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البالك بورد  إدارة التعلم اإللكتروني تدريبي عبر نظام نامج ر ب فاعلية

"Blackboard مهارات  تنمية اإلرجونوميكس في علم  مبادئ" قائم على

 و األكاديمي لدى الطلبة المعلمينوالطفالتدريس عن بُعد 

 *يهاب أحمد محمد مختارد. إ

  

  :مستخلصال
 

البحث   عبرنامج    فاعلية  تعّرفاستهدف  اإللكترونينظام    ربتدريبي  التعلم  البالك    إدارة 

مهارات التدريس  تنمية  اإلرجونوميكس في  علم    مباديء" قائم على  Blackboardبورد "

والط بُعد  المعلمينعن  الطلبة  لدى  األكاديمي  وفو  إلى  .  البحث  أهمها: توصل  نتائج،   عدة 

إحصائيًا  ديوج دال  )  فرق  مستوى  درجات  (  0.05عند  رتب  متوسطى   ةبطلبين 

البعدي  المجموعتين   التطبيق  في  والضابطة  من  لالتجريبية  تقييم  كل  مهارات استمارة 

الطفو األكاديمي ككل   ومقياس  مهاراتها الرئيسيةككل وفي كل مهارة من    التدريس عن بُعد

أب من  بعد  كل  التجريبية  عادهوفي  المجموعة  إحصائيًا    د يوجكما    لصالح  دال  عند فرق 

( متو(  0.05مستوى  رتبطسبين  المجموعة  درجات    ى  التطبيقطلبة  في  ين  التجريبية 

التدريس عن بُعداستمارة تقييم  كل من  لالبعدي  و  القبلي ككل وفي كل مهارة من    مهارات 

الرئيسية أبعادهالطفو األكاديمي ككل و  ومقياس  مهاراتها  التطبيق   في كل بعد من  لصالح 

أهمها:  يدالبع توصيات،  بعدة  البحث  ويوصي  المعلمين  لاتدريب  .  استخدام طالب  على 

ومستحدثات   تعليم  وتقنيات  تعليمية  ووسائل  برمجيات  من  بُعد  عن  التدريس  أدوات 

ظل أزمة  تكنولوجية، وكذلك تفعيل آليات التعليم االلكتروني لمواجهة التحديات الحالية في  

 .تقبليةحديات المسوكذلك الت COVID-19جائحة كورونا 

 

  الطفو األكاديمي  –مهارات التدريس عن بُعد  -اإلرجونوميكس  علم الكلمات المفتاحية:
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The effectiveness of a training program through the 

Blackboard e-learning management system based on the 

principles of ergonomics in developing distance teaching 

skills and academic buoyancy among student teachers 

  
Dr. Ehab Ahmed Mohamed Mokhtar*  

 

Abstract: 
The research aimed to identify the effectiveness of a training 

program through the Blackboard e-learning management system, 

based on the principles of ergonomics, in developing distance 

teaching skills and academic buoyancy among student teachers. The 

research reached several results, the most important of which are: 

There is a statistically significant difference at the level (0.05) 

between the mean scores of the students of the experimental and 

control groups in the post application of each of the distance 

teaching skills assessment form as a whole and in each of its main 

skills and the academic buoyancy scale as a whole and in each 

dimensions in favor of the experimental group and there is a 

statistically significant difference at the level (0.05) between the 

mean scores of the experimental group students in the pre and post 

applications of each of the distance teaching skills assessment form 

as a whole and in each of its main skills and the academic buoyancy 

scale as a whole and in each of its dimensions in favor of the post 

application. 

Keywords: Ergonomics, Distance Teaching Skills, Academic 

Buoyancy 
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 : مقدمةال
واإلقليمية   العالمية  المتغيرات  ضوء  المفاهيم  في  في  تغيير  من  واكبها  وما 

روا  ةصادياالقت كبوابة  الجيد  التعليم  يأتي  والتي الجتماعية،  البشرية،  للتنمية  ئيسة 

التنم مقومات  أهم  من  أحد  تُعد  يعد  ذاته  حد  في  التعليم  أن  كما  المستدامة،  ية 

العمود الضم الطبيعية  الموارد  فيه  تعد  لم  عالم  في  القومي  لألمن  األساسية    انات 

للتنمية والرخاء، ولقد أصبح اقتصاد إلحداث  المعرفة هو الركيزة الرئيسة    الفقري 

ه أسطفرات  يتطلب  والذي  والشعوب،  األمم  موارد  في  ومتنامية  تعليميًا  ائلة  اًسا 

قي لمعايير  وفقًا  ذا جودة عالية  وتقويم  متطوًرا  لقياس  حاكمة ومستمرة  اسية، ونظم 

 ليمية. الممارسات الفعلية للمؤسسات التع

المؤث المحور  المعلم يعد  ويقع عليه    رونظًرا ألن  التعليمية،  العملية  العبء  في 

بإعد األ االهتمام  فإن  لذا  أهدافها.  وتحقيق  نجاحها  في  خالل  كبر  جيدًا  إعدادًا  اده 

سينعكس   الجامعية  دراسته  الجودة  مرحلة  تحقيق  من  وسيُمكنه  المهني،  أدائه  على 

 ته التعليمية المستهدفة. في التعليم، والوفاء بمخرجا

-COVIDا  ة كورونحه العالم في ظل جائمرَّ ويمرُّ ب  امال يخفى على أحد  و

بشك  19 الحياة  مستوى  على  صعبة  وأمور  تحديات  التعليمية  من  والعملية  عام  ل 

تأ  فقد  خاص؛  والبلدان  بشكل  الدول  مختلف  في  التعليمية  األنظمة  من  العديد  ثرت 

ا العالمية  باألزمة  »فيروسسلبًا  بجائحة  يعرف  ما  انتشار  نتيجة  كورونا«؛   لحالية 

ال  الكثيرة  التحديات  بسبب  التعليمية  تي  وذلك  األنظمة  أمام  الجائحة  هذه  أوجدتها 

أو    المختلفة،  للطلبة  المباشر  التدريس  صعوبة  أهمها  من  كان  يعرف  والتي  ما 

الت  لخطورة  وذلك  والجامعات،  بالمدارس  التفاعلي  النظامي  المكاني  بالتعليم  قارب 

ه أثبت  عام، وهذا بدورعلى العملية التعليمية بشكل    والجسدي بين الطلبة والقائمين 

التعليمية   األنظمة  تستند  أن  أهمية  كبيرة  مبتكرة  بصورة  تقنية  إستراتيجيات  على 

 .ة وغير تقليديةوطرائق تعليم وتعلم فاعل

الرقمي، وجعل نظام  التعلم  العالم نحو  اتجهت دول  فقد  بعد«    لذا  »التعليم عن 

ع بديالً  أساسيًا  التعل  ن نظاًما  بالتعليم نظام  يعرف  ما  أو  المباشر  الحي    يم  الصفي 

ل الفترة الماضية من خالل نظام التعليم  واتجهت نحو استكمال العملية التعليمية خال

سل وقد  بعد،  بعد  عن  عن  التعليم  نظام  أصبح  بعدما  المسلك  هذا  الدول  هذه  كت 

وو حتمية  شرقًا  ضرورة  العالمية  الصحية  األزمة  فرضته  وشماالً غواقعًا  ربًا 

 .وجنوبًا

يادية  يوًما بعد يوم على الساحة التعليمية يجعلنا نقول بكل حوما شهدناه ونشهده  

ا دول  مختلف  في  التعليمية  األنظمة  إَن  كبيرة  وموضوعية:  لجهود  بحاجة  لعالم 

ال وتفعيل  إيجاد  سبيل  في  الصندوق  خارج  الطرائق  والتفكير  من  عديد 

وغ الحديثة  شأنها  ري واإلستراتيجيات  من  والتي  جودة    التقليدية،  تضمن  تفعيل  أن 

التعليمي  منظومة التعليم عن بعد والتي ربما قد تستمر كنظا م تعليمي مواٍز للنظام 

 (. 2020الوطن، جريدة  المعتاد لنا جميعًا )
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الم  التعليمية  النظم  على  توجب  الجائحة  هذه  أن  شك  طرائق  وال  تبني  ختلفة 

ش من  مبتكرة  ت نأ وإستراتيجيات  أن  ال ها  التكنولوجيا  واستثمار  توظيف  حديثة  دعم 

 يم عن بعد. والتحول نحو التعلم الرقمي من خالل منظومة التعل 

عمليتي  في  نوعية  نقلة  إحداث  المختلفة  التعليمية  النظم  على  لزاًما  وأصبح 

الل تبني نظام التعليم عن بعد، والذي  التعليم والتعلم في ظل الظروف الراهنة من خ

ارضأصبح   وأصبحت  العالمي،  المستوى  على  حتمية  استخدام  لورة  إلى  حاجة 

في ضوء التدابير التي تَتخذها المدارس حول    وتوظيف أدوات التعلُّم عن بُعد ُملحة

 .  COVID-19اجهة فيروس كورونا العالم لمو

أنظمة من التعليم  إدارة  وتُعد  ووسيلة التعليم  حلول أهم  اإللكتروني  بُعد   عن 

 العالم أنظمة حول معاتالجا معظم واستخدمت الجامعي، التدريس في  اهيعل يُعتمد

أو تجارية المصدر     Moodleمثل المصدر مفتوحة سواء  اإللكتروني التعليم  إلدارة 

 (. 230، 2015السدحان، عبد الرحمن ) Blackboardمثل 

 األنظمة من اإللكتروني التعلم  إلدارة   (Blackboard)بورد   بالك نظام  ويُعد

 يتيح حيث م التطبيقية بسلطنة عمان،جامعة التقنية والعلو  في المستخدمة تعليميةلا

 والصورة  بالنص  التعليمية، المنصة هذه  على اإللكتروني  ميالتعلي المحتوى وضع

 ولفصال خالل من والمعلمين الطلبة بين التفاعل  وإيجاد  واحد، آن في والفيديو

 وتصحيح إلرسال سهلة آليات  نظام لا  يوفر كما نقاشية،  وحلقات  االفتراضية

 الختبارات.  وا الواجبات

 Gartnerعالميًا من منظمة   مصنف  (Blackboard)بورد   بالك نظام  أن كما

عبد  اإللكتروني ) التعلم  إدارة أنظمة في م كرائد  2011 لعام  الذهبي المربع  ظام نفي 

 (.230، 2015السدحان، الرحمن 

السابقة والدراسات  البحوث  فاعلية    وتعددت  أوضحت  بورد التى  بالك    نظام 

(Blackboard)   التعليمية  في تحقيق العديد من األ  التعلم اإللكتروني  إلدارة هداف 

الجراح  عبد المهدي  (، دراسة  2010الغديان )عبد المحسن  دة، مثل: دراسة  المنشو

دراسة  2011) )سمر  (،  دراسة  (2012الدسيماني  وعثمان  ،  مصطفى  السلوم 

( )رزان  راسة  د  (،2013رضوان  المجيد    عبدأحمد  دراسة  (،  2012العمرو 

دراسة  2013) )غادة  (،  العزيز  دراسة  2014عبد  )أحمد  (،  (،  2015الساعي 

الرحمن  دراسة )  عبد  (، دراسة  2016البالصي )رباب  (، دراسة  2015السدحان 

)حمد   دراسة  2016الرشيدي  العزيز  ة وصوافطوليد  (،  )عبد  (،  2016الجريوي 

إال أنه ال توجد    (2019الشمري ) فهيد  ( ودراسة  2017جنزوري )لا عباس  دراسة  

بإعد اهتمت  الباحث  علم  حدود  في  نظام  دراسة  عبر  تنفيذه  يتم  تدريبي  برنامج  اد 

اإللكتروني التعلم  "  إدارة  بورد  مهارات Blackboardالبالك  تنمية  يستهدف   "

 . والطفو األكاديمي لدى الطلبة المعلمين التدريس عن بُعد 

جائ  اكم كورونا  حأن  النظم  COVID-19ة  على  المختلفة    تفرض  التعليمية 

جميع   وإمكانات  مهارات  وتعزيز  ودعم  صقل  والتعلم،  التعليم  بعمليتي  المعنيين 
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ت نحو  الفترة  قدراتهم  في  الرقمي  التعلم  نحو  والتحول  الحديثة  التكنولوجيا  وظيف 

و الكف الحالية  السبل  توفير  إلى  باإلضافة  المعرفي ليالمستقبلية،  المستوى  بتعزيز  ة 

 ني لهم. لمهاري والتقوا

اها وأبعادها وما تنطوي عليه من وانطالقًا من أن نجاح العملية التعليمية بمحتو

الم كـ  وأنشطة عناصر،  ومحتوى  أهداف  من  تتضمنه  بما  الدارسية  والكتب  ناهج 

التعليمية وتعليم وتعلم وأدوات ووسا الوسائل  إلى  باإلضافة  تقويم  التعليم  قتئل  نيات 

التكنولوجية المؤسسية  وال  ومستحدثاته  القدرة  مقومات  وكافة  والتجهيزات،  مباني 

ل الداع ما  التحقق  قيد  يظل  المستهدفة  التعلم  نواتج  لتحقيق  معلم كفء  مة  لها  يهيأ  م 

 خصصية والثقافية.معد إعدادًا جيدًا من النواحي التربوية المهنية والت

الطالب إعداد  كان  هنا  فيما  ومن  سيمتهن  الذي  التعليم   المعلم  مهنة  من    بعد 

التربية في جميع كليات التربية،  األمور المهمة التي يجب أن يهتم بها القائمون على  

بحاجة   المعلم  ليواكب  فالطالب  والثقافي  والتخصصي  المهني  التربوي  اإلعداد  إلى 

ناحية أخرى    ربوي السريعة ومستجدات العصر المتالحقة ومنعمليات التطوير الت

ة األنظمة التعليمية من ضرورة التكيف مع تنفيذ  رونا على كافما تفرضه جائجة كو

ج  التعليم  في  المدارس  طالب  لدى  بُعد  عن  التعلم  ليتحقق  بُعد  المراحل  عن  ميع 

ا مهارات  المعلمين  الطلبة  اكساب  من  ذلك  يتطلبه  وما  بُعد  الدراسية،  عن  لتدريس 

البرمجيا  مع  التعامل  والوسائل  توكيفية  واألدوات  التي    التكنولوجية  والتقنيات 

بُعد  التدريسية عن  لمهامهم  تنفيذهم  إعداد دورات وبرامج  من خ  وذلك   يتطلبها  الل 

 . تدريبية خاصة بهم

و  وتعددت  المهني  الدراسات  البحوث  التطوير  بضرورة  أوصت  التي  السابقة 

ل المعلمين، وأهمية عقد برامج ودورات  واألكاديمي  لهم وللمعلمين  دتلطالب  ريبية 

مثل الخدمة،  أثناء  دراسة  في   : ( وكرسونس   & .Salinas, R.Aسالينس 

Kritsonis, W.A., 2006  ،)و فيلبس  )بدراسة   ,Phillips & Paulinaولينا 

دراسة2008  ،)   ( وفليتشر    ( Sherron, T. & Fletcher, C., 2008شيرون 

)الزهراء  دراسة  و بكر  در(  2020أبو  توجد  أنه ال  السا إال  باحث  ة في حدود علم 

برنام بإعداد  والطفاهتمت  بُعد  عن  التدريس  مهارات  تنمية  يستهدف  تدريبي  و  ج 

كما أنه على الرغم من تعدد البرامج واألساليب التي    كاديمي لدى الطلبة المعلمين األ

المخت  والمهارات  القدرات  لتنمية  استخدامها  يتم  تم  لم  أنه  إال  المعلمين  للطالب  لفة 

علمربتقديم   حدود  في  المعلمين  للطلبة  تدريبي  علم    نامج  على  قائم  الباحث 

عبر   بُعد  عن  ومنفذ  اإللكترونينظام  اإلرجونوميكس  التعلم  بورد    إدارة  البالك 

"Blackboard" . 

سائل  ولكي يستخدم الطالب المعلم بفاعلية البرمجيات والتقنيات واألدوات والو 

عن   التعليم  يتطلبها  التي  البُ التكنولوجية  مهامهم  كافة  وتنفيذ  وتحقيق  عد  تدريسية 

بيئة العمل،  األهداف التعليمية المنشودة يجب أن يُحقق التكيف والتو بينه وبين  افق 

 العمل وأدوات آالت إلى باإلضافة فيها يعمل التي الظروف من التي تتمثل في كل
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وكل  أو  جماعيًا  كان سواًءا وتنظيمه العمل طرق  وكذا  لها لماوالع هذه  فرديًا، 

المعلم  بطبيعة عالقة التدريسية   وقدارتهنفسه   الطالب  بمهامه  للوفاء  واستعداداته 

 (. 70، 2008مباركي، بوحفص )المنوطة 

وبالنظر إلى جميع المهن نجد أن بيئة العمل التي يتم فيها تقديم الخدمة وتحقيق  

ة العمل، ئي شترك، فعلى سبيل المثال: الطبيب والمريض وباألهداف هي القاسم الم

ا العمل،  وبيئة  والعميل  المعلم  المهندس  وكذلك  العمل  وبيئة  واآللة  بالمصنع  لعامل 

 ب وبيئة العمل المدرسية.والطال

الكافي   القدر  لتوفير  منها  الكثير  يصلح  ال  من حولنا  العمل  بيئات  أن  وياُلحظ 

حظ أن  ال جاح وتحقيق األهداف بكفاءة؛ بل على العكس يُ والمالئم ليتم فيه العمل بن 

حدي الذي يُعرقل مسيرة العمل؛ فعندما نجد المعلم  بيئة العمل في حد ذاتها تُمثل الت

اليُعان والتهوية  الكافية  اإلضاءة  توفر  لعدم  الصف  غرفة  من  واألدوات  ي  مناسبة 

هذا ينعكس بدوره على  واألجهزة والمعينات المطلوبة والتي تجعله يستهلك طاقته و

الع في  وكفاءته  بلماالداء  يختار  أن  عليه  يكون  وهنا  إم،  أمرين:  مع  ين  التعامل  ا 

يُحاو أو  باإلحباط  والشعور  هو  كما  قدر  الواقع  على  المالئم  الجو  لتوفير  أكثر  ل 

كلتا   وفي  وستقل  االمكان  عمله  عن  بالرضا  يشعر  وال  وجهد  وقت  يفقد  الحالتين 

تتوافر فيها جميع    على ذلك فمن حق المعلم توفير بيئة عمل آمنةطاقته بالتدريج، و

اإلرج )هند عوامل  اآلمان  ونوميكس  درجة  تعظيم  بهدف  البشرية(؛  العوامل  سة 

ا  الكفاوتخفيض  رفع  إلى  تؤدي  بحيث  الراحة،  وتوفير  واإلجهاد  وتحسين  لتعب  ءة 

،  2016الدة،  وخعايد  األداء وتحقيق األهداف وهو ما يُعرف بعلم اإلرجونوميكس )

56.) 

ال )هندسة  هووعواإلرجونوميكس  البشرية(   كلمتين من مشتقة كلمة امل 

 Work اإلنجليزية باللغة تعنىErgon وكلمة  ، Ergo،Nomos وهما  ريقيتينإغ

 لقوانين وفقًا أو العمل العمل قوانين :أي Law باإلنجليزية تعنى Nomos وكلمة

 .(311، 2017الطبيعة )منظمة العمل الدولية، 

صفات وخصائص اإلنسان وقدراته،    ةوتهتم فروع علم اإلرجونوميكس بمعرف

أبعامث وسرل  الرؤية،  ومجال  جسمه،  ألطراف  الحركي  والمدى  الجسم  عة  د 

الجهد  االستجابة،  كاعتبارات  الفسيولوجية  التي    االعتبارات  والشروط  المبذول، 

وال  اإلجهاد  وتجنب  والراحة  الكفاءة  تحقيق  على  الرؤية  تساعد  أيًضا  وتشمل  تعب 

الفيزيا العمل  الحس   يئوحمل  اإلدراك  مثل  والعموالسيكولوجي  الذهنية  ي،  ليات 

حسن،  حسن  ا، واتخاذ القرار ... إلخ )المستخدمة في استقبال المعلومات ومعالجته

(، وبالتالي فهو يهدف إلى تقديم منهج مفسر لحل المشكالت التصميمية  23،  2015

 المعلم والمتعلم والنظام.  الخاصة التي تواجه

العالقة والتفاعل  هندسة العوامل البشرية( بدراسة  وميكس )نوعلم اإلرجويهتم  

ي والعامل حيث  والعمل  العمل  بيئه  بكيفية  بين  العلم  هذا  للعامل،   مالءمةهتم  العمل 

وحركته  البشري  الجسم  وتالئم  تناسب  التي  واألجهزة  المعدات  تصميم  ويدرس 
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الطبيعي العوامل  ة،  وقدراته  )هندسة  اإلرجونوميكس  علم  أن  يعنىلاأي   بشرية( 

 التي واألشياء يستخدمونها التي واألشياء البشر  بين مةمالءوال والمطابقة التوافق

 فيها، يعيشون والتي بل أرجائها في وينتقلون يعملون خاللها التي والبيئة يفعلونها

 على تقع التي الضغوط فإن دجي بشكل مالءمةوال التوافق  هذا تحقق ما إذا فإنه

 أسرع بشكل  مهامهم  من أداء  ذلك  وسيمكنهم أكثر بالراحة  ونرعوسيش تقل، البشر

(،  311،  2017منظمة العمل الدولية،  مة )العا الصحة على تأثير أدنى دون وأسهل

والتحديات   النكسات  مع  بنجاح  التعامل  على  قدرتهم  من  يزيد  الذي  وبالقدر 

تواج التي  اليومية  األكاديمية  التحديات  من  بفعالية  والتعافي  بشكل  اوههم  لجاهزية 

ل ومكانه بغض النظر عن المهنة أو ما يُعرف بالطفو  أفضل لمواجهة تحديات العم

 (. Olendo, R.A. & et. al., 2019, 161اديمي )األك

وتعددت البحوث والدراسات السابقة التي أوضحت أهمية علم اإلرجونوميكس،  

،   (Lee, K.S., 2005)لي، دراسة   (Milers, A.R., 2001)زرليممثل: دراسة  

 أوسكوي، دراسة   (Stone, A. & Usher, D., 2006) ويوشر ستوندراسة  

 ,.Radas, A، دراسة رادس وآخرون ) (Osquei, Z., et. al., 2012)وآخرون

et. al., 2013 وأونوا أودونايا(، دراسة (Odunaiya, N. & Owonuwa, D., 

بودالي  يمينة  و  يرومنصمصطفى  (، دراسة  2016خوالدة )عايد  اسة  در ،   (2014

( إال أنه  2019عبد الخالق )محمد  ( ودراسة  2019بر )جامنار  (، دراسة  2017)

هتمت بإعداد برنامج تدريبي قائم على علم  وجد دراسة في حدود علم الباحث اال ت

األكا والطفو  بُعد  عن  التدريس  مهارات  لتنمية  الطلبة  اإلرجونوميكس  لدى  ديمي 

 المعلمين . 

