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درجة امتالك معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية العليا في المفرق
لمهارات التعلم اإللكتروني.

الملخص

أ .ىديل أديب محادنة*
د .أمحد زلمد الدويري**
ف اليرلمة اسأساساة العماا ف

تعرف درجة امتالك معمي الرااياا
هدفت الدِّراسة إلى ّ
اليفرق مهارا التعمم اإللكترون  ،وأثر متغارا (الجنس ،واليؤهل العمي  ،وسنوا الخبرة) ف

ذلك ،ولتحقاق هدف الدِّراسة اتبع الينهج الوصف  ،واختار عانة مكونه من ( )021معمياً
وطور أداة ليهارا التعمم اإللكترون ؛ تكونت من ( )45فقرة ،موزعة عمى أربعة
ومعميةّ .
مجاال وتم التحقق من صدقها وثباتها ،وقد أشار نتائج الدراسة إلى َّ
أن درجة امتالك معمي
الرااياا

ف اليرلمة اسأساساة العماا ف اليفرق ليهارا

متوسطة ،وأظهر النتائج وجود فروق ذا

التعمم اإللكترون جاء

بدرجة

داللة إلاائاة ( )α = 1.14تعزى سأثر الجنس ف

جياع اليجاال  ،وجاء الفروق لاالح الذكور .وعدم وجود فروق ذا داللة إلاائاة (1.14
العمياة ف جياع اليجاال  ،ووجود فروق ذا

داللة إلاائاة

= )αتعزى سأثر اليؤهال

سنوا  ،وتوصمت الدِّراسة إلى توصاا ؛ منها :لث مخطط مناهج الرااياا

ومعمياها عمى

( )α= 1.14تعزى سأثر الخبرة التدراساة ف جياع اليجاال  ،وجاء الفروق لاالح أقل من 4
استخدام التعمم اإللكترون ف تدراس الرااياا  ،وعقد اليزاد من الدورا

ليعمي الرااياا

والورش التدراباة

ف أثناء الخدمة من ذوي الخدمة التدراساة الطوامة تقوم عمى أساس مهارا

التعمم اإللكترون .
الكميا اليفتالاة :درجة االمتالك ،مهارا التعمم اإللكترون  ،معميو الرااياا .

* باحثة – اختصاص أساليب تدريس الرياضيات  -جامعة آل البيت  -كلية الًتبية – األردن.
** أستاذ مشارك يف قسم ادلناىج وطرائق التدريس -جامعة آل البيت  -كلية الًتبية  -األردن.
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The Degree of High Basic Stage Mathematic Teachers'
possession of e-Learning Skills in Mafraq
Dr. Ahmmad Mohammed Aldweri
Hadeel Adeeb Hamadneh
Abstract
This study aimed to investigating the degree of high basic stage
mathematic Teachers' possession of e-learning skills in Mafraq,
and the effect of the variables of gender, qualification, and years
of experience. The sample of the study consisted of 120 male and
female teachers. To achieve the goals of the study, the researcher
followed the descriptive approach. A 54- questionnaire
instrument was developed for the purposes of this study. It
contained four areas of skills. Its validity and reliability were
verified.
The results of the study showed that high basic stage
mathematics teachers have a medium degree of e_Learning.
There were also significant differences (α = 0.05) due to gender in
favor of males. However, there were no significant differences (α
=0.05) due to the variable of years of experience. There were
significant differences due to the variable of teaching experience
in all areas, in favor of the category "less than 5 years". Finally,
the study recommended reconsidering adopting up-to-date
methods and techniques of teaching mathematics, awareness of
learning by mathematics teachers.
Keywords: Degree of
Possession , e-Learning Skills,
Mathematics Teachers.
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 .1مقدمة الدراسة:
يتميز ىذا العصر بالتغري السريع يف مجيع رلاالت احلياة ،ومن ىذه التغريات الثورة التكنولوجية
اذلائلة ،والتقدم السريع والنمو ادلتزايد والسريع يف حجم ادلعلومات وكميتها يف مجيع حقول ادلعرفة ،ومن
نتاج الثورة التكنولوجية والتقدم السريع احلاسوب وبررلياتو والشبكات وأنواعها اليت أحدثت ثورة كبرية
استثمرت يف تطوير العملية التعلمية ،شلا يوجب على ادلنظمات التعلمية التحول من األساليب االعتيادية
إذل األساليب احلديثة ادلعتمدة على برامج التعلم اإللكًتوين ،وتغري مفهوم ثالثية التعلم االعتيادية (ادلعلم،
الطالب ،ادلؤسسة التعلمية) ،وحتويل العمليات التعلمية إذل عمليات أكثر حداثة وعصرية وتشمل
عناصرىا :ادلعلم العصري ،الطالب اإلجيايب ،تكنولوجيا التعلم ادلتقدمة ،ادلناىج التعلمية ادلتطورة والتعلم غري
ادلنهجي.
فمنذ ظهور الثورة التكنولوجية يف تقنية ادلعلومات ،زادت حاجة الطالب إذل بيئات غنية متعددة
ادلصادر للبحث والتطوير الذايت ،فظهر مفهوم التعلم اإللكًتوين ،كأسلوب من أساليب التعلم يعتمد على
التقنيات احلديثة للحاسوب والشبكة العادلية ووسائطها ادلتعددة (األشهب ،)5102 ،وقد عرف (الطالق،
 )5102التعلم اإللكًتوين بأنو "طريقة للتعلم باستخدام آليات االتصال احلديثة من حاسوب وشبكاتو
ووسائطو ادلتعددة وصوت وصورة ،ورسومات ،وآليات حبث ،ومكتبات إلكًتونية ،وكذلك بوابات
اإلنًتنت ،حبيث خيتار الطالب مكان التعلم ووقتو ومدتو وقياس أداء ادلتعلمني وتقييمو".
ويتميز التعلم اإللكًتوين بأنو منظومة سلطط ذلا ومصممة تصميماً جيداً ،ذلا مدخالهتا وعملياهتا
وسلرجاهتا ،وتغذيتها الراجعة ،ويزيد من فعالية التعليم إذل درجة كبرية ويقلل من الوقت الالزم للتدريب
ويقلل تكلفة التدريب ،ويتيح عمل مقابالت ومناقشات حية على الشبكة ،ويوفر معلومات حديثة
تنسجم مع احتياجات ادلتعلمني ،ويوفر برامج احملاكاة والصور ادلتحركة وفعاليات ودتارين تفاعلية وتطبيقات
عملية ،وديتاز أيضاً مبساعدتو على إجياد بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية مرنة ،ويتيح للطالب إمكانية االستمرار
يف الوصول إذل ادلناىج وادلواد التعلمية ،فهذا جيعل الطالب قادراً على احلصول على ادلعلومة اإللكًتونية يف
الوقت الذي يناسبو ،إذ يكرس التعلم اإللكًتوين دلبدأ التعلم الذايت والتعلم ادلستمر يف الوقت نفسو
(األشهب5102 ،؛ عبد العاطي ،وأبو خطوة ،5105 ،الغصاب5102 ،؛ الدليمي.)5102 ،
ويعد التعلم اإللكًتوين من أىم التوجهات احلديثة يف أساليب التعليم وتقنياتو اليت تزخر بأحدث ما
توصلت إليو التكنولوجيا من أجهزة وبرامج يف عمليات التعليم ( ،)Young, 5112ويف ىذا اإلطار
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فقد تضمنت وثيقة معايري الرياضيات ادلدرسية اليت أعدىا اجمللس القومي دلعلمي الرياضيات بالواليات
ادلتحدة األمريكية ( )NCTMمبدأ رئيساً من ادلبادئ الستة ىو مبدأ التقنية ،الذي يؤكد أن استخدام
التقنية يعد عنصراً ضرورياً يف تعليم الرياضيات وتعلمها دلا ذلا من أثر إجيايب يف تطوير ادلادة اليت يتعلمها
الطلبة ،وكذلك يف حتسني تعلم الطلبة ذلذه ادلادة (.)NCTM, 2000
لذا أ صبحت وظيفة معلم الرياضيات يف ضوء التعلم اإللكًتوين تتطلب توظيف التكنولوجيا احلديثة
يف تصميم عملية التعلم ،وتنفيذىا وتقوديها ،وىذا خيتلف دتاماً عن دور ادلعلم سابقاً الذي يقتصر على
التلقني ،ومن ىنا أصبحت عملية إعداد ادلعلم لتوظيف التقنيات احلديثة مطلباً علمياً ومهنياً ،وأصبح
استخدام األجهزة وادلعدات يف تصميم عملية التعليم وتنفيذىا وتقوديها ضرورة حتمية للمعلم (الغصاب،
.)5102
ويعد معلم الرياضيات أحد العناصر اذلامة اليت يقوم عليها نظام التعلم اإللكًتوين ،إذ يشكل حجر
الزاوية يف العملية التعليمية التعلمية؛ ألنو ادلسؤول عن إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا احلديثة
والتعامل معها ،لذا أصبح مطالباً مبمارسة العديد من األدوار احلديثة لالرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية
وىذا تطلب امتالك مهارات التعلم اإللكًتوين الستخدام تقنية احلاسوب ،واإلنًتنت بكل سهولة ويسر
الدراسة
(احللفاوي5112 ،؛ مطاوع5115 ،؛ زين الدين ،)5112 ،وبناءً على ذلك جاءت ىذه ِّ
للكشف عن درجة امتالك معلمي الرياضيات يف ادلرحلة األساسية العليا يف ادلفرق مهارات التعلم
اإللكًتوين.

