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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل واقع ا�ستخدام معلمي املدار�س الأردنية ومعلماتها
ملنظومة التعلم الإلكرتوين ( ،)Eduwaveواجتاهاتهم نحوها ومعوقات ا�ستخدامها.
ا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )530معلما ومعلمة مت اختيارهم ع�شوائيا من ثالث
مديريات تربية (�إربد الأوىل ،والزرقاء الثانية ،وال�شونة اجلنوبية) .تكونت �أداة الدرا�سة
من ( )85فقرة ،موزعة على ثالثة جماالت (قيا�س درجة ا�ستخدام املنظومة ،واالجتاهات
نحوها ،ومعوقات ا�ستخدامها) ،وقد مت الت�أكد من �صدقها وثباتها� .أ�شارت النتائج �إىل
حمدودية ا�ستخدام املنظومة ،و�أن غالبية ا�ستخدامها اقت�رص على ترفيع الطالب يف
املدر�سة ،بالرغم من اجتاهاتهم االيجابية املرتفعة نحوها .كما �أ�شارت النتائج �أي�ضا
�إىل وجود بع�ض املعوقات يف ا�ستخدامها مثل بطء �رسعة الإنرتنت وكرثة انقطاعها،
وعدم و�ضوح الهدف من ا�ستخدامها .و�أو�صت الدرا�سة بتزويد املدار�س ب�رسعات �أف�ضل
للإنرتنت ،وتدريب معلمي املدار�س ومعلماتها على املنظومة لال�ستفادة من كافة
اخلدمات التعليمية التي توفرها.
الكلمات املفتاحية :منظومة التعلم الإلكرتوين ( ،)Eduwaveاالجتاهات ،املعوقات.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/12/1 :م
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Jordanian School Teachers and Eduwave:
Actual Usage, Attitudes & Obstacles
Dr. Abdelmuhdi A. Aljarrah
Faculty of Educational Sciences
University of Jordan

Abstract
This study aimed at determining the status of using the Eduwave by schools
teachers in Jordan and their attitudes toward it. It also determines the obstacles
that hinder its use. The researcher developed a questionnaire instrument and
verified both reliability and validity. The sample of this study included (530)
school teachers from three educational directorates (1st directorate in Irbid
city, 2nd directorate in Al-Zarqa, and AL-Shuna Al-Janibiyya directorate).
The study findings indicated moderate usage for the Eduwave in general,
and that the most usage was limited to transferring the students from one level
to another. Eduwave is rarely used by teachers to communicate with parents.
The results also show teachers have positive attitudes toward the Eduwave in
spite of many obstacles (physically, technically and educationally) that hinder
its use. Therefore, based on the results of the study, the researcher recommended that it is necessary to provide schools with faster Internet, more hardware,
and continuously technologically-pedagogy training for schools teachers to
guarantee better usage for Eduwave in the whole educational operation.
Key words: eduwave, Attitudes, obstacles.
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املقدمة

�إن ما ي�شهده العامل من تطور �رسيع يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،قد �أدى �إىل

دفع كثري من الدول �إىل �إدخال تغيريات ملمو�سة يف �سيا�ساتها ب�شكل عام ،والتعليمية منها

ب�شكل خا�ص ،وترتب على ذلك �إعادة النظر يف ت�شكيل امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وتطوير يف
�أنظمة التعلم وبيئته .وكان لظهور ال�شبكات احلا�سوبية ،كاالنرتانت والإنرتنت ،على اختالف
�سعاتها وا�ستخداماتها املختلفة م�ساهمة كبرية يف تطوير كثري من جوانب حياة الإن�سان

يف هذا الزمان .فالإنرتنت ،على �سبيل املثال ،تعد من �أهم الو�سائط التكنولوجية احلديثة،
ومن �أهم م�صادر احل�صول على املعرفة .وذلك نتيجة للخدمات املتعددة التي تقدمها .حيث
�ساهمت وب�شكل فاعل يف تطوير جوانب احلياة ب�شكل عام ويف تطوير العملية التعليمية

ب�شكل خا�ص� .إذ مت ا�ستخدام هذه ال�شبكة يف تطوير �أنظمة تعليمية فعالة من �أجل م�ساعدة

املتعلمني على تطوير �أنف�سهم ،وتلبية حاجاتهم يف ظل ظروف حياتهم اليومية ،وتوفري
الوقت واجلهد عليهم ،وم�ساعدتهم على الإبداع والتقدم نحو الأف�ضل ،ومن هذه الأنظمة:

التعلم الإلكرتوين ،والتعلم النقال ،والتعلم املتمازج وغريها.

ويف الأردن� ،سعت وزارة الرتبية والتعليم �إىل تبني تلك التكنولوجيا لالنتقال مبواطنيها

�إىل مواقع متقدمة يف جمال املعلوماتية واالت�صال ،من خالل تنفيذها لربامج وخطط

منبثقة عن الإ�سرتاتيجية الوطنية للرتبية وم�رشوعاتها التجديدية الكربى املتمثلة بخطة
التطوير الرتبوي ،التي هدفت �إىل جتديد وحتديث العمل الإداري والتعليمي املدر�سي .حيث

عملت على توفري التكنولوجيا احلديثة املتمثلة باحلا�سوب واالنرتنت من اجل حتقيق تعلم
�أف�ضل لطلبتها ،كي تلحق وتناف�س دول العامل املتقدمة .وكان من امل�شاريع التي تبنتها
م�رشوع التطوير الرتبوي نحو االقت�صاد املعريف بهدف جعل الأردن قاعدة لتنمية املوارد الب�رشية

واملعرفية ,والذي بد�أت مرحلته الثالثة منذ فرتة وجيزة .كما عملت وبالتعاون مع �رشكة
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املجموعة املتكاملة للتكنولوجيا ( )ITGبتطوير منظومة التعلم �إلكرتوين ()Eduwave

توفر املنظومة ،حلوال ً تعليمية و�إدارية م�ساندة ،و�أنظمة متخ�ص�صة لإدارة عملية التعلم
( .)Learning Management System-LMSكما ت�ساعد كال ً من الطالب وويل �أمره
من التوا�صل الكرتونيا مع الإدارة واملعلمني واملواد املقررة� .إ�ضافة �إىل ت�سهيل كافة اخلدمات

الطالبية الكرتونيا ,ابتدا ًء من ت�صميم �أنظمة الكرتونية متعلقة ب�إدارة �ش�ؤون الطلبة ومتابعة

نتائجهم ،ومتابعة االنتقال واجلداول املدر�سية ،والإدارة املالية واحل�سابات واحل�ضور واالن�رصاف
و�إدارة الأ�صول الثابتة للمدر�سة وم�ستودعاتها وم�شرتياتها وعمل مكتباتها وجميع التقارير

التي تتعلق بدعمها وم�ساندتها يف عملية اتخاذ القرار فيها (وزارة الرتبية والتعليم2010 ،؛

احلقيقة الدولية للدرا�سات2009 ،؛ �أبو دلو2009 ،؛ الفيومي2008 ،؛  ITG, 2006املجموعة

املتكاملة للتكنولوجيا).

وحيث �إن وجود اجتاهات �إيجابية لدى معلمي املدار�س ومعلماتها ب�شكل عام نحو منظومة

التعلم الإلكرتوين رمبا ي�ساعد يف حتقيق الفائدة املرجوة منها .حيث تعد االجتاهات ب�شكل عام
ا�ستعدادات وجدانية مكت�سبة ,وميكن �أن تلعب دورا ً كبريا ً يف حتديد �سلوك الإن�سان وم�شاعره

�إزاء الأ�شياء التي ميار�سها ،كالهوايات والأعمال ونحو ذلك ,وقد تكون االجتاهات �إيجابية �أو
�سلبية �أو حمايدة ,وقد تكون �رسية يحاول الفرد �إخفاءها ,وقد تكون معلنة ومك�شوفة .وال
�شك �أن جتارب الفرد وخرباته تلعب �أدوارا مهمة يف تكوين اجتاهاته �أي �أن الفرد ال ي�ستطيع
تكوين اجتاهات حيال �أ�شياء ال يعرفها �أو حيال �أ�شخا�ص ال يتفاعل معهم .ولقد تعددت
تعريفات الباحثني لالجتاهات وخ�صو�صا علماء النف�س االجتماعي ,حيث عرف مفهوم االجتاه

“ ”Attitudeعلى �أنه ميل نف�سي يعرب عنه بتق�سيم مو�ضوع معني بدرجة �أو ب�أخرى من
التف�ضيل �أو عدم التف�ضيل (� .)Heider & Skowronski, 2007أو هو حالة من اال�ستعداد
العقلي لدى الفرد تنتظم عن طريق خرباته ال�سابقة وت�ؤدي �إىل توجيه معني �أو ت�أثري معني

يف ا�ستجابة الفرد جلميع الأ�شياء ومنها املواقف املت�صلة بهذه احلالة (Fazio & Roskos,

.)2008

كما حتدد االجتاهات مدى فعالية ما يتعلمه الفرد من تلك املواقف ،حيث ت�سهم

التكنولوجيا يف تكوين االجتاهات ,من خالل ما توفره من ميزات وو�سائط متعددة ,ت�ؤثر على
حاجات م�ستخدميها وميولهم ،فهي مبثابة الدافع الذي يوجه �سلوكهم (الغي�شان.)2005 ،
وللم�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية اهتمام يف عملية قيا�س تلك االجتاهات ,حيث �إن تلك
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ال�سلوك (قطيط2009 ،؛ ربيع.)2005 ،

