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 في العليا األساسية المرحلة في الرياضيات معلمي امتالك رجةد

 .اإللكتروني التعلم لمهارات المفرق
 

 *هديل أديب محادنة. أ 
                                **أمحد حممد الدويري. د

 الملخص
متالك معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية العليا في درجة ا تعّرف هدفت الدِّراسة إلى

في ( الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة)وأثر متغيرات  ،المفرق مهارات التعلم اإللكتروني
معلماً ( 021)ذلك، ولتحقيق هدف الدِّراسة اتبع المنهج الوصفي، واختيرت عينة مكونه من 

فقرة، موزعة على أربعة ( 45)تكونت من  ؛اإللكتروني وطّورت أداة لمهارات التعلم. ومعلمة
مجاالت وتم التحقق من صدقها وثباتها، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنَّ درجة امتالك معلمي 
الرياضيات في المرحلة األساسية العليا في المفرق لمهارات التعلم اإللكتروني جاءت بدرجة 

تعزى ألثر الجنس في ( α=  1.14)داللة إحصائية  متوسطة، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات
 1.14)وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية . جميع المجاالت، وجاءت الفروق لصالح الذكور

=α ) 1.14)تعزى ألثر المؤهالت العلمية في جميع المجاالت، ووجود فروق ذات داللة إحصائية 
=α )سنوات،  4ت، وجاءت الفروق لصالح أقل من تعزى ألثر الخبرة التدريسية في جميع المجاال

حث مخططي مناهج الرياضيات ومعلميها على استخدام : منها ؛وتوصلت الدِّراسة إلى توصيات
 لمعلمي التدريبية والورش الدورات من المزيد ، وعقدالتعلم اإللكتروني في تدريس الرياضيات

 مهارات التعلم أساس على تقوم طويلةال التدريسية الخدمة ذوي من الخدمة أثناء في الرياضيات
 .اإللكتروني
 .الرياضيات ودرجة االمتالك، مهارات التعلم اإللكتروني، معلم: المفتاحية الكلمات

 .األردن –كلية الرتبية   -ة آل البيت جامع -اختصاص أساليب تدريس الرياضيات  –باحثة  *
 .األردن -ة يالرتبكلية   - آل البيتجامعة  -املناهج وطرائق التدريسيف قسم  مشاركأستاذ  **
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 :الدراسة مقدمة .1
يتميز هذا العصر بالتغري السريع يف مجيع جماالت احلياة، ومن هذه التغريات الثورة التكنولوجية 
اهلائلة، والتقدم السريع والنمو املتزايد والسريع يف حجم املعلومات وكميتها يف مجيع حقول املعرفة، ومن 

اليت أحدثت ثورة كبرية  التكنولوجية والتقدم السريع احلاسوب وبرجمياته والشبكات وأنواعهانتاج الثورة 
 االعتياديةاستثمرت يف تطوير العملية التعلمية، مما يوجب على املنظمات التعلمية التحول من األساليب 

املعلم، ) االعتياديةية التعلم وتغري مفهوم ثالث ،إىل األساليب احلديثة املعتمدة على برامج التعلم اإللكرتوين
، وحتويل العمليات التعلمية إىل عمليات أكثر حداثة وعصرية وتشمل (الطالب، املؤسسة التعلمية

املعلم العصري، الطالب اإلجيايب، تكنولوجيا التعلم املتقدمة، املناهج التعلمية املتطورة والتعلم غري : عناصرها
 .املنهجي

وجية يف تقنية املعلومات، زادت حاجة الطالب إىل بيئات غنية متعددة فمنذ ظهور الثورة التكنول
املصادر للبحث والتطوير الذايت، فظهر مفهوم التعلم اإللكرتوين، كأسلوب من أساليب التعلم يعتمد على 

، وقد عرف (5102األشهب، ) التقنيات احلديثة للحاسوب والشبكة العاملية ووسائطها املتعددة
طريقة للتعلم باستخدام آليات االتصال احلديثة من حاسوب "أنه بالتعلم اإللكرتوين ( 5102الطالق، )

وشبكاته ووسائطه املتعددة وصوت وصورة، ورسومات، وآليات حبث، ومكتبات إلكرتونية، وكذلك بوابات 
 ".وتقييمه أداء املتعلمني ساإلنرتنت، حبيث خيتار الطالب مكان التعلم ووقته ومدته وقيا

يز التعلم اإللكرتوين بأنه منظومة خمطط هلا ومصممة تصميمًا جيداً، هلا مدخالهتا وعملياهتا ويتم
وخمرجاهتا، وتغذيتها الراجعة، ويزيد من فعالية التعليم إىل درجة كبرية ويقلل من الوقت الالزم للتدريب 

علومات حديثة ويقلل تكلفة التدريب، ويتيح عمل مقابالت ومناقشات حية على الشبكة، ويوفر م
تنسجم مع احتياجات املتعلمني، ويوفر برامج احملاكاة والصور املتحركة وفعاليات ومتارين تفاعلية وتطبيقات 
عملية، وميتاز أيضاً مبساعدته على إجياد بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية مرنة، ويتيح للطالب إمكانية االستمرار 

فهذا جيعل الطالب قادراً على احلصول على املعلومة اإللكرتونية يف  يف الوصول إىل املناهج واملواد التعلمية،
الوقت الذي يناسبه، إذ يكرس التعلم اإللكرتوين ملبدأ التعلم الذايت والتعلم املستمر يف الوقت نفسه 

 (.5102؛ الدليمي، 5102، الغصاب، 5105؛ عبد العاطي، وأبو خطوة، 5102األشهب، )
خر بأحدث ما ز اليت ت همن أهم التوجهات احلديثة يف أساليب التعليم وتقنياتويعد التعلم اإللكرتوين 

، ويف هذا اإلطار ( ,5112Young)إليه التكنولوجيا من أجهزة وبرامج يف عمليات التعليم  تتوصل
فقد تضمنت وثيقة معايري الرياضيات املدرسية اليت أعدها اجمللس القومي ملعلمي الرياضيات بالواليات 
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مبدأ رئيسًا من املبادئ الستة هو مبدأ التقنية، الذي يؤكد أن استخدام ( NCTM)دة األمريكية املتح
ملا هلا من أثر إجيايب يف تطوير املادة اليت يتعلمها  وتعلمها عنصرًا ضروريًا يف تعليم الرياضيات د  التقنية يع

 (.NCTM, 2000)الطلبة، وكذلك يف حتسني تعلم الطلبة هلذه املادة 
ا أصبحت وظيفة معلم الرياضيات يف ضوء التعلم اإللكرتوين تتطلب توظيف التكنولوجيا احلديثة لذ

يف تصميم عملية التعلم، وتنفيذها وتقوميها، وهذا خيتلف متامًا عن دور املعلم سابقًا الذي يقتصر على 
لميًا ومهنياً، وأصبح التلقني، ومن هنا أصبحت عملية إعداد املعلم لتوظيف التقنيات احلديثة مطلبًا ع

الغصاب، )التعليم وتنفيذها وتقوميها ضرورة حتمية للمعلم عملية استخدام األجهزة واملعدات يف تصميم 
5102.) 

