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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل تق�صي مدى وعي املعلمني مبفهوم التعلم الإلكرتوين ،وواقع
عمان الثانية ،وتكونت عينة الدرا�سة من
ا�ستخدامهم �إيّاه يف التدري�س يف مديرية ّ
عمان الثانية ،مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية
( )350معلما ً ومعلم ًة يف مديرية تربية ّ
الب�سيطة ،وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة مت تطوير ا�ستبانة ذات �شقني ،الأول للبحث يف
عمان الثانية مبفهوم التعلم الإلكرتوين ،والثاين لواقع
مدى وعي املعلمني يف مديرية ّ
ا�ستخدامهم التع ّلم الإلكرتوين للتدري�س ،ومت ا�ستخراج �صدق اال�ستبانة وثباتها.
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل :وجود درجة فوق املتو�سطة من الوعي لدى املعلمني يف
عمان الثانية مبفهوم التعلم الإلكرتوين على الدرجة الكلية للمقيا�س،
مديرية تربية ّ
وعلى �أبعاده الفرعية اخلم�سة كافة ،وهي� :سمات التعلم الإلكرتوين ،ودور املدر�سة
واملتعلم ،و�أهمية التعلم الإلكرتوين ،و�أ�سا�سيات ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين ،وعقبات
يف تطبيق التعلم الإلكرتوين .كذلك �أ�شارت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف
متو�سط وعي املعلمني مبو�ضوع التعلم الإلكرتوين تعزى �إىل �أثر اجلن�س ل�صالح الذكور
من املعلمني.
كما �أظهرت الدرا�سة وجود درجة متو�سطة يف ا�ستخدام احلا�سوب ،وا�ستخدام
ال�شبكات ،وا�ستخدام الإنرتنت يف عملية التعلم الإلكرتوين لدى املعلمني .وكذلك
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح الإناث يف ا�ستخدام املعلمني التع ّلم الإلكرتوين
يف التدري�س.
ويف نهاية الدرا�سة ،قدم الباحثان عددا ً من التو�صيات املنا�سبة.
الكلمات املفتاحية :املعلمني ،التعلم الإلكرتوين ،التدري�س.
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Abstract
This study aimed at exploring the extent of awareness of teachers to the
concept of e-learning, and the fact they use it in teaching at the Directorate of
Amman’s second, and formed the study sample (350) teachers in the Directorate of Education in Amman’s second, selected randomly, simple, and answer
the study questions were developed to identify twofold, first to look at the
extent of awareness of teachers in the Directorate of Amman’s second concept
of e-learning, and the second of the reality of their use of e-learning to teach,
were extracted ratified the resolution and stability.
The results of the study was to: a degree above average awareness among
teachers in the Educational Directorate in Amman’s second concept of elearning to the overall degree of scale, and the dimensions of the five sub-all:
the attributes of e-learning, and the role of school and the learner, and the
importance of e-learning, and the basics of the use of e-learning and obstacles
in the application of e-learning.
As well as a statistically significant differences in the average awareness
of teachers to the issue of e-learning due to the impact of sex in favor of male
teachers.
As the study showed a medium degree in computer use, and use networks,
and Internet usage in the process of e-learning to the teachers. As well as the
existence of significant differences in favor of females in the use teachers for
e-learning in teaching.
At the end of the study, researchers made a number of recommendations.
Key words: teachers, e-learning, teaching.
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مقدمة

�إن التغري يف جميع جماالت احلياة هو ال�سمة املميزة لع�رصنا احلا�رض ،ونتيج ًة لهذا التغري

�أ�صبح من ال�رضوري اال�ستجابة له من خالل تغيري وظائف امل�ؤ�س�سات والأفراد ،وخا�ص ًة
م�ؤ�س�سات الرتبية واملعلمني الذين ي�شكلون الع�صب الرئي�س يف هذه امل�ؤ�س�سات ،وجناح عمل

هذه امل�ؤ�س�سات ال يتم �إال مب�ساعدة املعلم ولي�س �أي معلم ،و�إمنا املعلم الذي ميتلك الكفاءة

والرغبة وامليل احلقيقي للتعليم.

فاملعلم هو حجر الزاوية يف العملية التعليمية ،وهو امل�سئول الأول عن �إعداد جيل مواكب

للتكنولوجيا احلديثة وم�ستوعب لها ،فقد �أ�صبح خمططاً ،وم�صمماً ،ومنظما ً للتوا�صل،

واملوجه للعملية التعليمية التعلمية ،ومهند�سا ً لل�سلوك،
ومعدا ً للأهداف ،وامل�شخ�ص
ّ
و�ضابطا ً لبيئة التعلم ،وموفرا ً للت�سهيالت الالزمة للتعلم ،ومقوما ً للنظام التعليمي،
ف�أ�صبح مطالبا ً مبمار�سة العديد من الأدوار لالرتقاء مب�ستوى العملية ككل (مطاوع.)2002 ،

وتعد ال�شبكة العنكبوتية العاملية من البنى الأ�سا�سية املهمة وال�رضورية مليدان الرتبية

والتعليم مبختلف مراحله؛ ويزداد عدد املدار�س واجلامعات واملعلمني والطلبة الذين ي�ستخدمون

احلا�سوب والإنرتنت يف عمليتي التعليم والتعلم يوما ً بعد يوم .ملا لذلك من �آثار �إيجابية يف
حت�سني تلك العملية يف خمتلف التخ�ص�صات واملجاالت (اجلرف� ،)2001 ،إذ مل يعد ا�ستخدام

احلا�سوب يف علميتي التعليم والتعلم ترفاً ،بل �رضورةً فر�ضتها التطورات التكنولوجية الهائلة
التي طر�أت يف القرن احلادي والع�رشين (الفار و�شاهني.)2001 ،

وقد � ّأكد العامل باالرد (� )Ballard, 2000أن التكنولوجيا تعيد ت�شكيل نظام التعليم

وم�ؤ�س�ساته ،فهي تقدم للطلبة طرائق جديدة للتعلم ،وللمدر�س طرائق جديدة للتدري�س
وتقدمي املعرفة ،وللإداريني طرائق جديدة يف تنظيم النظام التعليمي .وقد ا�ستثمر التعليم
هذا التقدم ،وظهرت اال�ستفادة من هذه التقنيات داخل حجرة ال�صف وبني �أروقة امل�ؤ�س�سات

�سمي
التعليمية ،و�أدى ذلك �إىل ت�أ�سي�س تعلم متكامل معتمد على هذه التقنيات وهو ما
ّ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
بالتعلم الإلكرتوين .وي�شري (املحي�سن� )2002 ،إىل تزايد االهتمام بهذا النوع من التعلم يف
دويل للتعلم الإلكرتوين يف مدينة (دنفر) بوالية (كولورادو) الأمريكية يف �شهر �آب (�أغ�سط�س)
من عام  ،1997واتبع بقمة للم�سئولني عن هذا التعلم ،وح�رض القمة وامل�ؤمتر مديرو جامعات

وعمداء قبول يف �أهم م�ؤ�س�سات التعلم الإلكرتونية يف �أمريكا ودول �أخرى عديدة ،وكان
من �أهم تو�صيات القمة وامل�ؤمتر ما يلي :التعلم الإلكرتوين بجميع و�سائله �سيكون �رضورة
لإك�ساب املتعلمني املهارات الالزمة للم�ستقبل ،و�سيفتح �آفاقا ً جديدة للمتعلمني مل تكن

متاحة من قبل ،وهو حل واعد يلبي حاجات تالميذ امل�ستقبل ،كما ي�ؤكد �سبيندر (Spender,

� )2001أن التعلم الإلكرتوين هو اجليل القادم يف التعلم.

ومن �أكرث امل�صطلحات ا�ستخداما ً يف هذا النوع من التعلم م�صطلح (،)e-Learning

كما قد ت�ستخدم م�صطلحات �أخرى للتعبري عنه مثل :التعلم املبا�رش عرب الإنرتنت (Online

 ،)Learningوالتعليم الإلكرتوين ( ،)Electronic Educationوالتعلم االفرتا�ضي (Virtual

 ،)Learningوالتعلم املبني على الويب (�( )Web Based Learningسامل.)2004 ،

ومل يوجد اتفاق كامل حول حتديد مفهوم �شامل للتعلم الإلكرتوين ،فكل من املحاوالت

واالجتهادات التي ق�ضت بتعريفه نظرت �إليه من زاوية خمتلفة بح�سب طبيعة االهتمام

والتخ�ص�ص ،ومن هذه التعريفات:

تعريف املو�سى واملبارك (� )2005إذ ر�أيا ب�أن التعلم الإلكرتوين :طريقة للتعلم با�ستخدام

�آليات االت�صال احلديثة من حا�سوب و�شبكاته وو�سائطه املتعددة من �صوت و�صورة ،ور�سومات،
و�آليات بحث ،ومكتبات �إلكرتونية ،وكذلك �شبكات الإنرتنت �سواء �أكان عن بُعد �أم يف الف�صل
الدرا�سي؛ �أي �أنه ا�ستخدام التقنية بجميع �أنواعها يف �إي�صال املعلومة للمتعلم ب�أق�رص وقت

و�أقل جهد و�أكرب فائدة.

