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 ملخص:      

إلى الكشف عننا العةقننة بننيا اسننتعدام التعلننيم عننا بعنند والطفننو اءكنناةيمي لنند  أعيننال هييننة التنندريس بكليننة التربيننة  الحالي هدف البحث      

كمننا بالرستاق، وكذلك الكشف عا تأثير استعدام التقويم الرقمي في ظل جائحة كورونا في الطفو اءكاةيمي لد  أعيال هيية التدريس بالرستاق، 

ر استعدام التقويم الرقمي في ظل جائحننة كورونننا كمتميننر معنندال فنني العةقننة بننيا اسننتعدام التعلننيم عننا بعنند والطفننو يهدف إلى التعرف على تأثي

ةيمي االكاةيمي لد  أعيال هيية التدريس بالرستاق، باإلضافة إلى التعرف على مد  اختةف العةقة بيا استعدام التعليم عا بعنند والطفننو االكننا

( عيننو هييننة تنندريس بكليننة التربيننة 92أنثى( لنند  أعيننال هييننة التنندريس بالرسننتاقن تكوننن  عينننة البحننث مننا )–باختةف نوع الطالب) ذكر  

من ولتحقيننق أهننداف البحننث قامنن  البا ثننة 2019/2020بالرستاق تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة خةال الفصل الدراسي الثاني )ربينن (  

قمي، والتعليم عا بعد، والطفو اءكاةيمي(، وتطبيقهما بعد التحقق ما صدق وثبات كننل منهمننان وباسننتعدام ببنال أةوات البحث ) مقياس التقويم الر

 أظهرت نتائج البحث ما يلي: وقد  SMART PLS.3، وبرنامج النمذجة البنائية SPSS.26برنامج التحليل اال صائي 

لتعليم عا بعد والطفننو اءكنناةيمي لنند  أعيننال هييننة التنندريس بكليننة التربيننة ( بيا ا01ن0توجد عةقة موجبة ةالة إ صائيا عند مستو  ةاللة )  -

 بالرستاقن  

( الستعدام التقويم الرقمي في ظل جائحة كورونا فنني الطفننو اءكنناةيمي لنند  أعيننال 01ن0ةاال إ صائيا عند مستو  ةاللة )موجب يوجد تأثير    -
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لصننال   بالرسننتاق بكليننة التربيننة هييننة التنندريس أنثى( لد  أعيال –تعتلف العةقة بيا التعليم عا بعد والطفو اءكاةيمي باختةف النوع )ذكر  -

 نالذكور

د  وقدم  البا ثة مجموعة ما التوصيات منها: التركيز على التدريب المستمر ءعيال هيية التدريس على االستعدام اءمثننل للتقنيننة ومتابعننة منن 

 التعليمية في ظل جائحة كورونانتفعيل أنشطة التعليم عا بعد واستعدام التقويم الرقمي لتحقيق جوةة العملية 

 جائحة كورونان -التقويم الرقمي –الطفو االكاةيمي  -التعليم عا بعدالكلمات المفتاحية : 
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Abstract: 

 

The present research aimed to reveal the relationship between the use of distance learning and academic 

buoyancy among staff members in Rustaq college of education, as well as to reveal the impact of the use of 

digital evaluation under the Corona pandemic as a moderating variable in the relationship between the use of 

distance learning and academic buoyancy among staff members in Rustaq college of education. In addition to 

identifying the difference between the use of distance learning and academic buoyancy according to student 

gender (male-female) among staff members in Rustaq college of education. The research sample consisted of 

(92) staff members in Rustaq college of education, were selected by a simple random way during the second 

semester (spring) 2019/2020. To achieve the research objectives, the researcher built the research tools (digital 

evaluation scale, distance learning scale, and academic buoyancy scale) and applied these scales after assuring 

their validity and reliability. And she used the Statistical Analysis Program SPSS.26, SMART PLS.3, and 

building modeling program.  results were : there is a statistically significant positive relationship at (0.01) 

level of distance education and academic buoyancy among staff members in Rustaq college of education, as 

well as There is a statistically significant positive effect at (0.01) level of digital evaluation in the academic 

buoyancy among staff members in Rustaq college of education, otherwise, There is not a statistically 
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significant effect of digital evaluation moderating  variable in the relationship between distance learning  and 

academic buoyancy among staff members in Rustaq college of education ,The relationship between distance 

learning and academic buoyancy varies according to gender (male - female) for the faculty staff  male member 

.The researcher made recommendations, including: focusing on continuous training of staff members on the 

optimal use of technology and follow-up  the extent of using distance learning activities under the Corona 

pandemic.                                                                                                

Keywords: Distance learning - Academic Buoyancy - Digital evaluation - Corona Pandemic       

    

أن التعلم عند بعد هننو العيننار االسننتراتيجي الننذي ال   [4]ويذكر      

لتحقيننق المهننارات التاليننة: التعلننيم المسننتمر، والتقننويم  بننديل لنن 

المسننتمر، ومهننارات المواانننة الرقميننة، التعلننيم المننرن، التواصننل 

واالنفتاح على اآلخريا، وعدم التقيد بالزمننان والمكننان فنني العمليننة 

 التعليمية ، التعلم مد  الحياة، التعلم الفعاال، والتعلم الذاتي ن

 المقدمة:

انتشننار فيننروس كورونننا   فنني نننأنفي ظل المعاوف المتزايدة        

19-COVID   والدعوات ال توال فيروس كورونا، تم إغةق عنندة

ا  ما مؤسسات التعليم العننالي فيمننا يتعلننق بالفصننوال الدراسننية وجهنن 

لوج  على مستو  العالمن وقد كشف فيننروس كورونننا عننا مننوااا 

اليعف النانية في أنظمة التعليم  وال العننالمن لننذا يحتننات المجتمنن  

 قبة  ال يمكا التنبؤ ب ن إلى أنظمة تعليمية مرنة ءننا نواج  مست

على توجي  خبرات المتعلميا إلى خبرات   عا بعدويقوم التعليم  

متنوعننة فنني عننالم ةيمننوقرااي المعلومننات بعرضنن  لطننرق تعلننم 

إلكترونية متنوعة، وباستعدام  للتنظيم اإللكتروننني الفعنناال لقاعننات 

الدراسة، وإعداة هيية التدريس للتعامل م  التجهيننزات التكنولوجيننة 

سننتراتيجيات واسننتعدامها كننأةوات تعليميننة تحنندةها اءنشننطة واال

المتنوعة كالتعليم التعاوني عبر اإلنترننن  والتفنناعةت منن  البننرامج 

 .[5]والمناقشات الجماعية 

ومنن  التقنندم العلمنني والتكنولننوجي إلننى وفننرة المعلومننات فنني       

هتمنننام منننا المجننناالت والتعصصنننات المعتلفنننة ونقنننل محنننور اال

، اءمر الذي جعل المهتميا بالعملية التعليمية المعلومات إلى المتعلم

تعلم بحاجة ماسة إلى تطوير أساليب التعلننيم والتقننويم للوصننوال بننالم

ا للمعلومات وليس مستهلك ا لها بحيث يكون هدف  إلى أن يكون منتج 

التعليم هننو اكتسنناا مهننارات الننتعلم الننذاتي والقنندرة علننى توظيننف 

المعلومننات والتقنيننات المتطننورة فنني  ننل المشننكةت الحياتيننة ،لننذا 

ظهننرت كثيننر مننا المسننتحدثات التكنولوجيننة فنني الفتننرة اءخيننرة، 

مننتعلم هننو محننور العمليننة التعليمننة بنندال  مننا الهدف منها هو جعل ال

المعلم، والتركيز على استراتيجيات التعلم النشط والننتعلم التعنناوني، 

وما هذه المسننتحدثات التعلننيم عننا بعنند ويقصنند بنن  بصننفة عامننة   

استعدام التكنولوجيا بجمينن  أنواعهننا فنني إيصنناال المعلومننة للمننتعلم 

ذا الننتعلم تعلمننا  فوريننا  بأقل وق  وجهنند وأكبننر فائنندة، وقنند يكننون هنن 

ةاخننل  جننرة الدراسننة أو ،  وقنند يكننون غيننر متننزاما متزامنننا  

 . [1]خارجها

نننوع مننا التعلننيم ال يحيننر   بأننن يعرف التعليم عا بعد  و

الجامعة المحاضرات في قاعننة الدراسننة لكنننهم  واالبات في  اةا

فاعلون بطريقننة مبانننرة أو غيننر مبانننرة منن  أعيننال تيدرسون وي

وتوجي    الهيية التدريسية عا اريق الوسائط التكنولوجية إلرناةهم

 [6].تعلمهم

يعد التعليم عا بعد تمييرا  في البنية التعليميننة والوسننائل و

ى أسننس فلسننفية فيهننا ظهننور والبرامج والمقررات، وهو يعتمنند علنن 

اءفكار التي تدعو إلى تحرير التعليم ما القيوة التقليدية ومبدأ تكافؤ 

 .[7]لفرص والتوس  في التعليم الجامعيا

ويسننعى التعلننيم عننا بعنند إلننى تحقيننق ةيمقراايننة التعلننيم       

فنني مؤسسننات التعلننيم العننالي، لمواجهننة جائحننة كورونننا  الجننامعي

المشكةت الناجمة عا عجز مؤسسات التعليم العالي التقليدية ولحل  

عنننا اسنننتيعاا اءعنننداة الهائلنننة المتزايننندة منننا انننةا الجامعنننة 

واالستجابة للطلب االجتماعي المتزايد لهذا النمط ما التعليم وتوفير 

 رية الدراسة للمتعلم وتحريره ما قيننوة الزمننان والمكننان وتحقيننق 

   [8] .م مد  الحياة والطفو االكاةيميالتعليم المستمر والتعلي

فالتعليم عا بعد أخد باالنتشار، واالتساع في جمي  أنحال        

العالم، وقد ةفع  عوامل عديدة المؤسسات التعليمية نحوه وما هذه 

خفض تكلفة التعلننيم العننالي، بمننا   انتشار فيروس كورونا،العوامل :  

