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العالقة بني املعرفة الرقمية واألداء املهين يف التعليم عن بعد ملعلمي الرايضيات يف
اململكة العربية السعودية من وجهة نظر مشريف تقنية املعلومات.

IT supervisor point of view on the relationship between
digital knowledge and professional performance in distant
learning for math teachers in Saudi Arabia

د .عبد الرمحن بن فهد املطرف جامعة امللك سعود
اتريخ االستالم 2020/09/07 :اتريخ القبول 2020/09/29 :اتريخ النشر2021/03/31 :

امللخص

يهدف هذا البحث تقصي أتثري املعرفة الرقمية لدى معلمي الرايضيات على األداء
املهين يف التعليم عن بعد لديهم يف اململكة العربية الس ع ع عععودية من مهة تر م ع ع ععريف تق ية
املعلومات؛ لتحقيق هدف الدراس ع ععة مرى تص ع ععميم مقيال املعرفة الرقمية يف التعليم ا بي
(ال تري ،املهاري) ،مقيال األداء املهين يف التعليم ،طُبقا على عي ة قوامها ( )85م ع ع عرفا
من م ع ع ععريف تق ية املعلومات .أظهرت ال تائج  :مود عالقة بني اجلا بني ال تري املهاري
من املعرفععة الرقميععة مسع ع ع ع ع ع ععتوى األداء املهين يف التعليم عن بعععد ،مود عالقععة بني املعرفععة
الرقمية ككل مسععتوى األداء املهين يف التعليم عن بعد لدى معلمي الرايضععيات يف اململكة
العربية السعودية من مهة تر م ريف تق ية املعلومات ،كما أشارت ال تائج ()%79.6
من االختالف يف مسع ع ع ع ع ع ععتوى األداء املهين للمعلمني يف التعلم عن بعععد يرمع إىل املعرفععة
الرقميعة يف التعلم عن بععد ،البعاقي ( )%20.4يرمع إىل عوامعل أخرى  ،قعد أ ع ع ع ع ع ع ع ع
الدراس ع ع ع ع ع ع ععة بتعميم املعرفة الرقمية محتوى رقمي برامج تدريبية م اسع ع ع ع ع ع ععبة لكل من املعلمني
الطالب.
الكلمات املفتاحية( :املعرفة الرقمية ،التعليم عن بعد ،معلمو الرايضع ع ع ع عيات ،األداء
املهين ،م ريف تق ية املعلومات).
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… ملعلاي الرياضيات يف املالكة العربية السعودية من وتجهة نظر
Summary
This study aims to measure the effect of digital knowledge
on the professional performance of math teachers in the distant
learning process in Saudi Arabia (KSA) from the IT supervisors’
point of view. To achieve the aim of this study a digital
knowledge scale has been designed in his (theoretical and skillful)
aspects for the distant learning processes and a scale for
professional performance in education. This study has been
applied to (85) IT supervisors. According to the results, a
relationship is shown between the theoretical and the skillful
aspects of digital knowledge and professional performance in
distant learning and, another relationship between the digital
knowledge as a whole and the professional performance level in
distant learning for math teachers in KSA from IT supervisors
'point of view. The result also showed that (79.6%) of the
difference in the professional performance level for teachers in
distant learning due to the digital knowledge of distant learning.
And (20.4%) due to other factors, the study has recommended to
build up digital knowledge by using digital content and training
programs that are convenient for both teachers and students.
Keywords: (digital Literacy, distance education,
mathematics teachers, professional performance, computer
supervisors).

: املقدمة
 فهي اليت تقود إىل اإلبداع االبتكار الذي،تعد التك ولوميا قوة التدمري اخلالق
 لقد غري. ليس التعليم م أى عن هذا التأثر،يؤثر على كل جمال من جماالت احلياة املختلفة
 هلذا تتطلب،  حيث بدأت التك ولوميا تلعب د را ابرزا في،التقدم التك ولومي هنج التدريس
 حيث يُتوقع أن يكون،الرتبية احلديثة من املعلم استخدام التك ولوميا بصفت ممارسا حمرتفا
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لدى املعلم دراية أبحدث التق يات ،ميتلك القدرة على دمج الوسائل التك ولومية يف الغرفة
الصفية ،يستخدم التق يات املختلفة ألغراض التوا ل مع طلبت زمالءه .لقد كان لدى
الكثريين من م سويب التعليم ت كيك حول أمهية د ر استخدام التك ولوميا يف التعليم،
خصو ا أ لئك الذين اعتاد ا على التدريس ابلطرق القدمية ،حيث أ بح استخدام
التك ولوميا عبء إضايف عليهم ،هلذا ابدر ا ابملقا مة الرفض هلذا االستخدام ،أظهر ا
إحجاما عن التعلم التدريب على استخدام تك ولوميا التعليم مربرين أهنم ال ميتلكون اخللفية
الف ية اليت متك هم من هذا االستخدام ،ترا ألن التك ولوميا توا ل اال ت ار بني األفراد
يف معتم املؤسسات املؤسسات التعليمية ب كل خاص فإهنم بدأ ا ي عر ن أن ه اك
الكثري من العمل ال اق املطلوب م هم يف هذا اجملال (.)Priti, 2019

لعل أقل ما ميكن ف العصر احلايل هو أ عصر رقمي بال م ازع قد بلغ قوة
التقدم التقين في قوة مل يبلغها العامل أمجع م ذ أة اخلليقة ،هذا التقدم يومب على القائمني
على احلقل التعليمي األهتمام ابملعرفة الرقمية جلميع العاملني يف العملية التعليمية ،إن االمية
التك ولومية ال تعين عدم القدرة على استخدام بعض االمهمة التق يات احلديثة فحسب
بل هي عدم القدرة على توظيف تلك التك ولوميا التوظيف األمثل يف خدمة شىت جماالت

احلياة .أكد كل من مواري برييم ( ،)Murray & Perez, 2014, 11أن حمو
األمية الرقمية أ املعرفة الرقمية ( )Digital Literacy (DLتعد من املهارات

األساسية الضر رية مدا لألفراد ليكو وا فاعلني اقتصاداي امتماعيا يف الوق احلاضر.
املعرفة الرقمية تعتمد ب كل كبري على املعرفة االلكرت ية سائلها املتعددة ،لكن
امتالك الوسائل التك ولومية حدها ال يكفي ،بل جيب مود قدرة على التعامل معها
االستفادة م ها أبكرب قدر ممكن .هلذا لضمان تقليل الفجوة الرقمية إىل احلد األدىن يف

املدارل حيتاج املعلمون إىل إعادة حتديد موقعهم رقميا ( Engen & Øgrim,
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 )2009للمسامهة ب كل فاعل يف تطوير الثقافة الرقمية املدرسية ،إظهار مهارات حمو
األمية الرقمية ال املة اليت تتضمن (املعرفة الرقمية ،حمو األمية املعرفية) ( Quaicoe

 .)& Pata, 2016, 4يركم قادة املدارل املتخصصون يف سائل اإلعالم املربون
ب كل متمايد على ممااي مهارات القراءة الكتابة الرقمية يف املدارل ألن طالب اليوم
يتطلعون إىل شبكة اإل رت كمصدر رئيسي للمعلومات ،فالطالب املتعلمون رقميا يعرفون
كيفية العثور على احملتوى الرقمي استهالك  ،يعرفون كيفية إ اء احملتوى الرقمي التوا ل
مع م اركت  ،يف عامل اليوم الرقمي تتطلب كل مه ة تقريبا االتصال الرقمي يف مرحلة ما،
لذا فقد أ بح من مسؤ لية املعلم تم يد الطالب ابملهارات الالزمة للعثور على احملتوى عرب
اإل رت