ويعد معلم الرياضيات أحد العناصر اهلامة اليت يقوم عليها نظام التعلم اإللكرتوين، إذ يشكل حجر 
املسؤول عن إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا احلديثة  الزاوية يف العملية التعليمية التعلمية؛ ألنه

والتعامل معها، لذا أصبح مطالبًا مبمارسة العديد من األدوار احلديثة لالرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية 
وهذا تطلب امتالك مهارات التعلم اإللكرتوين الستخدام تقنية احلاسوب، واإلنرتنت بكل سهولة ويسر 

وبناًء على ذلك جاءت هذه الدِّراسة  ،(5112؛ زين الدين، 5115؛ مطاوع، 5112لفاوي، احل)
للكشف عن درجة امتالك معلمي الرياضيات يف املرحلة األساسية العليا يف املفرق مهارات التعلم 

 .اإللكرتوين
 :الدراسةمشكلة  .2

ته اًا بالغًا من خالل تطوير مهار أولت وزارة الرتبية والتعليم معلم الرياضيات يف األردن اهتمام
وتزويده بكل ما هو جديد بغية حتسني أدائه يف التعلم اإللكرتوين من خالل عقد دورات تدريبية كالرخصة 

معياراً احلصول على هذه الدورات  جعل، و ل التعليم للمستقبلقا، وانت(ICDL)الدولية لقيادة احلاسوب 
اعتماد منظومة التعلم اإللكرتوين يف اإلدارة والتعليم   باإلضافة إىل لرتب املعلمني يف تقدمي دعم مادي هلم،

بعض الدراسات السابقة يف هذا اجملال أظهرت و  ،(5103القطيش، )كتوجه حنو التعلم اإللكرتوين 
، كذلك أظهرت نتائج (5103 ،اجلراح)نتائجها حمدودية استخدام منظومة التعلم اإللكرتوين كدراسة 

أن درجة ممارسة املعلمني ملهارات التعلم اإللكرتوين جاءت بدرجة متوسطة، ( 5102 ،الدليمي)دراسة 
وسؤاهلم الرياضيات ومشرفيهم  يمع معلمة مقابلمشلت  استطالعية دراسة بإجراء نيالباحثقيام فضاًل عن 

 :ظهرت نتائجها كاآليتاستخدامهم للتعلم اإللكرتوين  عن
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 وشبكة حاسوب خمتربات من املفرق يف احلكومية املدارس يف لكرتويناإل للتعليم مناسبة بيئة توفر. 0. 5
 .مناسبة إنرتنت

 التعليم يوفره ما بسبب التكنولوجي؛ التطور ظل يف الطلبة حتصيل من اإللكرتوين التعليم يزيد قد. 5. 5
 .واجلهد الوقت توفر جديدة تعليمية بدائل من اإللكرتوين

املفرق إىل  قصبة تربية ملديرية التابعة احلكومية األساسية املدارس يف ويناإللكرت  التعليم يشري واقع. 3. 5
 .فاعل يف التدريس بشكل اإللكرتوين استخدام املعلم للتعلم يف ضعف وجود

على الرغم  اإللكرتوين التعليم ملهارات وممارستهم ويرى الباحثان أن قلة استخدام معلمي الرياضيات
 ارتأى لذلك اإللكرتوين، التعلم مهارات امتالكهم ضعف إىل يعود رتوين؛ رمبااإللك التعليم من توفر بيئة

 .الدراسة هذه بإجراء القيام ضرورة الباحثان
 :أسئلة الدراسة .3
 ما درجة امتالك معلمي الرياضيات يف املرحلة األساسية العليا يف املفرق ملهارات التعلم اإللكرتوين؟. 0. 3
هللارات الللتعلم ك معلمللي الرياضلليات يف املرحلللة األساسللية العليللا يف املفللرق ملهللل لتلللف درجللة امللتال. 5. 3

 ؟(اجلنس، املؤهل العلمي، اخلربة التدريسية) اإللكرتوين باختالف
 :الدراسةة أهمي .4

تنبع أمهية هذه الدِّراسة من أمهية استخدام التعلم اإللكرتوين يف تدريس الرياضيات للمرحلة 
مهية توافر مهارات التعلم اإللكرتوين الالزمة ملعلمي الرياضيات من أجل توظيفها يف األساسية العليا، وأ

تدريسهم، كما تأيت أمهيتها بسبب قلة الدراسات اليت تناولت امتالك معلمي الرياضيات مهارات التعلم 
يها، إذ من املتوقع الفائدة املرجوة من النتائج اليت تفضي إل يفاإللكرتوين بصورة مستقلة، كما تكمن أمهيتها 

قد تبصر القائمني على إعداد املعلمني فأن تفيد هذه الدراسة مجيع اجلهات املعنية بالعملية الرتبوية، 
يفسح اجملال أمام و الرياضيات،  ووتأهيلهم بالوضع الراهن ملهارات التعلم اإللكرتوين اليت ميتلكها معلم

تركز على إعادة تأهيلهم لالرتقاء باملستوى املهين هلم  املسؤولني للتحرك حنو وضع اخلطط الرتبوية اليت
وتشجعهم على التدرب على مهارات التعلم اإللكرتوين المتالك القدرة على استخدام تطبيقات التعلم 
اإللكرتوين يف الغرفة الصفية واملدارس، كذلك يؤمل إفادة مؤلفي مناهج الرياضيات من نتائج الدراسة 

 .احلالية
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 :فات اإلجرائيةالتعري. 4
هي درجة توافر مهارات التعلم اإللكرتوين لدى معلمي الرياضيات يف مديرية تربيلة  :درجة االمتالك. 0. 2

 .ميكن قياسها من خالل الدرجة اليت يضعها املعلم لنفسة يف األداة املعتمدة هلذا الغرضقصبة املفرق و 
عللم ملع طلبتله ملبلادئ والقلدرات الليت يسلتخدمها املجمملوع اإلجلراءات وا :مهارات التعلم اإللكلرتوين. 5. 2

، نشلودة ملن تلدريس مقلررات الرياضلياتلتعلم اإللكرتوين، لضمان حتقيق األهداف املاعن طريق استخدامه 
 .وقد حددت إجرائياً باألداة املعدة هلذه الغاية

يس ملللادة الرياضللليات هلللو املعللللم املتخصلللن املكللللف ملللن قبلللل وزارة الرتبيلللة بتلللدر : معللللم الرياضللليات. 3. 2
 .قصبة املفرقيف تابعة ملديرية الرتبية والتعليم للصفوف من السابع وحىت العاشر يف املدراس احلكومية ال

 :حدود الدراسة. 6
 :تتمثل حدود الدراسة احلالية فيما يلي

بية قصبة املفرق اقتصرت الدراسة على املدارس األساسية احلكومية التابعة ملديرية تر : احلدود املكانية. 0. 2
 .باألردن

 (.5102 –5102)طبقت هذه الدِّراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العام : احلدود الزمانية. 5. 2
اقتصرت الدِّراسة على معلمي الرياضيات الذين يدرسون الرياضيات للمرحلة : احلدود البشرية. 3. 2

 .األساسية العليا يف املفرق
قتصرت الدِّراسة على درجة امتالك معلمي الرياضيات مهارات التعلم ا: احلدود املوضوعية. 2. 2

 .اإللكرتوين
 .أداة الدراسة وما تتمتع به من خصائن سيكومرتية: حمدد الدراسة .2. 2
 :دراسات سابقة. 7

فيما يأيت عرض للدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع مرتبة زمنيًا من األقدم إىل األحدث، 
 :اآليت وذلك على النحو

دراسة هدفت إىل فحن فاعلية التقنيات ( Burn & Hamm, 2011) "بورن وهام"أجرى 
ها مع التقنيات املرئية على احلاسوب يف تقدمي مفهوم الكسر للصف تاليدوية احملسوسة على الطلبة ومقارن

( 22)ث، وطالبًا من الصف الثال( 10)مت إخضاع و  ،الثالث، وتقدمي مفهوم التماثل يف الصف الرابع
طالباً من الصف الرابع الذين مت اختيارهم بطريقة عشوائية الختبار قبلي واختبار بعدي بعد تقدمي الدروس 
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الختبار عدم وجود فرق يف اأظهرت نتائج و ، (التقنيات اليدوية واملرئية باستخدام احلاسوب)بطريقتني 
 .مستوى تعلم الطلبة بالطريقتني

كفايات التعلم اإللكرتوين لدى   تعر ف دراسة هدفت إىل( 5105 ،القضاة ومحادنة)وأجرى 
معلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف حمافظة املفرق، من وجهة نظر املعلمني، وقد أظهرت نتائج 
الدِّراسة أنَّ جمال الكفايات الشخصية نالت أعلى متوسط حسايب، بينما جاءت كفايات التخطيط 

كما أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى ألثر . وين يف املرتبة األخريةوتصميم التعلم اإللكرت 
 .اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة

تعرف درجة استخدام معلمي املدارس األردنية إىل دراسة هدفت ( 5103 ،اجلراح)وأجرى 
امها، واستخدم واجتاهاهتم حنوها ومعوقات استخد( Eduwave)ومعلماهتا منظومة التعلم اإللكرتوين 

فقرة، وأظهرت النتائج حمدودية استخدام املنظومة، ووجود اجتاهات إجيابية بدرجة ( 22)استبانة مكونة من 
 .مرتفعة حنو استخدام منظومة التعلم اإللكرتوين

ف الكفايات التقنية التعليمية لدى معلمي دراسة هدفت تعر  ( Clay, 2014) "كالي"وأجرى 
يف ( Bamje)معلمًا مت إعدادهم يف جامعة ( 022)ي، تكونت عينة الدراسة من مرحلة التعليم الثانو 

توصلت الدراسة إىل أن املعلمني لديهم   ،من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة اً عضو ( 22)أمريكا، و
 .كفايات يف تقنيات التعليم أقل من توقعات أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة

دراسة ( Webb, Jones, Barker, & Schaik, 2014)" ويب وجونز وباركر"وأجرى 
حول استخدام طريقة احلوار من خالل التعلم اإللكرتوين، وقد ركزت الدراسة على مدى امتالك املعلمني 

والتواصل، ومشلت  للحوار واملناقشة للمهارات الضرورية والالزمة إلجناح منحى التعلم اإللكرتوين طريقةً 
مة، وأكدت النتائج على ضرورة تدريب املعلمني المتالك مهارات التعلم معلمًا ومعل( 223)العينة 

مهارات تصميم احلوار  وخصوصاً اإللكرتوين، ومهارات إدارة عملية التعلم يف إطار التعلم اإللكرتوين، 
 . والنقاش

تعرف درجة ممارسة معلمي اللغة العربية مهارات إىل دراسة هدفت ( 5102 ،الدليمي)كما أجرى 
معلمًا ومعلمة، ( 02)تكونت عينة الدِّراسة من  ه،علم اإللكرتوين وعالقتها بدافعية طلبتهم حنو الت
فقرة، ( 25)إحدامها للمعلمني تكونت من  ؛لتحقيق أهداف الدِّراسة طور أداتني ،طالبًا وطالبة( 515)و

صلت الدِّراسة إىل عدة وتو  ،فقرة( 51)واألخرى لقياس دافعية الطلبة حنو التعلم اإللكرتوين تكونت من 
أنَّ درجة ممارسة معلمي اللغة العربية مهارات التعلم اإللكرتوين جاءت بدرجة متوسطة، : نتائج من أمهها
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وأنَّ دافعية الطلبة حنوه جاءت بدرجة متوسطة أيضاً، وأظهرت نتائج الدِّراسة أيضًا عدم وجود عالقة بني 
التعلم اإللكرتوين ودافعية طلبتهم حنوه؛ إذ كانت مجيع قيم درجة ممارسة معلمي اللغة العربية مهارات 

 .معامالت االرتباط غري دالة إحصائياً 
ف درجة ممارسة معلمي اللغة اإلجنليزية مهارات تعر   ىلإدراسة هدفت ( 5102 ،الغصاب)وأجرت 

معلمًا ومعلمة،  (021)تكونت عينة الدِّراسة من  ،التعلم اإللكرتوين واجتاهاهتم حنوها يف دولة الكويت
فقرة، واألخرى ( 32)أداة ملهارات التعلم اإللكرتوين تكونت من  ؛لتحقيق أهداف الدِّراسة طورت أداتني

فقرة، توصلت الدِّراسة إىل أنَّ درجة ممارسة ( 51)لقياس االجتاهات حنو التعلم اإللكرتوين تكونت من 
ءت بدرجة كبرية، وعدم وجود فروق ذات داللة معلمي اللغة اإلجنليزية مهارات التعلم اإللكرتوين جا

 . املؤهالت العلمية واخلربة التدريسيةو تعزى ألثر اجلنس، ( α= 1.12)إحصائية 
دراسة هدفت إىل معرفة درجة تأثري التعلم اإللكرتوين على جودة ( 5102 ،الطالق)وأجرى 

التدريس يف اجلامعات، تكونت عينة  املخرجات التعليمية يف اجلامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء هيئة
وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس  ،عضو هيئة التدريس( 021)الدراسة من 

األردنية للمهارات األساسية للتعلم اإللكرتوين من وجهة نظرهم كانت ( احلكومية واخلاصة)يف اجلامعات 
ئية بني األوساط احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ذات داللة إحصا اً متوسطة، وأن هناك فروق

 (.خاصة)جودة التعلم العايل تبعاً ملتغري نوع اجلامعة لصاحل نوع اجلامعة 
 :التعقيب على الدِّراسات السابقة

أكدت بعض الدِّراسات  :يلي من خالل العرض السابق ميكن التعليق على الدراسات السابقة مبا
، Burn& Hamm, 2011؛ 5100 ،اجلراح)ام التعلم اإللكرتوين يف التدريس كدِّراسة أمهية استخد

القضاة )، واختلفت هذه الدِّراسة عن بعض الدِّراسات يف اهلدف منها كدِّراسة (5102 ،الطالق
اليت حبثت يف مدى امتالك املعلمني للكفايات التكنولوجية، بينما اتفقت هذه ( 5105 ،واحلمادنة

يف تناوهلا درجة ممارسة معلمي اللغة العربية ملهارات التعلم ( 5102 ،الدليمي)ة مع دراسة الدِّراس
يف تناوهلا درجة ممارسة معلمي ( 5102 ،الغصاب)اإللكرتوين وعالقتها بدافعية طلبتهم حنوه، ودراسة 

ة تناولت يأنَّ الدِّراسة احلال إال ،اللغة اإلجنليزية ملهارات التعلم اإللكرتوين واجتاهاهتم حنوها يف دولة الكويت
 أموراً فاد الباحثان من الدِّراسات السابقة أو  ،درجة امتالك معلمي الرياضيات ملهارات التعلم اإللكرتوين

لع عليها الباحثان مسبقاً، والرجوع إىل ط  ياالطالع على دراسات سابقة عربية وأجنبية مل : منها ؛عدة
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تكوين خارطة طريق ملنهجيتها، وصياغة أهداف الدِّراسة، وبناء اإلطار راسة و املصادر ذات العالقة بالدِّ 
 .النظري، واختيار الوسائل اإلحصائية املناسبة، وكان هلذه الدِّراسات األثر الكبري يف هذه الدِّراسة

 :الطريقة واإلجراءات. 8
ة، ملناسبته طبيعة الدِّراسة اعتمد الباحثان منهج البحث الوصفي إلجراء الدِّراس: منهجية الدِّراسة .0 .2

 .وأهدافها
تكو ن جمتمع الدِّراسة من مجيع معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية العليا  :جمتمع الدِّراسة وعينتها. 5. 2

معلماً ( 521)قصبة املفرق، البالغ عددهم لتعليم الرتبية و الالعاملني يف املدراس احلكومية التابعة ملديرية 
. قصبة املفرقلتعليم الو  الرتبيةمعلمة، حبسب إحصائيات مديرية ( 031)و نيمعلم( 001)ومعلمة، منهم 

من جمتمع الدِّراسة %( 21)معلمًا ومعلمة يف الرياضيات، بنسبة ( 051)وتكونت عينة الدِّراسة من 
 .يوضح ذلك( 0)رقم األصلي، جرى اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، واجلدول 

 0 جدول
 ات والنسب املئوية حسب متغريات الدِّراسة التكرار 

 النسبة املئوية العدد الفئات املتغري
 45.8% 55 ذكر اجلنس

 54.2% 65 أنثى 
 40.8% 49 بكالوريوس املؤهل

 59.2% 71 دراسات عليا 
 38.3% 46 سنوات 5أقل من  اخلربة

 %61.7 74 سنوات فأكثر 5 
 %100 120 اجملموع 

مت إعداد أداة الدِّراسة جلمع البيانات مبراجعة األدب الرتبوي والدِّراسات السابقة  :راسةأداة الدِّ . 3. 2
القضاة )استبانة بالرجوع إىل عدد من الدِّراسات أبرزها دراسة  إذ مت إعداداملشاهبة للدِّراسة احلالية، 

