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Abstract

The study aims to identify the extent of using online learning in developing
students' skills in light of the knowledge-based economy requirements from the
perspective of Islamic education teachers and post-basic education students in
Al Batinah South Governorate. The study sample consisted of 80 male and
female Islamic education teachers, and 400 male and female post-basic
education students. In order to achieve the study objectives, a survey was
applied on a sample of 80 male and female Islamic education teachers. A group
of arbitrators verified the validity of the content. The stability factor reached
(0, 89). In addition, a survey was conducted on a sample of 400 male and female
post-basic education students, and the stability factor was 0.84. The study
results revealed that the degree of the impact of using online learning in
developing students' skills in light of the knowledge-based economy
requirements came largely on all of the survey’s categories and the overall score
from the perspective of Islamic education teachers and post-basic education
students. The categories of information technology and communication skills
and thinking skills were in the first and second ranks respectively from the
perspective of the study sample. The study results also showed that there were
no statistically significant differences in the responses of Islamic education
teachers in all of the survey’s categories and the overall score of the gender
variable. There were also no statistically significant differences in the
responses of students in all of the survey’s categories and the overall score of
the classroom variable. On the other hand, the results revealed that there were
statistically significant differences in the gender variable in favor of females.
The results were discussed in light of the theoretical framework, and the results
of previous studies. The study concluded with a set of recommendations and
proposal.
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ملخص البحث هدفت الدراسة إىل معرفة مدى استخدام التعلم اإللكرتوين يف تنمية مهارات الطلبة يف
ضوء متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة من وجهة نظر معلمي الرتبية اإلسالمية
وطلبة التعليم ما بعد األساسي .تكونت عينة الدراسة من  80معلما ومعلمة ملادة
الرتبية اإلسالمية ،و 400طالبًا وطالبة يف مرحلة التعليم ما بعد األساسي يف حمافظة

جنوب الباطنة .ولتحقيق أهداف الدراسة طبقت استبانة على عينة من معلمي مادة
الرتبية اإلسالمية بلغت  80معلما ومعلمة ،مت التحقق من صدق حمتواها بعرضها على
جمموعة من احملكمني .وأما معامل ثباهتا فبلغ  ،0,89كما طبقت استبانة على عينة
من طلبة مرحلة التعليم ما بعد األساسي بلغت  400طالبًا وطالبة ،وحسب معامل

الثبات فبلغ  .0,84وقد أسفرت نتائج الدراسة على أن درجة أثر استخدام التعلم
اإللكرتوين يف تنمية مهارات الطلبة يف ضوء متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة
جاءت بدرجة كبية على مجيع حماور االستبانة ،والدرجة الكلية من من وجهة نظر
معلمي الرتبية اإلسالمية وطلبة التعليم ما بعد األساسي ،كما جاء حمورا مهارات تقانة
املعلومات واالتصاالت ومهارات التفكي يف املرتبتني األوىل والثانية على الرتتيب من
وجهة نظر عينة الدراسة .كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا
يف استجاابت معلمي الرتبية اإلسالمية يف مجيع حماور االستبانة والدرجة الكلية ملتغي
النوع ،وأشارت النتائج أيضا إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف استجاابت الطلبة
يف مجيع حماور االستبانة والدرجة الكلية ملتغي الصف الدراسي ،بينما كانت الفروق
دالة إحصائيا يف متغي النوع لصاحل اإلانث .ونوقشت النتائج يف ضوء اإلطار النظري،
ونتائج الدراسات السابقة ،وخلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات واملقرتحات.
الكلمات املفتاحية :اإللكرتوين ،التعلم ،الطلبة ،املهارات ،الرتبية.
مقدمة

لقد ابت االعتماد الكبي على عائدات النفط موضع نقاش مستفيض يف معظم الدول املنتجة للنفط ،مبا يف

ذلك سلطنة عمان ،وتعود األسباب الرئيسة لذلك النقاش إىل االخنفاض التدرجيي يف إنتاج النفط ،وتضاؤل
احتياطاته ،والتقلبات يف أسعاره ،وارتفاع معدالت النمو السكاين يف كثي من هذه البلدان ،األمر الذي حيتم
إجياد بدائل تنموية سريعة وواقعية تليب حتدايت املرحلة .يف ضوء ذلك تنبهت بعض الدول املعتمدة بشكل
كبي على الثروات املتجددة يف اقتصادايهتا على هذا اجلانب ،وشرعت يف إجياد بدائل اقتصادية مناسبة،
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ولعل أكثرها واقعية كان االقتصاد القائم على املعرفة .وقد كانت سلطنة عمان من بني هذه الدول اليت سعت
إىل وضع اسرتاتيجيات اقتصادية تسعى لتنويع مصادر االقتصاد (الرحيب.)2012 ،
إن التنمية احلالية ابلعامل املتطور تقوم على املعرفة ،متضمنة النظرايت واألفكار واملعلومات والصور
اليت تشكل األساس يف منو اجملتمعات احلديثة وتطورها ،وتطور االقتصاد القائم على املعرفة؛ اللذان يتوقفان
على تربية العقل اإلنساين ،ابع تباره أساس تكليف اإلنسان ومتيزه عن غيه من املخلوقات ،وبغيابه تتوقف
قدرته عن التفكي واالستخدام األفضل للمعرفة (مدكور.)2009 ،
وال بد من التنبيه هنا إىل أن املع رفة املقصودة ال تقتصر على أهنا جممل احلقائق اليت يتوصل إليها
وعما حييط به فحسب ،وليست جمرد تراكم معلومات ،ولكن هي
يكوهنا عن ذاته ّ
اإلنسان ،أو املدارك اليت ّ
جمموعة متتالية من عمليات البحث والتقصي والتحليل والنقد؛ إلنتاج أدوات وأفكار جديدة ،توظّف وتطبّق؛
إلحداث تغييات إجيابية لصاحل اإلنسان ،تنمي قدراته ،وتوسع خياراته (مؤشر املعرفة العريب.)2015 ،
ومن خال ل ما سبق؛ تظهر مدى قوة أتثي املعرفة ،ومدى هيمنتها وغلبتها يف جعل هذا العصر
يؤمن أبمهيتها ،وأمهية التكنولوجيا واملعلومات ،وأثرمها املباشر يف االقتصاد والتنمية ،ويؤمن كذلك أبمهية رأس

فاعال يقوم
بديال ً
املال البشري؛ وهذا ما حدا بكثي من الدول عامليًا وعربيًا إىل االهتمام ابملعرفة ،وجعلها ً
عليها اقتصادها ،وجعل االقتصاد القائم على املعرفة-الذي عرفته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD,
) 1996على أنه "االقتصاد الذي يعتمد بشكل مباشر على إنتاج املعرفة وتوزيعها واستخدامها"-من أولوايت
اهتمامها وأساسيات رفدها وتعزيزها له ،ويرى عفونة ( )2011على أنه "االقتصاد القائم على االستثمار يف
رأس املال الفكري ،من خالل تطوير منظومة التعليم والتدريب وإصالحها ،والبحث والتطوير ،يف بيئة تقانة
معلوماتية ،توظف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتدعم وتشجع اكتساب ونشر املعرفة وإنتاجها ،يف
ظل نظام حمكم من التقومي واملساءلة واملشاركة اجملتمعية".
ويتميز االقتصاد القائم على املعرفة أبنه اقتصاد رقمي ،مرتبط ابلتقانة الرقمية ،املساعدة على توسيع
كل من خصائص سوق العمل والقوى العاملة؛ فقد حلّت
ونقل وختزين املعلومات ومعاجلتها ،كما يتميز بتغي ّ
ثورة املعرفة ورأس املال البشري حمل رأس املال ،وأصبحت القوى العاملة تتمتع مبهارات وقدرات متميزة ،إضافة
إىل متلكها ملهارة التمكن من التقانة املعلوماتية .كما يتميز أيضا مبستوايت عالية من االستثمارات يف التعليم
والتدريب ،والبحث العلمي والربجميات ،ونظم املعلومات ،والتقانة الرقمية احلديثة ،ويتميز نظام اإلنتاج يف هذا
االقتصاد ابلسرعة والقدرة على االبتكار اجلديد لألفكار ،وابتكار تقاانت ومنتجات ألنواع جديدة ،كما
يتميز ابزدايد عوائده؛ وذلك ألن أصوله اإلنتاجية (املعرفة) تزداد وتتضاعف كلما ازداد مستخدموها (األمحد،
2012؛ علي.)2011 ،
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وتكمن أمهية االقتصاد القائم على املعرفة يف أنه أصبح أداة رئيسة تقود العامل إىل مزيد من القوة،
وإىل مزيد من التقدم ،فاملعرفة تع ّد مسة أساسية القتصاد القرن احلادي والعشرين ،وتُعد العنصر األساس ليس
يف تنمية الصناعة واستدامتها فحسب ،وإمنا يف تطور قطاعات اإلنتاج واخلدمات كافة (عفونة.)2011 ،
والنظام التعليمي -كما يتضح -ليس مبنأى عن ثورة االقتصاد القائم على املعرفة ،وأتثياهتا ،بل يعد
أتثرا بعصر االقتصاد القائم على املعرفة؛ ذلك ألنه موقع تلقي املعارف ،ومنوها ،وحتليلها،
من أكثر امليادين ً
والربط بينها وبني تطبيقاهتا املختلفة (األمحد .)2012 ،ويشي ويرب ( )Weber, 2011أنه كما يبدو من
خمطط البنك الدويل ملرتكزات االقتصاد القائم على املعرفة املتمثلة يف االقتصاد والنظام املؤسسي ،والتعليم
أخيا نظام االبتكار؛ فإن التعليم هنا يف هذا املخطط ال تكمن
واملهارات ،والبىن املعلوماتية واالتصالية ،و ً