تقييم التوا ل مع م اركت ب كل فعال مسؤ ل (.)Spicer, 2017

تكمن أمهية املعرفة الرقمية تكمن :يف طبيعة ال تام العاملي اجلديد حيث أ بح
العامل يف ظل التطور التك ولومي قرية غرية األمر الذي زاد من أمهية املعرفة الرقمية لكل
فرد مما يتيح هلم االخنراط يف ال تام اجلديد لكى يكون هلم موقعا على خريطة ال تام
التك ولومي العاملي اجلديد ،سيادة لغة العلم التك ولوميا حيث أ بح لغة العلم
التك ولوميا مها أسال اجملتمع احلايل ال ميكن لفرد التعايش مع اجملتمعات بد ن التعرف
على لغة العلم التك ولوميا ،زايدة سرعة التقدم العلمي التك ولومي أ التقين بصورة كبرية
مما يصل إىل حد الطفرة كلما تسارع عجلة العلم التك ولوميا كلما زادت االبتكارات
االكت افات ب كل مضاعف مما يؤدى إىل ب اء تراكمي كبري للعلم التك وا ميا يف فرتات
قصرية ،على األفراد مالحقة هذا التطور من ه ا ت بع أمهية املعرفة الرقمية لكى تساعد
االفراد على اللحاق بكل ما هو مديد يف جمال التك ولوميا احلديثة ب كل مستمر.
(كحيل .)39 :2014،كما تسهم املعرفة الرقمية يف فتح ق وات اتصال مديدة بني املعلم
الطالب لتحقيق أكرب قدر من االستفادة (الرواشدة.)35:2018 ،
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أوال البعد املعريف :حيتوي على املعارف املعلومات
ُحتدد أبعاد املعرفة الرقمية يف :ا

عن املبادئ االساسية لفهم التك ولوميا خصائصها عالقتها ابجملتمع العلم واتج تفاعلها
معهم ،ي مل أيضا املعلومات عن تطبيقات التك ولوميا طرق استخدامها التعامل معها،

ابإلضافة إىل تصحيح املفاهيم اخلاطئة عن التك ولوميا تطبيقاهتا لدى األفراد .اث يا :البعد

املهاري :ميثل هذا البعد مجيع املهارات اليت ي بغي أن يكتسبها الفرد من خالل تثقيف
تك ولوميا ،م ها املهارات (العقلية ،االمتماعية ،العملية) اليت تساعد الفرد على التعامل
مع التك ولوميا تطبيقاهتا .أخريا البعد الوجداين :حيتوي هذا البعد على مجيع املخرمات
اليت هلا ل ابجلا ب اال فعايل العاطفي لألفراد تتمثل يف الوعى التك ولومي ،امليول
االجتاهات القيم التك ولومية ،احلس التك ولومي ،التقدير للعلم التك ولوميا أى مستوى

تقبل إستجابة االفراد للتك ولوميا ما متثلها هلم من قيم اجتاهات( .صربى وكلمب،

)14:2000

وفيما خيص األداء املهين للمعلم والذي يقصد هبا تلك العملية اليت تستهدف

حتقيق أربعة أهداف( :إض ع ععافة معارف مه ية مديدة إىل املعلمني ،ت مية املهارات امله ية
لديهم ،ت مية أتكيد القيم امله ية الداعمة لسع ع ع ع ع ع ععلوكهم ،متكي هم من حتقيق تربية محة

لتالميذهم (مدبويل  . )2002 ،ي ري الباحث ه ا أن ت مية األداء املهين للتعليم عن بعد
يرتبط ارتباطا ثيقا بت مية مهارات املعلم الرقمية اليت متك ت فيذ املهام السع ع ع ع ع ع ععابقة بطريق
الكرت ية .
ويهدف تنمية األداء املهين للمعلمني يف التعليم عن بعد إىل إضافة معارف
مديدة للمعلمني كذلك ت مية مهاراهتم امله ية التأكيد على ت مية القيم االخالق الداعمة
لسلوكهم من خالل حب امله ة العمل من أملها ،ميكن حتديد بعض األهداف العامة
لت مية األداء املهين للمعلمني م ها :العمل على رفع مستوى األداء املهين للمعلمني ب كل
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مستمر زايدة معارفهم قدرهتم على االبداع االبتكار التجديد خصو ا يف جمال
استخدام تك ولوميا التعليم ما حيقق هلم مستوى ٍ
عال من الرضا ال فسي املهين جتاه عملهم،
تبصري املعلمني ابلطرق األساليب احلديثة يف التدريس خا ة االساليب التطبيقات
التك ولومية ،اكتساب املعلمني مهارات معارف تساعدهم على التعامل مع الطالب
ب كل ابسط ما يت اسب مع اجتاهاهتم ميوهلم د افعهم( .املعمري)14:2007 ،
يسععت د تعريف التعلم على أن املعلم الطالب م فصععلني يف البعد املكاين أن هذه
املسععافة مليئة ابملصععادر التق ية اليت تسععتخدم للحصععول على املعرفة يف أي زمان مكان من
( Casarotti, Filliponi, Pieti

خالل االتصععال بي هما عرب شععبكة اال رت

 .)& Sartori, 2002, 37يتضح من خالل هذا أن أهم فات التعليم عن بعد
م ها :الفصع ع ععل بني املعلم املتعلم مكا يا زما يا ،اسع ع ععتخدام سع ع ععيلة اتصع ع ععال تعليمية لربط
املعلم املتعلم بغرض تو يل املادة التعليمية ،توفري سائط اتصال بني املدرل أ املؤسسة
التعليمية املتعلم.
والستخدام التعليم عن بُعد عدة فوائد ميكن تلخيصها يف ال قاط اآلتية :يتميم

التعليم عن بعد بت وع املواد التعليمية ثر هتا الغ ية معلمني ذ ي خربة ،حيصل أكرب عدد
من املستخدمني على التحديثات ب كل فوري ،سهولة الو ول إىل املصادر اليت ال تتوفر
من خالل الطرائق التقليدية ،إمكا ية م اركة بيئات التعلم العاملية املختلفة يف ق احد
بسرعة قصوى (العمري)258:2002 ،

لذا من الض ععر ري تطوير املعلمني مه يا لن يتأتى إال بومود ميل من املعلمني لدي
من املعرفة الرقمية ما ميك من تومي طالب التومي األمثل حنو االسع ع ع ع ع ع ععتخدام التق ية ،لذا
تُعععد ت ميععة املعرفععة الرقميععة للمعلمني أ ىل خطوات تطويرهم ،اليت تكمن أمهيتهععا ،احلععامععة
احلقيقة هلا يف فرتات عدم القدرة على التوا ع ع ع ع ععل تلقى املعلومات مها لوم بني الطالب
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املعلم ،مما يومب أن يكون اجلميع على قدر ٍ
عال من املعرفة الرقمية سع ع ع ععائل اسع ع ع ععتخدام
التك ولوميا كيفية هذا االستخدام .من هذا امل طلق ماءت كا فكرة هذا البحث
مشكلة البحث:
مع التغريات الس عريعة يف تك ولوميا املعلومات االتصععاالت ،مل يعد كافيا للمعلمني
أن يعرفوا كيفية اسع ع ع ععتخدام األد ات الرقمية املومودة فقط ،لك هم ًامة أيضع ع ع ععا أن يكو وا
على دراية رقمية من أمل أن يكو وا قادرين على تقييم هذه األد ات امل صع ع ع ععات ب ع ع ع ععكل
قععدي لالسع ع ع ع ع ع ععتخععدام اآلمن الواعي امل تج ،جيععب أن يكون املعلمني على درايععة كععافيععة
لتعديل احملتوى الرقمي احلايل ليأخذ س ع ععياقهم اخلاص ،هي عملية تبدأ أث اء تعليم تدريب
املعلمني األ ىل يف اجلامعات تس ع ععتمر من خالل التطوير املهين املس ع ععتمر ( Akayoğlu,
.)et al., 2020, 95