وعرفه العبادي ( )2002ب�أنه ا�ستخدام تقنيات االت�صاالت واملعلومات يف الأن�شطة املطلوبة
ّ

لعملية التعلم ،وال تقت�رص هذه الأن�شطة على �إر�سال املادة العلمية للم�ستفيدين ،بل تتعدى
ذلك لت�شمل جميع اخلطوات والإجراءات من �إدارة ومتابعة لعملية التعلم.

وعرفه الرا�شد ( )2003ب�أنه :تو�سيع مفهوم عمليتي التعليم والتعلم لتتجاوز حدود جدران
ّ

الف�صول التقليدية واالنطالق لبيئة غنية متعددة امل�صادر ،يكون لتقنيات التعليم التفاعلي

عن بُعد دور �أ�سا�سي فيها بحيث تعاد �صياغة دور كل من املعلم واملتعلم ،ويكون ذلك جليا ً من

خالل ا�ستخدام تقنية احلا�سوب يف دعم واختيار و�إدارة عمليتي التعليم والتعلم ،ويف الوقت
نف�سه ف�إن التعلم الإلكرتوين لي�س بديال ً عن املعلم ،بل يعزز دوره كم�رشف وموجه ومنظم
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وعرفته املبرييك ( )2002على �أنه ذلك النوع من التعليم القائم على �شبكة الإنرتنت ،وفيه

تقوم امل�ؤ�س�سة التعليمية بت�صميم موقع خا�ص بها ،ومواد �أو برامج تعليمية معينة لها.
ويتعلم املتعلم فيه عن طريق احلا�سب الآيل ،وفيه يتمكن من احل�صول على التغذية الراجعة.

ويجب �أن يتم ذلك وفق جداول زمنية حمددة بح�سب الربامج التعليمية ،وبذلك ن�صل باملتعلم
�إىل التمكن ممّا يتعلمه .وتتعدد برامج التعليم املقدمة من برامج تعليمية على م�ستويات

متنوعة كربامج الدرا�سات العليا� ،أو الربامج التدريبية املتنوعة.

ويعرفه الباحثان ب�أنه :ذلك النوع من التعلم الذي يعتمد يف �إي�صاله للمادة التعليمية على
ّ

�آليات االت�صال احلديثة كاحلا�سوب والإنرتنت والأقمار ال�صناعية والفيديو التفاعلي والأقرا�ص

امل�ضغوطة وغريها .وقد يتم هذا التعلم بطريقة متزامنة �أو غري متزامنة ،وقد يكون مكمال ً

للتعليم التقليدي وداعما ً له.

ويتم توفري التعلم الإلكرتوين عن طريق الإنرتنت بطريقتني:

 .1التعلم الإلكرتوين التزامني ( :)Synchronous E-Learningوهو تعلم مبا�رش (،)Online
حيث يقوم الطلبة امل�سجلون يف املقرر الدرا�سي يف هذا النوع من التعلم ،بالدخول �إىل

موقع املقرر على الإنرتنت يف الوقت نف�سه ،لإجراء املناق�شة واملحادثة فيما بينهم� ،أو فيما

بينهم وبني املدر�س (اجلرف2001 ،؛ �سامل .)2004 ،ومن �إيجابيات هذا النوع من التعلم :ح�صول

الطالب على التغذية الراجعة املبا�رشة �أو الفورية من املعلم (املو�سى واملبارك.)2005 ،

 .2التعلم الإلكرتوين الالتزامني ( :)Asynchronous E-Learningحيث يدخل الطلبة موقع
املقرر يف هذا النوع من التعلم يف �أي وقت ي�شاءون ،وكل بح�سب حاجته وبح�سب الوقت

املنا�سب له .فهو تعلم غري مبا�رش يتم بو�ساطة تقنيات التعلم الإلكرتوين كالربيد الإلكرتوين،
فيتبادل الطلبة املعلومات فيما بينهم� ،أو فيما بينهم وبني املدرّ�س يف �أوقات متباينة (اجلرف،

2001؛ �سامل .)2004 ،ومن �إيجابيات هذا النوع من التعلم� :أن املتعلم يتعلم يف الوقت الذي
ينا�سبه ،كما ي�ستطيع الرجوع �إىل املادة �إلكرتونيا ً كلما احتاج �إىل ذلك ،ومن �أهم �سلبياته:

عدم ح�صول الطالب على التغذية الراجعة الفورية من املعلم (املو�سى واملبارك.)2005 ،

وهناك من يرى �أن التعلم الإلكرتوين ي�ساعد يف تي�سري عملية التعلم ،وال يهدف �إىل احللول

مكان التعليم التقليدي ،وال ميكن الزعم ب�أ ّن هناك طريق ًة وحيدةً للتعلم الفاعل ،بل هناك
طرائق عديدة ت�سهم كل منها يف حتقيق نقلة جيدة للتعليم من خالل الو�صول �إىل الأهداف

املعلنة ،ومن هنا ظهر ما يُعرف بالتعلم املتمازج ( ،)Blended Learningويق�صد به ا�شرتاك

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
جمموعة من الطرق من �أجل حتقيق الأهداف التعليمية مثل التعلم من خالل الإنرتنت
ويتطلب تطوير التعلم الإلكرتوين جملة تغريات عملية على م�ستوى الطلبة واملدر�سني،

وال �سيما تلك التغريات التي تتعلق بتقانات املعلومات واالت�صال ،وتطوير مهارات التوا�صل
املعلوماتي والإلكرتوين .ومن �ضمن هذه املهارات املعرفة بنظام قواعد البيانات والتعليمات
املتعلقة بها ،وتفهم طرائق ترابط التعليمات بع�ضها ببع�ض .وتوظيف ال�شبكة العنكبوتية

العاملية يتطلب توافر جملة كفايات لدى امل�ستخدم بعامة واملعلم /املعلمة بخا�صة .وقد

�أورد تقرير اليون�سكو ( )1998عددا ً من الكفايات التي ينبغي �أن تتوافر لدى املدر�س يف عهد

تكنولوجيا املعلومات تت�ضمن �رضورة:

 .1فهم الطرق املختلفة التي يتعلم من خاللها الطلبة.

 .2اكت�ساب معارف ومهارات تتعلق بكيفية تقومي الطلبة مل�ساعدتهم على التعلم.
 .3متابعة التطورات احلديثة يف جماالت تخ�ص�صهم.

 .4الوعي ب�أهمية وكيفية اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات ،واملواد ،وامل�صادر ،وتقنيات

التعليم وكيفية حدوث هذه اال�ستفادة.

وتتبنى وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن م�رشوع �إعادة هيكلة التعليم لدعم عملية التحول

للتعلم الإلكرتوين (عماد الدين ،)2004 ،وتبلغ تكاليف م�رشوع �إعادة الهيكلة ما يقارب ()500

مليون دوالر �أمريكي ،ويت�ضمن الربنامج تدريب جميع مدر�سي الرتبية والتعليم على ا�ستخدام

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ودجمها يف العملية التعليمية ،وا�ستحداث حوافز مادية
ومعنوية لت�شجيع املدر�سني على تقبل اخلط اجلديد والتحول �إىل نظام التعلم الإلكرتوين

(الفيومي.)2003 ،

ومت ربط �أكرث من ( )1500مدر�سة ب�شبكة متو�سطة القدرة ،ومت توفري �أكرث من ( )5000جهاز

حا�سوب ملختلف مدار�س اململكة مبعدل ( )20-15جهازا ً للمدر�سة الواحدة ،ومت حتويل مناهج
بع�ض ال�صفوف (كالريا�ضيات ،والفيزياء) �إىل حمتوى �إلكرتوين (اجلالد والزبون� ،)2000 ،إذ متت

جتربته بنجاح يف عدة مدار�س ا�ستك�شافية منها م�رشوع مدار�س عرب الإنرتنت (Schools

 .)Onlineوكذلك مبادرة �أنتل التعليم للم�ستقبل التي بد�أت منذ عام ( ،)2003التي يتم من

خاللها تدريب املعلمني وم�ساعدتهم على �إنتاج حقائب تعليمية ت�ساهم يف تر�سيخ التعليم
للم�ستقبل ،ويتم تعليم احلا�سوب بدءا ً من املرحلة االبتدائية يف املدار�س اخلا�صة واحلكومية،

وذلك بهدف االرتقاء مب�ستوى التعليم للإ�سهام يف تطوير اقت�صاد وطني مبني على املعرفة

(احل�سنات.)2005 ،
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والربامج املحو�سبة ،والتعلم الت�شاركي والتعلم التقليدي (.)Jamlan, 2004
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وفيما يتعلق بالدرا�سات التي اهتمت بالتعلم الإلكرتوين �أجرى ال�سلطان والعتوم (،)1999
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درا�سة هدفت �إىل البحث عن �إمكانية اال�ستفادة من الإنرتنت يف املنظومة التعليمية يف
اململكة العربية ال�سعودية .بينت نتائج الدرا�سة �أن ( )٪30من العينة ميانعون التغيري داخل
ال�صفوف الدرا�سية من حيث اال�ستفادة من الإنرتنت يف التعليم ،و�أورد الباحثان �أ�سباب هذه

املمانعة مبا ي�أتي :حاجز اللغة؛ حيث �إن اللغة الإجنليزية هي اللغة ال�سائدة تقريبا ً يف مواقع
الإنرتنت الكثرية ،والأمية املعلوماتية ،وال�شعور ب�أن ذلك �سيزيد من �أعباء املعلم ،واحلاجة �إىل
تعلم طرق و�أ�ساليب جديدة ،يف حني كانت نتائج الدرا�سة م�شجعة و�إيجابية ب�شكل عام فيما

يخ�ص اال�ستفادة من احلا�سوب يف العملية التعليمية التعلمية.

