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Abstract: The study aimed to identify the attitudes of teachers in Ajloun Governorate, Jordan, towards e-learning, and the
effect of the variables (gender, marital status, educational level and job experience) on their perspectives. One; It was
applied to an intentional random sample of (329) male and female teachers. The results of the study showed that the
)attitudes of teachers in public schools in Ajloun Governorate obtained a total average of (3.14 out of 5), i.e. a (neutral
degree. The results of the study also revealed that there were no statistically significant differences in teachers' attitudes
towards e-learning according to the variable of gender, marital status, educational level and job experience. For the results,
the researcher recommended holding courses, seminars and workshops for teachers and administrators; To introduce them
to e-learning; Improving their attitude towards it, and enhancing the attitudes of teachers and administrators towards elearning.
Keywords: Directions, teachers and administrators, e-learning, Ajloun Governorate, Jordan.

اتجاهات املعلمين في محافظة عجلون بالدردن نحو التعلم اإللتترو ي
عاشه محمد الفريحات
وزارة التربية والتعليم || ا ألرن أ
ّ
التعرف على اتجاهات املعلمي في محافظة عجلو أ با ألرن نحو التعلم اإللتترو ي ،وتأثير متغيرات
املستخلص :هدفت الدراسة إلى
ى
(الجنس ،والحالة االجتماعية ،واملستو التعليمي والخبرة الوظيفية) في وجهات نظرهم ،وقد اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي املسحي
التحليلي ،وتمثلت الناة في استبانة من ( )32عبارة ومحور واحد؛ تم تطبيقها على عينة قصدية عشوائية بلغت (ً )329
معلما ومعلمة،
وقد أظهرت نتائج الدراسة أ اتجاهات املعلمي في املدارس الحكومية في محافظة عجلو أ با ألرن حصلت على متوسط كلي ( 3.14من)5
أي بدرجة (محايدة) ،كما كشفت نتائج الدراسة عدم وجون فروق ذات ناللة إحصائية في اتجاهات املعلمي نحو التعلم اإللتترو ي ً
تبعا
ملتغير الجنس ،والحالة االجتماعية ،واملستوى التعليمي والخبرة الوظيفية ،وأظهرت النتائج وجون فروق ذات ناللة إحصائية في اتجاهات
املعلمي نحو التعلم اإللتترو ي ً
تبعا ملتغير املسمى الوظيفي ولصالح فئة اإلناريي  ،واستنانا للنتائج أوصت الباحثة املعنيي بعقد نورات
وندوات وورشات عمل للمعلمي واإلناريي ؛ لتعريفهم بالتعلم اإللتترو ي؛ وتحسي اتجاههم نحوه ،وتعزيز اتجاهات املعلمي واإلناريي
نحو التعلم اإللتترو ي.
الكلمات املفتاحية :االتجاهات ،املعلمي واإلناريي  ،التعلم اإللتترو ي ،محافظة عجلو أ با ألرن  .أ

املقدمة.
إ ما يميز عصرنا الحالي هو التغيرات الهائلة الناتجة عن التطور العلمي والتتنولوجي وتقنية املعلومات ،لذا
أصبح من ّالالزم على املجتمع ا ّلتعليمي مسايرة هذه ّ
التغيرات لتفاني املشتالت التي قد تنتج عنها مثل كم املعارف
وكثرة املتعلمي ونقص املعلمي وبعد املسافات .ومن خالل هذه التغيرات السريعة وجدت أنماط وأساليب متنوعة
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للتعليم والتعلم ،ال سيما ما أثارته هذه الثورة التتنولوجية في تقنية املعلومات ،والتي حولت الكو إلى ساحة صغيرة
مما استلزم على املعنيي ضرورة تبانل الخبرات مع املحيط ،وتلبية حاجة الطلبة لبيئات ثرية مختلفة املنابع للبحث
والتنمية الذاتية ،فبرزت الساليب والوسائل الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم ،وبالتالي الحاجة إلى التعلم
اإللتترو ي ،والذي ّ
يعرف بأنه أسلوب للتعلم باستخدام تقنيات االتصال والتواصل الجديدة من حاسوب وشبكاته
ووسائطه املتنوعة من صوت وصورة ورسومات وبرامج ووسائل بحث ومتتبات وكتب إلتترونية ،وكذلك املنصات
التدريسية عبر اإلنترنت سواء كا عن بعد أو في الغرفة الصفية ،أي استخدام الرقمنة بكافة أقسامها من أجل
توصيل املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة واالرتقاء بمستوى العملية التعليمية .إ التتنولوجيا
تتغير باستمرار ،ولتغيراتها آثار عميقة في التعليم ،إال أ هناك ثوابت أساسية ال تتغير ،وإ استطاع مستخدمها
فهمها ،فهو يساعد صناع القرار في اختيارهم للتتنولوجيا املناسبة واستعمالها في التعليم (بيتس .)2016 ،أ
إ عملية البحث في اتجاهات املعلمي نحو استعمال اإلنترنت في عمليتي التعليم والتعلم وأهميتها ،باتت
ضرورة تستلزم معرفة كل ما يدور حولها من تقنيات وآليات للتعامل مع شبكاتها املتعدنة ،وإ سبب تقاعس بعض
املعنيي عن التعامل مع اإلنترنت في التعليم عائد إلى قلة الوعي بأهميتها ،وعدم القدرة على إنارتها ،وعدم اتقا
مهارات الحاسوب الشائتة ،فكا من الفضل البحث عن برامج تدريبية للمعلمي ال سيما أ املجتمع التعليمي
يحتاجها في الوضع الراهن الذي وصل إليه بسبب الزمة املرضية التي يمر بها العالم وفرض استخدام اإلنترنت،
ومواقع التواصل وآلية تصميم البرامج والقنوات التي تدعم املنصات املقدمة من الجهات املعنية ،وكيفية استخدام
تقنياتها في التعليم ،من هنا بات على املعنيي التركيز على التعليم اإللتترو ي بصفته "طريقة للتعليم تعتمد على
التقنيات الحديثة بجميع أنواعها في إيصال املعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد ،فهو يمثل شتال جديدا من
أشكال االتصال بي املعرفة التي يمتلتها املدرس والطالب حيث االنتقال من بيئة تعليمية مغلقة معتمدة على املنهج
التقليدي وعلى املعلم أوالتتاب كمصانر وحيدة للمعرفة إلى بيئة تعلم مفتوحة ومرنة وغنية باملصانر (خيمي .)2018 ،أ
وللتأكد من إجراء أية تطورات تربوية في عمليتي التعليم والتعلم ،ومعرفة مدى نجاحها أصبح من الضروري
إعدان نراسات واسعة تحيط بالمور الخاصة بها ،ومحاولة البحث في مشتالتها ،فلذلك من الجدر بنا أ ال نضع
اللوم في التقصير على وجون وفرض التعلم اإللتترو ي وتطبيقه في املدارس فقط على النقص في النوات أو املصانر
التعليمية ،وإنما على ما يرافق ذلك من التركيز على جوانب إ سانية مهمة ،وعلى رأسها اتجاهات املعلمي ورغبتهم
الداخلية النابعة من الضمير اإل سا ي الحي نحو استخدام التعلم اإللتترو ي في التعلم والتعليم ؛مما يعون على
املتعلمي بالنفع والفائدة ،وهذا ما نانى به (محمون )2014 ،عندما عزز ضرورة التعلم الذاتي لدى املتعلم املوجه من
املعلم والذي أشار إليه بمسمى املتدرب فقال" :يعتمد هذا االسلوب من التعليم مفهوم التعلم الذاتي حيث يتحمل
املتدرب املعارف واملهارات واالتجاهات الالزمة لتنمية وتطوير أنائه من خالل قيامها بمجموعة من الخطوات املرئية،
والتي خططت بعناية بشكل مسبق "وهذا ال يتحقق إال بوجون معلم (مدرب) مدرك لهمية التعليم اإللتترو ي مقتنع
بفوائده ،ولديه الرغبة في تطبيقه على أرض الواقع .أ
وتبرز أهمية معرفة اتجاهات الفران نحو موضوع معي في وضع فرضيات متوقعة عن السلوك الذي
سيؤنيه الفرن نحو هذا املوضوع ،فاتجاه املعلم السليم هو من يقونه لبذل الجهد في تطوير مهاراته فإ كانت لديه
الرغبة الحقيقية في املساهمة في تطوير وتنمية طلبته ،ومواكبة املستجدات والتطورات الهائلة على إثر التسارع في
الثورة التتنولوجية ،ال يهمه أي مشتالت؛ فيعمل على تجاوزها واملثابرة في البحث عن كيفية إنارة متطلباتها لذلك
فأ نراسة االتجاهات من أهم املحدنات التي يمتن من خاللها التنبؤ بالسل أوك ،وال سيما في لظروف التي يعا ي منها
العالم بأكمله في الوقت الحالي املتمثلة بانتشار فيروس كورونا" فقد وجدت املؤسسات التربوية نفسها فجأة مجبرة
الفريحات
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على التحول للتعلم عن بعد لضما استمرارية عملية التعليم والتعلم ،واستخدام شبتة االنترنت والهواتف الذكية
والحواسيب في التواصل عن بعد مع الطلبة ) .(Yulia, 2020أ
إ معرفة اتجاهات التربويي املعنيي في العملية التعليمية نحو استخدام الحاسوب ذات عالقة كبيرة
باالستخدام الفعلي له ،وتكوين أفكار خاطئة أو سلبية عنه يساهم في ابتعان الفران عن تطبيقه .ومن باب الحرص
على معرفة اتجاهات املعلمي جاءت أهمية هذه الدراسة وهي (اتجاهات املعلمي في محافظة عجلو أ با ألرن نحو
التعلم اإللتترو ي أ
مشكلة الددراسة:
أطلقت وزارة التربية والتعليم في ا ألرن عنانها ملواكبة الثورة التتنولوجية الهائلة من خالل التوجه الفعلي
نحو حوسبة املناهج املدرسية وإنخال منظومة التعلم اإللتترو ي في املدارس ،ولتن الرضا بهذا الواقع الجديد بات
مضطربا ،فقلق املعلمي من صعوبة االستخدام املناسب للمستجدات التربوية ،والتخوف من النتائج غير اإليجابية،
جعلهم يعزفو عن استخدام تلك التقنيات في طرائق تعليمهم .أ
ويعد التعلم اإللتترو ي أحد ال أوسائل الناجعة في التعامل مع إشكاليات التعليم الناتجة بسبب جائحة
كورونا ،ونظرا لذلك لجأت وزارة التربية والتعليم إلى تطبيقه في املدارس والجامعات ،ونظرا الفتقارها التثير من
املستلزمات ،وعدم توفر تجارب مسبقة لقياس ملعرفة نجاحها في حال تطبيقها لحداثة هذه الجائحة ،فال بد من
نراستها بشكل نقيق ،وعلى العموم ال ستطيع أ نحصر هذه الفئة بدو نراسات مسبقة تحدن مدى تقبل الفئة
املستهدفة واتجاهاتها وقدراتها وإمكاناتها على استيعاب املستجدات وال سيما أ املتأمل في الواقع التعليمي الجديد
ً
يجد أ هناك نقصا في املعلومات حول اتجاهات املعلمي نحو التعلم اإللتترو ي في ا ألرن بشكل عام ،وفي محافظة
ً
عجلو بشكل خاص ،إذ إ غالبية الدراسات املتوافرة عالجت االتجاهات نحو الحاسوب .ونظرا لهمية التعلم
اإللتترو ي وإنخاله في املدارس ا ألرننية جاءت هذه الدراسة ّ
لتعرف اتجاهات املعلمي نحو التعلم اإللتترو ي .أ
أسئلة الددراسة:
 -1ما اتجاهات املعلمي في محافظة عجلو أ با ألرن نحو التعلم اإللتترو ي؟
 -2هل تختلف اتجاهات املعلمي في محافظة عجلو أ با ألرن نحو التعلم اإللتترو ي عند مستوى ناللة ()0.05≥α
باختالف متغيرات( :الجنس ،والحالة االجتماعية ،واملسمى الوظيفي ،واملؤهل العلمي ،والخبرة الوظيفية)؟
أهداف الددراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق الهداف اآلتية :أ
 -1التعرف على اتجاهات املعلمي في محافظة عجلو أ با ألرن نحو التعلم اإللتترو ي.
ً
 -2التشف عن مدى وجون فروق نالة إحصائيا عند مستوى ناللة ( )0.05≥αبي اتجاهات املعلمي في
محافظة عجلو با ألرن نحو التعلم اإللتترو ي باختالف متغيرات( :الجنس ،والحالة االجتماعية ،واملسمى
الوظيفي ،واملؤهل العلمي ،والخبرة الوظيفية)؟ أ
أهمية الددراسة:
تتمثل أهمية الدراسة بعدن جوانب ،وهي :أ
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-