ن عن طريق ، توصل الباحثا(5102؛ الطالق، 5102؛ الغصاب، 5102؛ الدليمي، 5105ومحادنة، 
تقنيات التعلم اإللكرتوين، البحث عرب )مهارة، موزعة على أربعة حماور هي ( 21)تلك الدِّراسات إىل بناء 

، تكونت منها االستبانة بصورهتا (األدوات اإللكرتونية، إدارة التعلم اإللكرتوين، تقومي التعلم اإللكرتوين
، (5)قليلة جداً، ودرجة قليلة ( 0)درجة : وهي: مقياس ليكرت اخلماسي يف التصحيح ، باعتماداألولية

 .كبرية جداً ( 2)كبرية، ودرجة ( 2)متوسطة، ودرجة ( 3)ودرجة 
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: قام الباحثان بعدد من اإلجراءات للتأكد من صدق أداة الدِّراسة أبرزها :الدِّراسة صدق أداة. 2. 2
عدد من أعضاء هيئة التدريس يف لصن فقرة على ( 21)عرض أداة الدِّراسة بصورهتا األولية املكونة من 

املناهج والتدريس، وتكنولوجيا التعليم، والقياس والتقومي، يف بعض اجلامعات األردنية، ومشريف الرياضيات 
انتماء فقرات أداة الدِّراسة للمجاالت املراد  يفومعلميها، وطلب الباحثان من احملكمني إبداء رأيهم 

وبعد إجراء عملية التحكيم أجريت التعديالت . ٍل أو حذٍف أو إضافةقياسها، واحلكم عليها من تعدي
التمكن من إرسال الرسائل : املطلوبة من قبل احملكمني، حيث مت حذف بعض الفقرات من اجملاالت وهي

، وكذلك استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف التواصل مع E-mailواستقباهلا عرب الربيد اإللكرتوين 
املشاركة يف املنتديات التعليمية اإللكرتونية، لتصبح : وهي ؛ضيات، ومت تعديل بعض الفقراتمعلمي الريا

تثبيت الربامج "، وكذلك فقرة هاتعلم الرياضيات وتعليمباملشاركة يف املنتديات التعليمية اإللكرتونية املتعلقة 
، وكذلك "جهاز احلاسوب علىها من تثبيت الربامج املختلفة وإزالت"لتصبح  "احلاسوب مناملختلفة وإزالتها 

تقلين عدد الفقرات باألداة، إضافة إىل إجراء بعض التغريات على صيغ بعض الفقرات يف االستبانة اليت 
وبعد األخذ باإلجراءات اليت اتبعت للتأكد من صدق أداة  ،أمجع عليها أغلب احملكمني يف أداة الدِّراسة

 . جماالت( 2)فقرة موزعة على ( 22)نهائية على الدِّراسة استقرت فقراهتا بصورهتا ال
( Test- Retest)للتأكد من ثبات أداة الدِّراسة، مت التحقق بطريقة  :ثبات أداة الدِّراسة. 2. 2

 ماً معل( 51)بتطبيق وإعادة تطبيق األداة بعد أسبوعني على جمموعة من خارج أفراد الدِّراسة مكون ه من 
قصبة املفرق، مث حساب معامل ارتباط بريسون وتقديراهتم من املرتني على أداة ل عليمالترتبية و المن مديرية 

ومت أيضاً حساب معامل الثبات لالختبار بطريقة االتساق الداخلي حبسب معادلة كرونباخ  ،الدِّراسة ككل
 .يوضح ذلك( 5)رقم ألفا، واجلدول 

 5جدول 
 للمجاالت والدرجة الكلية معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة

 معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا معامل الثبات بطريقة بريسون اجملال
 1.21 1.15 مهارة تقنيات التعلم اإللكرتوين

 1.11 1.11 مهارة البحث عرب األدوات اإللكرتونية
 1.11 1.22 مهارة إدارة التعلم اإللكرتوين
 1.22 1.10 مهارة تقومي التعلم اإللكرتوين

 1.12 1.13 الكلي



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

 

232 

، وبطريقة بريسون (1.12)أنَّ الثبات الكلي بطريقة كرونباخ ألفا بلغ ( 5)يظهر من اجلدول 
 .، ملهارات التعلم اإللكرتوين(1.13)

بعد اعتماد أداة الدِّراسة بصورهتا النهائية، ولتحقيق أهداف الدِّراسة اعتمد : جراءات الدِّراسةإ. 2. 2
 :راءات اآلتيةاإلج الباحثان

 .مراجعة األدب النظري والدِّرسات السابقة، مث إعداد األداة والتحقق من صدقها وثباهتا. 0. 2. 2
 .احلصول على املوافقات الرمسية الالزمة إلجراء الدراسة .5. 2. 2
 . الدِّراسة وزعت أداة الدِّراسة على أفراد عينة الدِّراسة، وجرى توضيح طريقة اإلجابة لكل أفراد .3. 2. 2
( 051)مت اسرتداد مجيع االستبانات البالغ عددها  إذمجع استجابات املعلمني واملعلمات . 2. 2. 2

وبعد االنتهاء منها  ،استبانة، ومت تدقيقها لبيان صالحيتها للتحليل اإلحصائي، مث تصنيفها حبسب متغرياهتا
الستخراج النتائج، مث مت مناقشتها ( spss)استخدمت حزمة التحليل اإلحصائي أدخلت إىل احلاسوب، و 

 .اأهنوتقدمي التوصيات واملقرتحات بش
مت تصنيف درجة امتالك معلمي الرياضيات يف املرحلة األساسية العليا ملهارات : جاباتتصحيح اإل. 2. 2

قرة حسب متوسطات إجابات العينة لكل ف( كبريةقليلة، متوسطة،  )ثالثة مستويات  وفقالتعلم اإللكرتوين 
 :على النحو التايل

 عدد املستويات / دىن للبدائلاحلد األ –احلد األعلى للبدائل = طول الفئة 
 10.33( = 3 / 0-2( =طول الفئة 

 :على النحو اآليت وبذلك تكون حدود املستويات الثالثة
 .للمهارة درجة امتالك قليلة( 5.33 -0)ُعدَّ املتوسط احلسايب الذي يقع . 0. 2. 2
 .للمهارة درجة امتالك متوسطة( 3.22 -5.33كثر من أ) دَّ املتوسط احلسايب الذي يقع عُ . 5. 2. 2
 .للمهارةدرجة امتالك كبرية ( 2 -3.22كثر من أ)املتوسط احلسايب الذي يقع بني  ُعدَّ . 3. 2. 2
 تاستخرج :تاليةلإلجابة عن أسئلة الدراسة، مت إجراء املعاجلات اإلحصائية ال: املعاجلة اإلحصائية. 2. 2

السؤال الثاين  عنالسؤال األول، أما لإلجابة  ناملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب لإلجابة ع
 .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتليل التباين الثالثي تفقد استخدم
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 :نتائج الدراسة ومناقشتها. 9
ما درجة امتالك معلمي الرياضيات يف املرحلة األساسية : ينن علىالذي  ؛نتائج السؤال األول. 0. 1

العليا يف املفرق ملهارات التعلم اإللكرتوين؟ لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت املتوسطات احلسابية 
واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة عن جماالت أداة الدِّراسة اليت تقيس درجة امتالك معلمي 

ضيات يف املرحلة األساسية العليا يف املفرق ملهارات التعلم اإللكرتوين، واملقياس عامة كما يف اجلدول الريا
 :(3)رقم 

 3جدول 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة امتالك معلمي الرياضيات يف املرحلة األساسية العليا يف 

 لياً املفرق ملهارات التعلم اإللكرتوين مرتبة تناز 
 الدرجة االحنراف املعياري املتوسط احلسايب اجملال رقم اجملال الرتبة
 مرتفعة 0.589 3.21 مهارة تقنيات التعلم اإللكرتوين 1 1
 متوسطة 0.561 3.21 مهارة البحث عرب األدوات اإللكرتونية 2 2
 متوسطة 5121. 3.22 مهارة إدارة التعلم اإللكرتوين 3 3
 متوسطة 0.634 3.22 تعلم اإللكرتوينمهارة تقومي ال 4 3

