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 ملخص
ة ذه الدراس دفت ھ ى ھ ة تجاھا تقصي إل يوالمعلات الطلب تعلم االلكترون و ال ين نح ي  م ف

دارس  ي األردنالم ا ف بة العلي رات األساس ر بعض المتغي ة أث ن ، ومعرف ل م ة بك م المتعلق المعل
ّم تطوير أھداف الدراسة ولتحقيق. اتھم نحو التعلم اإللكترونيتجاھا فيوالطالب  تبانة ت  تألفت اس

ي ة صورتھا ف ن النھائي رة،) 20( م تو فق ى طُبق ب) 359( عل ة طال ى  وطالب م ) 139(وعل معل
ة تجاھاعن  دراسةنتائج ال كشفت . ومعلمة وة ات إيجابي يمتوسطة الق تعلم اإللكترون د نحو ال  ىل
ين ن، المعلم ائياً  وع ة إحص روق دال ي  (α=0.05)ف ي  ھماتتجاھاف تعلم اإللكترون و ال زى نح تع

ةلمتغير الجنس  ر سنوات لصالح اإلناث، ولمتغير التخصص لصالح التخصصات العلمي ، ولمتغي
الح  رة لص ن الخب ل م رات األق ين ذوي الخب ين ) 5(المعلم ي ح نوات، ف د س ة التوج روق دال ف

 ً ي  (α=0.05) إحصائيا ي، تجاھاف ل العلم ر المؤھ زى لمتغي ين تع ر  أوات المعلم حضور لمتغي
ي تعلم اإللكترون ا   .دورات ال ة أّم ق بالطلب ا يتعل ون فيم م يحمل ائج أنھ ارت النت د أش ات جاھتافق

ة إ بينما النحو التعلم اإللكتروني، متوسطة القوة إيجابية  روق دال  في (α=0.05)حصائياً توجد ف
زى  ھماتتجاھا ي تع تعلم اإللكترون و ال رلنح ن متغي ل م نس، : ك امالج دل الع ف، والمع  .والص
ة بصت الدراسة أوو وة ضرورة تنمي ة والمعلمتجاھاإلق دى الطلب ي ل تعلم اإللكترون ين ات نحو ال

ر كل أكب رامج  ،بش داد الب ة وإع ة والتكنولوجي زات المادي ع التجھي ة جمي الل تھيئ ن خ ك م وذل
ة ة الفعال ة  واألنشطة التعليمي ي كتب الطلب ود ف وى التعليمي الموج ع المحت قة م ة والمتس المتوافق

ة ةالمنھجي رة الطويل ين ذوي الخب ى المعلم ز عل ي وفوائ ، والتركي التعلم االلكترون اعھم ب ، دهالقن
  .وتفعيل الدورات التدريبية المنعقدة

  .ات المعلمينتجاھاات الطلبة، تجاھاالتعلم اإللكتروني، : الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The study aimed at identifying students' and teachers' attitudes 

towards E-learning in Higher Primary schools in Jordan. Furthermore, 
the study identified the effect of many variables, related to teachers and 
students, on attitudes towards E-learning. To achieve the aims of the 
study, a questionnaire was developed and applied on a sample comprised 
of (359) male and female students, and (139) male and female teachers. 
The study revealed that teachers acquired moderate positive attitudes 
towards E-learning, and that there are significant differences at (α = 0.05) 
level in the attitudes towards E-learning due to gender, specialty, and 
experience. Whereas, no significant difference was found due to the 
following variables: qualifications or the number of workshops attended. 
As for students, the results revealed that they acquired moderate positive 
attitudes towards E-learning due to the following variables: gender, 
grade, GPA. The study addressed the issue of the need to promote 
teachers' and students' attitudes towards E-learning through providing 
physical and technical equipment as well as developing programs and 
effective activities that is coherent with curriculum content. Furthermore, 
the study recommended the need to persuade teachers with long period of 
teaching experience use E-learning and realize its benefits. 

Key words: E-Learning, Student Attitudes, Teacher Attitudes. 
 

  المقدمة
اراً  اً شامالً وانفج ً يشھد ھذا العصر تطوراً تكنولوجي ا د  معرفي اة، وق في شتى مجاالت الحي

دم  ذا التطور والتق اھم ظھور الحاسوب في ھ ىس ع  إل ر، بحيث أصبح يستخدم في جمي حد كبي
ا االت الحي ي مج دة ف ات جدي اليب وتطبيق ور أس يم، وظھ وير التعل ي تط ر ف دور كبي اھم ب ة، وس

وارد  ات والم التعليم، من أجل زيادة كفاءة وفاعلية العملية التعليمية واالستفادة القصوى من التقني
  .البشرية وتحقيق الوفر االقتصادي

ة تعلفي ھذا العصر المتطور،  المدرسة واجبات من أصبح وقد ة نشطة توفير بيئ ة تعلمي يمي
ة  وسائل باستخدام فاعلة ة حديث دمتقني ة بشكل  تق ة والتقني رات العملي ارات والخب ارف والمھ المع

ول رات أط ة لفت اظ بالمعلوم زز االحتف ن  ،يع ه م ترجاعھا وويمكن ه اس ة معارف ا لتنمي توظيفھ
و الطالب يصبح بحيث أفقه، وسعة وخبراته الم التطور التكنول اعالً مع ع يأكثر تف  ،جي والمعرف
ذا مع للتعامل الضرورية الوسائل من اإلنترنت ومنھا المعلوماتية االتصال شبكات وأصبحت  ھ



  173ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ آمال ملكاوي، وأخرون

 2015 ،)2( 29 المجلد) االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن، )2009 الشعتاني، ؛2008 سيد،( للمعلومات السريع النمو ه  حيث تكم وة اإلنترنت في قدرت ق
زاد م ة، ف ٍة متباين ن فرص على الربط بين األشخاص عبر مسافات كبيرة وبين مصادٍر معلوماتي

د  تعلم وامت ىال مّ  إل رف بمس ا ع ذا م ات، وھ دارس والجامع اق الم ن نط د م دى أبع تعلم م ى ال
  ).2007حمدان، (اإللكتروني 

ي  ىتعود بداية استخدام التعلُّم اإللكترون د انتشار  إل رن الماضي عن ات من الق ة الثمانين بداي
ى أشرط بة عل واد المحوس تم تخزين الم ان ي راص الحاسوب الشخصي، حيث ك ة ممغنطة، وأق

ة، لترسل  راص المدمج ق األق ة بشكل رقمي عن طري ىمرن اء  إل ي مختلف أنح م ف طالب العل
ورق،  ى ال ة عل ة بالنصوص المكتوب ددة مقارن ى في الوسائط المتع العالم، وقد كان المحتوى أغن

ل األ و الجي ذا ھ ان ھ تعلُّم اإللووك ن ال اني م ل الث ر الجي ي، وظھ تعلُّم اإللكترون ي ل لل ي ف كترون
منتصف التسعينات، وتالزم ذلك مع االنتشار الواسع لإلنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية، حيث 

اخر التسعينات ظھر الجيل أول يد الطالب في أي وقت وأي مكان، وفي أوأصبح المحتوى في متن
ي ة أنفسھم الثالث من التعلُّم اإللكتروني، وقد أسھمت شبكة االنترنت في تيسير التفاعل ب ن الطلب

ي  م ف اعدت المعل ين، وس ة والمعلم ين الطلب ى وب ة، الحصول عل م الطلب ول تعلُّ ة ح ة راجع تغذي
  ).2005الكرم والعلي، (لھذه التكنولوجيا الحديثة والمزايا يلمس الفوائد  أوھكذا، بد

دُّ  تعلُّم يُع ي ال ن (E-Learning) اإللكترون م م ات أھ ھ ة التوجُّ ي الحديث ة ف يمال منظوم  تعل
 محدد تعريف على الباحثين اختالف من المصطلحات من كغيره المصطلح ھذا يخل ولم والتعلُّم،

د، عن التعليم: مثل تداخل وبينه بينھا أخرى مصطلحات وجود مع السيما له، يم بُع  المرن، والتعل
اليب يف الحديثة الثورات أنواع من نوع اإللكتروني التعلُّم ويُعدُّ . االفتراضي والتعليم ات أس  وتقني
ه تتوصل ما أحدث بھا تسخر التي التعليم ا إلي زة من التكنولوجي رامج أجھ ات في وب يم عملي  التعل

  .  Young, 2004) ؛2003الغراب، (

تعلُّم) 2002( المحيسن فوعرَّ  ي  ال هاإللكترون ك بأن وع ذل يم من الن ذي التعل د ال ى يعتم  عل
تخدام ائط اس ة الوس ي اإللكتروني ين التواصل ف ين ب ين المعلم ين والمتعلم ين وب ھم، المتعلم  أنفس
فه. برمتھا التعليمية المؤسسة وبين وبينھم ديم أي  (Stockley, 2003)ستوكلي  وعرَّ ه تق ى أن عل

يم دريب  برنامج للتعل يم عنھو  أووالت ق التعل ة، الوسائل طري  استخدام يتطلب حيث اإللكتروني
از أي أو حاسوب جھاز ي جھ ل( إلكترون اتف مث ال الھ ة) النق ا بطريق وفير م دريب لت واد الت  والم

فه. التعلُّمية التعليمية ة يسمح نظام بأنه) 2006( الطائي وعرَّ ل بإمكاني ادة وتوصيل نق ة الم  العلمي
ى لحضورل الطالب حاجة دون متعددة وسائل عبر درس قاعات إل تظم بشكل ال  ھو فالطالب ،من

 بوسائط التعليمي المحتوى يقدم الذي التعليم بأنه )2009( أحمد وعرفته .نفسه تعليم عن المسئول
ة ل الكتروني ت، مث ار أو االنترن ناعية، األقم راص أو الص ة األق  أو ،CD-ROMs الليزري
وع بأنه أيضا تعتبره كما، الحاسوب على المعتمد التدريس أو ،والبصرية السمعية األشرطة  من ن

يم تطور أساسه على الذي اإللكتروني التعلُّم ا أو Virtual Learning االفتراضي التعل  يسمى م
 .Global Learning العالمي مبالتعل
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تعلُّمأن ) 2009(ھيشور يرى ي ال د  اإللكترون دة؛ فق ة الجدي ة التعليمي ضروري في المنظوم
ي  ع ف رة للتنوي االت كثي ال الحتم رة المج االت المعاص ات واالتص ا المعلوم ت تكنولوجي فتح

تعلُّم ،تمكن المعلمين من تطبيقھا في الغرفة الصفية، يس والتعليماستراتيجيات التدر  كما ذكر أن ال
  :اآلتيعدة، أھمھا  أنماطله  اإللكتروني

ا يغيب : Independent Learning Systems)( األنظمة التعلُّمية المستقلة − أنظمة غالباً م
، وغالباً ما يتحكم المتعلِّم في )مالمسھلين لعملية التعلُّ (فيھا التواصل بين المتعلمين والمعلمين 

مه في البرنامج ا تكون . إيقاع تعلُّمه من خالل تحكُّ ادة حينم تعلُّم ع ويُستعمل ھذا النوع من ال
ة ة التعلُّمي اً  ،المادة التعلُّمية سھلة قد ال تحتاج خبيراً مسھِّالً للعملي ة وقت ذه األنظم وتتطلب ھ

 .وجھداً كبيرين عند تصميمھا

ة ا − ة األنظم ھ ة الموجَّ تقلة : Oriented-Learning Systems)(لتعلُّمي ة المس به األنظم تش
ادة خبير مُ  إلىولكنھا تحتاج  ا الم ي تكون فيھ ياقات الت ادة للس سھِّل لعملية التعلُّم، وتصلُح ع

تعلِّم والمسھِّل بشكل . التعلُّمية صعبة وتتطلب خبيراً لتسھيل عملية تعلُّمھا والتواصل بين الم
ةغير  ذه األنظم ا ،متزامن جزء مھم من التصميم لھ اً  كم ة وقت ذه األنظم يتطلب التصميم لھ

 .أقل من األنظمة المستقلة

ابقة : Virtual Classrooms)(الفصول االفتراضية  − ة الس تختلف ھذه األنظمة عن األنظم
ديو ر الصوت والفي ؤتمرات عب رامج الم زامن كب ى أدوات التواصل المت د عل ا تعتم . لكونھ

اركين ع المش ين جمي اً ب قاً زمني ة؛ فھي تتطلب تناس ذه الفصول حي ذا  ،ولكون ھ ويتطلب ھ
 . النوع من التعلُّم اإللكتروني بنية تحتية قوية، وال تتحمل أعداداً كبيرة من المستفيدين

ين : Blended Learning Systems)(األنظمة التعلُّمية المتمازجة  − ة ب ذه األنظم تجمع ھ
د ) ھةاألنظمة المستقلة واألنظمة الموجَّ (راضي التعلُّم االفت ا يزي اً لوجه، مم وبين التعلُّم وجھ
  .من تأثيرھا

 رات االفتراضية وأنظمـة المحاكـاةـالمختب −
(Virtual Laboratories and Simulation Systems): 

ة ف − ذه األنظم وفر ھ ارب مخت ام بتج ة، ضاءات افتراضية للقي اكي  أوبري ات تح ام بعملي للقي
ة ع، وذات أھمي ا الواق رة لكونھ ة كبي تعلُّم  تربوي ين ال ع ب ياق يجم ي س تعلم ف ع الم تض

  .والممارسة

ارف  − ة ): Knowledge Management Systems(أنظمة إدارة المع ذه األنظم ل ھ وتُمثِّ
ونين ي ذات مك ة، وھ ات اإللكتروني كالھا : البواب ع أش وارد بجمي ائق والم ـام إدارة الوث نظ

م . خبرات من خالل أدوات التواصل والحوارونظام إدارة ال بشكل جيد فإنھا ھذه وحين تُصمَّ
ا  ا، كم تسمح للمستعمل النھائي البحث في قواعد بيانات متعددة الوسائط واإلسھام في إغنائھ
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اءات االفتراضية  إلىتسمح بالوصول  خبرات اآلخرين من خالل مجتمعات الممارسة واللق
 . مع الخبراء

ومنيكل من ليھا إ أشارالتي  التعلُّم اإللكترونيص من أبرز خصائو ) 2011( العمري والم
   :يأتيما ) Nedelko, 2008 ونيدلكو

ة  − ي: )Flexibility(المرون درة ھ تعلم ق ى الم تعلُّم عل الل ال رات خ ة فت ع تتناسب زمني  م
 .، كما تعني إمكانية تعديل المحتوى التعليمي والتدريبي في أي وقتووقته ظروفه