يوازي التعليم التقليدي؛ كما أنار با ثون إلى الميزات المتحققة مننا 

خةال وسائل التعلم التفاعلي المتزامنننة، وغيننر المتزامنننة، وتعزيننز 

 [3],[2] .مهارات التعلم الذاتي 
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هذا التطور التكنولننوجي نافننذة ءعيننال هييننة التنندريس مننا خننةال 

يق التمذية الراجعة الفورية للطةا، وكي تسننهم هننذه التقييمننات تحق

 . في تنمية القدرات الطةبية

أن تننأثير التقنندم فنني تكنولوجيننا   [9]وقنند أنننار رميننني

المعلومنننات واالتصننناالت سيسنننتمر فننني جميننن  مجننناالت الحيننناة 

االجتماعية في السنوات القاةمة ولنن  تننأثير أييننا فنني تطننور وتقنندم 

وتوجد بعض اءةوات اإللكترونية التي قنند تسنناعد عيننو هييننة  العملية التعليمية والطفو االكاةيمي للهيية التدريسيةن

التدريس في عمليات القياس والتقويم، نجنند أنهننا تشننمل االختبننارات 

الكمينننة والنوعينننة، كنننذلك الموضنننوعية والمقالينننة،  ينننث تتمينننز 

االختبننارات الموضننوعية اإللكترونيننة بالتصننحي  اآللنني والتمذيننة 

عليهننا مننا مأخننذ أخننر ن فمننا مننا  عليهنناالراجعننة الفوريننة، إال أن 

اءةوات النوعيننة مثننل كنناميرا المراقبننة اإللكترونيننة مننا قنند يناسننب 

بعننض الدراسننات التنني تتطلننب المة ظننة المعفيننة، منن  اعتبننار 

أخةقيننات البحننث العلمنني ءغراضننها، فعلننى سننبيل المثنناال يمكننا 

استعدامها لدراسة سننلوك  يننوان أو متابعننة نمننو نبننات، أو عوامننل 

   [21],[20]نحوهجمرافية و

عدينند مننا الدراسننات مثننل ةراسننة كننل مننا: وأظهننرت ال

ارتفنناع مسننتو  القابليننة السننتعدام المننناهج [12] ,[11] ,[10]

والمقننررات االلكترونيننة التنني يننتم تدريسننها للطننةا عننا اريننق 

( الننبةك   LMSاالنترن  أو بالتعلم عا بعد أو بنظام إةارة التعلم )  

تعليم عا بعد بورة، كما أن هناك العديد ما الدراسات التي جعل  ال

  [13] .سائدا وخاصة في مؤسسات التعليم العالي

 Academicوهنا تبدو الحاجة إلى أهمية الطفو االكنناةيمي    

Buoyancy  عنننندما تتعنننرس المؤسسنننات التربوينننة والهيينننة

التدريسية والطلبة  للمعاار والمحا الدراسية مثل جائحة كورونننا، 

فهم في أند الحاجة إلى استعدام نظام  التعليم عننا بعنند فنني العمليننة 

 التعليمية للعروت ما هذه المحنةن

 أ د أهم الجوانب الرئيسة التي تؤثر فنني  التقويم الرقمي  دويع        

، لعيو هيية التنندريس التعليم عا بعد والطفو اءكاةيميالعةقة بيا  

للهييننة  عننا بعنند والتطننوير المهننني  تبرز أهميت  في عمليننة الننتعلمو

 [22] اوالسيطرة عليه مما تنظيم سلوكه همتمكن التيالتدريسية 

انطلننق صننانعو السياسننات مننا فكننرة  تعلننيم القننرن الحنناةي و       

والعشريا القتصاة القرن الحاةي والعشريا  بهدف تعزيننز القنندرة 

اءكاةيمية على الصموة لتكون استراتيجية فعالة لمعالجة العديد مننا 

اءةال المحا المجتمعية واالجتماعية واالقتصاةية التي تتننداخل منن   

  [14] االكاةيمي لبعض المتعلميا

التعلننيم وأثبت  العديد ما الدراسات أن هناك عةقننة بننيا  

المرتبطننة بننالطفو وبعننض المتميننرات  عننا بعنند والطفننو االكنناةيمي

التنني أنننارت إلننى فعاليننة التعلننيم [22] ما أهمها ةراسة  االكاةيمي

وةراسننة   عا بعد في الطفو اءكاةيمي والتطننوير المهننني المسننتمر،

الننذيا يقومننون بننالتطوير المهننني   اءفراةالتي أنارت إلى أن    [23]

 افننو أكنناةيميلننديهم  المستمر ما خننةال اسننتعدام التعلننيم عننا بعنند  

كما أثبت  العديد ما الدراسات أن هناك عةقة بيا اسننتعدام ن  مرتف 

أةوات التقويم الرقمي في العملية التعليميننة والطفننو االكنناةيمي لنند  

بالمؤسسننات التربويننة مننا أهمهننا ةراسننة  أعيننال هييننة التنندريس

التنني أوضننح  النندور الفعنناال للتقننويم الرقمنني فنني العمليننة [24]

 التعليمية وتحقيق الطفو االكاةيمي للهيية التدريسيةن

ويعرف الطفو اءكاةيمي بأن  قدرة الفننرة علننى التملننب بنجنناح       

على النكسات والتحديات التي تعد ما ابيعة الحينناة اليوميننة، وعننند 

تطبيق المفهوم في سياق البيية التعليمية، يشار إلي  الطفو اءكاةيمي 

لعيو هيية التدريس أو الطالب ويعرف على أن  بنال تكيفي مرتبط 

لتكيف االيجابي، مثل االستمرار والمشاركة، والتكيف السلبي مثل با

 [15]التعطيل الذاتي وفك االرتباا 

اءساسية االستراتيجيات واءةوات  وتجدر االنارة هنا إلى أن         

للتعليم عا بعد تعد الركائز اءساسية التنني ينمننو مننا خةلهننا الطفننو 

للهييننة التدريسننية بمؤسسننات التعلننيم والتطننوير المهننني  اءكنناةيمي

، وفي ذات الوق  ترتبط المستويات المرتفعة منها بالمسننتو  العالي

, وفنني هننذا االاننار أظهننرت العدينند مننا اءكنناةيمي المرتفنن  للطفننو

 بعنند  بننالتعليم عنناالدراسات ارتباا الطفو اءكاةيمي بشننكل ايجننابي  

 [19]ةراسة  اوالتقويم الرقمي منه ،[18],[17],[16] ةراسة منها

  :البحثمشكلة  

يجعل التعليم عا بعد المواقننف أكثننر  يويننة، وقائمننة علننى      

يتعامننل   الننى أنبيية مهيأة للنمو، ويوج  التعليم عننا بعنند المتعلمننيا  

كل منهم م  اآلخر، وأن يتعلموا تحمل مسؤولية تعلمهم لكي يكونوا 

مؤثريا في خبرتهم، فعملية التعلم ستستمر معهم اواال  ياتهم، لننذا 

اآلخريا فنني معلومنناتهم والتفاعننل معهننم ، وعلينن  البد ما مشاركة  

يجب أن يتعلم المتعلم كإنسان يهننتم بالجوانننب المعرفيننة والوجدانيننة 

والنفس  ركية وليس كدارس مننواة تعليميننة، وأن ينندرك أن عيننو 

وفيما يعص التقويم الرقمي والتقدم التكنولوجي تسننعى وزارة        

التعليم العالي بسلطنة عمان لتحقيق تعليم عننالي الجننوةة، وذلننك مننا 

خةال توسي  استعدام التقييمات عبر الدمج م  التكنولوجيا، ويعطي 
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بعد والطفو االكاةيمي لد  أعيال هيية التنندريس بكليننة 