 متوسطة 1 534. 3.22 االمتالك ككل  
أنَّ املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة على جماالت أداة الدِّراسة ( 3)يظهر من اجلدول 

مهارة "، وجاء باملرتبة األوىل جمال الكليةبدرجة تقييم متوسطة لألداة ( 3.21-3.22)تراوحت بني 
مهارة البحث عرب "، وباملرتبة الثانية جاء جمال (3.21)مبتوسط حسايب " ات التعلم اإللكرتوينتقني

مهارة إدارة التعلم اإللكرتوين، "، بينما جاء كل من جمال (3.21)مبتوسط حسايب " األدوات اإللكرتونية
، وبلغ املتوسط احلسايب (3.22)يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ " ومهارة تقومي التعلم اإللكرتوين

وتعزى هذه النتيجة إىل قدرهتم على التعامل مع التقنيات  ،بدرجة متوسطة( 3.22)لالمتالك ككل 
احلديثة املرتبطة به، ألن املعلمني هلم ارتباط كبري يف جمال التعلم اإللكرتوين، وذلك بسبب الدورات التدريبية 

؛ باإلضافة إىل أن برامج إعداد املعلمني يف ئهاأثنايف ة عملهم و اليت تعقدها وزارة الرتبية والتعليم قبل فرت 
اجلامعات حترص على إكساهبم مهارات التعلم اإللكرتوين، وخاصة يف جمال استخدام تقنيات التعلم 

نرتنت العاملية اإللكرتوين، كما أن البنية التحتية يف املدارس جمهزة بغرفة حاسوب، وربط املدارس بشبكة اإل
اليت تتيح للمعلم الوصول إىل مصادر املعرفة املختلفة، اليت تسمح هلم بتطبيق التعلم اإللكرتوين على أرض 

؛ 5102 ،الدليمي ؛5105 ،القضاة ومحادنة)اتفقت الدِّراسة يف نتائجها مع دراسة  ، عموماً الواقع
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اختلفت الدِّراسة يف نتائجها عن  ،توسطةأظهرت نتائجها أنَّ درجة االمتالك كانت م( 5102 ،الطالق
كما مت ،  أظهرت نتائجها أن درجة االمتالك كانت مرتفعة( 5102 ،الغصاب؛ 5100 ،اجلراح)دراسة 

استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة يف الدِّراسة عن فقرات كل جمال 
 .توضح ذلك( 2-2)واجلداول من جماالت الدِّراسة على انفراد، 

 2جدول 
مهارة تقنيات التعلم "املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات جمال 

 مرتبة تنازلياً " اإللكرتوين
املتوسط  الفقرات م الرتبة

 احلسايب
االحنراف 
 الدرجة املعياري

ليت حتدث أثناء استخدام التغلب على املشكالت الفنية البسيطة ا 5 1
 مرتفعة 902. 3.78 .احلاسوب وبراجمه

 مرتفعة 930. 3.77 .تصميم الربامج التعليمية باستخدام احلاسوب يف تدريس الرياضيات 9 2
 مرتفعة 901. 3.75 .وإدارهتا القدرة على إنشاء امللفات وتنظيمها 3 3
 مرتفعة 1.004 3.72 .راته املختلفةوإصدا( windows)القدرة على تشغيل نظام النوافذ  1 4
 مرتفعة 881. 3.72 .ضغط امللفات وفكها باستخدام أحد برامج فك الضغط 8 4
 مرتفعة 1.030 3.72 .يف تدريس الرياضيات Chattingاستخدام غرف احملادثة التعليمية  15 4

 ,ppt, doc, ...)التمييز بني أنواع امللفات حسب االمتداد مثل  11 7
pdf, html). 3.71 1.040 مرتفعة 

 مرتفعة 913. 3.70 .للتخزين استخدام وحدات الذاكرة الداخلية واخلارجية 12 8
 متوسطة 958. 3.70 .تثبيت الربامج املختلفة وإزالتها من على جهاز احلاسوب 14 8

القدرة على تشغيل األجهزة امللحقة باحلاسوب كالطابعة واملاسح الضوئي  2 10
 مرتفعة 877. 3.69 .وغريها

من شبكة  Uploadأو حتميلها  Downloadتنزيل امللفات  17 10
 مرتفعة 868. 3.69 .اإلنرتنت وحفظها على جهاز احلاسوب

 مرتفعة 945. 3.68 .برامج محاية البيانات القدرة على استخدام 6 12

 ,Excel, Word)املختلفة مثل  Officeاستخدام برامج  4 13
Power point) 3.67 .990 متوسطة 

 e-mailالقدرة على إرسال واستقبال رسائل الربيد اإللكرتوين  13 13
 متوسطة 1.169 3.67 .وإمكانية إرساهلا إىل جمموعات من املستخدمني يف الوقت نفسه

 متوسطة 1.081 3.66 .رؤية واضحة الستخدامات احلاسوب يف العملية التعليمية الرتبويةلديَّ  10 15
 متوسطة 1.000 3.66 .يف عملية تعليم املفاهيم الرياضية Scannerخدام املاسح الضوئياست 16 15

حترير الصور، والصوت، )استخدام برامج الوسائط املتعددة  7 17
 متوسطة 984. 3.65 (اخل......واأللوان

 مرتفعة 589. 3.70 ككل  مهارة تقنيات التعلم اإللكرتوين



 9102  -العدد الثالث   -عشر  بعالمجلد السا. ….....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

232 

مهارة "سطات احلسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات جمال أنَّ املتو ( 2)يظهر من اجلدول 
التغلب على ( "2)، جاءت باملرتبة األوىل الفقرة (3.22-3.22)تراوحت بني " تقنيات التعلم اإللكرتوين

( 3.22)مبتوسط حسايب " أثناء استخدام احلاسوب وبراجمهيف املشكالت الفنية البسيطة اليت حتدث 
حترير الصور، )استخدام برامج الوسائط املتعددة ( "2)بينما جاءت باملرتبة األخرية الفقرة وبدرجة مرتفعة، 

وبدرجة متوسطة، وبلغ املتوسط احلسايب للمجال  ( 3.22)مبتوسط حسايب (" اخل......والصوت، واأللوان
جمموعة من الدورات  هذه النتيجة إىل أنَّ وزارة الرتبية والتعليم تعقد ىوتعز  ،وبدرجة مرتفعة( 3.21)ككل 

وهي الشهادة الدولية لقيادة احلاسب ( ICDL)املتخصصة يف جمال استخدام احلاسوب ومنها دورة 
، ودورة كادر اليت متكن املعلمني من استخدام التطبيقات األساسية (INTEL)نتل إة ور اآليل، ود

هذه النتيجة  ى، كما تعز للحاسوب مثل إدارة امللفات وتنظيمها من إنشاء وحفظ ونسخ ومسح وتعديل
إىل أنَّ املعلمني قد اكتسبوا خالل دراستهم املفاهيم األساسية يف جمال احلاسوب واليت تساعدهم على 

فسر حصول هذا اجملال ياستخدام الكمبيوتر وتطبيقاته األساسية واستخدامه يف مكان العمل واجملتمع، و 
ت يف املدارس وزيادة أعداد أجهزة احلاسوب باملقارنة مع على درجة تقييم مرتفعة قد تعود إىل قوة اإلمكانا

حترير الصور، )استخدام برامج الوسائط املتعددة "وجاءت باملرتبة األخرية فقرة . أعداد الطلبة واملعلمني
ذلك إىل قلة خربة  زىعيو  ،وبدرجة متوسطة( 3.22)، مبتوسط حسايب ("اخل......والصوت، واأللوان
 .ربامج اإللكرتونية من حترير الصور واأللوان واألصوات املوجودة يف جهاز احلاسوباملعلمني يف بعض ال

 (2)جدول 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات املتعلقة مبهارة البحث عرب األدوات اإللكرتونية مرتبة 