-

تتناول هذه الدراسة اتجاهات املعلمي في محافظة عجلو أ با ألرن نحو التعلم اإللتترو ي ،وهو من
املوضوعات الهامة كونه سيطبق على أحد أهم القطاعات في املجتمع ،وهم فئة املعلمي  .أ
يمتن أ تكو نتائج هذه الدراسة مفيدة لصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم؛ ملعرفة اتجاهات املعلمي
في محافظة عجلو با ألرن نحو التعلم اإللتترو ي ،وبالتالي للتركيز على الجوانب اإليجابية وتعزيزها ومعالجة
االتجاهات السلبية ومحاولة معالجتها أو التخفيف منها ،أ
ويمتن أ تفيد املعلمي ملعرفة اتجاهاتهم نحو التعليم اإللتترو ي في العملية التعليمية ،بوصفها تقنية
املرحلة بوجون فايروس كورونا .أ
حديثة تساهم في حل املشتالت التربوية وخصوصا في هذه أ
ويمتن أ تشكل هذه الدراسة قاعدة معلوماتية ونقطة مهمة إلجراء نراسات وأبحاث أخرى حول موضوع
الدراسة.

حدود الددراسة:
تقتصر الدراسة على الحدون اآلتية :أ
 حدود موضوعية :اتجاهات املعلمي نحو التعلم اإللتترو ي.
 حدود بشرية :عينة عشوائية من املعلمي واملعلمات واإلناريي .
 حدود مكانية :املدارس الحكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم ملحافظة عجلو أ با ألرن .
 حدود زمانية :طبقت هذه الدراسة امليدانية خالل العام .)2021( :أ
مصطلحات الددراسة اإلرجرايية:
ً
إرجراييا :هي الدرجة الكلية التي يحصل عليها املفحوص من خالل إجابته على عبارات املقياس املستخدم
 االتجاهفي الدراسة الحالية .وهو "مفهوم افتراض ي يمثل ما يحبه الفرن وما يترهه لش يء ما ،واالتجاهات وجهات نظر
ً
ً
ً
شخصا أو حدثا" (عماشة ،2010 ،ص  .)14وقد عرفه
إيجابية أو سلبية اتجاه ش يء ،إما ا يكو سلوكا أو
( )Hoog, ital. K 1998على انه "تنظيم ثابت ً
سبيا يتكو من املشاعر واملعتقدات ،وامليول السلوكية نحو أهداف
ذات أهمية اجتماعية أو جماعات أو اصوات أو رموز".
 التعليم اإللتترو ي :ويتفق تعريف الباحثة مع التعريف؛ بأنه" :أسلوب حديث من أساليب التعليم ،توظف فيهآليات االتصال الحديثة سواء أكا ذلك االتصال عن بعد أو في فصل نراس ي " (هاشم ،2017 ،ص  )14أ
ً
 املعلمونإرجراييا :جميع املعلمي واملعلمات واملرشدين واملرشدات واملدراء واملديرات العاملي في املدارس
الحكومية التابعة ملديرية التربية والتعليم ملحافظة عجلو  .أ
ً
إرجراييا :جميع املناطق التابعة ملحافظة عجلو أ ،وهي( :قضاء عرجا  ،وقضاء صخرة،
 محافظة عجلون با ألرنولواء قصبة عجلو أ ،ولواء كفرنجة) .أ