ويف درا�سة قام بها ( )Mitra, 1999لتق�صي مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س يف

جامعة ( )Wake Forest Universityالربيد الإلكرتوين لالت�صال مع الطلبة فيما يخ�ص

تعلمهم� .أظهرت النتائج �أن اجليل الأ�صغر من املدر�سني هو الأكرث ا�ستعماال ً للربيد الإلكرتوين،
كما �أن الذين لهم �سنوات خربة �أقل يف اجلامعة هم �أكرث تقبال ً للتكنولوجيا ،وبينت الدرا�سة
�أن توافر التكنولوجيا ال يعني بال�رضورة ا�ستعمالها� ،إذ ال بد ملن يطبق ا�ستعمالها �أن يرى
فائدةً وا�ضح ًة حتى ي�ستعملها ويقبل عليها بحما�س.

ويف درا�سة قام بها ( )Wang & Cohen, 2000عن االت�صال والت�شارك بني �أع�ضاء

هيئة التدري�س يف جامعة �سيرب�سبي�س ( )Cyberspaceلتق�صي كيفية ا�ستخدام الأ�ساتذة
الإنرتنت .وجد �أن ( )٪53من الأ�ساتذة يق�ضون من وقتهم ثالث �ساعات من الأ�سبوع يف

ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين ،و( )٪21ي�ستخدمون خدمة ال�شبكة العنكبوتية العاملية ،و()٪11
ي�ستخدمون اجلوفر ،و( )٪4فقط ي�ستخدمون (( )FTPنقل امللفات) يف ثالث �ساعات �أ�سبوعياً.
وكان ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين هو الأكرث �شعبيةً ،وعزا الباحثان ذلك �إىل �أن غالبية �أفراد

العينة مل يتدربوا على ا�ستخدام خدمات الإنرتنت الأخرى ،ووجدت الدرا�سة عدم وجود فروق
دالة �إح�صائيا ً بني الأ�ساتذة يف ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين تعزى �إىل اجلن�س .و�أ�شار الباحثان �إىل
حاجة الأ�ساتذة �إىل التدريب على ا�ستخدام الإنرتنت ،وتنظيم ور�شات عمل وحما�رضات لزيادة

االهتمام بامل�صادر املتوافرة يف الإنرتنت من �أجل دعم عملية التدري�س والتعليم.

وهناك درا�سات �ألقت ال�ضوء على عوائق انت�شار التعلم الإلكرتوين ،ففي درا�سة حديثة

يف فل�سطني ،بحثت يف ال�صعوبات وامل�شاكل التي تعوق املعلمني والرتبويني يف ا�ستخدام
الإنرتنت لأغرا�ض التعلم والتعليم يف املدار�س الفل�سطينية .ا�ستخدم الدجاين ووهبة ()2001

خاللها �أ�سلوب املقابلة جلمع البيانات من املعلمني� ،أ�شارت النتائج �إىل �أن ال�صعوبات التي

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تواجه املعلمني هي :قلة التدريب ،والدعم الفني ،وتكلفة احلا�سوب واالت�صاالت العاملية،
بالإ�ضافة �إىل ت�شتت املعلومات على الإنرتنت ،وعدم املعرفة الكافية باللغة الإجنليزية .وهذه
مبجملها �شكلت جمموعة من العوائق منعت من توظيف الإنرتنت يف التعليم (الدجاين

ووهبة.)2001 ،

وقامت حمدي ( )2003بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل خ�صائ�ص م�ستخدمي الإنرتنت يف

اجلامعات الأردنية ،و�إىل �أهم اال�ستخدامات الرتبوية التي يتعامل بها م�ستخدمو ال�شبكة،
و�إىل �آراء م�ستخدميها حول فائدتها و�سلبياتها وعوائق ا�ستخدامها يف التعليم العايل ،و�إىل
طرق وجماالت التطوير فيها .ولدى حتليل نتائج ( )306ا�ستمارات �شكلت يف جمموعها عينة

الدرا�سة� ،أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل احتالل مت التو�صل �إىل النتائج الآتية :الربيد الإلكرتوين
الدرجة الأوىل يف قائمة اال�ستخدامات العامة للإنرتنت ،وت�أتي ال�شبكة العنكبوتية العاملية

يف الدرجة الثانية .وكان ياهو (� )Yahooأكرث حمركات البحث امل�ستخدمة لدى املدر�سني .ومتتع

البحث ال�شخ�صي باملرتبة الأوىل يف قائمة اال�ستخدامات الرتبوية للإنرتنت ،تال ذلك البحث

الطالبي ،فاملواد التدري�سية ،فالتوا�صل املكتبي ،فالعمل مع الزمالء ،فالعرو�ضات ال�صفية.

وقد ت�صدت كمية املعلومات املرتبة الأوىل �ضمن فوائد الإنرتنت ،تالها الربيد الإلكرتوين،
فحداثة املعلومات ،يف حني رتبت �أهم �سلبيات الإنرتنت على النحو الآتي :التخلي عن قراءة
فت�شعب املعلومات ،فا�ستنزاف الوقت .وقد لوحظ ارتفاع ن�سب فوائد
امل�صادر املطبوعة،
ّ

الإنرتنت مقارنة بانخفا�ض �سلبياتها ،مما ي�شري �إىل قناعة �أفراد العينة بفوائد الإنرتنت .كما
�أظهرت الدرا�سة �أن الإنرتنت من �أهم الأدوات التي يلج�أ �إليها املدر�سون لتطوير �أنف�سهم
من خاللها ،يف حني �أعرب املدر�سون عن التطلع �إىل تطوير �أنف�سهم يف جماالت :البحث عن

املعلومات ب�شكل فاعل ،والتدري�س ال�صفي ،وت�صميم املواقع.

وقد �أجرى ( )Naida, 2003درا�سة بعنوان “اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو تقبل

وا�ستخدام التعلم الإلكرتوين” ،بهدف تق�صي مدى ا�ستخدام وتقبل جمموعة من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف ( )University Metropolitan Manchesterلو�سائل التعلم الإلكرتوين،

وال �سيما برنامج ( ،)Web ctوكيف ميكن �أن ي�ستخدم لدعم عملية التدري�س املتبعة يف
اجلامعة .بينت الدرا�سة �أن هناك درج ًة من الوعي وبع�ض الرتدد لدى املدر�سني يف تبني هذا
النظام ،و�أرجع ال�سبب يف ذلك �إىل النق�ص يف الدعم امل�ؤ�س�سي ،وقلة الوقت وامل�صادر لتطبيق

هذا النظام ،بالإ�ضافة �إىل قلة املعلومات واملعرفة واخلربة يف تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين.
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ووجود اجتاهات �سلبية نحو ا�ستخدام الإنرتنت ،واخلوف من و�صول الطلبة �إىل مواقع غري تربوية،
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وقام ( )Jamlan, 2004بدرا�سة لتق�صي مدى تقبل �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة
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البحرين لنظام التعلم الإلكرتوين يف اجلامعة ،والك�شف عن مدى وعيهم مبفهوم التعلم

الإلكرتوين .وك�شفت الدرا�سة عن تخوف املدر�سني من �صعوبة تطبيق هذا النظام يف الوقت
احلا�رض ،لعدم جاهزية البنية ،التحية و�رضورة تدريب املدر�سني والطلبة ،و�رضورة توفري مواد

تعليمية منا�سبة على �شبكة الإنرتنت� ،إىل غريه من الو�سائل التكنولوجية امل�ساعدة لتبني
هذا النظام.

ويف درا�سة ال�رشيف ( )2005التي هدفت �إىل الك�شف عن درجة امتالك معلمي ومعلمات

املرحلة املتو�سطة باملدينة املنورة للكفايات التكنولوجية ودرجة ممار�ستهم �إيّاها يف �ضوء

متغريات :اجلن�س ،واخلربة ،والدورات التدريبية .تو�صلت الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف درجة امتالك معلمي ومعلمات املرحلة املتو�سطة باملدينة املنورة للكفايات

التكنولوجية تعزى ملتغريات اجلن�س ،واخلربة يف التدري�س ،يف حني تبني وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية تعزى ملتغري الدورة التدريبية ول�صالح الأفراد الذين قاموا بح�ضور دورة تدريبية

طويلة �أو �أكرث مدة كل منها �أ�سبوع �أو �أكرث ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة

ممار�سة معلمي ومعلمات املرحلة املتو�سطة باملدينة املنورة للكفايات التكنولوجية تعزى
ملتغريات :اجلن�س ،واخلربة يف التدري�س ،يف حني تبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري

الدورة التدريبية ول�صالح الأفراد الذين قاموا بح�ضور دورة تدريبية طويلة �أو �أكرث مدة ،كل
منها �أ�سبوع �أو �أكرث ،ووجود ارتباط موجب ودال �إح�صائيا ً بني امتالك الكفايات التكنولوجية

ودرجة ممار�ستها من وجهة نظرهم ،وقد بلغ (.)0.89

م�شكلة الدرا�سة

ال �شك يف �أن جناح امل�ؤ�س�سة الرتبوية يف ع�رص املعلومات يتوقف بالدرجة الأوىل على قدرتها