 التربية بالرستاقن

هيية التدريس ليس  لدي  جمينن  اإلجابنناتن وأن ينندرك عيننو هييننة 

أن  يجننب أن يتعامننل التدريس أن  ليس كل نيل لجمي  المتعلميا، و

التعرف على مد  اختةف العةقة بيا التعلننيم عننا بعنند  -4 نم  تنوع المعلومات وتناقيها ءجل أن يعلق الفرصة لفهم المتعلم

أنثننى(ن لنند   –اءكاةيمي باختةف النننوع )ذكننر والطفو  

 أعيال هيية التدريس بالرستاقن

ونب  إ ساس البا ثننة بمشننكلة البحننث مننا عنندة مصنناةر 

كدت علي  االةبيات التربوية ما أهمية التعليم عا بعد أتمثل  في ما  

فيننروس كورونننا   ى انتشار  إلكطريقة ملحة في الوق  الحالي نظرا  

ام العمليننة التعليميننة بنجنناح، والتقننويم الرقمنني كأ نند مننا أجننل اتمنن 

عناصر المنظومة التربوية والتعليميننة؛ لمننا لنن  مننا عةقننة أساسننية 

تربط  م  اءهداف الرئيسننة لعمليتنني التعلننيم والننتعلم، عننةوة علننى 

كون  المعيار الحقيقي لتشعيص موااا القوة واليعف في أي نظام 

هذا البحث للتعرف على النندور    ، وما هنا جالت فكرة[25]جتعليمي

العةقننة بننيا  علننىفنني ظننل جائحننة كورونننا    الرقمنني  المعدال للتقويم

التعلننيم عننا بعنند والطفننو االكنناةيمي لنند  أعيننال هييننة التنندريس 

 بالجامعةن

 :البحثأهمية 

وعات يعد الموضوع الذي يتناول  البحث الحالي مننا الموضنن   

ال علننم , وخصوصننا مجنناوالتكنولوجية  المهمة في المجاالت النفسية

التقننويم   يعنند؛  يننث  والقينناس والتقننويم االلكترونننيااليجننابي  النفس  

يشهده هذا العصننر   إلى ما  نظرا    الحالي  للعصرسمة أساسية    الرقمي

ونظننرا النتشننار جائحننة   يرات كبيرة في نتى مجاالت الحينناةما تم

النهوس اءكاةيمي ءعيننال على    كبيرا    والتي تؤثر تأثيرا    ،كورونا

لدي الفننرة،   استعدام التعليم عا بعدويتأثر بدرجة    ،الهيية التدريسية

التعلننيم   في العةقة بننيا  معدالكمتمير    التقويم الرقميموضوع    ويعد

يتم ما المواضي  النفسية الحديثة التي لم  عا بعد والطفو اءكاةيمي  

تتينن    وبنننال علينن   -البا ثننةعلننى  نند علننم    –تطرق لها ما قبننل  ال

 ما يلي: أهمية البحث في

اءسننيلة البحننث فنني اإلجابننة عننا  ما العرس السابق تظهر مشننكلة  

 :التالية

التعلننيم عننا بعنند والطفننو اءكنناةيمي لنند    ما ابيعننة العةقننة بننيا  -

وض  تصور نموذت تقديم ةراسة نفسية  ديثة تقوم على   -1  ؟أعيال هيية التدريس بكلية التربية بالرستاق

نظري لتوضي  الدور المعدال للتقويم الرقمي في العةقننة 

بيا ) التعليم عا بعد والطفو االكاةيمي لد  أعيال هيية 

  التدريس بكلية التربية بالرستاق(ن

يوجد تأثير ةاال إ صننائيا السننتعدام التقننويم الرقمنني فنني ظننل هل    -

الطفو اءكنناةيمي لنند  أعيننال هييننة التنندريس   علىجائحة كورونا  

 ؟بكلية التربية بالرستاق

قنند تننؤةي نتننائج هننذا البحننث إلننى تطننوير بننرامج كليننة  -2

المجتمنن  وذلننك باسننتعدام الدراسننات التطبيقيننة وخدمننة 

التعلننيم عننا بعنند فنني بننرامج الكليننة وتوظيننف وسننائط  

 الحديثة لعدمة أفراة المجتم ن

التقننويم الرقمنني فنني ظننل يوجد تأثير ةاال إ صننائيا السننتعدام  هل    -

جائحة كورونا كمتمير معدال في العةقة بيا التعليم عا بعد والطفننو 

 ؟االكاةيمي لد  أعيال هيية التدريس بكلية التربية بالرستاق

تعتلف العةقة بيا التعليم عا بعد والطفو اءكاةيمي باختةف   هل  -

عةقات  ثةثتقديم ةراسة نفسية  ديثة تبحث في ارتباا  -3 ؟أنثى( لد  أعيال هيية التدريس بالرستاق –النوع )ذكر 

التعلننيم عننا بعنند بننالطفو لها أهميتها النفسية، هي: عةقة  

, التقننويم الرقمنني بننالطفو اءكنناةيميعةقننة و ,االكنناةيمي

في ظننل وجننوة   التعليم عا بعد والطفو االكاةيميوعةقة  

 نمعدالكمتمير   التقويم الرقمي

 :البحث أهداف

 يهدف البحث الحالي إلى تحقيق اءهداف التالية:

ابيعة العةقة بيا التعليم عا بعنند والطفننو لتعرف على  ا -1

اءكنناةيمي لنند  أعيننال هييننة التنندريس بكليننة التربيننة 

سننتفاة يمكا ما خةال هذا البحننث تقننديم أةوات ةراسننية ي   -4 بالرستاقن  

في بحوث مماثلة على عينات معتلفة, وفنني   منها مستقبة  

 متميرات أخر نم   مجتمعات و

الكشننف عننا تننأثير اسننتعدام التقننويم الرقمنني فنني ظننل   -2

ييننة جائحة كورونا على الطفو اءكاةيمي لد  أعيننال ه

يوفر هذا البحننث بعننض المعلومننات فنني مجنناال اسننتعدام  -5 التدريس بكلية التربية بالرستاقن

ل هيية التدريس ءساليب التقويم االلكتروني والتنني أعيا

 قد تفيد القائميا على المناهج في عملية التطويرن

الكشننف عننا تننأثير اسننتعدام التقننويم الرقمنني فنني ظننل   -3

جائحة كورونا كمتمير معدال في العةقة بيا التعليم عننا 
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فنني العةقننة   معنندالكمتميننر    التقويم الرقميتساعد ةراسة   -6  لبحوث والدراسات السابقة:ا -