وي�شري جاكو (� )Jacko, 2007إىل �أن االجتاهات ت�ؤثر يف �سلوك الأفراد من حيث التفاعل

مع التكنولوجيا ,ال�سيما �أن هناك عددا من العوامل قد ت�سهم يف ت�شكيل اجتاهات الأفراد

ومواقفهم نحو ا�ستخدام التكنولوجيا كاخلربات ال�سابقة والقدرات املعرفية للأ�شخا�ص من
�أ�ساليب وا�سرتاتيجيات وحل م�شكالت وغريها .ويرى بي�رس ( )Peiser, 2006ب�أنه ميكن ت�صنيف

الأ�شخا�ص ح�سب اجتاهاتهم نحو ا�ستخدام التكنولوجيا �إىل �أ�شخا�ص متحم�سني وهم الذين

ميتلكون دوافع ذاتية عالية نحو ا�ستخدام التكنولوجيا ,حيث يحر�ص ه�ؤالء على التفاعل
ب�شكل كبري لي�س على م�ستوى التنفيذ بل على كيفية العمل من خالل التكنولوجيا ،فهم
قادرون على التكيف مع امل�ستحدثات اجلديدة� .أما النوع الثاين فهم الأ�شخا�ص الذين يتخذون

مواقف �سلبية وكثريا ً من احلذر عند التعامل مع التكنولوجيا وعادة ه�ؤالء ما تنق�صهم

اخلربة املعرفية ،كما يوجد عند بع�ضهم �سوء فهم لكيفية عمل هذه التكنولوجيا .وي�شري
زاكوبلو�س (� )Zakopoulos, 2005إىل �أن نق�ص التدريب على امل�صادر التكنولوجية ،كالإنرتنت
وخدماتها املختلفة وم�ؤمترات الفيديو وغريها ،ميكن �أن ي�ؤثر �سلبيا ً على اجتاهات املعلمني نحو
تفعيل ا�ستخدامها ,بالإ�ضافة �أن �ضيق الوقت للتخطيط ،وحجم املناهج ميكن �أن ت�شكل

قيودا ً على اجتاهات املعلمني نحو ا�ستخدامها.

منظومة التعلم الإلكرتوين :خطت وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن خطا ً حثيثة يف جمال

التعليم عامة والتعلم الإلكرتوين خا�صة ولكافة املناهج يف املراحل الدرا�سية املدر�سية,

حيث قامت بحو�سبة مناهج التعليم وطرحها الكرتونيا عرب منظومة التعلم االلكرتوين

(االيديوويف  )Eduwaveوالتي طورتها املجموعة املتكاملة للتكنولوجيا �سنة  .2000فيما

قام مركز امللكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم بتقدمي الدعم الفني با�ست�ضافة
هذا العمل ال�ضخم على موقعه على �شبكة االنرتنت ( .)www.elearning.joويت�ضمن

املوقع الإلكرتوين ملنظومة االيديوويف تقدمي خدمات متعددة مثل :املناهج الدرا�سية “الكتب

املدر�سية” كاملة وجلميع املواد واملراحل ب�شكل الكرتوين ،معلومات كاملة عن املدار�س واملدر�سني

والطلبة واالمتحانات وما يتعلق بها ،و�آليات عمل الكرتونية متعلقة بالعملية التعليمية من
حيث التوا�صل مع �أولياء الأمور ،وما بني املدار�س واملديريات والوزارة .هذا ويتم الدخول �إىل

املنظومة على عدة م�ستويات :طالب ,ويل �أمر ,معلم ,مدير ,مدير تعليم ,مدير نظام .ولكل

م�ستوى �صالحياته املحددة وفق النظام ,فيما يتطلب الدخول �إىل املنظومة �إدخال ا�سم

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
م�ستخدم وكلمة مرور.

طبقتها وزارة الرتبية والتعليم ،وت�سعى من خاللها الو�صول �إىل نظام تعليمي متكامل
على م�ستوى مدار�س اململكة� ،إال �إنه ومن خالل مقابالت الباحث مع عدد كبري من املعلمني،

فقد مل�س وجود ق�صور يف تفعيلها وتطبيقها ميدانيا .لذلك جاءت هذه الدرا�سة كمحاولة
لتلم�س الواقع وو�ضع اليد على بع�ض اخللل بغية الو�صول �إىل طرح حلول ل�صناع القرار يف
وزارة الرتبية والتعليم لتذليل املمكن من تلك ال�صعاب والوقوف على م�سبباتها من اجل

ا�ستخدام �أمثل للمنظومة واالرتقاء بالتايل مب�ستوى العملية التعليمية .ومبا �أن االهتمام
با�ستخدام املنظومة وتفعيلها رمبا يرتبط مبعرفة اجتاهات املعلمني نحوها ,ف�إذا كانت االجتاهات

ايجابية فهذا يعني �أن هناك اقرتابا ً وت�آلفا ً وتفكريا ً ب�أهميتها يف العملية التعليمية ,و�إذا
كانت االجتاهات �سلبية فيمكن �أن ت�شري �إىل نفور وابتعاد وعدم التفكري ب�أهميتها .لذلك

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على واقع ا�ستخدام معلمي املدار�س ومعلماتها ملنظومة
التعلم الإلكرتوين واجتاهاتهم نحوها .وبعد االطالع على عدد كبري من الدرا�سات ال�سابقة،
ذات العالقة باملو�ضوع مبا�رشة �أو القريبة منه ،والتي تتعلق ب�شكل عام با�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ،وبالتحديد االنرتنت ،فقد ارت�أى الباحث الإ�شارة �إىل تلك الدرا�سات

باخت�صار وب�رسدها من احلديث �إىل الأقل حداثة.

قامت العتال ( )2009بدرا�سة هدفت �إىل تق�صي واقع ا�ستخدام معلمي ومعلمات تربية

عمان الثانية ملنظومة التعلم الإلكرتوين واجتاهاتهم نحوها ,وقد تكونت عينة الدرا�سة من
( )459معلما ً ومعلمة مت اختيارهم بطريقة ع�شوائية ب�سيطة .وقامت الباحثة بتطوير

ا�ستبانة لتحقيق هدف الدرا�سة وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن درجة ا�ستخدام �أفراد
الدرا�سة ملنظومة التعلم الإلكرتوين كانت متو�سطة ,حيث كان �أبرز اال�ستخدامات ملنظومة

التعلم الإلكرتوين يف �إدخال العالمات ور�صدها على ال�شبكة ,ثم ا�ستخدامها يف عملية ترفيع
الطالب يف املدر�سة ,ثم ا�ستخدامها يف تعديل املعلومات ال�شخ�صية للطالب بينما كان �أقل

اال�ستخدامات ملنظومة التعلم الإلكرتوين يف التوا�صل مع الطالب و�أولياء الأمور عرب الربيد
الإلكرتوين ،كما �أظهرت النتائج وجود اجتاهات ايجابية بدرجة متو�سطة نحو ا�ستخدامها،

بالإ�ضافة �إىل وجود عدد من املعيقات التي حتول دون ا�ستخدام منظومة التعلم الإلكرتوين

كحجم املنهج املدر�سي وكرثة الأعباء التدري�سية وكرثة �أعداد الطلبة يف ال�صف الواحد وقلة

توافر االت�صال ال�رسيع.
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وحيث �أن منظومة التعلم الإلكرتوين تعد �أحد �أهم التطبيقات التكنولوجية التي
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ويف درا�سة �أجراها جلبهار وجوفن ( )Gulbahar & Guven, 2008هدفت �إىل التعرف
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على ا�ستخدامات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من قبل معلمي املدار�س يف تركيا� ،إ�ضافة

�إىل التعرف على العوامل التي تدعم هذه اال�ستخدامات ،وعلى وعيهم وم�ستوى خربتهم يف

فعالية اال�ستخدام ،وعلى العقبات التي حتول دون فعالية اال�ستخدام .حيث تكونت عينة
الدرا�سة من ( )326م�شاركا ،وقد ا�ستخدم الباحثان ا�ستبانة تكونت من ( )24فقرة تعود
لال�ستخدامات و( )8فقرات تعود للعوامل التي ت�شجع على اال�ستخدام ،و( )18فقرة ت�شري
�إىل وعي امل�شاركني لفعالية اال�ستخدام و( )19فقرة ت�شري �إىل العقبات التي واجهتهم �أثناء

اال�ستخدام .وقد �أ�شارت النتائج �أن ( )%98.2ا�ستخدموا احلا�سوب لأغرا�ض العمل ،و()%88.7
من �أفراد الدرا�سة ا�ستخدموا الإنرتنت� .أما اال�ستخدام الأكرث فكان لربنامج معالج الن�صو�ص

والكلمات وبرنامج العر�ض �ألتقدميي وحمركات البحث والربيد الإلكرتوين ومنتديات احلوار

واملو�سوعات الإلكرتونية ،كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أهم العقبات التي واجهت �أفراد الدرا�سة

كنق�ص املعرفة التقنية ونق�ص املعدات التكنولوجية ،و اخلوف من ا�ستخدام التكنولوجيا
ونق�ص اخلربة التي ت�شري �إىل �ضعف التدريب �أثناء اخلدمة.

