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 لوم التربويةكلية الع -قسم المرحلة األساسية األولى  2
 ملخصال

ف لتوظي ،مديرية تربية نابلسالمدارس الحكومية في جاهزية معلمي المرحلة األساسية األولى في  إلى درجة التعرف إلى هدفت هذه الدراسة

وجهة  من خالل البحث في درجة اتجاهاتهم نحو التعلم اإللكتروني، ومستوى كفاياتهم في استخدامه، وكذلك درجة معيقات تطبيقه من التعلم اإللكتروني

الوصفي التحليلي واالرتباطي، وتكون مجتمع اعتمدت الدراسة المنهج و  لى دور عدد من المتغيرات في درجة جاهزيتهم.إ التعرف جانب إلىنظرهم، 

وتألفت  ( معلمُا ومعلمًة،617والبالغ عددهم ) ،الدراسة من معلمي المرحلة األساسية األولى في المدارس الحكومية في مديرية تربية نابلس في فلسطين

 وقد باتها،ستبانة كأداة لجمع البيانات بعد التحقق من صدقها وث( معلمًا ومعلمًة، واستُخدمت اال120عينة الدراسة بالطريقة العنقودية العشوائية من )

 :يةثالثة مجاالت هي: مجال الكفايات، ومجال االتجاهات، ومجال المعيقات. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلت على( فقرة، موزعة 40تكونت من )

 .كانت مرتفعةالدرجة الكلية للمجاالت الثالثة )الكفايات، واالتجاهات، والمعيقات(  -

رات نترنت، وعدد الدو لإلعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجالي )االتجاهات والمعيقات( تعزى لمتغيرات: العمر، ومعدل االستخدام اليومي  -

 ات داللة إحصائية في مجال )الكفايات( تعزى لهذه المتغيرات.في مجال تكنولوجيا المعلومات. في حين وجود فروق ذ

نحو  هموجود عالقة موجبة )طردية( ذات داللة إحصائية بين مستوى كفايات التعلم اإللكتروني لدى معلمي المرحلة األساسية األولى ودرجة اتجاهات -

ولى من بين درجة معيقات توظيف التعلم اإللكتروني في المرحلة األساسية األوجود عالقة سالبة )عكسية( ذات داللة إحصائية و  توظيفه في هذه المرحلة.

 وجهة نظر معلميها ودرجة اتجاهاتهم نحو هذا التوظيف.

.األولى، التعلم اإللكتروني، جاهزية، كفايات، اتجاهات، معيقات: المرحلة األساسية الكلمات المفتاحية
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 مقدمةال

عت إن التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا التي يشهدها العصر الحالي جعلته يتصف باالنفجار التقني، وقد سار 

 لتطوير أدائها ومعالجة مشكالتها وتحسين مخرجاتها، وال التكنولوجيةمختلف المجاالت والتخصصات لتوظيف تلك المستحدثات 

حتى ركزت التجارب واألبحاث والدراسات اهتمامها، ومنذ عشرات السنين و  فقد ،التعليم هو من أبرز تلك المجاالتشك أن مجال 

 اآلن، على توظيف التكنولوجيا الحديثة وما أنتجته من مستحدثات وأجهزة وأنظمة وبرمجيات لتحسين العملية التعليمية في

 إجراءاتها ومخرجاتها ومعالجة مشكالتها.

ما  ،يةرواج استخدامها في العملية التعليم إلىأدت واالتصاالت الحديثة  في تكنولوجيا المعلوماتية ةالسريع اتالتطور ف

ب كانت الرؤى في أنه يمكن أن يلعف ،وظهور أشكال جديدة وأكثر فعالية ،زيادة كفاءة أشكال التعليم بمختلف صوره إلىأدى 

ورة متطوتوافر أدوات إلكترونية  بجودة وفعالية، الطالب إلىالحاسوب واإلنترنت دورًا أساسيًا في توصيل المادة التعليمية 

 (.2009، إسماعيل) ائق واستراتيجيات تعليمية جديدةومتنوعة، أتاحت المجال لتطوير طر 

ليمية تدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العملية التعل ،أصبح لزامًا حدوث التحول في الممارسات المدرسية وقد

ر بالمصادبيئات تعلم مفتوحة وتفاعلية ومحفزة للطلبة وغنية توفر بين أطراف العملية التعليمية، و لتمثل قنوات للتواصل و 

(Garcia-Valcarcel; Basilotta & Lopez, 2014.) 

