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  ملّخص

راسة إلى الكشف عن اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسيّة في جامعة البلقاء ھدفت ھذه الدِّ 
التطبيقيّة نحو استخدام التعلّم اإللكترونّي في التدريس الجامعّي من وجھة نظرھم، وتعّرف أثر 
الحصول على الدورات التدريبيّة في مجال الحاسوب والتعلم اإللكترونّي، ومتغير الجنس، 

مقياس (ولتحقيق ذلك تّم تطوير . ھذه االتجاھات فيرة في التدريس، ومتغير سنوات الخب
فقرة بعد التحقق من صدقه وثباته، وقد تّم توزيعه على عينة ) ٢٠(مكون من ال) االتجاھات

وبعد أن . الجامعيّة إربدعضواً من أعضاء الھيئة التدريسيّة في كلية ) ٨١(الدِّراسة المكونة من 
أظھرت نتائج الدِّراسة أن اتجاھات أعضاء الھيئة  ،إلحصائيّة المناسبةتّم إجراء التحليالت ا

التدريسيّة في جامعة البلقاء التطبيقيّة نحو استخدام التعلّم اإللكترونّي على المقياس ككّل بأنھا 
إيجابيّة، وأظھرت نتائج الدِّراسة وجود فروق ذات داللة إحصائيّة في اتجاھات أعضاء الھيئة 

في جامعة البلقاء التطبيقيّة نحو استخدام التعلّم اإللكترونّي، تعزى ألثر متغير الحصول  التدريسيّة
ثالث "على الدورات التدريبيّة في مجال الحاسوب والتعلم اإللكترونّي، ولصالح من حضروا 

كما أظھرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائيّة في اتجاھات ". دورات تدريبية فأكثر
ضاء الھيئة التدريسيّة نحو استخدام التعلّم اإللكترونّي تعزى ألثر الجنس، أو ألثر سنوات أع

  .الخبرة في التدريس، وفي ضوء نتائج الدِّراسة قدَّم الباحث مجموعة من التوصيات

  .اتجاھات، التعلّم اإللكترونّي، أعضاء الھيئة التدريسيّة: الكلمات المفتاحيّة
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the attitudes of the faculty 
members at Al-Balqa' Applied University towards the application of 
electronic learning (E-learning) in university teaching as well as to 
investigate the impact of three main variables on these attitudes. Those 
variables were: attending training courses in the field of E-Learning, 
gender, and years of experience. In order to attain these two main 
objectives, a questionnaire consisting of (20) items was developed and 
distributed to a sample of (81) faculty members teaching at Irbid 
University College. The results of the study indicated that the attitudes of 
faculty members at Al-Balqa' Applied University towards the application 
of E-learning were positive in general. Moreover, the results of the study 
showed statistically significant differences among the attitudes of faculty 
members at Al-Balqa' Applied University towards the application of E-
learning. These differences were attributed to the variable of attending 
training courses in field of E-Learning and in favor of attending 'More 
Training Courses' category. On the other hand, neither the gender 
variable nor the years of experience variable resulted in any statistically 
significant differences among the faculty members' attitudes towards the 
application of E-learning. In light of the findings of the current study, a 
number of recommendations were made. 

Keywords: Attitudes, E-Learning, Teaching Staff Members. 
  

  ُمقدِّمة الدِّراسة

كان فضل الثورة العلميّة والتكنولوجيّة التي يشھدھا العالم اليوم، أن زاد حجم تأثير المعرفة 
نمط حياة اإلنسان، فغدت المعرفة والمعلومات مورًدا ، وفي الحياة االقتصاديّة واالجتماعيّة في

إن و. المكمل للموارد الطبيعيّة أساسيًا من الموارد االقتصادية بل المورد االستراتيجّي الجديد
الولوج في عصر المعرفة يرتكز على استغالل التقنيات الحديثة في شتى مناحي الحياة 

   .المعاصرة

ة عالقة ما بين الثورات العلميّة الكبرى التي شھدتھا اإلنسانيّة، والثورات التعليميّة التي فثمّ 
يّة، ودخلنا عصر التقنية باستخدام الحاسوب، واكبتھا، فدخلنا عصر الفضائيات باألقمار الصناع

إلى أن سيادة اإلنسان وسيطرته  )بيكون(ودخلنا عصر االتصال عن طريق اإلنترنت، وقد أشار 
فدعا إلى ثورة  ،على الطبيعة معتمدة على إصالح مناھج المعرفة، والسبيل إلى ذلك تقدم التعليم



 ٧٣١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لحوامدةمحمد ا

  ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأسره قرية صغيرة، وأصبحت شبكة اإلنترنت  وقد أصبح العالم). ١٩٩٢كون، ( لتغيير التعليم
العزلة بفوائد عجيبة ومتعددة تلعب دوراً  دود الجغرافيّة واإلقليميّة وتمحوتتعدى أو تلغي الح

إلى  يّةاً بارزاً في حياتنا؛ فغدت أسلوباً جديداً قفزت بالمعارف والعلوم المختلفة من المحدودأساسيّ 
  .ه تواصل إلكترونيّ يتميز بأنّ  ، فأصبح التواصل العصريّ يّةالشمول

وتقادمت  ة اليوم تعّد المادة الخام للحياة العصريّة والمستقبليّة، وبھا تتمايز األمم،فالتقنيّ 
من التقسيمات األيديولوجيّة واالقتصاديّة للعالم  اً التي حكمت كثير" البقاء لألصلح"مقولة دارون 

فنجد أن الدول تصنف بھذا المعيار إلى  ).١٩٩٢ن، كو( "البقاء لألعلم" من قبل؛ لتصبح مستقبالً 
متقدمة ونامية ومتخلفة؛ فاألولى امتلكت زمام العلم والمعرفة والتقنية والتكنولوجيا، والثانية 

، تحدٍّ اقتصر دورھا على التطبيق واالستخدام، والثالثة مازالت في دور المتفرج، وھذا ھو أعظم 
إال بمناھجھا التعليميّة ومقرراتھا الدراسيّة وأساليب التعليم ولن تنتقل أمة من مرحلة إلى أخرى 

  .والتعلّم

 ،وما يلحق بھما من وسائط متعددة ،ة المعلومات ممثلة في الحاسوب واإلنترنتفغدت تقنيّ 
لجذب اھتمام الطلبة وحثّھم على تبادل اآلراء  ؛من أنجح الوسائل لتوفير بيئة تعليمية تفاعليّة

من قوة اإلنترنت في قدرتھا على الربط بين األشخاص عبر مسافات ھائلة والخبرات، حيث تك
متد بھا إلى يزيد من فرص التعلّم، ويوبين مصادر معلوماتية متباينة، فاستخدام ھذه التكنولوجيا 

 اإللكترونيّ ، وھذا ما عرف بمسمى التعلّم والجامعات مدى أبعد من نطاق المدارس
)Electronic Learning  (من أھم ميزات تعلّم المستقبل يعدّ  الذي ) ،عبد ؛ ٢٠٠٧حمدان

    ).٢٠٠٧الرزاق، 

ً إلحدى من المعاھد والجامعات التقليديّة في الدول %) ٤٨(ن أن نسبة سات، تبيّ ارالد ووفقا
م، في حين ١٩٩٨قد طرحت مناھجھا بشكل مباشر على اإلنترنت في العام  المتقدمة كانت

وفي الواليات المتحدة ). ٤ص ،٢٠٠٢الموسى، ( ٢٠٠٠العام  في %)٧٠( ارتفعت النسبة إلى
؛ لتوفير االنترنت والحاسوب في م١٩٩٩بليون دوالر في عام ) ٦.٩(األمريكية صرف حوالي 

  ).Kleiman, 2001, p.1( مدارس التعليم العام

 Commission of the European)كما اعتمدت المفوضية األوروبية
Communities) )CEC (ار عام في أي)التي تھدف إلى " تصميم تعلّم الغد"مبادرة ) ٢٠٠٠

 .لتحسين نوعية التعليم ؛استخدام التقنيات الرقميّة من الحواسيب والوسائط المتعددة واإلنترنت
ربطه بتعزيز مصادر النمو االقتصادّي في الدول؛ بسبب انخفاض تكلفته  يتمّ  اإللكترونيّ التعلّم ف

 . ّي، وھو ما يؤدي لتقليل النفقات الحكومية، خاصة في المرحلة الجامعيّةمقارنة بالتعليم التقليد

يطرح نفسه في عصر  اإللكترونيّ وھذا أدى إلى التطور ونشر التعلّم، حيث أصبح التعلّم 
ً على طرائق التدريس أن تتواكب مع مجريات العصروة التقنيّ   اإلنترنت، ومن ھنا كان لزاما

  ).Jonassen, et al., 1999, p.16( ثة عالمياً في التدريسوالمعايير والمبادئ الحدي
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طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسوب وشبكاته  اإللكترونيّ فالتعلّم 
ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات إلكترونيّة، وكذلك 

المھم المقصود ھو استخدام التقنية . الفصل الدراسيّ كان عن بعد أو في أبوابات اإلنترنت، سواًء 
، ٢٠٠٢الموسى، ( بجميع أنواعھا في التفاعل مع المتعلّم بأكبر فائدة وأقل جھد وأقصر وقت

ً من خالل  اإللكترونيّ التعلّم ) Bosman( وعّرف ).٦ص بأنه التعلّم الذي يُقدم إلكترونيا
الوسائط المتعددة مثل األقراص المدمجة، أو أقراص ، أو الشبكة الداخليّة أو عن طريق اإلنترنت

 ).Bosman, 2002, p.1( الفيديو الرقمية

في مجال التعليم والتعلّم لمواكبة مجريات  اإللكترونيّ والتربويون اليوم ھم أحوج إلى التعلّم 
على لب ات مّكنته من التغله عدد من الميز اإللكترونيّ فالتعلّم  ھذا العصر المتنامي بشكل سريع،

  ).٢٨٨ص ،٢٠٠٧حمدان، (تعميم التعلّم حول العالم  كثير من العقبات التي تُعرقل

ً فيه إثارة ومتعة،  اإللكترونيّ وقد تبيَّن أن التعلّم  أداة ناجحة تساعد على تعلّم الطلبة تعلما
ر الوقت مما يقلل من مقدا ،يجعلھم أكثر إقباالً على التعلّم، إضافة إلى أنه يسّرع في استيعابھم

وھو في أي  المتعلّمل إلى يجعل المعلومات تص اإللكترونيّ والتعلّم . الذي يمضيه الطلبة في التعلّم
 )؛  ٢٠٠٠العطرجي، (له دوراً بارزاً في إلغاء الفروق الفردية بين الطلبة  أن كما. مكان

Barry, 1989  .  