ويف درا�سة �أجراها الدهون ( )2008هدفت �إىل الك�شف عن واقع ا�ستخدام منظومة

التعلم الإلكرتوين من وجهة نظر املعلمني يف حمافظة �إربد ،ولتحقيق هدف الدرا�سة قام

الباحث بتطوير ا�ستبانة لقيا�س درجة امتالك ودرجة ا�ستخدام �أفراد الدرا�سة ملنظومة التعلم

الإلكرتوين� ،إ�ضافة �إىل حتديد املعوقات التي تواجههم عند ا�ستخدامها ،و�أظهرت النتائج �أن
درجة امتالك مهارات منظومة التعلم الإلكرتوين من قبل املعلمني متو�سطة بينما درجة
ا�ستخدامهم لها فكانت متدنية  ،و�أ�شار �أفراد الدرا�سة �إىل �أنه ميكن اال�ستفادة من ا�ستخدام

منظومة التعلم الإلكرتوين يف العملية التدري�سية وبدرجة عالية ،على الرغم من وجود

املعوقات التي حتيل من ا�ستخدامها.

ويف درا�سة �أجراها بابانا�ستا�سيو�س و�أجنيلي ( )Papanstasious & Angeli, 2008هدفت

لتقييم ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف العملية التعليمة ،وذلك من خالل
�إجراء م�سح للخ�صائ�ص النف�سية والعوامل التي ت�ؤثر على ا�ستخدامها .و�شملت عينة

الدرا�سة على ( )587معلما ً ومديرا ممن يعملون يف املدار�س احلكومية يف قرب�ص ،وقد ا�ستخدم

الباحثان ا�ستبانة تكونت من عدد من املجاالت لتحقيق هدف الدرا�سة وهي :مهارات امتالك،

ومهارات ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،بالإ�ضافة �إىل التعرف على اجتاهاتهم
نحو تلك التكنولوجيا .وقد �أ�شارت النتائج �إىل وجود ارتباط ايجابي بني اال�ستخدام لتكنولوجيا

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املعلومات واالت�صاالت واالجتاهات نحوها لدى �أفراد الدرا�سة.

و�أولياء �أمور الطلبة يف املدار�س املتو�سطة من خالل ا�ستخدام و�سائط ات�صاالت خمتلفة
مثل :الربيد الإلكرتوين ,واملوقع التعليمي للمدر�سة “ .”Websiteو�شارك يف الدرا�سة

( )162من �أولياء �أمور الطلبة ،و( )64من املعلمني .حيث مت جمع البيانات من خالل املقابالت

ال�شخ�صية بني املقومني و�أفراد الدرا�سة .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ( )%35.8من �أولياء
الأمور ي�ستخدمون الربيد الإلكرتوين لالت�صال باملعلمني ,و�أن ( )%50منهم ي�ستخدمون املوقع

التعليمي للمدر�سة ملعرفة املواعيد املهمة ,و�أن ( )%55.6ي�ستخدمون املوقع التعليمي للت�أكد

من الواجبات البيتية لأبنائهم .كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ( )%42.6منهم ي�ستخدمون
الهاتف للتوا�صل مع املعلمني� .أما بالن�سبة للمعلمني فقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن
( )%95.8منهم ي�ستخدمون الربيد الإلكرتوين للتوا�صل مع �أولياء الأمور و�إر�سال تقارير حول
عالمات الطالب و�سلوكياتهم ,و�أن ( )%45.5من املعلمني ا�ستخدموا موقع املدر�سة التعليمي

لإر�سال الواجبات البيتية للطالب .كما ك�شفت الدرا�سة عن بع�ض الأ�سباب التي متنع �أولياء

الأمور من ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين للتوا�صل مع املعلمني مثل بطء �رسعة الإنرتنت ,ونق�ص

مهاراتهم يف التعامل مع التكنولوجيا.

ويف درا�سة �أجراها وينج ( )Wing, 2007هدفت ملعرفة اجتاهات معلمي املدار�س االبتدائية

حول تطوير تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للعملية التعليمية يف مدار�س هوجن كوجن،

�إ�ضافة �إىل الك�شف عن العالقة بني ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات وفعالية عملية التدري�س.

مت ا�ستخدام ا�ستبانة ك�أداة للدرا�سة ,حيث �أر�سلت �إىل ( )823معلما ً ومديرا يف ( )25مدر�سة
ابتدائية ،لقيا�س �أثر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف جميع جوانب العملية

التعليمية ،واجتاهاتهم نحوها .وك�شفت النتائج عن �أكرث العوامل اخلارجية التي ت�ؤثر يف
اختالف اال�ستخدام وتطوير املدار�س للتكنولوجيا هي �سيا�سة املدر�سة (القوانني الإدارية)،

واملوارد املالية؛ ودلت النتائج على وجود رابط �إيجابي لتطوير تكنولوجيا املعلومات وفعالية
جوانب العملية التعليمية ،كما ك�شفت عن وجود اجتاهات �إيجابية بدرجة متو�سطة نحو

تطوير العملية التعليمية عن طريق ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

وقام العتيبي ( )2006بدرا�سة هدفت �إىل الك�شف عن معوقات التعلم الإلكرتوين يف وزارة

الرتبية والتعليم من وجهة نظر القادة الرتبويني يف اململكة العربية ال�سعودية ،حيث ا�شتملت

عينة الدرا�سة على ( )420قائدا تربويا (معلما ً ومديرا ً وم�رشفا ً تربوياً) .و�أظهرت النتائج وجود
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�أما درا�سة روجرز ( )Rogers, 2008فقد هدفت �إىل تقييم عملية االت�صال بني املعلمني
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حتد من ا�ستخدامه كاالفتقار �إىل �آليات التعلم الإلكرتوين ،وكرثة
عدد من املعوقات التي
ّ
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الأعباء ،وقلة احلوافز ،و بطء يف �شبكة االت�صاالت ،وي�شكل عام �ضعف البنية التحتية
املعلوماتية وجتهيزاتها ،بالإ�ضافة �إىل النق�ص يف تدريب الكوادر الب�رشية يف هذا املجال.

ويف درا�سة �أجراها جني ( )Jean, 2006هدفت �إىل و�صف ظاهرة ا�ستخدام الإنرتنت يف

العملية التعليمية يف منطقتني من مدار�س جمايكا ,حيث كان الهدف الرئي�س للدرا�سة
معرفة وحتديد ا�ستخدامات الإنرتنت يف تطوير جوانب العملية التعليمية ،ولإحداث مزيد من

الفهم لأهمية تلك اال�ستخدامات .ومت جمع البيانات من خالل املقابالت واملالحظات ,وال�صور,
والفيديو ,ثم مت تلخي�ص البيانات التي جمعت لت�شكل م�صدر معلومات لدرا�سة بيان �أثر

الإنرتنت على التعلم والتعليم والتعاون .حيث ك�شفت نتائج الدرا�سة ب�أن �أ�سباب ا�ستخدام

الإنرتنت داخل الغرف ال�صفية يعزى �إىل دعم القياديني والإداريني ,واىل قدرة املعلمني على
التطوير ,كما ك�شفت الدرا�سة �أن التدريبات املتطورة على الإنرتنت عززت من تطوير جوانب

العملية التعليمية.

و�أجرت العمري ( )2006درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن واقع ا�ستخدام منظومة التعلم

الإلكرتوين من وجهة نظر املعلمني وعن اجتاهاتهم واجتاهات طلبتهم نحوها يف مدينة �إربد.

ولتحقيق الهدف من الدرا�سة مت بناء ا�ستبانة لقيا�س اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام منظومة
التعلم الإلكرتوين وتكونت من ( )18فقرة ,وا�ستبانة للمعلمني ا�شتملت على �أربعة جماالت

وتقي�س مدى توافر الت�سهيالت املادية واملعلوماتية ,ومدى ا�ستخدام املعلمني ملهارات التعلم
الإلكرتوين وال�صعوبات التي يواجهونها ,كما تقي�س اجتاهات املعلمني نحو منظومة التعلم

الإلكرتوين ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )181معلما ً ومعلمة و( )400طالب وطالبة موزعني
على ( )8مدار�س .وبعد جمع البيانات وحتليلها �أ�شارت النتائج �إىل عدم توافر الت�سهيالت املادية

واملعلوماتية للتعلم الإلكرتوين .كما كانت درجة ا�ستخدام املعلمني ملهارات التعلم الإلكرتوين
متو�سطة ،ودلت النتائج على وجود اجتاهات �ضعيفة لدى املعلمني والطلبة نحو ا�ستخدام

التعلم الإلكرتوين.

وهدفت الغزو ( )Alghazo, 2006يف درا�ستها ملعرفة وتق�صي ا�ستخدامات املعلمني

ومديري املدار�س للإنرتنت يف الإمارات العربية املتحدة ,واجتاهاتهم نحوها �إ�ضافة �إىل تق�صي
املعوقات التي تواجههم �أثناء ا�ستخدامها .وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )443م�شاركا مت
اختيارهم ع�شوائيا ،حيث مت جمع البيانات من خالل ا�ستخدام ا�ستبانة تكونت من ( )63فقرة

وذلك لتحقيق هدف الدرا�سة .وقد ك�شفت نتائج الدرا�سة �إىل �أن درجة اال�ستخدامات ترتاوح

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ما بني درجة متو�سط �إىل درجة �ضعيف ،على الرغم من وجود اجتاهات ايجابية عالية لدى �أفراد
بع�ض الربامج التعليمية .كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود عدد من املعوقات �أثناء ا�ستخدام

الإنرتنت مثل :نق�ص الوقت ,ونق�ص اخلربة يف التعامل مع الإنرتنت� .أما �أكرث العوامل التي

ت�شجع وتدعم ا�ستخدام الإنرتنت يف املدار�س فكانت املتابعة الإدارية والقيود التي تفر�ضها
�أنظمة املدار�س على العاملني فيها.