من   الرغم  مو توعلى  العديد  السابقصية  والدراسات  البحوث  استخدام  ن  إلى  ة 

الطفو تنمية  على  تعمل  حديثة  دراسة   استراتيجيات  مثل:  الطلبة،  لدى  األكاديمي 

 ,Smithدراسة سميث )،    (Putwain, D. & et. al., 2012)بيوتون وآخرون  

M., 2016دراسة كولي وآخ ،)( رونCollie, R. & et. al., 2016)  ،  دراسة

 .Datu, Dوين )اتيو (، دراسة د Martin, J. & et. al., 2017خرون )تن وآرام

& Yuen, M., 2018دراس وآخرون  ة  (،   ,.Rohinsa, M., et. al)روهنسا 

)رمضان  ودراسة    (2019 علم  2020حسن  حدود  في  دراسة  توجد  ال  أنه  إال   )

تنمية   استهدفت  خالالباحث  من  المعلمين  الطلبة  لدى  األكاديمي  برنامج   ل الطفو 

عن   منفذ  نظام  تدريبي  عبر  اإللكترونيبُعد  التعلم  بورد    إدارة  البالك 

"Blackboard "على علم اإلرجونوميكس.  ائم وق 

  :البحث مشكلة
وبحوث   وأدبيات  نظري  إطار  من  استعراضه  تم  وما  سبق  ما  ضوء  في 

الباح  ومالحظات  سابقة  الطالب  ودراسات  أداء  في  ضعف  من  الميدان  في  ث 

من    نيالمعلم التد  المهاراتلكثير  يتطلبها  بُعدالتي  عن  به   ريس  يموج  لما  خاصة 

والعالم   عام  بوجه  التعليمياليوم  جائحة  األنظمة  ظل  في  الخصوص  وجه  على  ة 
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بينها    COVID-19كورونا   من  التي  التحديات،  من  ينتاب  بالعديد  الذي  الخوف 

المعل اإلالطالب  أو  العدوى  من  والمعلمين  نتيجة  مين  الم الاصابة  مع  ختالط  باشر 

في   ا الطالب  إلى  الفصول  باإلضافة  باللدراسية  القيام  بها  يتم  التي  تدريس  الكيفية 

المدار في  للطالب  األمر  والتعليم  المستهدفة،  التعلم  نواتج  لتحقيق  والجامعات؛  س 

لتعليم عن بُعد، ومن ثم االستخدام  الذي فرض على األنظمة التعليمية حتمية تفعيل ا 

ومستحدثا  والتعامل وتقنياته  وأدواته  برمجياته  التكنولوجيةمع  نجاح ته  ويتوقف   ،

ال  أهداف  تحقيق  في  وتوافقه  المعلم  تكيفه  مدى  على  التعليمية  هذه عملية  مع 

برمجيات واألدوات والتقنيات والمستحدثات التكنولوجية التي تُعد متطلبات للتعليم  ال

)هندسة العوامل البشرية(، ومن ثم    سن بُعد، وهذا ما يشير إليه علم اإلرجونوميكع

متغلبً رمما ممكنة  بأفضل صورة  بُعد  عن  التدريسية  لمهامه  تحقيق  سته  سبيل  في  ا 

 قد تواجهه أو ما يُعّرف بالطفو األكاديمي. ذلك على كافة التحديات والعقبات التي 

ا هذه  لمواجهة  الباحث  من  لها  وكمحاولة  مناسبة  لحلول  والتوصل  قام لمشكلة 

تدريبي  دبإعدا  التعلم    برنامج  إدارة  نظام  بورد  عبر  البالك  اإللكتروني 

"Blackboard  على قائم  مهارات  مباديء  "  تنمية  في  اإلرجونوميكس  علم 

 . التدريس عن بُعد والطفو األكاديمي لدى الطلبة المعلمين

 :تياآل  الرئيس الؤسالجابة عن ال ل  بحثسعى ال ي  :أسئلة البحث

تدريبي  فاعليةما   إدار  برنامج  نظام  البعبر  اإللكتروني  التعلم  بورد  ة  الك 

"Blackboard  على قائم  اإلرجونوميمباديء  "  مهعلم  تنمية  في  ارات  كس 

 التدريس عن بُعد والطفو األكاديمي لدى الطلبة المعلمين؟

 :اآلتيةالفرعية  ويتطلب ذلك االجابة عن األسئلة  

ة المعلمين بالسنة  بل لتدريس عن بُعد الواجب توافرها لدى الطات امهارما   -1

الفي تخصص  والعلوم  الثالثة  التقنية  جامعة  بالرستاق  التربية  بكلية  زياء 

 تطبيقية؟ال

ينبغيما   -2 التي  بالسنة    أبعاد الطفو األكاديمي  المعلمين  الطلبة  توافرها لدى 

ج بالرستاق  التربية  بكلية  الفيزياء  تخصص  والعلوم  الثالثة  التقنية  امعة 

 التطبيقية؟

تعلم اإللكتروني البالك بورد  التدريبي الُمنفذ عبر نظام إدارة ال  جمما البرنا -3

"Blackboard  على القائم  تنمية مباديء  "  في  اإلرجونوميكس  علم 

بالسنة   المعلمين  الطلبة  لدى  األكاديمي  والطفو  بُعد  التدريس عن  مهارات 

بكلي  الفيزياء  تخصص  والعلوم  الثالثة  التقنية  جامعة  بالرستاق  التربية  ة 

 تطبيقية؟لا

اإللكتروني  التدريب  البرنامج  فاعليةما   -4 التعلم  إدارة  نظام  عبر  الُمنفذ  ي 

علم اإلرجونوميكس في مباديء  " القائم على  Blackboardرد "البالك بو

الثالثة  بالسنة  المعلمين  الطلبة  لدى  بُعد  عن  التدريس  مهارات  تنمية 

 والعلوم التطبيقية؟ ةيزياء بكلية التربية بالرستاق جامعة التقنيتخصص الف
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اإللكترونيالبرنا  فاعليةما   -5 التعلم  إدارة  نظام  عبر  الُمنفذ  التدريبي    مج 

علم اإلرجونوميكس في مباديء  " القائم على  Blackboardالبالك بورد "

الفيزياء  تنمية الطفو األكاديمي لدى الطلبة المعلمين بالسنة الثالثة تخصص  

 ية والعلوم التطبيقية؟نق بكلية التربية بالرستاق جامعة الت

 استهدف البحث ما يأتي:  :البحث فاهدأ
ا -1 بُعد  عن  التدريس  مهارات  المعلتعّرف  الطلبة  لدى  توافرها  مين  لواجب 

التقنية   جامعة  بالرستاق  التربية  بكلية  الفيزياء  تخصص  الثالثة  بالسنة 

 والعلوم التطبيقية. 

أ -2 التحديد  ينبغيبعاد  التي  األكاديمي  ل  طفو  المعلمين  الطلبة    ىدتوافرها 

تخص الثالثة  التقنية  بالسنة  جامعة  بالرستاق  التربية  بكلية  الفيزياء  ص 

 . لوم التطبيقيةوالع

البالك   -3 اإللكتروني  التعلم  إدارة  نظام  عبر  الُمنفذ  التدريبي  البرنامج  إعداد 

رجونوميكس في تنمية  اإل  علم مباديء  " القائم على  Blackboardبورد "

التدريس عن   المعبُ مهارات  الطلبة  لدى  األكاديمي  والطفو  بالسنة  عد  لمين 

بالر التربية  بكلية  الفيزياء  تخصص  والعلوم  الثالثة  التقنية  جامعة  ستاق 

 التطبيقية. 

اإللكتروني    فاعليةتحديد   -4 التعلم  إدارة  نظام  عبر  الُمنفذ  التدريبي  البرنامج 

في   سكعلم اإلرجونوميمباديء  " القائم على  Blackboardالبالك بورد "

مه لدتنمية  بُعد  عن  التدريس  الثالثة ارات  بالسنة  المعلمين  الطلبة  ى 

 التربية بالرستاق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية؟  تخصص الفيزياء بكلية

اإللكتروني    فاعليةتحديد   -5 التعلم  إدارة  نظام  عبر  الُمنفذ  التدريبي  البرنامج 

م اإلرجونوميكس في لعمباديء  " القائم على  Blackboardالك بورد "الب

  يمي لدى الطلبة المعلمين بالسنة الثالثة تخصص الفيزياء تنمية الطفو األكاد 

 قية. بكلية التربية بالرستاق جامعة التقنية والعلوم التطبي 

   :اآلتيةيحاول البحث التحقق من صحة الفروض   فروض البحث:

ــد مســتوى )ا إحصــائيً  فــرق دال يوجــدال  -1 ــين متوســطى رتــب( 0.05عن  ب

ــوعتين درجــات  ــة المجم ــة والضــطلب ــدي التجريبي ــق البع ــي التطبي ابطة ف

ككل وفي كل مهارة من مهاراتها   عن بُعد  مهارات التدريسالستمارة تقييم  

 الرئيسية.

ــد مســتوى )فــرق دال إحصــائيًا  يوجــدال  -2 ــين متوســطى رتــب  (0.05عن ب

 رة امالسـتالبعـدي  و  ين القبلـيتجريبية في التطبيقلاطلبة المجموعة  درجات  

ــيم  ــدتقي وفــي كــل مهــارة مــن مهاراتهــا  ككــل مهــارات التــدريس عــن بُع

 .الرئيسية
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ــد مســتوى )إحصــائيًا فــرق دال  يوجــدال  -3 ــين متوســطى رتــب  (0.05عن ب

ــوعتين درجــات  ــة المجم ــدي طلب ــق البع ــي التطبي ــة والضــابطة ف التجريبي

 وفي كل بعد من أبعاده. لمقياس الطفو األكاديمي ككل

ــد مســتوى )ئيًا اصــفــرق دال إح يوجــدال  -4 ــ( 0.05عن ــين متوســطى رت ب ب

والبعـدي لمقيـاس درجات طلبة المجموعة التجريبيـة فـي التطبيقـين القبلـي 

 اده.الطفو األكاديمي ككل وفي كل بعد من أبع

 فيما يلي:  الحالي في مدى اإلستفادة منه البحثنبعت أهمية  البحث: ةأهمي
التعليميوت -1 العملية  على  القائمين  اهتمام  تدريبية   ةجيه  دورات  عقد  إلى 

للطالب المعلمين لتدريبهم على مهارات التدريس لمواكبة  وبصفة مستمرة  

 التغييرات العالمية والمستجدات التعليمية. 

علم اإلرجونوميكس توجيه اهتمام القائمين على العملية التعليمية إلى أهمية   -2

العوامل المق  )هندسة  محتوى  في  وتضمينه  الدرا البشرية(  ة  يسررات 

له من أهمية نحو اإلشارة إلى تحقيق    مقررات التربية العملية لما  وبخاصة

وال المعلم بين مالءمةالتوافق   واألشياء يستخدمها التي واألشياء الطالب 

 يعيش والتي  بل  أرجائها في وينتقل يعمل خاللها التي  والبيئة يفعلوها التي

 ى أفضل صورة ممكنة.لعكل الذي يؤهله ألداء مهامه التدريسية بالش فيها،

يبي قائم على علم اإلرجونوميكس يُمكن تنفيذه عبر نظام  تقديم برنامج تدر -3

" بغية تنمية مهارات Blackboardإدارة التعلم اإللكتروني البالك بورد "

 . و األكاديمي لدى الطلبة المعلمينالتدريس عن بُعد والطف

  استخدامها لتقييم األداء   نكمهارات التدريس عن بُعد يُماستمارة تقييم    تقديم  -4

 . مينلطالب المعلالتدريسي ل

اس -5 يُمكن  األكاديمي  الطفو  مقياس  الطفتقديم  مستوى  لتعرف  و  تخدامه 

 .األكاديمي لدى الطلبة المعلمين 

 : اقتصر البحث الحالي على :بحثحدود ال
 الباحث بتدريسه. ( الذي قام 1مقرر التربية العملية ) -1

ب -2 المعلمين  الطلبة  من  الفيزيل اعينة  تخصص  الثالثة  التسنة  بكلية  ربية اء 

 بالرستاق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. 

 .2021/  2020ل من العام الدراسي في الفصل الدراسي األو تطبيقتم ال -3

نظام   -4 استخدام  )تم  بورد  اإللكتروني Blackboardبالك  التعلم  إلدارة   )  ،

المستخدمة في جامع  نهأل التعليمية  األنظمة  التطبيقية    ةمن  والعلوم  التقنية 

اإللكتروني على هذهبسلطنة عم التعليمي  المحتوى  يتيح وضع    ان، حيث 

، وإيجاد التفاعل  المنصة التعليمية، بالنص والصورة والفيديو في آن واحد 

شية ، كما بين الطلبة والمعلمين من خالل الفصول االفتراضية وحلقات نقا

كما أن   ح الواجبات واالختباراتحيصتال ويوفر النظام آليات سهلة إلرس

)نظا بورد  بالك  منظمة  Blackboardم  من  عالميًا  مصنف   )Gartner 
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لعام   الذهبي  المربع  نظام  التعلم    2011في   إدارة  أنظمة  في  كرائد  م 

 اإللكتروني. 

وميكس )هندسة  رجوناإل  تم إعداد البرنامج التدريبي في ضوء مباديء علم  -5

والتدريس  والتي من بينها مهنة التعليم    المهن  عي، ألن جمالعوامل البشرية( 

ال   تعليمية  عملبيئة  عبارة عن   تقديم  فيها  األهدايتم  وتحقيق  بين  ف  خدمة 

ووسائل   وأجهزة  أدوات  إستخدام  البيئة  هذه  خالل  ويتم  والمتعلم،  المعلم 

ومس تعليمية  وتقنيات  وبرمجيات  ومعينات تعليمية  تكنولوجية  تحدثات 

ليتم  ة العمل اآلمنة  وبيئتوفير القدر الكافي والمالئم  غي  بندريسية ومن ثم ي ت

األهداف  الع  افيه وتحقيق  بنجاح  دور  ؛  بكفاءةمل  يبرز  هنا  علم  ومن 

البشرية(   العوامل  )هندسة  والمطابقة   لتحقيقاإلرجونوميكس  التوافق 

المعلمينبين    مالءمةوال ووادواأل  الطالب  واأل ت  تعليمية  الوسائل  الجهزة 

وال تقنيات  ال و  تبرمجياالو وتال مستحدثات  التعليمية  معينات  الكنولوجية 

دريسية التي يتطلب منهم أدائها ات رالت والمهارالتي يستخدمونها    تدريسيةال

برمجيات  التعليمية وال وسائل  الجهزة واألدوات واأل   عن بعد بإستخدام هذه 

والبيئة   تدريسيةالمعينات  التكنولوجية والمستحدثات  لاتعليمية و التقنيات  الو

مما يقلل  في أرجائها بل والتي يعيشون فيها،  التي يعملون خاللها وينتقلون  

تقعالضغوط    من بالراحة وسيمكنهم ذلك  يهم، ومن ثم  عل  التي  سيشعرون 

، تأثير على الصحة العامةمن أداء مهامهم بشكل أسرع وأسهل دون أدنى  

سات والتحديات  كنقدرتهم على التعامل بنجاح مع ال   ذي يزيد منوبالقدر ال 

 معها. بفعالية ملهم والتعا األكاديمية التي تواجه
بُعد  مهارات   -6 عن  للتدريس:  تيةاآلالتدريس  التخطيط  مهارات  ،  مهارات 

 . مهارات تقويم التدريس، لتدريساتنفيذ  
األكادي -7 الذاتية  الكفاءة  اآلتية:  األكاديمي  الطفو  على أبعاد  السيطرة  مية، 

اال األكاديمية،  األكاددن التحديات  ويمي،  ماج  االجتماعي  التكيف  االندماج 

 والتوافق مع بيئة العمل.

 : م تم استخدا  منهج البحث:
وذلك   -أ الوصفي:  بُعد  المنهج  عن  التدريس  مهارات  قائمة  إعداد  لدى  في 

با التربية  بكلية  الفيزياء  تخصص  الثالثة  بالسنة  المعلمين  لرستاق  الطلبة 

التطبيقية التقنية والعلوم  تم    تعرفك في  لذوك  جامعة  التي  وتحديد األسس 

ض إفي  إدارة  عداد  وئها  نظام  عبر  الُمنفذ  التدريبي  التعلم  البرنامج 

 " بورد  البالك  على  Blackboardاإللكتروني  القائم  علم  مباديء  " 

األكاديمي في  اإلرجونوميكس   والطفو  بُعد  عن  التدريس  مهارات   تنمية 

 بقة، وإعداد أدوات البحث. اسباإلضافة إلى استقراء البحوث والدراسات ال 

البرنامج التدريبي المُ لتعرّ   : وذلكالتجريبي  المنهج شبه -ب نفذ عبر  ف فاعلية 

اإللك التعلم  إدارة  "نظام  بورد  البالك  على  Blackboardتروني  القائم   "
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بُ في  علم اإلرجونوميكس  مباديء   التدريس عن  مهارات  والطفو  تنمية  عد 

ال لدى  باألكاديمي  المعلمين  ت لا طلبة  الثالثة  بكلية  سنة  الفيزياء  خصص 

وذلك  الت التطبيقية،  والعلوم  التقنية  جامعة  بالرستاق  باستخدام  ربية 

 مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة.

وإ البحث  تم اتباع اإلجراءات اآلتية لإلجابة عن أسئلة البحث    ه:جراءاتخطوات 

 قق من صحة فروضه: والتح
قائمة    -1 ال إعداد  عن  د تمهارات  بالريس  المعلمين  الطلبة  لدى  الثالثة بُعد  سنة 

 . عة التقنية والعلوم التطبيقيةتخصص الفيزياء بكلية التربية بالرستاق جام

الثالثة تخصص    إعداد قائمة أبعاد الطفو األكاديمي  -2 لدى الطلبة المعلمين بالسنة 

 .ةي قبية بالرستاق جامعة التقنية والعلوم التطبي الفيزياء بكلية التر

التدر  -3 البرنامج  البرنامج  اإللكتروني إعداد  التعلم  إدارة  نظام  عبر  الُمنفذ  يبي 

 .علم اإلرجونوميكسمباديء " القائم على Blackboardبورد "البالك 

 . تجهيز البرنامج التدريبي الكترونيًا -4

الثة ثلالمعلمين بالسنة ا دريس عن بُعد لدى الطلبة  استمارة تقييم مهارات التإعداد    -5

 . لرستاق جامعة التقنية والعلوم التطبيقيةياء بكلية التربية باتخصص الفيز 

مقي  -6 الطفو  إعداد  تخصص  اس  الثالثة  بالسنة  المعلمين  الطلبة  لدى  األكاديمي 

 .الفيزياء بكلية التربية بالرستاق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

 .تحديد مجتمع البحث وعينته -7

 .البحث ي ألداتا لب التطبيق الق -8

 . ثتنفيذ تجربة البح  -9

 . التطبيق البعدى ألداتا البحث -10

 . بحثدي ألداتا ال التطبيق البع -11

 المناسبة.تحديد األساليب اإلحصائية  -12

 . معالجة البياناتتحليل و -13

 مناقشة النتائج وتفسيرها.  -14

 والدراسات المقترحة. وصيات والبحوثتقديم الت -15

 تضمن البحث المصطلحات اآلتية: البحث: مصطلحات
 :Traning Programالتدريبي  البرنامج  -1

( جود  األنشطة  Good, C.V., 1973, 449عرفه  من  مجموعة  بأنه:   )

تنمية  من أجل  الفرد وخبراته ومعلوماته  تنمية معرفة  بهدف  والمخططة؛  المنظمة 

 أدائه. 