 -2اإلطادر النظري والددراسات السابقة.
اتجاهات التربويين نحو التعليم اإللتترو ي:
اهتم الدارسو وخبراء علم النفس بتعريف االتجاه نظرا لهميته في كثير من الج أوانب فمنهم من عرفه على
أنه "استعدان متتسب ومتعلم ،وهو عالقة بي فرن وموضوع من موضوعات البيئة ،وتتعدن اتجاهات الفرن ذات
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ً
محدنا أو ً
ً
موجبا أو
عاما،
الخصائص االنفعالية وتمثل قدرا من االتساق واالتفاق الومن املمتن أ يكو االتجاه
ً
سالبا ،ويتصف االتجاه بالذاتية أكثر من املوضوعية (عماشة )2010 ،أ
وقد عرفه ألتي ( )Alken, 1979, 11على أنه "استعدان متتسب الستجابة ،بصورة إيجابية أو سلبية تجاه
موقف أو منظمات أو مفاهيم أو أشخاص أخرين بطريقة معينة " أ
متونات االتجاه.
تعدن أراء الباحثي حول مكونات االتجاه وقد تم تقسيمها إلى عدة أقسام ،وهي كما يبينها عماشة (،)2010
ومصباح ( ،)2011شوامرة ( :)2014أ
 .1املتون االنفعالي :وهو ما يتصل بمشاعر الحب والتراهية التي يوجهها الفرن نحو موضوع معي  ،وهذا املوضوع
قد يكو حب أو كراهية أو حقد أو تسامح ،فلكل عنصر تأثيره على صيغة االتجاه.
 .2املتون العقلي :وهو املكو الذي يمثل القاعدة املعلوماتية املوجونة لدى الفرن عن موضوع االتجاه.
 .3املتون الدائي (النزوعي) :وهو املكو الذي يدفع الفرن إلى التصرف على النحو السلبي ،أو اإليجابي ،ومنهم من
قال عنه :السلوكي ،الذي يرينا طالبا يتفاعل مع اآلخرين ويساعدهم ويحرص على التفاعل معهم ،فيعلمنا أنه
يحمل اتجاها إيجابيا.
أنواع االتجاهات:
اختلفت وجهات النظر حول أنواع االتجاهات وتصنيفاتها حيث قسمها الباحثو إلى أنواع حسب الشمولية،
والشدة ،االتجاهات الشعورية والالشعورية ،واإليجابية والسلبية ،وفيما يلي بيا أنواعها كما يبينها شوام أرة (،)2014
وعماشة ( ،)2010أ
أوال :االتجاهات حسب الشمولية :تنقسم االتجاهات وفق الشمولية إلى قسمي  :أ
االتجاهات الجماعية :وهي مجموعة االتجاهات التي يشترك فيها عدن من ا ألفران ،مثل إعجاب الناس
بالبطولة ،أو إعجاب الشعب بقائده ،أو زعيمه ،أما االتجاهات الفرنية :فهي تميز الفرن عن غيره مثل إعجاب الفرن
بزميل له ،أو إعجاب الشخص بش يء معي " وهذا ما نجده في مجتمعات التعلم في البيئة التعليمية.
ثانيا :االتجاهات حسب الشدة :تنقسم االتجاهات وفق الشدة إلى قسمي  :أ
اتجاهات قوية :حيث يكو فيها االتجاه مركبا ومشحونا بشحنة انفعالية ،وتبقى قوية على مر الزمن نتيجة
لتمسك الفرن فيها ،أما االتجاهات الضعيفة :تكو غير مشحونة بشحنة انفعالية ،وتبقى ضعيفة يسهل التخلي عنها
وقبولها للتحول والتغيير تحت وطأة الظروف والشدائد.
ثالثا :االتجاهات الشعودرية والالشعودرية :تنقسم االتجاهات وفق الشدة إلى قسمي  :أ
االتجاه الشعوري :هو الذي يظهره الفرن نو حرج أو تحفظ ،وغالبا ما يكو متفقا مع معايير الجماعة
وقيمها الخالقية (السلوكية) ،أما االتجاه الالشعوري :هو االتجاه الذي يخفيه الفرن وال يفصح عنه وغالبا ال يتفق
هذا االتجاه مع معايير الجماعة وقيمها.
درابعا :االتجاهات من حيث اإليجابية والسلبية :تنقسم االتجاهات وفق الشدة إلى قسمي  :أ
اإليجابية :التي تبني عند الفرن أفكارا تمتنه من النظرة إلى االشياء بإيجابية فيندفع نحو العمل بفاعلية،
وأخرى سلبية :وهي التي تدفع الفرن إلى أفكار سلبية نحو االشياء ،فيتجنب القيام بها كاالتجاهات النفور من العمل
التطوعي .أ
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طرق التعبير عن االتجاهات:
يتم التعبير عن االتجاه بطريقتي  ،ويوضحها كل من :صديق ( ،)2012أوالشديفات وزبو أ ( :)2020أ
أوال :طريقة لفظية وتتم من خالل نوعي اللفظي التلقائي ،أي بشكل صريح وعلني واللفظي املستشار من
خالل الرن على سؤال موجه للفرن .أ
ثانيا :طريقة عملية ويعبر الفرن من خاللها عن سلوكه وتصرفاته العملية .أ
ً
سلبيا ؛ أي يرفض التطور ومواكبة
ونور املعلم في التعليم اإللتترو ي يحتمه االتجاه فإ كا اتجاهه
الجديد والثورة الهائلة التي يعيشها املجتمع ،فإنه يحرم طلبته الذين يحتاجو إلى من يأخذ بأيدهم لتجربة هذا
ً
موجونا في أ يصبح كل معلمو مدارس اململتة ا ألرننية الهاشمية على
الشعورأ ،والعتس صحيح ولتن يبقى ا ألمل
وعي وثقافة بأهمية التعلم اإللتترو ي ملواكبة التعليم لنضاهي الدول الخرى حيث أصبحنا نرى أ نور املعلم أصبح
يتغير بصورة واضحة للتعبير عن مهامه الجديدة ،كما وتغير نور املتعلم نتيجة لظهور تتنولوجيا التعليم ،فلم يعد
املتعلم متلقيا سلبيا ،فقد استلزم أ يكو شيطا في أثناء املوقف التعليمي ومتفاعل ومقوما لنفسه ،وقد تأثرت
املناهج ومحتواها وأ شطتها وطرق عرضها وأساليب تقويمها ،كما أصبح إكساب الطلبة مهارات التعليم الذاتي وتفريد
التعليم ،وأصبح االتقا هو املعيار ا ألول لنظم التعليم وتكافؤ الفرص .أ
أنواع التعليم اإللتترو ي:
قسم الخبراء التعليم اإللتترو ي إلى ثالثة أنواع هي :محمون ( )2014أ
 .1التعليم اإللتترو ي املتزامن :وهو الذي يجمع املعلم واملتعلم عبر االتصال سواء بالحديث اإللتترو ي املباشر أو
الفيديو عبر التمبيوتر.
 .2التعليم اإللتترو ي الالمتزامن :وهو اتصال بي املعلم واملتعلم يمتن املعلم من وضع مصانر مع خطة تدريس
وبرنامج تقييمي على املوقع التعليمي ثم يدخل املتعلم املوقع في أي وقت ويتتبع ارشانات املعلم في اتمام التعلم
من نو أ يكو هناك اتصال متزامن مع املعلم.
 .3التعليم اإللتترو ي املدمج :وهو الذي يجمع بي النمطي السابقي  .أ
وهناك من قسم أنواع التعلم اإللتترو ي لتشمل هذه النواع ،كما يبنها عامر ( :)2007أ
 .1التعليم املعتمد على التمبيوتر :وهو التعليم الذي يتم بواسطة التمبيوتر والبرمجيات ،أ
 .2التعلم املعتمد على الشبكات :وهو تعلم تتسع فيه املدارك ،وتتنوع فيه املعلومات حيث تقوم الشبكات بتقديم
املحتوى للمتعلم حيث يدخل الطالب في عدة صفوف
 .3التعلم الرقمي وهو التعلم الذي يتم من خالل وسائل تتنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرقمية التمبيوتر
والشبكات وشبته الكابالت التلفزيونية وأقمار البث الفضائي .أ
 .4التعلم عن بعد هو الذي يتم من خالل كافة وسائل التعليم سواء التقليدية مثل املوان املطبوعة أوأشرطة
تسجيل الرانيو والتلفزيو أو الحديثة كالتمبيوتر وبرمجياته وشبكاته والقنوات الفضائية والهاتف النقال
املحمول ويكو فيه الطالب بعيد املكا أو الزما أو االثني ً
معا .أ
أهداف التعلم اإللتترو ي:
ال بد وأ يكو لكل ش يء مستحدث جديد أهداف يتم وضعها قبل البدء بتنفيذه؛ للعمل على تحقيقها من
خالل خطة محتمة ،وكو التعلم اإللتترو ي مصطلح جديد ومستحدث فله التثير من الهداف والغايات ومن أهمها
كما بينها العييد والشايع ( :)2015أ
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.1
.2
.3
.1
.2
.3

تنمية مهارات وقدرات املتعلمي  ،ومواكبة التطورات التتنولوجية.
تقليل التكلفة املانية.
توسيع نائرة اتصاالت املتعلم واملعلم.
أما الفوائد فهي كثيرة ومنها
سهولة الوصول إلى املعلم ،وتبانل الخبرات التربوية من خالل أنوات التعلم اإللتترو ي.
توفير بيئة تعليمية مفتوحة ومرنة وغنية باملصانر التقنية.
تعدن طرق تقييم الطالب وتقليل العباء اإلنارية على املعلم.