 القرن الماضي، وأبرزها تطور أنظمة الحاسوب نهاياتالتي حدثت في المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا تطورات ف

لكتروني، كالشبكة العنكبوتية، والبريد اإل وانتشارها في مختلف المجاالت،وتطبيقاتها، نترنت وبرمجياته، وتطور خدمات شبكة اإل

 لوسائطاو يات اللقاءات االفتراضية، نالتحاور، وتق مجموعات وإنشاء المباشر، والفيديوالتخاطب الكتابي والصوتي والمنتديات، و 

ي فهتمام بتوظيف هذه التطورات التكنولوجية زيادة اال كل ذلك أدى إلىوشبكات التواصل االجتماعي، المتعددة والتفاعلية، 

 مبالتعل عرفت حديثة أنماط منها، وتقديم تعانيوالمشكالت التي  معيقاتال وتجاوز اتحسينهإلى سعيًا  ؛يةالتعليمالعملية 

 لمتعددةا والوسائط والشبكات كالحاسوب الحديثة االتصال آليات باستخدام والتعلم للتعليم طريقةبأنه  ، والذي يعّرفاإللكتروني

 قياسو  وضبطها التعليمية العملية إدارة من تمكن وبصورة ،كلفة وأقل وقت بأسرعبفعالية و  للمتعلمين المعلومات إيصال أجل من

 (.2014وعليان،  ،)الشبول يمهو وتقالمتعلمين  أداء
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مجمل ، بعد أن أكدت دوات التعلم اإللكترونيسارعت مؤسسات التعليم والتدريب في مختلف دول العالم لتوظيف أوقد  

 .في تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها تهفعالي عبر عشرات السنين الدراسات والتجارب

ن م هبالرغم مما تواجهإلى إنجاح تجربة التعلم اإللكتروني في مؤسساتها التعليمية،  ومازالتتسعى الدول العربية و 

مة، تقريب المسافة بينها وبين الدول المتقدمواكبة التطورات و  لىحاجتها إهما:  ،وأبرزها تحديان كبيران، معيقاتتحديات و 

 (.2002مكاناتها المادية والبشرية )الصوفي، في إلدى معظمها القصور و 

 ؛يةستراتيجاالتوظيف التعلم اإللكتروني في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من أولويات خططها  ديعفي فلسطين، و 

اسات ذات م اإللكتروني أحد السيمدارسها، ويعَد التوجه نحو التعلإنجاح تطبيق التعلم اإللكتروني في إلى منذ سنوات بادرت  فقد

ليمية بما ينسجم مع مبادرة حوسبة المناهج التعإلى ز التوجه ( مع تركي2013-2011) ستراتيجيةاالالعالقة بالنوعية في خطتها 

 .(2014)وزارة التربية والتعليم الفلسطينية،  م اإللكتروني لديهاالتعل

 مشكلة الدراسة

مختلف المراحل بتوظيف التعلم اإللكتروني في مختلف مؤسساتها التعليمية، وفي  ،ومنها فلسطين ،تهتم دول العالم

 األساسية المبادئ لمعرفة المتعلم فيها ينصهر التي البوتقةمن أهم تلك المراحل؛ فهي األولى  األساسية المرحلة وتعد، الدراسية

ومن أجل ضمان نجاح  .(2007لتكوين والتشكيل العقلي والوجداني والسلوكي لألطفال )بدران وسعيد، اتمثل مرحلة ل، للمعارف

 ، ال بد من التحقق من توافر مقومات هذا النجاح، وال شك أن جاهزية معلمي هذه المرحلةتروني في هذه المرحلةلتعلم اإللكا

تهم ومعتقداتهم واستخداماتهم لتكنولوجيا اجاهزية المعلمين من حيث قناعف ،المقومات هي أبرز تلكلتوظيف التعلم اإللكتروني 

 &) ستخدام هو أمر حاسم في درجة نجاح تطبيق التعلم اإللكترونيومبرراتهم لهذا االالمعلومات واالتصاالت في التعليم 

Hennessy, 2013 Mama،)  كفاياتهم في التعلم اإللكتروني، واتجاهاتهم في ثالثة أبعاد رئيسة هي: تتحدد هذه الجاهزية و

ن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تسعى باهتمام وحرص كبيرين إلى تطبيق وألنحوه، والمعيقات التي قد تواجههم في تطبيقه، 

سعت ، فقد فيه وأن هذا النجاح مرهون بعدد من المقومات من أبرزها جاهزية المعلمينالتعلم اإللكتروني بنجاح في مدارسها، 

دارس الحكومية لتوظيف التعلم اإللكتروني، هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى جاهزية معلمي المرحلة األساسية األولى في الم
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جاهزية معلمي المرحلة األساسية األولى )الكفايات واالتجاهات والمعيقات( في مدى ما السؤال الرئيس: من خالل اإلجابة عن 

 لتوظيف التعلم اإللكتروني، ودور عدد من المتغيرات فيها؟ مديرية تربية نابلسالمدارس الحكومية في 