ة الم − تعلُّم : )Convenience(الَءم وفر ال يي ين  اإللكترون ع المعلم م لجمي اخ المالئِ المن
 .والمتعلمين؛ فالمادة التعليمية متوافرة ومتاحة وتالئِم جميع األعمار

ع االتصال أدوات تتيح: )Equity( التكافؤ − رأيھم اإلدالء فرصة للجمي  ودون وقت أي في ب
 .اإللكتروني االتصال وسائل من وسيلة بأية حرج

تعلم في : )Effectiveness(الفاعلية  − ل الم ة من قب ة الحديث إن استخدام الوسائل التكنولوجي
 .  تجعل من العملية التعليمية أكثر تأثيراً وفاعلية اإللكتروني التعلُّم

رابط − وار : Connectivity)( الت رف الح اش وغ الس النق ة كمج ديات الفوري ة المنت إتاح
وين المجال لتبادل وجھ ى تك ات النظر في الموضوعات المطروحة للنقاش، والتي تعمل عل

معرفة وآراء قوية عند المتعلم من خالل ما يكتسبه من معارف ومھارات عن طريق غرف 
 . الحوار

وع  − ث :)Diversity(التن ين، حي ع المتعلم وُّ ة تن ع األدوات لمالءم وُّ بكات  أي تن وفر الش ت
يح دة تت ة وأدوات عدي اً مختلف ي  طرق م المرئ اط تعلُّمھ ب أنم داً حس اً جي ين تعلم  أوللمتعلم

ق  أوالمسموع  دد طرائ ة وتسمح بتع تعلُّم بطرق مختلف ة ال المقروء، مما يوفر للمتعلِّم إمكاني
 .التدريس

ي  − ى الحضور الفعل اد عل دم االعتم ر: )Non-Presence(ع تعلُّم  وفَّ يال فرصة  اإللكترون
 .المعلومة أينما يكن موقعھا إلىية للوصول لتخطي الحواجز الزمانية والمكان

ول  − ھولة الوص ىس م إل تعلُّم  :)Simplicity( المعل اح ال يأت ي  اإللكترون رة ف ھولة كبي س
ك خارج  إلىالوصول  وم الدراسي من خالل استخدام أوالمعلم في أسرع وقت وذل ات الي ق

 . البريد اإللكتروني

ع المشاعر  − وُّ دھاتن دُّ تعلُّم  :) (Multi-Sensoryوتع م سمات ال يإن من أھ ع  اإللكترون وُّ تن
ين مجموعة  دى المتعلم تج ل وسائله التي تقابل احتياجات كل متعلم، ومستوى أدائه، وھي تن

مية متجددة حيث تُخفِّف من لك تصبح العملية التعليمية التعلمن المشاعر المتباينة؛ ونتيجة لذ
 .عامل الملل
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ذي : )Evaluation(تعلم طرق تقييم تطور الم وتعدُّدسھولة  − أعطت أدوات التقييم الفوري ال
تعلُّم  ا ال ييتيحھ ريعة  اإللكترون ات بصورة س ع المعلوم اء وتوزي ة لبن اً متنوع م طرق للمعل

  .الدرس أووسھلة لتقييم مدى تطوير المتعلمين وتحقيقھم ألھداف المحاضرة 

لى فوائد ومزايا التعلم وأجريت دراسات عديدة على المستوى المحلي والعالمي للتعرف ع
تحصيل  يساعد على زيادةالتعلّـُم اإللكتروني أن  إلىنتائج ھذه الدراسات وأشارت اإللكتروني، 

؛ في التنمية المھنية للمعلـمالذي تؤديه لدور المھم ا إلى المتعلمين، وزيادة كفاءة التعلُّم، باإلضافة
التعليم  إلىم التقليدي من التعليبه نتقال لإلية، وممارســاته التعليم تطـوير قدراتهإذ تساعده على 

؛  2009، ھيشور(قـادراً على مواكـبة مسـتلزمات ھذا التعلـُّم اإللـكتروني بذلك ليصبح الحديث، 
Marttunen & Laurinen, 2001  Jones,2001 ;   Clark &.(  

ارة ومتعة أكثر إثوني يساعد على جعل التعلم ن التعلم اإللكترأ إلىوأشارت دراسات أخرى 
ه ھم، ويقلل من الوقت الذي يمضيعند الطلبة، ويجعلھم أكثر إقباالً على التعلم، ويسرع في استيعاب

ويسھم في تنمية  ،)2000العطرجي، (الطلبة في التعلم، ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة 
المواد التعليمية في أي  إلى المھارات التفكيرية لدى الطلبة، وإمكانية االستمرارية في الوصول

كما  ).2007عبد الرزاق، (مما يساعد الطلبة على التعلم الذاتي والمستمر مدى الحياة  وقت،
مصادر معلومات متنوعة، كالكتب اإللكترونية وقواعد البيانات  التعلم اإللكترونييوفر 
الكتابي والمؤتمرات عات والدوريات والمواقع التعليمية والبريد اإللكتروني والتخاطب ووالموس

، ةحوامد(، وتزود المدرسين بآخر التطورات الحاصلة في مجال اختصاصھم السمعية البصرية
2010.(  

ومن منطلق األھمية الكبيرة للتعلم اإللكتروني، وما له من مميزات، فقد سعى العديد من 
توسيع الفرص البحث في استراتيجيات التعلم اإللكتروني، بھدف  إلىالباحثين والتربويين 

التعليمية، وتحسين نوعية التعلم لدى المتعلمين، وخفض كلفة التعليم العالي فظھرت ھناك 
التقنيات وتصميمھا وتطويرھا  اختيارالت عديدة في إيجاد طرائق منھجية منظمة في أومح

التعامل  وإنتاجھا واستخدامھا استخداماً واعياً مفيداً، وطورت برامج تدريبية للمدرسين على كيفية
، وعلى مختلف مع ھذه التقنيات، وكيفية تصميم المواد والبرامج التعليمية في الموضوعات كافة

  ).2010، ةحوامد(المستويات والمراحل 

يم  ة والتعل ي خطت وزارة التربي واحي األردنفعلى المستوى المحل ة خطوات واسعة في ن ي
يم امج تطوير التعل ا ينسجم مع برن ة  التطوير التربوي بم ، من )ERFKE(نحو اقتصاد المعرف

ة عصر االنفجار  ة لمواكب ة وتكنولوجي رامج تربوي ى ب خالل تنمية قدرات المعلمين وتدريبھم عل
اء ، من أجل )World Links( وبرنامج الورلدلينكس )INTEL(برنامج إنتل  مثلالمعرفي،  بن

تالك األدوات المساعدة لتوظيف التكوالمعرفة  ة تمكين المعلم من ام ة التعليمي ا في العملي نولوجي
التعلُّمية كأداة للتواصل وإنتاج المواد التعليمية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بحوسبة معظم 
ة  الوزارة سمي بمنظوم ع خاص ب ى موق المباحث الدراسية لتقديم الدروس واألنشطة للطالب عل
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ي  تعلم اإللكترون ين ع ،)Eduwave(ال دريب المعلم ت بت تخدامھا وقام ى اس ة وزارة(ل  التربي
   .)ب 2006 والتعليم،

اب اإللكتروني التعلُّمعدة أشكال لمواد  األردنفي طورت وزارة التربية والتعليم كما  ، كالكت
ى شاشة الحاسوب  إلىتحويل الكتاب  الذي تم فيه )e-book( اإللكتروني ة عل صفحات إلكتروني

اب وتم فيه  ةالدروس الرقمية التفاعليو ،دون أي معالجة ىتحويل مادة الكت د إل ة بع  دروس تفاعلي
ادة  ددة، وم ائط المتع ا الوس اھيم ضمن أن يضاف إليھ بعض المف ائي ل ي االنتق راء اإللكترون اإلث

ة لة المبحث والصفوف المختلف ادة سلس ي، وم راء اإللكترون اھيم ل اإلث يلمف اج  الت ارات لتحت مھ
ا  ا معالجات ووالتي اعقلية علي ةستخدم فيھ ة التقني ة عالي رامج حاسوبية تفاعلي ادة ب راء ، وم اإلث

المحتوى  ة ب ة ذات عالق اريع واستقصاءات تفاعلي طة ومش الل أنش ن خ وى م ي للمحت اإللكترون
 .)2009عبد الجواد، (تُستخدم كمصادر داعمة لمحتوى كتاب الطالب 

ويجمع األغلبية  ، فقد ورد باألدب التربوي تعريفات متعددة،تجاهوفيما يتعلق بمفھوم اال
عدم  أون التفضيل بأخرى م أوعلى أنه ميل نفسي يعبر عنه بتقييم لموضوع معين بدرجة 

المعرفية والوجدانية والسلوكية، سواء كانت  التفضيليةاالستجابات  إلىالتقييم التفضيل، ويشير 
نات، أما مكوناته فإنه يتكون من ثالث مكو. )chaik, 1993)  & Eagleyضمنية أوصريحة 

، تجاهل ويسمى المكون المعرفي، ويضم المعتقدات واآلراء واألفكار عن موضوع اإلواأل
، والثالث تجاهويضم مشاعر الفرد وانفعاالته نحو موضوع اإل ،والثاني ويسمى المكون الوجداني

التصرف بشكل معين نحو  أوالميل للسلوك  أوويسمى المكون السلوكي، ويختص بالنوايا 
   .(Breckler, 1997) جاهتموضوع اإل

راً  دمھاونظ ي يق دة الت ا العدي ي للمزاي تعلُّم اإللكترون هال ة  ، وفاعليت ة وتنمي يم الطلب ي تعل ف
ديھمالقدرات المعرفية والمھارية  تالك ،ل ة وام درات المنظوم ة ق ا  تفاعلي تم التواصل من خاللھ ي

ين ـمين واإلداري ين الطالب والمعل وفره الم ،بشكل مباشر ب ا ت ة وم ة من أدوات بحث فّعال نظوم
ه  ـب احتياجات ل حس ة ك ي المنظوم ث ف ن البح ـتخدمين م ن المس يم، (تمك ة والتعل وزارة التربي

ؤ بات من دور كبير تجاھ، ونظراً لما لال)أ2006 ين سلوك في التنب ة والمعلم الوالطلب ى  ھمإقب عل
ة  ذه الدراسة لمعرف ي، جاءت ھ تعلم اإللكترون تعلم ات الطإتجاھاستخدام ال ين نحو ال ة والمعلم لب

ة  ة تربي داإللكتروني في مديري ة إرب رار الثاني ديم التوصيات ألصحاب الق ز  من أجل، وتق تعزي
ع تجاھاال ي رف ھم ف ي تس بة الت رامج المناس تراتيجيات والب رق واالس اد الط ة، وإيج ات اإليجابي
  .  يات السلبية للطلبة والمعلمين نحو استخدام التعلم اإللكترونتجاھاال

  مشكلة الدراسة وأسئلتھا

ة، وفي ظل  ة التعلمي ة التعليمي انطالقاً من أھمية التعلم اإللكتروني وفوائده العديدة في العملي
د من من الصادرة التأكيدات  المي العدي ي والع ى المستوى المحل راء والمختصين عل والتي الخب
ي في المؤسسات التربوتنادي ب تعلم اإللكترون ل ال ة االنفجار ضرورة تفعي ة لمواجھ ة والجامعي ي

ي ھيات المعلمين تجاھا ألنّ المعرفي، ونظراً  تعلم اإللكترون ي مؤشر  والطلبة نحو ال ى حقيق عل
ذا المجال ة الدراسات في ھ احثين -مدى استخدامه واالستفادة منه، ونظراً لقل م الب  -في حدود عل
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ي، وات الطلبة والمعلمين نحتجاھاللكشف عن جاءت ھذه الدراسة  تعلم اإللكترون ان سؤالھا و ال ك
يتجاھاما : الرئيس تعلم اإللكترون ين نحو ال ة والمعلم دارس في ات الطلب ا األساسية الم  في العلي
  :، وقد تفرع عن ھذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتيةاألردن 

   اإللكتروني؟ ات المعلمين نحو التعلُّمتجاھاما  .1

د م .2 ة إحصائياً عن روق دال د ف ل توج ة ھ توى الدالل طات  (α=0.05)س ين متوس ات تجاھاب
نلكتروني تعزى التعلم اإلالمعلمين نحو  رة ،الجنس: لمتغيرات كل م المؤھل  ،سنوات الخب

  دورات التعلم اإللكترونية؟، التخصص ،العلمي

  م االلكتروني؟ات الطلبة نحو التعلّ تجاھاما  .3

4.  ً ة إحصائيا روق دال د ف ل توج ة  ھ توى الدالل د مس طات  (α=0.05)عن ين متوس ات تجاھاب
  الجنس، الصف، المعدل العام؟: لكتروني تعزى لمتغيرات كل مناإلالطلبة نحو التعلم 

ل  .5 ً ھ ائيا ة إحص روق دال د ف ة  توج توى الدالل د مس ين (α=0.05)عن ين تجاھا، ب ات المعلم
 الطلبة نحو التعلم اإللكتروني؟ اتجاھاتو

  أھمية الدراسة
 مھم دور من له وما اإللكتروني التعلمب المتعلق موضوعھا يةأھم من الدراسة أھمية تنطلق

 خالل من وذلك والتقني، المعرفي االنفجار عن الناجمة والتطورات التغيرات مواجھة في وبارز
 ومزايا فوائد من يقدمه وما المختلفة، التعليمية الصعوبات من الكثير على التغلب على قدرته
ً تھا اھمي وتنطلق. تعلميةال التعليمية العملية في عديدة  اتإتجاھ عن الكشف لتھاوامح من أيضا

 ومدى له استخدامھم مدى بالتأكيد عكسست والتي االلكتروني، التعلم نحو والطلبة المعلمين
 .منه استفادتھم

ً أ الدراسة ھذه أھمية تكمن كما  نأ المؤمل من والتي النتائج التي ستسفر عنھا  أھمية من يضا
 اتتجاھا جاءت التيجوانب التعلم االلكتروني  على لوقوفا في القرار حابأص منھا يستفيد
 اتھمتجاھا جاءت التي الجوانبو تعزيزھا،و عليھا المحافظة ليتم إيجابيةھا نحو والمعلمين الطلبة