أمهيته يف أنه ميثل الركيزة الثانية فحسب ،بل يف اعتباره حمرًكا أساسيًا للركيزة الرابعة أال وهي االبتكار؛ ذلك
ألن املؤسسات التعليمية هي -يف كثي من األحيان -مصدر البتكار التكنولوجيا اجلديدة؛ وبراءات االخرتاع،
واألفكار اجلديدة.
ومن هنا ،تتضح أمهية االقتصاد القائم على املعرفة ،ودوره يف حتقيق التنمية الشاملة ،كما يربز الدور
دما لألمام .لذا أصبح من الالزم على الدول إعادة
احملوري الذي يلعبه التعليم يف دعم هذا االقتصاد ،ودفعه قُ ً
النظر يف سياساهتا ونظمها التعليمية ،والسعي احلثيث من أجل تطويرها وحتسينها ،متاشيًا مع احلراك املعريف
والفكري واالقتصادي واالجتماعي الذي يعيشه العامل ،وهذا ما أكدته الندوة الوطنية :التعليم يف سلطنة عمان
الطريق إىل املستقبل ( ،)2014وما أكد عليه عفونة ( )2011من ضرورة إصالح النظام التعليمي؛ حيث
أن املدارس واجلامعات هي اليت ستقرر مستقبلنا .وال يعد من املبالغة القول أن التحول حنو االقتصاد القائم
على املعرفة جيب أن ينطلق من إصالح النظام التعليمي بشكل عام واملدرسة بشكل خاص.
ومبا أننا نعيش يف عصر يزخر بقوة االندفاع والتقدم واإلبداع ،حيث تكمن سبل النجاح يف القدرة
على فهم املعرفة واألفكا ر اجلديدة وتطبيقها ،ومبا ان التغيات يف جمال التكنولوجيا واالقتصاد تسي خبطوات
متالحقة ،كان البد على كل جمتمع من حتديث مهارات أفراده ومعارفهم بشكل مستمر ليتسىن هلم مواكبة
التطورات.
لذلك بدأت دول العامل ابالهتمام املتزايد ابملعلوماتية واالستغالل األمثل للتكنولوجيا من خالل توفي
بيئة تعليمية تفاعلية جتذب اهتمام األفراد يف عصر يتميز ابلتطور املتسارع والتغي املستمر ،حيث أصبح
توظيف تق انة املعلومات واإلنرتنت يف التعليم من أهم مؤشرات حتول اجملتمع إىل جمتمع معلومايت؛ ألنه يسهم
بشكل مباشر يف زايدة كفاءة نظم التعليم وفاعليتها ،ويف نشر الوعي املعلومايت ،وابلتايل يف بناء رأس املال
البشري الذي تنشده اجملتمعات يف العصر احلايل (الشامسي .)2011 ،ونتيجة للتطور السريع واملذهل
لتكنولوجيا املعلومات ،واستخدام شبكة املعلومات العاملية ظهر منوذج التعلم اإللكرتوين  E-Learningالذي
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ي َعد من االجتاهات احلديثة يف منظومة التعليم ،فهو يعتمد على التعلم بواسطة تكنولوجيا اإلنرتنت؛ ألنه ينشر
احملتوى عرب اإلنرتنت ،من خالل وسائط إلكرتونية حديثة (استيتية وسرحان.)2007 ،
ويُ ِّّ
عرف اخلان ( )2005التعلم اإللكرتوين أبنه "طريقة إبداعية لتقدمي بيئة تفاعلية متمركزة حول
ي وقت ،ابستعمال خصائص
ي مكان ،وأ ّ
ألي فرد ،ويف أ ّ
املتعلمني ،ومصممة مسبقاً بشكل جيد ،وميسرة ّ
ومصادر اإلنرتنت والتقانة الرقمية ابلتطابق مع مبادئ التصميم التعليمي املناسبة لبيئة التعلم املفتوحة ،واملرنة،

واملوزعة" ،ويتميز التعلم اإللكرتوين بتقدمي املادة العلمية بطريقة شائقة ،ويوفر مصادر متعددة للمعلومات على
شبكة اإلنرتنت ،وينمي مهارات املعلمني واملتعلمني يف استخدام تقاانت التعليم ،ويساعد املتعلمني على
التعل م حسب قدراهتم وإمكاانهتم ،كذلك استطاع أن حيل مشكلة ازدحام الفصول الدراسية أبعداد املتعلمني،
والتغلب على عيوب التعليم املعتاد (عبد احلميد.)2005 ،
جيال يرتعرع يف ظل التكنولوجيا واإلنرتنت ،مما أدى إىل تطوير مهارات
إن التعلم اإللكرتوين أنشأ ً
الطلبة يف جمال التحليل واملناقشة والتفكي والعمل اجلماعي ،كما أدى إىل التأكيد على التعلم الذايت املستمر،
هذا ابإلضافة إىل تنمية القدرة على الفهم والربط والتحليل واحلصول على املعرفة ،واملشاركة فيها ،واستخدامها،
وتوظيفها؛ من أجل حتسني اجلودة يف احلياة جبميع اجملاالت ،من خالل االستفادة من اخلدمات املعلوماتية
املتطورة (مؤمتن.)2004 ،
ويؤكد كيفيال ( )Kefela, 2010أن املعرفة والتكنولوجيا أصبحا ميثالن أساس االقتصاد العاملي؛
عماال مهرة
فاجملتمعات املتقدمة هي اليت تشجع شعوهبا على تطوير مهاراهتم وكفاءاهتم ،من أجل أن يكونوا ً
ورواد أعمال ومبدعني ،ولذلك جيب على صانعي السياسات اليوم أن يركزوا على نقاط القوة الكامنة يف
بلدهم؛ وذلك من خالل االستثمار املثايل يف التعليم والتكنولوجيا واجلودة املؤسسية.
ونظرا للدور الكبي الذي تلعبه التكنولوجيا يف تطوير عملية التعلم والتعليم ،أخذت املؤسسات
ً

التعليمية املختلفة على عاتقها تعليم الطلبة وتدريبهم على كيفية توظيف ما جاءت به التكنولوجيا يف املواقف
التعليمية التعلمية ،و تزويدهم ابملهارات اليت تؤهلهم ملواكبة التطورات حبيث يكون الطالب مع ّدا لتحمل
وقادرا على تطبيقها والتعامل
املسؤولية واختاذ القرارات ،ومتمكنا من املعرفة ومن مهارات البحث العلمي ً

معها ،وتوظيفها يف إدارة املعلومات وتبادهلا واستثمارها ،وتوظيفها يف إدارة املعلومات وتبادهلا واستثمارها
تكنولوجيا على النحو الذي يساعد يف حتسني املخرجات التعليمية (احليلة.)2011 ،
كما أن امتالك الطلبة هلذه املهارات متكنهم من توظيفها بشكل صحيح يف سوق العمل ،ممّا
يساعدهم يف احلصول على خمرجات تعليمية صحيحة ،تساهم يف عملية التطور ومواكبة العصر ،وتُسهم يف