الكشننف عننا فنني  التعليم عا بعنند والطفننو االكنناةيمي  بيا  

فنني مجنناال علننم  المعدلننةأهميننة ةراسننة ةور المتميننرات 

إلننى النفس التربوي، مما قد يسنناعد فنني توجينن  البننا ثيا  

 نهذا النوع ما البحوث مثل

ةراسننة بعنننوان التعلننيم عننا بعنند فنني  [30]علنني  أجننر 

مؤسسننات التعلننيم العننالي فنني ظننل جائحننة كورونننا، وهنندف  هننذه 

الدراسة إلى الكشف عا اتجاه مؤسسات التعليم العالي نحو استعدام 

في العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونننا   عا بعدالتعليم  

ما   ا  كبيريدا   أن هناك تزا  )ةراسة استكشافية(، وتوصل  النتائج إلى

عا الجامعات في جمي  أنحال العالم في االتجاه نحو استعدام التعليم  

، واستعدام أعيال هيية التدريس للتعليم عا بعد سنناعدهم علننى بعد

الثقة بالنفس، وااليجابية في العمل، وتطوير مهنناراتهم التكنولوجيننة 

باإلضننافة إلننى أن   والطفو االكاةيمي،  وتحقيق كفالة التعلم االيجابية

ساعد  أعيال هييننة التنندريس والطننةا علننى تعلننم   عا بعدالتعليم  

 المنظومة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتن

 :البحثمصطلحات 

   Distance Learning: التعليم عن بعد

ننننوع منننا التعلنننيم ال يحينننر فيننن  انننةا الجامعنننة   

المحاضرات العاةية في قاعة الدراسة في مؤسسات التعلننيم العننالي، 

لكنهم يدرسون ويتعلمون مواة ومقننررات أعنندت مننا قبننل أعيننال 

الهييننة التدريسننية بالجامعننة، وخبننرال التعلننيم عننا بعنند ويتفنناعلون 

ريننق الوسننائط بطريقة مبانرة م  أعيال الهييننة التدريسننية عننا ا

، وي قنناس  [27] ,[26] وتوجينن  تعلمهننم إلرننناةهمالتكنولوجيننة 

بنننال وتطننوير إجرائيا  في البحث الحالي ما خةال ثةثننة أبعنناة هنني  

، وي حدة ما خةال الدرجة التنني يحصننل المقرر، والتفاعل، والتقويم

التعلننيم عننا بعنند فنني أبعنناةه فنني مقينناس    عيو هيية التدريسعليها  

 المستعدم في البحث الحالين الثةثة

ةراسننة بعنننوان ةور التقننويم باسننتعدام [24] وتننناوال 

التمذية الراجعة في تحقيق الطفو االكنناةيمي، وهنندف  إلننى التعننرف 

أثنال عملية التقويم في تحقيق   االلكترونية  التمذية الراجعة  على ةور

الطفو اءكاةيمي، والتعرف على امكانيننة اسننتعدام الطننةا للتمذيننة 

الراجعة في التعامل م  التقييمات المستقبلية،  والتعرف على كيفيننة 

استجابة الطةا للتمذية الراجعة ما  يث ما يفكرون ب  ويشعرون 

لتحديد منند    االولى‘( االبا جامعيا  91تان على )استبان،وابق   ب   

أثنننال عمليننات فنني اسننتجاباتهم للتمذيننة الراجعننة واالسننتفاةة منهننا 

التقويم، والثانية لتحديد مستو  الطفو االكنناةيمين ونننأظهرت نتننائج 

 أثنننال عملينناتفنني  الدراسة أن استعدام التمذية الراجعة االلكترونية  

فو االكنناةيمي لنند  الطننةا المتفننوقيا التقويم ل  عةقة موجبة بننالط

ةراسيا الذيا لديهم توج  نحو العمل، مقارنة بأوليننك الننذيا ظهننروا 

بشكل أقل ءنهم لم يكونننوا مننوجهيا نحننو العمننل لكنننهم كننانوا أكثننر 

ا على استجابتهم العاافيةن  تركيز 

                 Academic Buoyancy: الطفو األكاديمي

هو قدرة أعيال الهيية التدريسية والمعلمننيا علننى التملننب علننى     

النكسننات والتحننديات والمحننا التنني تتننواتر خننةال الحينناة الدراسننية 

يننو ، ويعرف اجرائيا بالدرجة التي يحصننل عليهننا ع[28]اليومية  

 هيية التدريس في مقياس الطفو االكاةيمين

 Digital Evaluation: التقويم الرقمي   

هنننو عملينننة توظينننف ننننبكات المعلومنننات وتجهينننزات 

الكمبيوتر والبرمجيات التعليمية والماةة التعليمية المتعدةة المصنناةر 

باسننتعدام وسننائل التقيننيم لتجمينن  وتحليننل اسننتجابات الطننةا بمننا 

يساعد عيو هيية التدريس على مناقشننة وتحدينند تننأثيرات البننرامج 

الننى  كننم مقنننا قننائم علننى   لعملية التعليمية للتوصننلفي اواالنشطة  

  [29]بيانات كمية او كيفية متعلقة بالتحصيل الدراسي

علننى اثننر محتننو  الننتعلم  بننالتعرف [31]هتمنن  ةراسننة او      

االلكتروني )الكامل والمدمج والداعم ( في تدريس المقررات بنظننام 

على التحصيل المعرفي وكفالة الننتعلم  Black Boardاةارة التعلم 

والتربيننة بجامعننة الملننك   اآلةاالطالبات المستو  العننامس بكليتنني  

 خالد وتوصل  النتائج الننى وجننوة فننروق ذات ةاللننة ا صننائية بننيا

متوسطات ةرجات الطالبات في التحصننيل المعرفنني وكفننالة الننتعلم 

لمقرر الحاسوا في التعليم ترج  الننى مسننتو  التعلننيم االلكتروننني 

)الكامل والمدمج والداعم ( في تدريس المقررات بنظام اةارة الننتعلم 

Black Board  ي تفننوق ‘ ألصننال  الننتعلم االلكتروننني الننداعم

 التجريبيتياالمجموعتيا  لتا  الدائم على ك  مجموعة التعلم االلكتروني

لتنني يقننوم بهننا اويعننرف إجرائيننا بأننن  مجموعننة اءةوار 

ما وجهة نظر أعيال هيية التنندريس بكليننة التربيننة   الرقميالتقويم  

بالرستاق بسلطنة عمان باستعدام الحاسننوا واالنترننن  لتقننويم أةال 

التعلم وبانتظام فنني جمينن  مرا ننل عمليننة تنندريس   أثنالفي  الطةا  

 المقرر ما خةال نظام البةك بورةن
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علننى  ، وهننو مننا انعكننسوالتقننويم الرقمنني فنني ظننل جائحننة كورونننا

فنني   وتحقيق النجنناح  نحو مستقبلهم  باإليجاا    أعيال هيية التدريس

، لذا ي عد البحث الحالي هو أولى المحاوالت البحثية العملية التعليمية

في   كمعدال  التقويم الرقميللتطرق إلى ةور    -البا ثةفي  دوة علم  –

 العةقة بيا التعليم عا بعد والطفو االكاةيمين

للتعلم االلكتروني )الكامل والمدمج ( في التحصيل المعرفي وكفننالة 

 التعلم لد  الطالباتن

هدف  إلى معرفننة آرال أعيننال  [32]أما ةراسة هيرةسفيلد وآخرون        

هيية التدريس والبة ما قبننل العدمننة باسننتعدام نظننام الننبةك بننورة علننى  

االنترن  واسننتعدام وسننائل التواصننل االجتمنناعي والمواقنن  االلكترونيننة  

والمقارنة بينها بجامعة كوينز الند التكنولوجية وتوصننل  نتننائج الدراسننة  

عينة الدراسة عننا نظننام تعلننم الننبةك بننورة متوسننط,  ى  إلى مستو  رض 

ومستو  استعدام أعيال هيية التدريس والبننة مننا قبننل العدمننة لوسننائل  

ل االجتمنناعي والمواقنن  االلكترونيننة كاننن  متوسننطة، وأن هننناك  التواص 

( بننيا اسننتعدام هييننة  01ن0عةقننة موجبننة ةالننة إ صننائيا عننند مسننتو  ) 

تقنندير نننواتج الننتعلم  وكننل مننا  التدريس نظام البةك بورة على االنترننن   

 ن والطفو اءكاةيمي لديهم 

بنننال  علننى نتننائج البحننوث والدراسننات السننابقة،  فررروا البحررث: -

 للتحقق ما قبوال أو رفض الفروس التالية:سعى البحث الحالي 

توجد عةقة موجبة بيا التعلننيم عننا بعنند والطفننو اءكنناةيمي لنند    -

 أعيال هيية التدريس بكلية التربية بالرستاقن 

( السننتعدام 05ن0يوجد تننأثير ةاال إ صننائيا عننند مسننتو  ةاللننة )  -

التقويم الرقمي في ظل جائحة كورونا علننى الطفننو اءكنناةيمي لنند  

 أعيال هيية التدريس بكلية التربية بالرستاقن

( السننتعدام 05ن0يوجد تننأثير ةاال إ صننائيا عننند مسننتو  ةاللننة )  -

التقويم الرقمي في ظل جائحة كورونا كمتمير معدال في العةقة بيا 

التعليم عا بعد والطفو االكاةيمي لد  أعيال هيية التنندريس بكليننة 

 التربية بالرستاقن

 أعيال امتةك ةرجة التعرف على  إلى  [33]ةراسةوهدف          

 السننتعدام اءساسننية للمهننارات اءقسام التربويننة في التدريس هيية

التطبيقية لتحقيننق نننواتج الننتعلم،  البلقال جامعة في االلكتروني التعلم

 أقسام في جميعهم التدريس هيية أعيال ما الدراسة عينة وتكون 

 التطبيقية البلقال لجامعة التابعة الجامعية في الكليات التربوية العلوم

 106 ) عنندةهم والبننال  ،2008/2007الثنناني  الدراسنني للفصننل

 أو النندكتوراه علننى نننهاةات الحاصننليا مننا تنندريس هييننة عيو(

هييننة  أعيننال امننتةك ةرجننة أن النتننائج وأظهننرت الماجسننتير،

 تقنيننات الستعدام اءساسية للمهارات التربوية اءقسام في التدريس

 ال وأننن  متوسننطة، بدرجننة تننتم البلقننال في جامعة االلكتروني التعلم

 لمتمير تعز  %5 مستو  ةاللة عند إ صائية ةاللة ذو فرق يوجد

 .البلقال التطبيقية لجامعة التابعة الجامعية للكلية أو العلمي، المؤهل

قة بيا التعليم عا بعد والطفو اءكنناةيمي بنناختةف ال تعتلف العة  -

 أنثى( لد  أعيال هيية التدريس بالرستاقن –النوع )ذكر 

 