 التعلم تجربة وتحسين تطوير في ذلك من واالستفادة ،وتعديلھا لمعالجتھا سلبيةنحوھا  
   .التعليمي التعلمي مالنظا في اإللكتروني

 نحو اتتجاھاال لقياس أداة مساھمتھا في تطوير من أھميتھا الدراسة ھذه تكتسبكذلك و
ً  وتوفيرھا اإللكتروني، التعلم ً  أدبا  الكشف مجال في وثالبح من المزيد توليد في يساھم قد تربويا
 والدافعية واإلبداع لتفكيراب ذلك ةوعالق ،اإللكتروني التعلم نحو المعلمين أو الطلبة اتتجاھا عن

   .اتتجاھباال عالقة ذات تكون قد التي المھمة المتغيرات من وغيرھا وتقدير الذات

  الدراسة مصطلحات 

  :الدراسة على المصطلحات اآلتية اشتملت
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بأنه التعلُّم الذي يغطي مجموعة واسعة من التطبيقات والعمليات  ويُعرِّف :التعلم اإللكتروني
تمل  ي تش فوف الت ت والص بكة اإلنترن تخدام ش تعلُّم باس وب، وال ى الحاس ائم عل تعلُّم الق ى ال عل

ع عبر المحتوى إيصال ن الرقمي، ويعتمد علىوااالفتراضية والتع ة الوسائط جمي ا اإللكتروني  بم
ت ا اإلنترن بكات ،فيھ ة، والش بكات الداخلي ة، والش ث الخارجي ار والب  وأشرطة الصناعية، باألقم

  .)Bachman, 2000(المدمجة  واألقراص التفاعلي، والتلفزيون السمعية، ألشرطةوا ،الفيديو

ً في ھذه الدراسة بأنه نوع من التعليم قامت فيه وزارة التربية والتعليم  ويعرف إجرائيا
المناھج بإعادة ھيكلة وصياغة المحتوى اعتماداً على نظريات التعلم، ونشرھا بحوسبة عدد من 

  . ولي األمر أو، ويكون ھناك تواصل متبادل ما بين المعلم والطالب اإلنترنتعلى شبكات 

في التي درسھا الطالب في جميع المواد الدراسية عالمات وھو معدل  :المعدل العام للطالب
 .2012/2013ل من العام الدراسي والفصل الدراسي األ

 تولد العقلي االستعداد من حالةبشكل عام بأنه  تجاهيعرف اإل :التعلم اإللكتروني نحو تجاهاال
ً  تأثيراً  ً إما،  موضوع نحو وسلوكه الشخص استجابة على ديناميكيا  لتفاعل سلباً، نتيجة أو يجابا

 األشياء نحو سلوكه الشخص، وتحدد لدى والسلوكية والوجدانية المعرفية الجوانب من مجموعة
  .)Hewstone, Antony & Wolfgang, 1997(به  المحيطة والموضوعات

ه تجاهويعرف اال ا بأن ذه الدراسة إجرائي ي في ھ تعلم اإللكترون ي يحصل  نحو ال الدرجة الت
  .والمعّد خصيصاً لھذه الغاية تجاهعلى فقرات مقياس االجراء إجابته المعلم /عليھا الطالب

  محددات الدراسة 
  :اآلتيالدراسة، كان أھمھا  ھذه نتائج تعميم إمكانية من تحد التي العوامل من عدد ھناك

ي  - ين ف ى المعلم ع والعاشر وعل امن والتاس ة صفوف الث ى طلب ة عل ة الدراس اقتصرت عين
ة  دالمدارس الحكومية التابعة لمديرية تربي ام الدراسي  إرب اني من الع ة في الفصل الث الثاني

2012/2013.  

 .صالحية فقرات المقياس المستخدم، ومالءمته، وصدق محتواه وثباته -

 الدراسات السابقة
ً  الجزء ھذا تضمني  تسلسلھا حسب مرتبة لكترونياإل التعلم لتواتن التي للدراسات عرضا
   :األحدث إلى األقدم من الزمني

 التعلُّم منظومة استخدام واقع عن الكشف إلى ھدفت دراسة) 2008( الدھون أجرى
 ستبانةا تطوير تمّ  الدراسة أھداف ولتحقيق ،األردن في المعلمين نظر وجھة من اإللكتروني

 التعلُّم منظومة أدوات توافر درجة تقيس مجاالت أربعة على موزعة فقرة) 62( من تكونت
 والفائدة واستخدامھا، اإللكتروني التعلُّم منظومة مھارات امتالك ودرجة واستخدامھا، اإللكتروني

) 545( من تكونت عينة على األداة وطبقت استخدامھا، من تحدُّ  التي والعوائق استخدامھا من
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 ً  إربد تربية لمديريتي التابعة الحكومية المدارس في األساسية المرحلة معلمي من ومعلمة معلما
 قبل من اإللكتروني التعلُّم منظومة أدوات استخدام أن النتائج أشارت. الكورة ولواء لىواأل

 كان ترونياإللك التعلُّم منظومة لمھارات المعلمين امتالك وأن متدنية، بدرجة كان المعلمين
 معيقات لدرجة بالنسبة اأمّ  .متدنية بدرجة كان المھارات لھذه استخدامھم وأن متوسطة، بدرجة
 وكشفت ،عالية بدرجة توفرھا عن الدراسة نتائج كشفت فقد اإللكتروني، التعلُّم منظومة استخدام
 .سالتدري في والخبرة الجنس من كل لمتغير تعزى دالّة فروق وجود عدم عن النتائج

ان  أّما د  (Al-Doub, Goodwin,& Al-Hunaiyyan, 2008)الدب وقودوين والھني فق
يم تجاھاھدفت إلى الكشف عن قاموا بدراسة  ي في مؤسسات التعل ات الطلبة نحو التعلم اإللكترون

ة . في الكويت العالي ة من كلي ى عين تبانة عل ال في  إدارةولتحقيق ھدف الدراسة طبقت اس األعم
ل وعددھم القطاع الحك ي من قب ة، ) 146(ومي والذين لم يستخدموا التعلم اإللكترون طالب وطالب

يج في القطاع الخاص وعددھم  ة الخل ا في جامع وم والتكنولوجي ة العل وكذلك على عينة من طلب
انوا الحكومي والخاص  ينتين من القطاعنالعيأفراد أشارت النتائج أن كال . طالب وطالبة) 85( ك

تخ ين الس ي متحمس تعلم اإللكترون تدام ال ةتجاھا وكان وه اتھم إيجابي فت ، ونح ذلك كش ائج ك نت
ي تجاھافروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في عن الدراسة  تعلم اإللكترون اتھم نحو ال

  .  واستخدامه في كال القطاعين العام والخاص ولصالح اإلناث

ات معلمي وطلبة تجاھاالكشف عن ى إلبدراسة ھدفت  )2010( وقام الشناق وبني دومي
وتكونت عينة . الصف األول ثانوي العلمي في األردن نحو استخدام التعلم االلكتروني في العلوم

ً ومعلمة من الذين يدرسوا مادة الفيزياء المحوسبة للصف األول الثانوي ) 28(الدراسة من  معلما
ً موزعين على خمس مجموعات في ثال) 118(العلمي، و ث مدارس ثانوية للذكور في طالبا

اإلنترنت، القرص المدمج، (محافظة الكرك، منھا أربع مجموعات تجريبية تعلمت من خالل 
ومجموعة ضابطة تعلمت ) اإلنترنت مع القرص المدمج، المعلم مع جھاز عرض البيانات

التعلم  ات إيجابية لدى المعلمين نحوتجاھاوكشفت نتائج الدراسة عن . بالطريقة االعتيادية
نحو ھم اتتجاھافقد اظھرت النتائج عدم وجود أثر لطريقة التعلم على  اإللكتروني، أّما الطلبة

اتھم نحو تعلم الفيزياء تجاھاطرائق التعلم االلكتروني لم تحسن من  نّ أو ،التعلم االكتروني
 ً لطلبة اثناء وقد عزا الباحثان ھذه النتيجة إلى المشكالت العديدة التي واجھھا ا. الكترونيا

مادة الكامنة في تعلم صعوبة الضافة الى إ، استخدامھم الوسائط اإللكترونية في تعلم مادة الفيزياء
  .نفسھا الفيزياء

د قامت ب) 2010(الكردي  أّما ىھدفت دراسة فق ة  إل دارس معرف ديري الم ق م درجة تطبي
ي  ة ف ية والثانوي امج الحاسوبي  األردناألساس رات، وعال Eduwave)(للبرن بعض المتغي ا ب قتھ

ة تكونت من بِّ فقرة، وطُ ) 34(من تكونت رت استبانة وِّ ولتحقيق أھداف الدراسة، طُ  ى عين قت عل
رش) 105( ة ج ي محافظ ة ف ية والثانوي دارس األساس ي الم ديرة ف دير وم لت و .م ائج توص نت

ة  ىالدراس ان إل ة جرش ك ي محافظ ة ف ية والثانوي دارس األساس ديري الم تخدام م ة  أن اس بدرج
ة إحصائية تعزى  روق ذات دالل ائج عدم وجود ف ا أظھرت النت ة نظرھم، كم متوسطة من وجھ

  .ومستوى المدرسة ،الجنس، ومستويات الخبرة اإلدارية، والمؤھل العلمي كل من لمتغير
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ة عمان تربية ومعلمات معلمي استخدام واقع) 2010( العتال وتقّصت ة الثاني تعلم لمنظوم  ال
رت  الدراسة أھداف ولتحقيق ،نحوھا اتھمتجاھاو Eduwave)(االلكتروني  وِّ تبانةطُ قت وطبِّ  اس

 عمان تربية لمديرية التابعة المدارس في العاملين من ومعلمة معلًما )459(من  تكونت عينةعلى 
ائج وبينت .بسيطة عشوائية بطريقة اختيارھم تّم  ،الثانية  معلمي استخدام درجة أن الدراسة نت

ة الثانية عمان تربية ومعلمات تعلم لمنظوم ي ال رز وأنّ  متوسطة، كانت اإللكترون  ستخداماتا أب
ة تعلم منظوم ي ال ّل ب اإللكترون ى ورصدھا العالمات إدخالتمث ى ، بإضافةالشبكة عل ة إل  عملي
ع ديل ،الطالب ترفي م الشخصية المعلومات وتع ة ،لھ ّل بعمليّ ا استخداماً تمث  مع التواصل وأقلھ

اءوأو الطالب ورھم لي ر أم د عب ي، البري ا اإللكترون ائج أظھرت كم ةإتجاھ وجود النت  ات ايجابي
 .اإللكتروني التعلم منظومة استخدام نحو متوسطةبدرجة 

دة  وھدفت دراسة ى) 2010(حوام ة أعضاء اتتجاھا عن الكشف إل يّة الھيئ  في التدريس
ة من الجامعيّ  التدريس في اإللكترونيّ  التعلّم استخدام نحو البلقاء التطبيقيّة جامعة  نظرھم، وجھ
تعلم الحاسوب مجال في التدريبيّة الدورات على أثر الحصول وتعّرف ّي، وال ر اإللكترون  ومتغي

ق .اتتجاھاإل ھذه في التدريس في الخبرة سنوات الجنس، ومتغير ك ولتحقي مّ  ذل ق ت اس تطبي  مقي
 الجامعيّة إربد كلية في التدريسيّة يئةالھ أعضاء من عضواً  )81( من مكونة عينة علىات تجاھلال

يّ  التعلّم استخدام نحو الھيئة التدريسيّة أعضاء اتتجاھا أن الدِّراسة نتائج وبيّنت.  كانت اإللكترون
يّة أعضاء اتتجاھا في إحصائيّة داللة ذات فروق عن النتائج كشفت كما إيجابيّة، ة التدريس  الھيئ

 الحاسوب مجال في التدريبيّة الدوراتحضور  متغير ألثر عزىت اإللكترونيّ  التعلّم استخدام نحو
ائج أظھرت ، في حينفأكثر تدريبية ثالث دورات" حضروا من ولصالح اإللكترونّي، والتعلم  النت

يّة الھيئة ات أعضاءتجاھا في إحصائيّة داللة ذات فروقعدم وجود  تعلّم استخدام نحو التدريس  ال
  .التدريس في سنوات الخبرةو الجنس، :كل منمتغير  ألثر تعزى اإللكترونيّ 

ام  ين وق ة ) 2010(حس دفت بدراس ىھ ى  إل رف عل دريس تجاھاالتع ة الت اء ھيئ ات أعض
ي  تعلم االلكترون ام إدارة ال تخدام نظ و اس عودية نح ات الس ور(بالجامع داف . )جس ق أھ ولتحقي

رت الدراسة،  ة من طُوِّ رة، وطبقِّ) 34(استبانة مكون ة فق ى عين دريس ت عل ة الت من أعضاء ھيئ
ددھا  عود)40(ع ك س ة المل ي جامع حية ف ة والص انية والعلمي ات اإلنس ى الكلي ة عل  .، وموزع

ىوأشارت النتائج  تعلم تجاھاوجود  إل دريس نحو نظام إدارة ال ة الت دى أعضاء ھيئ ة ل ات إيجابي
ل استخدامه بشكٍل كافٍ  ي جسور، رغم عدم تفعي د من الم االلكترون ة نتيجة العدي ات المادي عوق

، وأظھرت عينة الدراسة كذلك مدى حاجاتھم للتدريب على استخدام النظام واالدارية والشخصية
ائج  ىوخاصة إدارة محتوى التعلم ومشاركة الملفات والمنتديات وبنك األسئلة، كما أشارت النت  إل

ة ات نحو استخدام النظام بين أعضاء ھيئة التتجاھفي االدالّة عدم وجود فروق  دريس تعزى للكلي
  .)إنسانية، وعلمية، وصحية(

ىدراسة في تايوان ھدفت  (Liaw & Huang, 2011)ليو وھانج  وأجرى الكشف عن  إل
ه، والكشفتجاھا ي واستخدامھم ل ا ات طلبة اإلدارة المعلوماتية نحو التعلم اإللكترون ان إ عم ذا ك

اك  ي ھن روق ف زى تجاھاف راتلاتھم تع ن متغي ل م نس، وا :ك رات الج وبيةلخب اءة الحاس ، والكف
ق ولتحقق  .الذاتية، والدافعية ّم تطبي ك ت ة بلغت ذل ى عين تبانة عل نھم ) 424(اس ة، م طالب وطالب
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ور و) 191( اث) 233(ذك ائج . إن ارت النت ىوأش تعلم تجاھاأن  إل ات نحو ال ات الطالب والطالب
ام كانت  ة بدرجة إاإللكتروني بشكل ع روقيجابي اك ف ة، وأن ھن ة إحصائية في  مرتفع ذات دالل