 الدراسةأسئلة 

ة تربية مديريالمدارس الحكومية في السؤال األول: ما مستوى كفايات التعلم اإللكتروني لدى معلمي المرحلة األساسية األولى في 

 من وجهة نظرهم؟ نابلس

يف نحو توظ مديرية تربية نابلسالمدارس الحكومية في السؤال الثاني: ما درجة اتجاهات معلمي المرحلة األساسية األولى في 

 التعلم اإللكتروني في المرحلة األساسية األولى؟

تربية  مديريةالمدارس الحكومية في توظيف التعلم اإللكتروني في المرحلة األساسية األولى في  معيقاتالسؤال الثالث: ما درجة 

 من وجهة نظر معلميها؟ نابلس

مية في المدارس الحكو ( في والمعيقاتالسؤال الرابع: هل تختلف جاهزية معلمي المرحلة األساسية األولى )الكفايات واالتجاهات 

ت، نترنلتوظيف التعلم اإللكتروني باختالف متغيرات )العمر، ومعدل االستخدام اليومي لخدمات شبكة اإل مديرية تربية نابلس

 ؟(المتعلقة بالتعلم اإللكترونيوعدد الدورات التدريبية 

ي فتوظيفه لدى معلمي المرحلة األساسية األولى  معيقاتالسؤال الخامس: ما عالقة مستوى كفايات التعلم اإللكتروني ودرجة 

 في المرحلة األساسية األولى؟ هباتجاهاتهم نحو توظيف مديرية تربية نابلسالمدارس الحكومية في 

 فرضيات الدراسة

في جاهزية معلمي المرحلة األساسية  (α≤0.05) األولى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالفرضية 

ى تعز  ،لتوظيف التعلم اإللكتروني مديرية تربية نابلسالمدارس الحكومية في األولى )الكفايات واالتجاهات والمعيقات( في 

 وني.عدد الدورات التدريبية المتعلقة بالتعلم اإللكتر ، و نترنتلخدمات شبكة اإلاالستخدام اليومي معدل ، و العمر ات:لمتغير 

 المدارس: ال توجد عالقة بين مستوى كفايات التعلم اإللكتروني لدى معلمي المرحلة األساسية األولى في الثانيةالفرضية 

وظيف بين درجة معيقات ت، و المرحلةهذه ودرجة اتجاهاتهم نحو توظيف التعلم اإللكتروني في  مديرية تربية نابلسالحكومية في 

 التعلم اإللكتروني في المرحلة األساسية األولى من وجهة نظر معلميها ودرجة اتجاهاتهم نحو هذا التوظيف. 
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 أهداف الدراسة

ربية تمديرية المدارس الحكومية في درجة جاهزية معلمي المرحلة األساسية األولى في  لىإالتعرف إلى هدفت هذه الدراسة       

يقه تطب معيقاتدرجة و ، ستوى كفاياتهم في استخدامه، ومهمن خالل البحث في اتجاهاتهم نحو  لتوظيف التعلم اإللكتروني، نابلس

 جاهزيتهم.لى دور عدد من المتغيرات في درجة إلتعرف وامن وجهة نظرهم، 

 أهمية الدراسة

الفلسطينية  ة التربية والتعليمترتبط أهمية هذه الدراسة بأهمية موضوعها المتمثل بالتعلم اإللكتروني، والذي تولي له وزار       

ا هز ، ومن أبر بتوفير مقومات التعلم اإللكترونيدرجة كبيرة من االهتمام، وتسعى جاهدًة لتوظيفه بنجاح، وهذا النجاح مرهون 

 لىإلذا تسعى هذه الدراسة  ،تواجههم في تطبيقه قد التي معيقاتمن حيث اتجاهاتهم وكفاياتهم واله جاهزية المعلمين لتوظيف

إللكتروني، اتزويد أصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بمعلومات تساعدهم في إجراءاتهم المتعلقة بتطبيق التعلم 

يم مؤسسات التعلفي القرار  ألصحاب معلومات مفيدة هذه الدراسة تقدمكما يتوقع أن  وبالخصوص في المرحلة األساسية األولى.