منو شخصيتهم وزايدة تفاعلهم مع جمتمعهم والتكيف معه ،كما تسهم أيضا يف إعدادهم ملواجهة التحدايت
املستقبلية ،وتساعدهم على االبتكار واإلبداع واملشاركة يف احلياة املدنية بفاعلية ،وجتعلهم قادرين على مواجهة
حتدايت العصر ومواكبة التطورات التكنولوجية املتالحقة (.)Kay, 2009
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ابإلضافة إىل إسهامها يف تنمية اإلحساس ابملسؤولية لدى الفرد ،والقدرة على التكيف ،والتوجيه
الذايت ،واملسؤولية االجتماعية ،وحتديد املشكالت وحلها ،واكتساب املهارات الشخصية والتعاونية ،والقدرة
على التفكي الناقد واإلبداعي ،والتطلع الفكري ومهارات االتصال (Solbrekke & Sugrue, 2014 ; Elder,
).2005
إن التعليم حمرك للنمو االقتصادي ،وقد تعاظم هذا النمو بعد دمج التقانة يف التعليم ،إذ متكن من
فضال عن احتفاظه
حتقيق أثر أكرب من أتثي رأس املال املادي ،ويف دفع عجلة االقتصاد القائم على املعرفةً ،
بدوره الرائد يف بناء األجيال ،وهذا ما أكدت عليه نتائج الدراسات السابقة عن ضرورة تنمية الطلبة ملهارات
العصر ،واليت تُعد كمتطلبات االقتصاد القائم على املعرفة ومهاراته ،ومن هذه الدراسات ،دراسة أبو صعيليك

والوريكات ( )2017واليت هدفت إىل معرفة درجة امتالك طلبة كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة األردنية
للمهارات التكنولوجية املتضمنة يف االقتصاد املعريف ،ومعرفة مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة
امتالك الطلبة للمهارات التكنولوجية تعزى ملتغيات النوع والعمر واملؤهل العلمي ،تكونت عينة الدراسة من
 400طالبًا وطالبة اختيت ابلطريقة العشوائية الطبقية .ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتطوير استبانة

لقياس درجة امتالك الطلبة للمهارات التكنولوجية ،حيث تكونت من  60فقرة موزعة على  5جماالت.
وتوصلت الدراسة إىل أن درجة امتالك طلبة كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة األردنية للمهارات
التكنولوجية املتضمنة يف االقتصاد املعريف كانت متوسطة ،وأيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

تعزى للجنس يف مجيع املهارات ،ابستثناء مهارة التفكي حيث جاءت الفروق لصاحل الذكور ،وعدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية تعزى للعمر يف مجيع املهارات ابستثناء مهارة معرفة املهارات احلاسوبية األساسية
واملهارات التطبيقية حيث جاءت الفروق لصاحل الفئة العمرية ( ،)30-24وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى للمؤهل العلمي يف مجيع املهارات ،ابستثناء معرفة املهارات احلاسوبية ومهارة البحث وجاءت
الفروق لصاحل الدراسات العليا.
يف حني هدفت دراسة سليمان والعاتكي ( )2017إىل حتديد توافر مهارات االقتصاد القائم على
تعرف
املعرفة لدى طلبة السنة الرابعة يف كلية الرتبية جبامعة دمشق ،وكلية الرتبية الرابعة ابلقنيطرةً ،
فضال عن ّ

على االختالف يف آراء الطلبة فيما يتعلق بتحديدهم لدرجة توافر مهارات االقتصاد املعريف لديهم تبعاً ملتغيات
مكان الكلية والنوع ونوع الشهادة الثانوية .تكونت عينة الدراسة من  200طالب وطالبة يف كلية الرتبية
جبامعة دمشق ،و 80طالبا وطالبة من كلية الرتبية ابلقنيطرة .ولتحقيق اهداف الدراسة أُعدت استبانة مكونة
من  68عبارة موزعة على مثان حماور متثل مهارات االقتصاد القائم على املعرفة اليت جيب توافرها على عينة

الدراسة وهي :التفكي الناقد ،والتفكي اإلبداعي ،والتعلم الذايت ،وحل املشكالت ،وتطبيق املعرفة ،والعمل
ضمن الفريق ،والتواصل ،واستخدام التكنولوجيا .وأشارت النتائج إىل أن درجة توافر مهارات االقتصاد القائم
على املعرفة لدى الطلبة كانت بدرجة متوسطة ،ووجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات درجات السنة
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الرابعة فيما يتعلق آبرائهم يف توافر مهارات االقتصاد القائم على املعرفة تبعا ملتغي املكان والنوع ،يف حني
كانت الفروق دالة إحصائيا ابلنسبة ملتغي الشهادة لصاحل القسم العلمي.
وهدفت دراسة الزيودي ( )2012إىل قياس دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملشروع تطوير
التعليم حنو االقتصاد املعريف يف تنمية املهارات احلياتية لطلبة املدارس احلكومية األردنية .تكونت عينة الدراسة
من  1019طالبًا وطالبة اختيوا ابلطريقة العشوائية العنقودية .ولتحقيق هداف الدراسة صممت استبانة
مكونة من  36عبارة تقيس  8جماالت متثل املهارات احلياتية للطلبة املتضمنة يف مشروع تطوير التعليم حنو
االقتصاد املعريف .وأظهرت نتائج الدراسة أن دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنمية املهارات احلياتية
لطلبة املدارس احلكومية األردنية كانت بدرجة عالية.

ويف دراسة قام هبا بالمب وزامفي ( (Plumb & Zamfir, 2011حول منوذج حمتمل لتطوير مهارات
الطلبة يف اجملتمع املعريف ،هدفت إىل التعرف على مهارات الطلبة اليت حيتاجوهنا للمجتمع املعريف ،وكيفية
تطويرها ،وإىل طرح منوذج حمتمل للتدريس والتعليم املتمثل يف نظرية اجللسة التعليمية املتعددة ،وذلك من
أجل تطوير مهارات التفكي النقدي واإلبداعي لدى الطلبة ،وقد أجريت هذه الدراسة على طلبة اجلامعة يف
السنة الثالثة ،وأعضاء اهليئة التدريسية يف أكادميية بوخارست للدراسات االقتصادية ،حيث يقوم احملاضر
ابختيار عنوان نقاش ،ث بعد ذلك تقسم التمارين على ثالثة حلق للنقاش ،ويف هناية النقاش الثالث يوزع
استبانة للكشف عن وجهات نظر الطلبة فيما يتعلق مبعرفة الطريقة املتبعة ،وقد اعتمدت نتائج هذه الدراسة
على وجهات نظر الطلبة بدجمها مبالحظة الباحثني ،وكان من أبرز ما توصلت إليه الدراسة أن النموذج املتبع
انجحا إذا كان تركيزه على التفكي اإلبداعي املستجيب حلاجات الطلبة يف
لتطوير مهارات الطلبة كان ً
اجملتمع املعريف االقتصادي.
وأجرى العبدلالت ( )2009دراسة هدفت إىل التعرف على درجة امتالك طلبة املرحلة الثانوية يف
األردن للمهارات التكنولوجية الالزمة لتعلم مناهج الدراسات االجتماعية املطورة حنو االقتصاد املعريف ،تكونت
عينة الدراسة من  535طالبًا وطالبة يف املرحلة الثانوية يف األردن .ولتحقيق اهداف الدراسة صممت استبانة
مكونة من  75عبارة موزعة يف سبعة حماور أساسية ،وأشارت نتائج الدراسة أن امتالك الطلبة للمهارات
التكنولوجية الالزمة لتعلم مناهج الدراسات االجتماعية جاءت بدرجة متوسطة ،وأن أكثرها درجة امتالك
كانت مهارة استخدام الشبكات العاملية للمعلومات والشبكة احمللية يف املدرسة ،وأقلها كانت املهارات
املتعلقة بنظم املعلومات اجلغرافية.
وأجرى هينمان وليفينر ( )Hennemann & Liefiner, 2010دراسة مسحية هدفت إىل إجياد
معلومات عن العالقة بني التعليم اجلامعي وسوق العمل يف ظل االقتصاد املعريف ،وذلك عن طريق الكشف
عن املعارف واملهارات والكفاايت اليت اكتسبها الطلبة يف اجلامعة ،ومتت عملية مجع البياانت عن طريق
استبانة وزعت على  257طالبًا وطالبة من خرجيي اجلغرافيا ،وأظهرت نتائج الدراسة عدم التوافق بني املهارات
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واملعارف املكتسبة والكفاءات املطلوبة من اخلرجيني ،والعمل على تزويد اخلرجيني ابملهارات واملعارف اليت
تساعدهم يف بناء مستقبلهم ،كما وأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق يف النتائج تعزى ملتغي اجلنس.
وأجرى ماكسويل وماكفارلني وسكوت ووليامسون & (Maxwell, Macfarlane, Scott
) ،Williamson, 2009دراسة هدفت إىل تقصي مهارات اخلرجيني من طالب الدراسات العليا ،وذلك يف
حماولة لتضييق الفجوة يف املهارات اليت ميتلكها اخلرجيون واملهارات املقدمة من قبل اخلرجيني .ومتت عملية
مجع البياانت عن طريق االستبانة واملقابلة على عينة بلغت  100طالب من اخلرجيني ،وأظهرت النتائج أن
مهارات االتصال ومهارة حل املشكالت من املهارات اليت احتلت املراتب األوىل اليت جيب على اخلريج
امتالكها.
وأجرى شيفلر ولوجان ) (Scheffler & Logan, 1999دراسة مسحية هدفت إىل التعرف على
الكفاايت التكنولوجية الالزمة للطلبة اخلرجيني .مت مجع البياانت عن طريق استبانة اشتملت على جمموعة من
الكفاايت التكنولوجية ،وطبقت على عينة مكونة من  110من املشرفني ،و 65من الطلبة اخلرجيني ،وكان
من أبرز نتائج الدراسة أن أهم الكفاايت الالزمة للطلبة هي :الطباعة واالنرتنت واستخدام االختبارات
احملوسبة ،يف حني أن  %75من إجاابت الطلبة كانت لكفاايت مثل التعلم عن بعد والقدرة على تقدمي
مواد حموسبة.
وإبمعان النظر يف املهارات اليت يتطلبها االقتصاد القائم على املعرفة واليت يسعى يف إكساهبا للطلبة،
واليت أشار إليها الصايف ودبور وقارة ( )2011وهي مهارات التفكي ومهارات االتصال ومهارات العمل
اجلماعي ومهارات فوق املعرفية ومهارات التفكي اإلبداعي ومهارات حل املشكالت ،وهي ما يسعى التعلم
اإللكرتوين لتنميتها لدى الطلبة.
إشكالية الدراسة وأسئلتها