 .2مشكمة الدراسة:

أولت وزارة الًتبية والتعليم معلم الرياضيات يف األردن اىتماماً بالغاً من خالل تطوير مهاراتو
وتزويده بكل ما ىو جديد بغية حتسني أدائو يف التعلم اإللكًتوين من خالل عقد دورات تدريبية كالرخصة
الدولية لقيادة احلاسوب ( ،)ICDLوانتقال التعليم للمستقبل ،وجعل احلصول على ىذه الدورات معياراً
لرتب ادلعلمني يف تقدًن دعم مادي ذلم ،باإلضافة إذل اعتماد منظومة التعلم اإللكًتوين يف اإلدارة والتعليم
كتوجو ضلو التعلم اإللكًتوين (القطيش ،)5103 ،وبعض الدراسات السابقة يف ىذا اجملال أظهرت
نتائجها زلدودية استخدام منظومة التعلم اإللكًتوين كدراسة (اجلراح ،)5103 ،كذلك أظهرت نتائج
دراسة (الدليمي )5102 ،أن درجة شلارسة ادلعلمني دلهارات التعلم اإللكًتوين جاءت بدرجة متوسطة،
فضالً عن قيام الباحثني بإجراء دراسة استطالعية مشلت مقابلة مع معلمي الرياضيات ومشرفيهم وسؤاذلم
عن استخدامهم للتعلم اإللكًتوين ظهرت نتائجها كاآليت:
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 .0 .5توفر بيئة مناسبة للتعليم اإللكًتوين يف ادلدارس احلكومية يف ادلفرق من سلتربات حاسوب وشبكة
إنًتنت مناسبة.
 .5 .5قد يزيد التعليم اإللكًتوين من حتصيل الطلبة يف ظل التطور التكنولوجي؛ بسبب ما يوفره التعليم
اإللكًتوين من بدائل تعليمية جديدة توفر الوقت واجلهد.
 .3 .5يشري واقع التعليم اإللكًتوين يف ادلدارس األساسية احلكومية التابعة دلديرية تربية قصبة ادلفرق إذل
وجود ضعف يف استخدام ادلعلم للتعلم اإللكًتوين يف التدريس بشكل فاعل.
ويرى الباحثان أن قلة استخدام معلمي الرياضيات وشلارستهم دلهارات التعليم اإللكًتوين على الرغم
من توفر بيئة التعليم اإللكًتوين؛ رمبا يعود إذل ضعف امتالكهم مهارات التعلم اإللكًتوين ،لذلك ارتأى
الباحثان ضرورة القيام بإجراء ىذه الدراسة.

 .3أسئمة الدراسة:

 .0 .3ما درجة امتالك معلمي الرياضيات يف ادلرحلة األساسية العليا يف ادلفرق دلهارات التعلم اإللكًتوين؟
 .5 .3ىللل ختتلللف درجللة امللتالك معلمللي الرياضلليات يف ادلرحلللة األساسللية العليللا يف ادلفللرق دلهللارات الللتعلم
اإللكًتوين باختالف (اجلنس ،ادلؤىل العلمي ،اخلربة التدريسية)؟

 .4أهياة الدراسة:

الدراسة من أمهية استخدام التعلم اإللكًتوين يف تدريس الرياضيات للمرحلة
تنبع أمهية ىذه ِّ
األساسية العليا ،وأمهية توافر مهارات التعلم اإللكًتوين الالزمة دلعلمي الرياضيات من أجل توظيفها يف
تدريسهم ،كما تأيت أمهيتها بسبب قلة الدراسات اليت تناولت امتالك معلمي الرياضيات مهارات التعلم
اإللكًتوين بصورة مستقلة ،كما تكمن أمهيتها يف الفائدة ادلرجوة من النتائج اليت تفضي إليها ،إذ من ادلتوقع
أن تفيد ىذه الدراسة مجيع اجلهات ادلعنية بالعملية الًتبوية ،فقد تبصر القائمني على إعداد ادلعلمني
وتأىيلهم بالوضع الراىن دلهارات التعلم اإللكًتوين اليت ديتلكها معلمو الرياضيات ،ويفسح اجملال أمام
ادلسؤولني للتحرك ضلو وضع اخلطط الًتبوية اليت تركز على إعادة تأىيلهم لالرتقاء بادلستوى ادلهين ذلم
وتشجعهم على التدرب على مهارات التعلم اإللكًتوين المتالك القدرة على استخدام تطبيقات التعلم
اإللكًتوين يف الغرفة الصفية وادلدارس ،كذلك يؤمل إفادة مؤلفي مناىج الرياضيات من نتائج الدراسة
احلالية.
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 .4التعرافا اإلجرائاة:
 .0 .2درجة االمتالك :ىي درجة توافر مهارات التعلم اإللكًتوين لدى معلمي الرياضيات يف مديريلة تربيلة
قصبة ادلفرق وديكن قياسها من خالل الدرجة اليت يضعها ادلعلم لنفسة يف األداة ادلعتمدة ذلذا الغرض.
 .5 .2مهارات اللتعلم اإللكلًتوين :رلملوع اإلجلراءات وادلبلادئ والقلدرات الليت يسلتخدمها ادلعللم ملع طلبتلو
عن طريق استخدامو التعلم اإللكًتوين ،لضمان حتقيق األىداف ادلنشلودة ملن تلدريس مقلررات الرياضليات،
وقد حددت إجرائياً باألداة ادلعدة ذلذه الغاية.
 .3 .2معلللم الرياضلليات :ىللو ادلعلللم ادلتخصللن ادلكلللف مللن قبللل وزارة الًتبيللة بتللدريس مللادة الرياضلليات
للصفوف من السابع وحىت العاشر يف ادلدراس احلكومية التابعة دلديرية الًتبية والتعليم يف قصبة ادلفرق.
 .6لدود الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة احلالية فيما يلي:
 .0 .2احلدود ادلكانية :اقتصرت الدراسة على ادلدارس األساسية احلكومية التابعة دلديرية تربية قصبة ادلفرق
باألردن.
الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام (.)5102 –5102
 .5 .2احلدود الزمانية :طبقت ىذه ِّ
الدراسة على معلمي الرياضيات الذين يدرسون الرياضيات للمرحلة
 .3 .2احلدود البشرية :اقتصرت ِّ
األساسية العليا يف ادلفرق.
الدراسة على درجة امتالك معلمي الرياضيات مهارات التعلم
 .2 .2احلدود ادلوضوعية :اقتصرت ِّ
اإللكًتوين.
 .2 .2زلدد الدراسة :أداة الدراسة وما تتمتع بو من خصائن سيكومًتية.
 .7دراسا سابقة:

فيما يأيت عرض للدراسات السابقة ذات الصلة بادلوضوع مرتبة زمنياً من األقدم إذل األحدث،
وذلك على النحو اآليت:
أجرى "بورن وىام" ( )Burn & Hamm, 2011دراسة ىدفت إذل فحن فاعلية التقنيات
اليدوية احملسوسة على الطلبة ومقارنتها مع التقنيات ادلرئية على احلاسوب يف تقدًن مفهوم الكسر للصف
الثالث ،وتقدًن مفهوم التماثل يف الصف الرابع ،ومت إخضاع ( )10طالباً من الصف الثالث ،و( )22طالباً
من الصف الرابع الذين مت اختيارىم بطريقة عشوائية الختبار قبلي واختبار بعدي بعد تقدًن الدروس
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بطريقتني (التقنيات اليدوية وادلرئية باستخدام احلاسوب) ،وأظهرت نتائج االختبار عدم وجود فرق يف
مستوى تعلم الطلبة بالطريقتني.
وأجرى (القضاة ومحادنة )5105 ،دراسة ىدفت إذل تعرف كفايات التعلم اإللكًتوين لدى معلمي
الدراسة َّ
أن
اللغة العربية يف ادلرحلة الثانوية يف زلافظة ادلفرق ،من وجهة نظر ادلعلمني ،وقد أظهرت نتائج ِّ
رلال الكفايات الشخصية نالت أعلى متوسط حسايب ،بينما جاءت كفايات التخطيط وتصميم التعلم
اإللكًتوين يف ادلرتبة األخرية .كما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى ألثر اجلنس ،وادلؤىل
العلمي ،واخلربة.
وأجرى (اجلراح )5103 ،دراسة ىدفت إذل تعرف درجة استخدام معلمي ادلدارس األردنية
ومعلماهتا منظومة التعلم اإللكًتوين ( )Eduwaveواجتاىاهتم ضلوىا ومعوقات استخدامها ،واستخدم
استبانة مكونة من ( ) 22فقرة ،وأظهرت النتائج زلدودية استخدام ادلنظومة ،ووجود اجتاىات إجيابية بدرجة
مرتفعة ضلو استخدام منظومة التعلم اإللكًتوين.
وأجرى "كالي" ( )Clay, 2014دراسة ىدفت تعرف الكفايات التقنية التعليمية لدى معلمي
مرحلة التعليم الثانوي ،تكونت عينة الدراسة من ( )022معلماً مت إعدادىم يف جامعة ( )Bamjeيف
أمريكا ،و( )22عضواً من أعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعة ،توصلت الدراسة إذل أن ادلعلمني لديهم
كفايات يف تقنيات التعليم أقل من توقعات أعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعة.
وأجرى "ويب وجونز وباركر" ( )Webb, Jones, Barker, & Schaik, 2014دراسة
حول استخدام طريقة احلوار من خالل التعلم اإللكًتوين ،وقد ركزت الدراسة على مدى امتالك ادلعلمني
للمهارات الضرورية والالزمة إلصلاح منحى التعلم اإللكًتوين طريقةً للحوار وادلناقشة والتواصل ،ومشلت
العينة ( )223معلماً ومعلمة ،وأكدت النتائج على ضرورة تدريب ادلعلمني المتالك مهارات التعلم
اإللكًتوين ،ومهارات إدارة عملية التعلم يف إطار التعلم اإللكًتوين ،وخصوصاً مهارات تصميم احلوار
والنقاش.
كما أجرى (الدليمي )5102 ،دراسة ىدفت إذل تعرف درجة شلارسة معلمي اللغة العربية مهارات
الدراسة من ( )02معلماً ومعلمة ،و()515
التعلم اإللكًتوين وعالقتها بدافعية طلبتهم ضلوه ،تكونت عينة ِّ
الدراسة طور أداتني؛ إحدامها للمعلمني تكونت من ( )25فقرة ،واألخرى
طالباً وطالبة ،لتحقيق أىداف ِّ
الدراسة إذل عدة نتائج من
لقياس دافعية الطلبة ضلو التعلم اإللكًتوين تكونت من ( )51فقرة ،وتوصلت ِّ
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أن درجة شلارسة معلمي اللغة العربية مهارات التعلم اإللكًتوين جاءت بدرجة متوسطة ،و َّ
أمههاَّ :
أن دافعية
الدراسة أيضاً عدم وجود عالقة بني درجة شلارسة
الطلبة ضلوه جاءت بدرجة متوسطة أيضاً ،وأظهرت نتائج ِّ
معلمي اللغة العربية مهارات التعلم اإللكًتوين ودافعية طلبتهم ضلوه؛ إذ كانت مجيع قيم معامالت االرتباط
غري دالة إحصائياً.
وأجرت (الغصاب )5102 ،دراسة ىدفت إذل تعرف درجة شلارسة معلمي اللغة اإلصلليزية مهارات
الدراسة من ( )021معلماً ومعلمة،
التعلم اإللكًتوين واجتاىاهتم ضلوىا يف دولة الكويت ،تكونت عينة ِّ
الدراسة طورت أداتني؛ أداة دلهارات التعلم اإللكًتوين تكونت من ( )32فقرة ،واألخرى
لتحقيق أىداف ِّ
الدراسة إذل َّ
أن درجة شلارسة
لقياس االجتاىات ضلو التعلم اإللكًتوين تكونت من ( )51فقرة ،توصلت ِّ
معلمي اللغة اإلصلليزية مهارات التعلم اإللكًتوين جاءت بدرجة كبرية ،وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية ( )α= 1.12تعزى ألثر اجلنس ،وادلؤىالت العلمية واخلربة التدريسية.
وأجرى (الطالق )5102 ،دراسة ىدفت إذل معرفة درجة تأثري التعلم اإللكًتوين على جودة
ادلخرجات التعليمية يف اجلامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعات ،تكونت عينة
الدراسة من ( )021عضو ىيئة التدريس ،وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة امتالك أعضاء ىيئة التدريس
يف اجلامعات (احلكومية واخلاصة) األردنية للمهارات األساسية للتعلم اإللكًتوين من وجهة نظرىم كانت
متوسطة ،وأن ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية بني األوساط احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة
جودة التعلم العارل تبعاً دلتغري نوع اجلامعة لصاحل نوع اجلامعة (خاصة).
الدراسات السابقة:
التعقيب على ِّ
الدراسات
من خالل العرض السابق ديكن التعليق على الدراسات السابقة مبا يلي :أكدت بعض ِّ
كدراسة (اجلراح5100 ،؛ ،Burn& Hamm, 2011
أمهية استخدام التعلم اإللكًتوين يف التدريس ِّ
كدراسة (القضاة
الدراسات يف اذلدف منها ِّ
الدراسة عن بعض ِّ
الطالق ،)5102 ،واختلفت ىذه ِّ
الدراسة
واحلمادنة )5105 ،اليت حبثت يف مدى امتالك ادلعلمني للكفايات التكنولوجية ،بينما اتفقت ىذه ِّ
مع دراسة (الدليمي )5102 ،يف تناوذلا درجة شلارسة معلمي اللغة العربية دلهارات التعلم اإللكًتوين
وعالقتها بدافعية طلبتهم ضلوه ،ودراسة (الغصاب )5102 ،يف تناوذلا درجة شلارسة معلمي اللغة اإلصلليزية
دلهارات التعلم اإللكًتوين واجتاىاهتم ضلوىا يف دولة الكويت ،إال َّ
الدراسة احلالية تناولت درجة امتالك
أن ِّ
الدراسات السابقة أموراً عدة؛ منها:
معلمي الرياضيات دلهارات التعلم اإللكًتوين ،وأفاد الباحثان من ِّ
االطالع على دراسات سابقة عربية وأجنبية دل يطلع عليها الباحثان مسبقاً ،والرجوع إذل ادلصادر ذات
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الدراسة ،وبناء اإلطار النظري ،واختيار
بالدراسة وتكوين خارطة طريق دلنهجيتها ،وصياغة أىداف ِّ
العالقة ِّ
الدراسة.
الدراسات األثر الكبري يف ىذه ِّ
الوسائل اإلحصائية ادلناسبة ،وكان ذلذه ِّ
 .8الطراقة واإلجراءا :

الدراسة
الدراسة ،دلناسبتو طبيعة ِّ
الدراسة :اعتمد الباحثان منهج البحث الوصفي إلجراء ِّ
 .0 .2منهجية ِّ
وأىدافها.
الدراسة من مجيع معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية العليا
الدراسة وعينتها :تكون رلتمع ِّ
 .5 .2رلتمع ِّ
العاملني يف ادلدراس احلكومية التابعة دلديرية الًتبية والتعليم لقصبة ادلفرق ،البالغ عددىم ( )521معلماً
ومعلمة ،منهم ( )001معلمني و( )031معلمة ،حبسب إحصائيات مديرية الًتبية والتعليم لقصبة ادلفرق.
الدراسة
الدراسة من ( )051معلماً ومعلمة يف الرياضيات ،بنسبة ( )%21من رلتمع ِّ
وتكونت عينة ِّ
األصلي ،جرى اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية ،واجلدول رقم ( )0يوضح ذلك.
جدول 0
الدراسة
التكرارات والنسب ادلئوية حسب متغريات ِّ
ادلتغري