أهمية التعلم اإللتترو ي:
أثبت التعليم اإللتترو ي أهميته التبيرة في جميع املجاالت وخاصة في العملية التعليمية أ
وهتذا نجد للتعلم اإللتترو ي أهمية في العملية التعليمية خاصة للمتعلم فهو متمل لدور املعلم ونور
املؤسسة التعليمية إال أنه يدعمها بطرق ابتكاريه إليصال املعلومة بشكل إبداعي وتفاعلي أكثر مما كانت عليه في
التعلم التقليدي باإلضافة إلى أهميتها التبيرة للمجتمع بأكمله .أ
وقد تطرق لها خيمي ( ،)2018فأورنها فيما يلي :أ
 .1هو تعلم يعتمد على التقنيات الحديثة وبالتالي يمتلك قدرة على ايصال املعلومة للمتعلم.
 .2هو شكل من أشكال االتصال بي املعرفة التي يمتلتها املدرس والطالب.
 .3له أهمية في نظرته إلى الطالب على أنه شريك أساس ي في عملية التعليم ،وليس مجرن متلق للمعلومات .أ
دودر املعلم في حل معوقات التعلم اإللتترو ي:
يعد ّ
ّ
التعليم اإللتترو ي من المور املستحدثة ،ويتم استخدامها من قبل اإل سا  ،وبما أ النفس البشرية
تقاوم التغير بصورة عامة ،فإ هذا المر ينعتس على التعليم اإللتترو ي الذي تواجهه معيقات مانية وبشرية
وتعلمية ،ومن خبرة الباحثة في مهنة التدريس على مدى ست عشرة سنة ماضية توصلت إلى أ هناك بعض
واع ومتحضر فإ أية معوقات ستهو وتسهل ال سيما
املعوقات تحول نو تعليم إلتترو ي ولتن بفضل وجون معلم ٍ
إ وجدت ا أإلرانة عنده ،وقد يبدع إ أوجد من يسانده ويدعمه ويخفف عنه ،ويذكر الفليت (" )2011إ املعوقات
التي تعيق التعليم اإللتترو ي تكو بتطوير املعايير املتبعة في التعليم اإللتترو ي وقد تتعارض مع وما هو موجون في
التتب واملوان املوجونة التي تدرس للطلبة ،فإذا كانت املدرسة قد اعتمدت موان تعليمية معينة غير موجونة على
أقراص إلتترونية فا ا ألمر لن يكو سهال في تعليمها على نظام التعليم اإللتترو ي " ،لذلك على املعلم بذل قصارى
ً
جهده ليساهم في حل مثل هذه املعوقات .فيبدأ بتدريب نفسه أوال ثم نقل أثر التدريب للطلبة وذويهم من خالل عقد
الورشات التدريبية التي تعينهم على متابعة أي برنامج تعليمي إلتترو ي .أ
ً
ثانيا -الددراسات السابقة:
 ددراسة شحاته ( ،)2021هدفت إلى تحديد اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو التعلم عن بعد ،واستخدمتالدراسة املنهج الوصفي املسحي ،وذلك من خالل تطبيق مقياس اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو التعليم،
وتكونت عينة الدراسة من ( )60معلما ،موزعي كالتالي  20معلما من مدرسة الصم و 20معلما من مدرسة
اإلعاقة البصرية و 20معلما من مدرسة التربية الفترية ،وقد توصلت نتائج الدراسة إلى سلبية اتجاهات معلمي
التربية الخاصة نحو التعليم عن بعد ،وعدم وجون فروق نالة إحصائيا بي اتجاهات بي معلمي التربية الخاصة
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-