ويف درا�سة نداف ( )2002والتي هدفت �إىل التعرف على واقع ا�ستخدام احلا�سوب التعليمي

والإنرتنت يف املدار�س اخلا�صة يف الأردن من وجهة نظر املعلمني ,من حيث توافر �أجهزة احلا�سوب

وملحقاته ,والربجميات التعليمية و�شبكة الإنرتنت ,و�أثر بع�ض املتغريات الدميوغرافية كامل�ؤهل
العلمي واجلن�س واخلربة يف التدري�س على درجة اال�ستخدام ,كما هدفت �إىل حتديد �أهم املعوقات
التي تواجه املعلمني �أثناء اال�ستخدام .حيث قام الباحث ب�إعداد ا�ستبانة لتحقيق هدف

الدرا�سة ,وتكونت عينة الدرا�سة من ( )81معلما ً ومعلمة ممن يدر�سون احلا�سوب التعليمي

يف املدار�س اخلا�صة التابعة ملديريتي الرتبية يف كل من عمان و�إربد ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل
توافر �أجهزة احلوا�سيب وملحقاتها بدرجة كافية ,حيث بلغت ن�سبة املدار�س املرتبطة بالإنرتنت

حوايل ( )%50من املدار�س يف عينة الدرا�سة ،كما جاء ا�ستخدام احلا�سوب يف ال�ش�ؤون الإدارية
بالدرجة الأوىل من اال�ستخدام ،ودلت النتائج على وجود عدد من معوقات اال�ستخدام مثل:
كرثة تعطل الأجهزة وقلة ال�صيانة وقلة الربجميات التعليمية .كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة

�إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س �أو امل�ؤهل العلمي �أو اخلربة يف
ا�ستخدامات �أفراد الدرا�سة للحا�سوب ولالنرتنت.

يالحظ من الدرا�سات ال�سابقة �أنها تناولت جوانب متعددة منها ما يتعلق ب�أهمية ا�ستخدام

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من قبل املعلمني والإداريني والطلبة بهدف تطوير العملية

التعليمية وحت�سينها ،ومنها ما يتعلق بالتعرف �إىل اجتاهاتهم نحو �أهمية تلك التكنولوجيا،
ومنها ما �سعى �إىل حتديد بع�ض املعوقات املتعلقة با�ستخدام تلك التكنولوجيا ب�شكل عام
ومنظومة التعلم الإلكرتوين ب�شكل خا�ص .وقد اتفقت هذه الدرا�سة احلالية يف كثري من

�أهدافها مع ما ورد يف تلك الدرا�سات .ففي جمال اال�ستخدام تتفق هذه الدرا�سة يف �أهدافها

مع درا�سة كل من( :العتال2009 ،؛ الدهون2008 ،؛ & Alghazo, 2006 Papanstasious

 ،)Angeli, 2008ويف جمال االجتاهات تتفق هذه الدرا�سة يف �أهدافها مع درا�سة كل من:

(العتال2009 ،؛ Alghazo, 2006؛  Wing, 2007؛العمري� .)2006 ،أما يف جمال التعرف �إىل
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الدرا�سة نحو الإنرتنت� .أما �أكرث اال�ستخدامات للإنرتنت فكانت يف عمليات البحث ,وحتميل
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املعوقات ،فتتفق هذه الدرا�سة ب�أهدافها مع درا�سة كل من( :العتال2009 ،؛ الدهون2008 ،؛
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العتيبي2006 ،؛ العمري2006 ،؛ نداف2002 ،؛ .)Jean, 2007; Rogers, 2008

واختلفت هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة يف اقت�صارها على ثالث مديريات تربية

وتعليم موزعة على مناطق خمتلفة يف الأردن ،وبعيدا عن العا�صمة نوعا ما ،ب�شكل حمدد
وفيما يتعلق بالأمور التعليمية والتوا�صل مع �أولياء الأمور و�أفراد املجتمع ب�شكل عام ،وبقية
اخلدمات التي توفرها املنظومة ،وذلك من �أجل تطوير العمل الأكادميي ،وم�شاركة �أفراد

املجتمع بتحمل م�س�ؤولياتهم نحو عملية التعليم� .إ�ضافة �إىل ذلك فقد ترك الباحث املجال
للم�شاركني يف هذه الدرا�سة كتابة ما يرونه منا�سبا ،على اال�ستبانة ،من حلول �أو مقرتحات

ت�ساعد يف التخل�ص من املعوقات التي حتول دون ا�ستخدامهم ملنظومة التعلم الإلكرتوين.

م�شكلة الدرا�سة

�إن التوظيف الأمثل لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة رمبا ي�ساعد على توفري بيئة

منا�سبة وداعمة للعملية التعليمية مبا ي�ساهم يف تن�شئة جيل من الطلبة متخ�ص�صني
قادرين على بناء جمتمعهم .ولقد �سعت وزارة الرتبية والتعليم يف العقد احلايل �إىل توفري تلك

التكنولوجيا من �أجل توظيفها يف التعليم جلعل الأردن مركزا �إقليميا وعامليا ،وبهدف التحول

�إىل جمتمع اقت�صاد املعرفة (وزارة الرتبية والتعليم2010 ،؛ احلقيقة الدولية للدرا�سات.)2009 ،

ولتحقيق ذلك الهدف فقد �أولت وزارة الرتبية والتعليم املعلم اهتماما بالغا من خالل تطوير
مهاراته وتزويده بكل ما هو جديد بغية حت�سني �أدائه ,حيث مت اال�ستفادة من تلك التكنولوجيا.
ومتثل ذلك باعتمادها منظومة التعلم الإلكرتوين يف الإدارة والتعليم كتوجه نحو التعلم

االلكرتوين .وانطالقا من واقع امليدان وما تلم�سه الباحث خالل العديد من املقابالت مع

معلمني وم�رشفني تربويني تبني وجود �ضعف يف ا�ستخدام املعلمني لتلك املنظومة ب�شكل

فاعل من ناحية� ,إ�ضافة �إىل قلة الدرا�سات املتعلقة بذلك من ناحية �أخرى .لذلك فقد ارت�أى
الباحث �رضورة القيام بتقييم لتلك التجربة من خالل التعرف على واقع ا�ستخدام معلمي

املدار�س ومعلماتها للمنظومة يف ثالث مديريات تربية وتعليم هي :اربد الأوىل والزرقاء الثانية

ولواء ال�شونة اجلنوبية ,من اجل الوقوف على درجة الفائدة منها ،ورمبا ي�ستفيد من ذلك �صناع

القرار امل�سئولني عن هذا الأمر .وحتديدا فقد جاءت هذه الدرا�سة للتعرف على درجة ا�ستخدام

منظومة التعلم الإلكرتوين يف العملية التعليمية من قبل معلمي املدار�س ومعلماتها.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أ�سئلة الدرا�سة

 .1ما درجة ا�ستخدام معلمي املدار�س ومعلماتها ملنظومة التعلم الإلكرتوين؟
 .2ما اجتاهات معلمي املدار�س ومعلماتها نحو منظومة التعلم الإلكرتوين؟

 .3ما املعوقات التي حتول دون ا�ستخدام معلمي املدار�س ومعلماتها ملنظومة التعلم

الإلكرتوين؟

�أهمية الدرا�سة

تتمثل �أهمية هذه الدرا�سة يف �أنها تتوافق مع االجتاهات احلديثة يف توظيف التكنولوجيا

يف العملية التعليمية ،حيث مت بذل كثري من اجلهد واملال من اجل ذلك ،كما تعتمد عليه
خطط وبرامج التنمية �إىل حد كبري .ولكن التعلم االلكرتوين يف الأردن ،وبالتحديد عن طريق

منظومة التعلم االلكرتوين ،مل يلق لغاية الآن االهتمام الكبري واال�ستعمال الأمثل من قبل
املعلمني ,بالرغم من املبالغ املالية الكبرية التي �رصفت يف هذا ال�ش�أن .كما مل تتطرق البحوث
والدرا�سات الرتبوية �إىل هذا املو�ضوع �إال ب�شكل حمدود و�ضيق ,الأمر الذي يحتاج �إىل املزيد من

البحث والدرا�سة حوله .وهو ما حتاوله هذه الدرا�سة ل�سد جزء من الثغرة البحثية فيه ,ومن

املتوقع �أن تفيد هذه الدرا�سة يف تو�ضيح درجة ا�ستخدام منظومة التعلم الإلكرتوين من قبل
املعلمني كي يقف قادة الرتبية على واقع ا�ستخدام هذه املنظومة فعليا ،واىل تب�صري متخذي

القرار الرتبوي باجتاهات املعلمني نحو منظومة التعلم الإلكرتوين ،لأخذها بعني االعتبار من
اجل تطوير وحتديد اجنح ال�سبل ال�ستخدامها وتطبيقها� ،إ�ضافة �إىل �إلقاء ال�ضوء على الدور

املحتمل واملتزايد ملنظومة التعلم الإلكرتوين كتقنية حديثة يف العملية التعليمية ت�ساهم
يف حل كثري من امل�شكالت الرتبوية ،واىل حتديد بع�ض املعوقات التي حتول دون اال�ستخدام

الأمثل للمنظومة� ،أو �إىل �أي جانب منها.

