملية التعلم ،وفيما يلي و�صف لعدد
م�شاركات كل معلم ومي�رس للتعلم من اجلامعة يف
املنتديات واملهام .وي�رشف على كل م�ساق مي�رسان

جدول رقم ( :)1التكرارات مل�شاركات املعلمني واملي�سرين (املدربني)
الرقم

ا�سم امل�ساق

1

الإر�شاد والتوجيه
للمعلمني
ت�صميم امل�صادر واملواد
التعليمية
امل�شاركة يف توفري بيئة
تعليمية �آمنة
املتابعة والتقومي لعملية
التعليم

2
3
4

عدد مرات الدخول خالل الف�صل
100 11-99 0-10
ف�أكرث
2
109
97

عدد
عدد املهام
عدد
الإعالنات من
امل�شاركات
املي�رسين
باملنتديات
5
124
361

عدد
م�شاركات
املي�رس
12

94

114

0

426

244

6

2

113

95

0

670

337

3

0

84

122

2

599

323

3

0
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ثانيا :نتائج ا�ستبانة تقييم املعلمني املتعلمني لتجربة
التعلم الإلكرتوين  :مت توزيع اال�ستبانة على ()87
من املعلمني املتعلمني بن�سبة ( )52.4%من املجتمع
الكلي للمعلمني امل�شاركني .و ّمت ح�ساب تكرارات �آراء
املعلمني ،وكانت �إجاباتهم عن الأ�سئلة كما يلي:
�إجابة ال�س�ؤال الأول :ما ر�أيك بتجربة ا�ستخدام
مودل للتعلم يف برنامج ت�أهيل املعلمني الذي �شاركت
فيه؟
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يالحظ من اجلدول رقم (� )2أن �إجابات املعلمني
كانت �إيجابية ب�شكل عام ووعي املعلمني لأهمية
هذه التجربة وا�ضح ،حيث �أ�شار معظم املعلمني �إىل
التجربة بعبارات م�شجعة مثل ازدياد معرفتهم
بالإنرتنت و�سهولة التوا�صل مع بع�ضهم البع�ض،
كما �أ�شاروا �إىل وجود بع�ض التحفظات واملخاوف
لأنها التجربة الأوىل ولأن خربتهم با�ستخدام
احلا�سوب متفاوتة.

جدول رقم (:)2التكرارات لآراء املعلمني يف ا�ستخدام مودل للتعلم
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

البند
جتربة رائعة جدا ،ت�سهيل نقل املعلومات واالت�صال والتوا�صل بني املعلم والطالب.
�إيجابي لكن املعلم بحاجة لأن يكون متابعا لكل م�ستجد
امل�شاركة يف �أي وقت
بحاجة للمزيد من التدريب
معرفتي باحلا�سوب �ضعيفة
توفر الوقت واجلهد وتتيح التعلم عن بعد
جيدة ومفيدة
جيده لأن من خاللها ميكن االطالع على وجهات نظر الغري وجتاربهم
يوجد بها بع�ض ال�صعوبات
الكتابة على الكمبيوتر �أ�سهل من الورق ويوفر الوقت
برنامج تعليمي هادف ويواكب التقدم
تبقي امل�شرتك على اطالع بكل جديد
�سهل اال�ستخدام
واجهنا بع�ض ال�صعوبات يف البداية لكن طاقم املركز �ساعدنا بحلها
�أزالت هاج�س اخلوف من التعلم الإلكرتوين
جيدة لأنها فتحت �آفاق جديدة للتعلم عرب الإنرتنت
�إثراء املعلومات والتعرف �إىل جمموعات الت�أهيل
زادت من قدرتي على ا�ستخدام التكنولوجيا
ناجحة وت�ساعد يف حل امل�شكالت
ال تقي�س بدقة مدى فاعلية املعلم
ال ميكن تعميمه ب�سبب عدم وجود انرتنت عند البع�ض
�سهولة ت�سليم الواجبات
مهم و�رضوري للحياة املعا�رصة

التكرار
9
1
7
1
1
12
19
5
3
2
5
1
8
3
1
4
1
3
6
1
1
3
2
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ال�س�ؤال الثاين :ما مدى م�شاركتك يف املودل؟ �إذا كان
اجلواب عدم امل�شاركة الفاعلة فما ال�سبب؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،فقد ّمت ح�ساب
التكرارات والن�سب املئوية مل�شاركة املعلمني يف مودل،
وجدول ( )2ي�شري �إىل النتائج.
جدول رقم ( )3مدى امل�شاركة يف مودل
%
التكرار
البند
43.7
38
امل�شاركة جيدة
جدا
32.2
28
امل�شاركة جيدة
24.1
21
امل�شاركة قليلة جدا
100
87