لتعلّم، كما يتيح للطلبة إمكانية في تنمية التفكير وإثراء عملية ا اإللكترونيّ ويسھم التعلّم 
االستمرارية في الوصول إلى المناھج والمواد التعليميّة، فھذه الميزة تجعل المتعلّم في حالة 

حيث  لتي يريدھا في الوقت الذي يناسبه،ا اتاستقرار، ذلك أن بإمكانه الحصول على المعلوم
    ).٢٠٠٧عبد الرزاق، ( المستمر مدى الحياة مبدأ التعلّم الذاتي والتعلّم اإللكترونيّ يدعم التعلّم 

الوفرة الھائلة في مصادر المعلومات، كالكتب اإلنترنت وفرھا يومن أھم المميزات التي 
 والمواقع التعليميّة والدوريات والموسوعات (Data Bases) وقواعد البيانات ةاإللكترونيّ 
تزود  فھيمؤتمرات السمعيّة البصريّة؛ وال والتخاطب الكتابيّ  E-mail)  (اإللكترونيّ والبريد 

المدرسين بآخر التطورات الحاصلة في مجال اختصاصھم في العالم من خالل المقاالت 
 ، وتزيد دافعيتھمھمالعلميّة، وتزود الطلبة بمصادر غير محددة للمعلومات تعزز تعلّموالبحوث 
  .نحو التعلّم

بحث في استراتيجيات التعلّم إلى ال ويينالباحثين والترب والميزات السابقة ھي التي دفعت
بھدف توسيع فرص الحصول على الفرص التعليميّة؛ وتحسين نوعية التعلّم؛ ، اإللكترونيّ 

  .وخفض كلفة التعليم العالي

الحاجة إلى التفكير في طرائق  تربويّ في النظام ال اإللكترونيّ التعلّم يستدعي من ھنا 
ً واعياً  اختيار التقنيات ة منظمة فيمنھجيّ  وتصميمھا وتطويرھا وإنتاجھا واستخدامھا استخداما

س بماھية التكنولوجيا وأھميتھا في الميدان مفيداً، كما يستدعي أيضا ضرورة توعية المدرّ 
ً تدريب  ، وتبصيره بالدورتربويّ ال الجديد الذي يتوقع أن يلعبه خالل التدريس، كما يتطلب أيضا
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ع التقنيات الحديثة وتزويدھم بطرائق تصميم وإنتاج المواد سين على كيفية التعامل مالمدرّ 
وقد بات واضحاً  .وعلى مختلف المستويات والمراحل كافة، ة في الموضوعاتوالبرامج التعليميّ 

ھيئة أعضاء الة يحمل بين جوانحه العديد من التحديات التي تفرض على أن عصر المعلوماتيّ 
 مقدراتھب النھوضبغرض  مدھوجھ واأن يضاعفإلى  ھدينات أن يسعوا جاالجامعيّة في التدريس
 .والبحثيّ  التدريسيّ  مالعلمية بما يستجيب لطبيعة التحوالت المتسارعة المحيطة بعملھ موكفايتھ
مواصلة  مويحتم عليھ ،ال يعرف السكون والركون للراحة المعرفة المتجدد في حقل مفدورھ

 ومحمد، بيمي(ة ة التعلميّ المزيد من الكفايات التعليميّ  والتدريب واكتساب والنمو المھنيّ  مالتعلّ 
 من البدّ  فعال، بشكل بدوره القيام من في الجامعة عضو الھيئة التدريسية يتمكن ولكي ).٢٠٠٠
كما . (Chuang, 2002)المعرفية، والبيداغوجية، والتكنولوجية  الكفايات مجموعة من امتالكه
 اإلنترنت األساسية لعضو ھيئة التدريس في عصر  أن من المھارات) ٢٠٠٧دروزة، (ترى 

 ،اإلنترنت و ،بوالتكنولوجيا، القدرة على استخدام األدوات والوسائل التقنية في التعليم كالحاسو
للمدرس في المستقبل  ةالمطلوب االحتياجات أھمأن  إلى )٢٠٠٠ريل، ( تشيرو. والبرامج التعليمية
 النص إلى) Linear text(المباشر النص الخطي واالنتقال من واعدة، تقنية تعلم استخدام وسائل

  .جديدة عوالم افتراضية إيجاد إلى الصورة بث ، ومن)Hypertext(المرجعي  اإللكتروني

 ً أعضاء من دراسة اتجاھات  ه البدّ ، فإنّ اإللكترونيّ  تعلّمالر الذي أحدثه مع ھذا التغيّ  وتمشيا
 اتھااالتج فيوالعوامل التي تؤثر استخدام التعلّم اإللكترونّي نحو  الھيئة التدريسيّة في الجامعات

 على استخدام التعلّم بيلتدرلودورات ھم في تنظيم برامج سيس اتجاھاتھمن معرفة إنحوه، إذ 
  .وقد يزيد من إمكانية استخدامه وقبوله في التدريس الجامعيّ اإللكترونّي، 

تكون اتجاھاتھم  أنالتدريسيّة في الجامعات  أعضاء الھيئةمن يتطلب  اإللكترونيّ  تعلّمالف
ه بصفة عامة، الذي يتفق العديد من الباحثين على تعريفه بأنّ  )Attitude( فاالتجاه يجابية نحوه،إ

 ،لموضوع معين، بدرجة أو بأخرى من التفضيل أو عدم التفضيل هر عنه بتقييميعبّ  ميل نفسيّ 
كانت صريحة أو أة، سواء ة والسلوكيّ ة والوجدانيّ المعرفيّ ة ويشير التقييم إلى االستجابات التفضيليّ 

 يرى أنف) ٢٦٧ص، ١٩٨٩نشوان، (أّما  .(Eagley & Chaiken, 1993, p.1)ضمنية 
ة تتصف بالقبول أو الرفض لألشياء أو الموضوعات أو عبارة عن مواقف انفعاليّ االتجاھات 

  .القضايا

إلى أن ) ١٩٩٣؛ صباريني والرازحي، ١٩٩٩الشرعة والباكر، ( ويشير عدد من المربين
، غلب االتجاھاتالمكون المعرفي الذي تتكون منه أ :لالتجاه ثالثة عناصر أو مكونات، األول

 ؛والمتمثل بالمعارف والمعلومات واألفكار والمعتقدات المتشكلة لدى الفرد حول موضوع االتجاه
 ً ً  لذا فإنھا تبقى مفھوما االستدالل عليھا من خالل ممارسات غير ملموس، وباإلمكان  معنويا

المكون االنفعالي أو الوجداني المتمثل : ملحوظة تعبر عن االتجاھات وترتبط بھا، والثاني
وينه العاطفي والمؤثرة بتقبله وتكون مرتبطة بتك ،بمشاعر الفرد الموجھة نحو موضوع االتجاه

إلى االستعدادات واألنماط  الذي يشيرالمكون السلوكي : تجاه، الثالثرفضه لموضوع االأو 
  .السلوكية أو االستجابات المنسجمة والمتوافقة مع المكونات المعرفية واالنفعالية لالتجاه
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ستحدث  اإللكترونيّ  تعلّمالاستخدام ة نحو يجابيّ أعضاء الھيئة التدريسيّة اإلاتجاھات فمن ھنا 
ً في المنظومة التعليمية بأكملھا؛ لكون االت ، مھجاه أحد العوامل المؤثرة في سلوكتأثيراً جوھريا

ً مؤشراً أساسيّ  عدّ تقنية المعلومات ت نحو أن االتجاه) Selwyn,1997(قد ذكر سيلوين و في  ا
راسات المختلفة أھمية كما أكدت الدّ  .إمكانية استخدامه في المستقبلو درجة التقبل للحاسوب
ً  ،االتجاه كموجه للسلوك ة وال موروثة ة وليست فطريّ أن االتجاھات مكتسب وأكدت أيضا

راسات التي اھتمت بعالقة كشفت الدّ ومن جھة أخرى  ).٢٠ص، ١٩٩٥الحريقي وموسى، (
ً بالتفوق ب يرتبط إيجابيّ ونحو الحاس استخدامه أن االتجاه اإليجابيّ و الحاسوبنحو  اتاالتجاھ ا

ً بمھارة األب أو الخوف منه سلبيّ وفي استخدامه، بينما يرتبط قلق الحاس كما يمكن أن يكون  .داءا
 ,Robichaux) أو عدم استخدامھا، ھافي استخدام مؤثراً  االتجاه نحو تقنية المعلومات عامالً 

1994; Woodrow,1991).  