 .ومقومات نجاحه الدول العربية المهتمين بتطبيق التعلم اإللكتروني فيالعام 

  حدود الدراسة

 بلسمديرية تربية ناالمدارس الحكومية في في ها، ومعلمات المرحلة األساسية األولىمعلمي اقتصرت هذه الدراسة على        

 .2016/2017الفصل الثاني من العام الدراسي ، في في فلسطين

 الدراسةمصطلحات 

 فيوخدماتها  هاوبرمجياتشبكة اإلنترنت تصاالت من أجهزة تكنولوجيا المعلومات واال دمج هو اإللكتروني:التعلم  -

ت تواصل ، وبناء قنوامخرجاتها، ودعم تعلم الطالبإجراءاتها و بهدف االرتقاء بها وتحسين ، العملية التعليمية والتعلمية

 .العالقة بالعملية التعليميةفعالة بين مختلف األطراف ذات 

لتي اقدر بالدرجات تالتي و  ،درجة موافقة معلمي المرحلة األساسية األولى لتوظيف التعلم اإللكتروني هي االتجاهات: -

 لهذا الغرض. انالباحث هالذي أعد ظيف التعلم اإللكترونييحصل عليها المعلمون في مقياس االتجاه نحو تو 
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التي يمتلكها معلمو المرحلة األساسية األولى من أجل توظيف التعلم والقدرات ستوى المهارات هي م الكفايات: -

 ظيف التعلم اإللكتروني الذيوتقدر بالمستويات التي يحصل عليها المعلمون في مقياس كفاياتهم في تو اإللكتروني، 

 لهذا الغرض. انالباحث هأعد

احل التعليم إحدى مر  بأنها يعرفها الباحثانبحسب أنظمة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، ف المرحلة األساسية األولى: -

 التي تضم الصفوف من األول األساسي إلى الرابع األساسي.في المدارس الفلسطينية العام 

 النظري  اإلطار

 ولوجية،التكنقد بات من األمور المهمة في العملية التعليمية وتعظيم دورها هو جعل التعليم المدرسي مواكبًا للتطورات ل

ديدة تدمج وإكساب الطلبة مهارات القرن الواحد والعشرين، وهذا يتطلب إعداد المعلمين ليكونوا أكثر تكيفًا مع أساليب تعليمية ج

  (.Luterbach & Brown, 2011أشكالها في العملية التعليمية )فيها التكنولوجيا الحديثة ب

التعليمية يدعونا  المواقف في لالستخدام خصيصاً  صممت واألنظمة والبرمجيات األجهزة من مبتكرة مستحدثات ظهورف

ل هذا ظألدوارهم الجديدة في بتطوير البيئات التعليمية الالزمة، وتجهيز المعلمين ، مع ضرورة االهتمام في التعليم هالتوظيف

  .(2005، علي) التوظيف الجديد

 ،نعيش اليوم عصر المعلوماتنترنت هما على قمة هرم التكنولوجيا الحديثة، فنحن ال شك أن الحاسوب وشبكة اإلو 

في يفها نترنت( وتوظسوب وشبكة المعلومات الدولية )اإلالتقدم التكنولوجي بظهور الحاو حيث الثراء المعرفي والتدفق المعلوماتي 

 إلى في منتصف التسعينيات ظهرف (.2014ظهور أساليب وطرق جديدة للتعليم والتعلم )الطحان،  إلىأدى  ،المجاالت التربوية

ى الح علوتم تعريف هذا االصط ،لكترونيوهو التعلم اإل ،فرازات التي أنتجتها شبكة اإلنترنتالوجود اصطالح جديد بسبب اإل

مي أو مج تعليالتي تسمح بالدخول في برناالمتمثلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و لكترونية الجديدة التقنيات اإلنه استخدام أ

 دية بمعزل عن ظرفي الزمنوذلك بغرض تطوير القدرات الفر  ،خرى لكترونية األالوسائط اإل أونترنت تدريبي تفاعلي عبر اإل

 .(2012)مصطفى، والمكان 

مة بناًء على منحى النظم، ويعتمد على استخدام وسائط إلكترونية منظومة مخطط لها ومصم اإللكتروني هوفالتعلم 

 التعلم التعاوني ويحققيشكل أحد أنماط التعلم عن بعد، كما يدعم مبدأ التعلم الذاتي والتعلم المستمر مدى الحياة، ، و تفاعلية
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العملية التعليمية التعلمية التي تبنى على أساس توظيف تكنولوجيا المعلومات ( بأنه 2012ويعرفه الحناوي ) .(2016)الزين، 

 هفيما يعرف واالتصاالت من أجهزة وشبكات وبرمجيات، وتتيح للطالب إدارة تعلمه بحسب ظروفه ووقته وحاجاته وقدراته.