الفئات

العدد

النسبة ادلئوية

اجلنس

ذكر
أنثى
بكالوريوس
دراسات عليا
أقل من  5سنوات
 5سنوات فأكثر

55
65
49
71
46
74

%45.8
%54.2
%40.8
%59.2
%38.3
%61.7

اجملموع

120

%100

ادلؤىل
اخلربة

الدراسات السابقة
الدراسة جلمع البيانات مبراجعة األدب الًتبوي و ِّ
الدراسة :مت إعداد أداة ِّ
 .3 .2أداة ِّ
الدراسات أبرزىا دراسة (القضاة
للدراسة احلالية ،إذ مت إعداد استبانة بالرجوع إذل عدد من ِّ
ادلشاهبة ِّ
ومحادنة5105 ،؛ الدليمي5102 ،؛ الغصاب5102 ،؛ الطالق ،)5102 ،توصل الباحثان عن طريق
الدراسات إذل بناء ( ) 21مهارة ،موزعة على أربعة زلاور ىي (تقنيات التعلم اإللكًتوين ،البحث عرب
تلك ِّ
األدوات اإللكًتونية ،إدارة التعلم اإللكًتوين ،تقوًن التعلم اإللكًتوين) ،تكونت منها االستبانة بصورهتا
األولية ،باعتماد مقياس ليكرت اخلماسي يف التصحيح :وىي :درجة ( )0قليلة جداً ،ودرجة قليلة (،)5
ودرجة ( )3متوسطة ،ودرجة ( )2كبرية ،ودرجة ( )2كبرية جداً.
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الدراسة أبرزىا:
الدراسة :قام الباحثان بعدد من اإلجراءات للتأكد من صدق أداة ِّ
 .2 .2صدق أداة ِّ
الدراسة بصورهتا األولية ادلكونة من ( )21فقرة على عدد من أعضاء ىيئة التدريس يف ختصن
عرض أداة ِّ
ادلناىج والتدريس ،وتكنولوجيا التعليم ،والقياس والتقوًن ،يف بعض اجلامعات األردنية ،ومشريف الرياضيات
الدراسة للمجاالت ادلراد
ومعلميها ،وطلب الباحثان من احملكمني إبداء رأيهم يف انتماء فقرات أداة ِّ
ٍ
قياسها ،واحلكم عليها من ٍ
حذف أو إضافة .وبعد إجراء عملية التحكيم أجريت التعديالت
تعديل أو
ادلطلوبة من قبل احملكمني ،حيث مت حذف بعض الفقرات من اجملاالت وىي :التمكن من إرسال الرسائل
واستقباذلا عرب الربيد اإللكًتوين  ،E-mailوكذلك استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف التواصل مع
معلمي الرياضيات ،ومت تعديل بعض الفقرات؛ وىي :ادلشاركة يف ادلنتديات التعليمية اإللكًتونية ،لتصبح
ادلشاركة يف ادلنتديات التعليمية اإللكًتونية ادلتعلقة بتعلم الرياضيات وتعليمها ،وكذلك فقرة "تثبيت الربامج
ادلختلفة وإزالتها من احلاسوب" لتصبح "تثبيت الربامج ادلختلفة وإزالتها من على جهاز احلاسوب" ،وكذلك
تقلين عدد الفقرات باألداة ،إضافة إذل إجراء بعض التغريات على صيغ بعض الفقرات يف االستبانة اليت
الدراسة ،وبعد األخذ باإلجراءات اليت اتبعت للتأكد من صدق أداة
أمجع عليها أغلب احملكمني يف أداة ِّ
الدراسة استقرت فقراهتا بصورهتا النهائية على ( )22فقرة موزعة على ( )2رلاالت.
ِّ
الدراسة ،مت التحقق بطريقة ()Test- Retest
الدراسة :للتأكد من ثبات أداة ِّ
 .2 .2ثبات أداة ِّ
الدراسة مكونو من ( )51معلماً من
بتطبيق وإعادة تطبيق األداة بعد أسبوعني على رلموعة من خارج أفراد ِّ
مديرية الًتبية والتعليم لق صبة ادلفرق ،مث حساب معامل ارتباط بريسون وتقديراهتم من ادلرتني على أداة
الدراسة ككل ،ومت أيضاً حساب معامل الثبات لالختبار بطريقة االتساق الداخلي حبسب معادلة كرونباخ
ِّ
ألفا ،واجلدول رقم ( )5يوضح ذلك.
جدول 5
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية
اجملال

معامل الثبات بطريقة بريسون

معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا

مهارة تقنيات التعلم اإللكًتوين
مهارة البحث عرب األدوات اإللكًتونية
مهارة إدارة التعلم اإللكًتوين
مهارة تقوًن التعلم اإللكًتوين

1.15
1.11
1.22
1.10

1.21
1.11
1.11
1.22

الكلي

1.13

1.12
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يظهر من اجلدول (َّ )5
أن الثبات الكلي بطريقة كرونباخ ألفا بلغ ( ،)1.12وبطريقة بريسون
( ،)1.13دلهارات التعلم اإللكًتوين.
الدراسة اعتمد
الدراسة بصورهتا النهائية ،ولتحقيق أىداف ِّ
الدراسة :بعد اعتماد أداة ِّ
 .2 .2إجراءات ِّ
الباحثان اإلجراءات اآلتية:
 .0 .2 .2مراجعة األدب النظري والدِّرسات السابقة ،مث إعداد األداة والتحقق من صدقها وثباهتا.
 .5 .2 .2احلصول على ادلوافقات الرمسية الالزمة إلجراء الدراسة.
الدراسة ،وجرى توضيح طريقة اإلجابة لكل أفراد ال ِّدراسة.
الدراسة على أفراد عينة ِّ
 .3 .2 .2وزعت أداة ِّ
 .2 .2 .2مجع استجابات ادلعلمني وادلعلمات إذ مت اسًتداد مجيع االستبانات البالغ عددىا ()051
استبانة ،ومت تدقيقها لبيان صالحيتها للتحليل اإلحصائي ،مث تصنيفها حبسب متغرياهتا ،وبعد االنتهاء منها
أدخلت إذل احلاسوب ،واستخدمت حزمة التحليل اإلحصائي ( )spssالستخراج النتائج ،مث مت مناقشتها
وتقدًن التوصيات وادلقًتحات بشأهنا.
 .2 .2تصحيح اإلجابات :مت تصنيف درجة امتالك معلمي الرياضيات يف ادلرحلة األساسية العليا دلهارات
التعلم اإللكًتوين وفق ثالثة مستويات (قليلة ،متوسطة ،كبرية) حسب متوسطات إجابات العينة لكل فقرة
على النحو التارل:
طول الفئة = احلد األعلى للبدائل – احلد األدىن للبدائل  /عدد ادلستويات
طول الفئة = )10.33 = )3 / 0-2
وبذلك تكون حدود ادلستويات الثالثة على النحو اآليت:
ُ .0 .2 .2ع َّد ادلتوسط احلسايب الذي يقع ( )5.33 -0درجة امتالك قليلة للمهارة.
ُ .5 .2 .2ع َّد ادلتوسط احلسايب الذي يقع ( أكثر من  )3.22 -5.33درجة امتالك متوسطة للمهارة.
ُ .3 .2 .2ع َّد ادلتوسط احلسايب الذي يقع بني (أكثر من  )2 -3.22درجة امتالك كبرية للمهارة.
 .2 .2ادلعاجلة اإلحصائية :لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،مت إجراء ادلعاجلات اإلحصائية التالية :استخرجت
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتب لإلجابة عن السؤال األول ،أما لإلجابة عن السؤال الثاين
فقد استخدمت ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية وحتليل التباين الثالثي.
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 .9نتائج الدراسة ومناقشتها:
 .0 .1نتائج السؤال األول؛ الذي ينن على :ما درجة امتالك معلمي الرياضيات يف ادلرحلة األساسية
العليا يف ادلفرق دلهارات التعلم اإللكًتوين؟ لإلجابة عن ىذا السؤال استخرجت ادلتوسطات احلسابية
الدراسة اليت تقيس درجة امتالك معلمي
واالضلرافات ادلعيارية الستجابات أفراد العينة عن رلاالت أداة ِّ
الرياضيات يف ادلرحلة األساسية العليا يف ادلفرق دلهارات التعلم اإللكًتوين ،وادلقياس عامة كما يف اجلدول
رقم (:)3
جدول 3
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لدرجة امتالك معلمي الرياضيات يف ادلرحلة األساسية العليا يف
ادلفرق دلهارات التعلم اإللكًتوين مرتبة تنازلياً
الرتبة