 

 إجراءات البحث:

االرتبننااي البحث الحالي المنهج الوصننفي    استعدممنهج البحث:    -

التعلننيم عننا  العةقننة بننيافنني  كمعدال التقويم الرقميةور  في ةراسة  

ابيعننة علننى  المنهج المةئننم للتعننرف    االكاةيمي بوصف الطفو  و  بعد

التقننويم مننا خننةال وجننوة    الطفو اءكاةيميفي    التعليم عا بعدتأثير  

 نمعدالكمتمير   الرقمي

 تعليق على البحوث والدراسات السابقة: -

السننابقة تنوعهننا يتي  ما عننرس البحننوث والدراسننات  

ا فقننط ما  يث اءهداف؛ فبعيها ركز على العةقات بننيا متميننري

 ،[30]  ركننزت ةراسننات كننل منناما متميننرات البحننث الحننالي؛ أذ  

التعليم عا بعد ما خةال نظام البةك على العةقة بيا  [32]  ،  [31]

، بينما ركزت ةراسات أخر  علننى العةقننة بورة والطفو اءكاةيمي

، كما يظهننر [24]  ةراسةمثل    لرقمي والطفو االكاةيميالتقويم ابيا  

أعيننال هييننة و  اننةا الجامعننة  تنوع عينات الدراسات السابقة ما

أعيننال هييننة وتعد فيننة    ما الموظفيا والمهنييا،    والكبارالتدريس  

أكثر عينات البحث مناسننبة لمننا مننرت بنن  هننذه العينننة مننا   التدريس

يشننوبها  م2019/2020مواقننف وخبننرات خننةال العننام الدراسنني 

التعلننيم عننا بعنند مشننكةت وموضننوعات غاميننة تتعلننق بنظننام 

أعيننال تكون مجتمنن  البحننث مننا جمينن   مجتمع البحث وعينته:    -

ن م2019/2020خننةال العننام الدراسنني  هيية بكلية التربية بالرستاق  

عيننو هييننة    45البحث فتكون  العينة االستطةعية ما  أما عينة  

عيننو    92، في  يا تكون  عينننة البحننث اءساسننية مننا  تدريس

، بمتوسننط أعمننار بلنن  اناثنن إ( 34)و ا  ذكننور( 58، )هييننة تنندريس

 (ن23ن2( وانحراف معياري )8ن39)
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)إعرررداد  Evaluation Digital ت الرقمررريمقيررراا تالتقرررويم 

 (:الباحثة

 أدوات البحث: -

 (:الباحثةت )إعداد عن بعدمقياا تالتعليم 

بإجرال مس  لعنندة مننا   البا ثة   إلعداة هذا المقياس قام

 الرقمننيالمقاييس العربية واءجنبيننة المنشننورة فيمننا يعننص التقننويم  

, وي جنناا ات  عبننار6وصنناا البا ثننان   [36]، [35] مثل ةراسننة

عليها باختيار استجابة وا دة ما خمس استجابات: كثير جدا, كثير، 

( علننى 1،  2،    3,  4,  5متوسط، قليل ، قليل جدا وت عطى الدرجات )

ترتيننب, وللتأكنند مننا صننة ية هننذه العبننارات تننم عرضننها علننى ال

  الم حكميا, وتم تطبيقها على عينة  ساا الثبننات والصنندق, وقامنن 

 باإلجرالات اآلتية:  البا ثة

بإجرال مس  لعنندة مننا   البا ثة   هذا المقياس قامإلعداة  

 التعلننيم عننا بعنندالمقاييس العربية واءجنبية المنشننورة فيمننا يعننص  

  عبننارة, وي جنناا عليهننا 16، وصاغ  البا ثننة    [34]مثل ةراسة

باختيننار اسننتجابة وا نندة مننا خمننس اسننتجابات: كثيننر جنندا, كثيننر، 

( على 1،  2،    3,  4,  5وت عطى الدرجات )نمتوسط، قليل ، قليل جدا  

الترتيننب, وللتأكنند مننا صننة ية هننذه العبننارات تننم عرضننها علننى 

  الم حكميا, وتم تطبيقها على عينة  ساا الثبننات والصنندق, وقامنن 

 باإلجرالات اآلتية:  البا ثة

تننم عننرس العبننارات, والتعريفننات  العرررا علررى المحكمررين: -

( مننا أسنناتذة علننم 7علننى )  عننا بعننداإلجرائية ءبعاة مقياس التعليم  

النننفس التربننوي, وفننى ضننول آرائهننم تننم تعننديل صننياغة بعننض 

( ، كمننا تننم  ننذف 2العبارات, مثننل: تعننديل صننياغة العبننارة رقننم )

، %(88ن42نسننبة اتفنناق منعفيننة )ا علننى ملحصننوله عبننارتيا

 ( عبارةن 14ليصب  المقياس بعد التحكيم مكونا  ما ) %(14ن57)

تننم عننرس العبننارات, والتعريفننات  العرررا علررى المحكمررين: -

( ما أساتذة علم النننفس التربننوي, 7على )  للتقويم الرقمياإلجرائية  

آرائهم تم تعديل صننياغة بعننض العبننارات, مثننل: تعننديل   وفى ضول

( ، كمننا تننم  ننذف عبننارة وا نندة لحصننولها 2صياغة العبارة رقننم )

%( ليصب  المقياس بعد التحكننيم 14ن57على نسبة اتفاق منعفية )

  عباراتن( 5مكونا  ما )
تم تطبيننق المقينناس )فننى صننورت  بعنند   )أ( حساب صدق المقياا: 

سب  معامةت االرتبنناا بننيا الالتحكيم( على   عينة االستطةعية, و  

ةرجننات كننل عبننارة والنندرجات الكليننة للمقينناس)م   ننذف ةرجننة 

العبارة ما الدرجة الكلية(, وكاننن  جمينن  معننامةت االرتبنناا ةالننة 

( 14(, وهذا يدال على صنندق)90ن0,  77ن0إ صائيا )انحصرت بيا  

 عبارةن 

تننم الطريقة األولرى: تم بطريقتيا هما:    )أ( حساب صدق المقياا: 

المقياس )فى صورت  بعد التحكيم( على عينة  ساا الثبننات تطبيق  

سننب  معننامةت االرتبنناا بننيا ةرجننات كننل عبننارة  والصنندق, و  

والدرجات الكلية للمقياس)م   ذف ةرجة العبارة ما الدرجة الكلية 

فننى كننل مننرة(, وكاننن  جمينن  معننامةت االرتبنناا ةالننة إ صننائيا   

( 5: صننندق )(, وهنننذا يننندال علنننى89ن0, 75ن0)انحصنننرت بنننيا 

  اتنعبار

تم  سنناا معننامةت االرتبنناا بننيا ةرجننات )ب(االتساق الداخلى:  

جنند أن جمينن   العبارات, والدرجات الكلية للبعد الذي تنتمي إلينن , وو 

(, 87ن0,  68ن0ةالننة إ صننائيا  )انحصننرت بننيا    معامةت االرتبنناا

 وهذا يدال على توافر االتساق الداخلي للمقياسن

تم  ساا معننامةت االرتبنناا بننيا ةرجننات )ب( االتساق الداخلى:  

جنند أن جمينن   العبارات, والدرجات الكلية للبعد الذي تنتمي إلينن , وو 

(, 87ن0,  67ن0معامةت االرتبنناا ةالننة إ صننائيا  )انحصننرت بننيا  

 ن ات( عبار5وهذا يدال على توافر االتساق الداخلي لعدة )

تننم  سنناا ثبننات المقينناس مننا خننةال   )ج( حساب ثبرات المقيراا:

تننم  سنناا  إذ سنناا ثبننات عبننارات التعلننيم االلكتروننني الكامننل؛ 

معامل  ألفا كرونباخ  )في  اال  ذف ةرجة العبارة(, وانحصننرت 

وكاننن  قيمننة معامننل ألفننا للمقينناس ككننل  82ن0,   66ن0بننيا  قيم ألفا  

وءبعاةه الفرعية) بنال وتطوير المقرر الدراسي ، والتفاعل   ,  87ن0

، )83ن0،  77ن0،  73ن0م  الطةا ، والتقويم( كان على الترتيننب )

( عبارة أقل مننا معامننل ألفننا العننام, 14وكان  قيم معامةت ألفا لنن )

( عبننارةن مننا اإلجننرالات السننابقة تأكنند 14وهذا يدال علننى: ثبننات )

صننة ية مقينناس التعلننيم عننا بعنند فنني صننورت  النهائيننة  للبا ثننة

 (ن1)ملحق عبارة(، للتطبيق في البحث الحالي 14)المكون ما: 