لغرض تفسير السلوك  ؛لذلك فإن دراسة االتجاھات وقياسھا ستبقى أھم الحاجات المھمة
ومن ثم  ،تي ستتركھا على واقع المجتمعاإلنساني، والتنبؤ باحتماالته السلبية واإليجابية ال

  ). ١٩٨٧ھرمز، (التخطيط لمواجھة المؤثرات التي تشكل االتجاھات السلبية 

إنجازات تبشر بتطور وحقق ، في األردن تطورات متسارعة وقد شھد قطاع التعليم العاليّ 
 منذ أن تمّ  ،ةيّ تطبيقسعت جامعة البلقاء القد و"سھم في عملية التطور المنشودة، ھذا القطاع وت

إلى حوسبة كافة كلياتھا وأقسامھا المتعددة، ضمن منظومة متكاملة  ،م 1997ھا في عامؤإنشا
أي ما نسبته حاسوب لكّل  اإلنترنت متصل ب جھاز حاسوب) ٦٤٠٠(بحيث يتوافر لدى الجامعة 

ستوى معلى  أمالمستوى العالمّي  علىأكان وھذه النسبة من أفضل النسب سواء  .طالبخمسة 
 إربدكلية في ازال التعلّم اإللكترونّي ولكن في المقابل م. )٢٠٠٨الريماوي، (" العالم العربيّ 

، اإلنترنت الحاسوب و مختبرات رغم إنشاء إحدى كليات جامعة البلقاء التطبيقية، الجامعية،
رتھم ألعضاء الھيئة التدريسية، وخبيعتمد على الجھود الفردية ، اإلنترنتوتزويد الكلية ب

  .الشخصية في ھذا المجال
  

  مشكلة الدِّراسة

مع ازدياد استعمال التقنيات الحديثة، زاد تقبّل كّل من الكليات والطلبة على حدٍّ سواء 
للتغيرات التي حدثت في بيئة التعليم والتعلّم، فالمقررات والدرجات العلميّة أصبحت متوافرة 

ات والمكتبات االفتراضيّة، فباستطاعة المتعلّم التقديم على اإلنترنت، وتمَّ إنشاء المدارس والجامع
والتسجيل وااللتحاق بالجامعة، وشراء المراجع والكتب وحضور المحاضرات من غير تسجيل 

التعليميّة تمَّ تطويرھا، وذلك والبرمجيات زيارة فعليّة لمباني الجامعة، فعدد من التخصصات  ةأيّ 
وبغض النظر عن . وھذا النوع يسمى بالتعلّم بمساعدة الحاسوبليتم التفاعل بينھا وبين الطلبة، 

الطريقة المستخدمة للتعليم، فالتحول يجب أن يتم من قاعات الدرس التقليديّة إلى قاعات الدرس 
  .وھو ما يسمى بالتعلّم اإللكترونيّ  ،عبر الفضاء المعلوماتّي، وھذا ھو مستقبل التعلّم
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تشجيع الھيئة التدريسيّة  ، علىيّة في السنوات األخيرةجامعة البلقاء التطبيق عملتوقد 
توفير أجھزة الحاسوب في كليات  إلدخال التعلّم اإللكترونّي في العمليّة التعليميّة، من خالل

؛ لتواكب الجامعات (Data Bases)وقواعد البيانات  ،اإلنترنت وربطھا ب ،الجامعة المتعددة
 الصدارة بين الجامعات األردنية في التعلّم اإللكترونيّ  المتقدمة في ھذا المجال، ويكون لھا

  ).١٠٤، ٢٠٠٦، جامعة البلقاء التطبيقية؛ ٢٠٠٨الريماوي، (

لكن في المقابل ال يزال التعلّم اإللكترونّي في الجامعة يواجه مجموعة من الصعوبات 
أو تتعلق بالمدّرس  ،أو إداريّة وماديّة ،والعقبات تحّد من تطبيقه سواًء أكانت تقنيّة وفنيّة
ازال التعلّم اإللكترونّي في جامعة البلقاء مواتجاھاته نحو استخدام التعلّم اإللكترونّي، حيث 

من ھنا . التطبيقيّة يعاني من نقص الدعم والتشجيع والتعاون المقّدم من أجل طبيعة التعلّم الفّعالة
يئة التدريسيّة في جامعة البلقاء اتجاھات أعضاء الھ تتحدد مشكلة ھذه الدِّراسة باستقصاء

 متغيرات الدراسة وأثر كّل منالتطبيقيّة نحو استخدام التعلّم اإللكترونّي في التدريس الجامعّي؛ 
، والجنس، وسنوات مجال الحاسوب والتعلم اإللكترونيّ الحصول على الدورات التدريبيّة في 

  .ھماتجاھات ، فيفي التدريس الخبرة
  

  ة الدِّراسةأسئل

نحو  )الجامعيّة إربدكلية ( ةتطبيقيّ ما اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسيّة في جامعة البلقاء ال .١
 في التدريس الجامعّي ؟ اإللكترونيّ  تعلّماستخدام ال

 إربدكلية ( ةتطبيقيّ ھل تختلف اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسيّة في جامعة البلقاء ال .٢
الحصول على  في التدريس الجامعّي باختالف رونيّ اإللكت تعلّمنحو استخدام ال) الجامعيّة

 ؟مجال الحاسوب والتعلم اإللكترونيّ ة في تدريبيّ الدورات ال
 إربدكلية (ة تطبيقيّ ھل تختلف اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسيّة في جامعة البلقاء ال .٣

 س؟في التدريس الجامعّي باختالف الجن اإللكترونيّ  تعلّمنحو استخدام ال) الجامعيّة
 إربدكلية (ة تطبيقيّ ھل تختلف اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسيّة في جامعة البلقاء ال .٤

في  في التدريس الجامعّي باختالف سنوات الخبرة اإللكترونيّ  تعلّمنحو استخدام ال) الجامعيّة
 ؟التدريس

  
  وأھميتھا أھداف الدِّراسة

 تعلّمة نحو استخدام التطبيقيّ لبلقاء الاتجاھات أعضاء الھيئة التدريسيّة في جامعة ان معرفة إ
 تعلّمنحو ال قد يساعد على التنبؤ بسلوكھم المستقبليّ  في التدريس الجامعيّ  اإللكترونيّ 
ه ، كما أنّ ة نحوهوين اتجاھات إيجابيّ إلى جانب إمكانية تنمية ھذه االتجاھات وتك ،اإللكترونيّ 

، اإللكترونيّ  تعلّمالعلى استخدام  لالزمة للحثّ يساعد المسؤولين على فھم الواقع وبناء السياسة ا
ضرورة ال غنى لنا عنھا في عالم  أصبح اإللكترونيّ  تعلّمالنحوه، خاصة أن  ولبناء اتجاه إيجابيّ 

تكون قاعدة ينطلق منھا باحثون  أن على دِّراسةومن جھة أخرى قد تساعد نتائج ھذه ال .اليوم
  .اإللكترونيّ  تعلّمالعلقة بآخرون للكشف عن مزيد من الحقائق المت
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اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسيّة في درجة اختالف كما تھدف الّدراسة الحالية الكشف عن 
ً الختالف  ،جامعة البلقاء التطبيقيّة نحو استخدام التعلّم اإللكترونّي في التدريس الجامعيّ  تبعا

سنوات الخبرة والجنس، و، ترونيّ مجال الحاسوب والتعلم اإللكعلى دورات تدريبيّة في  ھمحصول
وفي حدود اطالع الباحث يمكن أن تعّد الدِّراسة الحالية الدِّراسة األولى التي تھدف . في التدريس

 تعلّمة نحو استخدام التطبيقيّ إلى الكشف عن اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسيّة في جامعة البلقاء ال
  .في التدريس الجامعيّ  اإللكترونيّ 

  
  الدِّراسةمحددات 

  راسة في ضوء المحّددات اآلتيةيمكن تعميم نتائج الدِّ 

 قام الباحث بتطويره لتحقيق أھداف ، مقياس االتجاھاتعلى االستبيان ل الدِّراسة اعتمدت
 .الدِّراسة بعد التحقق من صدقه وثباته

 إربدعضواً من أعضاء الھيئة التدريسيّة في كلية ) ٨١( اقتصرت عينة الدِّراسة على 
 .الجامعيّة

  اقتصرت عينة الدِّراسة على أعضاء الھيئة التدريسيّة في الفصل الدراسّي األول من العام
 .ةتطبيقيّ الجامعيّة من كليات جامعة البلقاء ال إربدفي كلية  ٢٠٠٩\٢٠٠٨الجامعي 

 المجتمع لمجتمع مماثلة بدرجة حصائيّ اإل مجتمعھا خارج الدِّراسة نتائج تعميم يتحدد 
 .سةالدِّرا

  
  مصطلحات الدِّراسة

ب وشبكاته وباستخدام آليات االتصال الحديثة من حاس تعلّمھو طريقة لل: اإللكترونيّ  تعلّمال
لكترونية، وكذلك ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات إ

 ,Bosman؛ ٢٠٠٢ى، الموس(  ووقته ومّدته تعلّممكان ال تعلّم، بحيث يختار المبوابات اإلنترنت
 اإلنترنت في ھذه الدراسة إلى التعلم باستخدام الحاسوب و اإللكترونيّ ويشير التعلم  ).2002

  .والبرمجيات التعليمية

ة أو غير التفضيليّ (والمشاعر ) ةة أو السلبيّ اإليجابيّ (نسق من المعتقدات  ھو: االتجاه
، مقدرة بمجموع الدرجات اإللكترونيّ  تعلّملالتي يحملھا عضو الھيئة التدريسية عن ا) ةالتفضيليّ 

 هالمستخدم في ھذ اإللكترونيّ  تعلّممقياس االتجاه نحو ال علىالتي يحصل عليھا من خالل إجابته 
  Eagley & Chaiken, 1993).؛ ١٩٨٩نشوان، ( الدِّراسة
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  الدِّراسات السابقة

علّم اإللكترونّي قليلة، وأنھا البدَّ من اإلشارة إلى أن الّدراسات التي بحثت في مجال الت
أو تناولته بشكل جزئي في أغلب األحيان، كأن تتناول استخدام الحاسوب في التعلّم والتعليم 

في أثر استخدام تقنيات التعليم المختلفة في تحصيل الطلبة واتجاھاتھم  ، أو تبحث...اإلنترنت 
  :ومن ھذه الّدراسات. نحوھا

مدى استعداد أعضاء ھيئة التدريس  إلىالتعرف ) Sadik, 2007(ھدفت دراسة صادق 
لتطوير وتطبيق استراتيجيات التعلم اإللكتروني واتجاھاتھم نحوه، ضمن  ،بجامعة جنوب الوادي

خطة المجلس األعلى للجامعات لتشجيع أعضاء ھيئة التدريس علي اإلفادة من استراتيجيات 
بعض المعوقات  ليم الجامعي، والتغلب علىومة التعوتقنيات التعلم اإللكتروني في تطوير منظ

التي تواجه التعليم الجامعي في مصر، حيث تم تطوير مقياس لتحديد االتجاه نحو تطوير 
عضو ھيئة تدريس موزعين ) ٢٣٣(م اإللكتروني، وقد تكونت العينة من واستخدام مقررات التعلّ 

لديھم %) ٩٤(ھيئة التدريس كلية، وقد أوضحت نتائج الدراسة أن غالبية أعضاء ) ١٧(على 
نحو تطبيق التعلم اإللكتروني، حيث أظھروا قلقاً منخفضا وثقة أعلى بالنفس وتقديراً  جاه إيجابيات