يالحظ البععاحععث أن الواقع الرتبوي املعععا يف ظععل التر ف اليت مرت ععا د ل
ُ
العامل أمجع من ظر ف اقتص ع ععادية س ع ععياس ع ععية امتماعية ،ع ععحية اقتض ع ع ع تعطل العلمية
التعليمية الوماهية برمتها ،األمر الذي أ مد حامة ض ع ع ععر رية للتعليم عن بُعد يف ظل هذه
احلامة ،أ بح من الضر ري البحث عن اإلمكا ت املساعدة ،القدرات املسا دة للتعليم
عن بُعد ،من بني هذه القدرات ،ماهمية املعلمني كفاايهتم
لععذا مععاء البحععث احلععايل لقيععال أثر املعرفععة الرقميععة لععدى معلمي الرايض ع ع ع ع ع ع عيععات يف
اململكة العربية الس عععودية على األداء املهين يف التعليم عن بعد من مهة تر م ععريف تق ية
املعلومات .ترتكم امل كلة على الفرضيات اآلتية -:
ال تومععد عالقععة ذات داللععة إحص ع ع ع ع ع ع ععائيععة بني اجلععا ععب ال تري من املعرفععة الرقميعة
.1
مس ع ععتوى األداء املهين يف التعليم عن بعد ملعلمي الرايض ع ععيات يف اململكة العربية الس ع عععودية
من مهة تر م ريف تق ية املعلومات.
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ال تومعد عالقعة ذات داللعة إحص ع ع ع ع ع ع ععائيعة بني اجلعا عب املهعاري من املعرفعة الرقمية
.2
مس ع ععتوى األداء املهين يف التعليم عن بعد ملعلمي الرايض ع ععيات يف اململكة العربية الس ع عععودية
من مهة تر م ريف تق ية املعلومات.
ال تومد عالقة ذات داللة إحص ع ع ع ععائية بني املعرفة الرقمية ككل مس ع ع ع ععتوى األداء
.3
املهين يف التعليم عن بعد ملعلمي الرايض ع ع ع ععيات يف اململكة العربية الس ع ع ع عععودية من مهة تر
م ريف تق ية املعلومات.
ميكن الت بؤ مس ع ع ع ععتوى األداء املهين ملعلمي الرايض ع ع ع ععيات معرفة مس ع ع ع ععتوى معرفتهم
.4
الرقمية يف التعليم عن بعد.
أهداف البحث
يسعى البحث احلايل إىل حتقيق األهداف اآلتية -:
التعرف على ماهية املعرفة الرقمية التعلم عن بعد.
.1
التعرف على مسع ععتوى املعرفة الرقمية يف التعليم عن بعد لدى معلمي الرايضع ععيات
.2
يف اململكة العربية السعودية من مهة تر م ريف تق ية املعلومات.
التعرف على أمهيععة اسع ع ع ع ع ع ععتخععدام املعلم للتك ولوميععا احلععديثععة املهععارات الرقميععة يف
.3
التعليم عن بعد.
الك ع ع ععف عن العالقة بني املعرفة الرقمية األداء املهين يف التعليم عن بعد ملعلمي
.4
الرايضيات.
الك ع ع ععف عن أتثري الثقافة الرقمية لدى املعلمني على مس ع ع ععتوى أدا هم املهين يف
.5
التعليم عن بعد.
أمهية البحث:
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تنبع أمهية البحث من النقاط اآلتية-:
توض ع ع ععيح مس ع ع ععتوى املعرفة الرقمية يف التعليم عن بعد لدى املعلمني من مث العمل
.1
على تطوير مستواهم املعريف املهاري.
يسهم البحث يف تركيم االهتمام ابألداء املهين لدى املعلمني يف التعليم عن بعد.
.2
يسع ع ع ع ع ع ععاعد البحث يف إلقاء الضع ع ع ع ع ع ععوء على مدى تطبيق املعلمني للتق يات الرقمية
.3
مواكبتهم للتطور التك ولومي توعيتهم أبمهيععة توظيف املعرفععة الرقميععة يف رفع األداء املهين
يف العملية التعليمية.
إبراز د ر التك ولوميا الرقمية يف تس ع ع ععهيل توا ع ع ععل املعلمني مع طال م يف عملية
.4
التعليم عن بعد.
املصطلحات االجرائية:
املعرفةةة الرقميةةة  :digital Literacyه ععاك الع ععدي ععد من التعريف ععات اليت
تا ل

املعرفة الرقمية م ها تعريف جل ة تم املعلومات امل ع ع ع ع ع ع ععرتكة الربيطا ية ( JISC-

 ،)Joint Information Systems Committee, 2013أن املعرفة الرقمية أ
حمو األمية الرقمية هي" :املهارة يف اس ع ع ع ععتخدام األد ات الرقمية إلمراء البحوث األكادميية؛
الكتابة التفكري ال قدي؛ كجمء من ختطيط الت مية ال خصية؛ طريقة لعرض اإلاجنازات".
كما عرف أيضا أبهنا قدرة األفراد على التعامل مع االمهمة الرقمية ملحقاهتا
تق ياهتا استخدامها بصورة ميدة للو ول إىل امل افع احلصول على اخلدمات تبادل
املعلومات بغاية توفري الوق

اجلهد التكلفة بقدر اإلمكان( .الزايدات.)18 ،2008 ،

كما عرف املعرفة الرقمية أبهنا قدرة الفرد على التوا ل مع األخرين من خالل
الوسائل االلكرت ية التعامل مع التق ية الدخول لعامل تك ولوميا املعلومات بسهولة
يسر(.مهشري)46 ،2016 ،
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ومما سبق ميكن تعريف املعرفة الرقمية للمعلم إجرائيا أبهنا :قدرات املعلم (املعرفة،
املواقف ،املهارات ،التطبيق يف استخدام األد ات الرقمية) ملمارسات حمو األمية الرقمية من
خالل (التعريف ،البحث ،التقييم ،الت تيم ،التكيف ،تو يل املعلومات) يف سياق التدريس
التعلم التطوير املهين.
مفهوم األداء املهين:
األداء املهين  : Job Performanceيعرف (وهيب  )756 ،2002 ،أن
األداء املهين هو السععلوك الذى ي تهج املعلم يف املواقف التدريسععية س عواء خارج الفصععل أ
داخل .
عرف أيض ع ععا (العمصة ةةي )2018 ،أ  :املهام املس ع ععئوليات اليت يقوم ا املعلمون
كم ع ع ععا كيف ع ع ععا حتتوى على التخطيط الت تيم التقو اإلمراءات التعليمي ع ع ععة من مث
ال ع ععاطات الص ع ععفية الال ع ععفي للو ع ععول إىل األهداف املرموة يف امل هج التطور املتكامل
للطالب.
تعرف (الشة ةةيشة ةةيين )149 ،2019 ،األداء املهين للمعلم أب قدرة املعلم على
اس ع ع ع ععتثمار ما لدي من معارف مهارات اجتاهات ملس ع ع ع ععاعدت على تطوير أدائ أث اء قيام
بعملية التدريس اليت تتبني يف قدرت على إدارة الفصععل امل اق ععة احلوار بي بني الطالب
من مث القدرة على تومب األس ععئلة التخطيط لت فيذ األ ععطة حتقيق األهداف املطلوبة ،
يتهر هذا األداء يف جمموعة أفعال سلوكيات اليت يقوم ا.
ومن خالل ما سبق ميكننا تعريف األداء املهين للمعلم إجرائي ا :أب مدى متكن

املعلم من االسع ع ع ع ع ع ععتفعادة من معرفتع الرقميعة مهعاراتع التق يعة يف اسع ع ع ع ع ع ععتخعدام مجع س ع ع ع ع ع ع ععائل

تجامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-

ISSN 2716-7887 / EISSN 2716-7909

120

جملة العلوم االنسانية واالتجماايية
ص – 111:ص 146

العدد 05 :الشهر 03السنة2021:
العالقة بني املعرفة الرقاية واألداء املهين يف المعليم ين بعد

ملعلاي الرياضيات يف املالكة العربية السعودية من وتجهة نظر …

التك ولوميا احلديثة لتحقيق أهداف التعليمية خارج طاق املدرسع ع ع ععة ،من خالل م ص ع ع ععات
التعليم عن بعد.
 :عرفت اليو سععكو أب االسععتخدام امل تم للوسععائط املطبوع غري املطبوعة اليت تكون جمهمة
جتهيم ميد من أمل مسر اال فصال بني املعلمني املتعلمني مع توفري الدعم للمتعلمني يف
مفهوم التعليم عن بعد  :التعليم عن بعد Distance Learning

دراستهم(شاهني)434 ،2003 ،

عرف شععلوسععر سععيمو سععون ( Schlosser & Simonson (1:2009أ
"التعليم ال تامي القائم على املؤسعسعاتً ،يث يتم فصعل جمموعات التعلم ،يتم اسعتخدام
أ تمة االتصاالت التفاعلية لربط املتعلمني ،املعلمني ،مصادر التعلم"
تعرف اجلمعية االمريكية أب تو ع ع ع ععيل أ تقد التدريس ا التدريب عرب س ع ع ع ععيط
قل تعليمي الكرت ين الذي قد ي مل االقمار الص اعية احلاسوب ا تك ولوميا الوسائط