تننم  سنناا ثبننات المقينناس مننا خننةال   ثبرات المقيراا:)ج( حساب  

تننم  سنناا معامننل  ألفننا  إذ؛ الرقمنني ساا ثبننات عبننارات التقننويم 

كرونباخ  )في  اال  ذف ةرجة العبارة(, وانحصرت قيم ألفننا بننيا 

, وكاننن   87ن0وكان  قيمة معامل ألفا للمقياس ككل   86ن0,    69ن0

امننل ألفننا العننام, وهننذا أقننل مننا مع  عبارات(  5قيم معامةت ألفا لنن )

 للبا ثننةن مننا اإلجننرالات السننابقة تأكنند العبنناراتينندال علننى: ثبننات 

 5في صورت  النهائية )المكون ما:    الرقميصة ية مقياس التقويم  

 (ن2(، للتطبيق في البحث الحالي )ملحق عبارات
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(, 74ن0,  67ن0معامةت االرتبنناا ةالننة إ صننائيا  )انحصننرت بننيا  

 ن عبارات( 7وهذا يدال على توافر االتساق الداخلي لعدة )

)إعرداد  Academic Buoyancyكراديميت  مقياا ت الطفرو األ

 الباحثة(:

بإجرال مس  لعنندة مننا   البا ثة   إلعداة هذا المقياس قام

المقاييس العربية واءجنبية المنشورة فيما يعص التقويم االلكتروني 

, وي جنناا عبارات   8   البا ثة   ،  وصاغ[38]،  [37]  مثل ةراسة

, موافننق بشنندةعليها باختيار استجابة وا دة مننا خمننس اسننتجابات:  

وت عطننى النندرجات   غيننر موافننق بشنندة،    غير موافق،  محايد،  موافق

( علنننى الترتينننب, وللتأكننند منننا صنننة ية هنننذه 1، 2،  3, 4, 5)

العبارات تم عرضها على الم حكميا, وتم تطبيقها على عينة  ساا 

 باإلجرالات اآلتية:  با ثةال  الثبات والصدق, وقام

تننم  سنناا ثبننات المقينناس مننا خننةال   ( حساب ثبرات المقيراا:ب)

تننم  سنناا معامننل  ألفننا   إذ؛  الطفو االكنناةيمي ساا ثبات عبارات  

)في  اال  ذف ةرجة العبارة(, وانحصرت قيم ألفننا بننيا   كرونباخ 

, وكاننن   76ن0وكان  قيمة معامل ألفا للمقياس ككل   75ن0,    68ن0

أقننل مننا معامننل ألفننا العننام, وهننذا   عبارات(  7قيم معامةت ألفا لنن )

ن ما اإلجرالات السابقة تأكنند عبارات المقياس ككليدال على: ثبات  

فنني صننورت  النهائيننة  الطفننو االكنناةيميصننة ية مقينناس  للبا ثننة

 (ن3(، للتطبيق في البحث الحالي )ملحق عبارات 7)المكون ما: 

 (،SPSS v.26تننم اسننتعدام برنننامجي )األسرراليا اصحصررائية: 

(SMART PLS 3)  فنني إجننرالات ثبننات وصنندق أةوات البحننث

تننم اسننتعدام برنننامج  إذ؛ و رفننض فروضنن والتحقننق مننا قبننوال أ

(SPSS v.26في  ساا قيمة ) والتكننرارات معامةت ثبننات ألفننا ،

والمتوسننط الحسننابي واالنحننراف المعينناري ومعننامةت االرتبنناا، 

قننيم ( فنني  سنناا SMART PLS 3)بينمننا تننم اسننتعدام برنننامج 

 نوالتحقق ما فروس البحث التأثير بيا متميرات البحث

تننم عننرس العبننارات, والتعريفننات  العرررا علررى المحكمررين: -

( ما أساتذة علننم النننفس 7على )  لمقياس الطفو االكاةيمياإلجرائية  

التربوي, وفى ضول آرائهم تم تعديل صياغة بعض العبارات, مثل: 

( ، كمننا تننم  ننذف عبننارة وا نندة 2تعننديل صننياغة العبننارة رقننم )

%( ليصننب  المقينناس 14ن57على نسبة اتفنناق منعفيننة )لحصولها  

 ن عبارات( 7بعد التحكيم مكونا  ما )

تننم الطريقررة األولررى: وتننم بطننريقتيا همننا:  :االتسرراق الررداخلي)أ(  

تطبيق المقياس )فى صورت  بعد التحكيم( على عينة  ساا الثبننات 

سننب  معننامةت االرتبنناا بننيا ةرجننات كننل عبننارة  والصنندق, و  

والدرجات الكلية للمقياس)م   ذف ةرجة العبارة ما الدرجة الكلية 

فننى كننل مننرة(, وكاننن  جمينن  معننامةت االرتبنناا ةالننة إ صننائيا   

( 7(, وهنننذا يننندال علنننى: صننندق )84ن0, 69ن0)انحصنننرت بنننيا 

تم  ساا معامةت االرتباا بيا ةرجات :  الطريقة الثانيةن  عبارات

جنند أن جمينن  العبارات, والدرجات الكلية للبعد ا لذي تنتمي إلينن , وو 

 وتفسيرها: البحثنتائج 

 تعلننى أننن   اءوالينننص الفننرس  :األولالفرا التحقق من نتائج  

عالقة موجبة برين التعلريم عرن بعرد والطفرو األكراديمي لردى توجد  

ن وللتحقق مننا هننذا تأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بالرستاق

 (Bootstrapping،)(PLS Algorithm) سنناا  الفننرس تننم

تننأثير  لدراسننة (Smart PLS 3)اسننتعدام البرنننامج اال صننائي ب

، والجدوال التالي يوض  اءكاةيميالطفو  على    التعليم عا بعد    أبعاة

 النتائج:

 

 

 العالقة بين أبعاد مقياا التعليم عن بعد والطفو االكاديمي(:  1جدول )

 مستوى الداللة قيمة )ت( الخطأ القيمة المتغير التابع  المتغيرات المستقلة

 بنال وتطوير المقرر الدراسي 

 

 األكاديمي الطفو 

 01ن0 ** 172ن5 088ن0 455ن0

 01ن0 ** 234ن4 082ن0 350ن0 التفاعل

 01ن0 ** 577ن3 071ن0 248ن0 التقويم

 01ن0 ** 841ن32 027ن0 895ن0 المقياس ككل 

       ( 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى )    
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 قيمننة ةالننة إ صننائيا  وهنني(  58ن2مننا )  أكبر( وهذه القيمة  234ن4)

باإلضننافة إلننى أن قيمننة )ت( للمتميننر   ،(01ن0عند مسننتو  ةاللننة )

المستقل )التقويم( علننى المتميننر التنناب  )الطفننو اءكنناةيمي( تسنناوي 

( وهنني قيمننة ةالننة إ صننائيا 58ن2( وهذه القيمة أكبر مننا )577ن3)

عةقة موجبننة بننيا مما يدال على وجوة    (،01ن0عند مستو  ةاللة )

 نالتعليم عا بعد وأبعاةه الفرعية والطفو االكاةيمي

بنال للمتمير المستقل )  قيمة )ت(يتي  ما نتائج الجدوال السابق أن  

( الطفننو اءكنناةيمي( علننى المتميننر التنناب  )وتطوير المقرر الدراسي

( وهنني قيمننة ةالننة 58ن2( وهننذه القيمننة أكبننر مننا )172ن5تساوي )

ممننا ينندال علننى وجننوة تننأثير   (,01ن0إ صائيا عند مسننتو  ةاللننة )

عننند الطفننو اءكنناةيمي علننى  الدراسنني لبنال وتطوير المقرر  موجب

التفاعننل للمتمير المستقل )  قيمة )ت(  كما أن  (،01ن0مستو  ةاللة )

( تسنناوي الطفننو اءكنناةيمي)التنناب   ( علننى المتميننرمنن  الطننةا

 

 الطفو األكاديميعلى  التعليم عن بعدالمباشر ألبعاد تأثير اليوضح  :(1شكل )

 

 (: يوضح العالقة بين التعليم عن بعد والطفو األكاديمي 2شكل )

باإلضافة إلى أن قيمة التننأثير المبانننر للبعنند   نعلى الطفو االكاةيمي

وهنني ةالننة (  254ن0الطفو االكاةيمي تساوي )  الثالث )التقويم( على

( ممننا ينندال علننى وجننوة تننأثير مبانننر 01ن0إ صائيا  عند مسننتو  )

اءوال الفننرس  قبننوال  وبننذلك تحقننق    للتقويم علننى  الطفننو اءكنناةيمي

  نللبحث

أن قيمننة التننأثير المبانننر   (1)  الشننكليتي  مننا نتننائج  و

تسنناوي   الطفننو االكنناةيميعلننى    (للبعد اءوال )بنال وتطوير المقننرر

 ممننا ينندال علننى(  01ن0عند مستو  )  ةالة إ صائيا  وهي    (  455ن0)