-
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-

نحو التعليم عن بعد تبعا للتخصص كما توجد فروق نالة إحصائيا بي اتجاهات بي معلمي التربية الخاصة
نحو التعليم عن بعد تبعا للمرحلة الدراسية.
ددراسة الجعافرة ( ،)2020هدفت للتعرف على اتجاهات معلمي اللغة اإلنجليزية نحو برامج التعلم عن بعد في
مديرية التربية والتعليم في قصبة الترك ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي نمط الدراسات املسحية ،وتمثلت
الناة في ( )27عبارة من إعدان الباحث ،تقيس اتجاهات املعلمي نحو التعلم عن بعد ،وتكونت العينة من ()160
معلما ومعلمة ،وأظهرت النتائج أ اتجاهات املعلمي نحو التعلم عن بعد جاء بدرجة إيجابية ،كما أظهرت
النتائج عدم وجون فروق نالة إحصائيا تعزي ملتغير الجنس ،وبينت النتائج أيضا وجون نتائج نالة إحصائيا تعزي
ملتغير الخبرة الوظيفية ولصالح ( 10سنوات فأكثر) .أ
ددراسة الشديفات والزبون ( )2020هدفت الدراسة إلى التعرف إلى واقع توظيف تتنولوجيا التعليم في العملية
التعليمية في مدارس قصبة املفرق من وجهة نظر املعلمي فيها ولتحقيق هدف الدراسة ،تم استخدام املنهج
الوصفي حيث تم تطوير استبانة مكونة من ثالثة مجاالت) املعرفي ،واملهارىأ ،والتقويمي (بواقع ( )22عبارة ،وتم
التأكد من صدقها وثباتها ،ومن ثم تم توزيعها على عينة الدراسة املكونة من (( 360معلما ومعلمة في مدا رس
قصبة املفرق .أظهرت نتائج الدراسة أ واقع توظيف تتنولوجيا التعليم في العملية التعليمية من وجهة نظر
معلمي مدارس قصبة املفرق جاء بدرجة منخفضة ،وبمتوسط حسابي ( )17.2كما أظهرت النتائج عدم وجون
فروق ذات ناللة إحصائية في تقديرات أفران عينة الدارسة لواقع توظيف تتنولوجيا التعليم في العملية
التعليمية من وجهة نظر معلمي مدارس قصبة املفرق تبعا ملتغيري الجنس واملؤهل العلمي .في ضوء نتائج
الدراسة أوص ى الباحثا بضرورة عقد وزارة التربية والتعليم ملزيد من الدورات والورش التدريبية املتخصصة في
مجال تتنولوجيا التعليم وحث ا ملعلمي على استخدامها في العملية التعليمية ،و شر الوعي لدى املعلمي
والطلبة حول إيجابية استخدام التتنولوجيا الحديثة في التعلم .أ
ددراسة املال ( ،)2018هدفت الدراسة للتشف عن اتجاهات املعلمات نحو الحاسوب (التعلم اإللتترو ي) في
تدريس التربية الفنية بدولة الكويت ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وتمثلت الناة في ( )16عبارة موزعة
على أربعة أبعان وهي :أهمية استخدام الوسائط املتعدة في تدريس التربية الفنية ،والتجهيزات التعليمية
باملدارس ،وعيوب استخدام الوسائط املتعدنة في تدريس التربية الفنية ،وأخيرا البعد الرابع تمثل باتجاه
املعلمي نحو استخدام الوسائط املتعدنة في تدريس التربية الفنية ،وتكونت العينة من ( )81معلمة ،وبينت
النتائج أ تقدير املعلمات لهمية الوسائط التعليمية في تدريس التربية الفنية جاء بدرجة منخفضة ،ونرجة
متوسطة للتجهيزات التعليمية ،وعيوب استخدام الوسائط املتعدنة في تدريس التربية الفنية ،كما أظهرت
النتائج أ اتجاهات املعلمات جاءت بدرجة سلبية .أ
ددراسة الضالعي ( ،)2017هدفت للتعرف على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعلم اإللتترو ي في جامعة
نجرا  ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي القائم على نراسة الواقع أو الظاهرة كما هي ،وتمثلت الناة في ()47
عبارة تقيس االتجاهات نحو التعلم اإللتترو ي ،وتكونت العينة من ( )337عضوا من هيئة التدريس ،وقد
كشفت نتائج الدراسة عن اتجاهات ايجابية لعضاء هيئة التدريس نحو زيانة التعلم اإللتترو ي في التحصيل العلمي
والخبرات العلمية ،كما أظهرت النتائج أ هناك اتجاهات محايدة لدى أعضاء هيئة التدريس نحو االستمتاع عند
إلقاء املحاضرات ،أو تلقيها بالطريقة اإللتترونية ،وتشجيع الزمالء على استخدام نظام التعلم اإللتترو ي ،وبينت
النتائج عدم وجون فروق نالة إحصائيا تبعا ملتغير الجنس ،واملؤهل العلمي ،والكلية.
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 ددراسة الصعيدي ( ،)2016هدفت للتشف عن اتجاهات الهيئة التدريسية في نحو التعلم اإللتترو ي،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت الناة في ( )43عبارة تقيس اتجاهات أعضاء الهيئة
التدريسية في جامعة املجمعة نحو توظيف التعليم اإللتترو ي في العملية التعليمية ،وتكونت العينة من ()197
عضوا من الهيئة التدريسية ،وكشفت النتائج أ االتجاهات نحو التعلم اإللتترو ي جاءت بدرجة عالية ،وبينت
ملتغير سنوات الخبرة .أ
النتائج عدم وجون فروق نالة إحصائيا أ
 ددراسة كرستوفر ،رجون ،داون ،كيث ،وبني ) (Christopher, John, Dawn, Keith & Penny, 2004هدفت إلىاستطالع رؤية املعلمي نحو الدعم للموان اإللتترونية ،واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتمثلت
الناة في ( )38عبارة تقيس رؤية املعلمي نحو الدعم للموان واملقررات اإللتترو ي ،وتكونت العينة من ()120
معلما ومعلمة ،وأظهرت النتائج نرجة سلبية التجاهات املعلمي الستخدام املناهج اإللتترونية ،وعدم ورجود
فروق دالة إحصايية تعزي ملتغير الجنس.
 ددراسة اين ودالسجادرد ) ،(Aaen& Dalsgaard, 2016أوهدفت إلى التعرف إلى املجموعات الطالبية التعليميةعلى مواقع التواصل االجتماعي التي تم إ شاؤها وإنارتها من قبل الطالب في املدارس الثانوية الدنماركية ،أجرت
الدراسة مقاالت جماعية مع ( )17طالب مدرسة ثانوية ،ومسح ( )932طالب وطالبة من ( )25مدرسة ،على
املسح واملقابالت وتوصلت الدراسة إلى أ مواقع التواصل االجتماعي (الفيسبوك) أناة تعليمية مهمة للطلبة في
املدارس الثانوية ،وتساعد في الواجبات املنزلية وتعزز الحياة االجتماعية مع املدرسة الكانيمية .أ
التعقيب على الددراسات السابقة:
بعد مراجعة الدراسات السابقة وجد الباحث أنها قدمت العديد من النتائج الهامة ،ومن أبرز هذه النتائج:
أ اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو التعليم عن بعد جاءت بدرجة سلبية ،كدراسة شحاته ( ،)2021وأظهرت
نراسة كرستوفر ،جو أ ،ناو أ ،كيث ،وبني ) ،(Christopher, John, Dawn, Keith & Penny, 2004اتجاهات سلبية
الستخدام املناهج اإللتترونية ،وكشفت النتائج أيضا أ اتجاهات معلمي اللغة اإلنجليزية نحو برامج التعلم عن بعد
جاءت إيجابية ،كدراسة نراسة الجعافرة ( ،)2020وبينت النتائج عدم وجون فروق نالة إحصائيا تبعا ملتغير الجنس،
واملؤهل العلمي نحو اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التعلم اإللتترو ي كدراسة الضالعي ( .)2017أ
تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في الهدف الساس ي الذي تسعى له ،وهو التعلم اإللتترو ي،
واستفانت هذه الدراسة ،من نتائج الدراسات السابقة في إثراء إطارها النظري وتفسير نتائجها ،ولعل ما يميز هذه
الدراسة عن الدراسات السابقة ،تناولها فئة هامة في املجتمع ،وهي :فئة املعلمي  ،وكذلك تناولها ملتغيرات( :الجنس،
الحالة االجتماعية ،املسمى الوظيفي ،املستوى التعليمي ،الخبرة الوظيفية).