ذكور، وتجاھا ر الجنس ولصالح ال ى أاتھم تعزى لمتغي رات  أنَّ كدت الدراسة عل  الحاسوبيةالخب
ئ   مھي متنب اءة ب مھ ي، وأن الكف تعلم اإللكترون و ال ة نح تعلم والدافعي ة للم اءة الذاتي ن الكف ل م ك

  .  لم اإللكترونيلسلوك المتعلم في استخدام التع مھمالذاتية والدافعية ھي متنبئ 
 & ,Egbo, Ifeanacho, Okoyeuzu)( إقبو وفيناجو وأكويزو وأدوومر وھدفت دراسة

Onwumere, 2011 (ي تجاھافھم وقياس إدراكات و إلى تعلم اإللكترون ة ال ات الطلبة نحو فعالي
ق أھداف الدراسة  ّم تطوير واستخدامه في عميلة التعليم والتعلم، ولتحقي تبانة ت ااس ى  وتطبيقھ عل

طالباً وطالبة من جامعة نيجيريا على شبكة اإلنترنت، ممن درسوا ) 415(عينة من الطلبة بلغت 
ارات  ھذا المساق لوايتنو ،مساقا على اإلنترنت تطرحه كلية اإلدارة واألعمال ات واالختب الواجب

ائج . القصيرة والمنتديات والمحاضرات ىوأشارت النت ة  إل دواأن معظم الطلب ة أ أك استخدام ھمي
ه تجاھاالحاسوب قبل تبني التعلم اإللكتروني، وأن  ة، وأن ي كانت إيجابي تعلم اإللكترون اتھم نحو ال

ي  اث ف ذكور واإلن ين ال ة إحصائياً ب روق دال د ف ا تجاھاال توج ي، كم تعلم اإللكترون و ال اتھم نح
ائج  ارت النت ىأش يإأن  إل تعلم اإللكترون ات ال ة لمكون ة الدراس راد عين ة  دراك اف اء بدرج ج

  .   متوسطة
درجة استخدام معلمي الصفوف  بدراسة ھدفت إلى الكشف عن) 2011(وقام البشير ورشيد 

، وعن المتغيرات Eduwave)(الثالثة األولى للمناھج المحوسبة وفق منظومة التعلُّم اإللكتروني 
تخدام ة االس ي درج ؤثر ف د ت ي ق ة . الت ة الدراس ن معلمي الصف) 201(وبلغت عين ة م وف الثالث

ثالث . األولى في المدارس االستكشافية في عمان وأظھرت النتائج أنَّ استخدام معلمي الصفوف ال
فت  ـا كش طة، كم ة متوس ان بدرج ي ك تعلُّم اإللكترون ة ال ق منظوم بة وف اھج المحوس ى للمن األول

دريس ولصالح الم رة في الت ين ذوي النتائج عن وجـود فروق دالّة تعزى لمتغير سـنوات الخب علم
رة  رة األ) 10(الخب ل ذوي الخب اكثر مقاب نوات ف ر س ر لمتغي ذلك كشفت عن أث ك، وك ن ذل ل م ق

م تكشف )ICDL(التدرب على استخدام الحاسوب ولصالح الحاصلين على الرخصة الدولية  ، ول
  . النتائج عن أثر لجنس المعلم أو لمؤھله العلمي

دان وھدفت دراسة  ال وانان ى تقصي  (Gopal & Anandan, 2013)جوب ات تجاھاال
ة  اطلب ي،  الدراسات العلي تعلم اإللكترون د نحو ال ي الھن ة والخاصة ف ة الحكومي ات التربي ي كلي ف

ي اتھمتجاھا فيھناك فروق دالة كان  إذاومعرفة  رات كل من نحو التعلم االلكترون  :تعزى لمتغي
تبانة تكونت من ولتحقيق ھدف الدراسة ت .العلميةالجنس، والتخصص، والمؤھالت  ّم تطوير اس

رة، ) 50( ن فق ة م ة مكون ى عين ت عل ة) 360(وطبق ب وطالب ائج . طال ارت النت ىوأش أن  إل
نس، تجاھا ن الج ل م ر دال لك د أث ه ال يوج طة، وأن ي متوس تعلم اإللكترون و ال ة نح ات الطلب

بات الطلبة تعزى تجاھاوالمؤھل، في حين كانت ھناك فروق دالة في  لصالح ، ولتخصص الطال
  .التخصصات العلمية مقارنة مع التخصصات األدبية
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ي سواء من حيث  التعلم اإللكترون يالحظ من الدراسات التي تم عرضھا أن جميعھا تتعلق ب
ه ة مھارات ه، أو معرف وه، أو معيقات ة نح راد العين ات أف تخدامه، أو اتجاھ ة اس ق . درج ا يتعل وفيم

ت معلمي مرحلة أساسية، وبعضھا معلمي الصفوف بعينة الدراسة نجد أن بعض الدراسات تناول
ة الصف األول  ي طلب ھا معلم ل، وبعض ف المراح ن مختل ين م ھا معلم ى، وبعض ة األول الثالث
ة،  ة جامع الثانوي، وبعضھا مدراء مدارس، وبعضھا أعضاء ھيئة تدريس جامعي، وبعضھا طلب

ث ة، حي ة في العين ة  وبھذا تختلف ھذه الدراسات عن الدراسة الحالي ة طلب تناولت الدراسة الحالي
ة، )طلبة المرحلة األساسية العليا ومعلميھم( في آن واحد ومعلمين ى  وھذه الفئة من الطلب در عل أق

 .استخدام وفھم التعلم اإللكتروني من الطلبة الصغار الذين تناولتھم بعض الدراسات

ر المؤھل إن أھم ما يميز ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة ذكرھا ھو محاو ار أث ا اختب لتھ
اتھم نحو  ي اتجاھ ة ف ام للطلب دل الع ر الصف الدراسي والمع ين وتخصصھم، وأث العلمي للمعلم
ق  يھم، حيث أن التواف ة واتجاھات معلم ين اتجاھات الطلب روق ب ار الف ي، واختب تعلم اإللكترون ال

  . اإليجابي بينھما له أثر كبير في عملية التعليم والتعلم

  جراءاتالطريقة واال
فيما يلي وصف مفصل لمجتمع الدراسة وعينتھا، واجراءات بناء أداة الدراسة والتاكد من 

  . صدقھا وثباتھا، واجراءات الدراسة، والمعالجات االحصائية المستخدمة

 وعينتھا الدراسة مجتمع
ة مديريلحكومية في تكون مجتمع الدراسة من معلمي المرحلة األساسية العليا في المدارس ا

الفصل بداية في  صفوف الثامن والتاسع والعاشر في ھذه المرحلة، وطلبة الثانية إربدتربية 
أّما عينة الدراسة فتّم اختيار مدارسھا من مجتمع  .2012/2013من العام الدراسي  الثاني

ً ومعلمة،) 139( وبلغ عدد أفرادھاالدراسة بالطريقة العشوائية،  ً وطالبة) 359(و معلما . طالبا
ً  انيوضح) 2(، )1(ن والجدوال   .لمتغيرات الدراسة توزيع ھذه العينة وفقا

ً لمتغيرات  ):1(جدول  الجنس، وسنوات الخبرة، توزيع أفراد عينة الدراسة من المعلمين وفقا
  .والمؤھل العلمي، والتخصص، ودورات التعلم اإللكتروني

 المئوية النسبة رارـالتك المتغيرات مستويات  المعلمالمتعلقة ب متغيراتال

  %58.3 81 ذكر الجنس
  %41.7 58 أنثى

 الخبرة سنوات
 %20.9 29 سنوات 5أقل من 

 %28.8 40 سنوات 10 إلى 5من 
 %50.4 70 سنوات 10أكثر من 



 ......" في اإللكتروني التعلم نحو والمعلمين الطلبة اتجاھات" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 184

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015 ،)2( 29 المجلد) االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )1(تابع جدول رقم ... 

 المئوية النسبة رارـالتك المتغيرات مستويات  بالمعلم المتعلقة المتغيرات

 العلمي المؤھل
 %63.3 88 فأقل الوريوسبك

 %20.9 29 عالي دبلوم
 %15.8 22 ماجستير فأكثر

 %43.9 61 مواد علمية التخصص
 %56.1 78 مواد أدبية

 %16.5 23دورات غير الحاصلين علىاإللكترونيالتعلم دورات
 %83.5 116 دوراتالحاصلين على 

 %100.0 139 الكلي

ً لمتغيرات الجنس، والصف الدراسي، توزيع أفراد عينة الد): 2(جدول  راسة من الطلبة وفقا
  .والمعدل العام

 المئوية النسبة التكرار اتالمتغير مستويات  الطالبالمتعلقة ب متغيراتال

 39.5% 166 ذكر الجنس
 60.5% 254  أنثى

 الصف
 32.6% 137 ثامن
 28.1% 118 تاسع
 39.3 165 عاشر

 العام المعدل

 6.9% 29 مقبول
 12.4% 52 جيد

 42.6% 179 جيد جداً
 38.1% 160 ممتاز

 100.0% 420 الكلي

 الدراسة أداة
الرجوع ةالدراس أداة إعداد تمّ  ى ب ق السابق األدب إل اهباإل المتعل تعلم نحو تج ي  ال االلكترون

)Shrigley& Koballa, 1984; ون،   ؛ ي،  1988زيت ة،  1989؛ الخليل ؛  2005؛ الخطايب
مّ حيث  ،); Mehra & Omidian, 2012 2010دومي، ي بنشناق و ى العمل ت  أداة تطوير عل
أصبحت بصورتھا و، ليكرت مقياس بتدريج رباعي على فقرة) 27( من ليةواأل بصورتھا تكونت

  ).1(فقرة، كما ھي في الملحق ) 20(النھائية مكونة من 



  185ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ آمال ملكاوي، وأخرون

 2015 ،)2( 29 المجلد) االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  األداةصدق 
وى  ى  األداةعرضت , األداةللتحقق من صدق محت يندد من الععل رة  محكم من ذوي الخب

في جامعة اليرموك، ومجموعة  في المناھج وأساليب التدريسوفي تقنيات التعليم، واالختصاص 
ين  رفين والمعلم ن المش يم يم ف ة والتعل رات األداة، وزارة التربي ى فق اتھم عل داء مالحظ ن  إلب م

ةحيث الصياغة اللغوية، ومدى  رات  مالئم اس  األداةفق اهلقي ي، إتج تعلم اإللكترون ة نحو ال  الطلب
وى األداة ديالت لمحت د . واقتراح ما يرونه مالئماً من تع ّم األوق خذ بمالحظاتھم وعدلت بعض ت

   .فقرة) 20(ليبقى منھا وحذفت سبع فقرات  الفقرات

مّ ول اء؛ ت ة من  لتحقق من صدق البن ة استطالعية مؤلف ى عين ق أداة الدراسة عل ) 50(تطبي
 ً ين  تمعامال تبحسلكلٍّ منھما، حيث  )25(بواقع  معلماً وطالبا اط ب ى االرتب ة عل استجابات العين

اس على ال العينةستجابات الدرجة الكلية الوبين  من فقرات المقياس فقرةكل  ل،مقي ا  كك ك كم وذل
  .)3(في الجدول 

الدرجة  قيم معامالت االرتباط بين استجابات العينة االستطالعية على كل فقرة وبين ):3( دولج
  .والمعلمين نحو التعلم اإللكترونيات الطلبة تجاھالكلية الستجاباتھم على المقياس الكلي ال

 رقم
 الفقرة

 إتجاه
 معامل اإللكتروني ات نحو التعلمتجاھاال مقياس فقرات مضمون الفقرة

 االرتباط
 الداللة

 اإلحصائية

ي تعلملل أنَّ أرى  1 ة  اإللكترون ي العمليّ دة ف د عدي فوائ
 0.000 0.52 التعليميّة 

ى يسھّل التعلم  2 ي عل ة إنجاز اإللكترون اتھم  الطلب واجب
 0.000 0.60 )مثل كتابة االبحاث والتقارير والمقاالت(المدرسية 

ة   3 ارات تعلميّ ة مھ ي الطلب تعلم اإللكترون ب ال يكس
 0.000 0.64 مختلفة

 0.000 0.65 الوقت والجھد اإللكترونياستخدام التعلم  يوفر  4

ى المعلومات  يساعد التعلم  5 اإللكتروني في الوصول ال
 0.000 0.67  .في جميع مجاالت المعرفة المختلفة

ة  تحصيل تحسين في اإللكتروني التعلم يساعد  6  الطلب
 0.000 0.67 األكاديمي

ي التعلم استخدام ضرورة أرى  7  مختلف في اإللكترون
 0.000 0.61 الدراسية المواد

ة  اإللكتروني يبطيء التعلم لبةسا 8 ة التعليمي نظراً (من العملي
 0.000 0.37 ).ء سرعة االنترنتلكثرة وجود األعطال أو بط

ل سالبة 9 تعلم يقل ي ال ن اإللكترون ة دور  م مأھمي ي  المعل ف
 0.000 0.25  العملية التعليمية
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 )3(تابع جدول ... 
 رقم
 الفقرة

 إتجاه
 معامل اإللكتروني التجاھات نحو التعلما مقياس فقرات مضمون الفقرة

 االرتباط
 الداللة

 اإلحصائية

العمل اليدوي لدى  مھارات من اإللكتروني التعلم يقلل سالبة 10
 0.000 0.21 الطلبة

جع  11 تعلم يش ي ال تعلم اإللكترون ى ال ذاتي عل ى  ال وعل
 0.000 0.41 ديمومته

 0.000 0.57 ونياإللكتر التعلم أشعر بالمتعة وأنا استخدم  12
 0.000 0.44 للتعليم االقتصادية التكلفة من اإللكتروني التعلم يقلل  13

رةشأن  من اإللكتروني التعلم يقلل سالبة 14 في  المباشرة  الخب
 0.001 0.22 التعليمية العملية

 0.006 0.32 يقلل التعلم اإللكتروني من شأن الكتاب المقرر سالبة 15

ي  16 تعلم ينم يا ال ا إللكترون ر العلي درات التفكي دى ق  ل
 0.000 0.64 علمينتالم