 ،الطالب إلىوذلك لنقل المهارات والمعرفة  ،نترنت وأجهزة الكمبيوترنه تعليم يتم عن طريق استخدام اإلبأ (2009) إسماعيل

 ، كما يمكنتوظيفه عن بعد، محققًا المرونة في الزمان والمكانيمكن و  ،مراحل التعليميةالوكل  ،كافة يشمل أساليب الدراسة وهو

 .أيضاً  الدراسة اتقاع توظيفه داخل

اعتماد  تتفق في جوهرها؛ وهو أن تلك التعريفات الباحثانيرى ، وفي ضوء تعريفات التعلم اإللكتروني المتعددة في األدب النظري 

وفي هذا النمط من التعليم والتعلم على توظيف ما أنتجته تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من برمجيات وشبكات وأجهزة، 

 استنتاج الخصائص اآلتية للتعلم اإللكتروني: إلى يشير الباحثانمجموع تلك التعريفات 

 التعليم والتعلم يعتمد توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيه.هو نمط من  -

 هو منظومة مخطط لها ومصممة بشكل جيد بناًء على منحى النظم. -

 كلفة. وأقل وقت بأسرع للمتعلمين المعلومات يعمل على إيصال -

 .والتعلم المستمر مدى الحياة ذاتييدعم مبدأ التعلم ال، و م والتعلم من حيث الزمان والمكانيحقق المرونة في التعلي -

 يتيح للطالب إدارة تعلمه بحسب ظروفه ووقته وحاجاته وقدراته.فيراعي الفروق الفردية بين الطلبة،  -

 التعليم التفاعلي بصورة متزامنة وغير متزامنة.و التعلم التعاوني يحقق  -

 توظيفه عن بعد خارج أسوار المدرسة. جانب باإلمكان توظيفه داخل قاعات الدراسة، إلى -

 ومختلف المراحل التعليمية. كافة، والمواضيع الدراسية يشمل أساليب الدراسة -

 مزايا التعلم اإللكتروني

وقد بينها كل تطول قائمتها،  التي يحققها في العملية التعليمية والتعلمية للتعلم اإللكتروني مجموعة من المزايا والفوائد 

 :( باآلتي2013) جامعة القدس المفتوحةو  ،(2010النعواشي )و  ،(2009إسماعيل )و  ،(2008العزيز )من عبد 

 وتبادل وجهات النظر واآلراء.راف العملية التعليمية والتعلميةزيادة إمكانية االتصال والتواصل ما بين أط ، 
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  كثر وحرية أاإلحساس بالمساواة وعالج مشكلة الخجل، فهذا النمط من التعليم والتعلم يجعل المتعلمين يتمتعون بجرأة أكبر

 أكثر مما لو كانوا في قاعات الدرس التقليدية. الموضوعاتأفكارهم ومناقشة أنفسهم و في التعبير عن 

  أوقات العمل الرسمية.سهولة الوصول إلى المعلم والتواصل معه خصوصًا خارج 

 أي مكان. ومنم في أي وقت التعل وإتاحة، ، وتوفير المناهج على مدار الوقتالمرونة في الزمان والمكان 

 ويدعم تعلمهم الذاتي.ما يشجع استقالليتهم ،أنفسهم ىد الطلبة في االعتماد عليساع ، 

 واآلجلة. الراجعة الفوريةالتغذية ، ويقدم أنواعه البنائي والذاتي والختامييوفر التقويم ب 

 أخرى مصادر التعليم من خالل االرتباطات الموجودة مع مواقع تعليمية  تنوع. 

 العالم أنحاءختلف من الجمهور والمتابعين في م أكبر عدد إلىالوصول  إمكانية.  

  والمال على المدى البعيد.، مع التوفير بالوقت اهامحتو  تعديلسهولة سرعة تطوير البرامج التعليمية اإللكترونية، و 

  :ارير والحصول على تق ،يم أداء المتعلمين وتسجيل نجاحهم وتقدمهمو تأسيس أنظمة متخصصة لتق يمكنفالقابلية للقياس

 يم والمتابعة.و خاصة بذلك تستخدم بغرض التق

لتي ( أن للتعلم اإللكتروني قدرة على توفير المناهج اإللكترونية الجيدة والفعالة، وا2003يرى سعادة والسرطاوي )و 

ال و توى، بنائها المنطقي من حيث المحو ، السيما في تأليفها وتنسيقها فنيًا، بصورة متكاملة في عناصرهاتمتاز بأنها تكون معدة 

دواته قنوات اإللكتروني على المعلم والمتعلم، بل تتعدى ذلك إلى أولياء أمور الطلبة، الذين يجدون في أتقتصر الفائدة من التعلم 

 .المدرسيةرس أبنائهم بهدف متابعة شؤون أبنائهم اللتواصل بينهم وبين مد

مصادر المعلومات المتاحة من أي مكان وفي أي زمان للمعلمين،  عظمياتتعد أدوات التعلم اإللكتروني إحدى كما 

ادر مصإلى مجتمع المحلي والعالمي، والوصول وتساعدهم بالتغلب على عزلتهم العلمية والثقافية، والبقاء على اتصال دائم بال

 (.2014 ،متنوعة من الوثائق والكتب والمجالت ومراكز البحوث في العالم )المزاهرة

( أن أدوات التعلم اإللكتروني توفر غرف حوار للطلبة والمعلمين، فيعطى فيها فرصة أكبر 2016الزين ) فيما يرى 