التعريفات الإجرائية

منظومة التعلم الإلكرتوين :موقع تربوي على الإنرتنت ،خا�ص بوزارة الرتبية والتعليم الأردنية،

يهدف �إىل م�ساعدة الطلبة واملعلمني والإدارة املدر�سية و�أولياء الأمور لتطوير وحت�سني العملية

التعليمية التعلمية ،والعملية الإدارية ،من جميع جوانبها.

درجة ا�ستخدام منظومة التعلم الإلكرتوين :ويق�صد به درجة ا�ستخدام �أدوات منظومة
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وبالتحديد حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
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التعلم الإلكرتوين �أو اخلدمات التي تقدمها املنظومة ،وتقا�س من خالل اال�ستبانة املعدة لذلك.
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االجتاه (االجتاهات) :حالة من اال�ستعداد العقلي لدى الفرد تنظم عن طريق خرباته ال�سابقة
وت�ؤدي �إىل توجيه معني يف ا�ستجابة الفرد جلميع الأ�شياء ومنها املواقف املت�صلة بهذه احلالة،

وتقا�س من خالل اال�ستبانة املعدة لذلك.

املعوقات :وتعني تلك الدرجة املعربة عن املتو�سط احل�سابي لتقديرات معلمي املدار�س الأردنية

ومعلماتها على فقرات �أداة الدرا�سة املرتبطة باملعوقات �سواء �أكانت مادية �أم غري مادية.

حمددات الدرا�سة

اقت�رصت الدرا�سة على ثالث مديريات تربية تابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف الأردن (�إربد

الأوىل ،والزرقاء الثانية ،وال�شونة اجلنوبية) خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي

.2010/2009

جمتمع الدرا�سة وعيناتها:
جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من ثالث مديريات تربية هي :مديرية تربية �إربد الأوىل ويتبع لها

( )159مدر�سة �أ�سا�سية وثانوية ،و مديرية تربية الزرقاء الثانية ويتبع لها ( )99مدر�سة �أ�سا�سية

وثانوية ،و مديرية تربية ال�شونة اجلنوبية ويتبع لها ( )34مدر�سة �أ�سا�سية وثانوية.

عينة الدرا�سة

ا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )106مدر�سة �أ�سا�سية ومدر�سة ثانوية� ،أي ما يعادل ()%30

من جمتمع الدرا�سة ،مت اختيارها ع�شوائيا ،من املدار�س التابعة لتلك املديريات ( 53مدر�سة �إناث

و  53مدر�سة ذكور) ،وبن�سب متقاربة تقريبا ،حيث مت اختيار( )50مدر�سة من مديرية تربية �إربد
الأوىل ،و( )30مدر�سة من مديرية تربية الزرقاء الثانية ،و( )26مدر�سة من مديرية تربية ال�شونة

اجلنوبية ،وذلك خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي  .2010/2009وبالتعاون مع

عدد من امل�رشفني الرتبويني العاملني يف تلك املديريات ،وممن يتابعون حاليا درا�ستهم العليا يف

اجلامعة الأردنية ،فقد مت توزيع �أداة الدرا�سة على ( )530معلما ومعلمة مت اختيارهم بطريقة
ع�شوائية ب�سيطة ،مبعدل خم�سة معلمني من كل مدر�سة من املدار�س امل�شاركة يف الدرا�سة،
وذلك خالل زيارة امل�رشفني الرتبويني �إىل تلك املدار�س ،حيث مت تو�ضيح �أهمية الدرا�سة وهدفها

لأفراد الدرا�سة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أدوات الدرا�سة

التعلم الإلكرتوين واجتاهاتهم نحوها ومعوقات ا�ستخدامها .ولتحقيق هذا الهدف مت �إعداد

�أداة الدرا�سة على �شكل ا�ستبانة ،ا�شتملت على ق�سمني:

الأول :يو�ضح �أهداف الدرا�سة و�أغرا�ضها وفكرة عامة عن حماورها الرئي�سة كخطاب موجه

للمفحو�صني.

الثاين :وا�شتمل على املحاور الرئي�سة للدرا�سة وهي :املحور الأول( :درجة ا�ستخدام معلمي
املدار�س ومعلماتها ملنظومة التعلم الإلكرتوين) ،واملحور الثاين( :اجتاهات معلمي املدار�س

ومعلماتها نحو منظومة التعلم الإلكرتوين) ،واملحور الثالث( :معوقات ا�ستخدام منظومة
التعلم الإلكرتوين) .علما ً ب�أن املقيا�س امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة جاء على �شكل �سلم

خما�سي مدرج من  5م�ستويات والدرجة العالية ت�شري �إىل درجة ا�ستخدام عالية والدرجة
املتدنية ت�شري �إىل درجة ا�ستخدام متدنية .ولأغرا�ض هذه الدرا�سة اعترب تقدير درجة اال�ستخدام

(عالية جداً ،عالية ،متو�سطة� ،ضعيفة� ،ضعيفة جداً) �أو درجة االجتاه (�أوافق ب�شدة� ،أوافق،

حمايد ،ال �أوافق ،ال �أوافق ب�شدة) �أو درجة املعوقات (دائماً ،غالباً� ،أحياناً ،نادراً� ،أبدا ً) على كل
فقرة من فقرات اال�ستبانة مرتفعة وايجابية �إذا كان املتو�سط احل�سابي للفقرة الواحدة ما بني

( ،)5.0-3.67ودرجة متو�سطة ما بني ( ،)3.66-2.34ودرجة �ضعيفة �إذا كان �أقل من (.)2.34

خطوات �إعداد �أداة الدرا�سة

مرت عملية �إعداد �أداة الدرا�سة باخلطوات التالية:

 -1الإطالع على الدرا�سات واملقاالت املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة اخلا�صة مبنظومة التعلم
الإلكرتوين وال�شبكات املحلية والإنرتنت ب�شكل عام وا�ستخداماتها يف العملية التعليمية

كدرا�سة كل من( :العتال2009 ،؛ الدهون2008 ،؛ العمري2006 ،؛ Papanstasious and

 )Angeli, 2008واال�ستفادة منها يف ت�صميم �أداة الدرا�سة وبناء حماورها وفقراتها.

 -2اال�ستفادة من �آراء احلكام حول �أداة الدرا�سة وحماورها حيث ت�ضمن املحور الأول ( )30فقرة

الهدف منها قيا�س درجة ا�ستخدام معلمي املدار�س ومعلماتها ملنظومة التعلم الإلكرتوين،
وت�ضمن املحور الثاين ( )30فقرة تعرب عن اجتاهات معلمي املدار�س ومعلماتها نحو منظومة
التعلم الإلكرتوين ،وت�ضمن املحور الثالث ( )15فقرة تعرب عن معوقات رمبا تواجه معلمي

املدار�س ومعلماتها عند ا�ستخدام منظومة التعلم االلكرتوين .هذا وقد طلب من �أفراد عينة
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هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على درجة ا�ستخدام معلمي املدار�س ومعلماتها ملنظومة
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الدرا�سة كتابة ما يرونه من مقرتحات منا�سبة للتخل�ص من تلك املعوقات.
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�صدق �أداة الدرا�سة

للت�أكد من ال�صدق الظاهري للأداة مت عر�ضها على جمموعة من املحكمني من ذوي

اخت�صا�صات متعددة بلغ عددهم ثمانية حمكمني؛ خم�سة منهم من كلية العلوم الرتبوية

يف اجلامعة الأردنية وممن لديهم تخ�ص�ص يف تكنولوجيا التعليم ويف القيا�س والتقومي ويف

الإح�صاء الرتبوي ،وثالثة موجهني تربويني عاملني يف وزارة الرتبية والتعليم ،من �أجل معرفة
�آرائهم حول الفقرات املختلفة من بنود اال�ستبانة ،من حيث انتماء الفقرات ملجاالتها ومدى

و�ضوح العبارات ،ودقة ال�صياغة اللغوية ،ومالئمة اال�ستبانة لتحقيق �أهداف الدرا�سة .وقد
اخذ مبالحظات املحكمني املتفق عليها ،على الأقل ثالثة حمكمني ،من حيث الإ�ضافة واحلذف
والتعديل ،من �أجل �إخراج اال�ستبانة يف �أف�ضل �صياغة.

ثبات �أداة الدار�سة

حل�ساب ثبات الأداة مت ا�ستخدام معادلة �ألفا كرونباخ حل�ساب ثبات االت�ساق الداخلي،

حيث كانت قيمة معامل الثبات على املحور الأول املمثل لدرجة ا�ستخدام معلمي املدار�س
ومعلماتها ملنظومة التعلم الإلكرتوين ( ،)0.84وكانت قيمة معامل الثبات على املحور الثاين
من �أداة الدرا�سة املمثل الجتاهات معلمي املدار�س ومعلماتها نحو منظومة التعلم الإلكرتوين

( .)0.89وكانت قيمة معامل الثبات على املحور الثالث من �أداة الدرا�سة املمثل للمعوقات

التي حتول دون ا�ستخدام معلمي املدار�س ومعلماتها ملنظومة التعلم الإلكرتوين (.)0.86

�إجراءات الدرا�سة

بعد االنتهاء من �إعداد �أداة الدرا�سة يف �شكلها النهائي ،والت�أكد من �صدقها وثباتها مت

ما يلي:

 .1توزيع الأداة ،بالتعاون مع املوجهني العاملني يف مديريات الرتبية الواردة يف عينة الدرا�سة،

على معلمي املدار�س ومعلماتها امل�شاركة يف الدرا�سة والبالغ عددهم ( )530معلما ومعلمة،
وذلك خالل الف�صل الدرا�سي الثاين .2010/2009

� .2إدخال البيانات �إىل احلا�سوب با�ستخدام (برنامج  ،)SPSSو�إجراء التحليالت الإح�صائية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املنا�سبة للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة وا�ستخراج النتائج.
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للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والأهمية

الن�سبية لكل فقرة من فقرات الأداة ،كذلك جلميع فقرات كل حمور من حماور الدرا�سة.
ومل ي�ؤخذ بعني االعتبار �أثناء التحليل �أية اعتبارات لأي متغري من املتغريات الت�صنيفية
لأفراد الدرا�سة كاجلن�س (ذكر� ،أنثى) �أو م�ستوى املدر�سة (�أ�سا�سية ،ثانوية) وغريها ،لأن الهدف

الأ�سا�سي للدرا�سة هو التعرف على واقع اال�ستخدام واالجتاهات واملعوقات ب�شكل عام لدى
�أفراد الدرا�سة.