اإلجراءات لمساعدة    ( بأنه: مجموعة من14،  1987الناقة )محمود  ه  كما عرف

أثنا في  اإلالطالب  الء  والمهارات  االتجاهات  المعلومات،  يكتسب  أن  على  تي  عداد 

هم في إعداده؛ ليؤدي دوره  دلت البحوث العلمية والخبراء على أنها تستطيع أن تس

 بفاعلية.
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إ التدريبي  البرنامج  يُعرف  سبق  ما  ضوء  من  وفي  مجموعة  بأنه:  جرائيًا 

وقد   والمخطط  المنظمة  الموضوعات ك  لها،  ضوء  في  إعدادها  من:  تم  علم  ل 

ات التدريس عن بُعد وأبعاد الطفو  اإلرجونوميكس )هندسة العوامل البشرية( ومهار

بورد  األكاديمي،   البالك  اإللكتروني  التعلم  إدارة  نظام  عبر  الكترونيًا  تقديمها  ويتم 

"Blackboardخ )  الل"  العملية  التربية  مقرر  لطالب  1تدريس  الثالثة ل ا(  سنة 

دهم  ، إلمدا ربية بالرستاق جامعة التقنية والعلوم التطبيقيةتخصص الفيزياء بكلية الت

 إحداث إلى يؤدي بما المطلوبة؛ السلوكية واالتجاهات والقيم  بالمعارف والمهارات

نحو واستمرار المطلوب التغيير  والمودة  المحبة تسوده جو في األفضل التغيير 

بما نهائية نتيجة إلى  ييؤد بحيث  والتشجيع  كفاءتهم  بتن  لتحسين  مهارات    ميةيفي 

 لديهم.  اديميالتدريس عن بُعد ومستوى الطفو األك

 Learning Management System  اإللكتروني التعلم إدارة نظام -2

(LMS" البالك بورد )Blackboard :" 

 تطبيق برمجي ( بأنه:100،  2013رضوان )مصطفى  و السلوم  عثمان  عرفه

 خالل من إلكترونيًا التعليم والتعلم  عمليتي إدارة  على يعمل اإلنترنت، على يعتمد

  .اإللكترونية التعليمية العملية عن إدارة  مسؤولة ملةكامت برمجية منظومة

 مجموعة من بأنه: (164،  2014رضوان )مصطفى  صوافطه وه وليد  وعرف

 تعلم  نحو لم وتوجيههاع تال عملية إدارة  من المعلم  تمكن الرقمية ميةالتعلي األدوات

تفاعلية بيئات في تضعهم  بويةتر  بطرق طلبته  وتعمل اإلنترنت، شبكة عبر تعلم 

 فيه المعلم  يضع بحيث الصفي، للتدريس التعليمية ومكملة  للعملية ومعزز كمساند

معلومات التعليمية المادة   تعلم  ومصادر اراتواختب  وواجبات وأنشطة من 

 فيما بينهم  المتعلمين لتواصل حوار غرف  على تحتوي أنها كما ومعززات وغيرها،

 أوقات تحديد المعلم  خاللها يستطيع ومن ألعمالهم، وحافظة معلمهم، مع وتواصلهم 

 .التعليمية للعملية الداعمة اإللكترونية من الخدمات وغيرها طلبته، مع بها يلتقي

الحا  البحث  نظام ولغرض  فإن   Learningاإللكتروني:   التعلم  إدارة  لي 

Management System   (LMS  البالك  )" بأنه:  Blackboardبورد  يُعّرف   "

التطبيقية،   التعلم  إدارة  نظم  أحد التقنية والعلوم   وهو اإللكتروني مستخدم بجامعة 

التعليمية إلدارة  يستخدم  حاسوبي تطبيق  منظومة خالل من إلكترونيًا العملية 

اإلنترنت، عبر متكاملة برمجية تسجيل منظومةلا  وهذه شبكة   بيانات تشمل: 

اجبات  وو تدريبات  وتقديم  التعليمي،  المحتوى وتقديم وإدارتها،  المتعلمين 

والواجبات، طالبه ألداء المدرس ومتابعة إلكترونية، واختبارات  وتقويم  للمهام 

منهم  المناسبة الراجعة التغذية وتقديم  تعلمهم   بينهم  فيما المتعلمين وتواصل ،لكل 

 .اإللكتروني يد والبر الحوار منتديات من خالل مدرسهم  مع وتواصلهم 

 : Ergonomics Science اإلرجونوميكسعلم   -3

 العمل ظروف يهتم بتحسين الذي العلم ( بأنه:51،  2016خوالدة )عايد    عرفه

 مع الحرص جيةنتا اإل لزيادة للعامل القصوى المقدارات من لالستفادة  العمل وبيئة
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هيمجاالت بأربعة مقيًسا للعمل ممارسته أثناء في وصحته سالمته على  ،: 

الذهني:   ومكسرجوناألي،    Physical Ergonomicالبدني:   األيرجونومكس

Cognitive Ergonomic    ،التنظيمي:   األيرجونومكسOrganizational 

Ergonomic  البيئي:  األيرجونومكسوEnvironmental Ergonomic . 

اإلرجونو علم  فإن  الحالي  البحث  البشرية(كس  يمولغرض  العوامل    )هندسة 

 النظم  وعنصر معلم بين الطالب ال التفاعل بفهم  يتعلق علمى نطاق بأنه: هو  يُعّرف

والبيانات النظرية تطبق التى المهنة وهو األخرى  فى واألساليب والمباديء 

ته على  لطالب المعلم وزيادة قدر مستوى األداء التدريسي ل  تحسين  بغرض التصميم 

لمنوطة به في عملية التعليم والتي  المهام ا هه وأداءتحديات التي تواجلا التغلب على  

ف   أساسيًا  جانبًا  يشكل التأكدمنها  عن  التعليمية   أن من ضالً  والوسائل  األجهزة 

 أو ةمهم بأداء المتعلق واألثاث  واألدوات وتقنيات التعليم ومستحدثاته التكنولوجية

المعلمين  ما نشاط الطلبة  يقل هذه دونؤي الذين يالئم  مما  النشاط؛  أو   من لالمهمة 

علم  ، وتتمثل مجاالت  يؤديه  ذىال  العمل أو قيامه بالمهمة آمان من إجهادهم ويزيد

البشرية(اإلرجونوميكس   العوامل  الذهني،    في:  )هندسة  المجال  البدني،  المجال 

 ي.المجال البيئ المجال التنظيمي و

  Distance Teaching Skills::عن بُعد  مهارات التدريس -4

( مهارات التدريس بأنها: القدرة على أداء  14،  2019مصطفى )أمل    تعرف

العمل قابل    معين ذي عالقة بتخطيط التدريس، وتنفيذه وتقويمه، وهذا عمل أو نشاط 

ث ومن  واالجتماعية  والحركية  المعرفية  السلوكيات  من  لمجموعة  يمكن التحليل  م 

يف مع  به وسرعة إنجازه والقدرة على التك  م ا تقييمه في ضوء معايير الدقة في القي

 المواقف التدريسية المتغيرة. 

( بأنها: مجموعة األداءات والسلوكيات  141،  2020ل )المشعمريم  وعرفتها  

 التدريسية التي يستخدمها المعلم في المواقف التعليمية المختلفة.

تُع سبق  ما  ضوء  التدريس  وفي  مهارات  بأنها:رف  إجرائيًا  بُعد  قدرة    عن 

على المعلم  الموق  الطالب  الالزمة إدارة  المهارات  وامتالكه  بُعد  عن  التعليمي  ف 

بعملية  للقيام   القيام  على  تساعده  التي  واإلجراءات  بكفاءة  بالممارسات  التدريس 

س عن بُعد بما في عالية بما في ذلك تمكنه من استخدام كافة األدوات الالزمة للتدري

مهارات  تمارة تقييم  اس  اته التكنولوجية وتقاس باستخدامثدذلك تقنيات التعليم ومستح 

تربية ين بالسنة الثالثة تخصص الفيزياء بكلية ال التدريس عن بُعد لدى الطلبة المعلم

في المهارات  هذه  وتتمثل  التطبيقية،  والعلوم  التقنية  جامعة   :مهارات  بالرستاق 

 . تقويم التدريسو لتدريساتنفيذ ،  لتدريسالتخطيط ل

بعد تقييم أدائه التدريسي في ضوء  الطالب    عليهابالدرجة التي يحصل    ساقوتُ 

 الُمعدة لهذا الغرض.  يس عن بُعدالتدر مهاراتتقييم استمارة 
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 Academic Buoyancy: الطفو الدراسي -5

( مارتن ومارش  بأنهMartin, A. & Marsh, H., 2008, 57عرفه   )  : 

واالستجابة تحمل على الطالب قدرة  تواجهه  التي النكسات مع للتكيف الضغوط 

 الدراسة، ويرتبط ذلك بعدد من العوامل، هي:  أثناء

 بالهدف والشعور والتحكم  الذاتية الفعالية في وتتمثل: سيةنفال العوامل -

 والدافع. 

 حاتالطمو الفصل، في المشاركة في بالمدرسة: وتتمثل المتعلقة العوامل -

العالقة استجا مع التعليمية،  ردود  ةبالمعلمين،   المعلم  فعل المعلمين، 

القيم ، الفعالة النشاط في الموضوعة الحضور،   جناهالم خارج المدرسة، 

 .الدراسية الصعبة والمناهج الدراسية

الروابط دعم  في وتتمثل واألقران: باألسرة  المتعلقة العوامل -  األسرة، 

األ مع اإليجابية وا األصدقاء،  سرة،أفراد  بالتعليم  األقران   تصالال التزام 

 .للمجتمع المؤيدة  بالمنظمات

الطالPiosang, T., 2016, 21رفه بيوسانج )وع بأنه: قدرة  الحفاظ  (  ب في 

اءته الذاتية والسيطرة على التحديات األكاديمية اليومية مثل القلق والعالقات  على كف

ندماج مع اآلخرين داخل مجتمع الدراسة،  مع المحيطين به من زمالء وأساتذة واال

 ل أبعاد الطفو األكاديمي في:ثموتت

الذاتية:  الفاعل - علىSelf-Efficacyية  الطلبة  قدرة  بها  ويقصد  الفهم    : 

للمهام  الجيد  لمواجهة   واألداء  وسعهم  في  ما  أقصى  وبذل  األكاديمية، 

 التحديات وأداء المهام. 

المؤكدة:   - الطلبة من Uncertain Controlالسيطرة غير  تأكد  : أي عدم 

 ام بشكل مناسب.همكيفية أداء ال

أي  Anxietyالقلق:   - في  :  التفكير  عند  االرتياح  وعدم  بالتوتر  االحساس 

 مهام األكاديمية كأداء االمتحانات. أداء ال

االكاديمي:   - االشتراك  Academic Engagementاالندماج  أي   :

 ام األكاديمية. واالندماج والتمتع والمثابرة في أداء المه

والطالب - المعلم  بين  أي  Teacher-Student Relationship  : العالقة   :

واحترام معلمهم  لعالقات بين الطلبة والمعلم وطريقة تواصلهم مع معلمهم  ا

 لهم. 

الطلبة المعلمين  قدرة    :هإجرائيًا بأن  الطفو األكاديميف  عرّ يُ وفي ضوء ما سبق  

بكلي الفيزياء  تخصص  الثالثة  والعلوم  بالسنة  التقنية  جامعة  بالرستاق  التربية  ة 

لضغوطات التي تواجههم في أثناء مزاولتهم  على التغلب على التحديات وا  ةتطبيقيلا

التدر )لمهامهم  العملية  التربية  مقرر  في  ا1يسية  بحياتهم  والمتعلقة  مع (  ألكاديمية 

لمقرر وكذلك  االحتفاظ بالثقة في أنفسهم وتكوين عالقات جيدة بينهم وبين مدرس ا

إلى   باإلضافة  البعض  بعضهم  وتقنيا وتبين  واألدوات  األجهزة  مع  التعليم  ت  افقهم 
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الز متطلبات  تُعد  التي  التكنولوجية  بُعد،  ومستحدثاته  عن  بالتدريس  لقيامهم  مة 

األك الطفو  أبعاد  في:وتتمثل  على    اديمي  السيطرة  األكاديمية،  الذاتية  الكفاءة 

االن  األكاديمية،  األكاديمي،  التحديات  ودماج  االجتماعي  توافق  وال   فالتكياالندماج 

العمل. بيئة  بال  مع  على ويُقاس  استجابته  بعد  الطالب  عليها  يحصل  التي  درجة 

 الُمعد لهذا الغرض.   المقياس

 والدراسات السابقة: نظرى،طار الإلا
بظاللها على قطاع التعليم؛ إذ دفعت   COVID-19ألقت أزمة فيروس كورونا  

أب  سالمدار إلغالق  التعليمية  والمؤسسات  فرص  ا ووالجامعات  من  تقليالً  بها 

طال الحديث  التعليمية للتحول إلى التعليم عن بُعد كبديل    المؤسساتبانتشاره، ودفع  

ب  التعليمية  العملية  تأثرت  أن  بعد  الذكاء عنه خاصة  تكنولوجيا  بتطور  مباشر  شكل 

اقتحمت معظم    ايالصناعي وإنترنت األشياء وكذلك ثورة تكنولوج  المعلومات التي 

 .نسان وأصبحت جزًءا أصيالً منهاإل أشكال حياة ا

المعنية بإعدادهم  ات تدريب الطلبة المعلمين في كليات التربية والمؤسسات  وب

كيفية   على  الخدمة  في  المعلمين  أمًرا  وكذلك  بُعد  عن  التعليم  أدوات  استخدام 

ريسية وفق ما تقتضيه الحالة مهامهم التد  ءليقوموا بادا  وتكييفهم ضروريًا لتأهيهلهم  

بالمع  اوم االلمام  من  ذلك  وايتطلبه  التي تساعدهم على ارف  واالتجاهات  لمهارات 

 لتعليمية. ممارسة أدوارهم ا

 :الطلبة المعلمين  تدريب مفهوم

بأنه: المعلمين  الطلبة  تدريب   بها تقوم  ومدروسة مخططة محاوالت  يُعّرف 

عملية  على تسهيللا أجل من وذلك  المنظمة؛  فرالمعا مختلف تعلم  الموظفين 

بها التي لوظائفبا المتعلقة والسلوكيات والمهارات  & .Denisi, A)يقومون 

1, 115) Griffin, R., 200. 

 التي والجماعة الفرد في تغييرات  إحداث  مخطط بهدف كما ُيعرف بأنه نشاط

 لشغل الئقين يجعلهم بما ،واتجاهاتهم وسلوكهم  وأداءهم  تتناول معلوماتهم  ندرسها

 (. 9، 2005حوالة، ر  سهيالسميع و عبدمصطفى )  عاليةاجية تنوإ  بكفاءة  وظائفهم 

الجهود  بأنه:  معارف،  ططةوالمخ المنظمة ويُعرف   واتجاهات وخبرات،  لتطوير 

) أداء في فاعلية أكثر  بجعلهم  وذلك المتدربين، ،  2007الطعاني،  حسن  مهامهم 

14.) 

 :المعلمين  ةتدريب الطلب أهمية

( وجيس  سميث  أن  ( s, J., 2004, 101sSmith, L. & Geيشير   إلى 

 الفوائد، منها: من الكثير هل التدريب

 أن يمكن وال والكم  النوع حيث من التعلمية يةالتعليم بالعملية االرتقاء -

 لمهارات مالًكا ظل طالبًا معلًما سيتخرج ليصبح معلًما في إال ذلك يكون

 اتهم بقدر  الرقي من  يمكنه مما  طالبه في التأثير على هنتعي  وكبيرة  عالية

 وأدائهم. 
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 والحادة  السيئة العقابية األساليب عن الناتج لطلبةا تسرب مستوى خفض -

 قبل بعض المعلمين.  من

المعلمون - ً  المدربون الطلبة  فيما   بوظائفهم  القيام  على جيداً  تدريبا المهنية 

تخرجهم  كثير يحتاجون وال أعمالهم يتقنون بعد   والجهد العناء من  إلى 

 رس.المدا ومدراء المشرفين زيارات كثرة  نع الناتج والمال

المعلمون   - معلمين   -الطلبة  ليصبحوا  سيتخرجوا   القدرات ذوو  -الذين 

كفاءتهم،   رفع على يعمل مما عالية المعنوية وروحهم هممهم  العالية، 

 ويمتلكون م،ه يومسؤول طالبهم  وتقدير احترام  وينالون بالرضا ويشعرون

 ظائفهم. وب لالرتقاء من غيرهم  أفضل فرصة

المعلمين   أهيلوت  األداء، تحسين إلى يؤدي - سيتخرجوا   -الطلبة  الذين 

 المستقبل.  في أكبر مسؤوليات لتولي - ليصبحوا معلمين

 يحتاجون بما  -الذين سيتخرجوا ليصبحوا معلمين   -الطلبة المعلمين   إمداد -

 لمعلومات.او والمهارات الكفاءات من

المعلمين   فاعلية زيادة  - معلمين  لا -الطلبة  ليصبحوا  سيتخرجوا   -ذين 

 .ةديثالح والنظريات التدريسية،  والطرق السبل أفضل على قافهم وإي

 المهنة. لممارسة مدخالً  الخدمة قبل اإلعداد برامج تُعد -

 مما المهنة؛ تجاه  إيجابية اتجاهات واكتساب االتجاهات تغيير على يساعد -

  .العمل في ةاإلنتاجي وزيادة  المعنوية  رفع الروح إلى ديؤي

المعلمين   عند االنتماء روح زيادة - ليصبحوا   -الطلبة  سيتخرجوا  الذين 

 .إنتاجها في تطوير األهم  العنصر أنهم  لشعورهم  مؤسساتهم  جاهت -معلمين 

 جديدة  آفاقا -الذين سيتخرجوا ليصبحوا معلمين  -الطلبة المعلمين  اكتساب -

 المهنة شكالتمب  م تبصيره  خالل من وذلك المهنة ممارسة مجال يف

أداء   على آثارها من التقليل أو منها التخلص كيفية وأ وأسبابها وتحدياتها

 عمل.ال

 تدريب المعلمين عن بُعد: 

اليوم  جائحة   مطلبًا بُْعد  عن التدريب بات  تفرضه  ما  ظل  في  ضروريًا 

ية بشكل مباشر؛  ج والدورات التدريب مامن صعوبة تنفيذ البر   COVID-19 كورونا

 في إيصال واالتصاالت المعلومات ةتقني من ثروة  الستفادة جال سانًحا لملفأصبح ا 

 التزاماتهم  بسبب  التدريبية البرامج حضور يستطيعون ال  الذين إلى التدريب

ظروف  أو الوظيفية  ويُعتبر مكانية،  أو اجتماعية أو اقتصادية وحواجز  بسبب 

للمناطق فعاالً  منفذاً  بُْعد نع التدريب  فرص يُوِجد ذلك في ولعله ة،يئ االن ومناسبًا 

 .الواحد الوطن أرجاء عبر متكافئة وتدريب تعليم 

أهمية أن  بُعد التدريب كما  التقليدي،   التدريب معوقات يعالج كحل ظهرت عن 

 تقنيات من االستفادة  خالل من المتسارعة التدريبية الحاجات يلبي وكاتجاه 

 التعلُّم  أهمية من أهميته يستمد ْعدبُ  عن التدريب ونظم االتصاالت، ولعل معلوماتلا
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الحل عن والتدريب  التعلُّم يُعد حيث  بعد، عن  الحادي القرن  لتحديات ثلماأل بُْعد 

اإلنترنت المباشر الفضائي البث استخدام خالل من والعشرين،  والهاتف  وشبكة 

 إلى التدريبية الخدمات توصيل في نيوراإللكت والبريد  والحاسوب المحمول

 السلوك وأنماط اتجاهاتهم  تغيير بهدف  اكانو أينما إليها، يحتاجون ذين ن ال يبالمتدر

 أجل ومن المشكالت، حل على قدراتهم  وتحسين دائهم،اراتهم وأوتحسين مه لديهم 

 اإلنتاجية.  بكفاءتهم  االرتفاع

 نمطين  إلى بُْعد عن التدريب م ي ستق  ( إلى أنه يمكن325، 2010علي )محمد ويشير 

 :هما أساسيين

 بصورة  التدريبي المقرر يقدم  ثحي  Synchronous:المتزامن: التدريب -أ

فيها يكون  أثناء محدد وقت في والمتدرب بالمدر متزامنة   عرض في 

 .التدريبي البرنامج

 التدريبي المقرر يقدم حيث  Asynchronous:المتزامن: غير التدريب -ب

في   لمتدرباو للمدرب المتزامن الوجود يشترط زامنة، فالتم غير بصورة

 التدريب.  عملية أثناء

 الخاصة. وتقنياته وسائله له النمطين من وكل

 Learning Management (LMS):اإللكتروني:   تعلم ل ا إدارة أنظمة

Systems 

هللا  يُعرف )أحمد  و الموسى عبد  أنظمة235،  2005المبارك   التعلم  إدارة ( 

 برامج حزم  :اهنبأ Learning Management Systems (LMS):ي: نواإللكتر

تُشكل  بين التواصل وتحقق اإللكترونية، التعليمية العملية إلدارة   نظاًما متكاملة 

 العالمية الشبكة عبر مكان  أي ومن وقت، أي في التربوية المنظومةأطراف  

 لتعلم. ا و التعليم  عملية تحسين بهدف المحلية أو الشبكة للمعلومات،

)هند  وتشير   أن5،  2008الخليفة  إلى    يطلق  اإللكتروني التعلم إدارة  أنظمة  ( 

earning Environments Virtual Lاالفتراضية التعليم  بيئات اسم  أحيانًا عليها

(VLE) :بحيث التعليمية للعملية ومعزز كمساند تعمل التي األنظمة ، وتُعّرف بأنها 

 موقع في ومصادر وامتحانات  محاضرات  نم التعليميةالمواد   المدرس  يضع

للنقاش هناك أن  كما النظام،    Portfolios)-(Eالطلبة   عمالأل وحافظة غرفًا 

التعلم   إدارة  أنظمة أن أي الدراسية للمادة  مدعمةال  ونيةاإللكتر الخدمات من وغيرها

 إلكترونيًا الدراسية المقررات محتوى  تخزين في تساعد  برامج هي االلكتروني

  .التعليم  عملية إدارة  تسهل أنها كما ها،تر اوإد

 من شامل تعليم  إدارة  ( بأنها: نظام 11  ،2010الغديان ) المحسنعبد    ويُعرفها

 العليا والمعاهد للجامعات يتيح حيث التعليم التقليدي، يوازي  وتيةنكبالع  الشبكة خالل

الوظائف التعليمية المؤسسات من وغيرها  العملية إلدارة تحتاجها التي جميع 

 االنترنت. عبر شبكة رراتهاقم تقديم إلى إضافة فيها، التعليمية
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 اإللكتروني:   التعلم إدارة ظمةخصائص أن

 إدارة  ( أن من خصائص أنظمة236،  5201ن )السدحاعبد الرحمن    يوضح

 اإللكتروني ما يلي: التعلم 

 .الدراسية  المقررات وتقديم  نشر -

 .م هتأنشط  ومتابعة الطلبة، سجالت إدارة  -

 حوارية منتديات طريق نع والمدرسين الطلبة  بين التواصل إمكانية -

 .خاصة

 .وتقييمها متحاناتاال نشر -

مثل   األدوات من مجموعة أنها على األنظمة هذه  إلى النظر يمكن كما -

)المحتوى واالمتحانات )المنتديات مثل  والمعلومات   التعليمي وغيرها( 

 محدد.  دراسي منهج سياق دمةخ ل توظف التي الطلبة وغيرها( ومعلومات

 لكتروني: ة التعلم اإلراأنواع أنظمة إد 

،  6200مصطفى،  أكرم  ارة التعلم اإللكتروني إلى نوعين هما )إد  أنظمةتقسم  

132:) 

معينة   -1 أو شركة  لجهة،  حكًرا  ليست  أنها  وتعني  المصدر:  مفتوحة  أنظمة 

يمكن الحصول   من حيث الملكية أو التطوير أو التعديل أو االستخدام، كما

 ومن االنترنت،  شبكة على المواقع لالخ من النظام  من على نسخة حديثة

نظام   النظم  مثلةأ ونظام    (Caroline)ونظام    (Moodle)المفتوحة: 

(Top Class .) 