وقد ا�ستخدم امل�شاركون م�صطلحات عديدة للتعبري
عن ر�أيهم مثل فعالة ،حمدودة ،غري منتظمة ،دائما،
كل يوم ...الخ مت جتميعه كما ورد �أعاله يف الفئات
الثالث� .إن الن�سب املئوية �أعاله تو�ضح م�شاركة
املعلمني من وجهة نظرهم ،وهذا يبني �أن من ن�سبته
 76%منهم م�شاركتهم جيدة ف�أعلى ،ومبقارنة ذلك
مع ما ورد من الإح�صائية الواردة من مركز التعلم
الإلكرتوين يتبني �أن م�شاركات امل�شاركني من وجهة
نظرهم تقدر بن�سب �أعلى من م�شاركاتهم الفعلية على
نظام املودل حيث بلغت � .55%أما عن �أ�سباب عدم
امل�شاركة الفاعلة فقد تعددت الأ�سباب ،واجلدول ()4
يو�ضح تلك الأ�سباب وتكراراتها:
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جدول رقم (� )4أ�سباب عدم امل�شاركة الفاعلة يف مودل
ال�سبب
عدم توفر الإنرتنت
عدم توفر حا�سوب و�إنرتنت
�صعوبة يف اال�ستخدام
قلة الوقت

التكرار
17
13
12
17

يت�ضح �أن عدم امتالك املعلمني املتعلمني حلا�سوب �أو
انرتنت ت�شكل العائق الأكرب خارج �أ�سوار اجلامعة
لتفاعلهم مع التعلم الإلكرتوين ،و�أن �إمكانية امل�شاركة
مقت�رصة فقط على �أيام ال�سبت خالل تواجدهم
والتحاقهم بالتدريب يف خمتربات اجلامعة.
ال�س�ؤال الثالث :ما هي �أهم التحديات وال�صعوبات
التي واجهتك يف هذه التجربة؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،فقد ّمت ح�ساب التكرارات
للتحديات وال�صعوبات التي واجهت املعلمني خالل
ا�ستخدامهم مودل ،واجلدول ( )5ي�شري �إىل النتائج.
يو�ضح اجلدول �أعاله �أهم ال�صعوبات التي ميكن
تلخي�صها يف ثالثة حماور رئي�سة وهي البنية التحتية
املتعلقة بتوفر الكمبيوترات والإنرتنت ال�شخ�صية
للمعلمني ويف املدار�س الفل�سطينية ،ومنها م�شاكل
لها عالقة بالتدريب والقدرة على اال�ستخدام والرغبة
�أي�ضا بذلك ومنها م�شاكل عدم توافر الوقت وذلك
الن�شغال املعلمني ب�أمور �إدارية عديدة.

جدول رقم ( )5التكرارات لأهم التحديات وال�صعوبات التي واجهت املعلمني
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

البند
عدم توافر الإنرتنت يف املنزل �أو مكان العمل
عدم توافر التدريب قبل بدء الربنامج
عدم و�صول الواجب يف الوقت املحدد
�صعوبة يف حتميل امللفات
قلة الفرتة املخ�ص�صة للحا�سوب وعدم وجود مدرب
قلة معرفتي باحلا�سوب
القليل من ال�صعوبات بالبداية مت التغلب عليها الحقا
�صعوبة التوا�صل مع اجلامعة
ا�ستخدامه لأول مرة

التكرار
24
7
6
4
1
9
2
1
3

سائدة عفونة ،علي حبايب ،سهيل صاحلة ،تقويم جتربة جامعة النجاح،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،جملد ( ، )9العدد ( ،)2ص (2014 ،)117-95

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

قلة الوقت
عدم وجود الراحة النف�سية
عدم املعرفة الكافية بنظام مودل
عدم وجود حا�سوب لدي يف البيت
الن�سخ والل�صق لكن مت التغلب عليها الحقا
عدم القدرة على الرد على املنتديات و�إجابة الوظائف يف الوقت املحدد
�صعوبة يف الدخول للموقع يف البداية
م�شاكل تقنية
االن�شغال بالتح�ضري للمدر�سة
االن�شغال وال�ضعف يف اال�ستخدام

ال�س�ؤال الرابع :ما هي تو�صياتك لتح�سني هذه
التجربة؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع ،فقد مت ح�ساب التكرارات
للتو�صيات التي اقرتحها املعلمون لتح�سني التعامل
مع مودل ،واجلدول ( )6ي�شري �إىل النتائج
يالحظ من �إجابات امل�ستجيبني �أن التو�صيات
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16
1
4
14
1
8
2
3
1
5

قد متحورت يف ثالث ،وهي  :حمو �أمية املعلمني
احلا�سوبية ،وحت�سني البنية التحتية للمدار�س من
حيث توافر الأجهزة للمعلمني وخط انرتنت للمدر�سة
واحلاجة لتوفري متابعة ودعم فني �أكرث لهم ،وهذه
التو�صيات هي ا�ستجابة للتحديات وال�صعوبات التي
تواجههم كما ورد بال�س�ؤال ال�سابق.

جدول رقم ( )6التكرارات لتو�صيات املعلمني لتح�سني جتربة مودل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

الرقم

البند

توفري التدريب قبل البدء
تقدمي الدعم با�ستمرار
زيادة فرتة التدريب على مودل
�إعطاء مدة كافية قبل البدء ليتمكن الطالب منه
توفري الإنرتنت يف املدار�س
تدريب املعلمني على �أ�سا�سيات الكمبيوتر واالنرتنت �أوال
زيادة الوقت املخ�ص�ص للتدريب العملي والتدرب ب�شكل �أكرب
توفري جهاز لكل معلم
م�ساعدة ودعم �أكرب من قبل العاملني يف املركز
�إعطاء مدة �أطول للواجبات
التعاون ب�شكل �أو�سع مع القائمني عليه
يجب �أن يكون لدى املتعلم �شبكة انرتنت
وجود خط توا�صل عند حدوث م�شكلة حللها
عمل ن�رشات تو�ضيحية للمودل
توزيع حا�سوب " البتوب" على املتدربني
تطوير ا�ستخدام املتعلمني للتكنولوجيا ب�شكل عام
ت�سهيل �آلية الدخول