تتمثل رؤية االسرتاتيجية الوطنية للتعليم يف سلطنة عمان  2040يف بناء موارد بشرية متتلك املهارات الالزمة
للعمل واحلياة مما ميكنها من العيش منتجة يف عامل املعرفة املتجددة ،ومؤهلة للتكيف مع متغيات العصر،
وحمافظة على هويتها الوطنية وقيمها األصيلة ،وقادرة على اإلسهام يف رقي احلضارة اإلنسانية (جملس التعليم،
جهودا حثيثة للرقي ابلتعليم ،كما تسعى إىل
 .)2014وانطالقًا من هذه الرؤية تبذل وزارة الرتبية والتعليم
ً
االهتمام والرتكيز على الكفاايت األساسية اليت ينبغي أن يكتسبها املتعلم ،ومهارات القرن احلادي والعشرين.
عالوة على ذلك؛ وكما أشار الظنحاين ( )2017فإن العصر احلايل يستلزم مهارات البد من تنميتها
للمتعلم ،وكذلك يستلزم التفكي يف أدوار جديدة يكون فيها املتعلم حمور العملية التعليمية ،يقرأ ويشارك وحيلل
ويؤيد وينتج ويعارض ويبدع معرفة جديدة.
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ومتاشيًا مع متطلبات هذا العصر املتجددة ،وظهور التعلم اإللكرتوين ،والدور املهم الذي يقوم به قطاع

التعليم يف دعم االقتصاد القائم على املعرفة ،وتنمية املهارات اليت يتطلبها هذا االقتصاد ،ابتت احلاجة ملحة
تدعيما ملتطلبات االقتصاد القائم
ملعرفة دور التعلم اإللكرتوين يف تنمية مهارات طلبة التعليم ما بعد األساسي ً
على املعرفة .لذلك سعت الدراسة احلالية إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما مدى استخدام التعلم اإللكرتوين يف تنمية مهارات الطلبة يف ضوء متطلبات االقتصاد القائم على
املعرفة من وجهة نظر معلمي الرتبية اإلسالمية وطلبة التعليم ما بعد األساسي يف حمافظة جنوب الباطنة؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى استخدام التعلم اإللكرتوين يف تنمية مهارات الطلبة يف
ضوء متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرتبية اإلسالمية ملرحلة
تبعا ملتغي النوع (معلم ،ومعلمة)؟
التعليم ما بعد األساسي ً
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى استخدام التعلم اإللكرتوين يف تنمية مهارات الطلبة يف
تبعا ملتغيي النوع والصف؟
ضوء متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة من وجهة نظرهم ً
أهداف الدراسة

هدفت الدراسة احلالية إىل ما أييت:

• معرفة مدى استخدام التعلم اإللكرتوين يف تنمية مهارات الطلبة يف ضوء متطلبات االقتصاد القائم على
املعرفة من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرتبية اإلسالمية يف مرحلة التعليم ما بعد األساسي يف حمافظة
جنوب الباطنة؟
• معرفة مدى استخدام التعلم اإللكرتوين يف تنمية مهارات الطلبة يف ضوء متطلبات االقتصاد القائم على
املعرفة من وجهة نظر الطلبة يف مرحلة التعليم ما بعد األساسي.
أمهية الدراسة
يتوقع أن تسهم هذه الدراسة يف حتقيق اآليت:
موضوعا من
• توجيه عناية الباحثني ملوضوع االقتصاد القائم على معرفة ،حيث أن جمال الدراسة يتناول
ً
أهم املوضوعات اليت هتتم هبا الساحات الرتبوية واالقتصادية يف الوقت احلايل ،ابإلضافة إىل أن مبادئه
ما زالت غي واضحة لشرحية واسعة من قطاع املعلمني .لذلك يتوقع أن يضيف معرفة جديدة من خالل
ما حتتويه هذه الدراسة من أدب تربوي يتعلق ابالقتصاد القائم على املعرفة.
• معرفة مهارات التعلم اإللكرتوين الذي خيدم متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة.
• التعرف على وجهات نظر الطلبة واملعلمني يف مدى استخدام التعلم اإللكرتوين يف تنمية مهارات الطلبة،
ومن ث حتديد اخلطط التنموية الالزمة لبناء هذه املهارات وتعزيزها مبؤسسات التعليم يف سلطنة عمان.
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• تسهم يف إثراء املكتبة العربية جبملة من التوصيات والنتائج اليت تعد منطلقا للعديد من البحوث
والدراسات الرتبوية اليت تتناول جمال االقتصاد القائم على املعرفة.
• قد تسهم نتائج الدراسة احلالية يف فتح جماالت حبثية أخرى أمام الباحثني تتعلق ابالسرتاتيجيات التعليمية
املتمثلة يف كيفية إكساب الطلبة ملهارات وفق متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة.
مصطلحات الدراسة
عرفه رمضان ( )2015على أنه "اقتصاد يرتكز على انتاج ونشر املعرفة
االقتصاد القائم على املعرفةّ :
معتمدا على استثمار رأس املال البشري وتقانة املعلومات
واستخدامها يف خمتلف القطاعات التنموية،
ً
واالتصاالت لالبتكار واإلبداع وتوليد األفكار اجلديدة" ،وعرفه العزاوي واهلامشي ( )2010أبنه "نظام تعليمي
قائم على الوسائل التقنية ،والبحث العلمي؛ لإلفادة من قدرات األفراد –أبعمارهم املختلفة -بوصفها الثروة
تطويرا للحياة الوطنية واإلنسانية ،ابكتساب املعرفة واستخدامها
االقتصادية الفاعلة للتمكن املعريف الوظيفيً ،

وإنتاجها".
ويُعرف يف الدراسة أبنه االقتصاد القائم على استثمار املوارد البشرية املنتجة للمعرفة ،من خالل بيئة
مزودة بتقانة املعلومات واالتصاالت ،احملفزة للبحث واالبتكار واإلبداع وتوليد األفكار اجلديدة ،تعمل على

تنمية مهارات الطلبة اليت يتطلبها العصر احلايل ،مما سيدعم االقتصاد ويؤدي إىل الرخاء ،والتنمية املستدامة
للمجتمعات.
متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة :تعرفها الدراسة أبهنا :جمموعة من اجلوانب القيمية واملعرفية

واملهارية اليت يسعى التعلم اإللكرتوين إلكساهبا لطلبة التعليم ما بعد األساسي ،حىت تعينهم ليكونوا أفر ًادا
منتجني للمعرفة ال مستهلكني هلا فقط ،مبا جيعلهم ذوي دور مؤثر يف دعم االقتصاد الوطين من خالل ما
ميتلكوه من مهارات وقدرات ،وتقاس هذه املتطلبات ابستخدام مقياس أعد ذلك.