لبنننال وتطننوير المقننرر الدراسنني علننى الطفننو تننأثير مبانننر وجننوة 

منن    للبعنند الثنناني ) التفاعننل  قيمة التأثير المبانننر  كما أن،  اءكاةيمي

عننند مسننتو    وهي قيمننة ةالننة إ صننائيا  (   349ن0الطةا( تساوي)

للتفاعننل   إ صننائيا    ةاالمبانننر    تأثير    وجوة  مما يشير إلى  ( ،01ن0)

التننأثير المبانننر للتعلننيم ( أن قيمننة  2ويتي  ما الشكل )

( وهي ةالة إ صائيا  895ن0عا بعد على الطفو االكاةيمي تساوي )
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واءةوات اءساسية للتعليم عا بعد تعد الركائز اءساسية التنني ينمننو 

والتطننوير المهننني للهييننة التدريسننية  مننا خةلهننا الطفننو اءكنناةيمي

بمؤسسننات التعلننيم العننالي، وفنني ذات الوقنن  تننرتبط المسننتويات 

 [37]، [16]منها بالمستو  المرتف  للطفو اءكاةيمي  المرتفعة

إ صائيا  تأثير موجب ةاال( مما يدال على وجوة 01ن0عند مستو  )

 ( بيا التعليم عا بعد والطفو االكاةيمين01ن0عند مستو  ةاللة )

 مناقشة وتفسير نتائج التحقق من الفرا األول:

تننأثير ةاال تٌظهر نتائج التحقق مننا الفننرس اءوال وجننوة  

بنننال وتطننوير المقننرر ( لبعنند 01ن0إ صننائيا  عننند مسننتو  ةاللننة )

 كمننا أننن ،  الطفو اءكاةيميعلى    أبعاة التعليم عا بعدكأ د    الدراسي

أبعاة التعليم كأ د    التفاعل م  الطةايوجد تأثير ةاال إ صائيا  لبعد  

ةيمي، كمننا اننن  كمننا أننن  يوجنند تننأثير ةاال الطفننو اءكنناعلى    عا بعد

إ صننائيا  لبعنند التقننويم كأ نند أبعنناة التعلننيم عننا بعنند علننى الطفننو 

اءكاةيمي، باإلضافة إلى وجوة تأثير ةاال إ صننائيا لمقينناس التعلننيم 

عا بعد ككل على الطفو اءكاةيمي لد  أعيال هيية التدريس بكلية 

نتننائج ةراسننات كننل مننا    وتتفننق هننذه النتيجننة منن   نالتربية بالرستاق

ما الجامعات فنني جمينن    ا  كبير، التي أظهرت أن هناك تزايدا   [30]

أنحال العالم في االتجنناه نحننو اسننتعدام التعلننيم عننا بعنند، واسننتعدام 

أعيال هيية التدريس للتعليم عا بعد سنناعدهم علننى الثقننة بننالنفس، 

وااليجابية في العمل، وتطوير مهاراتهم التكنولوجية وتحقيق كفننالة 

كمننا تتفننق   [32]،  [31]التعلم االيجابية والطفو االكاةيمي، وةراسة  

االسننتراتيجيات هذه النتيجة م  اءار النظرية التي يؤكد بعيها أن 

بننأن ارتفنناع مسننتو  القابليننة   النتيجننةوتفسر البا ثة هذه  

الستعدام المناهج والمقررات االلكترونية التي يتم تدريسها للطةا 

عا اريننق االنترننن  أو بننالتعلم عننا بعنند أو بنظننام إةارة الننتعلم  ) 

LMS  رونا ساعد الهييننة التدريسننية ( البةك بوة في ظل جائحة كو

على التحكم الذاتي المعرفي  والتطوير المهني ومواجهة الصعوبات 

و ل المشكةت فنني العمليننة التعليميننة،  والننذي بنندوره سنناعد علننى 

 تحقيق نهوضهم اءكاةيمين 

 تينص الفرس الثاني علننى أننن     الفرا الثاني:التحقق من  نتائج  

( السررتخدا  0.05مسررتوى داللررة )يوجررد تررأثير دال إحصررائيا عنررد 

التقويم الرقمي في ظل جائحة كورونا على الطفرو األكراديمي لردى 

ن وللتحقق مننا هننذا تأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بالرستاق

 (Bootstrapping،) (PLS Algorithmالفننرس تننم  سنناا)

( لدراسننة تننأثير Smart PLS 3باسننتعدام البرنننامج اال صننائي )

قننويم الرقمنني علننى الطفننو اءكنناةيمي، والجنندوال التننالي اسننتعدام الت

 يوض  النتائج:

 الطفو االكاديمي التقويم الرقمي على استخدا  تأثير  (:  2جدول )

 مستوى الداللة قيمة )ت( الخطأ القيمة المتغير التابع  المتغيرات المستقلة

 01ن0 ** 046ن50 017ن0 0.856 األكاديمي الطفو  التقويم الرقمي

 (      0.01** دالة إحصائياً عند مستوى )         

ةاال ا صننائيا عننند   موجننبوجوة تننأثير    يشير إلى, مما  (58ن2ما )

  ( للتقويم الرقمي على الطفو اءكاةيمين01ن0مستو  ةاللة )

قيمننة )ت( للتقننويم يتي  مننا نتننائج الجنندوال السننابق أن  

أكبننر ( وهنني قيمننة 046ن50تسنناوي )  الرقمي على الطفو االكاةيمي

 

 للتقويم الرقمي على الطفو األكاديمي التأثير المباشريوضح  (3شكل )

معامننل التحدينند يمننة  وأن ق  ,(01ن0 عند مستو  ةاللة )ةالة إ صائيا  

2R  مننا ثننمو ،(732ن0سنناوي )ت( الطفو االكنناةيمي)للمتميننر التنناب 

أن قيمننة التننأثير المبانننر السننابق    الشكليتي  ما نتائج  

( وهنني قيمننة 856ن0تسنناوي )  للتقويم الرقمي على الطفو االكاةيمي
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الفعاال للتقويم الرقمي في العملية التعليمية وتحقيق الطفو االكنناةيمي 

  للهيية التدريسيةن

للتقننويم ( 01ن0عند مستو  ةاللة ) تأثير مبانر وةاال إ صائيا    يوجد

 الثننانيالفننرس  قبننوال وبننذلك تحقننق الرقمي على الطفو اءكنناةيمي،

للتقويم الرقمي على الطفننو أن وجوة تأثير    وتر  البا ثة للبحثن

التقننويم الرقمنني هننو أ نند عناصننر قنند يرجنن  إلننى أن  اءكنناةيمي

المنظومة التربوية والتعليمية؛ لما ل  ما عةقة أساسننية تربطنن  منن  

اءهداف الرئيسة لعمليتي التعليم والتعلم، عةوة على كوننن  المعيننار 

مننا الحقيقي لتشعيص موااا القوة واليعف في أي نظننام تعليمنني 

الهييننة التدريسننية علننى تطننوير  وهننذا يسنناعد  تحسين  وتطويرهأجل  

 أةائهم اءكاةيمي وما ثم تحقيق الطفو االكاةيمين

 مناقشة وتفسير نتائج التحقق من الفرا الثاني:

وجننوة تننأثير ةاال ت ظهر نتائج التحقق ما الفننرس الثنناني  

للتقننويم الرقمنني علننى الطفننو ( 01ن0إ صننائيا  عننند مسننتو  ةاللننة )

وتتفق هننذه النتيجننة منن  ن  اءكاةيمي لد  البة كلية التربية بالرستاق

التي أظهرت أن استعدام التمذية الراجعننة   [24]نافي نتائج ةراسة

أثنننال عمليننات التقننويم لنن  عةقننة موجبننة بننالطفو فنني االلكترونيننة 

كاةيمي لد  الطةا المتفننوقيا ةراسننيا الننذيا لننديهم توجنن  نحننو اال

العمل، مقارنننة بأوليننك الننذيا ظهننروا بشننكل أقننل ءنهننم لننم يكونننوا 

ا علننى اسننتجابتهم  مننوجهيا نحننو العمننل لكنننهم كننانوا أكثننر تركيننز 

 العاافيةن

 تعلننى أننن     الثالثينص الفرس    :الثالثالفرا  التحقق من  نتائج  

يوجد تأثير دال إحصائيا الستخدا  التقويم الرقمي فري ظرل جائحرة 

العالقررة بررين التعلرريم عررن بعررد والطفررو كورونررا كمتغيررر معرردل فرري 

ن تاالكاديمي لدى أعضاء هيئة التردريس بكليرة التربيرة بالرسرتاق

 (PLS Algorithmوللتحقنننق منننا هنننذا الفنننرس تنننم  سننناا)