 0.000 0.67 يساعد التعلم اإللكتروني في تحسين جودة التعليم  17

تعلم يساعد  18 ي ال ين في اإللكترون م  تطوير المعلم أدائھ
 0.000 0.61 المھني

ب  19 تعلم يلع ي ال وير يف دوراً اإللكترون اھج تط  المن
ً  التعليمية  0.000 0.62 .للتطورات المستقبلية وفقا

ة التواصل اإللكتروني التعلم يسھل   20  التعلمي من عملي
 0.000 0.61 .التعليمي

ة  مع فقراتال ارتباط معامالت قيم أنَّ  )3( الجدول من يالحظ الدرجة الكلية الستجابات العين
تعلم نحو والمعلمين الطلبة اتتجاھعلى المقياس الكلي ال ياإللكت ال د رون ين حتواتر ق -0.21( ب

تمثّل معيار لقبول أو حذف الفقرة وھي مقبولة ألغراض الدراسة، وفق ما تّم اعتماده من  ،)0.67
عودة، ) (0.2(ليه ومع المقياس ككل عن إمع المجال الذي تنتمي  الفقرة معامل ارتباط بأن ال يقلّ 

  . ، وبناًء على ذلك لم يحذف أي من فقرات المقياس)2010

  األداةبات ث
 :ھما بطريقتين، المقياس ثبات من التأكد تم

اق  .1 داخلي االتس م :ال اب ت ل حس ات معام اق ثب داخلي االتس ة ال اخ بطريق  كرونب
  .)0.92( قيمته بلغت حيث لواأل التطبيق درجات من) Cronbach’s Alphaألفا
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ات  .2 ادة ثب اس، من خالل تطبيق :باإلع ادة للمقي ات اإلع د من ثب م التأك ى ت ة عل رة الثاني ه للم
اط  العينة االستطالعية سالفة الذكر، بفاصل زمني مقداره اسبوعين، وتم حساب معامل ارتب

  ).0.85(بيرسون، حيث بلغت قيمته 

  المقياس تصحيح
 وأعطيت" بشدة موافق" :فقرة رباعية التدريج عشرين بصورته النھائية من المقياس تكون

ات،) 4( ي درج ك ويل ق" ذل توأع" مواف ات،) 3( طي مّ  درج ق ال" ث ت" أواف ان، وأعطي  درجت
ى اً اعتماد معيار وتمّ .  واحدة درجة وأعطي" بشدة اوافق ال" التدريج وأدناھا ام عل  إلطالق األحك

ة استخدام نحو والمعلمين الطلبة اتتجاھا ي منظوم تعلم االلكترون فاإل ال ع  ديووي مكون من أرب
رة، إيج: (ت ھيمستويا ابي بدرجة متوسطة، سلبي بدرجة متوسطة، سلبي ايجابي بدرجة كبي

رةإات بانھا تجاھاال توصف؛ إذ )بدرجة كبيرة ان إذا يجابية بدرجة كبي دير المشارك متوسط ك  تق
رة ى الفت ة ،]4.0-3.25[ ينتمي ال ة وايجابي ان اذا متوسطة بدرج رة  المتوسط ك ى الفت ي ال  ينتم

ا اتتجاھاال وتوصف]. 2.50-3.24[ لبية بانھ ةبد س ان اذا متوسطة رج ى  المتوسط ك ينتمي ال
رة لبية ،]2.49-1.75[ الفت ة وس رة بدرج ان اذا كبي رة المتوسط ك ى الفت ي ال ]. 1.74-1.0[ ينتم

ى يحصل من كل وباختصار ل درجة عل اه ذو يكون) 2.49( أو تساوي أق لبي، إتج  من وكل س
ى يحصل ة عل ر عالم اوي أو أكب ون) 2.50( تس اه ذو يك ابي إتج تخدمو. إيج ذا اس  التصنيف ھ
  .البيانات تحليل نتائج على األحكام إلطالق كمعيار

  منھجية الدراسة
نھج  ذه الدراسة الم ق المسحي استخدم في ھ ا يتعل ع الحالي فيم ذي يصف الواق الوصفي ال

ة تجاھاب ة تربي ين في مديري ة والمعلم دات الطلب ة في الفصل األ إرب ام الدراسي والثاني ل من الع
2012/2013.  

  إجراءات الدراسة
  :باإلجراءات اآلتية تّم القياملتحقيق أھداف الدراسة 

ك أعدت أداة الدراسة والمتمثلة بمقياس اال − ّم توضيح ذل تجاھات نحو التعلم اإللكتروني كما ت
 ً   . سابقا

  .تّم التحقق من صدق األداة وثباتھا −
مّ  إربدحدد مجتمع الدراسة بمديرية تربية  − ة العشوائيةاختيرت الع الثانية، ث ه بالطريق ة من  ين

 .لشعب الصفية في المدارس لصفوف الثامن والتاسع والعاشرول لكل من المعلمين العنقودية
 .2012/2013ل من العام الدراسي وطبقت أداة الدراسة على عينتھا في الفصل األ −
ّم تفر − ا ت ات وادخالھ غ البيان وب ي ي الحاس مَّ ف ا  ث ا وتحليلھ اممعالجتھ تخدام برن رزم باس ج ال

 .وصوالً الى نتائج الدراسة SPSS اإلحصائية للعلوم اإلنسانية
 .مناقشة النتائج ثّم تقديم التوصيات في ضوء ما تّم الوصول اليه من نتائج −



 ......" في اإللكتروني التعلم نحو والمعلمين الطلبة اتجاھات" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 188

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015 ،)2( 29 المجلد) االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

  المعالجة اإلحصائية
كل من الطلبة والمعلمين  المعيارية الستجابات واالنحرافات الحسابية المتوسطات تّم حساب

اين  .ككل األداةلفقرة، ومتغيرات الدراسة، وا: مستوى كل منعلى  ل التب ار تحلي كما استخدم اختب
اين الخماسي،الثالثي ار  ، واختبار تحليل التب في ،)ت(واختب ار ش ات  )Scheffe( هيواختب للمقارن
  . البعدية

 الدراسة ومناقشتھا نتائج

  لوالنتائج المتعلقة بالسؤال األ: الً أو
ذا السؤال  ذي لإلجابة عن ھ ا " :نصهال تعلُّمتجاھام ين نحو ال ي ات المعلم ّم ، "؟اإللكترون ت

ة حساب ة الستجابات معلمي عين ات المعياري ى كل  المتوسطات الحسابية واالنحراف الدراسة عل
ي اس الكل ى المقي اس، وعل رات المقي ً ب، ورتفقرة من فق ا رات ترتيب ً  ت الفق ا ً  تنازلي ا  ساطھاوأل وفق

  ).4( ولدفي الجھو مبين كما  الحسابية

الستجابات المعلمين على كل فقرة من  المعيارية واالنحرافات الحسابيةالمتوسطات ): 4(جدول 
  .المقياس ككل ىوعل االلكترونينحو التعلم  اتتجاھالفقرات مقياس ا

 رقم الرتبة
 الفقرة

 إتجاه
 الفقرة

 اتتجاھا مقياس فقرات مضمون
 اإللكتروني التعلم نحو المعلمين

 المتوسط
 بيالحسا

 االنحراف
 تجاهاإل المعياري

ي التعلم يكسب  3 1 ة اإللكترون  الطلب
  إيجابي 0.70 3.277 مختلفة تعلميّة مھارات

  مرتفع

2 1  
فوائد  اإللكتروني للتعلم أنَّ أرى

عديدة في العمليّة التعليميّة 
 التعلميّة

3.124 0.62   

ي يوفر استخدام التعلم  4 3  اإللكترون
 0.67 3.197  الوقت والجھد 

  إيجابي

4 2  

تعلم ھّل ال ى يس ي عل  اإللكترون
واجباتھم المدرسية  الطلبة إنجاز

ارير ( اث والتق ة االبح ل كتاب مث
  ) والمقاالت

3.087 0.65 

5 19  
تعلم اعد ال ي يس ي  اإللكترون ف

ى أحدث المعلومات  الوصول ال
  .في مجاالت المعرفة المختلفة

3.014 0.73 

6 18  
اعد تعلم يس ياإل ال  لكترون

ي ين ف وير المعلم م  تط أدائھ
  المھني

3.008 0.64 
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 )4(تابع جدول رقم ... 

 رقم الرتبة
 الفقرة

 إتجاه
 الفقرة

 اتجاھات مقياس فقرات مضمون
 اإللكتروني التعلم نحو المعلمين

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 تجاهاإل المعياري

7 20   
ھل تعلم يس ي ال ن  اإللكترون م

ل ا ة التواص يعملي  لتعلم
  .التعليمي

3.007 0.69 

 

اعد  17 8 تعلم يس ي ال ي اإللكترون  ف
 0.70 3.000 التعليم جودة تحسين

9 5  
ب تعلم يلع ي ال  دوراً  اإللكترون
ي وير ف اھج تط ة المن  التعليمي

  .وفقاً للتطورات المستقبلية
2.993 0.75 

10 6  
اعد تعلم يس ي ال ي اإللكترون  ف

ين ة تحس يل الطلب  تحص
  األكاديمي

2.985 0.72 

تعلم أشعر بالمتعة وأنا استخدم  16 11  ال
 0.70 2.926 اإللكتروني

 سالبة 9 12
ل تعلم يقل ي ال ن اإللكترون  م

م ة دور المعل ة  أھمي ي العملي ف
 التعليمية

2.861 0.87 

13 7  
رورة أرى تخدام ض تعلم اس  ال

ي ي اإللكترون ف ف واد مختل  الم
 الدراسية

2.832 0.85 

 سالبة 10 14
ل تعلم يقل ي ال ن اإللكترون  م

ارات دى  مھ دوي ل ل الي العم
  الطلبة

2.781 0.70 

جع  11 15 تعلم يش ي ال ى  اإللكترون عل
 0.80 2.732  وعلى ديمومته الذاتي التعلم

تعلم ينمي  12 16 ي ال درات  اإللكترون ق
 0.75 2.674 المتعلمين لدى التفكير العليا

 سالبة 8 17

تعل يء ال ي ميبط ن  اإللكترون م
ة  ة التعليمي رة (العملي راً لكث نظ

وجود األعطال أو بطيء سرعة 
  ).االنترنت

2.674 0.82 
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 )4(تابع جدول رقم ... 

 رقم الرتبة
 الفقرة

 إتجاه
 الفقرة

 اتجاھات مقياس فقرات مضمون
 اإللكتروني التعلم نحو المعلمين

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 تجاهاإل المعياري

ل  13 18 تعلم يقل ي ال ن اإللكترون  م
 0.81 2.592 للتعليم االقتصادية التكلفة

 
 سالبة 14 19

 شأن من اإللكتروني التعلم يقلل
رة رة الخب ي المباش ة  ف عملي
 التعليم

2.587 0.78 

 شأن من اإللكتروني التعلم يقلل سالبة 15 20
 سلبي 0.84 2.478 المقرر الكتاب

  جابيإي 0.43 2.891 الكلي للمقياس

ظ دول  يالح ن الج اس  أن ،)4(م ى مقي ين عل تجابات المعلم ام الس ابي الع ط الحس المتوس
دى، )2.89(قيمته  كانتنحو التعلم اإللكتروني  تجاهاال ى الم  ،)3.24-2.5( وھذه القيمة تنتمي ال
ابقاً، ھذا يشير و ه س ذه الدراسة والمشار الي ه في ھ ّم تبني ذي ت ام ال ّن أحسب معيار إطالق األحك
نتيجة لنتيجة مع اھذه وتتفق الدراسة في . ةإيجابيكانت المعلمين نحو التعلم اإللكتروني  اتتجاھا

ة تجاھاوالتي كشفت عن  )2010؛ العتال، 2010الشناق وبني دومي، (دراسة كل من  ات ايجابي
دة، (مع دراسة كل من كذلك اتفقت ستخدام التعلم االلكتروني، والدى المعلمين نحو  ؛ 2010حوام

ي ات إيجابيةتجاھاوالتي كشفت عن ) 2010حسين،  تعلم اإللكترون دى أعضاء  نحو استخدام ال ل
  .الجامعيھيئة التدريس 

الدراسة عينة المشاركين في جابة المعلمين إحسب ما أشارت الى ذلك  وتعزى ھذه النتيجة
كتساب ستخدميه على امفھو يساعد  ؛عديدةفي جوانب االلكتروني من فوائد ما يقدمه التعلم  إلى

من أعمالھم ومھامھم داء كثير أويوفر عليھم الوقت والجھد في  ،مختلفةمھارات تعلميّة تعليميّة 
مثل كتابة للوجبات التي يطلبونھا منھم؛  ھمفي إنجاز كذلك طلبتھميساعد دارية والتدريسية، واإل
معلومات في أحدث اللى إول لوصايساعدھم في بسرعة وبسھولة، و بحاث والتقارير والمقاالتاأل

لتعلم االلكتروني يساعدھم ذلك يرى المعلمون أّن الى إضافة إ .جميع مجاالت المعرفة المختلفة
كذلك وومع أولياء أمورھم ، ويسھل من عملية تواصلھم مع طلبتھم تطوير أدائھم المھنيفي 

 طلبتھمي في جعل كترونللى الدور الذي يلعبه التعلم اإلإإضافة  ،تواصل الطلبة فيما بينھم
ة الطلبة زيادة دافعي كبر األثر في أمما يكون له  تعلمھم،أثناء وعدم الملل يشعرون باالستمتاع 

 غنيةبيئة تعليمية وذلك من خالل ما يوفره التعلم االلكتروني للطلبة من لتعلم في ارغبتھم وزيادة 
يساعد التعلم االلكتروني كذلك و .اتهما يثير اھتمامه ويلبي رغباته وحاجمنھا فيأخذ كل متعلم 

بطرق المادة العلمية  تقديمتنويع طرق التدريس لتالئم الفروق الفردية حيث يمكن المعلمين في 
الذي  المتعلم ذو السمات المرئيةفھناك يتالئم وتعدد السمات الشخصية للمتعلمين؛ مختلفة بما 

وھكذا  ،المسموعة أو المقروءة الوسائطبه تناسالذي  وھناك السمعيّ  ،المرئية الوسائطتناسبه 
يؤدي كله سوھذا  ،يتيح للمعلم فرصة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبةفالتعليم اإللكتروني 
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سباب التي يمكن أن نفسر بھا األومن . لى تحسين جودة التعليم وتحسين مخرجاتهبالتأكيد إ
مية الدور الذي يلعبه التعلم ھم ألھإدراكعلمين لدى الملكتروني يجابية نحو التعلم اإلالات اتجاھاال
   .المتالحقة والمستمرة لمستقبليةتطورات البما يتالئم واتطوير المناھج التعليمية لكتروني في اإل