منهج الدراسة
تقوم هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،من خالل وصف ما هو كائن وتفسيه ،ويتمثل الوصف
من خالل استطالع األفراد يف حمافظة جنوب الباطنة عن طريق االستبانة حول معرفة مدى استخدام التعلم
اإللكرتوين يف تطوير مهارات طلبة التعليم ما بعد األساسي يف ضوء متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة،
أما التحليل فهو لنتائج الدراسة واإلجابة عن أسئلتها.
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جمتمع الدراسة وعينتها
تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي الرتبية اإلسالمية مبرحلة التعليم ما بعد األساسي يف حمافظة جنوب
معلما و40
الباطنة يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2020/2019م ،والبالغ عددهم ً 40
معلمة ،ولذا مشلت عينة املعلمني مجيع أفراد اجملتمع ،وتكون جمتمع الطلبة من مجيع طلبة التعليم ما بعد
األساسي من الصفني احلادي عشر والثاين عشر يف حمافظة جنوب الباطنة والبالغ عددهم ( )1350طالبًا
وطالبة ،وتكونت عينة الدراسة فقد اشتملت على  200طالبًا وطالبة يف الصف الثاين عشر ،و 200طالبًا
وطالبة يف الصف احلادي عشر.
أداات الدراسة

مت إعداد استبانتني ملعرفة مدى استخدام التعلم اإللكرتوين يف تطوير مهارات الطلبة يف ضوء متطلبات االقتصاد
القائم على املعرفة من وجهة معلمي الرتبية اإلسالمية وطلبة التعليم ما بعد األساسي مستعينني بعد الرجوع

ببعض الدراسات ذات الصلة واألدب الرتبوي يف هذه اجملال .وقد بُينت االستبانتني يف ضوء اهلدف العام
تكونتا من  39عبارة ،مت تقسيمها إىل أربعة مهارات وهي كاآليت:
منهما؛ ومن ث ّ

• املهارة األوىل :وتتضمن العبارات اليت تتناول املهارة املعرفية اليت ينميها التعلم اإللكرتوين لدى الطلبة
وفق متطلبات االقتصاد القائم ،وبلغ عددها  8عبارة.
• املهارة الثانية :تتضمن العبارات اليت تتناول مهارة التواصل اليت ينميها التعلم اإللكرتوين لدى الطلبة
وفق متطلبات االقتصاد القائم ،وبلغ عددها  12عبارة.

• املهارة الثالثة :تتضمن العبارات اليت تتناول مهارة تقانة املعلومات واالتصاالت ،اليت ينميها التعلم
اإللكرتوين لدى الطلبة وفق متطلبات االقتصاد القائم ويبلغ عددها  12عبارة.

• املهارة الرابعة :تتضمن العبارات اليت تتناول مهارة التفكي ،اليت ينميها التعلم اإللكرتوين لدى الطلبة
وفق متطلبات االقتصاد القائم ،وبلغ عددها  7عبارات.
مقياسا مخاسي التدريج
مت حتديد درجات االستجابة على االستبانتني ،حيث استخدم الباحثان
ً
لوصف مدى استخدام التعلم اإللكرتوين يف تنمية مهارات الطلبة وف ًقا ملتطلبات االقتصاد القائم على املعرفة،
أعطيت قيم رقم ية لتقديرات استجاابت العينة على املقياس املتدرج اخلماسي على النحو اآليت :موافق
بشدة= ،5موافق= ،4حمايد= ،3غي موافق= ،2غي موافق بشدة= .1كما وضع يف بدايته صفحة خاصة
ابلتعليمات اليت جيب أن يتبعها املستجيب على االستبانة.
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ولغرض مناقشة النتائج وتفسيها ،اعتمد الباحثان مخسة مستوايت 1كمعيار للحكم على مدى
استخدام التعلم اإللكرتوين يف تنمية مهارات الطلبة يف ضوء متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة من وجهة
نظر معلمي الرتبية اإلسالمية والطلبة ،وذلك كما يوضحه اجلدول  1على النحو اآليت:
جدول  :1مستوايت احلكم على درجة االستجابة ألدايت الدراسة وف ًقا ملقياس ليكرت
املستوايت

املتوسط احلساب

درجة األثر

األول
الثاين
الثالث
الرابع

من  -4.20أقل من 5.00
من  -3.40أقل من4.20
من  -2.60أقل من 3.40
من  -1.80أقل من2.60

كبي جدا
كبية
متوسطة
قليلة

اخلامس

من  – 1.00أقل من 1.80

قليلة جدا

صدق األدااتن وثباهتما

للتحقق من صدق األداتني بعد االنتهاء من بناءمها ومراجعتهما ،عرضتا على جمموعة من احملكمني

املتخصصني من أعضاء هيئة التدريس يف قسم علم النفس جبامعة السلطان قابوس ،واملختصني الرتبويني
بوزارة الرتبية والتعليم ،حيث طُلب إليهم إبداء آرائهم وملحوظاهتم من حيث صياغة العبارات ،وانتماء كل
عبارة للمهارة اليت وضعت فيها ،ومدى مناسبة املهارات والعبارات ملعلمي وطلبة مرحلة التعليم ما بعد
األساسي.
أما الثبات ،فبعد إجراء التعديالت اليت أبداها احملكمون ،طبقت االستبانة على عينة من املعلمني

وحسب معامل الثبات ألفا لكرونباخ ( ،)Cronbach’s alphaحيث بلغ ،0,89
بلغت  50معلما ومعلمةُ ،
وحسب معامل الثبات ألفا
كما طبقت االستبانة اخلاصة ابلطلبة على عينة منهم بلغت  60طالبًا وطالبةُ ،
لكرونباخ ،حيث بلغ  ،0,84وهي قيمة مقبولة ،مما يدعو إىل الثقة يف نتائج االستبانتني عند استخدامهما.
إجراءات الدراسة

مت إعداد قائمة مبتطلبات االقتصاد القائم على املعرفة ،وذلك من خالل االستعانة ابألدب الرتبوي والدراسات
السابقة.
 1مت حساب املدى (أعلى درجة للمقياس  ،)... =1-ث تقسيمه على عدد خالاي املقياس للحصول على طول اخللية
الصحيح ،بعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس (أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد
احلد األعلى هلذه اخللية.
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عرض قائمة املتطلبات االقتصاد القائم على املعرفة على جمموعة من احملكمني ،ث تعديلها وف ًقا

آلرائهم ومقرتحاهتم.
وبناءً على القائمة أعاله ،وما ينميه التعلم اإللكرتوين من مهارات لدى الطلبة ،مت حتديد اجملاالت
اآلتية:
 .1جمال تقانة املعلومات واالتصاالت.
.2
.3
.4

اجملال املعريف.
جمال تنمية التفكي.
جمال التواصل.
وبناء على ما حدد من جماالت سابقة مت وضع عبارات تناسب كل جمال ابلنسبة للمعلمني والطلبة.
• بناء استبانة مدى استخدام التعلم اإللكرتوين يف تطوير مهارات طلبة التعليم ما بعد األساسي يف
ضوء متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة.
• التحقق من صدق األداة بعرضها على جمموعة من احملكمني ،والتحقق من ثباهتا من خالل تطبيقها
على عينة من معلمي وطلبة طالبات التعليم ما بعد األساسي.

املعاجلة اإلحصائية

لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،وحتليل التباين املتعدد
املصاحب ) (MANOVAالستجاابت معلمي الرتبية اإلسالمية وطلبة التعليم ما بعد األساسي على االستبانة
املعدة للدراسة ،للتعرف على الفروق بني أفراد العينة حسب متغيي النوع والصف الدراسي ،ومستوايت
دالالهتا اإلحصائية ،واجتاهها.
نتائج الدراسة ومناقشتها
نتائج السؤال األول

"ما مدى استخدام التعلم اإللكرتوين يف تنمية مهارات الطلبة يف ضوء متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة
من وجهة نظر معلمي الرتبية اإلسالمية وطلبة التعليم ما بعد األساسي؟"
لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية إلجاابت أفراد العينة
لكل مهارة من مهارات الدراسة األربع ،وجدول  2يوضح ذلك.
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جدول  :2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف مدى استخدام التعلم اإللكرتوين يف تنمية
مهارات الطلبة يف ضوء متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة من وجهة نظر معلمي الرتبية اإلسالمية
وطلبة التعليم ما بعد األساسي لكل مهارة من مهارات الدراسة واملهارات جمتمعة
املتوسط