 تنازلياً 
املتوسط  الفقرات م الرتبة

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 الدرجة

1 20 
للوصول إىل ( Google, Yahoo)استخدام حمركات البحث املختلفة مثل 

 متوسطة 941. 3.65 .املعلومات اليت احتاجها

1 29 
متابعة اإلصدارات العلمية والربجميات احلديثة املتعلقة بتدريس الرياضيات من أجل 

 متوسطة 876. 3.65 .توظيفها يف تدريس الرياضيات

 متوسطة 1.098 3.64 .بكة اإلنرتنتتوصيل احلاسوب بش 18 3

تصفح املواقع اإللكرتونية للمكتبات للبحث عن املواقع التعليمية املتخصصة يف  28 4
 .الرياضيات

 متوسطة 979. 3.63

للوصول إىل  يف نطاق البحث Keywordحتديد الكلمات املفتاحية املناسبة  19 5
 .املعلومات املطلوبة

 متوسطة 881. 3.62
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 متوسطة 900. 3.62 .شاء صفحات ومنتديات تعليمية بتدريس الرياضيات على شبكة اإلنرتنتإن 24 5
 متوسطة 900. 3.62 .حتديد املواقع اخلاصة بتدريس الرياضيات 25 5
 متوسطة 946. 3.61 .إجادة اللغة اإلجنليزية لدعم وتسهيل التعامل مع شبكة اإلنرتنت يف اجملال البحثي 21 8
 متوسطة 1.015 3.61 .اإلنرتنت يف االطالع على األساليب احلديثة يف ضبط املوقف الصفي استخدام 30 8
 متوسطة 914. 3.57 .استخدام مؤمترات الفيديو واملؤمترات الصوتية يف عملية تدريس الرياضيات 27 10
 متوسطة 1.052 3.56 .اتاملشاركة يف املنتديات التعليمية اإللكرتونية املتعلقة يف تعلم وتعليم الرياضي 23 11

لالستفادة منها  شبكة اإلنرتنتاالطالع على الكتب واملراجع واألحباث املتوفرة عرب  22 12
 متوسطة 1.011 3.55 .يف تدريس الرياضيات

يف  (WhatsApp, Facebook)توظيف مواقع التواصل االجتماعي مثل 26 13
 متوسطة 1.012 3.53 .معلمي الرياضياتواستخدامها يف التواصل مع  تدريس الرياضياتعملية 

 متوسطة 561. 3.60 ككلمهارة البحث عرب األدوات اإللكرتونية  

مهارة "أنَّ املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات جمال ( 2)يظهر من اجلدول 
( 51و  51)، حيث جاءت الفقرتان (3.22-3.23)تراوحت بني " البحث عرب األدوات اإللكرتونية

للوصول إىل املعلومات اليت ( Google, Yahoo)استخدام حمركات البحث املختلفة مثل "ونصهما 
متابعة اإلصدارات العلمية والربجميات احلديثة املتعلقة بتدريس الرياضيات من أجل توظيفها "، و"احتاجها

ونصها ( 52)ما جاءت الفقرة ، بين(3.22)يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ " يف تدريس الرياضيات
يف عملية تدريس الرياضيات ( WhatsApp, Facebook) توظيف مواقع التواصل االجتماعي مثل"

وبلغ (. 3.23)باملرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ " واستخدامها يف التواصل مع معلمي الرياضيات
 (.3.21)املتوسط احلسايب ملهارة البحث عرب األدوات اإللكرتونية ككل 

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل سهولة احلصول على الكتب واملراجع اإللكرتونية عن طريق حمركات 
أو وسائل التواصل االجتماعي أو األقراص املدجمة أو املواقع التعليمية ( Google, Yahoo)البحث 

يف حتقيق األهداف التعليمية  أو املكتبات اإللكرتونية، ما جعل املعلمني يعتمدون على الوسائط اإللكرتونية
حلواجز الزمنية واملكانية، وربط املدارس مبنظومة إلكرتونية واحدة متجاوزين اوالثقافية والوصول إىل املعرفة 

لتبادل اخلربات يف جمال البحث عرب األدوات اإللكرتونية، وهناك تقليل نسب االشرتاك يف منظومة 
 ,WhatsApp)توظيف مواقع التواصل االجتماعي مثل "قرة وجاءت باملرتبة األخرية الف ت،اإلنرتن

Facebook )مبتوسط " يف عملية تدريس الرياضيات واستخدامها يف التواصل مع معلمي الرياضيات
ويعزو الباحثان ذلك إىل أن الدخول إىل املنتديات التعليمية  ،وبدرجة متوسطة( 3.23)حسايب 

وسهولة استخدام مواقع التواصل االجتماعي بني الطلبة واملعلمني اإللكرتونية املوجودة على بعض املواقع 
 .إىل تبادل املعلومات من أجل نقل اخلربات واالستفادة منها يف تدريس الطلبة مادة الرياضيات أدى
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 2جدول 
مهارة إدارة التعلم "املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات جمال 

 مرتبة تنازلياً " إللكرتوينا
املتوسط  الفقرات م الرتبة

 احلسايب
االحنراف 
 الدرجة املعياري

متكني الطلبة من التعلم الذايت من خالل املقررات اإللكرتونية عرب الشبكة  36 1
 متوسطة 893. 3.60 .احلاسوبية

 متوسطة 1.095 3.60 .وضع مفكرة زمنية إلجناز املهام املختلفة داخل املقرر 42 1
 متوسطة 1.143 3.57 .تشجيع الطلبة على التفاعل مع املقررات اإللكرتونية 40 3

مساعدة الطلبة يف البحث عن املصادر املختلفة للتعلم اإللكرتوين من خالل  37 4
 متوسطة 1.044 3.56 .الشبكة احلاسوبية

إلتقان التعلم تقدمي النصح واإلرشاد ملا حيتاجه الطلبة من تقنيات ومهارات  38 5
 متوسطة 979. 3.50 .اإللكرتوين

 متوسطة 970. 3.47 .متكني الطلبة من املشاركة يف لطيط األنشطة وطريقة تنفيذها وتقوميها إلكرتونياً  34 6

الطلبة أنفسهم، والطلبة ومواد : حتديد أسلوب التفاعل اإللكرتوين بني كل من 39 7
 متوسطة 1.151 3.44 .التعلم، والطلبة واملعلم

 متوسطة 967. 3.42 .حتسني مهارات الطلبة للتعامل مع املقررات اإللكرتونية 33 8

 ,Black board)استخدام أحد أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين مثل  31 9
Moodle) 3.38 .791 متوسطة 

مساعدة الطلبة يف الوصول إىل املعارف واملعلومات من خالل الشبكات واختيار  35 10
 متوسطة 945. 3.38 .ناسب منهامل

النقاش املتاحة عرب شبكة اإلنرتنت لتبادل املعرفة  إدارة النقاش يف جمموعات 41 11
 متوسطة 907. 3.37 .واخلربات التعليمية

تتبع أداء الطلبة يف دراسة املقرر اإللكرتوين لتحديد مدى تقدمة يف التعلم لتقدمي  32 12
 متوسطة 1.022 3.33 .املساعدة له عند اللزوم

 متوسطة 512. 3.47 ككلمهارة إدارة التعلم اإللكرتوين  

مهارة "أنَّ املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات جمال ( 2)يظهر من اجلدول 
متكني الطلبة من "ونصهما ( 25و 32)جاءت الفقرتان و ، (3.21-3.33" )إدارة التعلم اإللكرتوين

وضع مفكرة زمنية إلجناز املهام "، و"ن خالل املقررات اإللكرتونية عرب الشبكة احلاسوبيةالتعلم الذايت م
ونصها ( 35)، بينما جاءت الفقرة (3.21)يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ " املختلفة داخل املقرر

" املساعدة له عند اللزومتتبع أداء الطلبة يف دراسة املقرر اإللكرتوين لتحديد مدى تقدمة يف التعلم لتقدمي "
وبلغ املتوسط احلسايب ملهارة إدارة التعلم اإللكرتوين ككل (. 3.33)باملرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ 