وهي مغلقة أنظمة -2  وتقوم  ربحية شركة تملكها التي األنظمة المصدر: 

وال  على الحصول نكويم بتراخيص، إال باستخدامها تسمح بتطويرها، 

م  األنظمة، نظا هذه  أشهر ومن الشركة، ه د مالي تحد مبلغ نظير منها نسخة

(Blackboard( ونظام )WebCT .) 

 :رونيةلكتاإل التعلم بيئات أنواع

 :إلى اإللكترونية التعلم  ( بيئات87،  2005زيتون )حسن  يصنف

وهي الفصل إدارة  برمجيات  -1  في المعلم تساعد برمجيات  اإللكتروني: 

 تخطيط في وتساعده ،ي سالرئي حاسبه خالل من الطلبة أجهزة  تحكم فيلا

 Topأمثلتها ) ومن الطلبة، على وتوزيعها االختبارات وتصميم   الدروس،

ssCla  ،Lotus Learning Space،Net Support .) 

بيئة  -2 برمجيات تستخدم إلنشاء  التعليمي: وهي  المحتوى  برمجيات تصميم 

 بة ويمكن تقسيمها إلى: ا ذتعلم إلكترونية تفاعلية ج 

o رونية ) تكبرمجيات الكتب اإللeBook Workshop  ،eBook 

ProEdit  .) 

o ( برمجيات تفاعليةAuthor Ware ،Macromedia Flash.) 
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وهي وتصميم  إدارة  برمجيات -3  تقدم  ما عادة  برمجية حزم  المقررات: 

تها لثأم ومن التعليمية،  المادة  تقديم  عملية تدير التي األدوات مجموعة من

(Moodle ،Webct ،Blackboard .) 

 إللكتروني: ( إلدارة التعلم اBlackboard) بورد  كنظام بال

 لألنظمة بالنسبة بالقوة يتميز دبور بالك شركة من تجاري تعلم  إدارة  نظام  هو

 الحواجز جميع كسر خالل من متنوعة تعليمية فرص النظام  هذا  قدم حيث   األخرى

 كثير ساعد م النظا  هذا والمتعلمين، كما أن التعليمية تا ستواجه المؤس التي والعوائق

 بالمرونة اإلنترنت، ويمتاز طريق  عن بقوة  التعليم  نشر في التعليمية المؤسسات من

 (. 121، 2007عوض،  أمانيوعتمان الشحات والتوسع ) والقابلية للتطوير

( بورد  بالك  نظام  منذ  Blackboardونشأ  اإللكتروني  التعلم  إلدارة   تم   نأ( 

) في استشارية شركة تأسيس لت1997عام    مالتعل  لتطبيقات التقنية المعايير  يرفو( 

 الصف لغرفة كمثيل  ردبو بالك برمجية بتصميم الشركة تلك  وقامت اإللكتروني، 

 التعليمية العملية إتمام في للمساعدة ،وغيرها وألواح أدوات  من   فيها بما االعتيادي

وتقوم  المعلومات نولوجياكت  استخدام طريق عن الكترونيًا  ةيبرمج  واالتصاالت، 

 عن المعلم  يقوم  أن خاللها من يمكن ستعمال،اال سهلة وسائل توفير على بورد بالك

 عن معلومات طالبه من إليه يحتاج وما إليه، يحتاج ما  كل وضع امهااستخد طريق

  توى حمال كالمحاضرات،  بتدريسها،  سيقوم  تدريبية دورة عن أو الدراسية مادته

 الدراسة، أدلة الكترونية، كانت نإ ومواقعها الدراسية المراجع الدراسي،

  األمور  وجميع الطالبية، السجالت ،والمسموعة المرئية   الملفات تبارات،االخ

بالتفاعل التي الوسائل فيها  بما األخرى العملية   منظومة عناصر بين  ما تسمح 

 (. 63، 1201الجراح، عبد المهدي التعليمية )

 (: Blackboardبورد ) بالك  نظام يزاتمم

 في وقبوله انتشاره  في ساهمت المزايا من بعدد  بورد بالك ام ظن يمتاز

( بينها  من  التعليمية،  الشمري،  فهيد  ؛    32،  2012العمرو،  رزان  المؤسسات 

2019 ،136 :) 

 والتفاعل التواصل للمستخدم  بورد بالك برمجية تسمح :الوصول سهولة -1

 أي نوم وقت أي في االنترنت مع الربط عن طريق  ةيس الدرا المادة  مع

حيث  الدراسية،  مراجعة الطالب  يستطيع مكان،   والمحاضرات، المادة 

 أخرى.  وبصرية سمعية مساعدات وأية والواجبات

 فورية راجعة تغذية البرمجية توفر :ومستمرة سريعة راجعة تغذية توفير -2

 من أو المدرس اًءا منوس الطالب استفسارات االختبارات وعن نتائج عن

 تقدم  كما ا،وغيره البريد اإللكتروني أو مناقشة،لا  لوحة طريق عن زمالئه

 .واستفساراته الطالب  ببرنامج يتعلق ما حول راجعة تغذية

 تسمح متعددة  بخصائص البرمجية تمتاز :االتصال عملية وتسهيل تحسين -3

مدرسيهم  بالتواصل للطالب  خيارات عدة  خالل  من زمالئهم، ومع مع 
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 االفتراضية، والصفوف ات،  شقوالمنا كاإلعالنات، البرمجية توفرها

 وغيرها.  لكترونياإل والبريد

 لهذه  الطلبة استخدام تتبع ىعل تعمل بورد بالك برمجية إن :التتبع -4

 التعليم، حيث فترة  خالل إحصائي ملف في بإيداع النتائج وتقوم  البرمجية

 أو طالبه  جميع عن ةإحصائي  معلومات على الحصول المدرس  يستطيع

 .رديةالف  الواجبات تتبع للمدرس ويمكن هم،نم جزئية مجموعة عن

 المتعلم.  أو علم الم قبل من للمواضيع المطروحة للنقاش منتدى وجود -5

اإلنترنت استخدام ومشاركتها، الملفات تحميل إمكانية  -6  وضع مع بريد 

 إجراء حول المادة،  لمالحظاتهم  المتعلمين وضع البريد، في مرفقة  ملفات

 وأرشفتها. المحادثات

ميزة  في المتوفرة  المناهج عن البحث  ميزة  دوجو -7  المادة  تحميل النظام، 

 المعلم.  قبل من طواناتسا  على المنهج ووضع للمتعلم،

 تقسيم  الجوال،  الهاتف طريق عن المتعلم قبل  من مراجعة المادة  إمكانية -8

مجموعة تملك مجموعات إلى المتعلمين   وملفات خاص تدى ن م كل 

وتصحيحها الذاتية تباراتخاال إنشاء بها، خاصة مشاركة  للمتعلمين، 

 .أوتوماتيكيًا الدرجات  وتسجيل

 بهم.  خاصة صفحات اءإنش من المتعلمين تمكين -9

المعلم   -10  الوحدة، أو المادة  مستوى على اختبارات إنشاء من تمكين 

وفالش، صوتية ومقاطع  بصور وارفاقها  أو النعإ ووضع وفيديو 

 ونهاية لعرضها.  ةبداي تاريخ ووضع المادة  عرض أو واجب

 وملفات والصور الرياضية الرموز تدعم إعالنات لوحة وجود  -11

 الباوربوينت. 

 لتحرير عديدة  أدوات وتشمل النظام  في المحتوى بناء عدة قوالب دوجو  -12

مثل المعايير مع متوافق المحتوى، ومعيار  سكورم  معيار العالمية 

(IMS .) 

 فيه. من األدوات كثير ريتوف مع التعليمية الوحدات لجميع مخزن وجود  -13

 ميكس )هندسة العوامل البشرية(: علم اإلرجونو

يعني الدراسة العلمية للعالقة  ندسة العوامل البشرية(  إن علم اإلرجونوميكس )ه

عمله، ويمثل محيط العمل الظروف التي يعيشها الفرد    ومحيط الهندسية بين اإلنسان 

أما العالقة الهندسية فتعني  العمل    ا يستخدمه من أدوات وأجهزة ومواد في مواقعمو

والحسية وما يستخدمه افق وانسجام بين مقاييس الجسم البشري وقدراته العضلية  تو

تكييف بهدف  ومواد  وأجهزة  أدوات  جسمه    من  بمقاييس  باإلنسان  يحيط  ما  كل 

 (.296،  2000العلي،  رعبد الستاوقدراته كوحدة إنتاجية متكاملة )
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 لبشرية(: )هندسة العوامل ا سكنشأة علم اإلرجونومي

اكتشا الحضاف  يرجع  إلى  البشرية(  العوامل  )هندسة  اإلرجونوميكس  رة  علم 

تشير إلى أن الحضارة الهيلينية في األدلة التي    مناإلغريقية القديمة، فهناك العديد  

مبادي استخدمت  قد  الميالد  قبل  الخامس  تصميم    ءالقرن  في  اإلرجونوميكس 

بدأ فريدريك تايلور  ع عشر  ى أماكن العمل، وفي القرن التاستحاألدوات واألعمال و

Frederick Taylor  أسال عن  البحث  افي  أداء  لتحسين  أدائهم  يب  أثناء  لعمال 

أعماالً معينة، فتمكن من مضاعفة حجم عمل عمال المناجم ثالثة أضعاف بإنقاص  

الذي  الفحم  وزن  ا   ينقلونه  حجم  وظل  ممكن،  أداء  أسرع  إلى  وصل    مسحتى 

عام   حتى  مجهول  شبه  كلمة   1949اإلرجونوميكس  يتردد  بدأ  حيث  م 

الم  Ergonomicsاإلرجونوميكس   الفي  العالم  حافل  استخدمها  عندما  علمية 

 (. 30، 2010، وآخرون مصطفىأحمد )  Murrellاإلنجليزي ميورال 

 امل البشرية(: و عمجاالت علم اإلرجونوميكس )هندسة ال

البشرية( كما يلي )  سكياإلرجونومتتعدد مجاالت علم   العوامل  سن  ح)هندسة 

 (: 53، 2016خوالدة، عايد ؛   21، 2015حسن، 

 والتشريحية البدنية  الصفات  في يبحث مجال  وهو  :نيبدال المجال -1

 وأنظمة والمنتجات اآلالت بتصميم  وعالقتها لجسم اإلنسان والفسيولوجية

 المريحة والبيئة السالمة بهدف توفير  اإلنسان، معها يتعامل يتال العمل،

 .البدني هاداإلج أسباب من والتخلص

 الذهنية والمقدرات  عقليةلا الصفات في يبحث مجال وهو  :الذهني المجال -2

 في المنطق وإعمال والتذكر على الفهم والمقدرة  الحسي كاإلدراك لإلنسان

التعامل من وذلك الحركية واالستجابات واالستنباط االستنتاج  مع خالل 

 التي للنظم األخرى ناتوالمكو اإلنسان  بين التفاعل في العوامل هذه تأثير

 .معها يتعامل

 النظم  من الفائدة  تعظيم على يعمل الذي المجال وهو  :التنظيمي المجال -3

عناصر تتضمنه بما واالجتماعية التقنية  مثل وعمليات تنظيمية من 

 .يقر فال بروح والعمل العمل وتصميم  البشرية موارد لا وإدارة  االتصال

 بما العمل على البيئي التأثير في بحثي الذي المجال وهو  :البيئي المجال -4

الحرارة  مناسبة درجات  توفير من يتضمنه  كما والتهوية والبرودة من 

والبصري   السمعي التلوث أن واعتبار الضوضاء السمعية البيئة تشكل

 .المجال اذه من مهًما جانبًا

 عوامل البشرية(: لامباديء علم اإلرجونوميكس )هندسة 

رجونوميكس )هندسة العوامل البشرية( فيما يلي )منظمة  تتمثل مباديء علم اإل

 (:318 - 317، 2017عمل الدولية، ال

 :إليه الوصول السهل من  يكون بحيث شىء كل ضع -أ

 هولة.سب  إليها الوصول يمكن التي المساحة ضمن تحتاجه ما كل ضع -1
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إلي   تلجأ األحيان أغلب في ك لتجع اليد متناول عن البعيدة  األشياء -2

 .صعوبة أكثر العمل و االنحناء وتعرضك لإلجهاد وتجعلااللتواء أ

) إرتفاع على عملكي  أد -ب  من(:  Work at proper heightsمناسب 

 العاملين مع العمل في اإلرتفاعات مناسبة عدم  هو اإلنتشار شائعة المشاكل

 إضافي بمجهود موالقيا مناسب غير وضع في الوقوف  إلى يؤدي اذوه

 .ضرورى غير

 (: Reduce excessive forcesالمفرطة ) القوة  إستخدام  قلل -ج

 .واإلصابة اإلعياء إحتمال إلى يؤدي المفرطة بالقوة  التالعض تحميل -1

 وال عريض يكون بحيث مناسب حجم ذو مقبض ذات أداة  استعمال -2

 .جدًا صغير يكون

 :( Work in good postureصحيح ) وضع وأنت في ملعإ -د

 تسمح التي العمل مكان تمخططا وراعى والمعدات األجهزة  إستعمل -1

 .ممكن في أفضل موضع للعمل لك

 أكثر األمر ويجعل اإلنسان جسم  على اإلجهاد  يخفض الجيد موضعلا -2

 .إنجاز العمل على سهولة

 (: Reduce excessive repetitionالشديدة ) المتكررة  العمليات تقليل -هـ

 .جسم ال على الضرر يقلل المهمة لعمل مطلوبةلا  الحركات عدد تقليل -1

 .العامل من بدالً  المتكررة  األعمال بهذه  تقوم  الماكينات إجعل -2

 (: Minimize Fatigueتقليل اإلجهاد ) -و

أن  -1 يمكن  والعقلية  الطبيعية  قابليته  من  أكبر  بدرجة  العامل  تحميل 

 ت بجانب تقديم نوعية عمل رديء. ا بتساهم في اإلصا

ال -2 للعمل  يج التصميم  اإلعياد  منع  على  يساعد  أن  الغير  يمكن  ء 

 ضرورى فيه. 

)   -ز المباشر  الضغط  الضغط  Minimize directed pressureتقليل   :)

المباشر غير مريح ويمكن أن يمنع وظيفة العصب ووظيفة مجرى الدم ويؤثر  

 على راحة اليد والساعد. 

 Provide Adjustabilityالوضع ) وتغيير التعديل قابلية فرصة أترك -ح

and change of posture :) 

 مةءمالل عملك مكان أضبط  سهولة، أكثر األمر تجعل التعديل  يةقابل -1

 .حاجاتك

 نقاط وتفادى أفضل بطريقة األشياء تناول ومكان المرتفعات إجعل -2

 الغير وأ الصعبة  المواضع وكذلك الجسم المختلفة أجزاء على الضغط

 .مالءمة

 (: Provide clearance and accessسهل ) حركة وطريق حيز أترك -ط
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 كل إلى  السهل الوصول وطريق الكافي العمل مكان توافر  من  البد -1

 .تحتاجه ءىش

 .والركب والجذع واألقدام  واألذرع للرأس مطلوب الكافي الحيز -2

) بيئة في ثقتك  على حافظ -ي  Maintain a Comfortableمريحة 

Environعلى قدرتك تحسن التي المحيطة الظروف خلق عن (: ابحث 

 ومنع العالية الحرارة وتفادى  الءمةمال اإلضاءة مثل العمل إنجاز

 .اإلهتزاز

) التوضيح  ات ليعم تحسين -ك  Enhcance clarity andوالفهم 

understanding :) 

 الوضوح من السيء التصميم من تنتجان قد  واألخطار  المشاكل -1

 .تخدامكسإ  عند والتحكم 

 .أدائك تعيق أو تحسن أن يمكن ةوالسيطر والتخطيط التهيأ والترتيب -2

 (: Improve work organizationالعمل ) تنظيم  لياتعم تحسين -ل

 .نظاًما أكثر عملك منظومة يجعل أن يمكن المستمر التحسن -1

 ذلك من تحسن  اآلخرين وبين بينك مشتركة خطة وضع يكون ربما -2

 .الجيد اإلتصال وجوب مع

 .اآلخرين شعور وراعى الفريق من جزء كن -3

 كاديمي: األ والطف

المفاهيم الحديثة في علم النفس اإليجابي، والذي يُركز  يُعد الطفو األكاديمي أحد  

شخصية   في  اإليجابية  النواحي  االطالبعلى  على  ليساعده  التوتر  ،  على  لتغلب 

العلمي التقدم  واستيعاب  ناحية،  من  الفشل  من  والخوف  والتكنولوجي    والقلق 

النج وتحقيق  المعلومات  أخ  حاومعالجة  ناحية  من  الدراسي  )والتفوق  ن  رمضارى 

 (. 283، 2020حسن، 

 مفهوم الطفو األكاديمي: 

( الطفو األكاديمي بأنه: قدرة الطالب  Smith, M., 2016, 30)سميث    عّرف

السلبية   على الرجوع إلى حالة الثبات واالتزان االنفعالي بعد تأثره ببعض األحداث

ت تحصيل منخفضة أو انخفاض القدرة  اجالتي قد مر بها سواء الحصول على در

 اتمام المهام األكاديمية المطلوبة منه.على 

( بأنه: قدرة  Martin, J. & et. al., 2017, 934ن وآخرون )كما عّرفه مارت

تواجهه  علىالطالب   الفتي  األكاديمية  والصعوبات  للعقبات  الفعالة  أثناء   االستجابة 

 التعلم. 

)اتيو  د  هعّرف  حينفي   بأنه:  Datu, D. & Yuen, M., 2018, 209وين   )

والتيقدر اليومية  الدراسة  مشكالت  مع  التعامل  على  الطالب  باألداء   ة  ترتبط 

 واإلنجاز األكاديمي.
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تُشكل   التي  والتحديات  األكاديمية  الضغوط  مواجهة  الطلبة  ويتعين على جميع 

األك األداجزًءا من حياتهم  الطفو  ويتم ذلك من خالل  اليومية،  والذي  اكيمية  ديمي، 

للحد   ضروريًا  أمًرا  األكاديمية  يُعد  والضغوط  التحديات  تأثير   ,Rohinsa).من 

M., et. al., 2019, 1337) 

أن   والرفاهية كما  األكاديمي،  النجاح  لتحقيق  السبيل  يُعد  األكاديمي  الطفو 

والنفسية،  والصحةالنفسية،   ا   العقلية  يكتسب  التعامل ومن خالله  القدرة على    لطلبة 

( التحديات  ارتباًطا    (، Anderson, S., 2019, 13مع  األكاديمي  الطفو  ويرتبط 

اإل بالمساندة  األموجبًا  والدافعية  األكاديمية،  الذاتية  والكفاءة  كاديمية،  جتماعية، 

( المرتفع  األكاديمي  واألداء واإلنجاز  األكاديمي،  الذات   ,.Rohinsa, Mومفهوم 

et. al., 2019, 1338 ; Rosemary, A., et. al., 2019, 162 .) 