رات رة )4(ه يالحظ من الجدول فإنّ ؛أما على مستوى الفق ى) 3(، أن الفق  :والتي تنص عل
ارات كِسيُ " ة مھ ي الطلب تعلم اإللكترون ةب ال ة مختلف ط "تعلمي ى بمتوس ة األول اءت بالمرتب ، ج

ابي اوي  حس ع ضمن )3.27(يس ذا المتوسط يق دى وھ ير ، )4.0-3.25( الم ذا يش ى وھ اهإل  إتج
ذه الدراسةإيجابي مرتفع  ه ھ ذي تبنت ام ال ك حسب معيار إطالق األحك د يعزى ذل ى إدراك إ، وق ل

تعلم اإللتي تعود على  مستخدملمدى الفائدة ا الكافي المعلمين ارات تلكي ال ي من اكتساب لمھ رون
ة،  ة المختلف ة الحديث ائط التكنولوجي وب، والوس تخدام الحاس ارة اس ة؛ كمھ ة مختلف ة تعليميّ تعلميّ

ارة التقصي ع  ،ومھ ة، والتواصل م وير اللغ ارة تط ة، ومھ ث المختلف ات البح تخدام محرك واس
ديات خالل من خريناآل د الحوار منت ي والبري عو اإللكترون اعي التواصل مواق ارة االجتم ، ومھ

ة الصحيحة  ،التعلم الذاتي وحّب االستطالع ة العلمي ى المعلوم ع والحصول عل ة في جمي والحديث
  . ي مكانأي وقت وفي أفي مجاالت المعرفة 

ي من " :والتي تنص على) 15(أن الفقرة ) 4(كما يالحظ من الجدول  تعلم اإللكترون ل ال يقل
اس، وبمتوسط حسابي ق" شأن الكتاب المقرر رة في المقي ة األخي ذا )2.48(د جاءت بالمرتب ، وھ

ي نحو المعلمين  تجاها، وبالتالي يصنف )2.49-1.75(المدى ضمن المتوسط يقع  التعلم اإللكترون
ينعلى أنه سلبي، فيما يخّص ھذه الفقرة  ك بتمسك المعلم ة  وقد نستطيع تفسير ذل النظرة التقليدي ب

رر ب أّن الكتاللمنھج، و والمق ة، ھ ة التعلمي ة التعليمي ر  األصل في العملي ون بشكل كبي م متفق وھ
ه، وألنّ على  اب وأھميت ه أّن التعلم اإللكتروني يقلل من شأن الكت ا يقدم ي  م تعلم اإللكترون يس ال ل

اب،  وى الموجود بالكت د ال كل المحت ي ق تعلم اإللكترون ى أّن  ال الغرض، عالوة عل ي ب و ال يف فھ
ية،  طالبكل يتاح ل ه الدراس ذاكرة مادت اب ھو المرجع األساسي في البيت لم الي يبقى الكت وبالت

  .وجھة نظرھمللطالب حسب 

ددھا أّم اس، وع رات المقي ة فق ق ببقي ا يتعل ين ) 17(ا فيم طاتھا ب د تراوحت متوس رة، فق فق
ين نحو إيجابي للمع تجاها، الذي يمثل )3.24-2.5(، وجميعھا تقع في المدى )3.20(و) 2.59( لم

ع اتتجاھاأن وبشكل عام نستطيع القول ب، بدرجة متوسطة التعلم اإللكتروني ى جمي ين عل  المعلم
تثناء المقياس جاءت إيجابية بدرجة متوسطة، فقرات رة  باس ي جاءت ) 3(الفق نحو اتھم تجاھاالت

رة مضمونھا إ ة، والفق ة مرتفع ة بدرج اءت ) 15(يجابي ي ج اتھماالت ا تجاھ لبية بد نحوھ ة س رج
   .متوسطة نحوھا

ه يمكن تجاھونظراً لوجود ارتباط إيجابي بين اال ي واستخدامه، فإن تعلم اإللكترون ات نحو ال
ة  ذه الدراس ة ھ ول أن نتيج ع الق اً م ق جزئي دھون تتف ة ال ارت ) 2008(دراس ي أش ىالت أن  إل

ي  ا بدرجة متوسطة، وأن استخداالمعلمين يمتلكون أدوات ومھارات التعلم اإللكترون جاء مھم لھ
ة ا  .بدرجة متدني يدالبشير و(: كل من ةدراس تتفق مع نتيجةكم ؛ 2010، لكردي؛ ا2011، رش

ال ا  )2010، العت ارت جميعھ ي أش ىوالت ي  أنّ  إل تعلم اإللكترون ين لل تخدام المعلم ة اس درج
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نحو كتروني وبالرغم من كل االھتمام المنصب التعلم اإلأن  إلىاالتفاق  اھذ عزىيوقد . متوسطة
ي ددة الت ات المتع سبقت  تحسينه والتغلب على معيقاته ما زال يواجه العديد من التحديات والمعيق

  .يله واستخدامه على الوجه األمثلمكانية تفعشارة إليھا، والتي تحّد من إاإل

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانياً 
ذي نصهلإلجابة عن ھذا السؤال  روق " : ال ة ھل توجد ف ة دال د مستوى الدالل إحصائياً عن

(0.05=α)  ي تعزى ات المعلتجاھابين متوسطات تعلم االلكترون ين نحو ال رات كل منم : لمتغي
رة ،الجنس ة؟ ،التخصص ،المؤھل العلمي ،سنوات الخب تعلم اإللكتروني ّم حساب، " دورات ال  ت

طات  ابيةالمتوس ات المعيار الحس ةواالنحراف ة ي ي عين تجابات معلم اس الدر الس ى مقي ة عل اس
ي  اتتجاھالا ً الكل ا رات وفق نس لمتغي رة,  الج نوات الخب ي ،وس ل العلم  ،والتخصص ،والمؤھ

   .)5(في الجدول ھو مبين كما ودورات التعلم اإللكترونية، 

على مقياس  نمعلميالالستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): 5(جدول 
 ،والتخصص ،والمؤھل العلمي ،وسنوات الخبرة ،ت الجنسات الكلي وفقا لمتغيراتجاھالا

  .ودورات التعلم اإللكترونية

 المتوسط المتغيرات مستويات  المعلمبالمتعلقة  متغيراتال
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 0.41 2.814 ذكر الجنس
 0.43 2.999 أنثى

 الخبرة سنوات
 0.43 3.073 سنوات 5أقل من 

 0.42 2.928 سنوات 10 إلى 5من 
 0.41 2.795 سنوات 10أكثر من 

 العلمي المؤھل
 0.45 2.893 بكالوريوس فأقل

 0.39 2.806 دبلوم عالي
 0.37 2.997 ماجستير فأكثر

 0.44 3.040 مواد علمية التخصص
 0.38 2.775 مواد أدبية

 0.29 2.875 بدون دورات التعلم اإللكتروني دورات
 0.45 2.895 دورات

الستجابات المعلمين  ن المتوسطات الحسابيةيظاھريه بوجود فروق ) 5(من الجدول حظ يال
وللكشف  ،كل متغيراختالف مستويات  عن ناتجة ،لكترونياإلالتعلم نحو  اتتجاھالعلى مقياس ا
ة ذه  عن دالل روق ھ ة، الف مّ الظاھري راء ت اين الخماسي  إج ل التب دون (تحلي لب  اتتجاھال) تفاع

   ).6(في الجدول ھو مبين كما  المعلم،المتعلقة ب لمتغيراتلوفقا  لكترونياإلالتعلم  المعلمين نحو
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وفقا  لكترونياإلتعلم الالمعلمين نحو  اتتجاھالماسي نتائج تحليل التباين الخ): 6( جدول
  .بالمعلمالمتعلقة  لمتغيراتل

 مجموع التباين مصدر
 المربعات

 درجة
 الحرية

 مجموع متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 المحسوبة

 الداللة
اإلحصائية

 0.047 4.012 0.612 1 0.612 الجنس
 0.012 4.587 0.700 2 1.400 سنوات الخبرة
 0.401 0.920 0.140 2 0.281 المؤھل العلمي

 0.000 14.062 2.145 1 2.145 التخصص
دورات التعلم 
 0.457 0.557 0.085 1 0.085 اإللكتروني

   0.153 131 19.984 الخطأ
    138 25.249 الكلي

ح دول  يتض ن الج رق دال  )6(م ود ف ً وج ائيا توى  إحص د مس ةعن ين  (α=0.05) الدالل ب
ابيين  تعلم  اتتجاھالالمتوسطين الحس ين نحو ال يالمعلم ر الجنس لصالح  يعزى االلكترون لمتغي

اث ه  اإلن ذكورمقارن ك  ،بال زى ذل د يع ىوق ة وال إل اً باألنظم ر التزام ات أكث وانين أن المعلم ق
ي  تعلم اإللكترون تخدام ال ي اس ات اإلدارة ف زمن بتعليم الي يلت ين، وبالت ن المعلم ات م والتعليم

دريس ا وتوظيفه في الت ذا م ي، وھ تعلم االلكترون ا ال ى مزاي ّن فرصة التعرف عل يح لھ ذا يت ، وھ
ذه النتيجة مع تختلف  .يجعلھّن أكثر اقتناعاً بجدوى وفوائد استخدامه دراسة يجة نتالدراسة في ھ

ة أعضاء تجاھاتافي لم تكشف عن أثر  التي )2010(حوامدة  يّة الھيئ ة في التدريس اء  جامع البلق
  .يعزى لمتغير جنس المدرس الجامعيّ  التدريس في اإللكترونيّ  التعلّم استخدام نحو التطبيقيّة

   (α=0.05) الداللةعند مستوى  إحصائياوجود فرق دال  )6(من الجدول يتضحكما 
التخصص يعزى لمتغير  االلكترونيالمعلمين نحو التعلم  اتتجاھالمتوسطين الحسابيين الن بي

أن طلبة  إلىيعزى ذلك وقد  ،األدبيةتخصصات المقارنه ب العلميةلصالح التخصصات 
اكتساب مھارات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وأقدر علٮى التخصصات العلمية ھم أقدر على 

  وھذا ما يكون له أكبر من طلبة التخصصات األدبية، مي والتكنولوجي مسايرة التطور العل
أكثر  في العملية التعليمية التعلمية نحو استخدام التعلم اإللكتروني يجابيةإت اتجاھااألثر في توليد 

جوبال واناندان وتختلف ھذه النتيجة مع دراسة . التخصصات األدبية من ذويمن غيرھم 
(Gopal & Anandan, 2013) طلبة الدراسات تجاھات والتي كشفت عن فروق دالة في ا

تعزى لتخصص العليا في كليات التربية الحكومية والخاصة في الھند نحو التعلم اإللكتروني 
  .الطالب، ولصالح التخصصات العلمية مقارنة مع التخصصات األدبية
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د  إحصائيا وجود فروق دالة) 6( لك يتبين من الجدولكذ ةال مستوىعن في  (α=0.05) دالل
ر سنوات  االلكترونيالمعلمين نحو استخدام التعلم  اتتجاھا رةتعزى لمتغي ة الخب اه ، ولمعرف إتج

  :اآلتي) 7(لك كما في الجدول وذ ،البعديةه للمقارنات يفياختبار ش إجراء فقد تمّ الفروق،  ھذه

 االلكترونين نحو التعلم المعلمي اتتجاھال البعديةنتائج اختبار شفييه للمقارنات ): 7( جدول
  .الخبرةوفقا لمتغير سنوات 

 أكثر من  سنوات الخبرة
 سنوات 10

 إلى 5من 
 سنوات 10 

 5أقل من 
 سنوات

Scheffe 3.073 2.928 2.795المتوسط الحسابي 
    2.795 سنوات 10أكثر من 

   0.133 2.928 سنوات 10 إلى 5من 
  0.145 0.278 3.073 سنوات 5أقل من 

ة  هأن ،)7(من الجدول  ضحيت ين (α=0.05)توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الدالل ، ب
يتجاھالمتوسطات الحسابية ال تعلم االلكترون ر سنوات  ات المعلمين نحو استخدام ال تعزى لمتغي

ين والمعلمات الخبرة  رتھم عن لصالح المعلم د خب ذين ال تزي وزارة وال ين في ال  5(حديثي التعي
رتھم عن ارنه بزمالئھم مق )سنوات د  ).سنوات 10(الذين تزيد خب ذه النتيجة تعزىوق ى ھ أن  إل

ة المعلمين والمعلمات  رتھم عن خمس سنوات حديثي التخرج من الجامع يمتلكون الذين تقل خب
وبية  اراٍت حاس رمھ ت وأكث ي البي وب ف يم بالحاس ات التعل تخدام تقني ارس اس ن م م م ي ، وھ ف
ة  رالمدرسة والجامع ة أكث رة الطويل ين ذوي الخب اه . من المعلم ذه النتيجة في االتج د جاءت ھ لق

وم؛كاالھتمام بالت أنّ المتوقع؛ إذ نجد  د ي اً بع زداد ويتطور يوم ى استخدامھا ي درة عل  نولوجيا والق
ون ف أتي يك ل ي ل جي ايرةأك ي مس ة ف اً ورغب ر اھتمام وجي و كث ور التكنول ى أالتط درة عل ر ق كث

بقهمالحقة ھذه التطورا ذي س ل ال ة من الجي ا سبق نجد إضافة إ .ت السريعة والمتالحق ى م  ّن أل
ديھم المعلمين والمعلمات من ذوي الخبرة الطويلة  ة واالمسؤوليات من الأصبح ل ة العائلي جتماعي

  . االتعلم بواسطتھمن و بالوسائط التكنولوجية الحديثةمن اھتمامھم  ما يقللتزامات لواال

ال تتفق مع ھذه النتيجة  نّ أخرى، نجد السابقة مع نتائج الدراسات األ جةوعند مقارنة النتي
في درجة معيقات استخدام التعلم  دالّة فروق وجود عدم عن التي كشفت) 2008(نتيجة الدھون 

ّن ھذه ، ويمكن عزو ھذا االختالف في أخبرة المعلم في التدريس لمتغير تعزىااللكتروني 
جماع إھناك  جداً، مما يعني أن اسة الدھون وجدت بدرجة كبيرةالمعيقات التي كشفت عنھا در