رقم اجملال

اجملال

ادلتوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

الدرجة

1
2
3
3

1
2
3
4

مهارة تقنيات التعلم اإللكًتوين
مهارة البحث عرب األدوات اإللكًتونية
مهارة إدارة التعلم اإللكًتوين
مهارة تقوًن التعلم اإللكًتوين

3.21
3.21
3.22
3.22

0.589
0.561
1.512
0.634

مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

االمتالك ككل

3.22

1.534

متوسطة

يظهر من اجلدول (َّ )3
الدراسة
أن ادلتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة على رلاالت أداة ِّ
تراوحت بني ( )3.21-3.22بدرجة تقييم متوسطة لألداة الكلية ،وجاء بادلرتبة األوذل رلال "مهارة
تقنيات التعلم اإللكًتوين" مبتوسط حسايب ( ،)3.21وبادلرتبة الثانية جاء رلال "مهارة البحث عرب األدوات
اإللكًتونية" مبتوسط حسايب ( ،)3.21بينما جاء كل من رلال "مهارة إدارة التعلم اإللكًتوين ،ومهارة
تقوًن التعلم اإللكًتوين" يف ادلرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.22وبلغ ادلتوسط احلسايب لالمتالك
ككل ( )3.22بدرجة متوسطة ،وتعزى ىذه النتيجة إذل قدرهتم على التعامل مع التقنيات احلديثة ادلرتبطة
بو ،ألن ادلعلمني ذلم ارتباط كبري يف رلال التعلم اإللكًتوين ،وذلك بسبب الدورات التدريبية اليت تعقدىا
وزارة الًتبية والتعليم قبل فًتة عملهم ويف أثنائها؛ باإلضافة إذل أن برامج إعداد ادلعلمني يف اجلامعات حترص
على إكساهبم مهارات التعلم اإللكًتوين ،وخاصة يف رلال استخدام تقنيات التعلم اإللكًتوين ،كما أن
البنية التحتية يف ادلدارس رلهزة بغرفة حاسوب ،وربط ادلدارس بشبكة اإلنًتنت العادلية اليت تتيح للمعلم
الوصول إذل مصادر ادلعرفة ادلختلفة ،اليت تسمح ذلم بتطبيق التعلم اإللكًتوين على أرض الواقع ،عموماً
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الدراسة يف نتائجها مع دراسة (القضاة ومحادنة5105 ،؛ الدليمي5102 ،؛ الطالق)5102 ،
اتفقت ِّ
أظهرت نتائجها َّ
الدراسة يف نتائجها عن دراسة (اجلراح،
أن درجة االمتالك كانت متوسطة ،اختلفت ِّ
5100؛ الغصاب )5102 ،أظهرت نتائجها أن درجة االمتالك كانت مرتفعة ،كما مت استخراج
الدراسة عن فقرات كل رلال من رلاالت
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية إلجابات أفراد العينة يف ِّ
الدراسة على انفراد ،واجلداول ( )2-2توضح ذلك.
ِّ
جدول 2
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات رلال "مهارة تقنيات التعلم
اإللكًتوين" مرتبة تنازلياً
الرتبة

م

1

5

2
3
4
4
4

9
3
1
8
15

7

11

8
8

12
14

10

2

10

17

12

6

13

4

13

13

15
15

10
16

17

7

الفقرات
التغلب على ادلشكالت الفنية البسيطة اليت حتدث أثناء استخدام
احلاسوب وبرارلو.
تصميم الربامج التعليمية باستخدام احلاسوب يف تدريس الرياضيات.
القدرة على إنشاء ادللفات وتنظيمها وإدارهتا.
القدرة على تشغيل نظام النوافذ ( )windowsوإصداراتو ادلختلفة.
ضغط ادللفات وفكها باستخدام أحد برامج فك الضغط.
استخدام غرف احملادثة التعليمية  Chattingيف تدريس الرياضيات.
التمييز بني أنواع ادللفات حسب االمتداد مثل ( ... ,ppt, doc,
.)pdf, html
استخدام وحدات الذاكرة الداخلية واخلارجية للتخزين.
تثبيت الربامج ادلختلفة وإزالتها من على جهاز احلاسوب.
القدرة على تشغيل األجهزة ادللحقة باحلاسوب كالطابعة وادلاسح الضوئي
وغريىا.
تنزيل ادللفات  Downloadأو حتميلها  Uploadمن شبكة
اإلنًتنت وحفظها على جهاز احلاسوب.
القدرة على استخدام برامج محاية البيانات.
استخدام برامج  Officeادلختلفة مثل (Excel, Word,
)Power point
القدرة على إرسال واستقبال رسائل الربيد اإللكًتوين e-mail
وإمكانية إرساذلا إذل رلموعات من ادلستخدمني يف الوقت نفسو.
لدي رؤية واضحة الستخدامات احلاسوب يف العملية التعليمية الًتبوية.
َّ
استخدام ادلاسح الضوئي Scannerيف عملية تعليم ادلفاىيم الرياضية.
استخدام برامج الوسائط ادلتعددة (حترير الصور ،والصوت،
واأللوان......اخل)
مهارة تقنيات التعلم اإللكًتوين ككل
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ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

الدرجة

3.78

.902

مرتفعة

3.77
3.75
3.72
3.72
3.72

.930
.901
1.004
.881
1.030

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

3.71

1.040

مرتفعة

3.70
3.70

.913
.958

مرتفعة
متوسطة

3.69

.877

مرتفعة

3.69

.868

مرتفعة

3.68

.945

مرتفعة

3.67

.990

متوسطة

3.67

1.169

متوسطة

3.66
3.66

1.081
1.000

متوسطة
متوسطة

3.65

.984

متوسطة

3.70

.589

مرتفعة
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يظهر من اجلدول (َّ )2
أن ادلتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات رلال "مهارة
تقنيات التعلم اإللكًتوين" تراوحت بني ( ،)3.22-3.22جاءت بادلرتبة األوذل الفقرة (" )2التغلب على
ادلشكالت الفنية البسيطة اليت حتدث يف أثناء استخدام احلاسوب وبرارلو" مبتوسط حسايب ()3.22
وبدرجة مرتفعة ،بينما جاءت بادلرتبة األخرية الفقرة (" )2استخدام برامج الوسائط ادلتعددة (حترير الصور،
والصوت ،واأللوان......اخل)" مبتوسط حسايب ( )3.22وبدرجة متوسطة ،وبلغ ادلتوسط احلسايب للمجال
ككل ( )3.21وبدرجة مرتفعة ،وتعزى ىذه النتيجة إذل َّ
أن وزارة الًتبية والتعليم تعقد رلموعة من الدورات
ادلتخصصة يف رلال استخدام احلاسوب ومنها دورة ( )ICDLوىي الشهادة الدولية لقيادة احلاسب
اآلرل ،ودورة إنتل ( ،)INTELودورة كادر اليت دتكن ادلعلمني من استخدام التطبيقات األساسية
للحاسوب مثل إدارة ادللفات وتنظيمها من إنشاء وحفظ ونسخ ومسح وتعديل ،كما تعزى ىذه النتيجة
إذل َّ
أن ادلعلمني قد اكتسبوا خالل دراستهم ادلفاىيم األساسية يف رلال احلاسوب واليت تساعدىم على
استخدام الكمبيوتر وتطبيقاتو األساسية واستخدامو يف مكان العمل واجملتمع ،ويفسر حصول ىذا اجملال
على درجة تقييم مرتفعة قد تعود إذل قوة اإلمكانات يف ادلدارس وزيادة أعداد أجهزة احلاسوب بادلقارنة مع
أعداد الطلبة وادلعلمني .وجاءت بادلرتبة األخرية فقرة "استخدام برامج الوسائط ادلتعددة (حترير الصور،
والصوت ،واأللوان......اخل)" ،مبتوسط حسايب ( )3.22وبدرجة متوسطة ،ويعزى ذلك إذل قلة خربة
ادلعلمني يف بعض الربامج اإللكًتونية من حترير الصور واأللوان واألصوات ادلوجودة يف جهاز احلاسوب.
جدول ()2
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية للفقرات ادلتعلقة مبهارة البحث عرب األدوات اإللكًتونية مرتبة
تنازلياً
الرتبة