 ألكاديمي: أبعاد الطفو ا

 (:Piosang, 2016, 17تتمثل أبعاد الطفو األكاديمي فيما يلي )

الذاتية:   - الفهم  Self-Efficacyالفاعلية  على  الطلبة  قدرة  بها  ويقصد   :

أقصى   وبذل  األكاديمية،  للمهام  الجيد  لمواجهة   امواألداء  وسعهم  في 

 التحديات وأداء المهام. 

المؤكدة:   - الطلبة من Uncertain Controlالسيطرة غير  تأكد  : أي عدم 

 ب.كيفية أداء المهام بشكل مناس

في  Anxietyالقلق:   - التفكير  عند  االرتياح  وعدم  بالتوتر  االحساس  أي   :

 أداء المهام األكاديمية كأداء االمتحانات. 

األكادي - االشتراك  Academic Engagement:  يماإلندماج  أي   :

 األكاديمية. برة في أداء المهام اج والتمتع والمثامدواالن

والطالب:   - المعلم  بين  أي  Teacher-Student Relationshipالعالقة   :

العالقات بين الطلبة والمعلم وطريقة تواصلهم مع معلمهم واحترام معلمهم  

 لهم. 

 طفو األكاديمي تتمثل في: ( أن أبعاد ال301، 2019حليم )شيري  في حين ترى  

 الذاتية األكاديمية.ة  ءاالكف -

 تحديات األكاديمية.السيطرة على ال -

 االندماج األكاديمي. -

  :للبحث نهجيةاإلجراءات الم
صحة   من  والتحقق  البحث  أسئلة  عن  لإلجابة  اآلتية  اإلجراءات  اتباع  تم 

 فروضه:

قائمة   -أ لدى  إعداد  بُعد  عن  التدريس  بالسنة  لامهارات  المعلمين  طلبة 

الفيزي الثا تخصص  التربي  ءالثة  التقنيبكلية  جامعة  بالرستاق  والعلوم  ة  ة 

 : التطبيقية
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السؤال األول من أسئل قائمة مهارات  لإلجابة عن  تم إعداد  البحث،  التدريس عن ة 

بكلية  الفيزياء  تخصص  الثالثة  بالسنة  المعلمين  الطلبة  لدى  توافرها  الواجب  بُعد 

 ق اإلجراءات التالية:فوبالرستاق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية  التربية

ة هـو: القائمـإعـداد يُعـد الهـدف األساسـي مـن من إعداد القائمةة: تحديد الهدف    -1

تحديد المهارات التدريسية الرئيسة والمهارات التدريسية الفرعيـة الواجـب توافرهـا 

زياء بكلية التربيـة بالرسـتاق جامعـة يفلدى الطلبة المعلمين بالسنة الثالثة تخصص ال

 عن بُعد.  والعلوم التطبيقية عن قيامهم بالتدريس  ةالتقني

هـارات التدريسـية الرئيسـة قائمـة المتـم إعـداد  إعداد الصورة األوليةة للقائمةة:    -2

والمهارات التدريسية الفرعية الواجب توافرها لـدى الطلبـة المعلمـين بالسـنة الثالثـة 

م التطبيقية عن قيـامهم ولبكلية التربية بالرستاق جامعة التقنية والع  تخصص الفيزياء

 مـنعـدد   عد في صورتها األولية مـن خـالل مـا يلـى االطـالع علـىبالتدريس عن بُ 

 .Salinas, R.Aسـالينس وكرسـونس )، مثـل: دراسـة البحوث والدراسات السابقة

& Kritsonis, W.A., 2006 ،)( دراسة فيلبس وبولينا& Paulina,  sPhillip

 (erron, T. & Fletcher, C., 2008hSشـيرون وفليتشـر ) (، دراسـة2008

 (.2020أبو بكر )الزهراء  ة  دراسو

ما   خالل  قا  سبقمن  إعداد  أوليةتم  التي    ئمة  الرئيسة،  التدريسية  بالمهارات 

( في  للتدريس  تتمثل  التخطيط  التدريس    -مهارات  تنفيذ  تقويم    -مهارات  مهارات 

مهارة تدريس رئيسة،    لكلمهارات التدريسية الفرعية التي تنبثق عن  او(  التدريس

الثالثة تخصص الفيزياء بكليالواجب توافرها ل  ة التربية  دى الطلبة المعلمين بالسنة 

 ن قيامهم بالتدريس عن بُعد. بالرستاق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ع

 القائمـة  تـم عـرض:  نيعرض القائمة على مجموعة من المحكمين المتخصصة  -3

ال لمتخصصـين فـي مجـة مـن السـادة المحكمـين اعـوفي صورة اسـتبانة علـى مجم

، ومـا أبـدوه مـن ئهـم آرا وفـي ضـوء وتعليم وتعلـم العلـوم،تدريس الالمناهج وطرق 

مالحظات، تم إجراء التعديالت المطلوبة، وبذلك أصبحت قائمـة مهـارات التـدريس 

يـة لكالمعلمين بالسنة الثالثة تخصص الفيزيـاء ب  ةبعن بُعد الواجب توافرها لدى الطل

 .(1)ملحق  لعلوم التطبيقية في صورتها النهائية  التربية بالرستاق جامعة التقنية وا

لةدى الطلبةة المعلمةين بالسةنة الثالثةة   ئمة أبعةاد الطفةو األكةاديميد قاإعدا  -ب

 :تطبيقيةلاتخصص الفيزياء بكلية التربية بالرستاق جامعة التقنية والعلوم  

عن   أسئ  السؤال لإلجابة  من  إ  ةلالثاني  تم  قائمة  البحث،  الطفو  عداد  أبعاد 

نة الثالثة تخصص الفيزياء  ألكاديمي التي ينبغي توافرها لدى الطلبة المعلمين بالسا

 وفق اإلجراءات التالية:  ة التقنية والعلوم التطبيقيةبكلية التربية بالرستاق جامع

: فـيقائمـة الإعـداد الهدف األساسـي مـن  يتمثلتحديد الهدف من إعداد القائمة:   -1

ثـة التي ينبغي توافرها لدى الطلبة المعلمـين بالسـنة الثال  أبعاد الطفو األكاديميتحديد  

 .ة والعلوم التطبيقيةتخصص الفيزياء بكلية التربية بالرستاق جامعة التقني
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أبعاد الطفو األكاديمي التي ينبغـي تم إعداد قائمة  ة:  إعداد الصورة األولية للقائم  -2

لطلبة المعلمين بالسنة الثالثة تخصص الفيزياء بكلية التربية بالرسـتاق ا  توافرها لدى

في صورتها األولية من خالل ما يلى االطـالع علـى  جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

Putwain) ,ون وآخـرون دراسـة بيوتـ، مثـل: البحوث والدراسات السابقةعدد من 

D. & et. al., 2012)  ،( دراسـة سـميثSmith, M., 2016 دراسـة كـولي ،)

 .Martin, Jدراسة مارتن وآخرون )،  (Collie, R. & et. al., 2016وآخرون )

& et. al., 2017اتيـو (، دراسـة د( ويـنDatu, D. & Yuen, M., 2018 ،)

ن رمضـاودراسـة  (Rohinsa, M., et. al., 2019)روهنسـا وآخـرون دراسـة 

 .(2020حسن )

قائمة   إعداد  تم  سبق  ما  خالل  في    ليةأومن  تتمثل  األكاديمي،  الطفو  أبعاد 

االندماج األكاديمي    -السيطرة على التحديات األكاديمية    -)الكفاءة الذاتية األكاديمية  

ق عن  والعبارات التي تنبث  (التكيف والتوافق مع بيئة العمل  -االندماج االجتماعي    -

لثة تخصص الفيزياء  ثاينبغي توافرها لدى الطلبة المعلمين بالسنة ال  ، والتيكل بعد

 . بكلية التربية بالرستاق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

بعـد إعـداد القائمـة عرض القائمة على مجموعة من المحكمةين المتخصصةين:    -3

وعـة مـن السـادة في صورتها األوليـة، تـم عرضـها فـي صـورة اسـتبانة علـى مجم

، وفي ضوء تدريسال  رقالمناهج وطو  علم النفس  كمين المتخصصين في مجالالمح

وما أبدوه من مالحظات، تـم إجـراء التعـديالت المطلوبـة، وبـذلك أصـبحت   ئهم،راآ

 .(2)ملحق  في صورتها النهائية  أبعاد الطفو األكاديمي قائمة 

م اإللكترونةي ر نظام إدارة التعلإعداد البرنامج البرنامج التدريبي الُمنفذ عب  -ج

 لى علم اإلرجونوميكس:ع  " القائمBlackboardالبالك بورد "

التدريبي الُمنفذ  عن السؤال الثالث من أسئلة البحث، تم إعداد البرنامج    لإلجابة

 " بورد  البالك  اإللكتروني  التعلم  إدارة  نظام  على Blackboardعبر  القائم   "

 ة: ق اإلجراءات التاليوفعلم اإلرجونوميكس مباديء 

التدريبي:  –1 البرنامج  إعداد  أسس  التدريبي في ضوء  إع تم    تحديد  البرنامج  داد 

 األسس اآلتية: 

البشرية(فلسفة    -أ العوامل  )هندسة  اإلرجونوميكس  على   علم  تقوم  التي 

العالقة والتفاعل بين بيئه العمل والعمل والعامل حيث يهتم هذا  دراسة  

بكيفية مالئمة ويد  العلم  للعامل،  المعدات واألجهزة  العمل  رس تصميم 

 ومن ثم جسم البشري وحركته وقدراته الطبيعية،  الالتي تناسب وتالئم  

 يستخدمونها التي واألشياء البشر بين والمالئمة والمطابقة التوافق

خاللها التي والبيئة يفعلونها التي واألشياء  في وينتقلون يعملون 

 والمالئمة التوافق هذا تحقق ما إذا فإنه فيها، يعيشون والتي بل أرجائها

 وسيشعرون بالراحة تقل، البشر على تقع التي وطالضغ فإن جيد بشكل
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أداء ذلك  وسيمكنهم  أكثر  أدنى دون وأسهل أسرع بشكل  مهامهم  من 

 .العامة الصحة على تأثير

ب  -ب المرتبطة  والدراسات  البحوث  من  عدد  على  علم  االطالع 

 . ية(ندسة العوامل البشراإلرجونوميكس )ه

تنفيذ   -ج متطلبات  حيث  من  البرنامج  إعداد    ه،واقعية  عند  ُروعي  حيث 

من   وذلك  التحقيق،  وممكنة  واقعية  تنفيذه  متطلبات  تكون  أن  البرنامج 

 حيث الزمن واإلمكانات الالزمة لتنفيذه. 

التعديالت الالزمة   -د بإدخال  البرنامج  الكافية عند إعداد  المرونة  مراعاة 

 . حادثة بصفة مستمرة في مجال تعليم وتعلم العلوم ليواكب التطورات ال

 قائمة مهارات التدريس عن بُعد.  -هـ

 .أبعاد الطفو األكاديميقائمة  -و

 :تم إعداد البرنامج التدريبي مشتمالً عليإعداد البرنامج التدريبي:   –2

 الهدف الرئيس للبرنامج التدريبي.  -أ

 . نامج التدريبياألهداف الفرعية للبر -ب

 األهداف اإلجرائية للبرنامج التدريبي.  -ج

بفلسفة  ي  محتو  -د االسترشاد  تم  التدريبي:  اإلرجونوميكس البرنامج  علم 

البشرية(   العوامل  الصلة،  )هندسة  ذات  السابقة  والدراسات  والبحوث 

وبالعديد من   أبعاد الطفو األكاديميمهارات التدريس عن بُعد ووقائمة  

وا  االالمراجع  والمواقع  في  لكترونيةلمصادر  وذلك  محتوى  ،  تحديد 

 صياغته وتنظيمه.  بي،ريالبرنامج التد

التجريبية على    -هــــ  المجموعة  التدريبي لطالب  البرنامج  وضع محتوى 

التعلم   (Blackboard)بورد   بالك نظام  المستخدم   اإللكتروني  إلدارة 

 .جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عمان في

البرنام  -و نظامتنفيذ  توظيف  خالل  من  التدريبي  بورد   بالك ج 

(Blackboard)   التعلم لفصول   إلدارة  روابط  إنشاء  في  اإللكتروني 

 لطالب المجموعة التجريبية.  Google Meetافتراضية عبر برنامج 

  دمة في تنفيذ البرنامج التدريبي: طرق واستراتيجيات التدريس المستخ   -ز

طرق   تنوع  واستراتيجيُروعي  البرنامج التدريس  تنفيذ  أثناء  اته، 

 التدريبي. 

البرنامج    طةاألنش  -ح تنفيذ  في  المستخدمة  التعليمية  واألدوات  والوسائل 

تكون   أن  التعليمية  والوسائل  األنشطة  تحديد  عند  ُروعي  التدرييي: 

اإليجابية   المشاركة  فرص  توفير  في  تساعد  وأن  وواقعية،  متنوعة 

 للطالب المعلمين. 

خدام  ست التقويم المستخدمة في البرنامج التدريبي: تم ا أساليب ووسائل    -ط

بعض أساليب التقويم ووسائله، والتي يمكن من خاللها الحكم على مدي  
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تمثلت  أساليب التقويم في    وقدما تحقق من أهداف البرنامج التدريبي،  

 التقويم القبلي، والتكويني "البنائي" والختامي "النهائي". 

لتنف  -ي الزمنية  إعداد  الخطة  من  االنتهاء  بعد  التدريبي:  البرنامج  يذ 

مراعاة حجم  ال مع  لتنفيذه،  الزمنية  الخطة  تم وضع  التدريبي،  برنامج 

وأساليب   وطرق  محتواه،  وطبيعة  البرنامج،  في  المقدمة  المعلومات 

االلتزام   تم  وقد  الزمنية،  الخطة  تنفيذ  وإمكانية  المستخدمة،  التدريس 

موضبالخطة   لتدريس  الدراسية  الزمنية  الخطة  وفق  البرنامج  وعات 

( والمقررة على طالب السنة الثالثة 1ر التربية العملية )قروالزمنية لم

لعام   األكاديمي  التقويم  الفيزياء، وكذلك  م،    2021/    2020تخصص 

 والخاص بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. 

من   –3 مجموعة  على  التدريبي  البرنامج  المتخصصي   عرض  تم  ن:  المحكمين 

التدريبي  ضعر ال  البرنامج  من  مجموعة  مجال  محعلى  في  المتخصصين  كمين 

وط العلوم؛ المناهج  وتعلم  وتعليم  التدريس  آرا  رق  ضوء  من  ئهموفي  أبدوه  وما   ،

النهائية  الصورة  إلى  الوصول  ثم  ومن  المطلوبة،  التعديالت  إجراء  تم  مالحظات، 

 . (3)ملحق التدريبي لبرنامج ل

 ج التدريبي الكترونيًا:تجهيز البرنام -4

نظا  بتوظيف  الباحث  بورد  م  قام  البالك  اإللكتروني  التعلم  إدارة 

"Blackboard  المستخدم في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تحميل الصورة "

ل  مهارات    التدريبيلبرنامج  النهائية  تنمية  في  اإلرجونوميكس  علم  على  القائم 

بُ  عن  األكاديالتدريس  والطفو  تخصص  عد  الثالثة  بالسنة  المعلمين  الطلبة  لدى  مي 

التطبيقيةلف ا والعلوم  التقنية  جامعة  بالرستاق  التربية  بكلية  لتطبيقه    يزياء  استعدادًا 

 على عينة البحث التجريبية. 

بالسنة    -د المعلمين  الطلبة  لدى  بُعد  عن  التدريس  مهارات  تقييم  استمارة 

الفيزيا تخصص  باالثالثة  التربية  بكلية  والعلوم  ء  التقنية  جامعة  لرستاق 

 التطبيقية: 

إعداد  ابلإلج تم  البحث،  أسئلة  من  الرابع  السؤال  تقييم  ة عن  مهارات استمارة 

التدريس عن بُعد لدى الطلبة المعلمين بالسنة الثالثة تخصص الفيزياء بكلية التربية 

 جراءات التالية:وفق اإل  بالرستاق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

يتمثل الهدف    :دريس عن بُعدلتمهارات ا استمارة تقييم  تحديد الهدف من إعداد    -1

تقييم  إعداد    من فياستمارة  بُعد  عن  التدريس  األداء   : مهارات  مستوى  تحديد 

الفيزياء بكلية التربية بالرستاق  التدريسي   الثالثة تخصص  للطالب المعلمين بالسنة 

والعلو التقنية  قيجامعة  عند  التطبيقية  مادة  م  لموضوعات  بُعد  عن  بالتدريس  امهم 

ل األساسي لصالعلوم  التعليم  من  الثانية  للحلقة  والسابع  والسادس  الخامس  فوف 

بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، وذلك خالل دراستهم لمقرر التربية العملية  

(1.) 
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تحديد    تم   : لتدريس عن بُعدمهارات ا ستمارة تقييم  تحديد المهارات الرئيسة ال  -2

ال الرئيسة  تقييم  المهارات  بُعدت  مهاراستمارة  عن  ضوء  التدريس  قائمة   في 

  -مهارات التخطيط للتدريس    :، وتتمثل هذه المحاور فيمهارات التدريس عن بُعد 

 مهارات تقويم التدريس.  -مهارات التنفيذ للتدريس 

تم تحديد    :درات التدريس عن بُعمهاستمارة تقييم  تحديد المهارات الفرعية ال  -3

ال الفرعية  تقييم  المهارات  كل مهستمارة  عن  والمنبثقة  بُعد،  عن  التدريس  ارات 

 . مهارات التدريس عن بُعدقائمة  في ضوء مهارة رئيسة

بُعداستمارة تقييم  صياغة مكونات    -4 تم مراعاة صياغة   :مهارات التدريس عن 

 ائية. عن بُعد بصورة إجر  عبارات استمارة تقييم مهارات التدريس

تمارة تقيـيم مهـارات التـدريس عـن اسـاشـتملت    تحديد أسلوب تسجيل البيانات:  -5

بُعد على خانة رئيسة لتحديد مقدار توافر المهارات الفرعية في أداء الطالب المعلـم، 

 وتم تقسيمها إلى أربع خانات فرعية حسب شدة مقدار التوافر، وهي:

 ث درجاتوتحدد لها ثال      بدرجة كبيرة            -

 رجتاند بدرجة متوسطة              وتحدد لها -

 بدرجة قليلة                   وتحدد لها درجة واحدة  -

 غير متوافر                   وتحدد لها صفًرا -

 وعلى من يقوم بعملية المالحظة أن يراعي ما يلي:

وافر" رعية وأسفل "غيـر متـ( في الخانة المقابلة للمهارة الفيضع عالمة ) ▪

 إذا لم يتم األداء.

نة المقابلة للمهارة الفرعية وأسفل "بدرجـة قليلـة" خا( في اليضع عالمة ) ▪

 إذا تم األداء بمستوى قليل.

ــة المقابلــة للمهــارة الفرعيــة وأســفل "بدرجــة يضــع عالمــة ) ▪ ( فــي الخان

 متوسطة" إذا تم األداء بمستوى متوسط.

ارة الفرعية وأسفل "بدرجة كبيرة" خانة المقابلة للمه( في اليضع عالمة ) ▪

 بمستوى مرتفع.ء  إذا تم األدا

بعد أن تم إعداد استمارة   :مهارات التدريس عن بُعدتحديد صدق استمارة تقييم    -6

تقييم مهارات التدريس عن بُعد في صورتها األولية، تم عرضها على مجموعة مـن 

، علـيم وتعلـم العلـوم هج وطـرق التـدريس وتالمنـا  المحكمين المتخصصين في مجال

 ن مالحظات، تم إجراء التعديالت المطلوبة.م  ، وما أبدوه ئهم وفي ضوء آرا

حساب ثبـات اسـتمارة  تم  :مهارات التدريس عن بُعةدتحديد ثبات استمارة تقييم   -7

 تقييم مهارات التدريس عن بُعد من خالل القيام بالخطوات التالية:

نة الثالثـة تخصـص الفيزيـاء بكليـة طلبـة المعلمـين بالسـالاختيار عينة مـن   -

ا 11ق جامعة التقنية والعلوم التطبيقيـة، بلـغ عـددها )تاالتربية بالرس ( طالبـً

 .وطالبة
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تم االستعانة بإحدى الزميالت، وتم تـدريبها علـى كيفيـة اسـتخدام اسـتمارة  -

م تقيــيم مهــارات التــدريس عــن بُعــد؛ للمشــاركة فــي تطبيــق اســتمارة تقيــي

 ن بُعد على هذه العينة من الطلبة المعلمين.مهارات التدريس ع

خصيص نسختين مـن اسـتمارة تقيـيم مهـارات التـدريس عـن بُعـد لكـل ت  تم  -

 طالب معلم إحداهما للباحث، واألخرى لزميلته.

 تم تطبيق استمارة تقييم مهارات التدريس عن بُعد على العينة. -

نتهــاء مــن ريس عــن بُعــد بعــد االتــم تفريــغ اســتمارات تقيــيم مهــارات التــد -

 التطبيق )كل استمارتين على حدة(.