التكرار

4
6
2
1
7
2
10
1
5
2
5
4
1
1
1
1
1
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ال�س�ؤال اخلام�س  :هل ت�ؤيد اال�ستمرار بهذه التجربة؟
للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س ،فقد مت ح�ساب
التكرارات لآراء املعلمني يف اال�ستمرار بتجربة
مودل ،واجلدول ( )7ي�شري �إىل النتائج
جدول رقم ( )7اال�ستمرار بتجربة مودل
نعم
85
97.7%

ال
2
2.3%

يتبني من اجلدول �أعاله �أن املعلمني واعون �إىل �أهمية
التجربة وفائدتها عليهم حيث �إن  98%تقريب ًا منهم
ي�ؤيدون ا�ستمرار التجربة ،ويدركون �أهمية توظيف
املودل يف التعلم ،على الرغم من ال�صعوبات التي
واجهتهم.
ال�س�ؤال ال�ساد�س  :هل ميكن تطبيق ما تعلمته مع
طلبتك يف املدر�سة؟
للإجابة عن ال�س�ؤال ال�ساد�س ،فقد مت ح�ساب
التكرارات لآراء املعلمني حول تطبيق التجربة مع
طلبتهم يف املدار�س ،واجلدول ( )8ي�شري �إىل النتائج
جدول رقم (� )8إمكانية التطبيق يف املدر�سة
نعم
68
78.1%

ال
19
21.9%

يت�ضح من اجلدول �أعاله �أن املعلمني يرغبون بنقل ما
تعلموه �إىل طلبتهم ،وهذا يحقق الهدف من التدريب
من خالل التكنولوجيا.