م

1

20

1

29

3

18

4

28

5

19

الفقرات
استخدام زلركات البحث ادلختلفة مثل ( )Google, Yahooللوصول إذل
ادلعلومات اليت احتاجها.
متابعة اإلصدارات العلمية والربرليات احلديثة ادلتعلقة بتدريس الرياضيات من أجل
توظيفها يف تدريس الرياضيات.
توصيل احلاسوب بشبكة اإلنًتنت.
تصفح ادلواقع اإللكًتونية للمكتبات للبحث عن ادلواقع التعليمية ادلتخصصة يف
الرياضيات.
حتديد الكلمات ادلفتاحية ادلناسبة  Keywordيف نطاق البحث للوصول إذل
ادلعلومات ادلطلوبة.
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ادلتوسط

االضلراف

احلسايب

ادلعياري

3.65

.941

متوسطة

3.65

.876

متوسطة

3.64

1.098

متوسطة

3.63

.979

متوسطة

3.62

.881

متوسطة
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5
5

24
25

إنشاء صفحات ومنتديات تعليمية بتدريس الرياضيات على شبكة اإلنًتنت.
حتديد ادلواقع اخلاصة بتدريس الرياضيات.

3.62
3.62

.900
.900

متوسطة
متوسطة

8
8

21
30

إجادة اللغة اإلصلليزية لدعم وتسهيل التعامل مع شبكة اإلنًتنت يف اجملال البحثي.
استخدام اإلنًتنت يف االطالع على األساليب احلديثة يف ضبط ادلوقف الصفي.

3.61
3.61

.946
1.015

متوسطة
متوسطة

10

27

استخدام مؤدترات الفيديو وادلؤدترات الصوتية يف عملية تدريس الرياضيات.

3.57

.914

متوسطة

11

23

12

22

ادلشاركة يف ادلنتديات التعليمية اإللكًتونية ادلتعلقة يف تعلم وتعليم الرياضيات.
االطالع على الكتب وادلراجع واألحباث ادلتوفرة عرب شبكة اإلنًتنت لالستفادة منها

3.56

1.052

متوسطة

3.55

1.011

متوسطة

13

26

3.53

1.012

متوسطة

3.60

.561

متوسطة

يف تدريس الرياضيات.
توظيف مواقع التواصل االجتماعي مثل( )WhatsApp, Facebookيف
عملية تدريس الرياضيات واستخدامها يف التواصل مع معلمي الرياضيات.
مهارة البحث عرب األدوات اإللكًتونية ككل

يظهر من اجلدول (َّ )2
أن ادلتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات رلال "مهارة
البحث عرب األدوات اإللكًتونية" تراوحت بني ( ،)3.22-3.23حيث جاءت الفقرتان ( 51و )51
ونصهما "استخدام زلركات البحث ادلختلفة مثل ( )Google, Yahooللوصول إذل ادلعلومات اليت
احتاجها" ،و"متابعة اإلصدارات العلمية والربرليات احلديثة ادلتعلقة بتدريس الرياضيات من أجل توظيفها
يف تدريس الرياضيات" يف ادلرتبة األوذل مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.22بينما جاءت الفقرة ( )52ونصها
"توظيف مواقع التواصل االجتماعي مثل ( )WhatsApp, Facebookيف عملية تدريس الرياضيات
واستخدامها يف التواصل مع معلمي الرياضيات" بادلرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ ( .)3.23وبلغ
ادلتوسط احلسايب دلهارة البحث عرب األدوات اإللكًتونية ككل (.)3.21
ويعزو الباحثان ىذه النتيجة إذل سهولة احلصول على الكتب وادلراجع اإللكًتونية عن طريق زلركات
البحث ( )Google, Yahooأو وسائل التواصل االجتماعي أو األقراص ادلدرلة أو ادلواقع التعليمية
أو ادلكتبات اإللكًتونية ،ما جعل ادلعلمني يعتمدون على الوسائط اإللكًتونية يف حتقيق األىداف التعليمية
والثقافية والوصول إذل ادلعرفة متجاوزين احلواجز الزمنية وادلكانية ،وربط ادلدارس مبنظومة إلكًتونية واحدة
لتبادل اخلربات يف رلال البحث عرب األدوات اإللكًتونية ،وىناك تقليل نسب االشًتاك يف منظومة
اإلنًتنت ،وجاءت بادلرتبة األخرية الفقرة "توظيف مواقع التواصل االجتماعي مثل ( WhatsApp,
 ) Facebookيف عملية تدريس الرياضيات واستخدامها يف التواصل مع معلمي الرياضيات" مبتوسط
حسايب ( )3.23وبدرجة متوسطة ،ويعزو الباحثان ذلك إذل أن الدخول إذل ادلنتديات التعليمية اإللكًتونية
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ادلوجودة على بعض ادلواقع وسهولة استخدام مواقع التواصل االجتماعي بني الطلبة وادلعلمني أدى إذل
تبادل ادلعلومات من أجل نقل اخلربات واالستفادة منها يف تدريس الطلبة مادة الرياضيات.
جدول 2
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات رلال "مهارة إدارة التعلم
اإللكًتوين" مرتبة تنازلياً
الرتبة

م

1

36

1
3

42
40

4

37

5

38

6

34

7

39

8

33

9

31

10

35

11

41

12

32

الفقرات
دتكني الطلبة من التعلم الذايت من خالل ادلقررات اإللكًتونية عرب الشبكة
احلاسوبية.
وضع مفكرة زمنية إلصلاز ادلهام ادلختلفة داخل ادلقرر.
تشجيع الطلبة على التفاعل مع ادلقررات اإللكًتونية.
مساعدة الطلبة يف البحث عن ادلصادر ادلختلفة للتعلم اإللكًتوين من خالل
الشبكة احلاسوبية.
تقدًن النصح واإلرشاد دلا حيتاجو الطلبة من تقنيات ومهارات إلتقان التعلم
اإللكًتوين.
دتكني الطلبة من ادلشاركة يف ختطيط األنشطة وطريقة تنفيذىا وتقوديها إلكًتونياً.
حتديد أسلوب التفاعل اإللكًتوين بني كل من :الطلبة أنفسهم ،والطلبة ومواد
التعلم ،والطلبة وادلعلم.
حتسني مهارات الطلبة للتعامل مع ادلقررات اإللكًتونية.
استخدام أحد أنظمة إدارة التعلم اإللكًتوين مثل ( Black board,
)Moodle
مساعدة الطلبة يف الوصول إذل ادلعارف وادلعلومات من خالل الشبكات واختيار
ادلناسب منو.
إدارة النقاش يف رلموعات النقاش ادلتاحة عرب شبكة اإلنًتنت لتبادل ادلعرفة
واخلربات التعليمية.
تتبع أداء الطلبة يف دراسة ادلقرر اإللكًتوين لتحديد مدى تقدمة يف التعلم لتقدًن
ادلساعدة لو عند اللزوم.
مهارة إدارة التعلم اإللكًتوين ككل