يف �إحداث النقلة النوعية يف �إعداد املدر�س و�إعادة ت�أهيله ،وك�رس حاجز الرهبة لديه يف التعامل
مع التكنولوجيا ،حتى يت�أهل للتعامل مع �أجيال املتعلمني التي ر�سخت لديها عادة التعامل

مع هذه التكنولوجيا ،ومن املعروف �أن توظيف التعلم الإلكرتوين ،ك�أي م�ستحدث تكنولوجي
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية يكون ب ّنا ًء �أكرث �إن ارتبط بوعي وتوجهات �إيجابية من جانب املدر�سني

(علي.)2004 ،

�إن ثورة التجديد الرتبوي املطلوبة ال ميكن لها �أن تنجح من دون �أن يكون على ر�أ�سها املدر�س،

فتكنولوجيا املعلومات ال تعني التقليل من �أهمية املدر�س �أو اال�ستغناء عنه ،بل تعني يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
احلقيقة دورا ً خمتلفا ً له ،لقد �أ�صبحت مهنة التدري�س مزيجا ً من مهام القائد ،ومدير امل�رشوع
ومع ذلك ف�إن التقدم الكمي يف جمال تكنولوجيا املعلومات مل يواكبه تقدم نوعي يف

قدرات املدر�سني على ا�ستخدام هذه التكنولوجيا احلديثة ،ومن ثم مل يتمكنوا من توظيفها
بالطريقة ال�صحيحة خلدمة العملية الرتبوية ،فما زال كثري منهم ميلك معارف �سطحية عن

هذه الأجهزة وكيفية ا�ستخدامها ،كما �أن الربامج املوجودة حاليا ً غري منظمة ب�شكل جيد،

واملطلوب لي�س �إعداد بع�ض الدورات� ،أو �إلقاء بع�ض املحا�رضات على �أع�ضاء هيئة تدري�س وهم
غري مقتنعني ب�أهمية هذا املو�ضوع ،ولكن املطلب الأ�سا�سي هو توليد قناعة لدى امل�سئولني

عن التعليم العايل و�إدارات اجلامعات و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية ب�أنه ال �سبيل لتطوير التعليم

اجلامعي ملحاولة اللحاق بركب احل�ضارة من دون االهتمام بالأ�شخا�ص املنوط بهم تخطيط

برامج التعليم يف اجلامعات و�إعدادها وتنفيذها (بركات وخري الله و�أبو احل�سن.)1996 ،

ومن هنا فقد جاءت هذه الدرا�سة لت�ستق�صي مدى وعي املعلمني مبفهوم التعلم الإلكرتوين

عمان الثانية.
وواقع ا�ستخدامهم �إيّاه يف التدري�س يف مديرية تربية ّ

�أهداف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة �إىل التحقق من درجة وعي املعلمني مبفهوم التعلم الإلكرتوين وواقع

عمان الثانية.
ا�ستخدامهم �إيّاه يف التدري�س يف مديرية تربية ّ

�أ�سئلة الدرا�سة

�سعت الدرا�سة للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

عمان الثانية؟
 -1ما مدى وعي املعلمني مبفهوم التعلم الإلكرتوين يف مديرية تربية ّ
 -2ما �أثر متغري اجلن�س يف الوعي مبفهوم التع ّلم الإلكرتوين؟

عمان الثانية؟
 -3ما مدى ا�ستخدام املعلمني التع ّلم الإلكرتوين يف التدري�س يف مديرية تربية ّ
 -4ما �أثر متغري اجلن�س يف ا�ستخدام �أفراد عينة الدرا�سة التع ّلم الإلكرتوين يف التدري�س؟

�أهمية الدرا�سة

تنطلق �أهمية مو�ضوع التعلم الإلكرتوين من مواكبته التطور التكنولوجي الذي يركز على

ا�ستخدام الو�سائل التقنية املتنوعة يف جمال التعلم ،وحتقيقه ملا تهدف �إليه التكنولوجيا

من العمل على حتقيق الأهداف الرتبوية والتعليمية ب�أ�سهل الطرائق و�أ�رسعها و�أقلها جهداً؛
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البحثي والناقد وامل�ست�شار.
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ونظرا ً �إىل ما توليه الدرا�سات العاملية والعربية من �أهمية كربى للتعلم الإلكرتوين ،وجعل
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املدر�س مي�رسا ً وم�سهال ً لعملية التعليم ،وجعل املتعلم حمور العملية التعلمية ،وحتميله

م�سئولية تعلمه م�ستعينا ً مبختلف التقنيات التعليمية ،من جتهيزات وبرامج وا�سرتاتيجيات
وطرائق تفكري ،وحتقيقا ً للدور اجلديد لكل منهما يف ظل تكنولوجيا املعلومات ،نظرا ً �إىل ذلك

كله فقد كان ملو�ضوع التعلم الإلكرتوين �أهمية ق�صوى يف البحث والدرا�سة.
وتكمن �أهمية هذه الدرا�سة ومربراتها يف الأمور الآتية:

• تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها من �أهمية مو�ضوعاتها ،حيث يعد التعلم الإلكرتوين �أحد

معطيات التكنولوجيا امل�سايرة للتطور والتغيري والتجديد .وت�أتي هذه الدرا�سة م�سايرة وملبية
لتوجهات الأردن احلديثة نحو االقت�صاد املعريف والتعلم الإلكرتوين.

• ترجع �أهمية هذه الدرا�سة �إىل �أنها موجهة ال�ستق�صاء �إمكانية اال�ستفادة من نتائجها

على امل�ستويني النظري والتطبيقي ،فعلى امل�ستوى العملي ميكن لهذه الدرا�سة �أن تفيد يف
�إبراز دور التعلم الإلكرتوين – وال �سيما يف ميدان الرتبية والتعليم – �أما على امل�ستوى النظري

فيمكن �أن ت�سهم يف �إثراء املكتبة العربية بعامة ،والأردنية بخا�صة ،ببحوث ودرا�سات تتعلق

بهذا املجال.

• ميكن �أن ت�سهم هذه الدرا�سة يف متكني العاملني ومتخذي القرار يف خمتلف امل�ستويات
الرتبوية من التعرف اىل مدى وعي املعلمني الإلكرتوين وتقبلهم �إيّاه وا�ستخدامهم �إيّاه يف

التدري�س ،الأمر الذي ي�سهم يف ر�سم ال�سيا�سات الرتبوية املتعلقة بهذا املجال.

ونظرا ً لقلة الدرا�سات املتوافرة يف هذا املجال على امل�ستويني العربي والأردين ب�شكل خا�ص،

وملا يتمتع به هذا املو�ضوع من �أهمية ق�صوى يف دعم م�سرية التطوير الرتبوي ،ومن دور

�أ�سا�سي يف حت�سني التدري�س وم�سايرة التطور ،فقد جاءت هذه الدرا�سة لت�ستهدف بالدرجة
الأوىل التعرف اىل مدى وعي املعلمني مبفهوم التعلم الإلكرتوين وواقع ا�ستخدامهم �إيّاه يف

عمان الثانية.
التدري�س يف مديرية تربية ّ

حمددات الدرا�سة

تتحدد نتائج هذه الدرا�سة بطبيعة العينة و�أداة الدرا�سة ،حيث ميكن تلخي�ص حمددات

هذه الدرا�سة فيما ي�أتي:

عمان الثانية يف حمافظة
 اقت�صار عينة الدرا�سة على املعلمني يف مديرية تربيةّ

العا�صمة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 اعتماد الدرا�سة على �أداة من �إعداد وتطوير الباحثني من خالل مراجعة الأدبيات الرتبوية -اقت�صار الدرا�سة على متغري :اجلن�س ،للمعلمني عينة الدرا�سة.

م�صطلحات الدرا�سة

عرف املو�سى واملبارك ( )2005التعلم الإلكرتوين ب�أنه :طريقة للتعلم
التعلم الإلكرتوينّ :

با�ستخدام �آليات االت�صال احلديثة من حا�سوب و�شبكاته وو�سائطه املتعددة من �صوت و�صورة،
ور�سومات ،و�آليات بحث ،ومكتبات �إلكرتونية ،وكذلك �شبكات الإنرتنت �سواء �أكان عن بُعد �أم

يف الف�صل الدرا�سي؛ �أي ا�ستخدام التقنية بجميع �أنواعها يف �إي�صال املعلومة للمتعلم

ب�أق�رص وقت و�أقل جهد و�أكرب فائدة.

وميكن تعريف التعلم الإلكرتوين يف هذه الدرا�سة ب�أنه العملية التعليمية التعلمية التي

يتم فيها ا�ستخدام �آليات االت�صال احلديثة من حا�سوب� ،أو �شبكات� ،أو برجميات� ،أو �إنرتنت ،من

�أجل حتقيق الأهداف التعليمية:

مدى الوعي :ا�ستجابة عينة الدرا�سة على فقرات �أداة الدرا�سة املختلفة ،ويقا�س مدى الوعي

يف �ضوء نتائج العينة على الأبعاد املختلفة التي يتكون منها املقيا�س.

املعلم :هو ال�شخ�ص الذي يحمل درجة علمية (دبلوم ،بكالوريو�س ،ماج�ستري ،دكتوراه) يف حقل من

حقول املعرفة ،ويقوم بتدري�س مادة �أو �أكرث من املواد املقررة يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية.