ثالثا :نتائج املقابالت

بلغ عدد املدربني (املي�رسين) الذين مت مقابلتهم
( )10وكانت املقابلة من النوع املمنهج حيث مت �إعداد
الأ�سئلة م�سبقا وت�سليمها لهم ،وفيما يلي عر�ض
للأ�سئلة وحتليل �إجابات املدربني.
ال�س�ؤال الأول :ما ر�أيك بتجربة ا�ستخدام املودل
للتعلم يف برنامج ت�أهيل املعلمني الذي �شاركت فيه؟
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وملاذا ؟
�أجمع املدربون جميعا على �أهمية التعلم الإلكرتوين
واعتربوها جتربة جيدة وفيما يلي اقتبا�سات لآرائهم
بالتجربة:
�إن جتربة ا�ستخدام املودل جتربة رائعة وغنية وثرية
يف جمال الرتبية والتعليم ،وت�سهم هذه التجربة يف
�إعداد و�صقل قدرات وحت�سني مهارات العاملني يف
اجلانب الرتبوي ،حيث �إنها جتربة جديدة وفاعلة
متكن العاملني يف املجال الرتبوي من نقل تلك
اخلربات للطلبة بحيث جتعل من العملية التعليمية
عملية دينامية فاعلة وم�ؤثرة.
يوفر املودل فر�صة للم�شاركني فيه وبخا�صة
الطلبة واملعلمني للتوا�صل االجتماعي وتبادل الآراء
واخلربات الرتبوية....ويوفر �إمكانية توظيفه
والدخول �إليه يف �أوقات متفرقة تتالءم مع وقت
امل�ستخدم واملكان الذي يوجد فيه خا�صة مع انت�شار
و�سائل التوا�صل واالت�صال مثل الإنرتنت.
وقد �أ�شار �أحد املدربني �إىل �أهمية التجربة ب�رشوط،
�إذ قال:
التجربة جيدة �رشيطة �إ�رشاك اجلميع يف ت�صميم
املادة ،والعمل على تخفي�ض عدد الواجبات املنوطة
للطالب ..يجب �أن يكون عدد الطلبة امل�شاركني قليال
ال يتجاوز  20يف كل جمموعة.
�أما �آخر فقد �أ�شار �إىل بع�ض التحديات ومنها:
�أعتقد �أنها جيدة ومفيدة ولكن امل�شكلة �أن الكثري
من املعلمني ال يوجد عندهم كمبيوترات وبع�ضهم
ال يعرف ا�ستخدام املودل مع العلم �أنهم خ�ضعوا
لدورات تدريبية .كما �أن البع�ض الآخر غري م�شرتك
يف �شبكة �إنرتنت ال هم وال مدار�سهم.
وقد تطلع �أحد املدربني �إىل �أهمية نقل خرباتهم
للمدار�س حيث كتب:
حماولة جيدة لنقل املعلمني �إىل و�سائط تعليمية
حديثة ميكن �أن يتم ا�ستخدامها يف مدار�سهم.
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�أما ال�س�ؤال الثاين وهو:
ما مدى م�شاركة املعلمني يف املودل؟ وما ال�سبب
بر�أيك؟
فكانت �إجابات معظم املدربني �أن م�شاركات املعلمني
كانت ما بني �ضعيفة وجيدة على مودل وفيما يلي
بع�ض االقتبا�سات مما ورد:
�شارك املعلمون فيه بن�سبة لي�ست عالية ،فقد كان لدى
غالبية املعلمني ا�شرتاك يف املودل ولكن ا�ستخدامه
والدخول �إليه مل يكن باملدى والفعالية املطلوبة
حيث كان عدد امل�شاركني فيه قلي ًال ،وقد يعود ذلك
�إىل �أ�سباب منها عدم توافر ال�شبكات العنكبوتية لدى
جميع املعلمني وعدم معرفة املعلمني بتقنية ا�ستخدام
الكمبيوتر �أو املودل �أو الربيد الإلكرتوين.
�أعتقد �أن م�شاركة املعلمني قليلة جد ًا ويف معظمها
كانت تتم من خالل تدريب املعلمني يف املخترب يف
اجلامعة ،وقد يعود ال�سبب يف � ّأن املادة والأن�شطة
املع ّدة على نظام املودل كانت نف�سها �ضعيفة ،وكذلك
عدم ا�ستخدامها من قبل املدربني خا�صة ،و�أن
معظمهم ال يتعاملون �أ�ص ًال مع هذا النظام ،وكذلك
عدم ربط التعلم بالنظام وبالتايل ي�ستطيع املعلم
املتدرب احل�صول على املادة التعليمية والأن�شطة
مطبوعة ورقيا ً ،وميكنه ت�سليمها كذلك فال داعي
للمودل� ،أي�ض ًا عدم وجود ا�سرتاتيجية تقوميية قوية
مما ال يثري دافعية املعلمني ال�ستخدام املودل ،طبيعة
الأن�شطة كانت ال حتتاج �إىل توا�صل.
�إن م�شاركة املعلمني يف املودل ويف احلقل الذي قمت
بالتدريب فيه كانت مرتفعة وجيدة ،ويعزى ذلك �إىل
طبيعة اخلربة و�آلية �إي�صالها للمتدربني ،حيث كان
لفريق التدريب اخلا�ص باملودل الدور الأكرب يف نقل
تلك اخلربة وتفعيلها.
�أما �أحد املدربني فقد �أ�شار �إىل �أنها �ضعيفة حيث
�أورد :ن�سبة م�شاركة املعلمني غري مر�ضية ب�سبب عدم
و�ضوح فل�سفة التعليم الإلكرتوين لديهم ،لذا �أن�صح
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بعقد اجتماع �شامل يو�ضح �آلية التعامل مع التعليم