 .وبدرجة متوسطة (1.205)وباحنراف قدره ( 3.22)
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 حتديد نيويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أنَّ معلمي الرياضيات يرون أنَّ الدور األساسي للمعلم
نوعية التعليم واجتاهاته، ما جيعلهم يهتمون بتدريب الطلبة على طرق احلصول على املعرفة والتفاعل معها 

قوم على تفاعل تمن التعلم الذايت من خالل املقررات اإللكرتونية، وكذلك كون أصل العملية التعليمية 
علومة الصحيحة، والتفاعل من الطلبة مع معلميهم، وتفاعلهم مع بقية الطلبة من أجل احلصول على امل

وجاءت باملرتبة . أجل احلصول على املعارف املختلفة، وهذا ما دفع املعلمني إىل االهتمام هبذه املهارة
تتبع أداء الطلبة يف دراسة املقرر اإللكرتوين لتحديد مدى تقدمة يف التعلم لتقدمي املساعدة " األخرية الفقرة 
وبدرجة متوسطة، ويعزو الباحثان ذلك إىل أن تطبيق التعلم ( 3.33)، مبتوسط حسايب "له عند اللزوم

اإللكرتوين يف املدارس مل يصل إىل املستوى املطلوب، وأن تفعيل جمموعات النقاش عرب اإلنرتنت غري 
متوفر، وتطبيق االختبارات اإللكرتونية يف املدارس ال زالت يف بدايتها، مل تصل إىل املستوى املطلوب، كما 

 .تطبيق االسرتاتيجيات املستخدمة يف التعلم اإللكرتوين يتطلب فرتة زمنية إلتقاهناأن 
 2جدول 

مهارة تقومي التعلم "املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات جمال 
 مرتبة تنازلياً " اإللكرتوين

 الفقرات م الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 اريالمعي

 الدرجة

 متوسطة 1.020 3.55 .تقومي مصادر املعلومات اإللكرتونية املتاحة عرب اإلنرتنت 44 1
 متوسطة 906. 3.55 .تقدمي التغذية الراجعة للطلبة بالوسائط اإللكرتونية املناسبة 54 1
 متوسطة 1.107 3.53 .جتهيز وإعداد واجبات إلكرتونية مناسبة ومفيدة لتحقيق التعلم 52 3
 متوسطة 1.045 3.48 .مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات التقومي الذايت وإصدار األحكام إلكرتونياً  49 4
 متوسطة 978. 3.47 .إتقان صياغة األسئلة مبستويات خمتلفة تراعي الفروق الفردية إلكرتونياً  50 5
 متوسطة 879. 3.47 .اختيار أدوات القياس املناسبة حملتوى املقرر اإللكرتوين 53 5
 متوسطة 1.036 3.46 .وضع معايري علمية يتم يف ضوئها تقومي الطلبة إلكرتونياً  46 7
 متوسطة 1.044 3.45 .الضعف لدى الطلبةو بناء اختبارات إلكرتونية تشخيصية لتحديد نقاط القوة  45 8

رفة وفقاً مراعاة التقومي لقياس مهارات التفكري املختلفة ومهارات ما وراء املع 47 9
 .لألهداف التعليمية إلكرتونياً 

 متوسطة 1.043 3.43

 متوسطة 1.074 3.43 .تنويع يف االختبارات اإللكرتونية وفقاً لتنوع األهداف ومستوياهتا 48 10

إعداد برامج عالجية للطلبة املتأخرين دراسياً أو بطيئي التعلم وتنفيذها داخل  51 11
 وسطةمت 1.081 3.41 .الصف أو خارجه

 متوسطة 892. 3.39 .ووسائل حتقيقه إلكرتونياً ( النهائي –التكويين  –القبلي ) أنواع التقومي  استخدام 43 12
 متوسطة 634. 3.47 ككل  مهارة تقويم التعلم اإللكتروني
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مهارة "أنَّ املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات جمال ( 2)يظهر من اجلدول 
تقومي "ونصهما ( 22و 22)جاءت الفقرتان و ، (3.22-3.31)تراوحت بني " لتعلم اإللكرتوينتقومي ا

تقدمي التغذية الراجعة للطلبة بالوسائط اإللكرتونية "، و"مصادر املعلومات اإللكرتونية املتاحة عرب اإلنرتنت
اع أنو  استخدام"ونصها ( 23)، بينما جاءت الفقرة (3.22)يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ " املناسبة

باملرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ " ووسائل حتقيقه إلكرتونياً ( النهائي ،التكويين ،القبلي) التقومي 
ويعزو الباحثان هذه  ،(3.22)وبلغ املتوسط احلسايب ملهارة تقومي التعلم اإللكرتوين ككل  ،(3.31)

 الكثري من التحويالت اليت تدعم حتويل التعلم السابق إىل تعلم النتيجة إىل أنَّ التعلم اإللكرتوين يرافقهم يف
يستوجب تقومي ما تعلمه الطالب من خالل تأمله اخلربة السابقة، وحتديد نقاط القوة والنقاط اليت و جديد، 

 حباجة إىل حتسني مع مراعات الفروق الفردية بني الطلبة، وحتديد ما سيتم تعلمه الحقاً، ميكِّن املعلم من
فقرة وجاءت باملرتبة األخرية  ،تشخين نقاط القوة يف أداء الطلبة، وحتديد حاجاهتم وتقييم اجتاهاهتم

( 3.31)مبتوسط حسايب " ووسائل حتقيقه إلكرتونياً ( النهائي ،التكويين ،القبلي)أنواع التقومي استخدام "
دام التقومي اإللكرتوين يف عملية ويعزو الباحثان ذلك إىل قلة تدريب املعلمني على استخ ،بدرجة متوسطة
م خيضع كثري من املعلمني هلذه الدورات لعدم وجود الوقت الكايف لديهم وعدم رغبة فلالتعليم والتعلم 

يف التدرب، وكذلك حيتاج تصميم أدوات التقومي كاالختبار اإللكرتوين أو االستبانة اإللكرتونية إىل  همبعض
النهاية قد حيدث طارئ يعيق تقدم الطلبة مثل ضعف اإلنرتنت أو  وقت طويل وجهد عال من املعلم ويف

لذلك يلجأ املعلمون إىل التقومي الورقي بداًل من  ،بار أو عدم فهم الطلبة للتعليماتعدم عمل رابط االخت
 .اإللكرتوين

ة هل لتلف درجة امتالك معلمي الرياضيات يف املرحل: نتائج السؤال الثاين والذي ينن على. 5. 1
؟ (اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة التدريسية)األساسية العليا يف املفرق ملهارات التعلم اإللكرتوين باختالف 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة  تلإلجابة عن هذا السؤال استخرج
 .تبني ذلك( 1، 2)ول ذوات األرقام اخلربة، واجلداو املؤهل العلمي، و الدراسة حسب متغريات اجلنس، 
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 2جدول 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة امتالك معلمي الرياضيات يف املرحلة األساسية العليا يف 

 املفرق ملهارات التعلم اإللكرتوين حسب متغريات اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة التدريسية
 ككلاالمتالك    الفئات املتغري

 اجلنس
 3.78 س ذكر

 4021. ع

 3.40 س انثى
 5701. ع

 العلمي املؤهل
 3.59 س بكالوريوس

 5121. ع

 3.56 س اعلى من بكالوريوس
 5521. ع

 اخلربة
 3.83 س سنوات 5أقل من 

 0.410 ع

 3.41 س سنوات فأكثر 5
 5431. ع

 االحنراف املعياري=ع   املتوسط احلسايب= س
يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات لدرجة امتالك معلمي  تباين ظاهري( 2)يظهر من اجلدول 

الرياضيات يف املرحلة األساسية العليا يف املفرق ملهارات التعلم اإللكرتوين بسبب اختالف فئات متغريات 
بني املتوسطات احلسابية مت  ولبيان داللة الفروق اإلحصائية ،اجلنس، واملؤهالت العلمية، واخلربة التدريسية