املتعددة ا غري ذلك من الوسائط املتاحة ل قل املعلومات (عمرية.)287 ،2019 ،

ومن خالل ما س ة ةةبق ميكن تعريف التعليم عن بعد إجرائيا يف هذا البحث :أب

هو ذلك ال وع من التعليم الذي ال يرتبط مكان ال زمان يسع ع ع ع عتخدم في مجيع الوس ع ع ع ععائط
التك ولوميا احلديثة ألحداث التفاعل بني املعلم املتعلم مصع ع ع ع ع ع ععادر التعلم من أمل حتقيق
أهدف العملية التعليمة.
الدراسات السابقة :
أجرى املغذوري ( )2008دراسة هدف إىل معرفة درمة فاعلية االشراف الرتبوي
االلكرت ين يف أداء معلمي الرايضيات ،حيث استخدام الباحث امل هج شب التجرييب ،كما
تكو عي ة الدراسة عباره عن ( )64معلما من معلمي الرايضيات يف املدارل املتوسطة
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الثا وية ابملدي ة امل ورة ،قد قسم العي ة ع وائيا إىل جمموعتان أحدمها تتو ل مع الباحث
عن طريق موقع الكرت ين عرب ال بكة الع كبوتية األخرى تتوا ل ابلطريقة التقليدي،
استخدم الباحث بطاقة مالحتة مهارات التدريس .تو ل ال تائج إىل مود فر ق ذات
داللة احصائية بني متوسطي اداء اجملموعتني لصاحل اجملموعة التجريبية.
وق ّدم حثناوي ( )2009دراس ة ة ة ةةة هدف التعرف على د رة املعلوماتية يف ت مية

األداء املهين للمعلمني امله يني يف املدارل الثا وية الص ع ع ع ع ع اعية يف فلس ع ع ع ععطني من مهة تر
املديرين املعلمني امله يني  ،قد امري الدراس ع ع ع ععة على عي ة من املديرين املعلمني امله يني
قوامها ( )188مديرا معلما مه يا ت ع ع ع ع ع ععكل ( )%83من جمتمع الدراس ع ع ع ع ع ععة ،كا أداة
الدراسع ععة عبارة عن اسع ععتبيان عدد فقرات ( )44فقرة موزعة على ثالث جماالت هي املوارد
املعرفية جمال الربجميات جمال االمهمة العتاد  ،قد تو ععل تائج الدارسععة إىل أن  :د ر
التق ية احملوري يف ت مية األداء املهين للمعلمني امله يني يف املدارل الثا وية الص ع ع ع ع ع ع ع اعية يف
فلس ع ع ع ع ععطني من مهة تر املديرين املعلمني كان كبريا مدا ،اكثر امل ع ع ع ع ععاكل اليت حتد من
توظيف التق ي ععة يف العملي ععة التعليمي ععة من مه ععة تر امل ععديرين هي ععدرة ال ععد رات الف ي ععة
التخصصية للمعلمني امله يني.
أجرى شة ة ة ةةطاوي ( )2017دراس ع ع ع ع ععة هدف التعرف على أتثري املعرفة اإللكرت ية
لدى طلبة أس ععاتذة اجلامعات األرد ية على مس ععتوى حتص ععيلهم العلمي د رها يف املس ععامهة
يف االس ع ع ع ع ععتفادة من املكتبات اإللكرت ية أثرها على البحث العلمي لديهم .تكو عي ة
البحث من ( )200طالب أس ع ععتاذ من الدارس ع ععني العاملني يف مامعة الريموك .تو ع ععل
الدراس ع ع ععة إىل :مود اهتمام أتكيد على دراس ع ع ععة موض ع ع ععوع املعرفة اإللكرت ية س ع ع ع عواء على
ع ع ع ع عععيد املفاهيم ،الع ا ع ع ع ع ععر ،املمااي من خالل معرفة الرتاكم املعريف هلا يف املكتبة اإلدارية
العربية ،ارتفاع مسع ع ع ع ع ع ععتوى األمهية ال سع ع ع ع ع ع ععبية للمتغريات الفرعية للمتغري التابع (التحصع ع ع ع ع ع ععيل
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العلمي) ،مود عالقععة ارتبععاط ذات داللععة مع ويععة بني املتغريات الفرعيعة للمتغري املسع ع ع ع ع ع ععتقععل
(املعرفة الرقمية) البحث العلمي.
أجرى اكويلو وآخرون) (Akayoğlu, et al., 2020دراس ة ة ةةة هدف أ ال
إىل التعرف إىل مسع ع ع ع ع ع ععتوى فهم معلمي اللغة قبل اخلدمة حملو األمية الرقمية (املعرفة الرقمية)
لب اء التصع ع ععور املفاهيمي ملا يع ي أن يكون لديهم معرفة رقمية .اث يا التحقق من ممارسع ع ععات
حمو األمية الرقمية ملدرسي اللغات قبل اخلدمة لتقد تصورهم جملموعة املهارات اليت ميك هم
دجمها بسع ع ع ع ع ع ععهولة يف حياهتم اليومية جتارب التدريس املسع ع ع ع ع ع ععتقبلية تلك اليت تتطلب م هم
التحسععني التدريب يف املسععتقبل .اتبع الدراسععة تصععميم البحث ال وعي ،م مجع البيا ت
من خالل أربعة اسئلة مفتوحة على امل اركني عرب الربيد اإللكرت ين يف ثالث مامعات من
م اطق خمتلفة يف تركيا ،شع ععارك ( )113طالبا من طلبة اللغة االاجنليمية يف مقابالت شع ععب
م تمة ،م حتليل املعلومات وعيا ،أظهرت تائج الدراسع ع ع ع ع ع ععة أن معلمي اللغات كا وا على
دراي ععة ابلع ععدي ععد من األد ات الرقمي ععة ك ععا وا ي تر ن أل فسع ع ع ع ع ع ععهم أبهنم مؤهلني م ععا يكفي
السع ع ع ع ععتخدام هذه األد ات ألغراض شع ع ع ع ععخصع ع ع ع ععية تعليمية مه ية ،كما أظهرت ال تائج أن
مفهوم املعلمني حملو األمية الرقمية يتكون من مسععتوايت عديدة من املعرفة إىل االسععتخدام،
إىل االسع ع ععتخدام ال قدي اإلبداعي التعا ين .مشل ذلك اسع ع ععتك ع ع ععاف كيفية اسع ع ععتخدام
معلمي اللغات يف تركيا لتعريف مفهوم املعرفة الرقمية ،وع األد ات اليت اسع ع ع ع ع ع ععتخدموها،
ألي غرض يفضلون استخدام األد ات الرقمية.
ويالحظ الباحث من خالل االطالع على الدراس ععات الس ععابقة يف املوض ععوع حمل
أن تدريب املعلم على اسع ععتخدام التك ولوميا يرفع من مسع ععتوى األداء املهين ل مثل دراسع ععة

حث ا ي ( ،)2009دراسععة اكويلو وخر ن ( ،)Akayoğlu, et al., 2020من
الدراس ععات اليت اتفق على أمهية املعرفة الرقمية أ املعلوماتية لدى األس ععاتذة أتثريها على
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ملعلاي الرياضيات يف املالكة العربية السعودية من وتجهة نظر …

مس ععتواهم العلمي دراس ععة ش ععطا ي ( ،)2017دراس ععة حث ا ي ( ،)2009دراس ععة اكويلو
وخر ن ( ،)Akayoğlu, et al., 2020من الدراس ع ععات اليت اتفق مع الدراس ع ععة
احلععاليععة يف الرتكيم على األداء التك ولومي لععدى معلمي الرايض ع ع ع ع ع ع عيععات من خالل فععاعليععة
االشراف الرتبوي اإللكرت ين عليهم دراسة املغذ ري (. )2008
كما أفاد الباحث من الدراسات السابقة يف ياغة اإلطار ال تري للدراسة احلالية،
بلورة م كلتها ،ب اء أد ات أد اهتا ،أيمل الباحث بعد إمراء هذه الدراسة الك ف

على العالقة بني املعرفة الرقمية واألداء املهين يف التعليم عن بعد ملعلمي الرايضيات يف
اململكة العربية السعودية من وجهة نظر مشريف تقنية املعلومات.
منهج البحث وإجراءاته
منهج البحث :ب اء على معطيات البحث أهداف تسا الت اعتمد الباحث على:

املنهج الوص ةةفي االرتبا ي :ععفي حيث اس ععتقرأ األدبيات اخلا ععة
ابلبحث الدراسع ع ع ععات السع ع ع ععابقة املتعلقة ب إعداد املقاييس م اق ع ع ع ععة ال تائج تفسع ع ع ععريها،
ارت بععاطي حيععث التعرف العالقععة بني املعرفععة الرقميععة ( ال تريععة املهععاريععة) األداء املهين يف
التعليم عن بعد لدى معلمي الرايضيات من مهة تر م ريف تق ية املعلومات.
جمتمع البحث:
م ريف تق ية املعلومات يف املدارل احلكومية يف اململكة العربية السعودية القائمني
أبعماهلم خالل الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 1441-1440هع
عينة البحث:
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ملعلاي الرياضيات يف املالكة العربية السعودية من وتجهة نظر …

تكو عي ة البحث من م ع ع ع ع ع ع ععريف تق ية املعلومات مديرايت تربية م طقة الرايض،
بلغ عدد العي ة ( )85م ع ع ع ع ععرفا ،حيث م تطبيق املقياس ع ع ع ع ععني (املعرفة الرقمية ،األداء املهين
لدى معلمي الرايضع ع ع ع ع ع ععيات يف اململكة العربية السع ع ع ع ع ع عععودية من مهة تر م ع ع ع ع ع ع ععريف تق ية
املعلومات) إلكرت يا قد كان عدد املستجيبني ( )85م رفا.
إجراءات الدراسة :اتبع الباحث اإلمراءات التالية:
قام الباحث مع إعداد اإلطار ال تري العام للبحث حيث م االطالع على
.1
األدبيات الدراس ع ععات الس ع ععابقة اليت ت ا ل املعرفة الرقمية للتعلم عن بعد مس ع ععتوى األداء
املهين لدى املعلمني.
م إعععداد مقيععال عن املعرفععة الرقميععة للتعلم عن بعععد ،مقيععال األداء املهين يف
.2
التعليم عن بعد ملعلمي الرايضيات ،م التحقق من مدى الحيتهم للتطبيق (التق ني)
م تطبيق املقاييس إلكرت يا على م ععريف تق ية املعلومات لتحديد مسععتوى املعرفة
.3
الرقمية مستوى األداء املهين للتعليم عن بعد لدى معلمي الرايضيات.

مث م معاجلة البيا ت ابس ع ععتخدام األس ع ععاليب اإلحص ع ععائية امل اس ع ععبة حلجم طبيعة
.4
عي ة البحث.
.5

عرض ال تائج تفسريها.

أدوات البحث:
.1

مقياس املعرفة الرقمية يف التعليم عن بعد لدى معلمي الرايض ةةيات من وجهة

نظر مشريف تقنية املعلومات.

 اهلدف من املقياس:التعرف على مسع ع ع ع ع ع ععتوى املعرفعة الرقميعة للتعلم عن بععد لعدى
معلمي الرايض ع ع ععيات يف اململكة العربية الس ع ع عععودية من مهة تر م ع ع ععريف تق ية املعلومات.
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حيث قام الباحث بصع ع ع ع ع ع ععياغة عبارات املقيال هى من وع التدرج الثالثي ر عي ع د
ياغتها ما يلى:
اتسم العبارات ابلسهولة الوضوح التأكد من أن العبارة ال تعطى أكثر من معىن.أن ت مل احملا ر عبارات جتيب عليها.أن ت تمى العبارات للمحور التابع هلا.م ياغة جمموعة من التعليمات على املقيال ذلك لتوضيح العبارات كيفية اإلمابة
عليها ،مشل التعليمات ما يلي:
م توضيح اهلدف من املقيال التأكيد على ضر رة اإلمابة على مجيع العبارات
.1
أ جيب على كل م رف تقييم مستوى معلم الرايضيات عن معرفت للجا ب ال تري
اجلا ب املهاري.
م توضيح أن املقيال يتكون من ( )13عبارات مقسم إىل حمورين احملور اال ل
.2
(اجلا ب ال تري) ،احملور الثاين (اجلا ب املهاري).
م اعداد االختبار يف ورت األ لية ًيث ي مل ( )13عبارة م توزيع االستجاابت بطريقة
التدرج الثالثي ،م تصحيح املقيال (.)1 – 2 -3


تقنني املقياس التحقق من الصدق والثبات:

أوالا :ابات املقياس :للتأكد من ثبات املقيال التأكد من مدى الحيت للتطبيق ،قام
الباحث ًسع ع ععاب معامل ثبات ألفا كر باا حملا ر املقيال ،حسع ع ععاب معامل االرتباط بني
درمة كل عبارة احملور الذى ت تمى إلي .

كما م حسع ع ع ع ع ععاب معامل ألفا كر باا التجمئة ال صع ع ع ع ع ععفية (ابسع ع ع ع ع ععتخدام معادلة

سبريمان برا ن) للمقيال ككل كما ابجلد ل التايل:
جدول ( )1معامالت ألفا ومعامالت ارتباط مفردات مقياس املعرفة الرقمية (ن=)20
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ملعلاي الرياضيات يف املالكة العربية السعودية من وتجهة نظر …
الجانب المهاري

الجانب النظري
م

معامل ألفا

معامل
االرتباط

م

معامل ألفا

معامل االرتباط

1

0.765

**0.798

6

0.619

**0.840

2

0.771

**0.766

7

0.688

**0.818

3

0.699

**0.877

8

0.761

**0.775

4

0.674

**0.865

9

0.755

**0.841

5

0.778

**0.788

10

0.567

**0.782

ألفا

سبيرمان

جتمان

11

0.761

**0.818

0.801

0.833

0.847

12

0.655

**0.843

13

0.741

**0.778

معامل ثبات ألفا لإلختبار ككل

ألفا

سبيرمان

جتمان

0.902

0.911

0.941

0.961

معامل ثبات التجزئة النصفية للمقياس ككل
سبيرمان – براون

جتمان

0.862

0.959

يتضح من جدول ( )1أن:
معامالت ألفا لكل مفردة أقل من أ يسا ي معامل ألفا للمحور الذي ت تمي
.1
إلي  ،مما يبني أن مجيع معامالت الثبات للمفردات املكو ة للمحورين تسهم يف زايدة ثبات .
مجيع معامالت االرتباط بني درمة كل مفردة الدرمة الكلية للمحور الذي ت تمي
.2
إلي دالة ع د مستوى مع وية ( )0.01مما يدل على االتساق الداخلي ثبات مجيع فقرات
املقيال.
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ارتفاع معامل الثبات لكل حمور من حما ر املقيال للمقيال ككل هذا يعين أن
ج.
املقيال يتمتع بدرمة عالية من الثبات.
اثني ا :صدق املقياس:

.1

الصةةدق الظاهري (صةةدق احملكمني) :م عرض املقيال يف ععورت األ لية على

احملكمني عددهم ( )5حمكمني ذلك إلبداء ورائهم فيما يلي:
حتديد مدى ا تماء كل عبارة من عبارات املقيال للمحور التابع هلا.
أ.
الحية العبارات لقيال ما ضع من أمل (املعرفة الرقمية).
ب.
ج .مشولية كفاية املقيال على عبارات جتيب على مسع ع ع ع ع ع ععتوى املعرفة الرقمية للتعليم عن
بعد لدى معلمي الرايض ع ع ع ععيات يف اململكة العربية الس ع ع ع عععودية من مهة تر م ع ع ع ع عريف تق ية
املعلومات.
د .ضع ععوح ع ععياغة عبارات املقيال للسع ععادة املتخص ع عصع ععني إمكا ية تعديل ع ععياغة أ
حذف أ إض ع ععافة عبارات ا حما ر مديدة ليص ع ععبح املقيال أكثر قدرة على حتقيق الغرض
الذي ضع من أمل .
يف ض ععوء اتفاق احملكمني م االحتفاظ ابلعبارات اليت حص ععل على س ععبة اتفاق (%80
فأكثر) من عدد احملكمني ،م إعادة ع ع ع ع ع ع ععياغة بعض العبارات أدخل بعض التعديالت
عليها ب اء على مالحتات احملكمني فقد أ ع ع ع ع ع ععبح املقيال يف ع ع ع ع ع ععورت ال هائية بعد إمراء
تعديالت السادة احملكمني مكون من ( )13عبارة موزعة على حمورين.