عمان.
مديرية تربية ّ
عمان الثانية� :إحدى مديريات وزارة الرتبية والتعليم التابعة ملحافظة العا�صمة ّ

التدري�س :املمار�سات العملية التي يقوم بها املدر�س وعن طريقها يتم تنفيذ ن�شاط التدري�س
و�إحداث التعلم.

منهجية الدرا�سة واجراءاتها:
جمتمع الدرا�سة

تك ّون جمتمع الدرا�سة من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم

عمان الثانية للعام الدرا�سي ( )2009/2008البالغ عددهم ( )3448معلما ً
يف مديرية تربية ّ

ومعلمةً.

عينة الدرا�سة

عمان الثانية
ت�ألفت عينة الدرا�سة من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية العاملني يف مديرية تربية ّ
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املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة ،مثل درا�سات (حمدي2001 ،؛ .)Jamlan, 2004
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للعام اجلامعي ( ،)2009/2008ومت اختيار العينة من خالل الطريقة الع�شوائية الب�سيطة .وقد
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تكونت عينة الدرا�سة من ( )350معلما ً ومعلمةً� ،أي ما ن�سبته ( )٪10.15من جمتمع الدرا�سة،

واجلدول الآتي يو�ضح توزيع �أفراد العينة ح�سب متغرياتها:

اجلن�س

اجلدول رقم ()1
التوزيع الن�سبي لأفراد عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�س واخلربة
الن�سبة املئوية
العدد
املتغري
47.7
167
ذكر
52.3
183
�أنثى

يتبني من اجلدول رقم ( )1ب�أن ن�سبة متثيل الإناث يف عينة الدرا�سة �أعلى من ن�سبة متثيل

الذكور� ،إذ بلغت الن�سبة للإناث ( )٪52.3مقابل ( )٪47.7للذكور.

�أداة الدرا�سة

لتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة ،قام الباحثان بتق�صي املقايي�س املتعلقة بالأدب الرتبوي كمقيا�س
حمدي ( ،)2001و ( ،)Jamlan, 2004وو�ضع فقرات اال�ستبانة التي �صممت لقيا�س مدى

وعي املعلمني ملفهوم التعلم الإلكرتوين وواقع ا�ستخدامهم �إيّاه يف التدري�س .وقد ت�ألفت

اال�ستبانة من البيانات الآتية:

 -البيانات ال�شخ�صية :وت�شمل اجلن�س.

 وعي املعلمني مبفهوم التعليم الإلكرتوين :ومت بنا�ؤه على �شكل مقيا�س ليكرت اخلما�سي،ويتكون من ( )41فقرةً موزع ًة على ( )5حماور ،وت�أخذ الإجابات عن كل فقرة التدريج (موافق

ب�شدة ،موافق ،حمايد ،معار�ض ،معار�ض ب�شدة) ،ولغايات التحليل الإح�صائي �أعطيت الأوزان
( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على التوايل .ومت حتديد �أبعاد هذا املجال كما ي�أتي:

� -1سمات التعلم الإلكرتوين ،ومت تغطية هذا البُعد من خالل ( )8فقرات متثلها الفقرات
(.)8-1

 -2دور املدر�س واملتعلم ،ومت تغطية هذا البُعد من خالل ( )8فقرات متثلها الفقرات
(.)16-9

� -3أهمية التعلم الإلكرتوين ،ومت تغطية هذا البُعد من خالل الفقرات (.)24-17

� -4أ�سا�سيات التعلم الإلكرتوين ،ومت تغطية هذا البُعد من خالل الفقرات (.)32-25

 -5عقبات يف تطبيق التعلم الإلكرتوين ،ومت تغطية هذا البُعد من خالل الفقرات (.)41-33

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 مدى ا�ستخدام املعلمني التعليم الإلكرتوين :ومت بنا�ؤه على �شكل مقيا�س ليكرت اخلما�سي،�أحياناً ،نادراً� ،أبداً) ،ولغايات التحليل الإح�صائي �أعطيت الأوزان ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على التوايل.

�صدق الأداة وثباتها

للتحقق من �صدق فقرات الأداة و�صالحيتها من حيث امل�ضمون وال�صياغة ،ومنا�سبتها

للبُعد الذي �أدرجت �ضمنه ،مت عر�ض اال�ستبانة ب�صورتها الأولية على ( )10من املحكمني من

ذوي االخت�صا�ص يف اجلامعات الأردنية ،خم�سة منهم متخ�ص�صون يف تكنولوجيا التعليم
واخلم�سة الآخرون يف جمال املناهج وطرق التدري�س ،وطلب منهم احلكم على مدى �صالحية

كل فقرة من فقرات الأداة وقدرتها على قيا�س ما و�ضعت لقيا�سه.

وقد ا�ستُ ْب ِع َدت بع�ض الفقرات التي �أجمع املحكمون على ا�ستبعادها و ُع ِّدلت بع�ض

الفقرات التي اقرتح املحكمون �رضورة تعديلها ،فكان جمموع الفقرات التي انتهت �إليها الأداة

بعد التحكيم ( )41فقرةً .واعترب الباحثان هذه الإجراءات داللة �صدق ظاهري للأداة.

ويف جمال التحقق من ثبات الأداة مت ا�ستخراج معامالت �ألفا كرونباخ لالت�ساق الداخلي بني

فقرات املقيا�سني ،وبلغت لفقرات مقيا�س وعي املعلمني ملفهوم التعليم الإلكرتوين (،)٪87.49

وبني فقرات مقيا�س مدى ا�ستخدام املعلمني للتعليم الإلكرتوين ( ،)٪93.80مما ي�شري �إىل وجود
درجة مرتفعة من االت�ساق بني فقرات املقيا�سني.

�إجراءات التنفيذ

عمان الثانية للعام الدرا�سي .2009/2008
( )1حتديد جمتمع الدرا�سة باملعلمني يف مديرية ّ

( )2اختيار عينة الدرا�سة من خالل الطريقة الع�شوائية الب�سيطة والبالغة ( )350معلما ً

ومعلمةً.

( )3توزيع �أداة الدرا�سة على عينتها ،وا�سرتجاع البيانات جميعها.

(�	)4إدخال البيانات �إىل احلا�سوب ،وا�ستخراج النتائج با�ستخدام التحليل الإح�صائي املنا�سب

ومناق�شتها ،واخلروج بتو�صيات منا�سبة.

متغريات الدرا�سة

 -1املتغريات امل�ستقلة:

 -اجلن�س :وله م�ستويان (ذكر – �أنثى).

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

ويتكون من ( )18فقرةً موزع ًة على حمورين ،وت�أخذ الإجابات عن كل فقرة التدرج (دائماً ،غالباً،
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 -2املتغري التابع:
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وهو ا�ستجابة �أفراد عينة الدرا�سة لفقرات الوعي مبفهوم التعلم الإلكرتوين ،وواقع

ا�ستخدامه يف التدري�س.

املعاجلة الإح�صائية:

بعد تطبيق �إجراءات الدرا�سة وتنفيذها ،مت �إدخال بيانات اال�ستبانة �إىل احلا�سوب وا�ستخدام

املعاجلات الإح�صائية الآتية لتحليلها وا�ستخال�ص نتائجها:

-1الإح�صاءات الو�صفية من متو�سطات وانحرافات معيارية ون�سبة مئوية ،ملعرفة الرتب

و�إجراء املقارنات لو�صف �إجابات �أفراد العينة حول فقرات اال�ستبانة.

-2اختبار ( )T-Testملقارنة املتو�سطات عند م�ستوى الداللة ( ،)0.05 ≤ αوذلك للك�شف عن

�أثر جن�س ع�ضو هيئة التدري�س يف الوعي مبفهوم التعليم الإلكرتوين وا�ستخدامه.

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها
نتائج ال�س�ؤال الأول

عمان الثانية مبفهوم
ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما مدى وعي املعلمني يف مديرية تربية ّ

التعليم الإلكرتوين؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات

�أفراد عينة الدرا�سة على فقرات كل حمور من حماور املقيا�س ،وعلى النحو الآتي:

� -1سمات التعلم الإلكرتوين:

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على فقرات مقيا�س مدى الوعي ل�سمات التعلم الإلكرتوين
املتو�سط االنحراف الأهمية
الفقـرة
الرقم
احل�سابي املعياري الن�سبية
التعلم الإلكرتوين
5
0.91
هو جمموعة الأجهزة التعليمية التي ميكن 3.91
 .1ا�ستخدامها يف التعليم.
1
0.69
4.27
 .2التعلم الإلكرتوين هو �أحد و�سائل نقل املعلومات و�إي�صالها.
8
1.19
2.97
 .3التعلم الإلكرتوين هو بديل للتعليم االعتيادي.
ً
تكون
6
0.94
عملية التعلم الإلكرتوين م�ستمر ًة وم�ستقلة عن الزمن الدرا�سي 3.70
 .4الر�سمي.
 .5التعلم
7
1.30
إن�ساين.مب�ساعدة التقنيات الإلكرتونية يفقد املتعلم التوا�صل 3.18
ال

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()2
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0.95

2
3
4
--

الرقم

الفقـرة

.6

ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعلم يزيد من قدرة املدر�سني وطاقتهم
وكفاءتهم.