فال يشعرون بالحرج  ،ن من مستوى تعليم متدنّ  خاصة للطالب الذين يعانو ، واالستفساراتاألسئلة طرح و للنقاش وفهم المادة، 



 جدي حثناوي، روان نجمم                                                                           ...جاهزية معلمي المرحلة      

 

9201(/ 2العدد ) ،(5)مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث، مجلد                                                           | 110  

أو  صية من خالل حلقات النقاش الخاصةيمكن لهم نقل أفكارهم واستفساراتهم إلى المعلم بكل خصو  ألنه، أمام زمالئهم

 فالتعلم اإللكتروني يعطيه الحرية لطرح أسئلته بكل جراءة. ،المراسالت، كما بالنسبة للطالب الخجول

 التعلم اإللكترونيمعيقات 

( 2009) إسماعيلبين ، وقد معيقاتالتي تطول، إال أنه ال يخلو من البالرغم من قائمة مزايا التعلم اإللكتروني وفوائده 

 لكتروني باآلتي:م اإلالتعلتطبيق التحديات التي تواجه أبرز  (2009والبيطار )

 نترنتواإل بعض الطالب تكون لديهم قدرات ضعيفة في مجاالت استخدام الحاسوب. 

 فر لهم تعليمات واضحة.اتو تتابعة تعلمهم إلكترونيًا إذا لم من الممكن أن يتعثر الطالب في م 

  بعض اتصاالتف ،لدى كل المؤسسات التعليميةكنولوجية والتي ال تكون متوافرة بنية تحتية ت توافرلالميزانيات الالزمة 

 .منها المطلوب فر أجهزة الحاسوب، أو أن تكون قديمة ال تلبي الغرضاعدم تو  ، أونترنت تكون بطيئةاإل

 ق جديدة.ائطر وتعلم الدعم الفني و إلى التدريب  ، وحاجتهماإللكترونيبإمكانات التعلم  بعض المعلمين عدم وعي 

  وشعورهم بأنه سيزيد من أعبائهم.لدى المعلمين اإللكترونيالحواجز النفسية واالتجاهات السالبة نحو التعلم ، 

 أربع فئات هي:بلتعلم اإللكتروني ا استخدامقات يمع( 2009صنف الطوالبة والمشاعلة )فيما 

ماء قات المتعلقة بالمعلم، وتشمل: االتجاهات السلبية لبعض المعلمين نحو استخدام التعلم اإللكتروني، خاصة القديالمع  -1

 منهم، وضعف تأهيل المعلمين في استخدام التعلم اإللكتروني، وعدم وجود حوافز للمعلمين.

مور، بالبيئة المدرسية، وتشمل: رفض ما هو جديد بالنسبة لكل من المعلم والطالب والمدير وأولياء األقات المتعلقة يالمع  -2

 وعدم توافر األماكن واألجهزة التي يمكن تنفيذ التعلم اإللكتروني من خاللها في المدرسة.

الدعم الفني، وقلة  قات المتعلقة بالجوانب الفنية، وتشمل: ضعف شبكات اإلنترنت في المدارس، وضعفيالمع  -3

 المتخصصين في مجال توظيف التعلم اإللكتروني.

قة بالنظام التعليمي، وتشمل: كبر حجم العبء التدريسي للمعلم، وعدم وجود أدلة خاصة توضح كيفية قات المتعليمعال  -4

 توظيف التعلم اإللكتروني في التعليم.
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 وكفاياته دور المعلم في التعلم اإللكتروني

قدرة المعلمين على استخدام هو  التحدي الرئيس ولكنإن نجاح التعلم اإللكتروني يحتاج إلى عدد من المتطلبات، 

فعال يعتمد االستخدام ال، كما لهم، ووضع آليات دعم كافية فيها هم، وهذا يقتضي ضرورة تنمية قدراتأدواته وأنظمته وبرامجه

 (.UNESCO, 2011)ه فعهم نحو على حافز المعلمين ودوا للتعلم اإللكتروني

شخص  رونيفالمعلم في التعلم اإللكت ؛تركيباً همية وأكثر ، بل يصبح أكثر أ لغاء دور المعلمإلكتروني التعلم اإلال يعني و 

قائد ومدير من مهام ال اً مزيجلكتروني في ظل التعلم اإل مهنتهلقد أصبحت ف ،يدير العملية التعليمية باقتدار مبدع ذو كفاءة عالية

إتاحة و  ،هاعداديط العملية التعليمية وتصميمها وإ تخط جانب إلى ،ميسر لعملية التعلمالمرشد و وال لموجهالمشروع البحثي والناقد وا

علم والتكسابه مهارات البحث ، والتركيز على إلكترونية وكيفية استخدامها في التعلملى الوسائل اإلإصة للطالب للتعرف الفر 