.2

مقياس األداء املهين يف التعليم عن بعد لدى معلمي الرايض ة ة ة ةةيات من وجهة



اهلدف من املقياس:

نظر مشريف تقنية املعلومات.
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التعرف على مس ع ع ع ع ع ععتوى األداء املهين للتعلم عن بعد لدى معلمي الرايض ع ع ع ع ع ععيات يف اململكة
العربية السعودية من مهة تر م ريف تق ية املعلومات.
قام الباحث بصياغة عبارات املقيال هى من وع التدرج الثالثي ر عي ع د ياغتها ما
يلى-:
اتسم العبارات ابلسهولة الوضوح التأكد من أن العبارة ال تعطى أكثر من معىن.-

أن ت تمي العبارات للمحور التابع هلا كفاية عدد العبارات لكل حمور.

م ياغة جمموعة من التعليمات على املقيال ذلك لتوضيح العبارات كيفية اإلمابة
عليها ،مشل التعليمات ما يلى:
م توضيح اهلدف من املقيال التأكيد على ضر رة اإلمابة على مجيع العبارات
.3
أ جيب على كل م رف تقييم مستوى معلم الرايضيات عن األداء املهين يف التعلم عن
بعد.
م توضيح أن املقيال يتكون من ( )19مهارة.
.4
م اعداد االختبار يف ورت األ لية ًيث ي مل ( )19عبارة م توزيع االستجاابت بطريقة
التدرج الثالثي ،م تصحيح املقيال (.)1 – 2 -3


تقنني املقياس التحقق من الصدق والثبات:

أوالا :ابات املقياس:
للتأكد من ثبات املقيال التأكد من مدى ع ع ع ع ع ع ععالحيت للتطبيق ،قام الباحث ًسع ع ع ع ع ع ععاب
معامل ثبات ألفا كر باا حملا ر املقيال ،حسع ع ع ع ع ع ععاب معامل االرتباط بني درمة كل عبارة
احملور الذى ت تمى إلي .

كما م حسع ع ع ع ع ععاب معامل ألفا كر باا التجمئة ال صع ع ع ع ع ععفية (ابسع ع ع ع ع ععتخدام معادلة

سبريمان برا ن) للمقيال ككل كما ابجلد ل التايل:
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ملعلاي الرياضيات يف املالكة العربية السعودية من وتجهة نظر …

جدول ( )2معامالت ألفا ومعامالت ارتباط مفردات مقياس األداء املهين يف التعليم
عن بعد (ن=)20

م

معامل ألفا

معامل االرتباط

م

معامل ألفا

معامل االرتباط

1

0.567

**0.785

11

0.654

**0.771

2

0.553

**0.801

12

0.701

**0.894

3

0.654

**0.789

13

0.643

**0.778

4

0.456

**0.901

14

0.659

**0.743

5

0.560

**0.891

15

0.678

**0.753

6

0.551

**0.789

16

0.663

**0.761

7

0.544

**0.875

17

0.701

**0.793

8

0.601

**0.845

18

0.611

**0.731

9

0.632

**0.784

19

0.670

**0.765

10

0.662

**0.789

معامل الفا كرونباخ

0.781

معامل ثبات التجزئة النصفية للمقياس ككل
سبيرمان – براون

جتمان

0.834

0.835

يتضح من جدول ( )2أن:
معامالت ألفا لكل مفردة أقل من أ يسا ي معامل ألفا للمحور الذي ت تمي
.1
إلي  ،مما يبني أن مجيع معامالت الثبات للمفردات املكو ة للمحورين تسهم يف زايدة ثبات .
مجيع معامالت االرتباط بني درمة كل مفردة الدرمة الكلية للمقيال دالة ع د
.2
مستوى مع وية ( )0.01مما يدل على االتساق الداخلي ثبات مجيع مفردات املقيال.
تجامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-

ISSN 2716-7887 / EISSN 2716-7909

130

جملة العلوم االنسانية واالتجماايية
ص – 111:ص 146

العدد 05 :الشهر 03السنة2021:
العالقة بني املعرفة الرقاية واألداء املهين يف المعليم ين بعد

ملعلاي الرياضيات يف املالكة العربية السعودية من وتجهة نظر …

ارتفاع معامل الثبات للمقيال ككل هذا يعين أن املقيال يتمتع بدرمة عالية
.3
من الثبات.
اثني ا  :صدق املقياس :
.2

الص ة ةةدق الظاهري ( ص ة ةةدق احملكمني )  :م عرض املقيال يف ع ع ععورت األ لية

على احملكمني عددهم ( )5حمكمني ذلك إلبداء ورائهم فيما يلى :
أ.

الحية العبارات لقيال ما ضع من أمل (األداء املهين يف التعلم عن بعد).

ب .مشولية كفاية املقيال على عبارات جتيب على مستوى األداء املهين للتعليم عن بعد
لدى معلمي الرايضع ع ع ع ع ع ععيات يف اململكة العربية السع ع ع ع ع ع عععودية من مهة تر م ع ع ع ع ع ع ععريف تق ية
املعلومات.
ج .ضع ععوح ع ععياغة عبارات املقيال للسع ععادة املتخص ع عصع ععني إمكا ية تعديل ع ععياغة أ
حذف أ إض ع ع ع ع ع ععافة عبارات مديدة ليص ع ع ع ع ع ععبح املقيال أكثر قدرة على حتقيق الغرض الذي
ضع من أمل .
يف ض ععوء اتفاق احملكمني م االحتفاظ ابلعبارات اليت حص ععل على س ععبة اتفاق (%80
فأكثر) من عدد احملكمني ،م إعادة ع ع ع ع ع ع ععياغة بعض العبارات أدخل بعض التعديالت
عليها ب اء على مالحتات احملكمني فقد أ ع ع ع ع ع ععبح املقيال يف ع ع ع ع ع ععورت ال هائية بعد إمراء
تعديالت السادة احملكمني مكون من (.)19
األساليب اإلحصائية اليت استخدمت يف حتليل البياانت:
م حتليل البيا ت إمراء املعامالت اإلحص ع ع ع ع ع ع ععائية ابسع ع ع ع ع ع ععتخدام بر مج spss ver.20
الستخراج ال تائج فيما يلي األساليب اإلحصائية املستخدمة:
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العدد 05 :الشهر 03السنة2021:
العالقة بني املعرفة الرقاية واألداء املهين يف المعليم ين بعد

ملعلاي الرياضيات يف املالكة العربية السعودية من وتجهة نظر …

.1

معامل ارتباط بريسون :حلسععاب ععدق احملتوى ( التجا س الداخلي ) للمقيال

التعرف على العالقة بني املتغريين.
.2

معامل ألفا كرونباخ :حلسع ع ع ع ععاب الثبات

ع ع ع ع ععالحية االد ات يعترب من أشع ع ع ع ععهر

معامالت الثبات حيث يعتمد على حساب االرتباط الداخلي لإلمابة على العبارات.

معامل التجزئة النص ة ة ةةفية :حلس ع ع ع ععاب الثبات
.3
االسئلة إىل ممئني مث إجياد معامل االرتباط بني اجلمئيني.

ع ع ع ععالحية االداة عن طريقة جتمئة

 .4معامل االحندار اخلطى البسة ة ةةي  :ذلك للتعرف على درمة االرتباط بني متغريات
الدراسة مدى إمكا ية الت بؤ متغري يف مود االخر.
نتائج الدراسة وتفسريها:
النتائج املتعلقة ابلفرضية األوىل وتفسريها:


نص الفرضية األوىل:

" ال تومد عالقة ذات داللة إحص ع ع ع ع ععائية بني اجلا ب ال تري من املعرفة الرقمية مس ع ع ع ع ععتوى
األداء املهين يف التعليم عن بعد ملعلمي الرايض ع ععيات يف اململكة العربية الس ع عععودية من مهة
تر م ريف تق ية املعلومات.
وللتحقق من هذا الفرض قام الباحث إبتباع اخلطوات التالية:
م اس ع ع ع ع ع ععتخدام معامل ارتباط بريس ع ع ع ع ع ععون للتعرف على العالقة اليت تربط اجلا ب ال تري من
املعرفة الرقمية مسع ع ع ع ع ع ععتوى األداء املهين يف التعليم عن بعد ملعلمي الرايضع ع ع ع ع ع ععيات يف اململكة
العربية السعودية من مهة تر م ريف تق ية املعلومات.
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العالقة بني املعرفة الرقاية واألداء املهين يف المعليم ين بعد

ملعلاي الرياضيات يف املالكة العربية السعودية من وتجهة نظر …

جدول ( )3العالقة بني اجلانب النظري من املعرفة الرقمية ومستوى األداء املهين يف

التعليم عن بعد ملعلمي الرايضيات يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر مشريف
تقنية املعلومات (ن =)85