(،Bootstrapping) ( باسننتعدام البرنننامج اال صننائيSmart 

PLS 3 لدراسة تأثير استعدام التقويم الرقمنني كمتميننر معنندال فنني )

التعلننيم عننا بعنند والطفننو اءكنناةيمي، والجنندوال التننالي  العةقننة بننيا

 يوض  النتائج:

كمننا تتفننق هننذه النتيجننة منن  اءاننر النظريننة التنني يؤكنند 

دام أةوات التقننويم الرقمنني فنني بعيننها أن هننناك عةقننة بننيا اسننتع

العمليننة التعليميننة والطفننو االكنناةيمي لنند  أعيننال هييننة التنندريس 

التي أوضننح  النندور ، [24]مؤسسات التربوية ما أهمها ةراسة بال

 

 تأثير استخدا  التقويم الرقمي كمتغير معدل في العالقة بين التعليم عن بعد والطفو األكاديمي (:  3جدول )

 مستوى الداللة قيمة )ت( الخطأ القيمة معدل كمتغير  التقويم الرقميالتأثيرات في ظل وجود 

 517ن0 ** 648ن0 020ن0 0.013 الطفو االكاةيمي      التعليم عا بعد

 (      0.01** دالة إحصائياً عند مستوى )      

     

للتقننويم الرقمنني كمتميننر   وجننوة تننأثيرعنندم  (, مما يدال علننى  05ن0)

كنناةيمين واءنننكاال معدال في العةقة بيا التعليم عا بعد والطفننو اال

 التالية توض  تلك النتائج:

للمتميننر المسننتقل  قيمننة)ت( أنيتينن  مننا نتننائج الجنندوال السننابق 

فنني ظننل   (الطفننو االكنناةيميالمتميننر التنناب  )( على  التعليم عا بعد)

( وهننذه القيمننة 648ن0تسنناوي )  وجوة التقويم الرقمي كمتمير معدال

عننند مسننتو  ةاللننة   ةالننة إ صننائيا  غير  ( وهي قيمة  96ن1ما )  أقل
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 تأثير التقويم الرقمي كمتغير معدل في العالقة بين التعليم عن بعد والطفو االكاديمي قيمة ( يوضح 4شكل )

، مننا أهميننة التقننويم  [25]ينن كما تعتلف م  ما أنننار إلبالجامعات، 

 التعليم عا بعد والطفو اءكاةيمينالرقمي كمؤثر في العةقة بيا 

قيمة تأثير التعلننيم عننا   يتي  ما نتائج الشكل السابق أن

بعد على الطفو االكاةيمي فنني ظننل وجننوة التقننويم الرقمنني كمتميننر 

 وهي قيمة (  020ن0(، وخطأ القياس يساوي )013ن0معدال تساوي )

 وجننوة تننأثير ةاال إ صننائياعنندم  مما يشننير إلننى    ،ةالة إ صائيا  غير  

في العةقة بيا التعليم عا بعد والطفننو   كمتمير معدال  للتقويم الرقمي

 للبحثن الثالثتحقق الفرس لم ين وبذلك االكاةيمي

العةقننة أن هذه النتيجننة قنند ترجنن  إلننى أن    وتر  البا ثة

بيا التعليم عا بعد والطفو االكاةيمي قيمتهننا مرتفعننة جنندا فنني ظننل 

عدم استعدام التقويم الرقمي كمتمير معدال، مما أة  إلى عدم وجوة 

علننيم عننا بعنند للتقويم الرقمي كمتمير معدال في العةقة بننيا التتأثير  

 والطفو اءكاةيمين
 مناقشة وتفسير نتائج التحقق من الفرا الثالث:

التعلريم عرن ال تختلف العالقرة برين على أن       الراب ينص الفرس  

لدى اعضاء  اناث( –باختالف النوع ) ذكور    بعد والطفو االكاديمي

 ن وللتحقق ما هننذا الفننرس هيئة التدريس بكلية التربية بالرستاق

برنننامج  اسننتعدامب Multi- Group analysis(MGAتم  ساا)

(Smart PLS 3):والجدوال التالي يوض  النتائج ، 

عنندم وجننوة تننأثير ت ظهر نتائج التحقق ما الفرس الثالث  

ةاال إ صائيا الستعدام التقويم الرقمي كمتمير معدال في العةقة بيا 

 [19] هننذه النتيجننة منن  وتعتلف نوالطفو االكاةيميالتعليم عا بعد 

التطننوير المننؤثرة فنني  أةوات التقويم الرقميالذي  دة مجموعة ما 

المهننني والتنني تحقننق الطفننو االكنناةيمي ءعيننال هييننة التنندريس 

 

 

 (: نتائج دراسة تأثير النوع في العالقة بين التعليم عن بعد والطفو األكاديمي 4جدول)

 مستوى الداللة قيمة )ت( الخطأ القيمة معدلتأثيرات في ظل وجود النوع كمتغير ال

 000ن0 ** 950ن18 039ن0 740ن0 التعليم عا بعد       الطفو االكاةيمي

                  .(0.01** دالة إحصائياً عند مستوى )              

يوجنند تننأثير ةاال ا صننائيا عننند مسننتو  ( مما يدال على أننن   01ن0)

للنننوع فنني العةقننة بننيا التعلننيم عننا بعنند والطفننو ) 01ن0ةاللننة )

 .اءكاةيمي

ما الجدوال السابق أن قيمة تأثير التعليم عننا بعنند فنني الطفننو يتي   

قيمة مرتفعة ، كمننا أن قيمننة )ت( ( وهي  740ن0االكاةيمي يساوي )

وهنني قيمننة ةالننة إ صننائيا عننند مسننتو  ةاللننة  )950ن18تسنناوي )
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 التعليم عن بعد والطفو األكاديميالنوع في العالقة بين اتجاه تأثير (: نتائج دراسة 5جدول)

 مستوى الداللة قيمة)ت( الخطأ قيمة التأثير  المتغيرات

 000ن0 ** 23ن22 881ن0 772ن0 الذكور

 342ن0 950ن0 035ن0 837ن0- االناث

 (,                 0.01** دالة إحصائياً عند مستوى )              

أن قيمة تأثير الذكور في   يتي  ما نتائج الجدوال السابق  :االستنتاجات

( 772ن0العةقة بننيا التعلننيم عننا بعنند والطفننو االكنناةيمي يسنناوي )

أن  يوجد تأثير موجننب للننذكور فنني   وهي قيمة موجبة مما يدال على

التعلننيم عننا بعنند والطفننو االكنناةيمي، وأن قيمننة )ت( العةقننة بننيا 

( وهنني قيمننة ةالننة إ صننائيا عننند مسننتو  ةاللننة 23ن22تسنناوي )

مما يدال علننى أننن  يوجنند تننأثير موجننب ةاال إ صننائيا عننند   (01ن0)

( للننذكور فنني العةقننة بننيا التعلننيم عننا بعنند 01ن0مسننتو  ةاللننة )

التنندريس بكليننة التربيننة  والطفننو اءكنناةيمي لنند  أعيننال هييننة

كما يتي  ما نتائج الجدوال السابق أن قيمة )ت( تساوي ن  بالرستاق

ينندال علننى أننن  ال يوجنند  ( وهي قيمة غير ةالة إ صائيا مما950ن0)

تأثير ةاال إ صائيا لإلناث في العةقة بننيا التعلننيم عننا بعنند والطفننو 

ن وهننذا اءكاةيمي لد  أعيال هيية التدريس بكلية التربية بالرسننتاق

 التعليم عا بعنند والطفننو اءكنناةيمييدال على أن  تعتلف العةقة بيا  

لننم يتحقننق وبننذلك    نلصال  الننذكور  اناث(  –باختةف النوع ) ذكور  

 للبحثن الراب الفرس  

ويمكا في ضول مننا توصننل إلينن  البحننث مننا نتننائج اقتننراح بعننض 

 الموضوعات البحثية مثل:

 إجرال ةراسة تجريبيننة لمعرفننة فاعليننة برنننامج إرننناةي -

لتنمينننة النهنننوس  قنننائم علنننى بيينننة النننتعلم االفتراضنننية

 المهني لد  أساتذة الجامعاتناءكاةيمي والصموة 

جرال ةراسات  وال العةقننة بننيا تنننوع أسنناليب التقننويم إ -

الرقمي في المقررات الدراسية وتنميننة مهننارات التفكيننر 

 فوق المعرفين

كننل مننا التقننويم إجرال مزيد ما الدراسات  ننوال عةقننة   -

النفسننية   بالسننمات والعصننائصالرقمي والتعليم عا بعنند  

وفاعليننة الننذات مثننل مفهننوم الننذات، وتقنندير الننذات، 

 االبداعيةن                    

 المراجع
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