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :ما درجة ا�ستخدام معلمي املدار�س ومعلماتها ملنظومة التعلم

الإلكرتوين”؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والأهمية

الن�سبية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات �أداة الدرا�سة املعدة لقيا�س هذا الغر�ض
واجلدول رقم ( )1يو�ضح تلك النتائج.

اجلدول رقم ()1
املتو�سطات احل�سابية ،مرتبة تنازليا ،واالنحرافات املعيارية ،والأهمية الن�سبية
للفقرات امل�ستخدمة لقيا�س درجة ا�ستخدام معلمي املدار�س
ومعلماتها ملنظومة التعلم الإلكرتوين ()n=530
الرقم

الفقرة

1
3
11
8
9
10
7
5
2

�أ�ستخدم املنظومة لر�صد عالمات الطالب ون�شرها على ال�شبكة.
ا�ستخدم املنظومة لتعديل املعلومات ال�شخ�صية لطالبي.
ا�ستخدم املنظومة لت�شجيع طالبي على التعلم الذاتي.
ا�ستخدم �صفحة « ملفي « للإطالع على بياناتي ال�شخ�صية وتعديلها.
�أ�ستخدم املنظومة للتقليل من الروتني اليومي للتدري�س
ا�ستخدم املنظومة لتوظيف ا�سرتاتيجيات التعلم باحلا�سوب يف التدري�س.
�أ�ستخدم املناهج الإلكرتونية يف املنظومة لدعم عملية التعلم.
�أوظف عنا�صر الت�شويق والإثارة من خالل املنظومة جلعل عملية التعلم ممتعة وم�شوقة.
ا�ستخدم املنظومة يف ا�ستخراج وطباعة اجلداول وال�شهادات املدر�سية.

الو�سط
احل�سابي
4.10
3.84
3.80
3.73
3.72
3.71
3.70
3.67
3.66

االنحراف
املعياري
1.04
1.18
1.79
1.16
1.96
1.65
0.98
2.13
1.42

الأهمية
الن�سبية
82.0
76.8
76.0
74.6
74.4
74.2
74.0
73.4
73.2
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الرقم

الفقرة

22
6

�أمتكن من خالل املنظومة من الإطالع على اجلدول الدرا�سي لل�صف الذي �أدر�سه.
�أ�ستخدم املنظومة لدمج املواد التعليمية املحو�سبة يف الن�شاطات ال�صفية.
�أ�ستخدم املنظومة لت�صفح حمتوى املناهج و�إدخال مالحظات خا�صة باملبحث الذي
�أدر�سه.
�أعمل على �إعداد االمتحانات و�إن�شاء بنك للأ�سئلة للمبحث الذي �أدر�سه من خالل
املنظومة.
ا�ستخدم �صفحة «البحث» املتوفرة على املنظومة للو�صول �إىل بيانات تعليمية �إ�ضافية.
ا�ستخدم املنظومة لتو�ضيح حمتوى املادة التعليمية.
�أ�ستخدم املنظومة لطرح �أن�شطة عالجية و�إثرائية تتفق وحاجات طالبي.
ا�ستخدم املنظومة لت�سجيل غياب الطالب ومتابعة ح�ضورهم.
�أ�ستخدم الو�سائط الإلكرتونية املتوفرة على املنظومة يف تقييم طالبي
�أ�ستخدم املنظومة للتوا�صل مع مديرية الرتبية والوزارة �إن لزم الأمر.
�أ�ستخدم املنظومة لإنتاج مواد تعليمية خا�صة بطالبي.
�أ�ستخدم املنظومة يف الإعداد والتخطيط للدرو�س اليومية.
ا�ستخدم « قراءات مقرتحة « املتوفرة على املنظومة للو�صول �إىل معلومات جديدة.
�أ�ستخدم املنظومة لزيادة فر�صة احلوار بيني وبني طالبي.
�أ�ستخدم �أداة «مفكرتي» لتدوين املواعيد واملنا�سبات امل�ستقبلية.
�أ�ستخدم املنظومة لت�سجيل مالحظات مربي ال�صف لطالبي.
�أتابع الن�شاطات والإعالنات اخلا�صة مبدر�ستي من خالل �صفحة»مدر�ستي».
ا�ستخدم �صفحة « متابعة الطالب « لأتعرف على مدى ا�ستفادة طالبي من املادة
التعليمية.
ا�ستخدم املنظومة لإعداد واجبات للطالب و�إر�سالها لهم.
�أ�ستخدم املنظومة للتوا�صل مع طالبي من خالل الربيد الإلكرتوين.
ا�ستخدام املنظومة للتوا�صل مع �أولياء الأمور.

13
12
16
15
19
26
18
4
14
17
21
23
27
28
20
24
25
29
30

الو�سط
احل�سابي
3.66
3.56

االنحراف
املعياري
2.04
1.06

3.56

1.47

الأهمية
الن�سبية
73.2
71.2
71.2

3.46

2.01

69.2

3.46
3.45
3.44
3.44
3.41
3.37
3.36
3.36
3.31
3.30
3.26
3.18
3.16

1.64
1.95
1.89
2.34
1.72
1.36
1.52
1.68
2.00
2.14
2.46
2.54
1.93

69.2
69.0
68.8
68.8
68.2
67.4
67.2
67.2
66.2
66.0
65.2
63.6
63.2

3.14

2.22

62.8

3.03
2.75
2.69

2.31
2.44
2.38

60.6
55.0
53.8

يت�ضح من اجلدول رقم (� )1أن قيم املتو�سطات احل�سابية للفقرات امل�ستخدمة لقيا�س

درجة ا�ستخدام معلمي املدار�س ومعلماتها ملنظومة التعلم الإلكرتوين تراوحت ما بني (–2.92

 )4.10على فقرات اال�ستبانة ،وهذا ي�شري �إىل �أن درجة ا�ستخدام معلمي املدار�س ومعلماتها

ملنظومة التعلم الإلكرتوين ترتاوح ما بني درجة متو�سطة �إىل درجة مرتفعة على الفقرات.
لكن قيم االنحرافات املعيارية على عدد كبري من فقرات �أداة الدرا�سة ت�شري �إىل وجود ت�شتت

يف الإجابات بني �أفراد الدرا�سة وعدم جتان�س بني املدار�س ،ورمبا يعزى ذلك �إىل وجود معوق �أو �أكرث
من املعوقات التي وردت يف ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة على ال�س�ؤال الثالث ،موجود يف بع�ض
املدار�س امل�شاركة يف عينة الدرا�سة وغري موجود يف مدار�س �أخرى مما �أدى �إىل الت�شتت يف

ا�ستجابات �أفراد العينة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وجاءت الفقرة “�أ�ستخدم املنظومة لر�صد عالمات الطالب ون�رشها على ال�شبكة” يف

ي�ستخدمون تلك املهارة .تليها الفقرة “ا�ستخدم املنظومة لتعديل املعلومات ال�شخ�صية

لطالبي” مبتو�سط ح�سابي ( )3.84وب�أهمية ن�سبية %76.8؛ والفقرة “ا�ستخدم املنظومة

لت�شجيع طالبي على التعلم الذاتي” مبتو�سط ح�سابي ( )3.80وب�أهمية ن�سبية  ،%76ويعزى

ذلك كون ا�ستخدامها يف هذه اجلوانب �إلزاميا وفقا للتعليمات والأنظمة .وح�صلت الفقرات
“ا�ستخدام املنظومة للتوا�صل مع �أولياء �أمور الطلبة” ،والفقرة “�أ�ستخدم املنظومة
للتوا�صل مع طالبي من خالل الربيد الإلكرتوين” ،على �أقل درجات ا�ستخدام مبتو�سط ح�سابي

(2.69؛ )2.75على التوايل ،وهذا يدل على درجة �ضعف يف التوا�صل مع الطالب ومع �أولياء

الأمور� ،إ�ضافة �إىل قلة اال�ستفادة من الفوائد واخلدمات التي تقدمها املنظومة يف هذا اجلانب،
ورمبا يعزى ذلك �إىل كون تلك اال�ستخدامات غري �إلزامية للمعلم �أو املعلمة� ،أو �أنها غري مفعلة.
وب�شكل عام ف�إن درجة ا�ستخدام �أفراد الدرا�سة ملنظومة التعلم الإلكرتوين يعرب عن واقع غري

مقبول �إذا ما قورن باخلدمات التي تقدمها املنظومة ،حيث �إن ن�سبة كبرية من �أفراد العينة
ال ي�ستخدمون كثريا ً من خدمات منظومة التعلم الإلكرتوين ،خا�صة �إذا ما نظرنا �إىل قيم

االنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة على فقرات �أداة الدرا�سة.