ســاب نســبة االتفــاق بــين الباحــث وزميلتــه باســتخدام معادلــة "كــوبر ح تــم  -

Cooper"  :لحساب نسبة االتفاق، وهي كما يلي 

 100عدد مرات االتفاق                    ×       نسبة االتفاق =  

 م االتفاق تفاق + عدد مرات عد عدد مرات اال                 

يلته الستمارات تقييم مهارات التدريس  زموقد بلغت نسبة االتفاق بين الباحث و

حدد مستوى الثبات    "Cooper"كوبر  (، وحيث أن  % 88.31عن بُعد ككل بلغت )

( فهذا يعبر عن  %70بداللة نسبة االتفاق، فذكر أنه إذا كانت نسبة االتفاق أقل من )

الثبا نسبة  انخفاض  كانت  وإذا  )ت،  ارتفاع  %85االتفاق  على  يدل  فهذا  فأكثر،   )

صورتها ،  تباالث  في  بُعد  عن  التدريس  مهارات  تقييم  استمارة  أصبحت  وبذلك 

 .(4)ملحق النهائية جاهزة للتطبيق  

الثالثة    -هة بالسنة  المعلمين  الطلبة  لدى  األكاديمي  الطفو  مقياس  إعداد 

 ية والعلوم التطبيقية: لرستاق جامعة التقن تخصص الفيزياء بكلية التربية با

من أسئلة البحث، تم إعداد مقياس الطفو األكاديمي   مسلإلجابة عن السؤال الخا

لدى الطلبة المعلمين بالسنة الثالثة تخصص الفيزياء بكلية التربية بالرستاق جامعة 

 التطبيقية وفق اإلجراءات التالية:  والعلوم التقنية 

يهدف مقياس الطفـو األكـاديمي إلـي :  ديميالطفو األكامقياس    تحديد الهدف من  -1

 -الســيطرة علــى التحــديات األكاديميــة  -)الكفــاءة الذاتيــة األكاديميـة ى توقيـاس مســ

لـدى التكيف والتوافق مـع بيئـة العمـل(    -االندماج االجتماعي    -االندماج األكاديمي  

جامعة التقنية   ة التربية بالرستاقالطلبة المعلمين بالسنة الثالثة تخصص الفيزياء بكلي

 والعلوم التطبيقية.  

تم تحديد أبعاد الطفو األكـاديمي فـي ضـوء : الطفو األكاديميعاد مقياس  أبتحديد    -2

الكفـاءة الذاتيـة  فـي:الطفـو األكـاديمي ، وقد تمثلت أبعاد أبعاد الطفو األكاديميقائمة  

ــة ــة، األكاديمي ــى التحــديات األكاديمي ــدماج األكــاديميا، الســيطرة عل ــدماج  ،الن االن

 لعمل.ا التكيف والتوافق مع بيئةو  االجتماعي
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بعد االطالع على األدبيات، والبحـوث : الطفو األكاديميصياغة عبارات مقياس    -3

والدراسات السابقة، وعدد من مقاييس الطفو األكاديمي، تم صياغة عبـارات مقيـاس 

 ة والموحية.نب العبارات الغامضالطفو األكاديمي بصورة واضحة مع مراعاة تج

على األبعاد، بحيـث تضـمن كـل بعـد علـى ة  ( عبارة مقسم50وقد تضمن المقياس )

 ( عبارات ما بين موجبة وسالبة.10)

اشـتمل مقيـاس الطفـو األكـاديمي علـى مقيـاس تحديد أسةلوب تسةجيل البيانةات:   -4

سـتويات للطفـو تقدير رباعي على غرار طريقة ليكرت، والتي تتـدرج مـن أربعـة م

ياء بكليـة التربيـة بالرسـتاق يزديمي للطالب المعلمين بالسنة الثالثة تخصص الفاألكا

ا  ا أو نـادًراجامعة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة، وهـي: دائمـً ا أو أحيانـً ، وبـذلك أو غالبـً

 ( درجة.200تكون الدرجة العظمى للمقياس )

 وتمثل ذلك في:  :يميالطفو األكادإعداد الصورة األولية لمقياس   -5

ياًسا للطفـو األكـاديمي فـي مقتم إعداد :  الطفو األكاديميكتابة بنود مقياس   -أ

( عبـارة، مــوزعين علــى 50صـورته األوليــة، يتكـون هــذا المقيـاس مــن )

الســيطرة علــى التحــديات  -الكفــاءة الذاتيــة األكاديميــة خمســة أبعــاد، هــي: 

ف والتوافـق التكيـ  -االجتماعي    االندماج  -االندماج األكاديمي    -األكاديمية  

عبارات ما بـين موجبـة وسـالبة   (10، تضمن كل بعد على )مع بيئة العمل

(، 50، ... ،   3،    2،    1وترتبط به، أخـذت هـذه العبـارات المسلسـل مـن )

 وتم توزيع العبارات الموجبة والعبارات السالبة توزيعًا عشوائيًا.

لمقياس فـى تم صياغة تعليمات ا:  الطفو األكاديميصياغة تعليمات مقياس   -ب

بهــا الطلبــة المعلــم أثنــاء  دىصــورة ســهلة وواضــحة؛ ليســهل فهمهــا ويهتــ

 .اإلجابة فى الورقة المخصصة

يحدد الطالـب وتقدير الدرجة:    الطفو األكاديميطريقة اإلجابة على مقياس    -ج

المعلم درجة انطباق العبارة عليه، والتـي تحـدد مسـتوى طفـوه األكـاديمي، 

ا ، أحيانًـ   باختيار بديل واحد  وذلك ا ، غالبـً ،   امـن أربعـة بـدائل، هـى )دائمـً

( درجـات لكـل عبـارة، حيـث يعطـى 4  –  1نادًرا(، وتتراوح الدرجة بين )

ا  البديل دائًما )أربع درجات(، والبديل غالبًا )ثالث درجات(، والبـديل أحيانـً

ــردة  ــت المف ــدة( إذا كان ــة واح ــادًرا )درج ــديل ن ــان(، والب ــة،  )درجت موجب

 ا كانت المفردة سالبة.  وبالعكس إذ

 وتمثل ذلك في:  :الطفو األكاديميس  الضبط العلمي لمقيا -6

تـم عـرض المقيـاس فـى : الطفةو األكةاديميتحديد صدق محتةوى مقيةاس   -أ

المتخصصـين فـي  علـى مجموعـة مـن السـادة المحكمـين صـورته األوليـة

رائهـــم مجـــال علـــم الـــنفس والمنـــاهج وطـــرق التـــدريس، وفـــي ضـــوء آ

الطول ى  تعديل بعض عبارات المقياس، وجعلها متساوية فم  ومالحظاتهم ت

قدر اإلمكان، وبـذلك أصـبح المقيـاس صـالًحا للتطبيـق علـى عينـة البحـث 

 االستطالعية.
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بعـد ، وإجراءات تطبيقهةا:  الطفو األكاديميالتجربة االستطالعية لمقياس   -ب

ية ه على عينـة اسـتطالع، تم تطبيقالطفو األكاديميالتأكد من صدق مقياس  

ا وطالبـة مـن الطلبــة لبًــ ( طا11عـددها ) –غيـر عينـة البحــث األساسـية  –

المعلمين بالسنة الثالثـة تخصـص الفيزيـاء بكليـة التربيـة بالرسـتاق جامعـة 

التقنية والعلوم التطبيقية، وتـم تصـحيح المقيـاس، ورصـد درجـات الطلبـة؛ 

 بغرض:

االتسـاق   تم حساب  :األكاديميالطفو  حساب اإلتساق الداخلي لمقياس   -1

ــاس  ــداخلي لمقي ــاديميال ــو األك ــين  اب، بحســالطف ــاط ب ــل االرتب معام

درجــات عبــارات كــل بعــد مــع الدرجــة الكليــة لكــل بعــد، وذلــك كمــا 

 (:1يوضحه جدول )
 1جدول 

مع الدرجة الكلية   الطفو األكاديميمعامل االرتباط بين درجات عبارات كل بعد من أبعاد  
 لكل بعد
 5 4 3 2 1 رقم العبارة  دالبع

الكفاءة الذاتية 

 األكاديمية

 0.93 0.90 0.88 0.86 0.81 اطتب معامل االر
 10 9 8 7 6 رقم العبارة 

20.9 0.82 0.87 0.83 0.91 معامل االرتباط  
السيطرة على  

التحديات 

 األكاديمية

 15 14 13 12 11 رقم العبارة 

 0.91 0.90 0.82 0.85 0.93 معامل االرتباط
 20 19 18 17 16 رة رقم العبا

4.80 0.86 0.90 معامل االرتباط  0.94 50.9  
االندماج 

 األكاديمي

 25 24 23 22 21 رقم العبارة 

 0.91 0.94 0.88 0.83 0.86 معامل االرتباط
 30 29 28 27 26 رقم العبارة 

 0.90 0.83 0.85 0.94 0.83 معامل االرتباط
االندماج 

 االجتماعي

23 31 رقم العبارة   33 34 35 
70.8 0.90 0.93 0.82 معامل االرتباط  0.91 
 40 39 38 37 36 رقم العبارة 

20.9 0.87 0.85 0.88 0.90 معامل االرتباط  
التكيف 

والتوافق مع 

 بيئة العمل

 45 44 43 42 41 رقم العبارة 
20.8 0.86 0.91 0.93 معامل االرتباط  0.87 
 50 49 48 47 46 رقم العبارة 

 0.90 0.93 0.83 0.88 0.91 عامل االرتباطم

خال جميع    لومن  أن  يتضح  االرتباط،  معامالت  عنها  أسفرت  التي  النتائج 

( بين  تتراوح  االرتباط  دالة عند مستوى  ًً ( وهي جميع0.95،    0.82معامالت  ا 

عد من  تتجه لقياس درجة كل ب  الطفو األكاديمي، وبالتالي فإن عبارات مقياس  0.01

 .الطفو األكاديميس أبعاد مقيا
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، والدرجة الكلية للمقياس، تم  الطفو األكاديمي  اسمقيولتحديد مدى اتساق أبعاد  

لمقياس   الكلية  والدرجة  بعد،  كل  درجة  بين  االرتباط  معامالت  الطفو  حساب 

( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل بعد، والدرجة  2، ويوضح جدول )األكاديمي

 لمقياس: الكلية ل
 2جدول 

 الطفو األكاديمي لية لمقياس لكقيم معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة ا 
 معامل االرتباط األبعاد

 0.87 الكفاءة الذاتية األكاديمية

 0.85 السيطرة على التحديات األكاديمية

20.8 االندماج األكاديمي  

 0.85 االندماج االجتماعي

60.8 يئة العملالتكيف والتوافق مع ب   

االرت معامالت  عنها  أسفرت  التى  النتائج  خالل  جميعًا  باومن  أنها  يتضح  ط، 

، مما يشير  0.01ا دالة عند مستوى  ًً (، وهي جميع0.87،  0.82تراوحت بين )

مقياس   توجه  األكاديميإلى  وهي    الطفو  واحدة،  خاصية  األكاديميلقياس  ،  الطفو 

 على عينة البحث. وبذلك يكون المقياس مناسبًا للتطبيق 

الطفو بات مقياس  ث  تم حساب:  الطفو األكاديميحساب معامل ثبات مقياس   -2

بإستخدام طريقة ألفـا كرونبـا ، وذلـك بعـد تطبيقـه علـى عينـة   األكاديمي

 الطفـو األكـاديميالبحث االستطالعية، ُووجـد أن معامـل الثبـات لمقيـاس  

حـو الـذي يوضـحه ككل كما يحددها تطبيق معادلة ألفـا كرونبـا  علـى الن

 (:3دول )ج
 3جدول 

 لطفو األكاديمي ا معامل ثبات ألفا كرونبا  لمقياس 

 األبعاد
عدد 

 المفردات 
 التباين  المتوسط 

معامل ثبات 

 الفاكرونبا 

معامل 

الصدق  

 الذاتي
الكفاءة الذاتية 

 األكاديمية
10 25.154 17.341 7450.  8630.  

السيطرة على  

 التحديات األكاديمية
10 26. 243  13.432 8140.  9020.  

.6760 22.126 26.235 10 االندماج األكاديمي  8750.  

.80125 24.403 10 االندماج االجتماعي  7110.  8430.  

 التكيف والتوافق 

 مع بيئة العمل
10 25.122 33.214 8670.  9310.  

.760 81.123 127.346 50 المقياس ككل   8720.  
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عنها تطبيق معادلة ألفا  بات كما أسفر  ( أن قيمة معامل الث3يتضح من جدول )

( بين  تتراوح  قيمة 0.867،    0.711كرونبا   أن  كما  مرتفعتان،  قيمتان  وهما   ،)

(، وهذا يعد مالئًما ألغراض  0.931،    0.843معامل الصدق الذاتي تتراوح بين )

 البحث. 

ى بعـد إجـراء التعـديالت علـ:  الطفو األكاديميإعداد الصورة النهائية لمقياس    -7 

وبنـاء علـى ،  فى ضوء آراء السـادة المحكمـين وتوجيهـاتهم   األكاديمي  الطفومقياس  

فى صورته النهائيـة،   الطفو األكاديميحساب اتساقه الداخلى، وثباته، أصبح مقياس  

 .(5)ملحق  صالًحا للتطبيق على عينة البحث  

 الطفو األكاديمي:إعداد الصورة االلكترونية لمقياس   -8

" Blackboardالـتعلم اإللكترونـي الـبالك بـورد "  يف نظـام إدارة قام الباحث بتوظ

د مقيـاس الطفـو األكـاديمي بشـكل الكترونـي اسـتعدادًا لتطبيقـه علـى عينـة دافي إعـ

 البحث )التجريبية والضابطة(.

 تحديد مجتمع البحث وعينته: -و

العلوم   تخصصات  الثالثة  بالسنة  المعلمين  الطلبة  من  البحث  مجتمع  تألف 

التقني  –اء  الكيمي  –زياء  "الفي جامعة  بالرستاق  التربية  بكلية  والعلوم  ة  األحياء" 

( العملية  التربية  مقرر  يدرسوا  الوقت  1التطبيقية حيث  نفس  أي  الوقت  نفس  في   )

التعلم   ونواتج  المقرر  توصيف  نفس  ويجمعهم  التدريس  آلية  ونفس  الدراسي 

عينة   من  البحث  عينة  وتمثلت  دراسته،  من  المالمستهدفة  الطلبة  بالسنة من  علمين 

لرستاق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الذي  باالثالثة تخصص الفيزياء بكلية التربية 

األول  الدراسي  الفصل  في  وذلك  الدراسي،  جدوله  وفق  الباحث  لهم  بالتدريس  قام 

 م. 2021/  2020من العام األكاديمي 

( من  البحث  عينة  بالس 25وتكونت  وطالبة  طالبًا  تخ(  الثالثة  الفيزياء  نة  صص 

لعلوم التطبيقية، تم تقسيمهم إلى مجموعتين  وابكلية التربية بالرستاق جامعة التقنية  

( من  وتمثلت  تجريبية  ")13إحداهما  الطلبة  من  عشرة  ثالثة   )6( و  ذكور   )7  )

 ( إناث". 7( ذكور و )5( اثنا عشرة من الطلبة ")12، وضابطة تمثلت من )إناث" 

 البحث:  لقبلي ألداتاالتطبيق ا -ز

 مثلة في:متقام الباحث بالتطبيق القبلي ألداتا البحث ال

 استمارة تقييم مهارات التدريس عن بُعد.  -1

 .الطفو األكاديميمقياس  -2

وذلك على طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة؛ بهدف تحديد التكافؤ بينهما  

يذ تقديم البرنامج  كذلك قبل تنف ( لهما، و1قبل البدء في تدريس مقرر التربية العملية )

إدارة   نظام  عبر  الُمنفذ  "الالتدريبي  بورد  البالك  اإللكتروني  "  Blackboardتعلم 

 القائم على علم اإلرجونوميكس لطلبة المجموعة التجريبية.  

وللتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية، والضابطة في استمارة تقييم مهارات  

، تم استخدام اختبار مان ويتني للمقارنة  ميلطفو األكاديا التدريس عن بُعد ومقياس  
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( و 4البحث على األداتين، ويوضح جدول )  مجموعتيرتب درجات  ي  بين متوسط

( درجات  5جدول  رتب  متوسطات  بين  الفروق  التجريبية   مجموعتي(  البحث 

والضابطة ومستوى الداللة اإلحصائية، وذلك على استمارة تقييم مهارات التدريس  

 قبليًا.  الطفو األكاديمي  بُعد ومقياس عن
 4جدول 

إلحصائية الختبار مان ويتني بين المجموعة التجريبية والضابطة في  ا  ( وداللتهاUقيمة ) 
 التطبيق القبلي الستمارة تقييم مهارات التدريس عن بُعد 

 المهارات الرئيسية 
مجموعتا 

 البحث 
 ن

متوسط  

 الرتب

مجموع  

 الرتب
 Uقيمة 

مستوى  

 لة الدال

مهارات التخطيط  

 للتدريس

 102.00 10.20 13 التجريبية
43.000 905,0 

 88.00 9.78 12 الضابطة 
 مهارات تنفيذ 

 التدريس
 90.50 9.05 13 التجريبية

35.500 447,0 
 99.50 11.06 12 الضابطة 

مهارات تقويم 

 التدريس
 110.00 11.00 13 التجريبية

35.000 447,0 
 80.00 8.89 12 الضابطة 

استمارة تقييم  

مهارات التدريس  

 ككلعن بُعد 

 92.50 9.25 13 التجريبية
37.500 549,0 

 97.50 10.83 12 الضابطة 

 

 

 5جدول 
ن ويتني بين المجموعة التجريبية والضابطة في ( وداللتها اإلحصائية الختبار ماUقيمة )

 التطبيق القبلي لمقياس الطفو األكاديمي 
مجموعتا  األكاديمي أبعاد الطفو

 البحث 

متوسط   ن

 الرتب

مجموع  

 الرتب

ى  تومس Uقيمة 

 الداللة 

الكفاءة الذاتية 

 األكاديمية

 243,0 30.500 85.50 8.55 13 التجريبية

 104.50 11.61 12 الضابطة 

السيطرة على  

 التحديات األكاديمية

 356,0 33.000 88.00 8.80 13 التجريبية

 102.00 11.33 12 الضابطة 

 211,0 29.500 115.50 11.55 13 التجريبية االندماج األكاديمي

 74.50 8.28 12 الضابطة 

 182,0 28.500 83.50 8.35 13 التجريبية االندماج االجتماعي 

 106.50 11.83 12 الضابطة 

 التكيف والتوافق  

 مع بيئة العمل

 133,0 26.000 119.00 11.90 13 التجريبية

 71.00 7.89 12 طة الضاب 

مقياس الطفو  

 ككلاألكاديمي 

 96,0 44.000 99.00 9.90 13 التجريبية

 91.00 10.11 12 الضابطة 

عند مستوى    " غير دالة إحصائيًا U( أن قيم "5( وجدول )4يتضح من جدول )

درجات  (0.05) متوسطى  بين  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  يوضح  وهذا   ،

فى    بيةالتجري المجموعتين   وذلك  عن  والضابطة،  التدريس  مهارات  تقييم  استمارة 
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و األكاديمي س  يامقبُعد  تكافؤ    الطفو  إلى  يشير  وهذا  البحث،  تجربة  إجراء  قبل 

مستوى   فى  والمجموعتين  بُعد  التدريس عن  األكاديميمهارات  كمتغيرات  الطفو   ،

 تابعة للبحث الحالى. 

 تنفيذ تجربة البحث:  -ح

تطب  من  االنتهاء  التجريبية  بعد  المجموعتين  طلبة  على  قبليًا  البحث  أداتا  يق 

اإللكتروني  تطبيق    تم ،  والضابطة التعلم  إدارة  نظام  عبر  الُمنفذ  التدريبي  البرنامج 

" بورد  المجموعة Blackboardالبالك  لطلبة  اإلرجونوميكس  علم  على  القائم   "

 التجريبية. 