  . ودوره ألھمية التعلم اإللكتروني

 التعلّم من كل استخدام أثر إلىإلى التعّرف ) ٢٠٠٧ العاطي والسيد، عبد(كما ھدفت دراسة 
 طالب لدى التعليمية الويب مواقع وإنتاج مھارات تصميم تنمية في مدمجال والتعلّم اإللكترونيّ 

 التعلّم تكنولوجيا نحو واتجاھاتھم ،اإلسكندرية في جامعة التربية الدبلوم المھنيّة في كلية
 تكنولوجيا تخصص الدبلوم المھنية طالب جميع من البحث مجموعة اإللكترونّي، وتكونت

 مجموعتين متساوية، ثالث مجموعات إلى قسموا وطالبة، لباطا ٣٦ عددھم البالغ التعليم،
 البحث أدوات استخدمت وقد بالطريقة التقليدية، البرنامج تدرس ضابطة ومجموعة تجريبيتن
التعليمية، وقد تم  الويب مواقع تصميم وإنتاج مھارات أداء واختبار تحصيلي، اختبار: التالية
  نتائج ، حيث أظھرتم اإللكترونيّ التعلّ  تكنولوجيا نحو طالبال اتجاه ومقياس تقييم، ببطاقة قياسه

ً  دالة فروق الدِّراسة عدم وجود  التعلّم( المجموعات الثالث طالب درجات متوسط بين إحصائيّا
 نحو الطالب اتجاه لمقياس البعديّ  في التطبيق) التعلّم التقليديّ والمدمج،  التعلّمو اإللكترونّي،
  .لكترونيّ اإل التعلّم تكنولوجيا

 من اإلنترنت عبر مقرر التي ھدفت إلى تصميم) ٢٠٠٦العاطي،  عبد(وأظھرت دراسة 
 الناقد والتفكير ،التحصيل تنمية في وقياس فاعليته والموضوعي البنائي مختلفين منظورين
دم اإلسكندرية، وقد استخ جامعة التربية كلية طالب لدى ،اإلنترنت القائم على التعلّم نحو واالتجاه

 بين إحصائية داللة ذات فروق التجريبي في الدراسة، حيث أظھرت النتائج وجود الباحث المنھج
 تدرس التي المجموعة لصالح الناقد، وذلك والتفكير التحصيل طالب فيال درجات متوسطي
 بين إحصائيّة دالة فروق وجدت ال من المنظور البنائي، كما أظھرت أنه اإلنترنت عبر المقرر
 عبر المصمم المقرر درسوا اإلسكندرية، الذين جامعة التربية في كلية طالب درجات يمتوسط
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 لمقياس الموضوعي، المنظور من المصمم المقرر درسوا الذينو، البنائي المنظور من اإلنترنت
  . اإلنترنت على القائم التعلّم نحو االتجاه

طالبات كلية التربية في جامعة اتجاه  إلىفقد ھدفت إلى التعرف ) ٢٠٠٤فودة، (أما دراسة 
، وبعد المعالجة )االستبيان(الملك سعود نحو تقنية الحاسوب، باستخدام منھج البحث الوصفي 

للبيانات، أظھرت نتائج الدِّراسة أن اتجاه الطالبات نحو التقنية محايد، إذ لم تبِد  ةاإلحصائي
لبياً منه، ولم تكن ھناك عالقة ذات داللة الطالبات حماساً كبيراً للحاسوب، كما لم يظھرن موقفاً س

إحصائيّة بين ثقافة الطالبة عن الحاسوب واالتجاه نحوه، كما أظھرت النتائج أن الطالبة التي 
  .لديھا خبرة في الحاسوب أقل رھبة منه، ولديھا ثقة أكبر بالنفس في استخدامه

 جامعة القاھرةھات طلبة التي ھدفت إلى الكشف عن اتجا )٢٠٠٤عبد الحميد، (أّما دراسة 
م وقد استخد نحو اإلنترنت واستخدامه وعالقتھا بالتحصيل الدراسي، دراسة مقارنة بين الجنسين،

أظھرت النتائج أن اتجاھات الطلبة من الجنسين تميل إلى فقد الباحث منھج البحث الوصفي، 
ً وال ت اإليجابية في االتجاه نحو اإلنترنت، بصرف النظر  ،بين الجنسينوجد فروق دالة إحصائيّا

    .عن التخصص

) ٨٨(على عينة مكونة من  (Hong, et al., 2003)وفي دراسة قام بھا ھونج وآخرون 
ً من سبعة  ً مكونا ً جامعياً، ممن يدرسون بخمس كليات بجامعة ماليزيا، مستخدمين مقياسا طالبا

ً ھر نتائج الدراسة فروق، حيث لم تظبنود لقياس اتجاھاتھم نحو اإلنترنت كوسيلة تعليمية بين  ا
  .الجنسين في اتجاھاتھم نحو اإلنترنت كوسيلة تعليمية

س عن الحاسوب إال أن نتائج أغلب األبحاث تشير إلى وجود عالقة بين ثقافة المدرّ 
 فيواستخدامه له في الفصل الدراسّي، كذلك أكَّدت دراسات أخرى أن من العوامل المؤثرة 

لحاسوب، االعتقاد أن تعلّم الحاسب صعب، كما ظھر أن عدم المعرفة اتجاھات المدرسين نحو ا
الكافية بالفائدة التي يقدمھا الحاسوب في الفصل الدراسّي من العوامل المؤثرة في اتجاھات 

  .)Zeitz,1995(المدرسين نحوه 

 جنس(ھدفت إلى بحث أثر كل من العوامل فقد ) ٢٠٠٠األسمر والعملة، (أما دراسة 
اتجاھات معلمي  في) سنوات الخبرة التدريسيّة، والمرحلة التعليميّةوالعلمّي،  المؤھلوالمعلم، 
وقد . الثانويّة نحو تقنيات التعليمومدارس محافظة نابلس الحكوميّة للمرحلتين األساسيّة  العلوم في

ً نحو تقنيا أظھرت نتائج الدِّراسة تمتع أفراد العينة باتجاھات ت التعليم تزيد إيجابيّة دالة إحصائيّا
ي العلوم توجد فروق ذات داللة إحصائيّة بين اتجاھات معلم ولم. عن درجة حياد االتجاه العام
سنوات الخبرة والمؤھل العلمّي، وجنس المعلم، (من العوامل  لكلّ  نحو تقنيات التعليم تعزى

  ).التدريسيّة

 أعضاء ھيئة على اإلنترنت آثار معرفة إلى ھدفت دراسة(Wang,1999) وانج  وأجرى
واتجاھاتھم  ،الصين وأمريكا في التربوية البحوث مجال في العالي التعليم مؤسسات في التدريس
 ھذا في التربوية، ومساعدتھم البحوث في اإلنترنت توظيف في تؤثر التي والعوامل نحوھا،
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 ھيئة عضو) ٥٧٠(على  استبانة طبقت قد تّم استخدامو ،البحثية أساليبھم تطوير على المجال
 نوعيتھا وتطوير البحوث في كبيًرا لإلنترنت أثًرا أن إلى النتائج أشارت ،البلدين من تدريس
 من %)٨٤(و ،أمريكا في التدريس ھيئة من أعضاء %)٦٠( أن كذلك نوتبيّ  .المال وتوفير
 قمسا بدراسة ، ويرغبوناإلنترنتيجابية نحو إلديھم اتجاھات  ،الصين في التدريس ھيئة أعضاء

 توكان ،التربوية البحوث في وتوظيف اإلنترنت استخدام كيفية على للتعلم ورشة حضور أو
 واالتجاھات؛ التدريس ومستوى اإلنترنت استخدام يتعلق بمھارات فيما إحصائيًا دالة فروق ھناك

  .والبلد ،ةاألكاديميّ  والرتبة ،والخبرة ،العلمية والدرجة ،والجنس ،تبًعا للعمر

بدراسة للكشف عن اتجاھات طلبة   (Dugan, et al., 1999)وآخرون وقام دوجان 
الجامعة نحو االستخدام التعليمي لإلنترنت، وذلك بتطبيق مقياس أعد لھذا الغرض ومكون من 

النتائج وجود اتجاھات تفضيليّة نحو أبرز طالباً جامعياً، ومن ) ١٨٨(بنداً على عينة تشمل ) ١٨(
  . ترنت، ولم توجد فروق بين الجنسين في ھذا االتجاهاالستخدام التعليمّي لإلن

عينة اتجاھات  إلى التعرف إلىالتي ھدفت  )١٩٩٣أبو جابر والبداينة، (دراسـة كما بيَّنت 
ً وطالبة) ١٦٢(من الطلبة مكونة من  وقد أظھرت نتائج الدراسة  استخدام الحاسوب، نحو طالبا

ً في اتجاھات الطل بة نحو استخدام الحاسوب لصالح الطالب ذوي وجود فروق دالة إحصائيّا
ً بين اتجاھات الطالب واتجاھات الخبرة الطالبات  في استخدامه، كما توجد فروق دالة إحصائيّا

  .نحو استخدام الحاسوب على البعد المعرفّي لصالح الطالب الذكور

ھيئة الكشف عن اتجاھات عينة من أعضاء الإلى فقد ھدفت ) ١٩٩١حمدي، (دراسة أّما 
، باستخدام االستبانة، عضواً ) ٥٢٣(مكونة من التدريسيّة بكليات المجتمع والجامعات األردنيّة 

كانت إيجابيّة، ) عينة الدراسة(فقد كشفت نتائج الدراسة أن اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسيّة 
ً  ولكنھا ليست مرتفعة، وقد تبيَّن عدم وجود فروق دالة   .بين الجنسين إحصائيّا

دِّراسات التي من خالل مراجعة األدب التربوّي والدِّراسات السابقة قلة الحظ الباحث يال
 ،استخدام التعلّم اإللكترونّي في التدريس الجامعيّ  نحوأعضاء الھيئة التدريسيّة تبحث اتجاھات 

، )Sadik, 2007( ومن ھذه الدراسات دراسة ،ولم تحظَ باالھتمام الكافي من قبل الباحثين
   .)٢٠٠٠األسمر والعملة، (دراسة ، و)١٩٩١حمدي، (دراسة ، و)Wang,1999( سةودرا

فودة، (دراسة ، و)٢٠٠٦العاطي،  عبد(دراسة ، و)٢٠٠٧والسيد، ،العاطي عبد(دراسة  أّما
، ودراسة (Hong, et al., 2003) ، ودراسة)٢٠٠٤عبد الحميد، (دراسة ، و)٢٠٠٤