الجانب النظري من
المعرفة الرقمية في
التعليم عن بعد

المعامالت

األداء المهني في التعليم عن بعد

معامل االرتباط

**0.889

الداللة

0.000

نوع
االرتباط
طردية
موجبة

يتضح من اجلدول السابق:
أن معامل االرتباط ( )**0.889مسع ع ع ع ع ع ععتوى الداللة ( )0.000هو أقل من
.1
مسع ع ع ع ع ع ععتوى املع وية ( )0.01ابلتايل تومد عالقة ارتباطية (طردية مومبة قوية) ذات داللة
إحص ع ع ععائية ع د مس ع ع ععتوى داللة ( )0.01بني اجلا ب ال تري من املعرفة الرقمية مس ع ع ععتوى
األداء املهين يف التعليم عن بعد ملعلمي الرايض ع ععيات يف اململكة العربية الس ع عععودية من مهة
تر م ريف تق ية املعلومات.
النتائج املتعلقة ابلفرضية الثانية وتفسريها:


نص الفرضية الثانية:

" ال تومد عالقة ذات داللة إحص ع ع ع ع ععائية بني اجلا ب املهاري من املعرفة الرقمية مس ع ع ع ع ععتوى
األداء املهين يف التعليم عن بعد ملعلمي الرايض ع ععيات يف اململكة العربية الس ع عععودية من مهة
تر م ريف تق ية املعلومات.
وللتحقق من هذا الفرض قام الباحث إبتباع اخلطوات التالية:
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العالقة بني املعرفة الرقاية واألداء املهين يف المعليم ين بعد

ملعلاي الرياضيات يف املالكة العربية السعودية من وتجهة نظر …

م اس ع ع ع ع ع ععتخدام معامل ارتباط بريس ع ع ع ع ع ععون للتعرف على العالقة الىت تربط اجلا ب املهاري من
املعرفة الرقمية مسع ع ع ع ع ع ععتوى األداء املهين يف التعليم عن بعد ملعلمي الرايضع ع ع ع ع ع ععيات يف اململكة
العربية السعودية من مهة تر م ريف تق ية املعلومات.
جدول ( )4العالقة بني اجلانب املهاري من املعرفة الرقمية ومستوى األداء املهين يف

التعليم عن بعد ملعلمي الرايضيات يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر مشريف
تقنية املعلومات (ن =)85

المعامالت
الجانب المهاري من
المعرفة الرقمية في
التعليم عن بعد

األداء المهني في التعليم عن بعد

معامل االرتباط

**0.941

الداللة

0.000

نوع
االرتباط
طردية
موجبة

يتضح من اجلدول السابق:
أن معامل االرتباط ( )**0.941مسع ع ع ع ع ع ععتوى الداللة ( )0.000هو أقل من
.2
مسع ع ع ع ععتوى املع وية ( )0.01ابلتاىل تومد عالقة ارتباطية (طردية مومبة قوية) ذات داللة
إحص ع ع ععائية ع د مس ع ع ععتوى داللة ( )0.01بني اجلا ب املهاري من املعرفة الرقمية مس ع ع ععتوى
األداء املهين يف التعليم عن بعد ملعلمي الرايض ع ععيات يف اململكة العربية الس ع عععودية من مهة
تر م ريف تق ية املعلومات.
النتائج املتعلقة ابلفرضية الثالثة وتفسريها
نص الفرضية الثالثة :
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العدد 05 :الشهر 03السنة2021:
العالقة بني املعرفة الرقاية واألداء املهين يف المعليم ين بعد

ملعلاي الرياضيات يف املالكة العربية السعودية من وتجهة نظر …

" ال توجد عالقة ذات داللة إحصة ة ةةائية بني املعرفة الرقمية ومسة ة ةةتوى األداء املهين يف
التعليم عن بعد ملعلمي الرايضةيات يف اململكة العربية السةعودية من وجهة نظر مشةريف

تقنية املعلومات".

وللتحقق من هذا الفرض قام الباحث إبتباع اخلطوات التالية:
م اس ععتخدام معامل ارتباط بريس ععون للتعرف على العالقة الىت تربط املعرفة الرقمية مس ععتوى
األداء املهين يف التعليم عن بعد ملعلمي الرايض ع ععيات يف اململكة العربية الس ع عععودية من مهة
تر م ريف تق ية املعلومات.
جدول ( )5العالقة بني املعرفة الرقمية ككل ومستوى األداء املهين يف التعليم عن
بعد ملعلمي الرايضيات يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر مشريف تقنية
املعلومات (ن =)85

المعرفة الرقمية
في التعليم عن بعد

المعامالت

األداء المهني في التعليم عن بعد

معامل
االرتباط

**0.892

الداللة

0.000

نوع االرتباط

طردية موجبة

يتضح من اجلدول السابق:
أن معامل االرتباط ( )**0.892مسع ع ع ع ع ع ععتوى الداللة ( )0.000هو أقل من
.3
مسع ع ع ع ع ع ععتوى املع وية ( )0.01ابلتايل تومد عالقة ارتباطية (طردية مومبة قوية) ذات داللة
إحصائية ع د مستوى داللة ( )0.01املعرفة الرقمية ككل مستوى األداء املهين يف التعليم
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العالقة بني املعرفة الرقاية واألداء املهين يف المعليم ين بعد

ملعلاي الرياضيات يف املالكة العربية السعودية من وتجهة نظر …

عن بعد ملعلمي الرايضع ع ع ع ع ععيات يف اململكة العربية السع ع ع ع ع عععودية من مهة تر م ع ع ع ع ع ععريف تق ية
املعلومات.
النتائج املتعلقة ابلفرضية الرابعة وتفسريها:


نص الفرضية الرابعة:

ميكن الت بؤ مس ع ععتوى األداء املهين ملعلمي الرايض ع ععيات معلومية مس ع ععتوى معرفتهم الرقمية يف
التعليم عن بعد.
وللتحقق من هذا الفرض قام الباحث إبتباع اخلطوات التالية:
م استخدام معامل االحندار اخلطي البسيط Simple – Regression Models.

جدول ( )6يوضح حتليل التباين لنموذج االحندار
معامل

مصدر

درجات

االحندار

1

التباين

احلرية

جمموع

املربعات

متوس

املربعات

F

التحديد
(R

الداللة

مستوى
الداللة

)Square
األداء
املهين

2039.15 2039.15

اخلطأ

83

522.455

6.295

االمجايل

84

2561.60

-

323.950

0.796

0.000

من اجلدول ( )6يتضح أن :
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العالقة بني املعرفة الرقاية واألداء املهين يف المعليم ين بعد

ملعلاي الرياضيات يف املالكة العربية السعودية من وتجهة نظر …

معامل التحديد يس ع ع ع ع ع ععا ى  ،0.796هذا يعىن أن ( )%79.6من اإلختالف

يف مسع ععتوى األداء املهين للمعلمني يف التعلم عن بعد يرمع إىل املعرفة الرقمية يف التعلم عن
بعد ،الباقى ( )%20.4يرمع إىل عوامل أخرى م ها اخلطأ الع وائي.
تومد عالقة ذات داللة إحص ع ع ععائية ع د مس ع ع ععتوى داللة ( )0.01بني مس ع ع ععتوى

املعرفة الرقمية األداء املهين يف التعليم عن بعد لدى معلمي الرايضع ع ع ععيات يف اململكة العربية
الس ع عععودية من مهة تر م ع ععريف تق ية املعلومات حيث أن قيمة الداللة ( )0.000هي
أقل من مستوى املع وية ( )0.01يتضح من ذلك أن منوذج االحندار مع وي.
جدول ( )7يوضح اختبار معامالت االحندار
مصدر
التباين

قيمة الثابت
()B0

األداء املهين

املعرفة

الرقمية
()B1

معامل

االحندار
()B

9.673

1.375

اخلطأ

املعياري
1.883

0.076

قيمة ( ) T

الداللة

5.138

0.000

17.999

0.000

مستوى
الداللة

دالة عند

()0.01
دالة عند
()0.01

من اجلدول ( )7يتضح أن:


قيمععة الثععاب ع ( ،)9.673ميععل االحنععدار ابل س ع ع ع ع ع ع عبععة ملتغري (املعرفععة الرقميععة) هو