 التطبيق البعدى ألداتا البحث: -ط

تم التطبيق البعدي ألداتا البحث، بعد ذلك  تنفيذ تجربة البحث،    بعد االنتهاء من

 صحيح األدوات، ورصد الدرجات، وتفريغ النتائج. ت  تم 

 تحديد األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل ومعالجة البيانات:   -ي

االجتماعية    استخدام تم   للعلوم  اإلحصائى  التحليل  حزم  ،  SPSS/PCبرنامج 

 اليب التالية:األسحيث استخدمت 

 . س عن بُعدريتداستمارة تقييم مهارات المعادلة كوبر لحساب ثبات  -1

 .الطفو األكاديميمقياس  معادلة ألفا كرونبا  لحساب قيمة ثبات  -2

لتعرف داللة الفروق بين متوسطي    Mann-Whitneyاختبار مان ويتني   -3

تقييمرتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في كل من     استمارة 

 . الطفو األكاديميمهارات التدريس عن بُعد ومقياس 

ويلكو -4 القبلي    Wilcoxonن  كساختبار  التطبيق  بين  الفروق  داللة  لتعرف 

والتطبيق البعدي للمجموعات المرتبطة، وكذلك بحث داللة الفروق بداللة  

 لطلبة المجموعة التجريبية.  Zوقيمة  Wكل من قيمة 

البرنامج    فاعلية( لقياس  Rprbلمرتبطة )تباط الثنائي لالزواج ارمعامل اال -5

نظالتدريبي   عبر  بورد  إ  امالُمنفذ  البالك  اإللكتروني  التعلم  دارة 

"Blackboard  على القائم  اإلرجونوميكس  مباديء  "  تنمية: علم   في 

 . الطفو األكاديميو مهارات التدريس عن بُعد

 :بحثنتائج ال
لبحث بناًءا على المعالجات  فيما يلي عرض تفصيلي للنتائج التي توصل إليها ا 

 حليله من بيانات: وته اإلحصائية التي أجريت على ما تم جمع

 أوالً: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:

ما   على:  البحث  أسئلة  من  األول  السؤال  بُعد  نص  عن  التدريس  مهارات 

الثالثة تخصص الفيزياء بكلية التربية    الواجب توافرها لدى الطلبة المعلمين بالسنة 

جابة على هذا السؤال من خالل  اإلت  ؟ وتمبالرستاق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

اتباعها إلعداد   تم  التي  تتمثل في  اإلجراءات  التي  بُعد  التدريس عن  قائمة مهارات 

  -مهارات تنفيذ التدريس   -مهارات التخطيط للتدريس المهارات التدريسية الرئيسة ) 
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تقوي التدريسمهارات  مهارم  كل  عن  تنبثق  التي  الفرعية  التدريسية  والمهارات  ة ( 

ريس رئيسة الواجب توافرها لدى الطلبة المعلمين بالسنة الثالثة تخصص الفيزياء  تد

التطبيقية والعلوم  التقنية  جامعة  بالرستاق  التربية  توضيحها بكلية  تم  والتي   ،

 بحث الحالي.بالتفصيل سابقًا في منهج البحث وإجراءاته في ال 

 :نيثانيًا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثا

أبعاد الطفو األكاديمي التي ينبغي ما  نص السؤال الثاني من أسئلة البحث على:  

توافرها لدى الطلبة المعلمين بالسنة الثالثة تخصص الفيزياء بكلية التربية بالرستاق  

التقنية   االتطبيقية  والعلوم جامعة  وتمت  خالل  ؟  من  السؤال  هذا  على  إلجابة 

التي ينبغي توافرها أبعاد الطفو األكاديمي  ائمة  ق  اداإلجراءات التي تم اتباعها إلعد

لدى الطلبة المعلمين بالسنة الثالثة تخصص الفيزياء بكلية التربية بالرستاق جامعة 

المتمثلة   التطبيقية،  والعلوم  األكاديمية  التقنية  الذاتية  )الكفاءة  على    -في  السيطرة 

التكيف والتوافق    -االجتماعي    اجدماالن  -االندماج األكاديمي    -التحديات األكاديمية  

، والتي تم توضيحها بالتفصيل سابقًا في منهج البحث وإجراءاته في  مع بيئة العمل(

 البحث الحالي.

 ثالثًا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث:

أ من  الثالث  السؤال  على:  نص  البحث  البرنامجسئلة  عبر    ما  الُمنفذ  التدريبي 

إدارة   "   اإللكترونيلم  تعال نظام  بورد  علم  Blackboardالبالك  على  القائم   "

الطلبة   بُعد والطفو األكاديمي لدى  اإلرجونوميكس في تنمية مهارات التدريس عن 

جامع بالرستاق  التربية  بكلية  الفيزياء  تخصص  الثالثة  بالسنة  التقنية المعلمين  ة 

التطبيقية من  والعلوم  السؤال  هذا  على  اإلجابة  وتمت  تم    لخال ؟  التي  اإلجراءات 

إلعداد   البالك    البرنامجاتباعها  اإللكتروني  التعلم  إدارة  نظام  عبر  الُمنفذ  التدريبي 

" القائم على علم اإلرجونوميكس في تنمية مهارات التدريس  Blackboardبورد "

األكادي والطفو  بُعد  الفيزياء عن  تخصص  الثالثة  بالسنة  المعلمين  الطلبة  لدى  مي 

ال  التطبيقيةبيتربكلية  والعلوم  التقنية  جامعة  بالرستاق  توضيحها ة  تم  والتي   ،

 بالتفصيل سابقًا في منهج البحث وإجراءاته في البحث الحالي.

 رابعًا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع:

البحث على: ما  نص السؤال الرابع من أس  الُمنفذ    فاعليةئلة  البرنامج التدريبي 

نظام   " ارإد عبر  بورد  البالك  اإللكتروني  التعلم  على Blackboardة  القائم   "

الطلبة مباديء   لدى  بُعد  عن  التدريس  مهارات  تنمية  في  اإلرجونوميكس  علم 

ال جامعة  بالرستاق  التربية  بكلية  الفيزياء  تخصص  الثالثة  بالسنة  تقنية المعلمين 

اس إعداد  تم  السؤال،  هذا  عن  ولإلجابة  التطبيقية؟  مهارات  ارتموالعلوم  تقييم  ة 

التدريس عن بُعد لدى الطلبة المعلمين بالسنة الثالثة تخصص الفيزياء بكلية التربية 

من  األول  الفرض  صحة  من  للتحقق  التطبيقية؛  والعلوم  التقنية  جامعة  بالرستاق 

(  0.05عند مستوى ) فرق دال إحصائيًا    يوجد  ال فروض البحث، الذي نص على:

درجات  رتب  متوسطى  التطبيق  لبط  بين  في  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  ة 
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البعدي الستمارة تقييم مهارات التدريس عن بُعد ككل وفي كل مهارة من مهاراتها  

 الرئيسية.

ويتني   مان  اختبار  استخدام  خالل  من  الفرض  هذا  من صحة  التحقق  تم  وقد 

دك رتب  متوسطي  بين  الفرق  داللة  لتحديد  البارامتري،  إحصائي    ات رجأسلوب 

طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الستمارة تقييم مهارات  

(  6التدريس عن بُعد ككل وفي كل مهارة من مهاراتها الرئيسية. ويوضح جدول )

 ذلك: 
   6جدول 

والضابطة في  ار مان ويتني بين المجموعة التجريبية( وداللتها اإلحصائية الختبUقيمة )
 ستمارة تقييم مهارات التدريس عن بُعدال طبيق البعديالت

المهارات  

 الرئيسية

مجموعتا 

 البحث 
 ن

متوسط  

 الرتب
 Uقيمة  مجموع الرتب 

مستوى  

 الداللة 

مهارات  

التخطيط  

 للتدريس

 142.00 14.20 13 التجريبية
000,3 01,0 

 48.00 5.33 12 الضابطة 

مهارات تنفيذ 

 التدريس

 140.00 14.00 13 التجريبية
000,5 01,0 

 50.00 5.56 12 الضابطة 
مهارات  

تقويم 

 التدريس

 144.50 14.45 13 التجريبية
500,0 01,0 

 45.50 5.06 12 الضابطة 

االستمارة 

 ككل

 141.50 14.15 13 التجريبية
500,3 01,0 

 48.50 5.39 12 الضابطة 

( نتائج جدول  من  دالة إحصائيًا  6يتضح  فروق  )( وجود  (  0.01عند مستوى 

درجات   رتب  متوسطي  المهارات    مجموعتيبين  في  والضابطة  التجريبية  البحث 

قيم   بُعد، واالستمارة ككل؛ حيث إن  التدريس عن  تقييم مهارات  الرئيسة الستمارة 

(U( بين  تراوحت  المحسوبة  دا000,5،    500,0(  وكانت  داللة  (  مستوى  عند  لة 

(0.01 .) 

الفرض  فرض األول من  وفى ضوء ذلك، تم رفض الفر وض البحث، وقبول 

بأنه: إحصائيًا    يوجد البديل  دال  )فرق  مستوى  رتب  (  0.05عند  متوسطى  بين 

درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الستمارة تقييم  

وف ككل  بُعد  عن  التدريس  لصالح  مهارات  الرئيسية  مهاراتها  من  مهارة  كل  ي 

 ريبية. المجموعة التج

البحث    الفرض  صحة ار  تبوالخ فروض  من  على:  الذيالثاني    يوجد ال    نص 

إحصائيًا   دال  )فرق  مستوى  طلبة (  0.05عند  درجات  رتب  متوسطى  بين 

المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الستمارة تقييم مهارات التدريس  

 عن بُعد ككل وفي كل مهارة من مهاراتها الرئيسية. 
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)  ساب حتم   ) (  Wقيمة  إشارات  Zالمحسوبة،  رتب  الختبار  المناظرة   )

المتزاوجة لولكوكسن    The Wilcoxon Matched Pairs-Pairsالمجموعات 

Signed Rank Test    طلبة لدرجات  الفروق  رتب  بين  الفروق  داللة  لبحث 

التجريبية التط   المجموعة  والبعدي،في  القبلي  حساب    بيقين  االرتباط مع  معامل 

ا الثنائ لألزواج  ) لمي  الرئيسية  prbRرتبطة  المهارات  في  مهارات  (  تقييم  الستمارة 

 ( النتائج: 7ويوضح جدول )التدريس عن بُعد، 
 7جدول 

ولكوكسن    إلحصاء  الُمالحظة  المطلقة  obsWالقيم  المعيارية  والقيمة   ،obsZ   بين للفرق 
القبلمتوسطي رت التطبيقين  مارة  ستالي والبعدي  ب درجات طلبة المجموعة التجريبية في 

   تقييم مهارات التدريس عن بُعد

المهارات  

 الرئيسة
 ن الرتب

متوسط  

 الرتب

مجموع  

 الرتب

obsW 
 ( Zقيمة )

 مستوى 

 الداللة 

معامل 

االرتباط 

الثنائي  

لألزواج  

 prbRالمرتبطة 

 حجم 

 التأثير 

مهارات  

التخطيط  

 للتدريس

 55.00 6.50 13 الموجبة 
-

2.807 
 0.00 0.00 0 السالبة  كبير  1 0.01

   0 المتعادلة

مهارات  

تنفيذ  

 التدريس

 55.00 6.50 13 الموجبة 
-

2.812 
 0.00 0.00 0 السالبة  كبير  1 0.01

   0 المتعادلة

مهارات  

تقويم 

 التدريس

 55.00 6.50 13 الموجبة 
-

2.877 
 0.00 0.00 0 السالبة  بير ك 1 0.01

   0 المتعادلة

االستمارة 

 كلك

 55.00 6.50 13 الموجبة 
-

2.810 
 0.00 0.00 0 السالبة  كبير  1 0.01

   0 المتعادلة

( باستخدام التقريب  Z( أن جميع القيم المعيارية المطلقة )7يتضح من جدول )

ويلكو إلحصاءة  والمناظرة  درجات  االعتدالي  رتب  متوسطي  بين  للفرق  كسن 

طلب لدى  والبعدي  القبلي  التجة  القياسين  دالة  المجموعة  جاءت  مستوى  ريبية  عند 

بُعد  (  0.01) عن  التدريس  مهارات  تقييم  الستمارة  الرئيسة  المهارات  لجميع 

 (.2.877-،   2.807-( بين )Zوالدرجة الكلية؛ حيث تراوحت قيم )

دال   فرق  وجود  يستنتج  ثم  )ومن  مستوى  عند  بين  α=0.01إحصائيًا   )

المجموعة طلبة  درجات  رتب  اا  متوسطي  في  والبعدي  لتجريبية  القبلي  لتطبيقين 

رتب   متوسط  لصالح  الكلية  والدرجة  بُعد  عن  التدريس  مهارات  تقييم  الستمارة 

 درجات القياس البعدي. 

الفرض الثاني من فروض البحث، وقبول الفرض   وفى ضوء ذلك، تم رفض 

بأنه:البدي إحصائيًا    يوجد ل  دال  )فرق  مستوى  رتب  (  0.05عند  متوسطى  بين 
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المجدر طلبة  تقييم  جات  الستمارة  والبعدي  القبلي  التطبيقين  في  التجريبية  موعة 

لصالح   الرئيسية  مهاراتها  من  مهارة  كل  وفي  ككل  بُعد  عن  التدريس  مهارات 

 التطبيق البعدي. 

( جدول  من  يتضح  االرتباط7كما  معامل  أن  المرتبطة   (  لألزواج  الثنائي 

(Rprb تقي الستمارة  الرئيسة  للمهارات  التدر   يم (  والدرجة  مهارات  بُعد  عن  يس 

من   أكبر  التدريبي    70الكلية جميعها  للبرنامج  كبير  أثر  يدل على حجم  %، وهذا 

 على طالب المجموعة التجريبية عند مقارنة القياس القبلي بالبعدي.

ج التدريبي في تنمية مهارات التدريس عن بُعد لدى  البرنام  فاعليةمما يدل على  

تخصص الفيزياء بكلية التربية بالرستاق جامعة التقنية    السنة الثالثةب الطلبة المعلمين

 والعلوم التطبيقية عند مقارنة القياس القبلى بالبعدي.  

عبد  (، دراسة  2010الغديان )عبد المحسن    دراسةالنتائج مع نتائج    هذه   وتتفق 

  ومالسلعثمان  (، دراسة  2012الدسيماني )سمر  (، دراسة  2011الجراح )دي  المه

دراسة  2013)  رضوان مصطفى  و )رزان  (،  عبد  أحمد  دراسة  (،  2012العمرو 

( دراسة  2013المجيد  )غادة  (،  العزيز  دراسة  2014عبد  الساعي  أحمد  (، 

دراسة2015) الرحمن  (،  )  عبد  دراسة  2015السدحان  البالصي  رباب  (، 

دراسة  (2016) )حمد  ،  دراسة  2016الرشيدي  ووليد  (،  العزيز  صوافطة  عبد 

)يوالجر  درا 2016ي  )عباس  سة  (،  ودراسة  2017الجنزوري  الشمري  فهيد  ( 

(2019). 

ترجع   اإللكتروني    فاعليةوقد  التعلم  إدارة  نظام  عبر  الُمنفذ  التدريبي  البرنامج 

" بورد  اإلرجونوميكس  Blackboardالبالك  علم  على  القائم  مهارات "  تنمية  في 

 ي: التدريس عن بُعد لدى طلبة المجموعة التجريبية إل

البرن -1 توجيهات  احتواء  من  العديد  على  التدريبي  علم  وإرشادات  امج 

 اإلرجونوميكس )هندسة العوامل البشرية(: 

التفاعل اإليجابي بين طلبة المجموعة التجريبية وبين بيئه  بما حقق   −

 ، وبين أدائهم لها. قيامهم بمهارات التدريس عن بُعد

حقق   − ا بما  المجموعة  طلبة  بين  والتوافق  جريبية لت التكيف 

وبرمجيات  ومتطلب أجهزة  من  وأدواته  بُعد  عن  التدريس  ات 

 ووسائل تعليمية وتقنيات تعليمية ومستحدثات تكنولوجية. 

ال − حققت  واألداءات    مالءمةالتي  التجريبية  المجموعة  طلبة  بين 

 اءها.التدريسية المطلوب منهم أد

ي  تعظيم درجة اآلمان فالتي مكنت طلبة المجموعة التجريبية من   −

طلبات التدريس عن بُعد، وتخفيض التعب واإلجهاد  التعامل مع مت

الذي   بالقدر  الراحة،  األداء  وتوفير  الكفاءة وتحسين  إلى رفع  أدى 

 وتحقيق األهداف. 
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وتم صياغة مواكبة محتوى البرنامج التدريبي للتطورات العلمية الحديثة،   -2

 أهدافه بشكل إجرائى يُّمكن من قياسها وتحقيقها.

ق واستراتيجيات تدريسية متنوعة أثناء التدريس  عدة نماذج وطرم  استخدا -3

التجريبيةل المجموعة  لمهارات  طلبة  أدائهم  إرتفاع مستوى  إلى  أدى  مما  ؛ 

 التدريس عن بُعد. 

  التجريبية طلبة المجموعة  أسلوب عرض محتوى البرنامج التدريبي حفز   -4

عن التدريس  مهارات  وأداء  واكتساب  والتعلم،  التدريب  على  بُ   على  عد 

 صورة ممكنة.أفضل  

 تناسب موضوعات البرنامج التدريبي مع األهداف المتوخاه من دراستها.  -5

 مراعاة محتوى البرنامج التدريبي للترابط الرأسى في عرض موضوعاته. -6

الط -7 ببيئة  التدريبي  البرنامج  محتوى  اليومية  ارتباط  وحياته  المعلم  الب 

 وأداءاته التدريسية.

البرنامض  استثارة طريقة عر -8 المعلم  محتوى  الطالب  التدريبي إليجابية  ج 

 نحو التعلم. 

 خامًسا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس:

البرنامج التدريبي الُمنفذ    فاعليةنص السؤال الخامس من أسئلة البحث على: ما  

نظام  "   عبر  بورد  البالك  اإللكتروني  التعلم  على Blackboardإدارة  القائم   "

ونوميكس في تنمية الطفو األكاديمي لدى الطلبة المعلمين بالسنة  علم اإلرجديء  بام

التطبيقية؟   والعلوم  التقنية  جامعة  بالرستاق  التربية  بكلية  الفيزياء  تخصص  الثالثة 

ال مقياس  إعداد  تم  السؤال،  هذا  عن  المعلمين  ولإلجابة  الطلبة  لدى  األكاديمي  طفو 

الفيزياء تخصص  الثالثة  التربية  ب  بالسنة  والعلوم  كلية  التقنية  جامعة  بالرستاق 

ال    من فروض البحث، الذي نص على:  الثالثالتطبيقية؛ للتحقق من صحة الفرض  

إحصائيًا    يوجد دال  )فرق  مستوى  طلبة  (  0.05عند  درجات  رتب  متوسطى  بين 

جريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الطفو األكاديمي ككل المجموعتين الت

 عاده. كل بعد من أب فيو

ويتني   مان  اختبار  استخدام  خالل  من  الفرض  هذا  من صحة  التحقق  تم  وقد 

درجات   رتب  متوسطي  بين  الفرق  داللة  لتحديد  البارامتري،  إحصائي  كأسلوب 

يق البعدي لمقياس الطفو األكاديمي طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في التطب

 : ( ذلك8جدول ) ضحككل وفي كل بعد من أبعاده. ويو
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 8جدول 

( وداللتها اإلحصائية الختبار مان ويتني بين المجموعة التجريبية والضابطة في Uقيمة )
 التطبيق البعدي لمقياس الطفو األكاديمي 

 األبعاد
مجموعتا 

 البحث 
 ن

متوسط  

 الرتب

مجموع  

 تبالر
 Uقيمة 

مستوى  

 الداللة 

الكفاءة الذاتية 

 األكاديمية

 01,0 500,3 141.50 14.15 13 التجريبية
 48.50 5.39 12 الضابطة 

السيطرة على  

التحديات 

 األكاديمية

 01,0 500,0 144.50 14.45 13 التجريبية
 45.50 5.06 12 الضابطة 

االندماج 

 األكاديمي

 142.00 14.20 13 التجريبية
000,3 01,0 

 48.00 5.33 12 الضابطة 
االندماج 

 االجتماعي
 144.50 14.45 13 بيةري التج

500,0 01,0 
 45.50 5.06 12 الضابطة 

التكيف 

والتوافق مع 

 بيئة العمل

 01,0 000,5 140.00 14.00 13 التجريبية
 50.00 5.56 12 الضابطة 

 01,0 000,3 142.00 14.20 13 التجريبية المقياس ككل 
 48.00 5.33 12 الضابطة 

( نتائج جدول  من  دالةد  ( وجو8يتضح  )إحصائيًا    فروق  (  0.01عند مستوى 

البحث التجريبية والضابطة في أبعاد مقياس    مجموعتيبين متوسطي رتب درجات  

( قيم  إن  حيث  ككل؛  والمقياس  األكاديمي،  بين  Uالطفو  تراوحت  المحسوبة   )

 (. 0.01دالة عند مستوى داللة )  ( وكانت000,5،  500,0)

بحث، وقبول الفرض  ن فروض الم  الثالثوفى ضوء ذلك، تم رفض الفرض  

بأنه: إحصائيًا    يوجد  البديل  دال  )فرق  مستوى  رتب  (  0.05عند  متوسطى  بين 

الطفو   لمقياس  البعدي  التطبيق  في  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  درجات طلبة 

 أبعاده لصالح المجموعة التجريبية. األكاديمي ككل وفي كل بعد من

الفرض البحثف  منالرابع    والختبار صحة  نص    روض    يوجدال    على:الذي 

إحصائيًا   دال  )فرق  مستوى  طلبة (  0.05عند  درجات  رتب  متوسطى  بين 

األ الطفو  لمقياس  والبعدي  القبلي  التطبيقين  في  التجريبية  ككل  المجموعة  كاديمي 

 . وفي كل بعد من أبعاده 

حس )تم  قيمة  ) Wاب  المحسوبة،   )Z  إشارات رتب  الختبار  المناظرة   )

 The Wilcoxon Matched Pairs-Pairsلولكوكسن    المتزاوجةت  المجموعا

Signed Rank Test    طلبة لدرجات  الفروق  رتب  بين  الفروق  داللة  لبحث 

التجريبية والبعدي،  المجموعة  القبلي  التطبيقين  حساب    في  االرتباط مع  معامل 

دول  ج  ويوضح ، ( في أبعاد مقياس الطفو األكاديميprbRالمرتبطة )  لألزواج   الثنائي

 لنتائج: ( ا9)
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 9جدول 

ولكوكسن    الُمالحظة إلحصاء  المطلقة  obsWالقيم  المعيارية  والقيمة   ،obsZ    للفرق
بين متوسطي رتب درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي  

 يمي  لمقياس الطفو األكاد

 ن الرتب األبعاد
متوسط  

 الرتب

مجموع  

 الرتب

obsW 
 ( Zقيمة )

 وى مست 

 الداللة 

معامل االرتباط  

الثنائي لألزواج 

 prbRالمرتبطة 

 حجم 

 التأثير 

الكفاءة 

الذاتية 

 األكاديمية

 55.00 6.50 13 الموجبة 

 0.00 0.00 0 السالبة  كبير  1 0.01 2.810-

   0 المتعادلة

السيطرة  

ى عل

التحديات 

 األكاديمية

 55.00 6.50 13 الموجبة 

 كبير  1 0.01 2.807-
 0.00 0.00 0 السالبة 

   0 المتعادلة

دماج االن 

 األكاديمي

 55.00 6.50 13 الموجبة 

 0.00 0.00 0 السالبة  كبير  1 0.01 2.805-

   0 المتعادلة

االندماج 

 االجتماعي

 55.00 6.50 13 الموجبة 

 0.00 0.00 0 السالبة  كبير  1 0.01 2.812-

   0 المتعادلة

التكيف 

والتوافق مع 

 بيئة العمل

 55.00 6.50 13 الموجبة 

 0.00 0.00 0 السالبة  كبير  1 0.01 2.877-

   0 المتعادلة

المقياس 

 ككل

 55.00 6.50 13 الموجبة 

 0.00 0.00 0 السالبة  كبير  1 0.01 2.807-

   0 المتعادلة

( باسـتخدام التقريـب Zعيارية المطلقـة )لم( أن جميع القيم ا9يتضح من جدول )

نــاظرة إلحصــاءة ويلكوكســن للفــرق بــين متوســطي رتــب درجــات عتــدالي والماال

عنـد مسـتوى القياسين القبلي والبعدي لدى طلبـة المجموعـة التجريبيـة جـاءت دالـة  

قياس الطفو األكـاديمي والدرجـة الكليـة؛ حيـث تراوحـت قـيم لجميع أبعاد م(  0.01)

(Z( بين )-2.877-،    2.807.) 