(Dugan, et al., 1999)اتجاھات الطالب  ، فقد بحثت)١٩٩٣بر والبداينة، أبو جا(دراسـة ، و
  . اإلنترنت والطالبات نحو الحاسوب و

وقد أفادت الدراسة الحالية من ھذه الدراسات في تطوير أداة الدراسة، وفي اختيار مجتمع 
قد  الحالية الدراسة يرى الباحث أنالدراسة والعينة، ومقارنة نتائج الدراسة الحالية بنتائجھا، و

   :ة اآلتيالسابق فت للدراساتأضا
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 اتجاھات أعضاء الھيئة  نأل ؛أھمية من السابقة الدراسات عليه أكدت ما على التأكيد
من الكفايات المھمة  التدريسيّة نحو استخدام التعلّم اإللكترونّي في التدريس الجامعيّ 

 . لنجاحھم في مھنة التدريس بشكل عام ؛والرئيسة

 اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسيّة في جامعة البلقاء التطبيقيّة  راسةالدراسة الحالية بد تفردت
 .نحو استخدام التعلّم اإللكترونّي في التدريس الجامعيّ 

  
  ة الدِّراسة وإجراءاتھامنھجيّ 

   منھج الدِّراسة

  .)The Descriptive Analytical Method( اتبعت الدِّراسة المنھج الوصفّي التحليليّ 

  ة وعينتھامجتمع الدِّراس

عضواً من أعضاء الھيئة التدريسيّة في العام الجامعّي ) ١١٣(ن مجتمع الدِّراسة من تكوَّ 
عينة ة، حيث تم اختيار تطبيقيّ الجامعيّة، إحدى كليات جامعة البلقاء ال إربدفي كلية  ٢٠٠٩\٢٠٠٨

   .من أعضاء الھيئة التدريسيّة البسيطة عشوائيةالدراسة بالطريقة ال

 إربدعضواً من أعضاء الھيئة التدريسيّة في كلية ) ٨١(نت عينة الدِّراسة من وقد تكوّ 
ن يبيّ ) ١( والجدول رقم من مجتمع الدِّراسة،%) ٧٢(أي تشكل عينة الدِّراسة  الجامعيّة،

والحصول على  ،والخبرة ،الجنسوالنسب المئويّة لعينة الدِّراسة حسب متغيرات التكرارات 
  .مجال الحاسوب والتعلم اإللكترونيّ ي ة فتدريبيّ الالدورات 

التكرارات والنسب المئويّة لعينة الدِّراسة حسب متغيرات الجنس والخبرة والحصول  :)١(جدول 
   مجال الحاسوب والتعلم اإللكترونيّ ة في تدريبيّ العلى الدورات 
 النسبة المئوية التكرارات الفئات المتغير
 ٦٧.٩  ٥٥  ذكر  الجنس

 ٣٢.١ ٢٦ أنثى 
 ٣٧.٠  ٣٠ سنوات ٥أقل من   الخبرة
 ١٨.٥ ١٥ ١٠-٥من  في

 ٤٤.٤ ٣٦ ١٠أكثر من  التدريس
 ٣٠.٩ ٢٥ دورة ةلم أحصل على أي 

 ٤٩.٤ ٤٠ نادورة أو دورت الدورات
 ١٩.٨ ١٦ ثالث دورات فأكثر 

 %١٠٠ ٨١ المجموع
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  ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أداة الدِّراسة

 المتعلقة بموضوع الدِّراسة كدراسة راسات السابقة، والدِّ تربويّ بعد االطالع على األدب ال
)Sadik, 2007(العاطي عبد ، ودراسة )جابر أبوودراسة ) ٢٠٠٤( فودةودراسة ) ٢٠٠٦ 

أداة  بتطويرقام الباحث ، )Kleiman, 2001( ودراسة كليمان) ١٩٩٣( والبداينة
، وبعد ذلك فقراته، ثم صياغة المقياس مجالأوالً تحديد : وفق الخطوات اآلتية )االستبانة(الدِّراسة
ً ، فقرة )٢٥(بصورتھا األولية من  )مقياس االتجاھات(األداة تكونت   على عرضھا تمّ  ثانيا

 مناسبتھا في الرأي تحكيمھا وإبداء أجل من ،يّةھيئة التدريسالمين من أعضاء مجموعة من المحكّ 
  .الدِّراسة أھداف لتحقيق

   (Referees Validity)"كمينصدق المح" )مقياس االتجاھات(األداة صدق   :أوالً 

أعضاء من  سبعةبصورتھا األولية، تم عرضھا على ) مقياس االتجاھات(األداة تطوير بعد 
ومالحظاتھم قام الباحث  وبعد معرفة آرائھم. األداةوذلك للتأكد من صدق ، الھيئة التدريسيّة

بصورتھا ألداة احيث ظھرت ) مقياس االتجاھات(األداة بإجراء التعديالت الضرورية على 
) Likert(رت كيوزن مدرج وفق نظام ل فقرةوقد أعطى لكّل  .فقرة) ٢٠(النھائية مكونة من 

  : تي، وذلك على النحو اآلج ثالثييوبتدر

  موافق بدرجة  ضعيفة  موافق بدرجة متوسطة  موافق بدرجة كبيرة  درجة التوافر

  ١  ٢  ٣  المقياس

المتوسطات الحسابية  بناء على ،، متوسطة، قليلةرةكبيا المعيار العتبار االتجاه بدرجة أمّ 
 اتجاھات إيجابية بدرجة كبيرة، تمثل )٣-٢.٣٤(المتوسطات بين  عّدتلكل فقرة، فقد 

المتوسطات بين أّما  اتجاھات إيجابية بدرجة متوسطة،تمثل ) ٢.٣٣ -١.٦٧(بين المتوسطات و
 .اتجاھات ضعيفةتمثل  )١-١.٦٦(

  )قياس االتجاھاتم(األداة ثبات   :ثانياً 

 طريقة التجزئة النصفيّة(Split Half Method) :  َّفقرات(إلى نصفين  األداةم الباحث قس 
 فقراتحساب معامل االرتباط بين استجابات العينة على ال ، وتمّ )زوجيةوفقرات فردية 

براون، حيث بلغ  –الزوجية باستخدام معادلة سبيرمان  فقراتالفردية واستجاباتھم على ال
  . وھذه القيم تدل على أن المقياس يتميز بثبات مرتفع )٠.٨٥(معامل الثبات الكلّي 

 كرونباخ ألفا باستخدام معادلة  معامل االتساق الداخلي)Chronbach Alpha:(  ّتم 
حيث أظھرت نتائج  )مقياس االتجاھات(األداة ثبات  لتقديراستخدام طريقة كرونباخ ألفا 

ھذا يدل على أن قيمة ثبات و، )٠.٨٩(كانت لألداة  نباخ ألفاأن قيمة معامل كروالتحليل 
على عينة ) مقياس االتجاھات(األداة مرتفعة، ھذه القيمة تطمئن الباحث لتطبيق األداة 
  .الدِّراسة
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  ومناقشتھا نتائج الدِّراسة

يّة ما اتجاھات أعضاء الھيئة التدريس :السؤال األول من أسئلة الدِّراسة لإلجابة عن  :أوالً 
في التدريس  اإللكترونيّ  تعلّمنحو استخدام ال )الجامعيّة إربدكلية (ة تطبيقيّ في جامعة البلقاء ال

   الجامعّي ؟

. دِّراسةال أداةفقرات استخراج المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة لكّل  تمَّ  فقد
ة نحو تطبيقيّ البلقاء ال اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسية في جامعة يبين) ٢(والجدول رقم 

  .مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيّةفي التدريس الجامعي،  اإللكترونيّ  تعلّماستخدام ال

التجاھات أعضاء الھيئة التدريسية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :  )٢(جدول 
اً حسب  في التدريس الجامعي اإللكترونيّ  تعلّمة نحو استخدام التطبيقيّ جامعة البلقاء ال مرتبة تنازلي

  .المتوسطات الحسابية

  الفقرات  رقم الرتبة
المتوسط 
  الحسابيّ 

االنحراف 
  المعياريّ 

استخدام ب لدى طالب الجامعة معرفةل أن يكون أفضّ   ١٥ ١
  اإللكترونّي تعلّمال

٠.٤٤ ٢.٧٩ 

أفضل أن يكون لدى أعضاء الھيئة التدريسية في   ١١ ٢
  اإللكترونيّ  تعلّمة باستخدام الالجامعة معرف

٠.٤٥ ٢.٧٨ 

 تعلّمحضور دورة في استخدام ال /لن أمانع في أخذ مقرر  ١٤ ٣
  اإللكترونّي

٠.٥٢ ٢.٧٤ 

 اإللكترونيّ  تعلّمأكثر عن استخدام ال تعلّمأرغب في أن أ  ٢ ٤
  في التدريس

٠.٥٦ ٢.٧٠ 

استخدم مجال أشعر بالراحة عندما أكتسب خبرة في   ٩ ٥
  في التدريس اإللكترونّي متعلّ ال

٠.٥٨  ٢.٦٠ 

وإيجابياته في  اإللكترونيّ  تعلّمأعتقد بأھمية استخدام ال  ١٠ ٦
  التدريس

٠.٥٨ ٢.٦٠ 

 ٠.٥٧ ٢.٥٧  اإللكترونيّ  تعلّمأتمنى إقامة مؤتمر في الجامعة عن ال  ١٢ ٧
يسھم في حل كثير من  اإللكترونيّ م أعتقد أن التعلّ   ٢٠  ٨

  منھا التعليم التقليديالمشكالت التي يعاني 
٠.٥٧ ٢.٦٧ 

يجعل التدريس  اإللكترونيّ  تعلّمأعتقد أن استخدام ال  ٧ ٩
 ً   ممتعا

٠.٥٩ ٢.٥٤ 

في  اإللكترونيّ  تعلّمأشجع زمالئي على استخدام ال  ١٦ ١٠
  التدريس

٠.٥٩ ٢.٥٤ 

 ٠.٦٩ ٢.٥١  اإللكترونيّ  تعلّمأشعر برغبة شديدة نحو استخدام ال  ٦ ١١
 ٠.٥٧ ٢.٥١  اإللكترونيّ  تعلّمكبيرة في نفسي عند استخدام اللدي ثقة   ١٣ ١٢
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  ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(تابع جدول رقم ... 