4.09

.7
.8

ي�ساعد التعلم الإلكرتوين على تنويع �أ�ساليب التدري�س.
التعلم الإلكرتوين فعال يف مرحلة الدرا�سات العليا بعد البكالوريو�س.

4.05
3.92

0.84
0.95

3.76

0.52

الكلي

يت�ضح من بيانات اجلدول رقم ( )2وجود درجة فوق املتو�سطة من الوعي ب�سمات التعلم

الإلكرتوين لدى املعلمني ،حيث بلغ متو�سط الإجابات الكلي على هذا املحور ( ،)3.76وهو �أعلى
من متو�سط املقيا�س االفرتا�ضي (.)3

وعلى م�ستوى فقرات املقيا�س يالحظ �أن �أعلى درجات الوعي كانت على الفقرة ( )2مبتو�سط

�إجابات ( ،)4.27ويف الدرجة الثانية جاءت الفقرة ( )6مبتو�سط �إجابات (� .)4.09أما �أدنى درجات
الوعي فكانت على الفقرة ( )3مبتو�سط �إجابات بلغ ( ،)2.97ثم الفقرة ( )5مبتو�سط �إجابات

(.)3.18

ويالحظ الباحثان �أن ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة لهذا املجال جاءت من�سجم ًة مع توقعات

الباحثني من مدى الوعي ب�سمات التعلم الإلكرتوين ومدى �أثر التفجر التقني واملعريف يف
حياتنا ،الأمر الذي ي�ستدعي ا�ستجالء هذه ال�سمات لتدخل �ضمن املمار�سات الرتبوية اليومية

خا�ص ًة يف حيز امليدان الرتبوي من خالل ا�سرتاتيجيات التدري�س وفعاليته ومواكبة م�ستلزمات

احلداثة املعا�رصة التي يلم�س جوانبها املدر�س واملتعلم ،وهو ما ي�ضع املعلم يف قائمة التميز
الأدائي وكفاءته يف مواكبة هذه امل�ستجدات التكنولوجية ،لكن مع الت�أكيد على �أن املحرك

الأ�سا�سي لهذه الأداة التكنولوجية هو املعلم الذي نلحظ �أن م�ستوى ا�ستجابة الوعي لديه
عند الفقرة الثالثة التي مثلت �أدنى امل�ستويات يف م�ستوى الوعي �أن التعلم الإلكرتوين ال

ميكن �أن يكون بديل التعلم االعتيادي.ولعل هذه النتيجة تن�سجم مع اجلهود الر�سمية التي

تقوم بها وزارة الرتبية والتعليم ،مما �ساهم يف زيادة الوعي بالتعلم الإلكرتوين و�إدراك �أهميته.
كما �أ�شار لذلك احل�سنات (.)2005

 -2دور املدر�س واملتعلم:

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الأهمية
الن�سبية
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اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على فقرات مقيا�س مدى الوعي لدور املدر�س واملتعلم
املتو�سط االنحراف الأهمية
الفقــرة
الرقم
احل�سابي املعياري الن�سبية
6
0.86
3.76
 .1يتو�صل املتعلم يف التعلم الإلكرتوين للمعرفة بجهوده اخلا�صة.
7
1.06
3.61
 .2املتعلم هو املحور احلقيقي للتعلم وفق التعلم الإلكرتوين.
تكون �أعباء
8
0.94
املتعلم وفق التعلم الإلكرتوين �أكرث من �أعبائه وفق 3.45
 .3النظام االعتيادي.
 .4ي�ساعد ا�ستخدام تقنيات
4
0.82
ومر�شد .التعلم الإلكرتوين يف تغيري دور املدر�س من 4.03
ملقن �إىل موجه
.5
.6
.7
.8

املدر�س هو �سيد املوقف يف غرفة ال�صف ولن تتمكن الأجهزة التقنية
من تغيري دوره.
يف التعلم الإلكرتوين ي�صبح املتعلم م�شارك ًا فعا ًال ولي�س جمرد متلقي
للمعلومة.
ينبغي للمتعلم �أن يتقن مهارة البحث عن املعلومة والو�صول �إليها
وا�ستخدامها.
ينبغي للمتعلم �أن يطور بنف�سه مهارات حل امل�شكالت واتخاذ
القرار.
الكلي

4.02

1.12

5

4.05

0.87

3

4.45

0.64

1

4.32

0.68

2

3.96

0.50

--

يت�ضح من بيانات اجلدول رقم ( )3وجود درجة فوق املتو�سطة من الوعي لدور املدر�س

واملتعلم لدى املعلمني ،حيث بلغ متو�سط الإجابات الكلي على هذا املحور ( ،)3.96وهو �أعلى

من متو�سط املقيا�س االفرتا�ضي (.)3

وعلى م�ستوى فقرات املقيا�س يالحظ ب�أن �أعلى درجات الوعي كانت على الفقرة ()7

مبتو�سط �إجابات ( ،)4.45ويف الدرجة الثانية جاءت الفقرة ( )8مبتو�سط �إجابات (� .)4.32أما �أدنى
درجات الوعي فكانت على الفقرة ( )3مبتو�سط �إجابات بلغ ( ،)3.45ثم الفقرة ( )2مبتو�سط

�إجابات (.)3.61

ويرى الباحثان من خالل ا�ستجابة عينة الدرا�سة �أنها متوافقة مع التوجهات التعليمية يف

وزارة الرتبية والتعليم من حيث �إبراز حيز التعلم الذاتي .لذا ف�إن �إيجاد متعلم فعال قادر على

حل امل�شكالت و�إبداع احللول لها� ،أمر يغري من �أدوار املدر�س التلقينية لي�صبح املوجه واملر�شد
مما يك�سب العملية التعليمية الفعالية والتميز من خالل الأداة التكنولوجية املعا�رصة .وهو

ما نفذته وزارة الرتبية والتعليم من خالل م�رشوع �إعادة هيكلة التعليم للتحول للتعلم
الإلكرتوين ،من خالل ا�ستحداث احلوافز املادية واملعنوية للمعلمني ،وحتويل مناهج بع�ض

ال�صفوف كالريا�ضيات والفيزياء �إىل حمتوى �إلكرتوين (اجلالد والزبون .)2000

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
� -3أهمية التعلم الإلكرتوين:
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.8

يف ا�ستخدام تقنيات التعلم الإلكرتوين حت�سني لنوعية التدري�س.
الكلي

3.86

0.69

5

3.90

0.47

--

يت�ضح من بيانات اجلدول رقم ( )4وجود درجة فوق املتو�سطة من الوعي لأهمية التعلم

الإلكرتوين لدى املعلمني ،حيث بلغ متو�سط الإجابات الكلي على هذا املحور ( ،)3.90وهو �أعلى
من متو�سط املقيا�س االفرتا�ضي (.)3

وعلى م�ستوى فقرات املقيا�س يالحظ ب�أن �أعلى درجات الوعي كانت على الفقرة ()5

مبتو�سط �إجابات ( ،)4.22ويف الدرجة الثانية جاءت الفقرة ( )1مبتو�سط �إجابات (� .)4.16أما

�أدنى درجات الوعي فكانت على الفقرتني ( )6و( )7مبتو�سط �إجابات بلغ ( )3.61لكل منهما ،ثم
الفقرة ( )4مبتو�سط �إجابات (.)3.85

ويالحظ الباحثان مما �سبق مدى �إ�سهام التعلم الإلكرتوين يف �إثراء اخلربات والفر�ص

الرتبوية ،الأمر الذي يعجز عنه االجتاه التقليدي يف التدري�س ،وهذا ما يتفق مع ما جاء يف درا�سة

( ،)Smith, 1999ودرا�سة ( )Jamlan, 2004التي �أكدت على �أهمية التعلم الإلكرتوين يف

�إثراء الفر�ص واخلربات الرتبوية.
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اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على فقرات مقيا�س مدى �أهمية التعلم الإلكرتوين
املتو�سط االنحراف الأهمية
الفقــرة
الرقم
احل�سابي املعياري الن�سبية
يزيد
2
0.74
التعلم الإلكرتوين من دافعية الطلبة وتفاعلهم مع املادة 4.16
 .1الدرا�سية.
 .2يدعم التعلم ال
4
0.91
حدة.إلكرتوين عملية التفرد يف الو�صول �إىل التعلم لكل 3.95
طالب على
 .3ي�ساعد
7
0.93
الطلبة .التعلم الإلكرتوين على مراعاة �أمناط التعلم املختلفة لدى 3.61
 .4يقدم
6
0.57
جديدة.التعلم الإلكرتوين حوافز للمعلمني لتطوير مواد تعليمية 3.85
1
0.81
4.22
 .5ي�ساعد التعلم الإلكرتوين على تكرار عر�ض املعلومة وتو�ضيحها.
8
1.02
3.61
 .6يفقد التعلم الإلكرتوين املحا�ضرة �أ�سلوب احلوار واملناق�شة.
 .7ي�ساعد ا�ستخدام
3
0.93
ال�صف.تقنيات التعلم الإلكرتوين على نقل العامل اخلارجي 3.97
�إىل غرفة
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اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على فقرات مقيا�س �أ�سا�سيات التعلم الإلكرتوين
الأهمية
االنحراف
املتو�سط
الفقــرة
الرقم
الن�سبية
املعياري
احل�سابي
 .1يتطلب ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين مزيد ًا من اجلهد
6
0.67
3.88
والرتكيز من قبل املدر�س واملتعلم.
ي�ستدعي ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين امتالك املدر�س
3
0.68
4.30
 .2واملتعلم مهارات حا�سوبية خا�صة ومعرفة بالربجميات
الأ�سا�سية للحا�سوب.
 .3يحتاج ا�ستخدام تقنيات التعلم الإلكرتوين �إىل الكثري من
3
0.68
4.30
الإعداد امل�سبق ملادة الدر�س.
 .4ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين فعال يف تدري�س الطلبة
8
1.13
3.64
املوهوبني واملتفوقني �أكرث من الطلبة العاديني.
 .5ي�ستدعي ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين امتالك مهارة خا�صة
7
1.04
3.85
يف اللغة الإجنليزية.
 .6ي�ستخدم التعلم الإلكرتوين يف امل�ساهمة يف تدري�س املواد
5
0.80
3.96
الإن�سانية والعلمية.
2
0.68
4.31
 .7ي�ستخدم التعلم الإلكرتوين يف البحث �إىل جانب التدري�س.
 .8ي�ستخدم التعلم الإلكرتوين يف الن�شر والكتابة �إىل جانب
4
0.71
4.05
التدري�س.
-0.42
4.04
الكلي
يت�ضح من بيانات اجلدول رقم ( )5وجود درجة فوق املتو�سطة من الوعي لأ�سا�سيات التعلم