 . يوضح ذلك( 1) رقم استخدام حتليل التباين الثالثي واجلدول
 1جدول 

 حتليل التباين الثالثي ألثر اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلربة التدريسية على درجة االمتالك ككل
 صائيةالداللة اإلح قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 001. 11.546 2.631 1 2.631 اجلنس
 908. 013. 003. 1 003. املؤهل العلمي

 001. 13.533 3.084 1 3.084 اخلربة
   228. 116 26.436 اخلطأ
    119 33.953 الكلي

 (≤ 1.12)ذات داللة إحصائية  *



 9102  -العدد الثالث   -عشر  بعالمجلد السا. ….....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

222 

 :اآليت( 1)يظهر من اجلدول 
عزى ألثر اجلنس، حيث بلغت قيمة ف ت( α = 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية . 0
ويعزو الباحثان ذلك إىل  ،، وجاءت الفروق لصاحل الذكور(1.110)بداللة إحصائية بلغت ( 00.222)

التقارب الكبري بني بيئة مدارس الذكور وبيئة مدارس اإلناث إال أن النتائج كانت دالة لصاحل الذكور، وقد 
على املعلمات يف املدرسة والبيت واجملتمع، بينما املعلم له احلرية يرجع السبب إىل كثرة األعباء اليت تقع 

يتيح له الفرصة ملعرفة اجلوانب و  وبالتايل يتاح له الفرصة الستخدام البيئة املتواجدة بكافة إمكاناهتا، ربأك
إلنرتنت والعوائق اليت تواجهه عند االستخدام؛ ألن طبيعة البيئة احملافظة قد ال تتيح لإلناث استخدام ا

اتفقت الدِّراسة يف نتائجها مع دراسة  ،، وبالتايل عدم استخدامهن لألدوات والتكنولوجياريةوالتكنولوجيا حب
واختلفت الدِّراسة يف  ،، اليت أشارت إىل وجود فروق وكانت الفروق لصاحل الذكور(5102 ،الغصاب)

 . دم وجود فروق لصاحل اجلنساليت أشارت إىل ع( 5105 ،القضاة واحلمادنة)نتائجها مع دراسة 
بلغت قيمة ف  إذتعزى ألثر املؤهل العلمي، ( α = 0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية . 5
إىل أن مجيع املعلمني واملعلمات على ذلك ويعزو الباحثان . (1.112)بداللة إحصائية بلغت  (1.103)

علق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعلم اختالف مؤهالهتم يتلقون نفس الربامج التدريبية فيما يت
( 5102 ،الغصاب ؛5105 ،القضاة واحلمادنة)اتفقت هذه الدِّراسة يف نتائجها مع دراسة و  ،اإللكرتوين

 . اليت أشارت إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى إىل املؤهل العلمي
اخلربة التدريسية، حيث بلغت قيمة ف تعزى ألثر ( α = 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية . 3
 ،سنوات 2، وجاءت الفروق لصاحل فئة اخلربة أقل من (1.111)وبداللة إحصائية بلغت  (03.233)

ويعزو الباحثان ذلك إىل أنَّ املعلمني واملعلمات الذين تقل خربهتم عن مخس سنوات حديثي التخرج من 
مارس استخدام تقنيات التعليم باحلاسوب يف البيت ويف اجلامعة ميتلكون مهارات حاسوبية أكثر، وهم من 

لقد جاءت هذه النتيجة يف االجتاه املتوقع؛ إذ جند  ،املدرسة واجلامعة أكثر من املعلمني ذوي اخلربة الطويلة
أنَّ االهتمام بالتكنولوجيا والقدرة على استخدامها يزداد ويتطور يوماً بعد يوم؛ فكل جيل يأيت يكون أكثر 

امًا ورغبة يف مسايرة التطور التكنولوجي وأكثر قدرة على مالحقة هذه التطورات السريعة واملتالحقة اهتم
إضافة إىل ما سبق جند أنَّ املعلمني واملعلمات من ذوي اخلربة الطويلة أصبح لديهم  ،سبقة من اجليل الذي

م بالوسائط التكنولوجية احلديثة ومن من املسؤوليات العائلية واالجتماعية وااللتزامات ما يقلل من اهتمامه
اليت أشارت ( 5105 ،القضاة واحلمادنة)اختلفت هذه الدِّراسة يف نتائجها مع دراسة  ،التعلم بواسطتها

 .إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً تعزى إىل اخلربة التدريسية
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 :المقترحات. 01
 :يليما قرتح فإهنا ت ؛لنتائج اليت توصلت إليها الدراسةيف ضوء ا

 أنواعه مبختلف الكرتوين تقومي إجراء للمعلمني على متخصصة تدريبية دورات تنظيم على العمل .0. 01
 .للطلبة( النهائي ،التكويين ،القبلي)

 .الرياضيات تدريس يف االجتماعي التواصل مواقع توظيف على الرياضيات معلمي تشجيع. 5. 01
يها على استخدام التعلم اإللكرتوين يف تدريس حث خمططي مناهج الرياضيات ومعلم .3. 01

 .الرياضيات
 اخلدمة ذوي من اخلدمة أثناء يف الرياضيات ملعلمي التدريبية والورش الدورات من املزيد عقد. 2. 01

 .اإللكرتوين مهارات التعلم أساس على تقوم الطويلة التدريسية
ودرجة  حنو التعلم اإللكرتوين رف على االجتاهإجراء دراسات مشاهبة على معلمي الرياضيات للتع. 2. 01

 .ممارسته
 كالتخصن أخرى ومتغريات األخرى العلمية املباحث معلمي امتالك درجة لتعرف دراسة إجراء. 2. 01

 .واملديرية
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 المراجع العربية
دار أجمد للنشر : انعم. التعليم اإللكرتوين اجتاهات حديثة يف منظومة التعليم(. 5102) .ألشهب، نزارا

 .والتوزيع
درجة استخدام معلمي املدارس األردنية ومعلماهتا ملنظومة التعلم (. 5103) .اجلراح، عبد اهلادي

جملة العلوم الرتبوية والنفسية،  .واجتاهاهتم حنوها ومعوقات استخدامها (Eduwave)اإللكرتوين
02(0)،222-205. 

دار صفاء : عمان. ولوجيا التعليم يف عصر املعلوماتيةمستحدثات تكن(. 5112) .حللفاوي، وليدا
 .للنشر

درجة ممارسة معلمي اللغة العربية ملهارات التعلم اإللكرتوين وعالقتها بدافعية (. 5102) .الدليمي، صعب
 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة آل البيت، األردن .طلبتهم حنوه
وأثره على جودة التعلم العايل يف اجلامعات األردنية من  التعلم اإللكرتوين(. 5102). الطالق، حممد

 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، إربد، األردن. وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
 -التصميم -النظرية -التعلم اإللكرتوين الرقمي(. 5105) .أبو خطوة، عبد املوىل ؛عبد العاطي، حسن

 .امعة اجلديدةدار اجل: اإلسكندرية .اإلنتاج
جة ممارسة معلمي اللغة اإلجنليزية ملهارات التعلم اإللكرتوين واجتاهاهتم در(. 5102) .الغصاب، غزيل

 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة آل البيت، املفرق، األردن .حنوها يف دولة الكويت
لمي اللغة العربية يف املرحلة كفايات التعلم اإللكرتوين لدى مع(. 5105) .محادنة، أديب ؛القضاة، خالد

جملة املنارة للبحوث والدِّراسات، جامعة آل البيت، . الثانوية يف حمافظة املفرق يف ضوء بعض املتغريات
02(3) ،513-531. 

 الرابع الصف طلبة لدى العلمية املفاهيم تنمية يف اإللكرتوين التعلم أثر(. 5103. )حسني القطيش،
-0، (0)3 ،الجتماعيةوا ةلللللتربويا تاللللسراللد ةلللللعربيا ةلللللمجلا. األردن يف العلوم مادة يف األساسي

53. 
. رؤى تربوية لتحسني خمرجات التعليم العايل ملواجهة البطالة وتبعاهتا اإلجرامية(. 5115) .مطاوع، ضياء

 .كلية امللك فهد  ،الرياض
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