االحنراف

درجة

ترتيب
املهارة

املهارة

استجاابت العينة

العدد

احلساب

املعياري

األثر

1

تقانة املعلومات

الطلبة

400

4.20

0.57

كبية

واالتصاالت

جدا
ً
كبية
جدا
ً

معلمي الرتبية
اإلسالمية

80

4.41

0.48

الطلبة
معلمي الرتبية
اإلسالمية

400
80

4.18
4.35

0.63
0.61

الطلبة
معلمي الرتبية
اإلسالمية

400
80

4.17
4.13

0.66
0.69

كبية
كبية

املعريف

الطلبة
معلمي الرتبية
اإلسالمية

400
80

4.12
3.86

0.63
0.64

كبية
كبية

مجيع املهارات

الطلبة
معلمي الرتبية
اإلسالمية

400
80

4.11
4.32

0.50
0.49

كبية
كبية
جدا
ً

2

التفكي
3

التواصل
4

كبية
كبية
جدا
ً

تشي نتائج اجلدول  ،2أن املتوسطات احلسابية إلجاابت معلمي الرتبية اإلسالمية عن مدى
استخدام التعلم اإللكرتوين يف تنمية مهارات الطلبة يف ضوء متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة تراوحت
جدا جلميع املهارات ،كذلك بلغت مدى استخدام التعلم اإللكرتوين
بني ( )3.86-4.41وبدرجة تقييم كبية ً
يف تنمية مهارات الطلبة يف ضوء متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة كبية على مجيع حماور االستبانة
والدرجة الكلية من وجهة نظر الطلبة ،حيت تراوح املتوسط احلسايب ما بني (.)4.12-4.20
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وبلغ املتوسط احلسايب لألداة ككل ابلنسبة ملعلمي الرتبية اإلسالمية ( ،)4.32أما ابلنسبة للطلبة
بلغ ()4.11؛ وهذا يعين أن املعلمني والطلبة يرون أن التعلم اإللكرتوين ينمي تلك املهارات بدرجة كبية لدى
الطلبة يف مرحلة التعليم ما بعد األساسي وفق متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبو صعيليك والوريكات ( ،)2017ودراسة سليمان والعاتكي
( ،)2017ودراسة بلومب وزامفر ( ،)Plumb & Zamfir, 2011ودراسة العبدالت (.)2009
وجاءت مهارة تقانة املعلومات واالتصاالت يف املرتبة األوىل مبتوسطني حسابني بلغا ()4.20 ،4.41
للمعلمني والطلبة على التوايل؛ وهذا يعين أن معلمي الرتبية اإلسالمية وطلبة التعليم ما بعد األساسي يرون
أن التعلم اإللكرتوين له أثر كبي يف تنمية الطلبة يف مهارة تقانة املعلومات واالتصاالت ،وهذا عائد إىل أن
التعلم اإللكرتوين قائم على استخدام التقانة احلديثة وتوظيفها يف العملية التعليمية ،وهذا يساعد على حتقيق
األهداف التعليمية ،وينمي لدى الطلبة الكثي من املهارات مثل تنمية مهارات القراءة اإللكرتونية السريعة،
وتوثيق املعلومات من مصادرها اإللكرتونية بصورة صحيحة ،كما يشجع على التواصل اإللكرتوين اهلادف
من أجل تبادل اخلربات ،كما يكسبهم تعلم أخالقيات وآداب التعامل مع الشبكة املعلوماتية ،وأيضا يتيح
هلم الفرص للتعبي عن أعماهلم وأفكارهم ابستخدام األدوات التكنولوجية ،وهذا يتالءم مع ما أشار إليه
بسيوين ( )2011يف أن اإلسرتاتيجية احلقيقية إلصالح التعليم تتمثل يف تطبيق تقانة املعلومات واالتصاالت،
اليت متثل أساس االقتصاد القائم على املعرفة.
وتعترب تقانة املعلومات واالتصاالت العمود الفقري للتعلم اإللكرتوين ،حيث سامهت يف دعمه وأصبح
أحد تطبيقاهتا .كما ظهرت الربامج احلديثة واملتطورة اليت ميكنها أن تسهل العملية التعليمية وتدعمها
(أمبوسعيدي والبلوشي .)2009 ،إن من متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة يف هذا القرن استخدام
أدوات التعلم اإللكرتوين املتنوعة مثل مصادر املعلومات ،ومقاطع الفيديو اليت تدعم تفاعل املتعلمني إلكرتونياً
فيما بينهم ،ومع املعلمني واخلرباء واملتخصصني اليت تسهم يف مناقشة املعلومات وتبادل األفكار ،وتعزيز
استخدام التفكي الناقد ،وتكوين رؤية علمية يف حل مشكالت التعليم للوصول إىل نتائج قيمة من التعلم.
كما أن التعلم اإللكرتوين عزز لديهم البحث واالستقصاء عندما يسعون إىل اكتشاف املعلومات

بعمق والعمل على حتليلها ،وهذا ظهر عندما يقوموا مبعاجلة مشكلة تعليمية عرضت عليهم حللها ،وتطبيق
املعارف واملهارات أمام التحدايت اليت يواجهوهنا أثناء حل املشكالت التعليمية ،ابعتبار أن املقررات تكمل
بعضها البعض ،حيث أن الطالب يستفيد من املعارف واملهارات املتنوعة اليت حصل عليها من املقررات
املتنوعة ،وتوظيفها يف مواجهة أي مشكلة تواجهه أثناء العملية التعليمية .كما أن الشاهد أثناء التطبيق سعي
الطلبة لتعلم اخلربات اليت يسعون على تطبيقها يف الواقع العملي وخصوصاً عندما يربط التعلم هبا.
واملالحظ أن التعلم اإللكرتوين أكسب الطلبة مهارة التشارك مع اآلخرين ،من خالل التفاعل مع
بعضهم ،أو مع املعلم والعامل اخلارجي ،وابلتايل جعلهم أكثر ارتباطاً أثناء التعلم .ومن املهارات املكتسبة أيضا
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التفاعل مع اخلرباء الذين ميلكون املعارف واخلربات مما أدى إىل حصول الطالب على املعلومات القيمة وكيفية
احلوار واملناقشة اليت تدعم التعلم (العطيوي.)2018 ،
وجاءت مهارة التفكي يف املرتبة الثانية مبتوسطني حسابني بلغا ( )4.18 ،4.35للمعلمني والطلبة
على التوايل ،وهذا يعين أن معلمي الرتبية اإلسالمية والطلبة يرون أبن التعلم اإللكرتوين له أثر كبي يف تنمية
جمال التفكي ،وهذا مؤشر جيد ،فالتعلم اإللكرتوين يعينهم على أن يكونوا أفر ًادا يعملون فكرهم النقدي،
حلول
ومبدعني يولّدون بدائل ع ّدة لفكرة أو أي معرفة تعرض هلم ،كما يؤهلهم ألن يكونوا قادرين على إجياد ً
ملشكالت يواجهوهنا يف حياهتم اليومية ،واختاذ قرارات صائبة ومناسبة يف مواقف تتطلب منهم ذلك ،كما
جيعلهم ممتلكني ألساسيات مهارات البحث العلمي.

إن التعلم اإللكرتوين قائم على مبدأ التمركز حول الطالب ،ومراعاة الفروق الفردية ،واستخدام
أسلوب التفكيواالستنتاج والتطبيق ،حبيث ُربطت املناهج التعليمية املادة النظرية حبياة الطلبة وبيئتهم احمللية،
كما متيز التعلم اإللكرتوين أبنشطته الصفية والالصفية اليت أاتحت هلم إبداء رأيهم واقرتاحاهتم ،وتشجعيهم
على البح ث واالطالع وإلقاء األسئلة والتعليقات ،ابإلضافة أهنا تشجع التعاون واملشاركة من أجل حتقيق
األهداف ،والعمل على إشاعة جو من األلفة والطمأنينة بينهم ،فجميع هذه األمور على ما يبدو قد أسهمت
قادرا على الوصول إىل املعرفة
يف تنمية التفكي والقدرات االبتكارية لديهم ،هذا ابإلضافة إىل أنه جيعل املتعلم ً
بنفسه ،من خالل العمليات العقلية أو النشاطات الذهنية اليت ميارسها ،وهذا يعين تزويد الطلبة مبصادر تعلم
خمتلفة ملمارسة التفكي يف مستوايته البسيطة واملعقدة (العيد.)2012 ،
وجاءت مهارة التواصل يف املرتبة الثالثة مبتوسطني حسابني بلغا ( )4.17-4.13للمعلمني والطلبة
الفعال ،وإذ يؤكد
على التوايل ،ويف ذلك داللة على أمهية التعلم اإللكرتوين يف تزويد الطلبة مبهارات التواصل ّ
كل من كارنفلي ودسروشرز ) ،(Carnevale & Desrochers, 2002والعزاوي واهلامشي ( )2010ضرورة
تزويد الطلبة مبهارات التواصل اليت متكنهم من التكيف مع االقتصاد القائم على املعرفة ،ومواكبة مستجداته
وتقنياته وحتدايته.
ومهارات التواصل ّتعد من أهم أهداف التعلم اإللكرتوين؛ ذلك ألنه قائم على التواصل املستمر بني