الإلكرتوين لدى املعلمني ،حيث بلغ متو�سط الإجابات الكلي على هذا املحور ( ،)4.04وهو �أعلى

من متو�سط املقيا�س االفرتا�ضي (.)3

وعلى م�ستوى فقرات املقيا�س يالحظ ب�أن �أعلى درجات الوعي كانت على الفقرة ()2

مبتو�سط �إجابات ( ،)4.30ويف الدرجة الثانية جاءت الفقرة ( )7مبتو�سط �إجابات (� .)4.31أما �أدنى
درجات الوعي فكانت على الفقرة ( )4مبتو�سط �إجابات بلغ ( ،)3.64ثم الفقرة ( )5مبتو�سط

�إجابات ( .)3.85وهذا ما يتفق مع درا�سات حمدي ( )2001حول م�ستلزمات تطوير منوذج لإفادة

املدر�س ،وحاجة امل�ؤ�س�سات الرتبوية �إىل جتهيزات تكنولوجية متطورة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -5عقبات يف تطبيق التعلم الإلكرتوين:

يت�ضح من بيانات اجلدول ( )6وجود درجة فوق املتو�سطة من الوعي للعقبات يف تطبيق
التعلم الإلكرتوين لدى املعلمني ،حيث بلغ متو�سط الإجابات الكلي على هذا املحور (،)3.84

وهو �أعلى من متو�سط املقيا�س االفرتا�ضي (.)3

وعلى م�ستوى فقرات املقيا�س يالحظ �أن �أعلى درجات الوعي كانت على الفقرة ( )8مبتو�سط

�إجابات ( ،)4.46ويف الدرجة الثانية جاءت الفقرة ( )9مبتو�سط �إجابات (� .)4.39أما �أدنى درجات
الوعي فكانت على الفقرة ( )3مبتو�سط �إجابات بلغ ( ،)2.87ثم الفقرة ( )2مبتو�سط �إجابات

( .)3.20وتتفق هذه النتائج مع درا�سة ( )Mitra, 1999يف �أن تخطيط التعليم الإلكرتوين

وتوفري البنية التحتية له والتجهيزات هي الكفيلة بتحقيق �أهداف وغايات هذا النمط
التعليمي.

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على فقرات مقيا�س عقبات يف تطبيق التعلم الإلكرتوين
االنحراف الأهمية
املتو�سط
الفقــرة
الرقم
الن�سبية
املعياري
احل�سابي
 .1يحتاج املدر�سون �إىل املزيد من التدريب على �أ�ساليب التعامل مع
4
0.65
4.19
تقنيات التعلم الإلكرتوين.
8
0.92
3.20
 .2ا�ستعمال تقنيات التعلم الإلكرتوين عملية �صعبة.
 .3العائد �أو املردود املتوقع من ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين �أقل
9
0.96
2.87
بكثري من تكاليف احل�صول عليه.
 .4تتطور تقنيات التعلم الإلكرتوين ب�سرعة بحيث ي�صعب
7
1.12
3.37
م�سايرتها.
 .5ي�ستدعي تطبيق التعلم الإلكرتوين تغيري النمط ال�سائد يف
6
1.01
3.82
التعليم الذي اعتاد عليه املدر�س واملتعلم.
 .6ال يوجد نظام حوافز ومكاف�آت للمدر�سني الذين ي�ستخدمون
5
0.83
3.95
تقنيات التعلم الإلكرتوين.
جمهزة
تدري�سية
وقاعات
حتتية
بنية
 .7من ال�ضروري توفري
3
0.75
4.34
بالأجهزة الالزمة.
 .8من ال�ضروري وجود كادر تكنولوجي م�ؤهل يتعاون مع املدر�سني
1
0.66
4.46
والطلبة.
 .9يتطلب التعلم الإلكرتوين توفري العديد من التجهيزات التقنية
2
0.78
4.39
ك�أجهزة حا�سوب و�إنرتنت.
-0.41
3.84
الكلي

63

مدى وعي املعلمني مبفهوم التعلم الإلكرتوين وواقع ا�ستخدامهم

64

د .جمال الع�ساف ،د .خالد ال�رصايرة

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

عمان الثانية ملفهوم التعليم الإلكرتوين وحماوره
 -6مدى وعي املعلمني يف مديرية ّ
اخلم�سة:
اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات
مقيا�س مدى وعي املعلمني ملفهوم التعليم الإلكرتوين وحماوره اخلم�سة
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري الأهمية الن�سبية
الفقــرة
الرقم
5
0.52
3.76
�سمات التعلم الإلكرتوين.
.1
2
0.50
3.96
دور املدر�س واملتعلم.
.2
3
0.47
3.90
�أهمية التعلم الإلكرتوين.
.3
1
0.42
4.04
�أ�سا�سيات التعلم الإلكرتوين.
.4
4
0.41
3.84
عقبات يف تطبيق التعلم الإلكرتوين.
.5
-0.36
3.90
الكلي
يت�ضح من بيانات اجلدول رقم ( )7وجود درجة فوق املتو�سطة من الوعي لدى املعلمني،

حيث بلغ متو�سط الإجابات الكلي على هذا املحور ( ،)3.90وهو �أعلى من متو�سط املقيا�س
االفرتا�ضي (.)3

وعلى م�ستوى فقرات املقيا�س يالحظ �أن �أعلى درجات الوعي كانت على حمور �أ�سا�سيات

التعلم الإلكرتوين مبتو�سط �إجابات ( ،)4.04ويف الدرجة الثانية جاء حمور دور املدر�س واملتعلم
مبتو�سط �إجابات (� .)3.96أما �أدنى درجات الوعي فكانت على حمور �سمات التعلم الإلكرتوين

مبتو�سط �إجابات بلغ ( ،)3.76ويف الدرجة الثانية جاء حمور �أهمية التعلم الإلكرتوين مبتو�سط
�إجابات ( .)3.84وت�ؤكد هذه النتائج �أن املعلم مدرك لأ�سا�سيات التعلم الإلكرتوين وبوعي

مرتفع لدور املدر�س واملتعلم يف التعلم الإلكرتوين ووعي بعقبات هذا النمط التعليمي .وهذا
يتفق مع ما جاءت به مبادرة �إنتل «التعليم للم�ستقبل» التي بد�أت منذ عام (� )2003إذ من
خاللها مت تدريب املعلمني وم�ساعدتهم على �إنتاج حقائب تعليمية �إلكرتونية ،الأمر الذي
�شكل قاعدة معرفية مهمة يف فهم و�إدراك �سمات التعلم الإلكرتوين ودور كل من املدر�س

واملتعلم فيه.

نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما �أثر متغري اجلن�س يف الوعي مبفهوم التعلم الإلكرتوين؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخدام اختبار (ت) ( (T-Testفيما يتعلق باجلن�س وعلى

النحو الآتي:

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

الداللة
الإح�صائية
0.000

تظهر نتائج اختبار (ت) املو�ضحة يف اجلدول ( )8وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند

م�ستوى ( )0.05 ≤ αيف مدى وعي املعلمني ملفهوم التعلم الإلكرتوين تعزى الختالف اجلن�س
ل�صالح الذكور ،حيث بلغت قيمة (ت) املح�سوبة ( ،)8.757وهي �أعلى من قيمة (ت) اجلدولية

( .)1.66وهذا يتفق مع نتائج درا�سة ( )Mitra, 1999يف ت�سجيل الذكور متو�سطا ً �أعلى من

الإناث يف الوعي ملفهوم التعلم الإلكرتوين.