 -3منهجية الددراسة وإرجراءاتها.
منهجية الددراسة:
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي التحليلي؛ لإلجابة عن تساؤالت الدراسة لتناسبها مع طبيعة هذه
الدراسة ،التي تهدف إلى معرفة نرجة اتجاهات املعلمي ملهارات نحو التعلم اإللتترو ي في محافظة عجلو  .أ
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مجتمع الددراسة وعينتها:
يتكو مجتمع الدراسة من جميع املعلمي واملعلمات التابعي ملديرية التربية والتعليم ملحافظة عجلو لعام
( ،)2022/2021البالغ عدنهم تقريبا (ً )2600
معلما ومعلمة .مقسمي إلى ( )976معلما ،و ( )1624معلمة ،كما ورن
في املوقع اإللتترو ي لوزارة التربية والتعليم ا ألرننية /محافظة عجلو أ ( .)2021أ
وتكونت عينة الدراسة من (ً )329
معلما ومعلمة ،وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،والجدول رقم ()1
يوضح تقسيم عينة الدراسة .أ
رجدول درقم ( )1وصف خصايص عينة الددراسة
النسبة املئوية أ
العدن أ
فئة املتغير أ
املتغير
31.0
102
ذكر أ
الجنس
69.0
 227أ
أنثى أ
 78.1أ
 257أ
متزوج
الحالة االجتماعية
 21.9أ
 72أ
أعزب أ
 62.6أ
 206أ
معلم أ
املسمى الوظيفي أ
ي
 37.4أ
 123أ
إنار أ
 12.2أ
 40أ
نبلوم أ
 42.9أ
 141أ
بكالوريوس أ
املستوى التعليمي أ
 45.0أ
 148أ
نراسات عليا أ
 28.0أ
 92أ
أقل من  5سنوات
 26.7أ
 88أ
 9 -5سنوات أ
الخبرة الوظيفية
 45.3أ
 149أ
 10سنوات فأكثر
100.0
 329أ
املجموع
نالحظ من الجدول السابق خصائص عينة الدراسة من خالل املتغيرات الديموغرافية الجنس حيث بلغ
عدن الذكور  102وبنسبة  % 31فيما بلغ عدن اإلناث  227من عينة الدراسة أي ما سبته  ،%69وكذلك الحالة
االجتماعية حيث احتل فئة املتزوجي  257والعزب على  72أي ما سبته  %22تقريا من عينة الدراسة ،كما أ
املسمى الوظيفي توزع على فئت معلم وإناري وكانت سبة املعلم أعلى وبلغ  206معلما ،في حي املسمى الوظيفي
توزع على ثالث فئات نبلوم ،وبكالوريوس ونراسات عليا وكا النصيب الكبر من العينة لحملة الدراسات العليا
بنسبة  ،%45وأخيرا الخبرة الوظيفية موزعة على ثالث فئات (أقل من  5سنوات ،من 5إلى 9سنوات ،و 10سنوات
فأكثر ،أوكانت النسب على التوالي  %28و %26و %45تقريبا من عينة الدراسة ،ونالحظ تعدن املتغيرات التي جمعتها
هذه الدراسة للتشف عن تأثيرها على اتجاهات أفران عينة الدراسة .أ
أداة الددراسة:
تعدنت أنوات البحث العلمي التي تستخدم في جمع املعلومات والبياناتً ،
وبناء على طبيعة البيانات التي
يران جمعها ،وعلى املنهج املتبع في الدراسة ،ظهر أ الناة الكثر مالءمة لتحقيق أهدافها هي "االستبانة" ،إذ صممت
بعد مراجعة النبيات ،وأساليب البحث العلمي ،والدراسات امليدانية ذات الصلة بموضوع الدراسة .أ
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تكونت الناة من ( )32عبارة تهتم بمعرفة اتجاهات املعلمي في محافظة عجلو با ألرن نحو التعلم
اإللتترو ي ،أ
صدق أداة الددراسة:
تم عرض الناة على ( )10محتمي من ذوي الخبرة والتخصص؛ ملعرفة آرائهم حول مدى ا سجام االستبانة
ووضوحها ،وشموليتها ،حيث شمل ذلك انتماء العبارات للمقياس ككل وانتماء العبارات للمحاورأ ،أوقد تم تعديل
وصياغة السئلة ً
بناء على توصية املحتمي  ،وفي ضوء ما أبداه املحتمو من مقترحات للتعديل ،تم القيام بإجراء
التعديالت التي اتفق عليها املحتمو أ ،وفي ضوء ذلك تم تعديل وحذف ً
عدنا منها ،باإلضافة إلى إعانة صياغة بعض
العبارات لتشير بشكل مباشر ومختصر ملا تهدف له العبارة ،مما حقق الصدق الظاهري لها .أ
ثبات أداة الددراسة:
للتحقق من ثبات االتساق الداخلي لألناة قامت الباحثة بحساب معامل كرونباخ الفا ( Cronbach, s
عال لالستبانة ،وهي قيم مناسبة للتحليل والبحث العلمي .أ
 ،)Alphaوقد بلغ ( )0.892ما يدلل على ثبات ٍ
الوزن النسبي:
من أجل تحليل البيانات والتعرف على اتجاهات املعلمي نحو التعلم اإللتترو ي تم االعتمان على مقياس
ليترت الخماس ي في اإلجابة عن الفقرات حيث وضعت أمام كل عبارة خمسة بدائل وهيً ( :
نائما وتعطى خمس
ً
نرا وتعطى نرجتا ً ،
نرجاتً ،
أحيانا وتعطى ثالث نرجات ،نا ً
أبدا وتعطى نرجة واحدة) ،تم
غالبا وتعطى أربع نرجات،
تقسيم املقياس إلى خمس فئات ،وهي :كما موضحة في الجدو أل ( )1أ
رجدول ( )1توزيع الوزان على فقرات االستبانة حسب مقياس ليترت
إيجابي عال
إيجابي
محايد
سلبي
سلبي عال
 5-4.21أ
4.20-3.41
 3.40-2.61أ
2.60-1.81
1-1.80
املعالجات اإلحصايية:
تم معالجة البيانات التي نتجت عن استجابات أفران العينة بواسطة برمجية ( )SPSSلتحليل البيانات
ومعالجتها كما يأتي :أ
 .1معامل كرونباخ ألفا ( )Cronbach's Alphaللتأكد من ثبات أناة الدراسة .أ
 .2التترارات والنسب لوصف عينة الدراسة .أ
 .3استخدام املتوسطات الحسابية أواالنحرافات املعيارية للتشف عن اتجاهات املعلمي نحو اإللتترو ي
 .4استخدام اختبار ( )T- Testلعينتي مستقلتي لتعرف ناللة الفروق بي متوسطات تقديرات أفران عينة
الدراسة التجاهات املعلمي نحو التعلم اإللتترو ي ،تعزى ملتغير الجنس ،والحالة االجتماعية ،واملسمى
الوظيفي.
 .5استخدام اختبار ( )One Way ANOVA tلتعرف ناللة الفروق بي متوسطات تقديرات أفران عينة الدراسة
التجاهات املعلمي نحو التعلم اإللتترو ي ،تعزى ملتغير واملؤهل العلمي ،والخبرة الوظيفية
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 -4عرض النتايج ومناقشتها:
 النتايج املتعلقة باإلرجابة عن السؤال الول :ما اتجاهات املعلمي في محافظة عجلو أ با ألرن نحو التعلم
اإللتترو ي؟
أولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب الوسط الحسابي ،واالنحراف املعياري الستجابات أفران العينة،
والجدو أل ( )2يبي هذه القيم .أ
رجدول ( )2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيادرية الستجابات أفراد العينة التجاهات املعلمين نحوم التعلم
ً
اإللتترو ي مرتبة تصاعديا
م
11
20
21
16
15
22
13

14
31
29
28
32
24
23
18
30
9
27
25
17
19
12
8

املتوسط
الحسابي

العبادرات
العبادرات السالبة
أدرى أن التعلم اإللتترو ي يضيع وقت الطلبة.
أشعر بامللل عندما أتحدث مع اآلخرين عن التعلم اإللتترو ي.
أعتقد أن إدادرة العملية التعليمية صعبة عند استخدام التعلم اإللتترو ي.
أشعر بالقلق من استخدام التعلم اإللتترو ي.
أعتقد أن الموال التي تصرف على التعلم اإللتترو ي تذهب هددراً.
أعتقد أن التعلم اإللتترو ي يفتقد للمصداقية.
أعتقد أن التعلم اإللتترو ي يضيف ً
ً
إضافيا على املعلم.
عبئا
الددررجة الكلية للعبادرات السالبة
العبادرات املورجبة
أدرى أن التعلم اإللتترو ي يعطي نتايج أفضل من التعلم الورجاهي.
أدرى أن التعلم اإللتترو ي يراعي الفروق الفردية بين الطلبة.
أدرى أن التعلم اإللتترو ي أكثر متعة من التعلم الورجاهي.
أعتقد أن املعلومات التي يحصل عليها الطالب من خالل التعلم اإللتترو ي
تكافئ تلك التي يحصل عليها من خالل التعلم الورجاهي.
أدرغب باستمرادرية التعلم اإللتترو ي.
أدرى أن التعلم اإللتترو ي مناسب لجميع املواد الددراسية.
أعتقد أن التعلم اإللتترو ي يزيد العالقة التفاعلية بين املعلم والطالب.
أدرغب في تطبيق التعلم اإللتترو ي في كل املواد وعلى مدادر العام.
أشعر بالرضا عن التعلم اإللتترو ي.
أعتقد أن التعلم اإللتترو ي يعطي نتايج دقيقة ملستوى الطلبة.
تنشء الوزادرة مراكز لتددريب املعلمين على مهادرات التعلم اإللتترو ي.
أعتقد أن التعلم اإللتترو ي يركز على الجانب املعرفي أكثر من الجانب
املهادري والورجدا ي.
أشعر أن التعلم اإللتترو ي يزيد سبة التشويق للطلبة.
أعتقد أن التعلم اإللتترو ي يقلل من التكلفة االقتصادية.
أعتقد أن التعلم اإللتترو ي يحقق الهداف التعليمية للطلبة.
أعتقد أن التعلم اإللتترو ي يساعد في فهم واستيعاب الطلبة بشكل سلس
وواضح.
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االنحراف
املعيادري

الرتبة

املستوى

3.15
3.19
3.19
3.21
3.24
3.53
3.55
3.300

1.20
1.17
1.19
1.30
1.18
1.17
1.10
0.846

1
2
3
4
5
6
7

محايد
محايد
محايد
محايد
محايد
محايد
محايد
محايد

2.27
2.27
2.32

1.33
1.37
1.40

1
2
3

سلبي
سلبي
سلبي

2.37

1.37

4

سلبي

2.42
2.44
2.52
2.60
2.61
2.82
2.87

1.51
1.42
1.27
1.47
1.40
1.41
1.27

5
6
7
8
9
10
11

سلبي
سلبي
سلبي
سلبي
محايد
محايد
محايد

2.98

1.23

12

محايد

3.09
3.13
3.19

1.28
1.36
1.15

13
14
15

محايد
محايد
محايد

3.29

1.28

16

محايد
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املتوسط
الحسابي
3.40
3.46
3.58

االنحراف
املعيادري
1.34
1.25
1.23

17
18
19

3.65

1.23

20

محايد

3.81
3.90

1.12
1.05

21
22

إيجابي
إيجابي

3.90

1.09

23

إيجابي

1.02

24
25

إيجابي
إيجابي
عال
محايد
محايد

م

العبادرات

5
4
6

أدرى أن التعلم اإللتترو ي يزيد من فاعلية الطلبة.
أعتقد أن التعلم اإللتترو ي يحفز الطلبة على التعليم.
أعتقد أن التعلم اإللتترو ي يعزز التعلم الذاتي للطلبة.
أعتقد أن التعلم اإللتترو ي يركز فقط على حاستي السمع والبصر فقط
دون بقية الحواس.
أعتقد أن التعلم اإللتترو ي يساعد الطلبة في تنمية مهادراتهم.
أدرى أن التعلم اإللتترو ي يضعف مهادرات الطلبة في التتابة بالقلم.
أدرى أن التعلم اإللتترو ي يطودر الجانب املهادري التتنولوجي لدى املعلم
والطلبة.
أعتقد أن التعلم اإللتترو ي يساعد في تنمية مهادرات التفتير العلمي.