مجيع أطراف العملية التعليمية ،وسهولة االتصال فيما بينهم ،وذلك ابستخدام وسائل التقاانت احلديثة ،مثل
الربيد اإللكرتوين ،أو جمالس النقاش وغرف احلوار (الطحان.)2014 ،
ويظهر من اجلدول  2أن املهارة املعرفية جاء يف املرتبة الرابعة مبتوسطني حسابني بلغا (،3.86
 ،) 4.12للمعلمني والطلبة على التوايل؛ وهذا يعين أن معلمي الرتبية اإلسالمية والطلبة يرون أن التعلم
اإللكرتوين له أثر كبي يف تنمية مهارات الطلبة من اجلانب املعريف؛ وذلك بتزويدهم ابملعارف املختلفة،
وتفاعلهم معها ،وطريقة تقدمي التعلم اإللكرتوين هلذه املعلومات وتنظيمها ،كما ميكنهم من احلصول بسهولة
على خمتلف املعلومات اإلثرائية املختلفة املدعمة للمنهج عن طريق الشبكة العنكبوتية.
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ويوفر التعلم اإللكرتوين ثقافة جديدة ميكن تسميتها ابلثقافة الرقمية ،وهي خمتلفة عن الثقافة التقليدية
أو الثقافة املطبوعة ،حيث تركز الثقافة اجلديدة على معاجلة املعرفة ،اليت يستطيع املتعلم خالهلا التحكم يف
تعلمه عن طريق بناء عامله اخلاص به عندما يتفاعل مع البيئات األخرى املتوفرة إلكرتونيًا ،حيث يصبح املتعلم
هو حمور العملية التعليمية.
نتائج السؤال الثاين

نص السؤال على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05حنو مدى استخدام التعلم
اإللكرتوين يف تطوير مهارات الطلبة يف ضوء متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة من وجهة نظر معلمي

تبعا ملتغي النوع (معلم ،ومعلمة)؟
ومعلمات الرتبية اإلسالمية ملرحلة التعليم ما بعد األساسي ً
مت حساب املتوسطات احلس ابية واالحنرافات املعيارية يف تقديرات العينة حنو مدى استخدام التعلم
اإللكرتوين يف تطوير مهارات طلبة التعليم ما بعد األساسي يف ضوء متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة
تبعا ملتغي النوع ،واجلدول  3يوضح ذلك.
من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرتبية اإلسالمية ً
تبعا ملتغري
جدول  :3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف تقديرات العينة على حماور االستبانة ً
النوع (معلم /معلمة)

املعلمني (ن=)40

املعلمات (ن=)40

املهارة

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

اجملال املعريف

3.92

0.64

3.77

0.67

جمال مهارات التواصل
جمال تقانة املعلومات واالتصاالت
جمال التفكي

4.06
4.35
4.28

0.66
0.52
0.59

4.24
4.46
4.46

0.65
0.43
0.58

الكلي

4.24

0.50

4.41

0.45

يتضح من اجلدول  3وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد العينة (معلمني/
معلمات) يف االستبانة كلكل وحماوره األربعة .وللتأكد من مصدر تلك الفروق ،ومستوايت داللتها
اإلحصائية ،مت استخدام حتليل التباين املتعدد ) ،(MANOVAحيث مت احتساب قيم (ف) احملسوبة طبقا
لقيم ويلكس ملبدا ( )Wilks' Lambdaكما يف اجلدول .4
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جدول  :4نتائج حتليل التباين املتعدد املصاحب ) (MANOVAطبقاً لقيم (ف) احملسوبة على قيم
ويلكس ملبدا الستجاابت فراد العينة يف االستبانة
مصدر التباين

قيمة ويلكس

قيمة (ف)

ملبدا

احملسوبة

0.901

1.62

النوع

درجات احلرية

درجات حرية مستوى الداللة
اخلطأ

5

74

0.163

أظهرت النتائج أن قيمة ويلكس ملبدا بلغت ( ،)0.901وأشارت قيمة (ف) احملسوبة على قيمة
ويلكس ملبدا ( )Wilks' Lambdaإىل مستوى داللة بلغ ( ،)1.62مما دل على عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني املتوسطات احلسابية يف استجاابت معلمي ومعلمات التعليم ما بعد األساسي حنو مدى
استخدام التعلم اإللكرتوين يف تطوير مهارات الطلبة يف ضوء متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة يف مجيع
حماور االستبانة والدرجة الكلية تعزى ملتغي النوع (معلمني /معلمات) ،وقد يرجع ذلك إىل:
• أن معلمي ومعلمات الرتبية اإلسالمية يندرجون حتت مظلة تربوية واحدة ،وهي وزارة الرتبية والتعليم،
اليت تبين سياسات مشاهبة للجميع وهادفة وداعمة لتوجهات احلكومة حنو تطبيق برانمج االقتصاد
القائم على املعريف منذ عام .2003
• وعي املعلمني واملعلمات أبمهية استخدام التعلم اإللكرتوين يف العملية التدريسية ،ودوره يف تنمية
مهارات الطلبة اليت يتطلبها االقتصاد القائم على املعرفة.
• كذلك يشي أن املعلمني واملعلمات ميتلكون املعرفة الكافية بدور الطلبة يف إدارة املوقف التعليمي،
ويف إنتاج املعرفة وتطويرها ،ويف قدرهتم على إصدار األحكام على املواقف املختلفة ،كما ينظرون
إليهم على أهنم حموري العملية التعليمية ولديهم اخلربة الكافية يف كثي من املفاهيم املرتبطة ابلتعلم
اإللكرتوين.
• تقدم وزارة الرتبية والتعليم نفس الدورات والورشات ملعلمي ومعلمات الرتبية اإلسالمية ،كما أن البيئة
املدرسية وقوانينها واملناهج الدراسية يف مدارس الذكور واإلانث هي نفسها يف سلطنة عمان.
• املالحظ يف اجلدول أن املعلمني واملعلمات على حد سواء يعتقدون أن التعلم اإللكرتوين له أثر كبي
يف تنمية مهارات الطلبة يف ضوء متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة ،وهذا يؤكد أن املعلمني
يعتقدون أن دورهم ليس فقط القيام ابلتدريس ،ومتابعة حتصيل الطلبة ،وإمنا ميتد إىل جماالت املعرفة
فكرا ومعرفة حول دورهم كباحثني وانقدين ومطورين للمعرفة.
املتعددة ،وضرورة امتالكهم ً
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نتائج السؤال الثالث
نص السؤال الثالث على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05حنو مدى استخدام
التعلم اإللكرتوين يف تطوي ر مهارات الطلبة يف ضوء متطلبات االقتصاد القائم على املعرفة من وجهة نظرهم
تبعا ملتغي (النوع ،والصف)" ومت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،لنتائج الطلبة كما
ً
يوضحها اجلدول .5

تبعا ملتغريي
جدول  :5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف تقديرات العينة على حماور االستبانة ً
الصف والنوع

املعريف

الصف النوع العدد

عشر
الثاين
عشر

التواصل

التفكي

اجملموع الكلي

واالتصاالت
م

احلادي

تقانة
املعلومات

ع

م

ع

م

ع

م

ع

م

ع

ذكور 0.47 3.97 0.73 3.97 0.59 4.05 0.58 3.81 0.59 4.19 100
إانث 0.36 4.32 0.46 4.44 0.41 4.39 0.45 4,24 0.42 4.42 100
اجملموع 0.45 4.15 0.65 4.20 0.54 4.22 0.56 4.03 0.53 4.30 200
ذكور 0.55 3.92 0.65 3.99 0.64 4.02 0.61 3.79 0.54 4.11 100
إانث 0.45 4.21 0.50 4.33 0.48 4.30 0.59 4.09 0.44 4.35 100
اجملموع 0.52 4.06 0.60 4.16 0.58 4.16 0.62 3.94 0.51 4.23 200