وتفجر  ،هبلورة مواهب إلىمتنوعة تؤدي  أنشطةفي  همج، ودقرارات التربوية المتعلقة بتعلمهواتخاذ ال ،والتواصلواالتصال الذاتي 

 .(2003)الفرا،  تكامل شخصيتهو  ،وتنمي قدراته ،طاقاته

يم في التعل هدوافعهم نحو توظيفوبذلك، يلعب المعلمون دورًا مهمًا في إنجاح التعلم اإللكتروني في المدارس، وتعد 

ذا ، ولهلى رفع مستويات االستفادة من استخدامعمعلمون المتحمسون في هذا المجال يعمل الفعاماًل رئيسًا ومؤثرًا في ذلك، 

ص فر و  لهموتقديم الدعم  وتطوير قدراتهم من خالل تحفيزهم رفع كفايات المعلمين في التعلم اإللكترونييجب العمل دائمًا على 

 (.Uluyol & Sahin, 2016مستوى االستفادة من هذا االستخدام )تحسين ؛ لاالستخدام

أنها و  ،المطلوب العملمات والمهارات والقدرات الالزمة للقيام بامتالك المعلو أنها  ، منها:وللكفايات تعريفات متعددة

 وتساعده في أداء عمله داخل ،التدريس لدى المعلمتي توجه سلوك مجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات واالتجاهات ال

 .(2014)جامل،  قياسها بمعايير خاصة متفق عليها ويمكن ،الفصل وخارجه بمستوى معين من التمكن

ة بأنه محور علم في العملية التعليمية التعلمي( إلى تقرير التنمية البشرية الذي أظهر دور الم2013وقد أشار علوش )

فهي تنطوي على تغيير جوهري في أدوار المعلم  ؛لمعلم أهمية متزايدة وشأنًا أكبرتضفي السياسات على دور اف ،العمل التجديدي

مدى االستفادة في العملية التعليمية أصبح له أهمية كبيرة تتزايد يومًا بعد يوم، فإن  توظيف التعلم اإللكترونين وألالوظيفية، 

ما لم يكن هناك معلم قادر  التعلم اإللكتروني وبالتالي فإنه ال جدوى من توظيف تعتمد بالدرجة األولى على دور المعلم، امنه
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أن هناك  ( Shin, 2015)شين  أكد ، كمابالكفايات الالزمة لذلك ، ومؤهلومزاياه في التعليم وائدهفعلى استخدامه، ومؤمن ب

وأبرزها: دعم المعلمين ، هفي التعليم المدرسي ونجاح للتعلم اإللكترونينجاح توظيف المعلمين  فيعوامل مهمة تؤثر 

 .هتهم واتجاهاتهم نحو ا، وقدراتهم وكفاياتهم ورغبالستخدامه

 همامتالك افي التعلم اإللكتروني بأنه معلمي المرحلة األساسية األولىكفايات  الباحثان يعرفعلى ما سبق، بناء و 

 .في تلك المرحلة بنجاح في العملية التعليمية لتوظيف التعلم اإللكتروني مللمعلومات والمهارات والقدرات الالزمة له

 اتجاهات المعلم نحو التعلم اإللكتروني

 وأعات موضو إزاء المعارضة التحييد أو  أوما بالقبول إاالستجابة التي يبديها  أوهو الموقف الذي يتخذه الفرد  االتجاه

 ،آخرون و )شحاتة وجهات النظر  تتباين حولهاجدلية  أنهابحكم  األفرادتختلف نحوها استجابات  أو إجراءات، عادة مامواقف 

على  لتعملللفرد، تم تنظيمه على أساس المعلومات والتجارب الشخصية الة استعداد ذهني ونفسي فاالتجاه هو ح، (2003

 التنبؤ به،و ير السلوك اإلنساني االتجاهات وسيلة مناسبة لتفس تعدّ لكل المواقف التي تتعلق بهذا االستعداد، لذا توجيه استجابته 

، ومكون مااالتجاهات أنظمة ذات ثالثة مكونات: مكون عاطفي يحدد شعور الفرد حيال موضوع ( أن 2002وقد بين بدر )

  .إزاءهن سلوكي يحدد نزعة الفرد للتصرف معرفي يحدد ما يعرفه الفرد عن هذا الموضوع، ومكو 

تنظم العمليات الدافعية واالنفعالية ، و تحدد طريق السلوك وتفسرهبأنها وظائف االتجاهات  (2000حدد ملحم )و 

ه تنعكس في سلوك الفرد وأقوالفهي  ؛في المجال الذي يتفاعل معه الفردوالمعرفية حول بعض النواحي الموجودة  واإلدراكية