3.99

أعتقد أن تعلم الحاسوب واإلنترنت ضرودري لكل معلم.

4.57

.71

3.12
3.14

0.831
0.604

26
3
10
7
2
1

الددررجة الكلية للعبادرات املورجبة
الددررجة الكلية لألداة

الرتبة

املستوى
محايد
إيجابي
محايد

ّ
يتبي من الجدولأ ( )2أ املتوسطات الحسابية إلجابات أفران عينة الدراسة التجاهات املعلمي في املدارس
الحكومية في محافظة عجلو با ألرن نحو التعلم اإللتترو ي ،ترا أوحت بي املستوىأ (االتجاه) السلبي واإليجابي العالي،
وبمتوسط حسابي تراوح بي ( ،)2.27-4.57وجاءت الدرجة الكلية لألناة بمستوى املحايد ،وبمتوسط حسابي (،)3.14
وبانحراف معياريأ ( ، (0.60حيث كا أعالها للعبارة "أعتقد أ تعلم الحاسوب واإلنترنت ضروري لكل معلم"،
وبمتوسط حسابي ( ، (4.57وانحراف معياريأ ( ،)0.71ثم تالها "أعتقد أ التعلم اإللتترو ي يساعد في تنمية مهارات
التفتير العلمي" ،وبمتوسط حسابي ( ،)3.99وانحراف معياريأ ( ،)1.02في حي حصلت العبارة " أرى أ التعلم
ى أ التعلم اإللتترو ي يراعي الفروق الفرنية بي الطلبة
اإللتترو ي يراعي الفروق الفرنية بي الطلبة" ،والعبارة " أر أ
" ،على املرتبة الخيرة ومتوسط حسابي ( .)2.27أ
وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع نراسة كل من :الجعافرة ( ،)2020الضالعي ( ،)2017الصعيدي (،)2016
ً
ً
التي أظهرتا اتجاها إيجابيا نحو التعلم اإللتترو ي ،كما اختلفت نتائج الدراسة مع نراسة كل من :شحانة (،)2021
املال ( ،)2018ونراسة ) ،(Christopher, John, Dawn, Keith & Penny, 2004التي أظهرت اتجاه سلبي نحو التعلم
اإللتترو ي .أ
أظهرت النتائج أ اتجاهات املعلمي نحو التعلم اإللتترو ي جاءت محايدة ،وتعزو الباحثة ذلك إلى أ النوع
جديد على املجتمع ا ألرن ي بشكل عام وعلى املعلمي في محافظة عجلو بشكل خاص ،ومن املعروف أي جديد يبتعد
عنه الناس وينفرو منه ويخافو من تجربته لذا جاءت اتجاهاتهم نحموا لتعلمي اإللتترو ي محايدة ال إيجابية وال
سلبية .أ
 النتايج املتعلقة باإلرجابة عن السؤال الثا ي :هل تختلف اتجاهات املعلمي في محافظة عجلو أ با ألرن نحو
التعلم اإللتترو ي باختالف متغيرات( :الجنس ،والحالة االجتماعية ،واملسمى الوظيفي ،واملؤهل العلمي ،والخبرة
الوظيفية)؟

الفريحات

()40

اتجاهات المعلمين في محافظة عجلون باألردن
نحو التعلم اإللكتروني

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد السادس ــ العدد العشرون ــ إبريل 2022م

لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخدام اختبار ( ،)t-testلعنتي مستقلتي  ،ملعرفة االختالف في اتجاهات
املعلمي نحو التعلم اإللتترو ي ،باختالف متغير الجنس (ذكر /أنثى) ،ومتغير الحالة االجتماعية (متزوج /أعزب)،
ومتغير املسمى الوظيفي (معلم /إناري) والجداو أل ( )5( )4( )3تظهر النتائج .أ
وملعرفة االختالف في اتجاهات املعلمي نحو التعلم اإللتترو ي ،باختالف متغير املستوى التعليمي (نبلوم/
بكالوريوس /نراسات عليا) ،ومتغير الخبرة الوظيفية (أقل من  5سنوات /من  10 -5سنوات 10 /سنوات فأكثر) ،تم
استخدام تحليل التباين الحاني ( ،)One Way ANOVAوالجدولأ ( )7( )6يظهرا النتائج .أ
رجدول ( )3نتايج اختبادر ( )tملتغير الجنس
االنحراف املعيادري
قيمة Sig
قيمة T
املتوسط الحسابي
املتغير
0.608
3.20
ذكر أ
0.228
1.20
الجنس أ
0.601
3.11
أنثى أ
يتضح من الجدولأ ( )3عدم وجون فروق ذات ناللة إحصائية التجاهات املعلمي في محافظة عجلو أ
با ألرن نحو التعلم اإللتترو ي تبعا ملتغير الجنس ،حيث كانت قيمة الداللة أكبر من ( ،)0.05أي عدم وجون فرق بي
الذكور واإلناث في اتجاهاتهم ،وتتفق هذه النتيجة مع نراسة كل من :الجعافرة ( ،)2020والضالعي (،)2017
) ،(Christopher, John, Dawn, Keith & Penny, 2004التي أظهرت عدم وجون فرق ملتغير الجنس .أ
أظهرت النتائج أ أنه ال فرق في اتجاهات املعلمي نحو التعلم اإللتترو ي تبعا ملتغير الجنس ،وتعزو الباحثة
ذلك إلى اهتمام املعلمي بجدية التعلم اإللتترو ي ،وقناعتهم لتوصيل املعلومات واملعارف واملهارات للطلبة سواء كا
وجاهي في الغرفة الصفية أو اإللتترو ي نتيجة الظروف التي تمر بها البالن من فايروس كورونا ،عالوة على أنهم
حريصي على السمعة الطبية فيما بينهم لذلك لم يتب فرق بي الذكور واإلناث .أ
رجدول ( )4نتايج اختبادر ( )tملتغير الحالة االرجتماعية
االنحراف املعيادري
قيمة Sig
قيمةT
املتوسط الحسابي
املتغير
0.59
3.12
متزوج أ
الحالة
0.226
1.21
0.63
3.22
االجتماعية أ أعزب أ
يتضح من الجدولأ ( )4عدم وجون فروق ذات ناللة إحصائية التجاهات املعلمي في محافظة عجلو أ
با ألرن نحو التعلم اإللتترو ي تبعا ملتغير الحالة االجتماعية ،حيث كانت قيمة الداللة أكبر من ( ،)0.05أي عدم
وجون فرق بي املتزوج والعزب في اتجاهاتهم .أ
أظهرت النتائج أ أنه ال فرق في اتجاهات املعلمي نحو التعلم اإللتترو ي تبعا ملتغير الحالة االجتماعية،
وتعزو الباحثة ذلك إلى أ معلمي اللغة العربية في محافظة عجلو أ با ألرن يقومو بالتدريس اإللتترو ي وهم
متواجدو في البيت ويطبقو نفس الخطط واالستراتيجيات ،وقيامهم بعملهم على أكمل وجه بصرف النظر الحالة
االجتماعية .أ
رجدول ( )5نتايج اختبادر ( )tملتغير املسمى الوظيفي
املتوسط الحسابي االنحراف املعيادري
قيمة Sig
قيمة T
املتغير
0.591
3.08
معلم أ
0.025
2.24
املسمى الوظيفي أ
0.616
3.24
إناريأ أ
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يتضح من الجدولأ ( )5وجون فروق ذات ناللة إحصائية التجاهات املعلمي في محافظة عجلو أ با ألرن نحو
التعلم اإللتترو ي تبعا ملتغير املسمى الوظيفي ،حيث كانت قيمة الداللة أقل من ( ،)0.05أي يوجد فرق بي املعلم
واإلناري في اتجاهاتهم ،ولصالح اإلناري .أ
أظهرت النتائج أ أنه يوجد فرق في اتجاهات املعلمي نحو التعلم اإللتترو ي تبعا ملتغير املسمى الوظيفي
ولصالح اإلناريي  ،وتعزو الباحثة ذلك إلى التدريس اإللتترو ي جديد على املعلمي ولم يطبق من املدراس ،ولتن
اإلناريي كانوا يمارسوا التواصل اإللتترو ي لتنظيم وتمشية العمل اإلناري ولتنسيق فيما بينهم مع الوزارة واملديرية
مع غيرهم من املدراء لذلك كا عندهم خبرة بالتواصل اإللتترو ي لذا ظهر الفرق ولصالح اإلناريي  .أ
رجدول ( )6نتايج تحليل ) (One Way ANOVAملتغير املستوى التعليمي
ددررجات متوسط قيمة قيمة
مجموع
املتوسط
مصددر التباين
املؤهل العلمي
Sig
F
الحرية املربعات
املربعات
الحسابي
0.99
2أ
1.98
بي املجموعات أ
3.31
نبلوم أ
0.066 2.74
0.36
 326أ
 117.75أ
ناخل املجموعات
3.07
بكالوريوس أ
أ
328
119.73
املجموع أ
3.17
نراسات عليا أ
يتبي من الجدولأ ( )6عدم وجون فروق ذات ناللة إحصائية لدرجة التجاهات املعلمي في محافظة عجلو أ
با ألرن نحو التعلم اإللتترو ي ً
ملتغير املستوى التعليمي حيث كانت قيمة الداللة أكبر من ( ،)0.05أي عدم وجون
تبعا أ
فرق بي املعلمي في املستوى التعليمي ،وتتفق هذه النتيجة مع نراسة الضالعي ( ،)2017وتختلف مع نراسة
الجعافرة ( )2020التي أظهرت فرق نال إحصائيا لصالح  10سنوات فأكثر .أ
أظهرت النتائج أ أنه ال فرق في اتجاهات املعلمي نحو التعلم اإللتترو ي تبعا ملتغير املستوى التعليمي،
وتعزو الباحثة ذلك إلى أ جميع املعلمي خريجو جامعات أرننية أو عربية أو نولية معترف بها في ا ألرن فهم يمتلكو
الخبرات واملعرفة التي تساعدهم في عملهم ،كما أ الوزارة حريصة جدا على اختيار الفضل في التعيي  ،عالوة على
أ الوزارة تقديم التدريب املستمر للجميع من بداية تعينهم إلى تقاعدهم بصرف النظر عن مؤهلهم أ
رجدول ( )7نتايج تحليل ) (One Way ANOVAملتغير الخبرة الوظيفية
ددررجات متوسط قيمة قيمة
مجموع
املتوسط
مصددر التباين
الخبرة الوظيفية
Sig
الحرية املربعات F
املربعات
الحسابي
0.94
2أ
 1.894أ
بي املجموعات أ
3.23
أقل من  5سنوات أ
 117.845أ  326أ  0.074 2.62 0.36أ
ناخل املجموعات
3.02
من 9 -5سنوات أ
أ
328
119.739
املجموع أ
3.16
 10سنوات فأكثر أ
يتبي من الجدولأ ( )7عدم وجون فروق ذات ناللة إحصائية لدرجة التجاهات املعلمي في محافظة عجلو أ
ً
تبعا ملتغير الخبرة الوظيفية ،حيث كانت قيمة الداللة أكبر من ( ،)0.05أي عدم وجون فرقأ ،وتتفق هذه
با ألرن
النتيجة مع نراسة الصعيدي ( .)2016أ
أظهرت النتائج أ أنه ال فرق في اتجاهات املعلمي نحو التعلم اإللتترو ي تبعا ملتغير الخبرة الوظيفية ،وتعزو
الباحثة النتيجة إلى أ املعلمي جميعهم بصرف النظر عن مدة خدمتهم قصيرة أو طويلة ،قاموا بالتدريس اإللتترو ي
لتوصيل املعلومات واملعارف للطلبة حتى ال يضيع عليهم عامهم الدراس ي نتيجة الظروف التي تمر بها البالن إضافة إلى
وعي املعلمي وإيمانهم برسالتهم فقد بذلوا كل لديهم من قوة حتى يتمتنوا تدريس الطلبة إلتترونيا .أ