الإلكرتوين .كما يجب عدم �إجهاد املعلم مبادة تقليدية
م�شابهة للمحتوى الإلكرتوين.
وفيما يلي عر�ض لبقية الآراء كما وردت من املدربني
الذين و�ضحوا �أ�سباب ال�ضعف:
حمدودة ،ب�سبب ال�ضعف يف مهارة ا�ستخدام
احلا�سوب.
قليلة ،ب�سبب عدم وجود �أجهزة حا�سوب يف املدار�س
وقلة خربة ،وكرثة االن�شغال والأعباء التدري�سية.
�شارك ق�سم من املعلمني يف املودل ،وقد يعود ال�سبب
يف ذلك لأنه مفتوح على مدار � 24ساعة ،بالإ�ضافة �إىل
كونه �شبيها بربامج يعمل عليها املعلمون.
درجة امل�شاركة كانت  60%فما فوق� ،أما عدم
امل�شاركة ف�أ�سبابها تعود �إىل :
.1عدم توافر الأجهزة.
.2عدم املعرفة بالنظام.
.3ال مباالة ق�سم منهم وذلك لعدم وجود امتحانات.
.4عدم اال�شرتاك يف �شبكة �إنرتنت.
.5االجتاهات ال�سلبية عند بع�ضهم عن الربنامج
بكامله.
.6البع�ض ي�شعرون �أنهم جمربون على االلتحاق
بالربنامج .
وقد �أ�شار �أحد املدربني �إىل �أن ن�سبة امل�شاركة عالية
جد ًا:
م�شاركة املعلمني يف املودل تكاد تكون بن�سبة ،99%
وهذا يعود �إىل الت�شجيع املتوا�صل واال�ستعداد
مل�ساعدة املعلمني على التدريب يف ا�ستخدام هذه
التكنولوجيا من قبل فريق من املخت�صني من مركز
التع ّلم الإلكرتوين يف اجلامعة.
يتبني مما ورد �أعاله �أن هنالك تفاوتا يف ر�أي �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية حول مدى م�شاركة املعلمني
املتعلمني يف اجلانب الإلكرتوين للتدريب وهذا يعود
�إىل تفاوت معرفتهم هم �أنف�سهم وم�شاركتهم على
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مودل .
�أما ال�س�ؤال الثالث فكان ما ر�أي املعلمني يف هذه
التجربة من وجهة نظرك ؟ وما دليلك ؟
وقد اختلفت الإجابات بني املدربني ،وفيما يلي ن�ص
�إجاباتهم كما وردت:
�إن ر�أي املعلمني واجتاهاتهم نحو املودل كانت جيدة،
حيث �أ�شار املعلمون يف تقاريرهم اللفظية وخالل
اللقاءات الوجاهية �إىل قيمة وغنى تلك اخلربة.
تفاوت املعلمون يف �إقبالهم على ا�ستخدام املودلورغبتهم يف ا�ستخدامه فمنهم من �أقبل على
اال�ستخدام واعتربه و�سيلة للتوا�صل والتخاطب.
ومن �أكرث الدالئل على �إقبال عدد من املعلمني على
امل�شاركة برغبة واجتاه �إيجابي هو �إن�شاء منتديات
�ضمن املودل والفي�س بوك مثل منتدى "معلمو
الت�أهيل يف حمافظة نابل�س" .وقد قام العديد من
املعلمني بطرح �أ�سئلة وتلقي �إجابات من خالل هذا
املنتدى.
القليل منهم من كان يتابع النظام مع �أن امل�شاركاتكانت قليلة والدليل على ذلك ب�أن عددا قليال جد ًا منهم
من كان يراجعني يف �أنني مل �أرد عليه �أحيان ًا.
واملعظم كان �ضد ا�ستخدام النظام ويعزون ذلكلعدم قدرتهم على الدخول �أو ا�ستخدام منتديات
الربنامج.
غري مف�ضلة ،ب�سبب �ضيق الوقت ،وقلة بل �ضعفخربة ومهارات املدر�سني يف توجيه املعلمني.
من يتقن ا�ستخدام احلا�سوب ر�أى فيها فائدةوالدليل �أن هناك من ا�ستخدمها وتوا�صل مع
املدر�سني اجلامعيني.
ق�سم من املعلمني �أعجب بالتجربة ،كونه يت�ضمن
املنتديات وت�سليم الواجبات �إلكرتوني ًا،
والدليل على ذلك كرثة امل�شاركات يف املنتديات وت�سليم
الواجبات ،والزيارة امل�ستمرة ملودل.
�آرا�ؤهم متفاوتة ولكنها �إيجابية �أكرث منها �سلبية.
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�أما الدليل الغالب فكان يعمل وظائفه على الكمبيوتر
وجزء كبري منهم كان ي�سلم وظائفه باليد � ....،إلخ.
بعد مرور املعلمني يف هذه التجربة ،لوحظ من
طرقهم �إبداء درجة عالية جد ًا من الر�ضى ،والرغبة
يف موا�صلة ا�ستخدام املودل يف التدري�س ،ويف �إجناز
الأعمال الإدارية املتعلقة بالتدري�س ،و�أكرب دليل على
ذلك �أن كل ما كان يطلب من املعلمني �إجنازه من
واجبات كان يتم عن طريق املودل.
الذين �شاركوا كان هناك م�ؤ�رشات �إيجابية لذلك،
رغم �أن اجلميع كان ي�سلم بع�ض الإجابات للفعاليات
بخط اليد.
�أما �إجاباتهم على ال�س�ؤال الرابع وهو:
ما هي �أهم ال�صعوبات التي واجهت املعلمني يف هذه