( )1.375بذلك تصبح معادلة االحندار Y = 9.673 + 1.375X
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ملعلاي الرياضيات يف املالكة العربية السعودية من وتجهة نظر …

ابل سععبة لع ع ع ع ع ع ع ع ع ( )B0اجند أن قيمة ( ،5.138 = )Tقيمة داللة  0.000هي

أقل من مستوى ( )0.01ابلتايل املقدار الثاب يف معامالت االحندار مع وي.
ابل سبة ل ع ع ع ع ع ( )B1اجند أن قيمة ( ،17.999 = )Tقيمة داللة  0.000هي

أقل من مسععتوى ( )0.01ابلتايل معامل االحندار ملقيال املعرفة الرقمية يف التعلم عن بعد
( )B1مع وي.
ابلتايل يتضع ععح أ ميكن الت بؤ مسع ععتوى األداء املهين ملعلمي الرايضع ععيات معلومية مسع ععتوى

معرفتهم الرقمية يف التعليم عن بعد .تتفق هذه ال تيجة مع تائج دراسع ع ع ع ع ععة اكويلو وخر ن
(.)Akayoğlu, et al., 2020

التوصيات:
إن املعرفة الرقمية أ ع ع ع ع ععبح حامة ملحة لكل معلم ،خصع ع ع ع ععو ع ع ع ع ععا يف التر ف
االس ع ع ععتث ائية األزمات ،حيث تربز أمهية معرفة اس ع ع ععتخدام األد ات الرقمية تفعيلها للقيام
أبداء الوامب الذي يضطلع ب كل معلم ،هلذا تو ي الدراسة بتصميم برامج تدريبية فاعلة
جلميع املعلمني يف كعافعة املسع ع ع ع ع ع ععتوايت للتعرف اسع ع ع ع ع ع ععتخعدام االمهمة الرقميعة اسع ع ع ع ع ع ععتغالهلا
االستغالل األمثل لتحقيق أهداف التعليم.
تومي أعضع ععاء هيئة التدريس يف اجلامعات على اسع ععتخدام األمهمة الرقمية دعم
املعرفة الرقمية لدى طلبتهم املعلمني لتكون خربة مبكرة هلؤالء حني اإل تقال إىل املدارل.
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ملعلاي الرياضيات يف املالكة العربية السعودية من وتجهة نظر …

املراجع العربية:
حث ا ي ،اثق اجنيب ،عسع ععاف ،عبد حممد ،شع ععقور ،علي .)2009( .د ر
.1
املعلوماتية يف ت مية األداء املهين للمعلمني امله يني يف املدارل الثا وية الص اعية يف فلسطني
من مهة تر املديرين املعلمني .رس ع ععالة مامس ع ععتري غري م ع ععورة .مامعة ال جاح الوط ية،
بلس.
الر اشع ع ع ععدة ،عمر موفق ،أبو اهلول ،حمي الدين يعقوب ،شع ع ع ععط ا ي ،ه ع ع ع ععام
.2
علي .)2018( .أثر املعرفة الرقمية على مودة اخلدمة املصع ع ع ع ع ع ععرفية يف الب وك اإلسع ع ع ع ع ع ععالمية
األرد ية :دراسة حالة رسالة مامستري غري م ورة .مامعة عجلون الوط ية ،عجلون.
المايدات ،حممود عواد ( .)2008اجتاهات معا ع ع ع ع ععرة يف إدارة املعرفة .عمان:
.3
دار الصفاء.
ش ع ع ععاهني ،س ع ع عععاد أ د .)2003( .تك ولوميا التعليم عن بعد .املؤمتر العلمي
.4
الثامن :التعلم الذايت حتدايت املستقبل :مامعة ط طا -كلية الرتبية ،ط طا :مامعة ط طا.
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ُملحق ( )1مقياس املعرفة الرقمية
من خالل معرفتك ملعلم الرايضيات ومدى املامه ابملعرفة الرقمية للتعلم عن بعد لذا
نرجوا تقييم مستوى املعرفة الرقمية لديه:

1

ي ري مصطلح  Distance Learningإىل التعليم عن بعد
عم يعرف

مدى توافر اجلا ب ال تري من املعرفة الرقمية

2

املعلم يعرف مصطلح احلوسبة السحابية.
عم يعرف

3

لدي معرفة متوسطة

ليس لدي معرفة ذا االمر

يعرف املعلم مصطلح . LMS

عم يعرف
4

لدي معرفة متوسطة

ليس لدي معرفة ذا االمر

ال ميكن م اركة امللفات مع االخرين اال من خالل الربيد االلكرت ين.

عم يعرف
5

لدي معرفة متوسطة

ليس لدي معرفة ذا االمر

لدي معرفة متوسطة ليس لدي معرفة ذا االمر

من الربامج املستخدمة يف إمراء ال ر حات ا ن الين للطالب بر مج
Microsoft Word

عم يعرف

الرقمية

العملي للمعرفة

مدى توافر اجلا ب

6

من التطبيقات ال افعة يف م اق ة الدر ل مع الطالب احلائط االلكرت ين
عم يعرف

7

لدي معرفة متوسطة

ليس لدي معرفة ذا االمر

لدي معرفة متوسطة

ليس لدي معرفة ذا االمر

من الربامج اليت ميكن عن طريقها عمل امتماع ا الين بر مج اسكاي يب
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عم يعرف
8

بر مج  Team Viewerمن الربامج اليت تستطيع استخدامها يف ال رح ا ن
الين لطالبك
عم يعرف

9

لدي معرفة متوسطة

ليس لدي معرفة ذا االمر

لدي معرفة متوسطة

ليس لدي معرفة ذا االمر

يتكون التعليم عن بعد من شقني اال ل ا ن الين الثاين ا ف الين
عم يعرف

لدي معرفة متوسطة

ليس لدي معرفة ذا االمر

 10يعترب بر مج الواتس اب من ااجنح التطبيقات اليت متك ا من التوا ل مع الطالب
عم يعرف

لدي معرفة متوسطة

ليس لدي معرفة ذا االمر

 11من ال ركات الرائدة اليت تقدم خدمة الفصول االفرتاضية شركة مومل
عم يعرف

لدي معرفة متوسطة

ليس لدي معرفة ذا االمر

 12خدمة  GPSمن اخلدمات اليت ميكن عن طريقها ارسال امللفات الشخاص
معي ة
عم يعرف

لدي معرفة متوسطة

ليس لدي معرفة ذا االمر

 13من اخلدمات اليت تقدمها شركة مومل خدمة االختبارات االلكرت ية
االستبيا ت
عم يعرف
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مقياس األداء املهين يف التعليم عن بعد ملعلمى الرايضيات يف اململكة العربية
السعودية من وجهة نظر مشريف تقنية املعلومات

م

املهارة الرقمية

1

يستطيع عمل استبا الكرت ية

2

يستطيع حوسبة درل تعليمي ابستخدام بر مج العر ض
التقدميية

3

يستطيع استخدام احلائط االلكرت ين

4

يستطيع حتويل امللفات ال صية ملفات العر ض إىل ملفات
PDF

5

يستطيع إعداد در ل عن طريق مقاطع الفيديو

6

لدي ق اة على املوقع ال هري YOUTUBE

7

يستطيع عمل اختبارات الكرت ية

8

يستطيع استخدام بر مج  Microsoft Wordيف
إعداد رقة العمل

9

بكل سهولة

يستطيع ر مقاطع الفيديو على اال رت

عم إىل حد ما ال

10

يستطيع استخدام حمررات الويب الت اركية يف ا اء م صة
للمتعلمني

11

يستطيع إ اء مد ة رفع احملتوى التعليمي للمتعلمني عليها
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12

يستطيع استخدام برامج فح

13

يستطيع استخدام برامج املوشن مرافيك يف إعداد الرسوم
التوضيحية

14

االقتبال للمحتوى العلمي

يستطيع عمل بث مباشر على اال رت

15

يستطيع استخدام برامج تصوير ال اشة ابحرتافية

16

يستطيع امراء ًوث علمية ابستخدام االد ات الرقمية

17
18
19

يستطيع متييم املواد احملمية ًقوق طبع
متلك املهارات األساسية لإل رت
حتميل امللفات

ر على اال رت

للقيام بعمليات رفع

يستطيع التعامل مع اهلاتف اجلوال األمهمة اللوحية يف رفع
الدر ل؟

تجامعة اجلياليل بونعامة-مخيس مليانة-

ISSN 2716-7887 / EISSN 2716-7909

146