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

الدرجة

3.60

.893

متوسطة

3.60
3.57

1.095
1.143

متوسطة
متوسطة

3.56

1.044

متوسطة

3.50

.979

متوسطة

3.47

.970

متوسطة

3.44

1.151

متوسطة

3.42

.967

متوسطة

3.38

.791

متوسطة

3.38

.945

متوسطة

3.37

.907

متوسطة

3.33

1.022

متوسطة

3.47

.512

متوسطة

يظهر من اجلدول (َّ )2
أن ادلتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات رلال "مهارة
إدارة التعلم اإللكًتوين" ( ،)3.21-3.33وجاءت الفقرتان ( 32و )25ونصهما "دتكني الطلبة من
التعلم الذايت من خالل ادلقررات اإللكًتونية عرب الشبكة احلاسوبية" ،و"وضع مفكرة زمنية إلصلاز ادلهام
ادلختلفة داخل ادلقرر" يف ادلرتبة األوذل مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.21بينما جاءت الفقرة ( )35ونصها
"تتبع أداء الطلبة يف دراسة ادلقرر اإللكًتوين لتحديد مدى تقدمة يف التعلم لتقدًن ادلساعدة لو عند اللزوم"
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بادلرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ ( .)3.33وبلغ ادلتوسط احلسايب دلهارة إدارة التعلم اإللكًتوين ككل
( )3.22وباضلراف قدره ( )1.205وبدرجة متوسطة.
أن معلمي الرياضيات يرون َّ
ويعزو الباحثان ىذه النتيجة إذل َّ
أن الدور األساسي للمعلمني حتديد
نوعية التعليم واجتاىاتو ،ما جيعلهم يهتمون بتدريب الطلبة على طرق احلصول على ادلعرفة والتفاعل معها
من التعلم الذايت من خالل ادلقررات اإللكًتونية ،وكذلك كون أصل العملية التعليمية تقوم على تفاعل
الطلبة مع معلميهم ،وتفاعلهم مع بقية الطلبة من أجل احلصول على ادلعلومة الصحيحة ،والتفاعل من
أجل احلصول على ادلعارف ادلختلفة ،وىذا ما دفع ادلعلمني إذل االىتمام هبذه ادلهارة .وجاءت بادلرتبة
األخرية الفقرة " تتبع أداء الطلبة يف دراسة ادلقرر اإللكًتوين لتحديد مدى تقدمة يف التعلم لتقدًن ادلساعدة
لو عند اللزوم" ،مبتوسط حسايب ( )3.33وبدرجة متوسطة ،ويعزو الباحثان ذلك إذل أن تطبيق التعلم
اإللكًتوين يف ادلدارس دل يصل إذل ادلستوى ادلطلوب ،وأن تفعيل رلموعات النقاش عرب اإلنًتنت غري
متوفر ،وتطبيق االختبارات اإللكًتونية يف ادلدارس ال زالت يف بدايتها ،دل تصل إذل ادلستوى ادلطلوب ،كما
أن تطبيق االسًتاتيجيات ادلستخدمة يف التعلم اإللكًتوين يتطلب فًتة زمنية إلتقاهنا.
جدول 2
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات رلال "مهارة تقوًن التعلم
اإللكًتوين" مرتبة تنازلياً
الفقرا

الرتبة

م

1

44

تقوًن مصادر ادلعلومات اإللكًتونية ادلتاحة عرب اإلنًتنت.

1
3

54
52

تقدًن التغذية الراجعة للطلبة بالوسائط اإللكًتونية ادلناسبة.
جتهيز وإعداد واجبات إلكًتونية مناسبة ومفيدة لتحقيق التعلم.

4
5

49
50

5
7

53
46

مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات التقوًن الذايت وإصدار األحكام إلكًتونياً.
إتقان صياغة األسئلة مبستويات سلتلفة تراعي الفروق الفردية إلكًتونياً.

8

45

9

47

بناء اختبارات إلكًتونية تشخيصية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلبة.
مراعاة التقوًن لقياس مهارات التفكري ادلختلفة ومهارات ما وراء ادلعرفة وفقاً

10

48

اختيار أدوات القياس ادلناسبة حملتوى ادلقرر اإللكًتوين.
وضع معايري علمية يتم يف ضوئها تقوًن الطلبة إلكًتونياً.

لألىداف التعليمية إلكًتونياً.
تنويع يف االختبارات اإللكًتونية وفقاً لتنوع األىداف ومستوياهتا.
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اليتوسط

االنحراف

الحساب

اليعااري

3.55

1.020

متوسطة

3.55
3.53

.906
1.107

متوسطة
متوسطة

3.48
3.47

1.045
.978

متوسطة
متوسطة

3.47
3.46

.879
1.036

متوسطة
متوسطة

3.45

1.044

متوسطة

3.43

1.043

متوسطة

3.43

1.074

متوسطة
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11

51

12

43

إعداد برامج عالجية للطلبة ادلتأخرين دراسياً أو بطيئي التعلم وتنفيذىا داخل

الصف أو خارجو.
استخدام أنواع التقوًن ( القبلي – التكويين – النهائي) ووسائل حتقيقو إلكًتونياً.
مهارة تقوام التعمم اإللكترون ككل

3.41

1.081

متوسطة

3.39

.892

متوسطة

3.47

.634

متوسطة

يظهر من اجلدول (َّ )2
أن ادلتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات رلال "مهارة
تقوًن التعلم اإللكًتوين" تراوحت بني ( ،)3.22-3.31وجاءت الفقرتان ( 22و )22ونصهما "تقوًن
مصادر ادلعلومات اإللكًتونية ادلتاحة عرب اإلنًتنت" ،و"تقدًن التغذية الراجعة للطلبة بالوسائط اإللكًتونية
ادلناسبة" يف ادلرتبة األوذل مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.22بينما جاءت الفقرة ( )23ونصها "استخدام أنواع
التقوًن ( القبلي ،التكويين ،النهائي) ووسائل حتقيقو إلكًتونياً" بادلرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ
( ،)3.31وبلغ ادلتوسط احلسايب دلهارة تقوًن التعلم اإللكًتوين ككل ( ،)3.22ويعزو الباحثان ىذه
النتيجة إذل َّ
أن التعلم اإللكًتوين يرافقهم يف الكثري من التحويالت اليت تدعم حتويل التعلم السابق إذل تعلم
جديد ،ويستوجب تقوًن ما تعلمو الطالب من خالل تأملو اخلربة السابقة ،وحتديد نقاط القوة والنقاط اليت
حباجة إذل حتسني مع مراعات الفروق الفردية بني الطلبة ،وحتديد ما سيتم تعلمو الحقاًِّ ،
ديكن ادلعلم من
تشخين نقاط القوة يف أداء الطلبة ،وحتديد حاجاهتم وتقييم اجتاىاهتم ،وجاءت بادلرتبة األخرية فقرة
"استخدام أنواع التقوًن (القبلي ،التكويين ،النهائي) ووسائل حتقيقو إلكًتونياً" مبتوسط حسايب ()3.31
بدرجة متوسطة ،ويعزو الباحثان ذلك إذل قلة تدريب ادلعلمني على استخدام التقوًن اإللكًتوين يف عملية
التعليم والتعلم فلم خيضع كثري من ادلعلمني ذلذه الدورات لعدم وجود الوقت الكايف لديهم وعدم رغبة
بعضهم يف التدرب ،وكذلك حيتاج تصميم أدوات التقوًن كاالختبار اإللكًتوين أو االستبانة اإللكًتونية إذل
وقت طويل وجهد عال من ادلعلم ويف النهاية قد حيدث طارئ يعيق تقدم الطلبة مثل ضعف اإلنًتنت أو
عدم عمل رابط االختبار أو عدم فهم الطلبة للتعليمات ،لذلك يلجأ ادلعلمون إذل التقوًن الورقي بدالً من
اإللكًتوين.
 .5 .1نتائج السؤال الثاين والذي ينن على :ىل ختتلف درجة امتالك معلمي الرياضيات يف ادلرحلة
األساسية العليا يف ادلفرق دلهارات التعلم اإللكًتوين باختالف (اجلنس ،وادلؤىل العلمي ،واخلربة التدريسية)؟
لإلجابة عن ىذا السؤال استخرجت ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات أفراد عينة
الدراسة حسب متغريات اجلنس ،وادلؤىل العلمي ،واخلربة ،واجلداول ذوات األرقام ( )1 ،2تبني ذلك.
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جدول 2
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لدرجة امتالك معلمي الرياضيات يف ادلرحلة األساسية العليا يف
ادلفرق دلهارات التعلم اإللكًتوين حسب متغريات اجلنس ،وادلؤىل العلمي ،واخلربة التدريسية
ادلتغري

الفئات
ذكر

اجلنس

ادلؤىل العلمي

اخلربة

االمتالك ككل

انثى
بكالوريوس
اعلى من بكالوريوس
أقل من  5سنوات
 5سنوات فأكثر

س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع
س
ع

3.78
1.402
3.40
1.570
3.59
1.512
3.56
1.552
3.83
0.410
3.41
1.543

س= ادلتوسط احلسايب ع=االضلراف ادلعياري

يظهر من اجلدول ( )2تباين ظاىري يف ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات لدرجة امتالك معلمي
الرياضيات يف ادلرحلة األساسية العليا يف ادلفرق دلهارات التعلم اإللكًتوين بسبب اختالف فئات متغريات
اجلنس ،وادلؤىالت العلمية ،واخلربة التدريسية ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني ادلتوسطات احلسابية مت
استخدام حتليل التباين الثالثي واجلدول رقم ( )1يوضح ذلك.
جدول 1
حتليل التباين الثالثي ألثر اجلنس ،وادلؤىل العلمي ،واخلربة التدريسية على درجة االمتالك ككل
مصدر التباين