التجربة من وجهة نظرك ؟ وكيف ميكن مواجهتها ؟
فمن حتليل نتائج املقابالت ميكن تلخي�ص ال�صعوبات
مبا يلي:
� .1صعوبات متعلقة بالبنية التحتية وهي عدم توافر
�أجهزة حا�سوب لدى املعلمني يف املدار�س وعدم ربط
املدار�س ب�شبكة الإنرتنت ،بالإ�ضافة �إىل عدم توافر
حا�سوب �شخ�صي للمعلم .وفيما يلي بع�ض مما �أ�شار
�إليه املبحوثون:
عانى بع�ض املعلمني من غياب م�صادر التعلم
الإلكرتوين يف مدار�سهم وحتى يف بيوتهم كنق�ص
�أجهزة احلا�سوب والإنرتنت.
عدم وجود جهاز كمبيوتر خا�ص لدى املعلم �أو يف
املدر�سة ،وعدم ربط املدر�سة ب�شبكة الإنرتنت.
� .2صعوبات متعلقة باملهارات احلا�سوبية حيث �أ�شار
العديد من املعلمني �أنه لي�س لديهم معرفة ب�آليات
التعامل وتوظيف احلا�سوب �أوال ومن ثم عدم كفاية
التدريب على نظام التعلم مودل ،وفيما يلي بع�ض مما
�أ�شار �إليه املبحوثون:
نق�ص اخلربة الإلكرتونية والتكنولوجية ،وذلك
ب�سبب نق�ص الإعداد امل�سبق لبع�ض املعلمني.
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تدين معرفة بع�ض املعلمني الإلكرتونية ،وقلة
اخلربة يف ا�ستخدام مودل لدى عدد من املعلمني.
ال يوجد تدريب حقيقي لهم على النظام ،وعدم ربط
الأن�شطة بقدرات �أو جماالت النظام .وعدم تخ�صي�ص
وقت للممار�سة �أثناء التدريب.
�.3صعوبات �أخرى فردية:
هناك الكثري من الأعمال والواجبات البيتية واحلياتية
التي حتول دون �إجناح التجربة خا�صة فيما يتعلق
باملعلمات.
وعدم الرغبة يف التدريب ككل كون التدريب يعقد كل
يوم �سبت وهو يوم عطلة حكومية بالن�سبة للمعلمني.
اجتاهات املعلمني املعار�ضة للتعلم الإلكرتوين.
�أما عن تو�صيات املدربني لتح�سني التجربة ،والتي
وردت يف �إجابتهم عن ال�س�ؤال اخلام�س ،فقد
متحورت بالآتي:
 .1زيادة التدريب على ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين
وتفعيل التدريب من خالل �إعداد م�سبق للمعلمني على
ا�ستخدام هذا النمط من التعلم.
 .2توزيع دليل تدريبي مكتوب حول املودل ي�رشح
�آلية ا�ستخدامه ،رمبا يالئم ذلك املعلمني ب�صورة
�أكرب وكخطوة �أوىل ت�ساعد املعلمني على ا�ستخدام
هذا التطبيق بطريقة �أكرث �سهولة.
 .3تخ�صي�ص وقت منتظم يف اجلامعة لإتاحة املجال
للمعلمني للتدرب على ا�ستخدام املودل.
 .4التدقيق على التقييم بحيث يكون ا�ستخدام املودل
الفعلي جزء ًا من العالمة النهائية للمعلم.
 .5توحيد �آلية التعامل الإلكرتوين من قبل املن�سق
و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
 .6عدم االقت�صار على التعليم التقليدي.
 .7ربط الأن�شطة بالنظام.
 .8ت�صميم املواد ب�شكل �أف�ضل على النظام.
 .9تدريب املدربني �أنف�سهم على النظام وفنياته.
 .10التخطيط امل�سبق للتجربة.
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.11متابعة اجلميع خا�صة قوائم الطلبة غري الفاعلني
با�ستخدام املودل كل �أ�سبوع ،ومقابلة ه�ؤالء ملعرفة
الأ�سباب ،ميكن �أن تظهر �أ�سباب غري التي نعرفها.
 .12عدم قبول �أية وظيفة �إال من خالل الت�سليم عرب
الكمبيوتر.
�أما نتائج ال�س�ؤال ال�ساد�س والذي كان هل ت�ؤيد
اال�ستمرار بهذه التجربة وتعميمها على اجلامعات
الأخرى ؟
فقد �أجمع املدربون على �رضورة ذلك؛ لأهمية هذه
التجربة وفيما يلي بع�ض من �إجاباتهم كما وردت:
•نعم وب�شدة ،حيث �أن امل�ستقبل للتعليم الإلكرتوين
وللكتاب الإلكرتوين� ،أعتقد �أنه يجب العمل على
حو�سبة املناهج التعليمية كافة لت�صبح �إلكرتونية،
حتى نتوا�صل مع العامل وال نت�أخر عن العامل الذي
�أخذ هذا املنحى ومنذ فرتة ،كما �أن التعليم الإلكرتوين
�أكرث �سهولة وي�رس ًا وميكن �أن ي�صل للجميع.
•نعم �أ�ؤيد اال�ستمرار بالتجربة وتعميم التجربة
على اجلامعات الأخرى حتى ب�أ�شكال خمتلفة .لأن
جامعة النجاح مميزة يف هذا املجال.
•نعم وبكل ت�أكيد ،وذلك نظر ًا ملا توفره من
الكثري من اجلهد والوقت ،خا�صة و�أننا نعي�ش الآن
خ�ضم الثورة التكنولوجية على امل�ستويات واملهن
والتخ�ص�صات كافة.
•نعم ،و�أرى �أنها مكملة لعمل املعلمني اجلامعيني.