مالحظة :م= املتوسط احلسايب ،ع= االحنراف املعياري
يتضح من اجلدول  5وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية لدرجات طلبة الصفني احلادي
عشر والثاين عشر ،ووجود فروق ظاهرية أيضا بني املتوسطات احلسابية لدرجات الطلبة الذكور واإلانث يف
مجيع حماور االستبانة والدرجة الكلية .وللتأكد من مصدر تلك الفروق ،ومستوايت داللتها اإلحصائية ،مت
استخدام حتليل التباين املتعدد ) ،(MANOVAحيث مت احتساب قيم (ف) احملسوبة طبقا لقيم ويلكس ملبدا
( )Wilks' Lambdaكما يف اجلدول .6
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جدول  :6نتائج حتليل التباين املتعدد املصاحب ) (MANOVAطبقاً لقيم (ف) احملسوبة على قيم
ويلكس ملبدا الستجاابت فراد العينة يف االستبانة وفقا ملتغريي الصف والنوع
مصدر التباين

قيمة ويلكس

قيمة (ف)

ملبدا

احملسوبة

درجات احلرية

درجات حرية مستوى الداللة
اخلطأ

الصف

0.973

2.212

5

392

0.06

النوع

0.826

16.458

5

392

< 0.001

يتضح من اجلدول  6أن قيم )ف( احملسوبة على قيم ويليكس ملبدا تشي إىل عدم وجود فروق دالة
إحصائيا تعزى إىل ملتغي الصف (احلادي عشر /الثاين عشر) يف استجاابت طلبة التعليم ما بعد األساسي
حنو مدى استخدام التعلم اإللكرتوين يف تطوير مهارات طلبة التعليم ما بعد األساسي يف ضوء متطلبات
االقتصاد القائم على املعرفة يف مجيع حماور االستبانة والدرجة الكلية ،وقد يفسر ذلك بعدد من األسباب،
منها:
• أن مجيع طلبة الصفني احلادي عشر والثاين عشر خيضعون ملناهج تربوية مكملة بعضها لبعض
واهلدف منها حتقيق أهداف موحدة تتمثل يف إكساب الطلبة املهارات املختلفة .كما أن اخلربات
اليت يكتسبها الطلبة يف الصفني والطرق التدريسية اليت تعتمد على التعلم اإللكرتوين متشاهبة ومتقاربة
حلد ما.
• الكوادر التدريسية اليت تقوم بتدريس هاتني الفئتني قد تكون هي نفسها يف الصفني ،فاملالحظ أن
ا لغالب يف مدارس التعليم ما بعد األساسي أن املعلم الذي يقوم بتدريس منهج احلادي عشر هو
من يقوم أيضا بتدريس منهج الثاين عشر.
ذكورا وإان ًًث وميوهلم وفق مستوايهتم
• قد يعزي ذلك إىل ارتفاع درجة التقارب بني توجهات الطلبة ً
الدراسية وختصصاهتم الناجتة عن تشابه ظروفهم االجتماعية واالقتصادية بدرجة كبية ،ويتفق هذا
مع دراسة سالمة وجاد (.)2009
بينما بينت النتائج أن قيم )ف( احملسوبة على قيم ويليكس ملبدا تشي إىل وجود فروق دالة إحصائيا
عند مستوى الداللة ( )0.001 =αتعزى إىل النوع (ذكور/إانث( .ولتحديد اجتاه تلك الفروق ،ومستوى
داللتها اإلحصائية ابلنسبة لكل مهارة من مهارات االستبانة والدرجة الكلية ،استخدم حتليل التباين املتعدد
) ،(MANOVAوكانت النتائج كما يبينها اجلدول .7
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جدول  :7نتائج حتليل التباين املتعدد ) (MANOVAالستجاابت طلبة عينة الدراسة على حماور االستبانة
مصدر
التباين

املهارات

جمموع
املربعات

متوسط
املربعات

ف ( ،1
)396

مستوى الداللة

النوع

املعريف

5.581

5.581

21.585

< *0.001

التواصل

13.135

13.135

40.609

< *0.001

تقانة املعلومات واالتصاالت

9.608

9.608

32.540

< *0.001

التفكي

16.636

16.636

46.263

< *0.001

الكلي

10.011

10.011

45.976

< *0.001

املعريف

0.259 102.396

التواصل

0.323 128.089

اخلطأ

تقانة املعلومات واالتصاالت 0.295 116.921
التفكي

0.360 142.395

الكلي

0.218

86.224

*دال عند مستوى داللة ()0.005 =α
يتبني من اجلدول  7أن قيم (ف) دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ( )0.001=αابلنسبة ملتغي النوع
يف املهارات األربعة لالستبانة والدرجة الكلية ،مما يؤكد وجود فروق تعزى إىل النوع )ذكور /إانث( لصاحل
استجاابت اإلانث .كما اتضح من قيم املتوسطات احلسابية لكل منهما ،واليت سبق عرضها يف اجلدول ،5
وقد يعزى ذلك إىل:
اهتماما ابملوضوعات اليت تالمس احتياجاهتن وتنمية مهاراهتن ،كما يهتمني ابلتطوير
• أن اإلانث أكثر
ً
الذايت ومعرفة اجلديد خالفا للذكور الذين تتمحور اهتماماهتم حول ذواهتم ،وتفضيلهم لقضاء
الوقت خارج املنزل (Murphy & Beggs, 2003؛ املومين وآخرون .)2011،
اندفاعا حنو
نضجا من الناحية السلوكية ،وأكثر هدوءًا ،وأقل
ً
• اإلانث يف هذه املرحلة العمرية أكثر ً
األمور الثانوية واملشتتات األخرى مقارنة أبقراهنن الذكور ،األمر الذي أسهم يف زايدة تركيزهن
واكتساهبن ملهارات التعلم اإللكرتوين بصورة جيدة (أبو النصر ،2010،واهلوارنة2010 ،؛ Gurian
& Stevens, 2007).

• وقت الفراغ الذي تقضيه الفتاة يف البيت نظرا ألوضاعها االجتماعية؛ مما ميكنها من تعلم بعض
اإلنرتنت أكثر نسبيا من الذكور الذين يف الغالب هلم قسط من احلرية
املهارات يف جمال احلاسوب و ً
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اإلنرتنت
يف اخلروج مع أصدقائهم ،وهذا يشغلهم عن اكتساب مهاراهتم يف جمال استخدام احلاسوب و ً
وتطويرها ،وهذا يتفق مع ما اشارت إليه دراسة سالمة وجاد (.)2009

• كما أن املرأة تسعى إىل حتقيق املثل العليا بسبب نظرهتا العاطفية لألمور ،فنجد أن آرائها ووجهات
نظرها متتزج فيها لغة العقل ولغة العاطفة عند صدورها ،ومها يؤثران على طبيعة وجهات النظر اليت
تصدرها.
التوصيات
بناء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،فقد خلصت إىل التوصيات اآلتية:
 )1عقد دورات وبرامج تدريبية للمعلمني واملعلمات لتثقيفهم مبتطلبات االقتصاد القائم على املعرفة ومعاييه
)2

)3

)4

)5

للنهوض مبستوى التعليم.
العمل على تشجيع تبين التكنولوجيا يف العملية التعليمية وتعزيزها ،وتفعيل مراكز مصادر التعلم واملختربات
من خالل تقدمي الدعم والكوادر املادية الالزمة.
توعية اهليئة اإلدارية والتدريسية أبمهية التعلم اإللكرتوين يف تعزيز بيئات التعلم ،من خالل استضافة اخلرباء
ابجملال وتقدمي ورش العمل واحملاضرات لتوضيح دوره اإلجيايب يف البيئة التعليمية.
تنمية مهارات التعلم اإللكرتوين لدى الطلبة حىت يستطيعوا مواكبة متطلباته من خالل إدراجها ضمن
املواد الدراسية.
تشجيع الطلبة على استخدام شبكة اإلنرتنت ،وتقانة املعلومات واالتصاالت لزايدة خرباهتم فيها ،وتوجيه
هذه اخلربة حنو التعلم اإللكرتوين لزايدة تواصلهم وتفاعلهم مع هذا النمط من التعليم وإقباهلم عليه.

املقرتحات
)1

)2

إجراء حبوث مشاهبة هلذا الدراسة على مجيع مراحل التعليم لوقوف على واقع استخدام التعلم اإللكرتوين
يف العملية التعليمية وحتديد الصعوابت اليت تعرقل استخدام هذه التقاانت.
إجراء دراسة حول متطلبات تطبيق التعلم اإللكرتوين يف مدارس التعليم العام بسلطنة عمان من وجهة
نظر مديرو املدارس واملشرفني الرتبويني.
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إنكار
 جملة الدراسات اإلسالمية العاملية لن تكون مسؤولة عن أي خسارة: القناطر.اآلراء الواردة يف هذه املقالة هي آراء املؤلف
.أو ضرر أو مسؤولية أخرى بسبب استخدام مضمون هذه املقالة
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