وتختلف  .واتفاق بينھم بالنسبة لوجود ھذه المعيقات بغض النظر عن سنوات الخبرة لكل منھم
 ذات عدم وجود فروق أظھرت التي) 2010( الحوامدة مع نتيجة دراسة نتيجة الدراسة كذلك

 التعلّم استخدام نحوالبلقاء  في جامعة التدريسيّة ةالھيئ تجاھات أعضاءا في إحصائيّة داللة
    .التدريس في ألثر متغير سنوات الخبرة تعزى اإللكترونيّ 
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بين المتوسطات  (α=0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية) 6(ويالحظ من الجدول 
اس اال ى مقي ين عل تجابات المعلم ابية الس زى تجاھالحس ي تع تعلم اإللكترون و ال ل ات نح للمؤھ

مؤھل علمي بكالوريوس ات المعلمين ممن يحملون تجاھاأي أنه ال يوجد فرق بين العلمي للمعلم، 
ل  دبلوم  أوفأق ل ال ون مؤھ تير أويحمل ل الماجس ون مؤھ د  ،يحمل ك وق زى ذل ىيع ع  إل أن جمي

ق بتكنو ا المعلمين والمعلمات على اختالف مؤھالتھم يتلقون نفس البرامج التدريبية فيما يتعل لوجي
ي تعلم اإللكترون االت وال ات واالتص ة . المعلوم ع دراس ة م ذه النتيج ق ھ يد وتتف ير ورش البش

ردي ، )2011( ة الك ارتا )2010(ودراس ان أش ى، واللت ين  إل ة إحصائياً ب روق دال ود ف دم وج ع
  . مؤھلھم العلمي إلىالمدراء نحو التعلم اإللكتروني يعزى  أوات المعلمين تجاھا

ذلك م ديھم )  6(ن الجدول ويالحظ ك ذين ل ين ال ين المعلم رق دال إحصائياً ب ه ال يوجد ف أن
 إلىدورات تدريبية في التعلم اإللكتروني وبين المعلمين الذين ليس لديھم دورات، وقد يعزى ذلك 

ين رانھم  أن المعلم ن أق ون م د يتعلم ة ق ذوا دورات تدريبي م يأخ ذين ل اً  أوال ون ذاتي م يتعلم أنھ
ر اعدة الب يم بمس ه وتعل ا لتوجي ى موقعھ يم عل ة والتعل رھا وزارة التربي ي تنش ة الت امج التعليمي

ي تعلم اإللكترون تخدام ال ة اس ى كيفي ين عل ذه  .المعلم ا ھ ي توصلت إليھ ة الت ذه النتيج ف ھ وتختل
ة  ن دراس ة، ع يد الدراس ير ورش ارت ) 2011(البش ي أش ىالت ى  إل لين عل ين الحاص أن المعلم
ة لقي ديھم الرخصة الدولي ذوا تجاھاادة الحاسوب ل م يأخ ن ل ي مم تعلم اإللكترون ى نحو ال ات أعل

التي أشارت ) 2010(دورات، كما تختلف نتيجة ھذه الدراسة عن ما توصلت إليه دراسة حوامدة 
ى ديھم  إل ت ل ر كان الث دورات وأكث وا ث ذين تلق امعي ال دريس الج ة الت ات تجاھاأن أعضاء ھيئ

  .  لم يتدربوا على التعلم اإللكتروني أوذوا اقل من ثالث دورات خأكثر من الذين أإيجابية 

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثاً 
ؤال  ذا الس ة عن ھ ذي نصهلإلجاب ا " : ال تعلم اإلتجاھام ة نحو ال ي؟ات الطلب ّم ، "لكترون ت

على كل فقرة الدراسة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة عينة حساب
ً من فقرات المقياس، وعلى المقياس الكلي ً  ، ورتبت الفقرات ترتيبا ً  تنازليا ابية وأل وفقا ساطھا الحس

  ).8(كما ھو مبين في الجدول 

طلبة على كل الالرتب والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ): 8(جدول 
  .اللكترونيالتعلم اات نحو تجاھرة من فقرات مقياس االفق

 رقم الرتبة
 الفقرة

 إتجاه
 المتوسط  مضمون فقرات المقياس  الفقرة

 الحسابي
 االنحراف
 تجاهاإل المعياري

د  اإللكتروني للتعلم أنَّ أرى  1 1 فوائ
 0.89 3.233 عديدة في العمليّة التعليميّة 

 إيجابي
2 2  

تعلم ھّل ال ىيس ي عل  اإللكترون
 واجباتھم المدرسية الطلبة إنجاز

ارير ( اث والتق ة االبح ل كتاب مث
)والمقاالت

3.198 0.87 
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 )8(تابع جدول رقم ... 

 رقم الرتبة
 الفقرة

 إتجاه
 المتوسط  مضمون فقرات المقياس  الفقرة

 الحسابي
 االنحراف
 تجاهاإل المعياري

 الطلبة اإللكتروني التعلم يكسب  3 3
 0.87 3.188 مختلفة تعلميّة مھارات

 

 التعلم متعة وأنا استخدمأشعر بال  12 4
 0.88 3.146 اإللكتروني

يوفر التعلم االلكتروني الوقت   4 5
 0.95 3.116  والجھد

6 19  

اإللكتروني في  يساعد التعلم
الوصول الى المعلومات في 

جميع مجاالت المعرفة 
 .المختلفة

3.086 0.98 

7 6  
 في اإللكتروني التعلم يساعد
 تحصيل الطلبة تحسين

 كاديمياأل
3.081 0.94 

 في اإللكتروني التعلم يساعد  17 8
 0.94 3.038 التعليم جودة تحسين

على  اإللكتروني التعلم يشجع  11 9
 0.98 3.034 وعلى ديمومته الذاتي التعلم

10 20  
من  اإللكتروني التعلم يسھل

التعلمي  عملية التواصل
  التعليمي

3.024 1.04 

11 5  
 دوراً  لكترونياإل التعلم يلعب
 التعليمية المناھج تطوير في

 .وفقاً للتطورات المستقبلية
2.997 1.00 

12 7  
أرى ضرورة استخدام التعلم 

اإللكتروني في مختلف المواد 
 الدراسية

2.990 0.93 

13 18  
 اإللكتروني التعلم يساعد

أدائھم  تطوير المعلمين في
 المھني

2.914 0.98 

قدرات  اإللكتروني التعلم ينمي  16 14
 1.00 2.863  المتعلمين لدى التفكير العليا
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 )8(تابع جدول رقم ... 

 رقم الرتبة
 الفقرة

 إتجاه
 المتوسط  مضمون فقرات المقياس  الفقرة

 الحسابي
 االنحراف
 تجاهاإل المعياري

 اإللكتروني التعلم استخدام يقلل  13 15
 1.05 2.795 للتعليم االقتصادية التكلفة من

 
 سالبة 10 16

 من اإللكتروني التعلم يقلل
العمل اليدوي لدى  مھارات
 الطلبة

2.678 1.04 

 سالبة 9 17

من  اإللكتروني يبطيء التعلم
نظراً لكثرة (العملية التعليمية 

وجود األعطال أو بطيء سرعة 
 ).االنترنت

2.568 1.12 

 سالبة 8 18
ل تعلم يقل ي ال ن اإللكترون  م

م ة دور المعل ة  أھمي ي العملي ف
 التعليمية

2.489 1.00 

 سالبة 15 19 سلبي
 شأن من اإللكتروني التعلم يقلل

اب ة  الكت ي العملي رر ف المق
  التعليمية

2.291 1.02 

 سالبة 14 20
 شأن من اإللكتروني التعلم يقلل

رة رة الخب ة المباش ي العملي  ف
 التعليمية

2.286 0.99 

 إيجابي 0.44 2.901 الكلي للمقياس

اس اال ،)8(حظ من الجدول يال ى مقي ة عل اهأن المتوسط الحسابي العام الستجابات الطلب  تج
ي  تعلم اإللكترون و ال اوي نح ذا )2.90(يس ى ، وھ ي إل دى ينتم ا )3.24-2.5(الم ين، مم  أنّ  يب

ي اتتجاھا تعلم اإللكترون و ال ة نح د ةيجابيإ الطلب ك ، وق زى ذل ا يع ب م ك أحس ى ذل ارت ال ش
ي يحصل  إلىجابة الطلبة المشاركين في عينة الدراسة بية إلالمتوسطات الحسا دة الت د العدي الفوائ

ارير  اث والتق ة االبح يھم كتاب ھّل عل و يس ي، فھ تعلم اإللكترون تخدامھم لل ن اس ة م ا الطلب عليھ
ادين  ع مي ة في جمي ى المعلومات المطلوب والمقاالت، ويوفر عليھم الوقت والجھد في الوصول ال

تعلم، ويكسالمعرفة ة ال ذاتي وديموم تعلم ال ارة ال ذلك . بھم مھارات تعلمية مختلفة كثيرة منھا ھ وك
ا التعلم، بم تمتاع ب ى االس اعدھم عل ي يس تعلم االكترون ة أّن ال رى الطلب ن ي م م وفره لھ رامج  ي ب

من ة تتض وان رسومات وصور تعليمي ة  وأل وت وحرك اةولقطات فيديو وص  وبرامج ومحاك
ددة مشوقة تعليمية  ل والضجرالوسائطمتع ا بالمل ؤدي  .، ال يشعر الطالب معھ ذا ي ى وھ كسر ال

استخدام السبورة والكتاب، واالنتقال باالكتفاء بالجمود وتغيير الروتين المتبع عند معظم المعلمين 
ين  ظ والتلق يم من طور الحف ة التعل اعالَ إبعملي ذ دوراً نشطاً ف ه التلمي ارس في ذي يم ى الطور ال ل
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ر األعلمه مسؤوالً عن ت ه أكب ر في مما يكون ل تعلمث ه لل ادة دافعيت تحسين مستوى تحصيله و ،زي
 . مسايرة التطور العلمي والتكنولوجيو علم الذاتي،تال كاديمي، وزيادة قدرته علىاأل

انغ  ووتتفق نتيجة ھذه الدراسة مع دراسة لي ي أشارت  (Liaw & Huang, 2011)وھ الت
ويزو يجابية نحو التعلم اإللكتروني، ومع دراسة ات إتجاھاأن الطلبة لديھم  إلى اجو وأك و وفين إقب

ي أ) Egbo, Ifeanacho, Okoyeuzu, & Onwumere, 2011)(وأدوومر  ى الت شارت إل
ا ا ة نيجيري ة جامع اتھم أن طلب طةإتجاھ ة متوس تعلم اإل يجابي و ال ينح ة لكترون ع نتيج ذلك م ، وك

ان دراسة  ودوين والھني دوب وق ، (Al-Doub, Goodwin, & AL-Hunaiyyan, 2008)ال
ارت  ي أش ىالت ديھم  إل ت ل ي الكوي اص ف ومي والخ اعين الحك ي القط ال ف ة إدارة األعم أن طلب

ي ،ات إيجابيةتجاھا تعلم اإللكترون ذلك مع  .وأنھم متحمسين الستخدام ال ال وك نتيجة دراسة جوب
دان  ي أشارت  (Gopal & Anandan, 2013)وانان ىالت ة كلي إل د أن طلب ة في الھن ات التربي

ة ات تجاھالديھم  يايجابي تعلم اإللكترون ذه النتيجة مع  .متوسطة نحو ال واختلفت الدراسة في ھ
م أّن طرائق التعلم اإل نتائجھاظھرت أ والتي) 2010(الشناق وبني دومي نتيجة دراسة  ي ل لكترون
ن  ن م ااتحس ةتجاھ اء  ت الطلب م الفيزي و تعل ً إنح ا زا ال ،لكتروني د ع ى وق ة إل ذه النتيج ان ھ باحث

ة  ا الطلب ي واجھھ دة الت كالت العدي ادة أالمش م م ي تعل ة ف ائط اإللكتروني تخدامھم الوس اء اس ثن
 .الفيزياء، إضافة الى الصعوبة الكامنة في تعلم مادة الفيزياء نفسھا

رة من أصل ، )8(يالحظ من الجدول  فإنهعلى مستوى الفقرات ا أمّ  أن ھناك سبع عشرة فق
رة، تر عشرون ا حت متوسطاتھا وافق ينم ا )3.23-2.57( ب ى ، وجميعھ -2.5(المدى تنتمي ال

يمتوسط القوة إيجابي  إتجاهالذي يمثل و، )3.24 تعلم اإللكترون رة  ،نحو ال ) 1(حيث جاءت الفق
ة اإللكتروني للتعلم أنَّ  أرى"والتي تنص على  ة التعليميّ ة األ" فوائد عديدة في العمليّ ى، وبالمرتب ل

م رة  ث اءت الفق ى ) 2(ج نص عل ي ت تعلم"والت ھّل ال ى يس ي عل از اإللكترون ة إنج اتھم  الطلب واجب
رة " )بحاث والتقارير والمقاالتمثل كتابة األ(المدرسية  م الفق والتي تنص ) 3(بالمرتبة الثانية، ث

ث تتعلق ، وجميع ھذه الفقرات الثال"مختلفة تعلميّة مھارات الطلبة اإللكتروني التعلم يكسب"على 
ي،  تعلم اإللكترون د ال ي بفوائ تعلم اإللكترون د ال دركون ويتلمسون فوائ ة ي ي أن الطلب ا يعن ي مم ف

ا، العملية التعلمية التعليمية  وع م ة ن د يعزى وبدرجة عالي ك ق ىذل ه وزارة  إل ذي تولي ام ال االھتم
   .لطلبةمن قبل المعلمين وا وضرورة ممارستهالتعلم اإللكتروني، بالتربية والتعليم 

حصلت على متوسطات حسابية ) 13، 10، 9( الفقراتأن ، )8(يالحظ من الجدول كما 
وھذا يدّل على عدم رضا الطلبة عما ورد في ھذه  ،)2.79-2.57( تراوحت ما بينمتدنية 

، من التكلفة االقتصادية للتعليميقلل التعلم االلكتروني فھذه الفقرات تشير إلى أّن الفقرات الثالث، 
لكتروني من وقت ضافة الى ما يستغرقة التعلم اإلإ، لدى الطلبةقلل من مھارات العمل اليدوي يو

جھزة الحاسوب او انقطاع االتصال بالشبكة أو بطء في أعندما يحدث ھناك عطل ما في 
  . عاقتھاإسير عملية التعلم و، مما يؤدي الى تبطئة سرعتھا