ورمبا يعزى ذلك �أي�ضا �إىل عدد من املعوقات ،كما ورد يف �إجابات �أفراد الدرا�سة على الفقرات

الواردة يف �أداة الدرا�سة حتت بند معوقات تعيق ا�ستخدام منظومة التعلم الإلكرتوين :منها ما
هو متعلق باجلانب التكنولوجي كالبطء يف عملية االت�صال ،وكرثة انقطاع االت�صال �أو حتى

عدم توافرها؛ ومنها ما هو متعلق ب�أهداف وفوائد املنظومة من حيث عدم الو�ضوح لدى �أفراد
الدرا�سة ،مما يعني �أن �أفراد الدرا�سة بحاجة �إىل ت�أهيل وتدريب �أكرث على املنظومة ،كذلك وجوب
�إيجاد حلول للم�شاكل التكنولوجية املتعلقة باملنظومة وا�ستخداماتها ،وتتفق هذه النتائج

مع نتائج درا�سة كل من (العتال2009 ،؛Alghazo, 2006؛ ،)Gulbahar & Guven, 2008
التي �أ�شارت نتائجها ب�شكل عام �إىل وجود معوقات مما �أدى �إىل درجة ا�ستخدام �ضعيفة

لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :ما اجتاهات معلمي املدار�س ومعلماتها نحو منظومة التعلم

الإلكرتوين”؟
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املرتبة الأوىل مبتو�سط ح�سابي ( )4.10مما ي�شري �إىل �أن ما ن�سبته  %80.2من �أفراد الدرا�سة
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للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والأهمية
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الن�سبية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات �أداة الدرا�سة املعدة لقيا�س هذا الغر�ض

واجلدول رقم ( )2يو�ضح تلك النتائج.

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية ،مرتبة تنازليا ،واالنحرافات املعيارية ،والأهمية الن�سبية
للفقرات امل�ستخدمة لقيا�س اجتاهات معلمي املدار�س ومعلماتها
نحو منظومة التعلم الإلكرتوين ()n=530
الرقم

الفقرة

3

�أرى يف ا�ستخدامي ملنظومة التعلم الإلكرتوين مواكبة للتطورات العلمية.
�أعتقد �أن ا�ستخدام منظومة التعلم الإلكرتوين ي�ساهم يف �إتقان مهارات ا�ستخدام
احلا�سوب
�أرى يف ا�ستخدامي ملنظومة التعلم الإلكرتوين تغيريا لدور املعلم من ملقن �إىل مر�شد.
�أرى �أن منظومة التعلم الإلكرتوين تفيدين جدا يف املادة التي �أدر�سها.
�أرى �أن منظومة التعلم الإلكرتوين تلعب دورا هاما يف تقدم التعليم .
�أرى �أن ا�ستخدامي ملنظومة التعلم الإلكرتوين ينمي قدرات طالبي على الإبداع والتفكري
�أعتقد �أن ا�ستخدامي ملنظومة التعلم الإلكرتوين يزيد من التح�صيل املعريف لطالبي.
�أعتقد �أن ا�ستخدام املنظومة يف التدري�س مهمة جلميع املعلمني باختالف تخ�ص�صاتهم.
�أح�س �أن ا�ستخدامي ملنظومة التعلم الإلكرتوين يف التعليم يبعث يف النف�س االرتياح.
�أ�شعر �أن ا�ستخدام منظومة التعلم الإلكرتوين تزيد من اهتمام طالبي ورغبتهم يف
التعلم.
�أرى يف ا�ستخدامي ملنظومة التعلم الإلكرتوين حت�سينا لنوعية تدري�سي.
�أرى �أن ا�ستخدامي ملنظومة التعلم الإلكرتوين يف التعليم يوفر الوقت واجلهد.
�أنتظر اليوم الذي ت�ستخدم فيه املنظومة يف تدري�س جميع املواد الدرا�سية
�أرى يف ا�ستخدامي ملنظومة التعلم الإلكرتوين تثبيتا للمفاهيم لطالبي ملدة �أطول.
�أحبذ ا�ستخدام املنظومة يف تو�ضيح الدر�س.
�أرى يف ا�ستخدامي ملنظومة التعلم الإلكرتوين اخت�صارا من الوقت ال�ضائع يف ال�شرح.
�أ�شعر �أن ا�ستخدامي ملنظومة التعلم الإلكرتوين ي�ؤدي �إىل ك�شف قدراتي وحتقيق ذاتي.
�أرى �أن املنظومة تنا�سب خمتلف امل�ستويات التعليمية وخمتلف املراحل.
�أرى �أن ا�ستخدامي ملنظومة التعلم الإلكرتوين ي�ساعدين على ح�سن التخطيط اليومي.
�أ�شعر �أن منظومة التعلم الإلكرتوين ت�سهل التوا�صل بيني وبني طالبي وزمالئي.
�أ�شعر �أنني معلم متميز عند ا�ستخدامي ملنظومة التعلم الإلكرتوين.
�أرى �أن ا�ستخدام منظومة التعلم الإلكرتوين ي�سهم يف عملية �إر�شاد الطالب ومتابعتهم.
�أ�شعر �أنه مبقدوري متابعة طالبي عن طريق �سجالتهم على منظومة التعلم الإلكرتوين
�أعترب ا�ستخدامي ملنظومة التعلم الإلكرتوين جزء ًا ال يتجز�أ من العملية التعليمية.
�أرى �أن يقت�صر ا�ستخدام منظومة التعلم الإلكرتوين على تعليم املواد العلمية.
�أ�شعر بالتوتر واالرتباك مبجرد التفكري يف ا�ستخدام منظومة التعلم الإلكرتوين.

1
2
6
4
8
10
12
9
11
5
18
7
19
13
21
14
20
23
16
22
15
25
24
30
17

الو�سط
احل�سابي
3.95

االنحراف
املعياري
0.92

الأهمية
الن�سبية
79.0

3.93

1.06

78.6

3.75
3.70
3.66
3.66
3.66
3.66
3.60

1.18
0.95
1.08
0.98
1.02
1.15
1.09

75.0
74.0
73.2
73.2
73.2
73.2
72.0

3.60

1.20

72.0

3.58
3.52
3.45
3.45
3.43
3.42
3.41
3.41
3.39
3.34
3.32
3.30
3.29
3.26
3.24
3.22

1.13
1.09
1.16
1.04
1.12
1.14
1.05
1.13
1.04
1.02
1.14
1.03
1.10
1.08
1.15
1.23

71.6
70.4
69.0
69.0
68.6
68.4
68.2
68.2
67.8
67.8
66.4
66.0
65.8
65.2
64.8
64.4

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()2
27
29
28
26

�أف�ضل التعليم عن طريق املنظومة عن �أي طريقة �أخرى.
�أن�صح با�ستخدام منظومة التعلم الإلكرتوين يف الأعمال الإدارية دون التعليمية.
�أعتقد �أن ا�ستخدام منظومة التعلم الإلكرتوين يتطلب مني مهارات عالية ال �أمتلكها.
�أ�شعر �أنني بحاجة ملزيد من التدريب لإتقان ا�ستخدام املنظومة ب�شكل فعال يف التدري�س.
االجتاه الكلي

ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )2إىل �أن هناك اجتاهات �إيجابية تراوحت درجاتها ما بني

اجتاهات متو�سطة �إىل مرتفعة نوعا ما لدى معلمي املدار�س ومعلماتها نحو منظومة التعلم
الإلكرتوين ،فقد بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي الكلي الجتاهات معلمي املدار�س ومعلماتها

نحو منظومة التعلم الإلكرتوين ( )3.42ب�أهمية ن�سبية  ،%68.4مما ي�شري �إىل وجود اجتاهات

ايجابية مرتفعة لدى �أفراد الدرا�سة نحو املنظومة يف تلك اجلوانب .وح�صلت �أربع فقرات

فقط على تقديرات مرتفعة ن�سبيا هي :الفقرة رقم �“ 3أرى يف ا�ستخدامي ملنظومة التعلم
الإلكرتوين مواكبة للتطورات العلمية” على �أعلى تقدير مبتو�سط ح�سابي ( )3.95و�أهمية

ن�سبية  ،%79تليها الفقرة رقم �“ 1أعتقد �أن ا�ستخدام منظومة التعلم الإلكرتوين ي�ساهم
يف �إتقان مهارات ا�ستخدام احلا�سوب” مبتو�سط ح�سابي ( )3.93و�أهمية ن�سبية  .%78.6يف

حني ح�صلت الفقرة رقم �“ 2أرى يف ا�ستخدامي ملنظومة التعلم الإلكرتوين تغيريا لدور املعلم
من ملقن �إىل مر�شد” على متو�سط ح�سابي ( )3.75ب�أهمية ن�سبية  ،%75وح�صلت الفقرة

رقم �”6أرى �أن منظومة التعلم الإلكرتوين تفيدين جدا يف املادة التي �أدر�سها” على متو�سط

ح�سابي ( )3.70و�أهمية ن�سبية � .%74أما بقية الفقرات فقد ح�صلت على تقديرات متو�سطة.
وهذا ي�شري �إىل �أن االجتاهات نحو منظومة التعلم الإلكرتوين ايجابية ومرتفعة ن�سبيا يف هذه

اجلوانب ،بالرغم من �أن درجة ا�ستخداماتهم لتلك املنظومة مل تكن عالية نوعا ما .ورمبا تعزى
تلك االجتاهات االيجابية �إىل اخلدمات املتعددة التي توفرها منظومة التعلم الإلكرتونية لأفراد
الدرا�سة على تكوين تلك االجتاهات االيجابية نحوها ،على الرغم من عدم تفعيل كثري من

تلك اخلدمات.