الفريحات

()42

اتجاهات المعلمين في محافظة عجلون باألردن
نحو التعلم اإللكتروني

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد السادس ــ العدد العشرون ــ إبريل 2022م

التوصيات واملقترحات.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة ،توص ي الباحثة وتقترح ما يأتي :أ
عقد نورات وندوات وورشات عمل للمعلمي واإلناريي والطلبة؛ من أجل التعرف على نظام التعلم اإللتترو ي
ولتبصيرهم بأهمية هذا النظام ،ولتحسي اتجاههم نحوه.
على الوزارة العمل على تعزيز اتجاهات املعلمي واإلناريي والطلبة نحو التعلم اإللتترو ي.
إعطاء مساقات ومقررات نراسية في الجامعات تتعلق بتتنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعلم اإللتترو ي.
تنفيذ برامج إرشانية من قبل وزارة التربية والتعليم للتقليل من الخوف والقلق لدى املعلمي واإلناريي
والطلبة من استخدام التعلم اإللتترو ي.
ضرورة االهتمام بتغير البيئة املدرسية (التعلم الوجاهي) إلى بيئة إلتترونية من خالل توفير النوات من
حواسيب وإنترنت للمعلمي أوتشجيعهم الستخدامها وتطبيقها.
إلحاق الطالب بدورات تنمي مهاراتهم في استخدام الحاسوب واإلنترنت ،مما يساعدهم على التعلم اإللتترو ي.
إجراء املزيد من الدراسات التربوية حول التعلم اإللتترو ي من حيث أبعانه واتجاهاته وتطبيقاته في املؤسسات
التربوية وغيرها من املؤسسات.

قايمة املرارجع.
ً
أوال -املرارجع بالعربية:
 بيتس ،طو ي ( )2016التتنولورجيا والتعلم اإللتترو ي والتعليم عن بعد ،متتبة طريقة العلم ،ط ،2نقله إلىالعربية وليد شحانة ،راجعه عبد املطلب يوسف جابر .أ
 الجعافرة ،حنا ( .)2020اتجاهات معلمي اللغة اإلنجليزية نحو برامج التعلم عن بعد في مديرية التربية والتعليمفي قصبة الترك .املجلة العربية للعلوم و شر البحاث -مجلة العلوم التربوية والنفسية ،املجلد ( )4العدن
( .)33ص91- 77
 خيمي ،سامي ( .)2018مقدمة في التعليم اإللتترو ي .شر وتوزيع الجامعة السورية االفتراضية ،تحت رخصةhttps:
املشاع املبدع النسب للمؤلف – حظر االشتقاق ()cc-BY- ND4.0
//creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.ar
 زين الدين ،محمد ( .)2006أثر التعلم اإللتترو ي في املدادرس اإلعدادية املصرية على التحصيل الددراس يللطالب واتجاهاتهم نحوها .املؤتمر العلمي الثا ي :منظومة البحث العلمي في مصر (التحديات – املعايير – الرؤية
املستقبلية) ،جامعة عي شمس ،كلية التربية.
 شحاته ،منى ( .)2021اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا (كوفيد.)19-مجلة كلية التربية – رجامعة بودرسعيد ،العدن ( .)33ص ص469 – 489
 شديفات ،منيرة؛ والزبو أ ،محمد ( .)2020واقع توظيف تتنولوجيا التعليم في العملية التعليمية في مدارسقصبة املفرق من وجهة نظر املعلمي فيها .مجلة ددراسات العلوم التربوية ،مج  ،47ع  1ص  243أ
 شمى ،نانر؛ وإسماعيل ،سامح ( .)2008مقدمة في تقنيات التعليم .نار الفتر للنشر ،ا ألرن  :عما . شوامرة ،نانر طالب ( .)2014علم النفس االرجتماعي .عما  ،ا ألرن  ،نار الشرق للنشر والتوزيع. صديق ،حسي ( .)2012االتجاهات من منظور علم االجتماع ،مجلة دمشق ،مج ( )28ع ( )4-3أالفريحات
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