حتليل ومناق�شة النتائج

�أتت نتائج الدرا�سة لتُعزز التوجهات الدولية
يف توظيف التكنولوجيا يف تدريب املعلمني �أثناء
اخلدمة ،ولع ّل ما �أفرزه نظام التع ّلم الإلكرتوين
(مودل) دليل على �صحة تلك التوجهات ،ف�ضمن
جتربة جامعة النجاح الوطنية يرى الباحثون
�شجع املعلمني على اال�ستك�شاف
�أن نظام املودل ّ
والت�رصف والتطبيق للمهارات العملية ،وهذا ّمت
من خالل قيامهم بعمل تطبيقات عملية للمهارات.
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كما وفّر الربنامج التدريبي بيئة �آمنة لهم �أ�شعرتهم
بالطم�أنينة واالرتياح �أثناء م�شاركتهم يف املنتديات
الإلكرتونية� ،إذ تعامل املعلمون املتدربون مع
نوعية من التدريبات التي حتقق الأمن وال�سهولة
يف احل�صول على املعلومة ،كما يحتفظ كل متدرب
بال�رسية يف االحتفاظ مبعلوماته وي�ستطيع م�شاركة
الآخرين يف �آرائهم .وعالوة على ذلك فقد �أتاح مودل
للمعلمني حتمل م�س�ؤولية التدريب بتقييم مدى
تقدمهم وجناحهم يف حتقيق �أهداف التدريب ،وذلك
من خالل قيا�س املردود ال�شخ�صي للمعلم عن طريق
تتبع قدراته ومهاراته على الإملام بجوانب و�أهداف
التدريب ومن خالل امل�شاركات التدريبية ،وي�ؤكد
براندل ( )Brandl, 2005ذلك من خالل امليزات
التي يتمتع بها نظام املودل بحيث ي�ستطيع املعلم
اختيار طريقة التعليم املنا�سبة ،ومتكينه من التز ّود
بتغذية راجعة عن تع ّلمه.
كما يرى الباحثون � ّأن التدريب الإلكرتوين �أك�سب
املعلمني مهارات التعلم الذاتي ،من خالل قيامهم
بعمليات البحث واالطالع والت�صفح الإلكرتوين،
وكذلك ا�شرتاكهم يف املداخالت العلمية ،وتنمية
جوانب التحليل والت�شخي�ص لديهم مبا ي�ساعدهم
على تنمية جوانب ال�شخ�صية وهذا بالطبع ي�سهم
يف دعم مهارات التعلم الذاتي لديهم .كما �أك�سبهم
القدرة على العمل بروح الفريق� ،إذ قام املعلمون
عرب املنتديات �أو احلوارات والر�سائل التي ت�ضمنها
الربنامج التدريبي بالعمل معا بتبادل الأفكار
واملعلومات ،وهذا �أك�سبهم مهارات العمل اجلماعي.
وز ّود التدريب الإلكرتوين املعلمني بالدافعية الذاتية
والقدرة على التوقع والتنب�ؤ ،وكذلك زاد من قدراتهم
على حتمل امل�س�ؤولية الفردية واالجتماعية �إزاء
بع�ض امل�شكالت العاملية واملحلية مثل �صعوبة القراءة
والكتابة والإمالء وتدين التح�صيل يف املهارات
احل�سابية ،كما حفّزهم على امل�شاركة يف التخطيط
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والتقييم واتخاذ قرار التدريب ب�أنف�سهم.
ورفع التدريب الإلكرتوين من قدرة املعلمني على
التفكري وهذا ّمت من خالل قيامهم بعمليات التخطيط
والتنفيذ للدرو�س مبختلف �أنواعها ،والتفاعل
الإلكرتوين مع عدد من الروابط واملواقع التي
�أتاح مودل االت�صال بها ،وبالإ�ضافة لذلك التنوع
يف �أ�ساليب التفاعل املتزامن وغري املتزامن ك�أدوات
للتفاعل� ،إذ �ساعد ذلك على تنمية اجلانب املهني لدى
املعلمني وعمل على تطوير قدراتهم الرتبوية.
وز ّود التدريب الإلكرتوين املعلمني مبهارات القدرة
على التح�سني امل�ستمر يف العمل من خالل اتباع
ا�سرتاتيجيات التقييم البنائي �أو املرحلي على
�شجع املعلمني على
جمريات العمل امليداين ،كما ّ
ا�ستخدام �أ�ساليب حديثة ومتنوعة لقيا�س وتقومي
الأداء التعليمي �إلكرتوني ًا.
وي�ضيف الباحثون �أن التدريب الإلكرتوين �ساعد
املعلمني يف التحكم يف الأ�ساليب التدريبية التي
يتعلمون من خاللها ،واالطالع على �أحدث املداخل
والنماذج العاملية يف تخطيط وبناء املنهج املدر�سي،
وزيادة الوعي بامل�شكالت املهنية الع�رصية ملهنة
التعليم ،و�إك�سابهم مهارة التفكري العلمي يف حل
امل�شكالت وذلك من خالل تدريبهم على �إتباع نهج
حل امل�شكالت املرتبطة مبو�ضوعات التح�صيل
بالأ�ساليب العلمية ،فقد قام املعلمون بتق�صي
م�شكالت تعليم املواد الدرا�سية املختلفة ،وتداولوا
الأ�سباب التي تقف وراءها وتناق�شوا فيها من خالل
اللقاءات الوجاهية �أو من خالل املنتديات ،كما دعموا
�آراءهم ب�أدلة علمية حول احللول املقرتحة لعالج تلك
امل�شكالت ،و�أوردوا عدد ًا من الروابط واملواقع التي
ميكن اال�ستعانة بها لفهم تلك امل�شكالت �أو حلها.
ولقد عزّز التدريب الإلكرتوين لدى املعلمني املبادئ
الرتبوية لعملية التع ّلم باعتبار املتعلم حمور العملية
التعليمية ،ومراعاة الفروق الفردية بينهم ،مما دعا
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املعلمني �إىل تفهم �أكرب لقدرات الطلبة ،و�رضورة
التدرج معهم ،وعر�ض املادة التعليمية بطرق �أ�سهل
لهم تراعي التدرج من ال�سهل �إىل ال�صعب ،وذلك
من خالل مناق�شاتهم وتفاعالتهم يف املنتديات يف
بيئة املودل ،فوجود منتدى �ضمن نظام املودل كما
ي�شري عبد املجيد ( ،)2008و�سابا ()Saba, 2005
ي�ساعد املعلمني على مناق�شة املو�ضوعات ذات ال�صلة
بالعملية التعليمية مثل تعليم املهارات اللغوية
ومبادئ التدري�س وطرق تع ّلم الأطفال.
وعلى ال�صعيد التقني ،فقد �ساهم التدريب الإلكرتوين
يف �إك�ساب املعلمني القدر املنا�سب من الثقافة
املعلوماتية )العلمية والتكنولوجية(� ،إذ تعامل
مودل مع تكنولوجيا املعلومات املت�سارعة والتي
تتطلب املجال نف�سه من التعامل مع مهارات االت�صال
الإلكرتوين والتبادل املعلوماتي والتكنولوجي،
كما �أتاح مودل للمعلمني الفر�صة ال�ستخدام الربيد
الإلكرتوين يف امل�شاركة الفعلية وتبادل اخلربات
مع معلمني �آخرين يف تخ�ص�صات خمتلفة ،ويتفق
ذلك مع مدبويل ( )2000الذي ر�أى � ّأن ا�ستخدام
التكنولوجيا يف تدريب املعلمني يمُ ّكنهم من متابعة
التطور الرتبوي والتكنولوجي ،ورمبا �ساعد مودل
املعلمني على حتقيق �أف�ضل �إفادة ممكنة من �شبكة
الإنرتنت يف االت�صال املبا�رش بقواعد البيانات
واملعلومات الدولية ،والتدرب على ا�ستخدامها يف
العملية التعليمية بطريقة �صحيحة ،وزاد من وعيهم
باملتغريات الثقافية الوافدة وكيفية التعامل معها �أو
مواجهتها.
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة �إىل حد كبري مع ما
�أتت به الدرا�سات ال�سابقة ،فتتفق مع درا�سة
احلافظ ( )2013يف �أن التدريب الإلكرتوين يرفع
من ن�سبة �إتقان املهارات ،كما تتفق مع درا�سة
اجلراح ( )2013يف � ّأن بطء �رسعة النت وعدم
توفرها من معوقات التعلم االلكرتوين ،وتت�شابه
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نتائج هذه الدرا�سة ب�شكل كبري مع نتائج درا�سة
الدايل ( )2013يف � ّأن �ضعف البنية التحتية للتعلم
الإلكرتوين ،و�ضعف مهارات التعامل مع احلا�سب
والإنرتنت ،وقلة الوعي ب�أهمية ا�ستخدام التعلم
الإلكرتوين يف التعليم ،والت�أثريات ال�سلبية للتعلم
الإلكرتوين ،من معوقات التعلم االلكرتوين .كما
تن�سجم نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة عبد
املعطي وزارع ( )2012يف � ّأن للتدريب الإلكرتوين
دور ًا فعا ًال يف حتقيق التنمية املهنية للمعلم يف جمال
تطوير الذات وجمال النمو املهني والرتبوي واملجال
الأكادميي واملجال التكنولوجي ،كما تت�شابه مع
درا�سة الع�ساف وال�رصايرة ( )2012يف وجود
درجة متو�سطة يف ا�ستخدام احلا�سوب ،وا�ستخدام
ال�شبكات ،وا�ستخدام الإنرتنت يف عملية التعلم
الإلكرتوين لدى املعلمني.