  الفقرات  رقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابيّ 

االنحراف 
  المعياريّ 

في  أمتلك الخبرةأعتقد أنني سأحقق نجاحاً ملموساً عندما  ٨ ١٣
  في التدريس اإللكترونّي تعلّماستخدام ال مجال

٠.٥٩  ٢.٤٨ 

 ويجذب انتباھي واھتمامي اإللكترونيّ  تعلّماليثير   ١٩  ١٤
  الستخدامه في التدريس

٠.٦١ ٢.٤٨  

في   اإللكترونيّ  تعلّمأحب الحديث عن استخدام ال  ١ ١٥
  مع زمالئيالتدريس 

٠.٥٩ ٢.٤٤  

يساعدني في تنويع أساليب  اإللكترونيّ  تعلّمأعتقد أن ال  ١٨  ١٦
  التدريس وطرائقه

٠.٥٩ ٢.٤٤  

يزيد من دافعيتي نحو  اإللكترونيّ  تعلّمأن ال أشعر  ١٧  ١٧
  التدريس

٠.٦٣ ٢.٤٣  

يزيد من فاعلية الطالب أثناء  اإللكترونيّ  تعلّمأشعر أن ال  ٤ ١٨
  التدريس

٠.٦١ ٢.٤٠  

يزيد من سلطتي وسيطرتي  اإللكترونيّ  تعلّمأشعر أن ال  ٣ ١٩
  على عملية التدريس

٠.٦٩ ٢.٢٨  

يقلل من عبء العمل الموكل  نيّ اإللكترو تعلّمأشعر أن ال  ٥ ٢٠
  إلّي

٠.٧٥ ٢.١٤  

  ٠.٣٤ ٢.٥٣ ككّل االتجاھات

أعضاء الھيئة التدريسية  فقرة من فقرات مقياس اتجاھات) ١٨(أن ) ٢(يظھر الجدول رقم 
 في التدريس الجامعي، اإللكترونيّ  تعلّمنحو استخدام ال عينة الدِّراسة ةتطبيقيّ في جامعة البلقاء ال
مكن للباحث وصفھا بأنھا وي ).٢.٣٤، و٢.٧٩(بين تراوحت  ةحسابي اتوسطحصلت على مت

فقد حصلت على متوسطات حسابية  ،)٥،٣( الفقرات أّما بقية ،بدرجة كبيرة ةيجابيّ اتجاھات إ
كما يظھر من  .بدرجة متوسطة ةيجابيّ إ اتمكن للباحث وصفھا بأنھا اتجاھوي ).٢.١٤، و ٢.٢٨(

عينة  ةتطبيقيّ في جامعة البلقاء ال يّةھيئة التدريسالأعضاء اھات أن اتجخالل الجدول السابق 
حيث بلغ المتوسط  ،إيجابيةبأنھا  على المقياس ككلّ  اإللكترونيّ  تعلّمنحو استخدام ال الدِّراسة

  .)٢.٥٣(الحسابي للفقرات ككل 

يدل ھذا ، واإلنترنت وويرى الباحث أن ھذه نتيجة متوقعة خاصة مع انتشار التكنولوجيا 
 تعلّممدركين لمكانة ال )ةتطبيقيّ في جامعة البلقاء العينة الدِّراسة (الھيئة التدريسيّة على أن أعضاء 

راسات ھذه النتائج متسقة مع نتائج العديد من الدِّ  وتعدّ  .في التدريس الجامعيّ  وأھميته اإللكترونيّ 
 في التعليم، كدراسة نترنت اإلو الحاسوبة نحو استخدام يجابيّ إنتائجھا اتجاھات  أظھرتالتي 

)Sadik, 2007( ودراسة ،) ،ھونج وآخرون ، ودراسة)٢٠٠٤عبد الحميد(Hong, et al., 
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حمدي، (ودراسة  ،(Wang,1999)ودراسة  ،)٢٠٠٠األسمر والعملة، (، ودراسة (2003
١٩٩١.(  

اء الھيئة ھل تختلف اتجاھات أعض: لإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدِّراسة:  ثانياً 
في  اإللكترونيّ  تعلّمنحو استخدام ال )كلية اربد الجامعيّة( ةتطبيقيّ التدريسية في جامعة البلقاء ال

مجال الحاسوب والتعلم ة في تدريبيّ التدريس الجامعي باختالف الحصول على الدورات ال
   ؟اإللكترونيّ 

تجاھات أعضاء الھيئة الاستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تمَّ  فقد
حسب  في التدريس الجامعيّ  اإللكترونيّ  تعلّمة نحو استخدام التطبيقيّ ة في جامعة البلقاء الالتدريسيّ 

رقم والجدول ، مجال الحاسوب والتعلم اإللكترونيّ ة في تدريبيّ متغير الحصول على الدورات ال
  .ح ذلكوضّ ي) ٣(

ة درجة ل المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات :)٣(جدول  اختالف اتجاھات أعضاء الھيئ
ية  ة (التدريس دكلي ة إرب تخدام ال )الجامعيّ و اس يّ  تعلّمنح امعي حسب  اإللكترون دريس الج ي الت ف

   مجال الحاسوب والتعلم اإللكترونيّ ة في تدريبيّ الحصول على الدورات ال
 العدد  االنحراف المعيارّي  المتوسط الحسابّي الفئات

 ٢٥ ٠.٣٥  ٢.٢٤ دورة ةعلى أيّ  لم أحصل
 ٤٠ ٠.٣٥ ٢.٥١ دورتاندورة أو 

 ١٦ ٠.٢٤ ٢.٧٣ ثالث دورات فأكثر
 ٨١ ٠.٣٢ ٢.٥٣  المجموع

ً ظاھريّ ) ٣(رقم ن الجدول يبيّ  ً في المتوسطات الحسابيّ تباينا ة ة واالنحرافات المعياريّ ا
 تعلّمنحو استخدام العينة الدِّراسة ة تطبيقيّ ة في جامعة البلقاء الالتجاھات أعضاء الھيئة التدريسيّ 

ة تدريبيّ اختالف فئات متغير الحصول على الدورات ال، بسبب في التدريس الجامعيّ  اإللكترونيّ 
ثالث ، دورتاندورة، دورة أو  ةلم أحصل على أي( مجال الحاسوب والتعلم اإللكترونيّ في 

ة تم استخدام تحليل طات الحسابيّ ة بين المتوسحصائيّ ولبيان داللة الفروق اإل ).دورات فأكثر
  .)٤( رقم جدول، كما يظھر في الالتباين األحاديّ 

اين  :)٤( جدول ل التب دورات ال األحاديّ تحلي ر ال ر متغي تعلم ة في تدريبيّألث مجال الحاسوب وال
 تعلّمنحو استخدام ال )الجامعيّة إربدكلية (اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسية درجة  في اإللكترونيّ 
  في التدريس الجامعيّ  اإللكترونيّ 

  المصدر
  مجموع
  المربعات

  درجات
  الحرية

  متوسط
  المربعات

  قيمة ف
  الداللة

  ةحصائيّ اإل
  ٠.٠٢٠ ٤.٠٩١  ٠.٤٥٠ ٢  ٠.٨٩٩  بين المجموعات
    ٠.١١٠ ٧٨ ٨.٥٧٩  داخل المجوعات

    ٨٠ ٩.٤٧٥  الكلي



 ٧٤٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لحوامدةمحمد ا

  ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= α( د مستوى الداللةعنة إحصائيّ وجود فروق ذات داللة ) ٤(رقم من الجدول  يظھر
مجال الحاسوب والتعلم ة في تدريبيّ الحصول على الدورات ال متغير تعزى ألثر) ٠.٠٥

ولبيان الفروق الزوجية بين ، ٠.٠٢٠ة إحصائيّ وبداللة  ٤.٠٩١حيث بلغت قيمة ف  ،اإللكترونيّ 
كما ھو ، (Scheffe-test) ة بطريقة شفيه استخدام المقارنات البعديّ  ة تمّ المتوسطات الحسابيّ 

  .)٥(رقم ن في الجدول مبيّ 

ات البعديّ :)٥(جدول  دورات الالمقارن ى ال ر الحصول عل ر متغي فيه ألث ة ش ي تدريبيّة بطريق ة ف
ة التدريسية  في مجال الحاسوب والتعلم اإللكترونيّ  ة (اتجاھات أعضاء الھيئ دكلي ة إرب  )الجامعيّ

  جامعيّ في التدريس ال اإللكترونيّ  تعلّمنحو استخدام ال

 
المتوسط 
  الحسابّي

لم أحصل على 
 دورة ةأي

دورة أو 
 دورتان

ثالث دورات 
 فأكثر

    ٢.٤٢ دورة ةلم أحصل على أي
    ٢.٥١ دورتاندورة أو 
      * ٢.٧٣ فأكثر  دورات ثالث

دول  ن الج ر م م يظھ ة ) ٥(رق روق ذات دالل ود ف ة ةإحصائيّ وج توى الدالل د مس =  α( عن
ى أيلم أ"فئة بين ) ٠.٠٥ ة " دورة ةحصل عل أكثر"وفئ روق لصالح " ثالث دورات ف وكانت الف

  ".ثالث دورات فأكثر"فئة 

استخدام مجال ما زادت الخبرة في ة، فكلَّ ويرى الباحث أن ھذه النتيجة متوقعة ومنطقيّ 
 تعلّمة والرغبة والفرصة الستخدام ال، زادت الدافعيّ اإلنترنتو الحاسوبالتكنولوجيا و

  .ة نحوهيجابيّ وكانت االتجاھات إ ،اإللكترونيّ 

واستخدامه له في  الحاسوب س عن فنتائج األبحاث تشير إلى وجود عالقة بين ثقافة المدرّ 
عند  الحاسوب االتجاه نحو  فيدت دراسات أخرى أن من العوامل المؤثرة التدريس، كذلك أكَّ 

ة بالفائدة التي عرفة الكافيّ كما ظھر أن عدم الم صعب، الحاسوب  تعلّماالعتقاد أن  المعلمين
من العوامل المؤثرة في اتجاه المعلمين نحوه  في الفصل الدراسيّ  الحاسوبيقدمھا 