ــرق  ــود ف ــتنتج وج ــم يس ــن ث ــتوى ) دال إحصــائيًاوم ــد مس ــين α=0.01عن ( ب

متوسطي رتب درجـات طلبـة المجموعـة التجريبيـة فـي التطبيقـين القبلـي والبعـدي 

رتــب درجــات القيــاس  لمقيــاس الطفــو األكــاديمي والدرجــة الكليــة لصــالح متوســط

 البعدي.

وض البحـث، وقبـول الفـرض فرمن    الرابعوفى ضوء ذلك، تم رفض الفرض  

بــين متوســطى رتــب ( 0.05عنــد مســتوى )صــائيًا فــرق دال إح ديوجــ البــديل بأنــه:

درجـات طلبــة المجموعـة التجريبيــة فــي التطبيقـين القبلــي والبعـدي لمقيــاس الطفــو 

 ده لصالح التطبيق البعدي.األكاديمي ككل وفي كل بعد من أبعا
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الثنــائي لــألزواج المرتبطــة ط ( أن معامــل االرتبــا9كمــا يتضــح مــن جــدول )

(Rprbألبعاد )  70األكاديمي والدرجة الكليـة جميعهـا أكبـر مـن   مقياس الطفو  ،%

وهذا يدل على حجم أثر كبير للبرنامج التـدريبي علـى طـالب المجموعـة التجريبيـة 

 ي بالبعدي.عند مقارنة القياس القبل

ألكـاديمي لـدى الطلبـة ا  البرنامج التدريبي في تنمية الطفـو  فاعليةمما يدل على  

لفيزيــاء بكليــة التربيــة بالرســتاق جامعــة التقنيــة ثالثــة تخصــص االمعلمــين بالســنة ال

 .د مقارنة القياس القبلى بالبعديوالعلوم التطبيقية عن

 .Putwain, D. & et)ن النتائج مع نتائج دراسـة بيوتـون وآخـروهذه وتتفق 

al., 2012)  ،( دراســة ســميثSmith, M., 2016) ، دراســة كــولي وآخــرون

(Collie, R. & et. al., 2016) ،اسة مـارتن وآخـرون )درMartin, J. & et. 

al., 2017اتيـو (، دراسـة د( ويـنDatu, D. & Yuen, M., 2018 دراسـة ،)

حسـن  رمضـان دراسـةو (Rohinsa, M., et. al., 2019)روهنسـا وآخـرون 

(2020.) 

ذ عبـر نظـام إدارة الـتعلم اإللكترونـي نفـالبرنامج التدريبي المُ   فاعليةوقد ترجع  

" القـائم علـى علـم اإلرجونـوميكس فـي تنميـة الطفـو Blackboardالك بـورد "الب

األكاديمي لدى طلبة المجموعة التجريبية إلي احتواء البرنامج التدريبي علـى العديـد 

 :علم اإلرجونوميكس )هندسة العوامل البشرية( التيوإرشادات  من توجيهات  

األدوات  لبمكنت ط -1 دراسة  من  التجريبية  المجموعة  والة  وسائل  واألجهزة 

ممارستهم  يتطلبها  التي  التكنولوجية  ومستحدثاته  التعليم  وتقنيات  التعليمية 

البشري   الجسم  ويالئم  يتناسب  الذي  بالشكل  بُعد  عن  التدريس  لمهارات 

 ركته وقدراته الطبيعية. وح

 المجموعة التجريبية واألشياء بةطل بين مالءمةوال والمطابقة حققت التوافق -2

خاللها التي والبيئة يفعلونها التي ياءواألش دمونهايستخ التي  يعملون 

 فيها.  يعيشون والتي  بل أرجائها في وينتقلون

من -3 التجريبية، على تقع التي الضغوط قللت  المجموعة  عورهم  وش طلبة 

أداء بالراحة من   تأثير ىأدن دون وأسهل أسرع مهامهم بشكل مما مكنهم 

 العامة. الصحة على

 الضغوط واالستجابة تحمل التجريبية على  لبة المجموعةط زادت من قدرة  -4

 قيامهم بمهامهم المنوطة. أثناء م تواجهه التي النكسات مع للتكيف

الفعالية -5 من  طلبة   لهدفبا والشعور والتحكم  الذاتية زادت  لدى  والدافع 

 المجموعة التجريبية. 

ال -6 طلبة  قدرة  من  التجريبية  مجزادت  التحديات   فيموعة  على    السيطرة 

بهاألكاديمية   المحيطين  مع  والعالقات  القلق  مثل  زمالء   م اليومية  من 

 وأساتذة واالندماج مع اآلخرين داخل مجتمع الدراسة. 
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التجريبية على -7 المجموعة  قدرة طلبة  من  للمهام    زادت  الجيد  واألداء  الفهم 

 واجهة التحديات وأداء المهام. لماألكاديمية، وبذل أقصى ما في وسعهم 

ا  -8 من  الحساس  قللت  التجريبية  طلبة  عند  مجموعة  االرتياح  وعدم  بالتوتر 

 التفكير في أداء المهام األكاديمية المكلفين بها.

على    شجعت -9 التجريبية  المجموعة  واالندماجطلبة  والتمتع    االشتراك 

 والمثابرة في أداء المهام األكاديمية.

 توصيات البحث: 
أن يوصـي بمـا يمكـن للباحـث  وء ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج  ض  في

 يلي:

المعلمينتدريب   -1 نظام    الطالب  اإللكتروني عبر  التعلم  بورد    إدارة  البالك 

"Blackboard  في اإلرجونوميكس  علم  على  القائم  مهارات تنمية  " 

 .لتدريس عن بُعد والطفو األكاديميا

 . عن بُعد لدى الطالب المعلمينس مهارات التدري االهتمام بتنمية  -2

أدوات التدريس عن بُعد  على استخدام    ين والمعلمينلطالب المعلماتدريب   -3

تكنولوجية،   ومستحدثات  تعليم  وتقنيات  تعليمية  ووسائل  برمجيات  من 

االلكتروني التعليم  آليات  تفعيل  ظل   وكذلك  في  الحالية  التحديات  لمواجهة 

 التحديات المستقبلية.   لكوكذ COVID-19أزمة جائحة كورونا 

معلمين وأعضاء هيئة تدريس  يس العلوم من  ئمين على تدرتوجيه نظر القا -4

ب  االهتمام  إلى  وبخاصة  ومشرفين  المعلمين  للطلبة  األكاديمي  الطفو  تنمية 

 حديثي التخرج. 

ا -5 اإلعداد  برنامج  يتضمن  المتطلبات  أن  التربية  كليات  لطالب  لتربوي 

البشرية(  اإللعلم    التربويةوالتطبيقات   العوامل  )هندسة  كأحد  رجونوميكس 

العلوم   العلوم  تدريس  في  التربية   المهمة  بمقررات  يرتبط  ما  وبخاصة 

 . العملية )التدريب الميداني(

 بحوث مقترحة: 
 وث والدراسات اآلتية:في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن اقتراح القيام البح

نظام  برنامج    فاعلية -1 عبر  التعلتدريبي  بورد    اإللكتروني م  إدارة  البالك 

"Blackboard"   على في    اديءمب  قائم  اإلرجونوميكس  تنمية  علم 

أخرى لدى    متغيرات  األكاديمي  والطفو  بُعد  عن  التدريس  مهارات  غير 

 . الطلبة المعلمين

نظام  برنامج    فاعلية -2 عبر  اإللكتروني إدارة  تدريبي  بورد    التعلم  البالك 

"Blackboardمهارات  تنمية  إلرجونوميكس في  ا  علم  مباديء  " قائم على

 لطفو األكاديمي لدى المعلمين في أثناء الخدمة.س عن بُعد وا التدري

نظام  برنامج    فاعليةدراسة   -3 عبر  اإللكترونيتدريبي  التعلم  البالك    إدارة 

" على  Blackboardبورد  قائم  في  مباديء  "  اإلرجونوميكس  تنمية علم 
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اديمي لدى طلبة معلمين أخرين  كغير مهارات التدريس عن بُعد والطفو األ

 )عينة البحث الحالي(. صص الفيزياء غير تخ 

ال   فاعليةدراسة   -4 غير  أخرى  مستقلة  عبر  برنامج  متغيرات  المنفذ  التدريبي 

اإللكتروني نظام   التعلم  "   إدارة  بورد  القائBlackboardالبالك  على  "  م 

في  مباديء   اإلرجونوميكس  بُعد  تنمية  علم  عن  التدريس  لطفو  وامهارات 

 .األكاديمي لدى الطلبة المعلمين 
 مراجع: ال

الساعي فاعلية 2015) أحمد  العملية    Blackboardبورد   البالك نظام استخدام (:  في 

 الدولية  المجلةالتدريس،  هيئة وأعضاء قطر جامعة طلبة نظر التعليمية من وجهتي

 . 135 – 111(، 9)3، التربوية المتخصصة

المجيد أحمد ا2013)  عبد   في  Blackboard  اإللكتروني التعلم إدارة نظام خدامست(: 

 التواصل مهارات لتنمية خالد الملك بجامعة التربية بكلية المعلمين تدريب الطالب

  –  3810(،  11)2،  المتخصصة الدولية المجلةالرقمية،   المواد اإللكتروني وإنتاج

1063 . 

)  أحمد مصطفى لر(:  2010وآخرون  التصميم  فن  اإلنساناحاالرجونوميا  ورفاهية  ،  ة 

 الفنون التطبيقية، جامعة حلوان. لتصميم، كليةمركز معلومات ا

 الكتب. عالم ، القاهرة، دارالتعليمية االنترنت مواقع إنتاج (:2006مصطفى ) أكرم

تدريس األقران( في   –المعكوس )االستقصاء    (: أثر نمطي التعلم2020)  أبو بكرالزهراء  

معلمي   واستخدام  جامالاكتساب  التربية  بكلية  الخدمة  قبل  لمعلوم  المنيا  هارات عة 

بالتعلم،   متعتهم  وزيادة  التدريس  التربوية  تنفيذ  للعلوم  الفيوم  جامعة  مجلة 

 . 84 – 1(، يوليو، 2)14، والنفسية

مكتبة   ، دمياط،التعليمي الكمبيوتر إلى المدخل(:  2007عوض ) أماني  و عتمانالشحات  

 .نانسي

) أمل وي لذ الرياضيات معلمي لدى التدريسية المهارات اقعو  (:2019مصطفى 

المنيا،   محافظة بمدارس الجودة ثقافة ضوء في وبصريًا سمعيًا  الخاصة االحتياجات

 . 48 – 6(، 2)22، الرياضيات مجلة تربويات

( مباركي  دارالتنظيم – العمل النفس: علم في مقدمة(:  2008بوحفص  الجزائر،   ، 

 ر. والنش للطباعة الرضوان

 م  2020/  8/  29ا«، »جائحة كورونجريدة الوطن، قطر: التعليم في ظل 

Available on Web site: < https://www.al-watan.com/news-

details/id/240821/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84

%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-

%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7- > 

 الشروق. ، األردن، داروفعالياته مفهومه دريب(: الت2007) الطعانيحسن 

)حسن   في  2015حسن  اإلرجونوميكس  لعلم  التعليمي  المحتوى  في  التفاعلية  تحسين   :)

الصناعي من خالل وس التصميم  االلكتروني،  تخصص  التعليم  الدولية ائل  المجلة 

 . 26 – 21التنمية التكنولوجية والبشرية، ة ، جمعيللتعليم باالنترنت
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الداروالتطبيق والقضايا المفهوم اإللكتروني التعلم(:  2005)  تونزيحسن   الرياض،   ،  

  .للتربية الصوتية

  Blackboardالتعلم   رةإدا نظام  الستخدام التدريبية (: االحتياجات2016) الرشيديحمد  

السعودية،  العربية بالمملكة لائح جامعة في التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من

 . 535 – 513(، 2)5، المتخصصة لتربويةالدولية ا لةالمج

 استخدام نظام  نحو حائل بجامعة التدريس هيئة أعضاء (: اتجاهات2016البالصي )رباب 

، دراسات عربية في التربية وعلم النفس،  Blackboardبورد   البالك التعلم إدارة

 . 120  – 105(، 69رابطة التربويين العرب، )

 التعليم تقنيات بقسم التدريس هيئة وأعضاء طالبات ماستخدا واقع (:2012) رزان العمرو

 .سعود، الرياض الملك جامعة ماجستير، بورد، رسالة البالك التعلم لنظام إدارة

الدافعي2020)  رمضان حسن  المرحلة  (:  لدى طالب  الدراسي  بالطفو  وعالقتها  العقلية  ة 

 . 322 – 281(، يناير، 121)3، جامعة بنها، ة كلية التربيةجلمالثانوية، 

التعلم   إدارة نظام استخدام في سعود الملك جامعة تجربة (: تقويم2012)  الدسيماني سمر

 . 72 – 62(، 3) 6، المتخصصة الدولية التربوية المجلةبورد،  بالك اإللكتروني

األكاديمي وتو2019)  شيري حليم الطفو  بين  العالقة  لدى طلبة  جه(:  اإلنجاز  أهداف  ات 

، دراسات عربية في التربية وعلم النفسبمحافظة الشرقية،  ول الثانوي  الصف األ

 . 338  – 297(، 162رابطة التربويين العرب، )

( خوالدة  والمنشود  2016عايد  القائم  الوضع  بين  الفجوة  مباديء  (:  تطبيق  في 

ا بيئة  على  البشرية(  العوامل  )هندسة  هيئة لعاألرجونيمكس  أعضاء  يراها  كما  مل 

و فيالتدريس  مؤتة،    اإلداريون  واالجتماعيةجامعة  اإلنسانية  العلوم  ،  سلسلة 

 . 82 – 45(، 6)31جامعة مؤتة للبحوث والدراسات، 

التقويم توظيف نحو التدريس هيئة أعضاء  (: اتجاهات2017الجنزوري ) عباس  أدوات 

 ندوة الجوف، بجامعة التعليمية ةليالعم في بورد بالك  نظام باستخدام اإللكتروني

مرتكزات تعليمال في لتقويما المملكةوتطلعات الجامعي:  الجوف،   العربية ، 

 .السعودية، مايو

اتجاهات2015)   السدحان الرحمن عبد  علوم بكلية التدريس هيئة وأعضاء الطلبة (: 

 ظامن استخدام نحو اإلسالمية سعود  بن محمد اإلمام والمعلومات بجامعة سبالحا

اإللكتروني إدارة المتغيرات،   ببعض وعالقته  (Blackboard)بورد   بالك التعلم 

التربوية العلوم  عمادةمجلة  جامعة البحث ،   سعود بن محمد اإلمام العلمي، 

 . 273 – 227(، 2اإلسالمية، )

 ، عمان، دار وائل للنشر.إدارة اإلنتاج والعمليات: مدخل كمي(:  2000عبد الستار العلي )

، تقديم:  والتطبيقات لكتروني: األسساإل التعليم:  (2005المبارك ) أحمد  و الموسىهللا    دعب

 الرياض، مؤسسة شبكة البيانات.  الرشيد، محمد أحمد،

)  عبد الغديان  أنظمة2010المحسن  دراسة التعليم إدارة (:  لمصادر   اإللكتروني:  مقارنة 

S TADARU- مغلقة )  ومصادر   MOODLE) –(CLAROLINEمفتوحة  

BLACKBOARD  ،)(، 17المنصورة، ) معةجا ،النوعية التربية بحوث مجلة

 .52 – 2مايو، 
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بالك   برمجية استخدام نحو األردنية الجامعة طلبة (: اتجاهات2011)  الجراح المهدي  عبد

العلوم مجلةتعلمهم،   في  (Blackboard)بورد    مج األردن، ،التربوية دراسات 

38،1293 – 1304 . 

)مصطفى  و مالسلو عثمان قالب2013رضوان  مقررا مقترح (:  ً  تفاعلية تإلنشاء   وفقا

 العربية بالمملكة سعود الملك بجامعة  "بالكبورد" اإللكتروني التعلم إدارة لنظام

العربي رسالةالسعودية،   مكتب الخليج  الرياض،  الخليج، لدول العربي التربية ، 

(129 ،)95 – 108 . 

العزيز غادة أثر 2014)  عبد   بنظام مقرراتال تدريس في اإللكتروني التعلم وى ستم (: 

 التعلم وكفاءة المعرفي التحصيل على Blackboardبورد   بالك التعلم إدارة

النفسللطالبات،   وعلم  التربية  في  عربية  العرب، دراسات  التربويين  رابطة   ،

(52 ،)113 – 158 . 

)فهيد   واقع2019الشمري   بجامعة التربية يةكل في التدريس هيئة أعضاء استخدام (: 

عبدالرح بالك التعلم إدارة نظامل فيصل  بن  مناإلمام   Black)بورد اإللكتروني 

Board)  ،160 – 113(، 20، )التربية فى العلمى البحث مجلة . 

على  نموذجية جامعية بيئة لتحقيق زمةالال التربوية (: المتطلبات2019محمد عبد الخالق )

التربيةالبشرية(،   ةدس)الهن اإلرجونوميكس مدخل ضوء كلية  امعة بنها، ، جمجلة 

 . 57 – 1(، أكتوبر، 120)3

المعاصر(:  2010علي )محمد   االتجاه  منظور  من  المنهج  ، األسكندرية، مؤسسة تطوير 

 حورس الدولية للنشر. 

، القاهرة، مطابع الطوبجي  لتعليمي القائم على الكفاءاتالبرنامج ا(: 1987الناقة )محمود 

 التجارية.

لتنمية مهارات   الالزمة الرياضيات لمعلمات يسيةالتدر (: المهارات2020)  المشعليم  مر

دراسات عربية في  الجوف،   بمنطقة الثانوية المرحلة طالبات لدى المستقبلي التفكير

 .  158 – 135(، أبريل، 120رب، )، رابطة التربويين العالتربية وعلم النفس

 كر.. األردن، دار الفالمعلم إعداد (:2005حوالة )سهير و السميع مصطفى عبد

)يمينة  و صورمن مصطفى األرغونوميا2017بودالي   التعليم خدمة في المدرسية (: 

العلمي،   البحث جيل مركز ،واالجتماعية اإلنسانية العلوم جيل مجلةوتطويره،  

 . 138 – 127(، سبتمبر، 34(، )4العام )

اإلبداع2019)  جابر منار ضوء  في المصرية الخاصة التربية سبمدار التنظيمي (: 

كليةالتربوية المجلة مقترح، صورت رجنوميكس:اإل سوهاج،   جامعة التربية، ، 

 . 696 – 595(، أغسطس، 64)

( الدولية  العمل  ُمفتشي الفني الدليل(:  2017منظمة  الِمهنية   والصحة السالمة لتدريب 

المدرب   التخصصي(  –)دليل  مشروعالمستوى  العُ ال حقوق  تعزيز  ،   والقدرة مَّ

القاهرة،   ةيريالتصد صناعاتال في التنافُسيَّة العاملة،  القوى  وزارة  المصرية، 

 الزمالك، جمهورية مصر العربية.

ة: عرض  الشخصي التعلم بيئات إلى اإللكتروني التعلم إدارة نظم (: من2008الخليفة ) هند

  19لعربية السعودية، )ا  ، الرياض، المملكةاألول اإللكتروني التعليم ملتقىوتحليل،  

 ( مايو.21 –
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