التو�صيات

يف �ضوء ما �أتت به نتائج الدرا�سة ،ف�إن الباحثني
يو�صون مبا ي�أتي :
� .1رضورة تزويد املدار�س ب�أجهزة حوا�سيب،
لي�ستطيع املعلمون توظيف التكنولوجيا يف تعليم
وتعلم الطلبة يف املدار�س ،مع �رضورة تدريبهم على
ا�ستخدام احلا�سوب.
 .2العمل على تخفيف الأعمال الكتابية والأعباء
الوظيفية لدى املعلمني يف مقابل �إجنازها الكرتونيا
�أو م�ساعدتهم يف تعلم ا�ستخدام �أنظمة تعلم الكرتونية
يف التعليم.
� .3رضورة �إعداد مادة تدريبية وا�ضحة ي�ستطيع
املعلمون من خاللها تع ّلم املودل ،وكيفية توظيفه يف
التع ّلم.
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امللحق ()1

اال�ستبانة املوجهة ملعلمي دبلوم الت�أهيل الرتبوي
ال�س�ؤال الأول :ما ر�أيك بتجربة ا�ستخدام مودل للتعلم يف برنامج ت�أهيل املعلمني الذي �شاركت فيه؟؟
ال�س�ؤال الثاين :ما مدى م�شاركتك يف املودل؟ وما ال�سبب ؟
ال�س�ؤال الثالث :ما هي �أهم التحديات وال�صعوبات التي واجهتك يف هذه التجربة؟
ال�س�ؤال الرابع :ما هي تو�صياتك لتح�سني هذه التجربة ؟؟
ال�س�ؤال اخلام�س  :هل ت�ؤيد اال�ستمرار بهذه التجربة؟
ال�س�ؤال ال�ساد�س  :هل ميكن تطبيق ما تعلمته مع طلبتك يف اجلامعة؟

امللحق ()2
اال�ستبانة املوجهة للمدربني (املي�رسين) يف برنامج دبلوم الت�أهيل الرتبوي
ال�س�ؤال الأول :ما ر�أيك بتجربة ا�ستخدام املوودل للتعلم يف برنامج ت�أهيل املعلمني الذي �شاركت فيه؟ وملاذا ؟
ال�س�ؤال الثاين :ما مدى م�شاركة املعلمني يف املوودل ؟ وما ال�سبب بر�أيك ؟
ال�س�ؤال الثالث :ما ر�أي املعلمني يف هذه التجربة من وجهة نظرك ؟ وما دليلك ؟
ال�س�ؤال الرابع  :ما هي �أهم ال�صعوبات التي واجهت املعلمني يف هذه التجربة من وجهة نظرك ؟ وكيف ميكن
مواجهتها ؟
ال�س�ؤال اخلام�س :ما هي تو�صياتك لتح�سني هذه التجربة ؟
ال�س�ؤال ال�ساد�س :هل ت�ؤيد اال�ستمرار بهذه التجربة وتعميمها على اجلامعات الأخرى ؟