Zeitz,1995).(  كما أن ليفين وجوردون (Levin & Gordon, 1989) وجدا أن الخبرة أھم
والبداينة، أبو جابر (ة دراسمع أيضا وھذا يتفق . الحاسوباالتجاه نحو  فيعامل يمكن أن يؤثر 

 حيث أظھرت وجود فروق في اتجاھات الطلبة نحو استخدام الحاسوب بين ذوي الخبرة )١٩٩٣
ما  ھذه النتيجة خالفتو .لصالح الطالب ذوي الخبرة ،ومن ليس لديھم خبرة في استخدامه

ة بين ثقافة الطالبة إحصائيّ حيث لم تكن ھناك عالقة ذات داللة ) ٢٠٠٤فودة، (أظھرته دراسة 
  .ب واالتجاه نحوهوالحاس عن

ھل تختلف اتجاھات أعضاء الھيئة : من أسئلة الدِّراسة الثالثالسؤال  عنلإلجابة :  ثالثاً 
 في اإللكترونيّ  تعلّمنحو استخدام ال )الجامعيّة إربدكلية (ة تطبيقيّ التدريسية في جامعة البلقاء ال

   التدريس الجامعي باختالف الجنس؟
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ألثر " T-test"ة واختبار ة واالنحرافات المعياريّ وسطات الحسابيّ استخراج المت تمَّ  فقد
 تعلّمنحو استخدام ال )عينة الدِّراسة(ة على اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسيّ ) أنثىذكر، (الجنس 

ة واالنحرافات المتوسطات الحسابيّ يبيّن  )٦(رقم  ، والجدولفي التدريس الجامعيّ  اإللكترونيّ 
اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسية في جامعة البلقاء  فيالجنس ألثر " T-test"رة واختباالمعياريّ 

  .في التدريس الجامعيّ  اإللكترونيّ  تعلّمنحو استخدام ال عينة الدِّراسة ةتطبيقيّ ال

دول  ابيّ  :)٦(ج ات المعياريّالمتوسطات الحس ار ة واالنحراف ر " T-test"ة واختب يالجنس ألث  ف
ة  اء الھيئ ات أعض ية اتجاھ ة (التدريس دكلي ة إرب تخدام ال )الجامعيّ و اس يّ  تعلّمنح ي  اإللكترون ف

  .التدريس الجامعيّ 

  العدد  الجنس
المتوسط 
  الحسابّي

االنحراف 
  المعيارّي

  قيمة
" T-test"  

درجات 
  الحرية

الداللة 
  ةحصائيّ اإل

  ٠.٢٣٤  ٠.١٢٥ ٧٩  ٠.٣٢ ٢.٥٧  ٥٥ ذكر 
     ٠.٣٨ ٢.٤٤ ٢٦ أنثى

=  α( عند مستوى الداللة ةإحصائيّ اله عدم وجود فروق ذات داللة ن من الجدول أعيتبيّ 
 ٠.٧٩ (T)حيث بلغت قيمة ) ذكر، أنثى(ة تعزى ألثر الجنس في المتوسطات الحسابيّ  )٠.٠٥

  .٠.٢٣٤ ةإحصائيّ وبداللة 

يّة بين الجنسيناً إحصائيّ ود فروق دالة وقد يعزو الباحث عدم وج ة التدريس  من أعضاء الھيئ
دراً  اإللكترونيّ  تعلّماستخدام النحو  اتات االتجاھفي متغير ا أن للجنسين ق ل، منھ إلى عدة عوام

دورة  ة، إذ كان عدد الذين لم يحصلوا على أيالحاسوبمحدوداً من الخبرة باستخدام التكنولوجيا و
بته ) ٢٥( الحاسوبفي التكنولوجيا و %) ٣٠.٨(من أعضاء الھيئة التدريسية، وھم يشكلون ما نس

أكثروكان عدد الذين حصلوا على . دِّراسةن عينة الم ا و ثالث دورات ف  الحاسوبفي التكنولوجي
بته ) ١٦( ا نس م يشكلون م ة ال%) ١٩.٧(من أعضاء الھيئة التدريسية، وھ ذا  .دِّراسةمن عين وھ

ر ة تعزى ألثر متغيإحصائيّ الحالية من وجود فروق ذات داللة  دِّراسةيتفق مع ما أظھرته نتائج ال
روق لصالح  ،مجال الحاسوب والتعلم اإللكترونيّ ة في تدريبيّ الحصول على الدورات ال وكانت الف

  ".ثالث دورات فأكثر" أعضاء ھيئة التدريس الحاصلين على فئة

ن  ذا يمك ي االتجاھللباحث أن يول ين ف ين الجنس روق ب ن الف د م ور مزي ع ظھ و  اتتوق نح
ا اإللكترونيّ  تعلّماستخدام ال دما يت امن ح لكلّ عن رة باستخدام  ھم در مناسب من الخب ا ق التكنولوجي

ر وشين .الحاسوبو د دراستي ليب االمشار  )Chen, 1986; Lepper, 1988( حيث تؤك  إليھم
ر أنَّ  )١٩٩٧المحيسن، (في دراسة  ين الجنسين في االتجاھوالف رق  اتق ب ى الف ا إل ود أساس يع

ذكوربينھما في الخبرة في استخدام الحاسوب، وألن  ً  ال ر تعرضا ادة أكث ً وبللحاس ع ا ذلك  ، تبع ل
   .من اإلناث فإن اتجاھاتھم أكثر إيجابيّة

ة  رت دراس ا أظھ ود  (Dugan, et al., 1999)كم دم وج ي  ع ين ف ين الجنس روق ب ف
   .لإلنترنت االتجاھات نحو االستخدام التعليميّ 



 ٧٤٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لحوامدةمحمد ا

  ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روق بين فعدم وجود  (Hong, et al., 2003)ن ھونج وآخري كما أظھرت دراسة
إلى وجود  شيرھناك دراسات تإال أن  .ةالجنسين في اتجاھاتھم نحو اإلنترنت كوسيلة تعليميّ 

 ،(Wang,1999) بين الجنسين لصالح الذكور كدراسةفي االتجاھات ة إحصائيّ ذات داللة  فروق
 .(Shashaani, 1994) دراسةو

تختلف اتجاھات أعضاء الھيئة  ھل: من أسئلة الدِّراسة الرابعالسؤال  عنلإلجابة :  رابعاً 
في  اإللكترونيّ  تعلّمنحو استخدام ال )الجامعيّة إربدكلية (ة تطبيقيّ التدريسية في جامعة البلقاء ال

   اختالف سنوات الخبرة في التدريس؟التدريس الجامعي ب

اتجاھات أعضاء درجة لة ة واالنحرافات المعياريّ استخراج المتوسطات الحسابيّ  تمَّ  فقد
في التدريس  اإللكترونيّ  تعلّمة نحو استخدام التطبيقيّ ة في جامعة البلقاء اليئة التدريسيّ الھ

المتوسطات يظھر ) ٧( رقموالجدول حسب متغير سنوات الخبرة في التدريس، ، الجامعيّ 
نحو  عينة الدِّراسةة اتجاھات أعضاء الھيئة التدريسيّ درجة ل ةة واالنحرافات المعياريّ الحسابيّ 
  .في التدريس حسب متغير سنوات الخبرة في التدريس الجامعيّ  اإللكترونيّ  تعلّمدام الاستخ

دول  ابيّ  : )٧(ج طات الحس ات المعياريّالمتوس ة ة واالنحراف اء الھيئ ات أعض ة اتجاھ ة لدرج
يّ  تعلّمنحو استخدام ال )الجامعيّة إربدكلية (التدريسية في  دريس الجامعيّ  اإللكترون حسب  في الت

  .في التدريس سنوات الخبرة متغير

 الفئات
المتوسط 
  الحسابّي

االنحراف 
  المعياريّ 

 العدد

 ٣٠ ٠.٣١  ٢.٥٦ سنوات ٥أقل من 
 ١٥ ٠.٢٨ ٢.٦٠ سنوات ١٠-٥من 

 ٣٦ ٠.٣٩ ٢.٤٧ سنوات ١٠أكثر من 
 ٨١ ٠.٣٤ ٢.٥٣المجموع

درجة لة ات المعياريّ ة واالنحرافاً في المتوسطات الحسابيّ تبايناً ظاھريّ ) ٧(رقم ن الجدول يبيّ 
 تعلّمنحو استخدام ال عينة الدِّراسة ةتطبيقيّ ة في جامعة البلقاء الاتجاھات أعضاء الھيئة التدريسيّ 

أقل ( في التدريس سنوات الخبرة ، بسبب اختالف فئات متغيرفي التدريس الجامعيّ  اإللكترونيّ 
  ). سنوات ١٠أكثر من ، سنوات ١٠-٥من ، سنوات ٥من 

استخدام تحليل التباين  ة تمّ ة بين المتوسطات الحسابيّ حصائيّ لة الفروق اإلولبيان دال
  ).٨(رقم جدول ال ، كما يظھر في األحاديّ 
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يفي التدريس سنوات الخبرة  ألثر األحاديّ تحليل التباين  : )٨(جدول  ة  ف اتجاھات أعضاء الھيئ
  في التدريس الجامعيّ  ترونيّ اإللك تعلّمنحو استخدام ال )الجامعيّة إربدكلية (التدريسية 
مجموع   المصدر

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
الداللة 

  ةحصائيّ اإل
 ٠.٤١٩ ٠.٨٧٩ ٠.١٠٤ ٢ ٠.٢٠٩  بين المجموعات
   ٠.١١٩ ٧٨  ٩.٢٦٦  داخل المجوعات

    ٨٠ ٩.٤٧٥  الكلي

=  α( د مستوى الداللةعن ةإحصائيّ وجود فروق ذات داللة عدم  )٨( رقم الجدولمن ن يتبيّ 
ة إحصائيّ وبداللة  ٠.٨٧٩حيث بلغت قيمة ف في التدريس  سنوات الخبرةتعزى ألثر ) ٠.٠٥
٠.٤١.  