وبالرغم من وجود اجتاهات ايجابية لدى �أفراد هذه الدرا�سة نحو منظومة التعلم الإلكرتوين،

كما �أ�شارت النتائج� ،إال �أن امل�شاكل التقنية على �سبيل املثال تقلل من الرغبة يف ا�ستخدام
التكنولوجيا ب�شكل عام ،كما �إن بع�ض الأمور ال�شخ�صية �أحيانا واملتعلقة ب�أفراد الدرا�سة

جتعلهم مييلون �إىل عدم الرغبة يف ا�ستخدامها لوجود قناعات لديهم بان ا�ستخدامها يزيد
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الرقم

الفقرة

الو�سط
احل�سابي
3.14
2.94
2.86
2.53
3.42

االنحراف
املعياري
1.12
1.15
1.10
1.22
1.09

الأهمية
الن�سبية
62.8
58.8
57.2
50.6
68.43
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من �أعبائهم ،حيث �أ�شارت نتائج ال�س�ؤال الأول ب�شكل عام �إىل درجة ا�ستخدام �ضعيفة وغري
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متجان�سة ن�سبيا.

�إن منظومة التعلم الإلكرتوين ال تزال جتربة جديدة اال�ستخدام يف املدار�س ،مما يعني وجود

بع�ض امل�شاكل التي تعيق ا�ستخدامها كالنق�ص يف الدعم املادي والتقني والفني ،كما

�أ�شارت �إليه نتائج ال�س�ؤال الثالث� .إالّ �أنه ومبزيد من الدعم ميكن جتاوز مثل تلك امل�شكالت

وبخا�صة �أن كثريا ً من الأعمال املتعلقة بالعملية التعليمية توجب ا�ستخدام املنظومة .حيث
�أ�صبح من الواجب على معلمي املدار�س ومعلماتها التعامل معها وتوظيفها يف ت�أدية �أعمال

جديدة .وبالتايل ال بد من تعزيز االجتاهات الإيجابية نحو توظيف منظومة التعلم الإلكرتوين يف
العملية التعليمية ،من �أجل الدعم والت�شجيع على ا�ستخدامها .وتتفق نتائج هذه الدرا�سة
مع درا�سة كل من (العتال2009 ،؛  )Papanstasious & Angeli, 2008; Wing, 2007من

حيث �أن هناك اجتاهات ايجابية نحو ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ب�شكل عام،

واالنرتنت �أو االنرتانت (املنظومة) ب�شكل خا�ص يف الأعمال التعليمية يف املدار�س.

ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على“ :ما املعوقات التي حتول دون ا�ستخدام معلمي املدار�س ومعلماتها

ملنظومة التعلم الإلكرتوين”؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والأهمية

الن�سبية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات �أداة الدرا�سة املعدة لقيا�س هذا الغر�ض،

�إ�ضافة �إىل ال�سماح لأفراد الدرا�سة �رسد �أية م�شاكل تواجههم يف ا�ستخدام املنظومة ،وكتابة
مقرتحاتهم للتخل�ص من تلك امل�شاكل ،واجلدول رقم ( )3وما يليه يو�ضح تلك النتائج.

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية ،مرتبة تنازليا ،واالنحرافات املعيارية والأهمية الن�سبية
للمعوقات التي حتول دون ا�ستخدام معلمي املدار�س ومعلماتها
ملنظومة التعلم الإلكرتوين.)n=530( .
الرقم

الفقرة

1
2
3
4
5

عدد �أجهزة احلا�سوب يف املدار�س غري كاف
بطء �سرعة ال�شبكة
عدم توا�صل �أولياء الأمور مع املدر�سة عرب املنظومة
كرثة انقطاع االت�صال مع ال�شبكة
كرثة �أعطال الأجهزة وانت�شار الفريو�سات

الو�سط
احل�سابي
4.27
4.18
4.15
4.11
4.03

االنحراف
املعياري
0.67
0.80
0.75
0.92
0.86

الأهمية
الن�سبية%
83.6
81.8
83.0
80.4
80.1

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

عدم امتالك جميع الطلبة واملعلمني يف منازلهم �أجهزة حا�سوب
ان�شغال خمترب احلا�سوب بح�ص�ص مادة احلا�سوب
عدم قناعة املعلمني بجدوى ا�ستخدام املنظومة
كرثة الأعباء امللقاة على عاتق املدر�س
عدم تعاون قيمي خمتربات احلا�سوب
كرثة الطلبة يف ال�صف الواحد
نق�ص اخلربة لدى املعلمني يف التعامل مع املنظومة
عدم تفعيل كثري من خدمات املنظومة
عدم اعتماد املنظومة يف �إ�صدار اجلداول وال�شهادات
عدم وجود دليل ا�ستخدام للمنظومة

ت�شري النتائج يف اجلدول رقم (� )3إىل وجود �إجماع تقريبا بني �أفراد الدرا�سة حول عدد

من املعوقات التي حتول دون ا�ستخدام �أو تقلل من ا�ستخدام معلمي املدار�س ومعلماتها
ملنظومة التعلم الإلكرتوين ،والن�سب الواردة يف اجلدول تعترب عالية نوعا ما ،حيث �إنها تعرب
عن �شبه اتفاق بني غالبية �أفراد الدرا�سة .وقد انح�رصت تلك املعوقات بجانبني تقريبا :جانب

متعلق بالتكنولوجيا اخلا�صة باملنظومة من حيث عدم �رسعتها �أو انقطاعها �أو عدم تفعيل

جميع اخلدمات التي تقدمها املنظومة ،والنق�ص يف املعدات الالزمة ب�شكل عام وغريها؛
وجانب متعلق ب�إعداد معلمي املدار�س ومعلماتها وت�أهيلهم تكنولوجيا لت�سهيل التعامل مع
املنظومة واال�ستفادة من خدماتها املتعددة ،خا�صة و�إن ن�سبة عالية من �أفراد الدرا�سة غري

مقتنعني بجدوى ا�ستخدام املنظومة ،وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة كل من (العتال،

2009؛ العمري2006 ،؛  )Rogers, 2008والتي �أ�شارت �إىل وجود معوقات متعددة حتول دون

ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف العملية التعليمية ب�شكل عام.

كما �أ�ضاف عدد من �أفراد الدرا�سة م�شاكل �أخرى تواجههم� ،إ�ضافة �إىل ما ورد يف اجلدول

رقم ( ،)3كعدم وجود خدمة الإنرتنت ،وكرثة الأعباء امللقاة على عاتق املعلم ،وكرثة انقطاع التيار

الكهربائي ،وعدم وجود جهاز حا�سوب يف غرفة ال�صف مرتبط مع الإنرتنت ،وعدم وجود �أجهزة
حا�سوب وخدمة الإنرتنت يف منازل كثري من الطلبة واملعلمني .وقد اقرتح عدد من معلمي

املدار�س ومعلماتها امل�شاركني يف هذه الدرا�سة بع�ض احللول لتلك امل�شاكل كاال�ستغناء عن
ال�سجالت الكتابية واعتماد املنظومة ومناذجها يف �إ�صدار اجلداول وال�شهادات املدر�سية توفريا

للجهد والوقت� ،إ�ضافة �إىل زيادة �رسعة الإنرتنت �أو توزيع �أوقات الدخول للمنظومة على املدار�س
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الرقم

الفقرة

الو�سط
احل�سابي
4.01
3.95
3.90
3.86
3.84
3.79
3.73
3.70
3.67
3.61

االنحراف
املعياري
1.06
0.78
0.89
1.11
1.04
0.94
1.05
1.14
1.08
1.19

الأهمية
الن�سبية%
80.0
79.0
78.0
77.4
77.0
76.0
75.5
74.0
72.4
72.0
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ب�شكل م�ستمر ودائم� ،إ�ضافة �إىل ت�أهيل املعلمني وتدريبهم على املنظومة ،وتوفري حا�سوب

�شخ�صي وخدمة االنرتنت املنزلية للمعلمني ب�سعر منخف�ض ،وتوفري خمتربات لغري مادة
احلا�سوب ،وتخ�صي�ص �أجهزة للمعلمني يف غرفهم ال�صفية ،كما طالب عدد منهم بتحديث
املناهج املتوافرة على املنظومة كي تتوافق مع الطبعة الورقية املوجودة مع الطلبة.

التو�صيات

يف �ضوء هذه النتائج تو�صي الدرا�سة مبا يلي :

 .1العمل على التقليل من املعوقات املادية والتقنية التي حتد من ا�ستخدام املنظومة.

 .2تدريب معلمي املدار�س ومعلماتها على املنظومة لال�ستفادة من كافة خدماتها

التعليمية.

 .3تفعيل كافة اخلدمات التي توفرها املنظومة ،و�إلزام معلمي املدار�س ومعلماتها

ا�ستخدامها.

 .4البدء يف اعتماد املنظومة يف �إ�صدار ال�شهادات واجلداول لتوفري جهد ووقت املعلم.
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