دول  ن الج اً أن ) 8(وم ظ أيض ه نالح اك نفس ي ھن رات ھ الث فق اءت ) 15، 14، 8(ث ج
ة، وتر ابية منخفض طات حس ين وابمتوس طاتھا ب ت متوس دى )2.49-2.29(ح ع بالم ي تق ، وھ
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اه، وبالتالي يصنف )1.75-2.49( ي  إتج تعلم اإللكترون ة نحو ال ه في الطلب ى أن رات عل ذه الفق ھ
يسلبي،  ك ف رات جميع أنّ  وقد يفسر ذل ذه الفق البة، ھھ ىتشير حيث ا س ي أ إل تعلم اإللكترون ن ال

ة، و ة اليدوي ارات العملي ة للمھ اب الطالب ن اكتس ل م ليقل ن يقل م م ة دور المعل ة  أھمي ي العملي ف
رة المباشرةالمقرر ، ويقلل من شأن الكتابالتعليمية ل من شأن الخب ة ، ويقل ة التعليمي ، في العملي

ي ا يعن ة، مم ا متدني ة عليھ تجابات الطلب طات اس اءت متوس الي ج ن  وبالت ة ع ا الطلب دم رض ع
  .المتضمنة في ھذه الفقرات الجوانب

يجابية بدرجة إلكتروني وھذا يفسر لماذا جاءت اتجاھات الطلبة نحو استخدام التعلم اإل
ھذه مثل على معالجة  العملوھذا يشير الى ضرورة . متوسطة القوة ولم تكن ايجابية مرتفعة

داث نوع من التوافق واالنسجام بين ما ھو في حإكتفعيل  دور المعلم، والعمل على  ؛القضايا
ً إالكتاب المقرر وما يعرض عليه  ، والعمل على )حوسبة المناھج بطريقة فاعلة ومرنة(لكترونيا

تفعيل دور من شأنھا تنمية المھارات الحس الحركية للمتعلم، و طرق ووسائلبرمجيات ويجاد إ
عن طريق  ى يتعلمھا الطالب من المواقف الحقيقيةالواقعية الحسية الت الخبرات التعلمية المباشرة

ً مناإلدراك الحسى المباشر لألشياء وذلك باستخدام الحواس الخمس أو بعض فلو استطعنا  ،ھاا
قوة تحسين أن يعمل على ن ھذا من شأنه إف ،لھابتكار حلول إبداعية اومعالجة مثل ھذه القضايا 

من مردودات إيجابية على  يتبع ذلكوما  ،ستخدامهاات نحو التعلم االلكتروني وزيادة تجاھاال
  .برمتھا العملية التعليمية التعلمية

 ُ   النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعا
ذا السؤال  ذي نصهلإلجابة عن ھ ً " :ال ة إحصائيا روق دال ة  ھل توجد ف د مستوى الدالل عن

(0.05=α)  طات ين متوس ي تجاھاب تعلم االلكترون و ال ة نح نات الطلب ل م رات ك زى لمتغي : تع
ام؟ دل الع ف، المع نس، الص اب"الج ّم حس ة  ، ت ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس المتوس

ً تجاھالطلبة على مقياس االالستجابات  ام،  ،والصف ،لمتغيرات الجنس ات الكلي وفقا دل الع والمع
  ). 9(كما ھو مبين في الجدول 

 مقياس على الطلبةالستجابات المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات ): 9(جدول 
  .والمعدل العام ،والصف ،وفقا لمتغيرات الجنس ات الكليتجاھالا

 مستويات  الطالببالمتعلقة  متغيراتال
 المتغيرات

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 0.47 2.846 ذكر الجنس
 0.42 2.937 أنثى

 الصف
 0.41 2.956 ثامن
 0.47 2.818 تاسع
 0.44 2.914 عاشر
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 )9(تابع جدول رقم ... 

 مستويات  بالطالب المتعلقة المتغيرات
 المتغيرات

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 العام المعدل

 0.35 2.850 مقبول
 0.38 2.750 جيد

 0.44 2.940 جيد جداً
 0.48 2.916 ممتاز

ين المتو )9(يالحظ من الجدول  ة ب ابية وجود فروق ظاھري ة سطات الحس الستجابات الطلب
رات الناتجة عن اختالف مستويات  ،ات نحو التعلم االلكترونيتجاھالعلى مقياس ا ة متغي المتعلق

وصفھم  ،تبعاً لجنسھم، بين متوسطات استجابات الطلبة ھذه الفروق عن داللةوللكشف  بالطالب،
في الجدول ھو مبين كما  ،)بدون تفاعل( جراء تحليل التباين الثالثيإتم ومعدلھم العام،  ،الدراسي

)10.(   

الختبار الفروق بين متوسطات استجابات تحليل التباين الثالثي اختبار نتائج ): 10(جدول 
  .تبعاً لجنسھم، وصفھم الدراسي، ومعدلھم العام الطلبة،

 مجموع التباين مصدر
 اتالمربع

 درجة
 الحرية

 مجموع متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 المحسوبة

 لداللةا
 اإلحصائية

 0.068 3.343 0.643 1 0.643 الجنس
 0.055 2.915 0.560 2 1.121 الصف

 0.0502 2.623 0.504 3 1.513 المعدل العام
   0.192 413 79.384 الخطأ
    419 82.865 الكلي

ً  عدم وجود فروق دالة )10(يتبين من الجدول  ين  (α=0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيا ب
ابية المتو تجابات سطات الحس ة الس اس االالطلب ى مقي ي تعزى ات تجاھعل تعلم االلكترون نحو ال

  . للطالب المعدل العام أوالصف،  أولمتغيرات الجنس، 

ائج  ارت النت الجنس أش ق ب ا يتعل ىفيم ن تجاھاأن  إل ف ع ذكور ال تختل   ات تجاھاات ال
و  اث نح تخدام اإلن ع الصفوف ااس ي جمي ي ف تعلم اإللكترون ابي ال ط الحس ية، وأن المتوس لدراس

اث تجاھال ذكور واإلن ن ال ل م من ات ك ع ض دى يق ل  )3.24-2.5(الم ذي يمث اهاوال    تج
اث في بدرجة متوسطةإيجابي  ذكور عن اإلن د يعزى عدم اختالف ال تعلم تجاھا، وق اتھم نحو ال

ي  ىاإللكترون اث إل ذكور واإلن ن ال ل م ة واال أن ك ة الجغرافي س البيئ ي نف ون ف ة، يقع   جتماعي
ة، وكال الجنسينإويتلقون تعليمھم في مدارس تتشابه في تجھيزاتھا و ون نفس  مكاناتھا المادي يتلق

ة الستخدامه  ارات الالزم الي يمتلكون نفس المھ ي، وبالت تعلم اإللكترون   التدريب على استخدام ال
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م ة تعلمھ ي عملي ة  .ف ع دراس الجنس م ق ب ا يتعل ة فيم ذه الدراس ة ھ ق نتيج ال وتتف   جوب
دان  ة  (Gopal & Anandan, 2013)وانان ع دراس وومر قإوم ويزو وأن اجو وأك و وفين ب

(Egbo, IFeanacho, Okoyeuzu, & Onwumere, 2011)  ان ارتا أواللت ىش دم  إل ع
  .ات الطلبة نحو التعلم اإللكتروني تعزى للجنستجاھاوجود فروق دالة في 

ق ب ا يتعل ة فيم ة الحالي ة الدراس ف نتيج ة ليوتختل ع دراس انغ والجنس م  & Liaw) وھ
Huang, 2011)   اتھم تجاھاوجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في  إلىالتي أشارت

ذا االختالف  د يعزى ھ ىنحو التعلم اإللكتروني ولصالح الذكور، وق اختالف مجتمع الدراسة  إل
ي تواه التعليم ا. ومس ة فيم ة الحالي ة الدراس ف نتيج ا تختل دوب  كم ة ال ع دراس الجنس م ق ب يتعل
 إلىوالتي أشارت  (Al-Doub, Goodwin, & Al-Hunaiyyan, 2008)وقودوين والھنيان 

ي، حيث تجاھاات اإلناث في جامعات الكويت أعلى من تجاھاأن  تعلم اإللكترون ات الذكور نحو ال
ة، ف أوصداقات خارج البيت كالذكور  أن اإلناث ال يعملن إلىباحث ذلك عزى ال اطق العام ي المن

واد  تخدام م ة واس راغ للدراس ت الف تخدمن وق ين المحاضرات، ويس ة ب رم الجامع ادرن ح وال يغ
  . التعلم اإللكتروني في مختبرات الحاسوب

ه ال توجد أفقد أشارت نتيجة الدراسة  ومعدله العام؛ فيما يتعلق بالصف الدراسي للطالب،و ن
ي  ائية ف ة إحص روق ذات دالل ر الصف ات اتجاھاف زى لمتغي ي تع تعلم اإللكترون و ال ة نح لطلب

امن والتاسع والعاشر جاء تجاھالدراسي، وأن المتوسط الحسابي ال ات كل من طلبة الصفوف الث
دى  ل  )3.24-2.5(ضمن الم ذي يمث اهاوال ابي  تج طةإيج ة متوس بة ، بدرج ر بالنس ذلك األم وك

ة الد د أشارت نتيج ب، فق ام للطال دل الع ر المع ي ارالمتغي ة ف روق دالّ د ف ه ال توج تجاھات سة أن
ام لل دل الع ر المع زى لمتغي ي تع تعلم اإللكترون و ال ة نح ابي الطلب ط الحس اء المتوس ب، وج طال

از ضمن المدى ال داً والممت د ج ، )3.24-2.5(تجاھات كل من طلبة التقدير المقبول والجيد والجي
ل  ذي يمث اه إيجابي بدرجة متوسطةاوال د يعزى عدم. تج ة من ذوي تجاھااختالف  وق ات الطلب

ي،  تعلم اإللكترون و ال ة نح فوف المختلف ة والص ديرات المختلف ىالتق م  إل س أنھ ي نف ون ف يدرس
ون المدارس ويتعرضون لنفس الظروف التعليمية، ويدرسون في نفس مختبرات الحاسوب، و يتلق

ارات، ونفس التدريب على استخدام التعلم اإللكتروني ة الستخدامه في  يمتلكون نفس المھ الالزم
   .، وبالتالي يتشابھون في اتجاھاتھم نحوهعملية التعلم

  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: خامساً 
ة  ذوق ھل يوجد فر": الذي نصهلإلجابة عن ھذا السؤال  د مستوى الدالل داللة إحصائية عن

(0.05=α)،  ين ين وتجاھاب ةات تجاھاات المعلم تعلم اإلل الطلب و ال ي؟نح اب ،"كترون ّم حس  ت
ابي اس ا المتوسط الحس ى مقي ين عل تجابات المعلم ي الس يتجاھالالكل تعلم االلكترون ، ات نحو ال

ذلك  بة الوك تجابة ابالنس ةس ري لطلب م أج ار، ث ة، )ت( اختب ط  لمعرف ين متوس رق ب ة الف دالل
اس اال ى مقي ين عل تعلم تجاھاستجابات الطلبة، ومتوسط استجابات المعلم يات نحو ال  ،االلكترون

  .)11( في الجدولھو مبين كما 
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، ومتوسط الفرق بين متوسط استجابات الطلبةداللة  لمعرفة ،)ت(نتائج اختبار ): 11(جدول 
  .لكترونينحو التعلم اإل اتھمتجاھالمقياس الكلي ال المعلمين على استجابات

 المتوسط العدد العينة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة ت
المحسوبة

 رجةد
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

 0.44 2.901 420  ةلبط 0.827 557 0.219- 0.43 2.891 139  ينمعلم

دول ن الج ابي ال )11( يتضح م ع تجاھأن المتوسط الحس ة يق ين والطلب ن المعلم ل م ات ك
اها يشير إلى، والذي )3.24-2.5(بالمدى  ابيإ تج ه ال يوجدبدرجة متوسطة يج رق دال  ، إال أن ف

ً إح ة  صائيا توى الدالل د مس ين  (α=0.05)عن تعلم تجاھاب و ال ين نح ياإلات المعلم ين  لكترون وب
ه من أيؤكد الذي  ھذه النتيجة في االتجاه المتوقع وجاءت ،الطلبةات تجاھا ا ل ھمية دور المعلم وم

ين اعدم االختالف بين وقد يعزى  .أثر في اتجاھات الطلبة ة نحاوتجاھات المعلم و تجاھات الطلب
ة إلىلكتروني التعلم اإل ة ومھم زات إيجابي ي من مي تعلم اإللكترون ه ال ه من ما يتميز ب ا يقدم ، وم

تعلملكال الطرفين  فوائد كثيرة يم وال ه في تسھيل عملية التعل الي قناعة كال الطرفين بأھميت ، وبالت
  .وفوائده

  التوصيات
  ليھا توصي الدراسة باآلتيإفي ضوء النتائج التي تم التوصل 

لزيادة مھاراتھم المتعلقة باستخدام  للمعلمين والطلبة التي تعقدالتدريبية تفعيل دور الدورات  −
والتعرف على مزاياھا وأھميتھا وفائدھا للعملية الحاسوب والوسائط التكنولوجية المختلفة، 

حسين أثر ملموس في ت لھذابحيث يكون  .زاياھذه الموكيفية االستفادة من التعليمية التعلمية، 
 .وتفعيله واستثماره على الوجه األمثل ، وزيادة استخدامهلكترونياتھم نحو التعلم اإلتجاھا

بأھمية بحمالت توعية القناعھم القيام التركيز على المعلمين ذوي الخبرات الطويلة و −
استخدام التعلم االلكتروني وفوائده، والعمل على ازالة الحاجز النفسي الذي يحول بينھم 

 .الحديثة ويخيفھم من استخدامھالوجية ولوسائط التكنوبين ا

تقديم حوافز ومكافآت للمعلمين والمدارس التي تستخدم التعلم االلكتروني وتفعله بصورة  −
  .أكبر

تھيئة جميع التجھيزات المادية والتكنولوجية الالزمة إلتاحة الفرصة للمعلمين والطلبة  −
 .ممارسة التعلم اإللكتروني

الفعالة لكترونية اإلواألنشطة التعليمية البرمجيات ن على إعداد وتصميم تدريب المعلمي −
 .التعلم اإللكتروني في تعلمھم نحو استخداموالتي بدورھا تجذب الطلبة 

  .  للتمكن من تعميم نتائج الدراسة أوسعجراء دراسات مماثلة في مناطق تعليمية إ −
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