حتاج إلى ن األساليب الحديثة في التعليم ويالتعلم االلكتروني م ذلك إلى أن وقد يعزو الباحث
ً معرفة ومھارات، وھذا يتطلب تدريب كما يمكن ، ي التدريسللتمكن من استخدامه ف اً وإعداد ا

 تعلّمإلى نقص تجھيزات القاعات باألدوات واألجھزة الحديثة الالزمة لليعزو ذلك  أنللباحث 
 اإلنترنترغم توفر  ،اإللكترونيّ  تعلّمة اإلمكانات الماديّة المخصصة لبرامج ال، وقلّ اإللكترونيّ 

وسيلة  ةكوناتھا عند إدخال أيعالوة على عدم مناسبة بيئة القاعات وم ،الجامعية إربدفي كلية 
ّ  ،يغلب عليھا سمة القدمكلية الفي  ة، فالمبانيتكنولوجية تعليميّ  لتكون مالئمة  فھي لم تنشأ أساسا

  .اإللكترونيّ  تعلّملل

من جھة، ومن  اإللكترونيّ  تعلّمس الخبرة الستخدام الوبالتالي فھي وحدھا ال تعطي المدرّ 
 استخدام آلياتخبرة في مجال و ،التدريسخبرة في مجال  نيّ اإللكترو تعلّمجھة أخرى يتطلب ال

ب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات، واالتصال الحديثة من حاس
األسمر (دراسة وتتفق ھذه النتيجة مع ما أظھرته  .إنترنتوآليات بحث، ومكتبات إلكترونية، و

ة بين اتجاھات معلمي العلوم نحو تقنيات يّ إحصائتوجد فروق ذات داللة  مفل) ٢٠٠٠والعملة، 
حيث  ،(Wang,1999)مع نتائج دراسة  وتختلف .ةسنوات الخبرة التدريسيّ  التعليم تعزى إلى

 التدريس ومستوى اإلنترنت  استخدام يتعلق بمھارات فيما إحصائيًا دالة فروق ھناك تكان
  .األكاديمية والرتبة تبًعا للخبرة واالتجاھات نحوھا؛

  
  توصياتال

  :وبناًء على النتائج التي توّصل إليھا الباحث في ھذه الدِّراسة، فإنَّه يتقّدم بالتوصيات اآلتية

 جامعة ووضعه على سلم األولويات في  اإللكترونيّ  تعلّمضرورة تبني رؤية واضحة تجاه ال
حصول على ؛ بھدف توسيع فرص الاإللكترونيّ  تعلّممن مميزات ال لإلفادةة، تطبيقيّ البلقاء ال

 .؛ وخفض كلفة التعليم العاليّ تعلّمالفرص التعليميّة؛ وتحسين نوعية ال
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  ٢٠١٠، )٣(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مثل مجال الحاسوب والتعلم اإللكترونيّ في  ةتدريبيّ وضع برامج لعقد دورات )ICDL … 
INTEL, (World Links,  تعلّملإلفادة القصوى من ال يّةھيئة التدريسالألعضاء 
وتبنّي القائمين على إدارة الجامعة فلسفة  .يس الجامعيّ واستخدامه في التدر اإللكترونيّ 

واضحة للتعلّم اإللكترونّي وأھدافه في جامعة البلقاء التطبيقيّة، بحيث ال يبقى ضمن 
  . لبعض أعضاء الھيئة التدريسيّة االھتمامات الشخصيّة

 ت نحوه من واستخدامه واالتجاھا اإللكترونيّ  تعلّمإجراء مزيد من الدِّراسات في مجال ال
 . وجھة نظر القائمين على إدارة الجامعة والطلبة

  
 المراجعالمصادر و

 اتجاھات الطلبة نحو استخدام الحاسوب" .)١٩٩٣( .ذياب ،والبداينة .ماجد ،أبو جابر :
  .١٦٢-١٣٣ .)٤٦(العدد  .رسالة الخليج العربي ."دراسة مقارنة

 ھات معلمي العلوم في مدارس دراسة اتجا.")٢٠٠٠( .محمد ،والعملة .ناصر ،األسمر
مجلة جامعة النجاح  ."نابلس للمرحلتين األساسية والثانوية نحو تقنيات التعليم محافظة

  . ٥٤- ٢٧ .)١٤(. )ب(العلوم اإلنسانية  - لألبحاث 

 االتجاھات الحديثة والخبرات العالمية في " .)٢٠٠٠( .انتصار ،ومحمد .حسني ،بيمي
 .القاھرة .رابطة التربية الحديثة .)١(العدد .عالم التربية ."معيالتنمية المھنية لألستاذ الجا

 .مصر

 اتجاه طالب و طالبات المرحلة المتوسطة في " .)١٩٩٥( .رشاد ،وموسى .سعد ،الحريقي
الريف والحضر نحو العلوم وعالقته بالتحصيل في مادة العلوم في منطقة اإلحساء بالمملكة 

  .٦٣-١٥ .٥٤العدد  .١٥السنة  .العربي رسالة الخليج ."العربية السعودية

 اإللكترونيّ  التجارب الدوليّة والعربية في مجال التعليم" ).٢٠٠٧( .محمد سعيد ،حمدان". 
   .٣٢١ – ٢٨٧.)١(١ .جامعة القدس المفتوحة .المجلة الفلسطينية للتربية المفتوحة عن بعد

 عات األردنية نحو اتجاھات مدرسي كليات المجتمع والجام. ")١٩٩١( .نرجس ،حمدي
 .١٦٢- ١٣٠ .)١("أ"١٨ .الجامعة األردنية .ة دراساتمجل ."تكنولوجيا التعليم

 األردن .السلط .دليل أعضاء ھيئة التدريس . )٢٠٠٦(. جامعة البلقاء التطبيقية. 

 في المدارس الحكومية  نمدى ممارسة المعلمين الفلسطيني"). ٢٠٠٧. (أفنان ،دروزة
مجلة جامعة القدس  ."من وجھة نظرھم اإلنترنتم في عصر ألدوارھم المتوقعة منھ

  .١٩٥-١٥٥ .)١١( .المفتوحة للبحوث والدراسات
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 التعليم والعالم في .التعلم جماعات أم المناسب الوقت في التعليم. )٢٠٠٠. (مارجريت ،ريل 
 والبحوث للدراسات مركز اإلمارات .ظبي أبو .الثالثة األلفية تحديات .العربي
  .١٩٢-١٦٥ .تيجيةاإلسترا

 تاريخ .جريدة الدستور األردنية .مؤتمر صحفي). ٢٠٠٨. (عمر ،الريماوي :
 ).١٤٢٩٧( العدد .13/03/2008

 مصر .القاھرة .عالم الكتب .علم النفس االجتماعي). ٢٠٠٠( .حامد ،زھران. 

 اتجاھات المعلمين لمھنة التدريس بدولة قطر " ).٢٠٠٠( .جمال ،والباكر .حسين ،الشرعة
 .)٥٦(١٤ .جامعة الكويت .العلوم التربوية. "ومدى تأثرھا ببعض العوامل الديمغرافية

١٨٤- ١٥٦.  

 اتجاھات طلبة الثانوية نحو مادة " ).١٩٩٣( .عبدالوارث ،والرازحي .محمد ،صباريني
 .٢٤٨-٢٢١.)١(١٣ .المجلة العربية للتربية. "األحياء

 واستخدامه اإلنترنت الجامعة نحو اتجاھات طلبة " .)٢٠٠٤(  .إبراھيم ،عبد الحميد
متوفر على الشبكة العالمية  ."دراسة مقارنة بين الجنسينراسي عالقتھا بالتحصيل الدو

٢٠٠٨ -١١-١١ :www.geocities.com/ishawky2000/internetAtt.stud.htm  

 متوافر على . "التعليم االفتراضي اإللكترونيّ  التعليم" .)٢٠٠٧( .صالح ،عبد الرزاق
 ./www.slah.jeeran.com/12345678:  6/1/2008 .كة العالميةالشب

 مختلفين منظورين من اإلنترنت  عبر مقرر تصميم" .)٢٠٠٦( .الباتع حسن ،العاطي عبد 
 تعلّمال نحو اهواالتج الناقد والتفكير التحصيل تنمية في وقياس فاعليته والموضوعي البنائي

دكتوراه غير  أطروحة ."اإلسكندرية جامعة التربية كلية طالب لدى اإلنترنت  القائم على
  .مصر .اإلسكندرية جامعة .التربية كلية .منشورة

 تعلّمال من كل استخدام أثر" .)٢٠٠٧( .المولى عبد ،والسيد .الباتع حسن ،العاطي عبد 
 لدى التعليمية الويب مواقع وإنتاج مھارات تصميم تنمية في المدمج تعلّموال اإللكترونيّ 

 الثالث العلمي المؤتمر ."اإللكترونيّ  تعلّمال تكنولوجيا نحو واتجاھاتھم الدبلوم المھنية طالب
 تعلّموال التعليم تكنولوجيا "القاھرة جامعة باالشتراك مع التربية لتكنولوجيا العربية للجمعية

  .٢٠٠٧ سبتمبر ٦-٥الفترة  في "

 لم جابي للتفاعل التعليمي بين المعالمردود اإلي" .)٢٠٠٠( .عبدهللا مراد ،العطرجي
 .السعودية .الرياض .)٤٥(العدد  .المجلة العربية ."وطالبه

 مجلة جامعة الملك . "اتجاه طالبات كلية التربية نحو الحاسب اآللي" .)٢٠٠٤(.ألفت  ،فودة
  .٧٩٢ -٧٦٧ .)٢(١٦ .ةة والدراسات اإلسالميتربويّ العلوم ال .سعود
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 سلسلة عالم  ."ترجمة شوقي جالل .بنية الثورات العلميّة). "١٩٩٢( .توماس ،كون
 . الكويت .)١٦٨(العدد  .المعرفة

 حو الحاسب اآللي العالقة بين كل من اتجاه طالب الجامعة ن" .)١٩٩٧( .إبراھيم ،المحيسن
 ."ن بعض المتغيرات المختارةبيى توقعھم للفائدة أو الضرر منه ومستووخبراتھم فيه و

   .)٤٤(١١ .الكويت .جامعة الكويت .ةتربويّ المجلة ال

 ورقة  ."مفھومه خصائصه فوائده عوائقه اإللكترونيّ التعليم " ).٢٠٠٢( .عبدهللا ،الموسى
متوافر على الشبكة  .الرياض .جامعة الملك سعود .ل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبلعم

 : 13/1/2008. العالمية
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