رلموع ادلربعات

درجات احلرية

متوسط ادلربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

اجلنس
ادلؤىل العلمي

2.631
.003

1
1

2.631
.003

11.546
.013

.001
.908
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اخلربة
اخلطأ

3.084
26.436

1
116

الكلي

33.953

119

3.084
.228

* ذات داللة إحصائية ()1.12 ≤

13.533

.001

يظهر من اجلدول ( )1اآليت:
 .0وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر اجلنس ،حيث بلغت قيمة ف
( )00.222بداللة إحصائية بلغت ( ،)1.110وجاءت الفروق لصاحل الذكور ،ويعزو الباحثان ذلك إذل
التقارب الكبري بني بيئة مدارس الذكور وبيئة مدارس اإلناث إال أن النتائج كانت دالة لصاحل الذكور ،وقد
يرجع السبب إذل كثرة األعباء اليت تقع على ادلعلمات يف ادلدرسة والبيت واجملتمع ،بينما ادلعلم لو احلرية
أكرب وبالتارل يتاح لو الفرصة الستخدام البيئة ادلتواجدة بكافة إمكاناهتا ،ويتيح لو الفرصة دلعرفة اجلوانب
والعوائق اليت تواجهو عند االستخدام؛ ألن طبيعة البيئة احملافظة قد ال تتيح لإلناث استخدام اإلنًتنت
الدراسة يف نتائجها مع دراسة
والتكنولوجيا حبرية ،وبالتارل عدم استخدامهن لألدوات والتكنولوجيا ،اتفقت ِّ
الدراسة يف
(الغصاب ،)5102 ،اليت أشارت إذل وجود فروق وكانت الفروق لصاحل الذكور ،واختلفت ِّ
نتائجها مع دراسة (القضاة واحلمادنة )5105 ،اليت أشارت إذل عدم وجود فروق لصاحل اجلنس.
 .5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر ادلؤىل العلمي ،إذ بلغت قيمة ف
( )1.103بداللة إحصائية بلغت ( .)1.112ويعزو الباحثان ذلك إذل أن مجيع ادلعلمني وادلعلمات على
اختالف مؤىالهتم يتلقون نفس الربامج التدريبية فيما يتعلق بتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت والتعلم
الدراسة يف نتائجها مع دراسة (القضاة واحلمادنة5105 ،؛ الغصاب)5102 ،
اإللكًتوين ،واتفقت ىذه ِّ
اليت أشارت إذل عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى إذل ادلؤىل العلمي.
 .3وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05تعزى ألثر اخلربة التدريسية ،حيث بلغت قيمة ف
( )03.233وبداللة إحصائية بلغت ( ،)1.111وجاءت الفروق لصاحل فئة اخلربة أقل من  2سنوات،
ويعزو الباحثان ذلك إذل َّ
أن ادلعلمني وادلعلمات الذين تقل خربهتم عن مخس سنوات حديثي التخرج من
اجلامعة ديتلكون مهارات حاسوبية أكثر ،وىم من مارس استخدام تقنيات التعليم باحلاسوب يف البيت ويف
ادلدرسة واجلامعة أكثر من ادلعلمني ذوي اخلربة الطويلة ،لقد جاءت ىذه النتيجة يف االجتاه ادلتوقع؛ إذ صلد
َّ
أن االىتمام بالتكنولوجيا والقدرة على استخدامها يزداد ويتطور يوماً بعد يوم؛ فكل جيل يأيت يكون أكثر
اىتماماً ورغبة يف مسايرة التطور التكنولوجي وأكثر قدرة على مالحقة ىذه التطورات السريعة وادلتالحقة
من اجليل الذي سبقة ،إضافة إذل ما سبق صلد َّ
أن ادلعلمني وادلعلمات من ذوي اخلربة الطويلة أصبح لديهم
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من ادلسؤوليات العائلية واالجتماعية وااللتزامات ما يقلل من اىتمامهم بالوسائط التكنولوجية احلديثة ومن
الدراسة يف نتائجها مع دراسة (القضاة واحلمادنة )5105 ،اليت أشارت
التعلم بواسطتها ،اختلفت ىذه ِّ
إذل عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى إذل اخلربة التدريسية.

 .01اليقترلا :

يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة؛ فإهنا تقًتح ما يلي:
 .0 .01العمل على تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمعلمني على إجراء تقوًن الكًتوين مبختلف أنواعو
(القبلي ،التكويين ،النهائي) للطلبة.
 .5 .01تشجيع معلمي الرياضيات على توظيف مواقع التواصل االجتماعي يف تدريس الرياضيات.
 .3 .01حث سلططي مناىج الرياضيات ومعلميها على استخدام التعلم اإللكًتوين يف تدريس
الرياضيات.
 .2 .01عقد ادلزيد من الدورات والورش التدريبية دلعلمي الرياضيات يف أثناء اخلدمة من ذوي اخلدمة
التدريسية الطويلة تقوم على أساس مهارات التعلم اإللكًتوين.
 .2 .01إجراء دراسات مشاهبة على معلمي الرياضيات للتعرف على االجتاه ضلو التعلم اإللكًتوين ودرجة
شلارستو.
 .2 .01إجراء دراسة لتعرف درجة امتالك معلمي ادلباحث العلمية األخرى ومتغريات أخرى كالتخصن
وادلديرية.

242

درجة امتالك معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية  ............................................د.الدويري وأ .حمادنة

اليراجع العرباة
األشهب ،نزار .)5102( .التعليم اإللكًتوين اجتاىات حديثة يف منظومة التعليم .عمان :دار أرلد للنشر
والتوزيع.
اجلراح ،عبد اذلادي .)5103( .درجة استخدام معلمي ادلدارس األردنية ومعلماهتا دلنظومة التعلم
اإللكًتوين) (Eduwaveواجتاىاهتم ضلوىا ومعوقات استخدامها .رللة العلوم الًتبوية والنفسية،
.205-222،)0(02
احللفاوي ،وليد .)5112( .مستحدثات تكنولوجيا التعليم يف عصر ادلعلوماتية .عمان :دار صفاء للنشر.
الدليمي ،صعب .)5102( .درجة شلارسة معلمي اللغة العربية دلهارات التعلم اإللكًتوين وعالقتها بدافعية
طلبتهم ضلوه .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة آل البيت ،األردن.
الطالق ،زلمد .)5102( .التعلم اإللكًتوين وأثره على جودة التعلم العارل يف اجلامعات األردنية من
وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة الريموك ،إربد ،األردن.
عبد العاطي ،حسن؛ أبو خطوة ،عبد ادلوذل .)5105( .التعلم اإللكًتوين الرقمي -النظرية -التصميم-
اإلنتاج .اإلسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة.
الغصاب ،غزيل .)5102( .درجة شلارسة معلمي اللغة اإلصلليزية دلهارات التعلم اإللكًتوين واجتاىاهتم
ضلوىا يف دولة الكويت .رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة آل البيت ،ادلفرق ،األردن.
القضاة ،خالد؛ محادنة ،أديب .)5105( .كفايات التعلم اإللكًتوين لدى معلمي اللغة العربية يف ادلرحلة
الدراسات ،جامعة آل البيت،
الثانوية يف زلافظة ادلفرق يف ضوء بعض ادلتغريات .رللة ادلنارة للبحوث و ِّ
.531-513 ،)3(02
القطيش ،حسني .)5103( .أثر التعلم اإللكًتوين يف تنمية ادلفاىيم العلمية لدى طلبة الصف الرابع
األساسي يف مادة العلوم يف األردن .المجلل لة العربيل لة للدراسل لات التربويل لة واالجتماعية-0 ،)0(3 ،
.53
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. رؤى تربوية لتحسني سلرجات التعليم العارل دلواجهة البطالة وتبعاهتا اإلجرامية.)5115( . ضياء،مطاوع
. كلية ادللك فهد،الرياض
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