نتائج ال�س�ؤال الثالث

عمان الثانية التع ّلم
ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما مدى ا�ستخدام املعلمني يف مديرية تربية ّ

الإلكرتوين يف التدري�س؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات

�أفراد عينة الدرا�سة على فقرات كل حموري هذا املقيا�س ،وعلى النحو الآتي:
التعلم بوا�سطة احلا�سوب:

اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على فقرات مقيا�س مدى ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري الأهمية الن�سبية
الفقــرة
الرقم
1
1.12
3.17
 .1العرو�ض التقدميية (.)PowerPoints
2
1.38
2.97
 .2الربجميات التعليمية املحو�سبة.
3
1.39
2.77
 .3معاجلة الن�صو�ص (.)Word Processing
4
1.36
2.70
 .4اجلداول الإلكرتونية.
00
1.17
2.90
الكلي
يت�ضح من بيانات اجلدول رقم ( )9وجود درجة متو�سطة يف ا�ستخدام احلا�سوب يف عملية

التعلم الإلكرتوين لدى املعلمني ،حيث بلغ متو�سط الإجابات الكلي على هذا املحور (،)2.90

وهو �أعلى من متو�سط املقيا�س االفرتا�ضي (.)3
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اجلن�س
ذكور
�إناث

اجلدول رقم ()8
نتائج اختبار (ت) للفروق يف مدى وعي املدر�سني ملفهوم
التعلم الإلكرتوين تعزى الختالف اجلن�س
درجات
قيمة (ت)
قيمة (ت)
االنحراف
املتو�سط
احلرية
اجلدولية
املح�سوبة
املعياري
احل�سابي
0.33
4.06
3.48
1.66
8.757
0.33
3.76
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وعلى م�ستوى فقرات املقيا�س يالحظ ب�أن �أعلى درجات املمار�سة كانت على الفقرة ()1
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مبتو�سط �إجابات ( ،)3.17ويف الدرجة الثانية جاءت الفقرة ( )2مبتو�سط �إجابات (� ،)2.97أما �أدنى
درجات الوعي فكانت على الفقرة ( )4مبتو�سط �إجابات بلغ ( ،)2.70ثم الفقرة ( )3مبتو�سط

�إجابات (.)2.77

 -1التعلم بوا�سطة ال�شبكات وا�ستخدام الإنرتنت:
اجلدول رقم ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على فقرات مقيا�س مدى ا�ستخدام ال�شبكات والإنرتنت يف التعليم
الأهمية
االنحراف
املتو�سط
الفقرة
الرقم
الن�سبية
املعياري
احل�سابي
3
1.05
3.57
 .1الربيد الإلكرتوين (.)E-Mail
1
1.22
3.69
 .2ال�شبكة العنبكوتية (.)WWW
2
1.29
3.68
 .3نقل امللفات �أو ن�سخها.
6
1.44
2.87
 .4القوائم الربيدية (.)Mailing List
10
1.46
2.73
 .5جمموعات الأخبار (.)News Groups
4
1.34
3.47
 .6اجلرائد واملجالت والكتب الإلكرتونية.
7.5
1.45
2.84
 .7امل�ؤمترات امل�سموعة املرئية (.)Video Conferences
9
1.38
2.79
 .8نظام الفهر�سة (الأر�شيف) (.)Archive
5
1.42
2.93
 .9املحادثة والتخاطب واحلوار (.)Chat
7.5
1.41
2.84
 .10التعلم عن بعد (.)Distance Learning
12
1.31
2.58
 .11جمموعات احلوار (.)Conference, Chat, Group
14
1.30
2.38
 .12نظام �إدارة التعلم (.)LMS
13
1.35
2.49
 .13نظام �إدارة املقررات (.)CMS
11
1.17
2.60
 .14نظام (.)Blackboard
00
0.95
2.96
الكلي
يت�ضح من بيانات اجلدول رقم ( )10وجود درجة متو�سطة من ا�ستخدام ال�شبكات والإنرتنت

يف عملية التعلم الإلكرتوين لدى املعلمني ،حيث بلغ متو�سط الإجابات الكلي على هذا املحور

( ،)2.96وهو �أعلى من متو�سط املقيا�س االفرتا�ضي (.)3

وعلى م�ستوى فقرات املقيا�س يالحظ ب�أن �أعلى درجات الوعي كانت على الفقرة ()3

مبتو�سط �إجابات ( ،)3.68ويف الدرجة الثانية جاءت الفقرة ( )2مبتو�سط �إجابات ( ،)3.69وهذا

ي�ؤكد النظرة الإيجابية لهذه الو�سائل ملا تتمتع به من مزايا �سهلة و�شائقة ،وهذا ما يتفق مع
درا�سة حمدي (� .)2003أما �أدنى درجات الوعي فكانت على الفقرة ( )12مبتو�سط �إجابات بلغ

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
( ،)2.38ثم الفقرة ( )13مبتو�سط �إجابات ( ،)2.49ويعود ذلك ملا حتتاجه املجاالت ال�سابقة من

 -2مدى ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين:
اجلدول رقم ()11
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على فقرات مقيا�س مدى ا�ستخدام املعلمني للتعلم الإلكرتوين وحموريه
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري الأهمية الن�سبية
الفقــرة
الرقم
2
1.17
2.90
 .1التعلم بوا�سطة احلا�سوب.
 .2ال�ت�ع�ل��م ب��وا��س�ط��ة ال���ش�ب�ك��ات وا�ستخدام
1
0.95
2.96
الإنرتنت.
00
0.93
2.95
الكلي
يت�ضح من بيانات اجلدول رقم ( )11وجود درجة فوق متو�سطة يف ا�ستخدام التعلم

الإلكرتوين لدى املعلمني ،حيث بلغ متو�سط الإجابات الكلي على هذا املحور ( ،)2.95وهو �أعلى

من متو�سط املقيا�س االفرتا�ضي ( .)3كما يالحظ ب�أن التعلم الإلكرتوين با�ستخدام احلا�سوب
�أعلى منه بدرجة ظئيلة جدا ً من ا�ستخدام ال�شبكات والإنرتنت.
نتائج ال�س�ؤال الرابع

ن�ص هذا ال�س�ؤال على« :ما �أثر متغري اجلن�س يف ا�ستخدام �أفراد عينة الدرا�سة للتعلم

الإلكرتوين يف التدري�س؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخدام اختبار (ت) ( ،)T-testوحتليل التباين ()ANOVA

بالن�سبة ملتغري اجلن�س وعلى النحو الآتي:

اجلن�س
ذكور
�إناث

اجلدول رقم ()12
نتائج اختبار (ت) للفروق يف مدى ا�ستخدام املدر�سني
للتعلم الإلكرتوين تعزى الختالف اجلن�س
درجات
قيمة (ت)
قيمة (ت)
االنحراف
املتو�سط
احلرية
اجلدولية
املح�سوبة
املعياري
احل�سابي
0.78
3.47
348
1.66
11.943
0.79
2.47

الداللة
الإح�صائية
0.000

تظهر نتائج اختبار (ت) املو�ضحة يف اجلدول رقم ( )12وجود فروق ذات داللة �إح�صائية

عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αيف مدى ا�ستخدام املدر�سني للتعلم الإلكرتوين لدى املعلمني تعزى

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

�إعداد وتنفيذ وعدم توافر املعرفة الكافية لدى املدر�سني للتعامل مع هذه املجاالت.
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الختالف اجلن�س ل�صالح الذكور ،حيث بلغت قيمة (ت) املح�سوبة ( ،)11.943وهي �أعلى من
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قيمة (ت) اجلدولية (.)1.66

التو�صيات

يف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة ،يو�صي الباحثان بعدد من التو�صيات ،منها:

 -1تو�سيع دائرة اال�ستخدام الوظيفي التطبيقي للتعلم الإلكرتوين ،يف كافة املراحل واملواد

التعليمية.

 -2التو�سع يف تدريب املعلمني ال�ستخدام املجاالت املتقدمة من التعلم الإلكرتوين ،كنظام
التعلم عن بعد ،ونظام �إدارة التعلم ،ونظام �إدارة املقررات ،وتو�سيع جتربة املدار�س اال�ستك�شافية

(.)School on Line

 -3تركيز الدورات التدريبية املتعلقة بالتعلم الإلكرتوين ،على دور املتعلم فيه وكيفية الإفادة

منه يف ت�سهيل عملية التعلم.

 -4الرتكيز على توظيف الربامج الإلكرتونية املرتبطة بالتعلم الإلكرتوين  ،التي تخدم جميع

فئات الطلبة وم�ستوياتهم املختلفة.

 -5جعل عملية التعلم الإلكرتوين �أكرث وظيفية يف خمرجات التعلم و التعليم �سواء للمعلم �أم

للمتعلم ،ال �أن تكون �شكلية تقف عند حدود املعرفة ،وال حتاكي الواقع الرتبوي ومتطلباته.

 -6العمل على تبني التعلم الإلكرتوين – من جانب اجلامعات الأردنية ب�شكل عام – و�إدخاله
تدريجيا ً يف براجمها التعليمية ،مع اختيار ما يتنا�سب (من و�سائل هذا التعلم و�أ�شكاله)

واملراحل الدرا�سية املختلفة للطلبة ،ومبا يخدم العملية التعليمية التعلمية وبخا�صة
الكليات الرتبوية.

 -7اال�سرت�شاد بتجارب الدول املتقدمة تكنولوجياً ،التي طبقت هذا النوع من التعلم ،والتعاون

معها للإفادة من جتربتها يف هذا امل�ضمار ،وكذلك اال�ستعانة بخرباتها.

� -8رضورة توفري البنية التحتية للتعلم الإلكرتوين ،وكذلك توفري الكوادر الفنية الداعمة له.

 -9عقد مزيد من الدورات والور�ش املتقدمة للت�أكيد على التطبيقات الرتبوية للتعلم

الإلكرتوين واجلديد فيه.
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