لور صورة تب، وبالتالي اقف في شيء من االتساق والتوحيدالقدرة على السلوك واتخاذ القرارات في المو  لهتيسر ، و ه وتفاعلهوأفعال

 عالمه المحيط.ه وبين بين هاوتوضح العالقة

هي  توظيف التعلم اإللكترونينحو  معلمي المرحلة األساسية األولى ن اتجاهاتأ يرى الباحثانما سبق،  ىوبناء عل

التعلم اإللكتروني هو أن ، خصوصًا نجاح هذا التوظيف عندها بوصفها أحد مرتكزاتمن األمور الضرورية التي يجب الوقوف 

في إمكانية تطبيقه بنجاح؛ لما يمتاز به من مزايا يمكن أن  معلمي المرحلةأحد الموضوعات التي قد تختلف وجهات نظر 

 تحد من إمكانية نجاح تطبيقه. قد ما يمكن أن يواجهه أيضًا من معيقاتيحققها فيرتقي بالعملية التعليمية، ول
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 الدراسات السابقة

تحفيز المعلمين في  فيإلى تحديد العوامل التي تؤثر ( Mirzajani et al., 2016) وآخرون  يميرزا جان سعت دراسة

ي المنهج الوصف ت الدراسة، وقد استخدماإللكترونيالتعلم ( في إيران وزيادة دافعيتهم نحو Mazandaranمنطقة مزانداران )

 فيي تؤثر التحليلي النوعي باعتماد المالحظات الميدانية والمقابالت شبه المنظمة، وقد كشفت نتائج الدراسة أن أهم العوامل الت

الت المعلومات واالتصا هي: الدعم الكافي من المديرين للمعلمين الستخدام تكنولوجيا للتعلم اإللكترونياستخدام المعلمين 

فية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومهاراتهم االتعليم، ومعرفتهم الكفي  وتوجيهاتهم لهم بخصوص توظيفها

ظر نمن وجهة  التعلم اإللكترونيباستخدامها، وتوافر الموارد الالزمة لالستخدام، كما بينت نتائج الدراسة أن أبرز معيقات 

 .لهمالمعلمين هي عدم كفاية الدعم الفني والتقني 

البحث في استعدادات المعلمين قبل الخدمة في الفلبين لتوظيف إلى ( Balajadia, 2015) باالجاديا هدفت دراسةو 

تم االعتماد على خبراتهم التي اكتسبوها خالل دراستهم المقررات  فقد، التعليمخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي واالرتباطي، مستخدمة االستبانة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالجامعية المتعلقة 

 University ofجامعة "أسامبشن" )( فردًا في معهد المعلمين ب92تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من )و لجمع المعلومات، 

the Assumption)اإليجابية نحو فوائد توظيف تكنولوجيا المعلومات  المعلمين عن اتجاهاتنتائج الدراسة  ت، وقد كشف

 التعلم اإللكتروني لتطبيقأن معارفهم وإمكاناتهم ومهاراتهم ليست كافية بينت أنهم يعتقدون عمومًا  كماواالتصاالت في التعليم، 

هو محدودية فرصهم الستخدامها خالل  ذلكعندما يصبحون على رأس عملهم كمعلمين، وقد أشاروا إلى أن السبب وراء  بفعالية

 .الجامعية استهمدراستهم، وقلة التسهيالت والموارد والمرافق المتاحة لهم لممارسة خبراتهم المكتسبة خالل در 

اتجاهات المجتمع التعليمي بمنطقة تبوك نحو تطبيق التعلم  لىإالتعرف  إلى( 2014دراسة الحميري )هدفت و 

اإللكتروني في ضوء بعض المتغيرات، ولتحقيق ذلك طبق الباحث مقياس اتجاه المجتمع التعليمي نحو تطبيق التعلم اإللكتروني 

جامعة في عضاء هيئة التدريس وأ  ه،ومعلماتعلى عينة عشوائية شملت طلبة التعليم العالي والتعليم العام ومعلمي التعليم العام 

( فردًا. وكشفت النتائج أن اتجاهات كل مكونات المجتمع التعليمي بمنطقة تبوك نحو 13025تبوك، وبلغ حجم العينة الكلي )
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مرحلة تطبيق التعلم اإللكتروني إيجابية وعالية، وأنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا في اتجاهات المعلمين والمعلمات تعزى للنوع وال

 التعليمية التي يعملون بها.

عن المعيقات التي يواجهها معلمو المدارس  الكشفإلى ( Goktas et al., 2013) وآخرون جوكتاس  هدفت دراسةو 

عليها من  االبتدائية التركية في دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم، وتحديد عوامل تمكينية مقترحة كفيلة للتغلب

 (52لمًا من )( مع1373طبقت الدراسة على عينة تكونت من )و ، ستبانةاالوجهة نظرهم، وقد استخدم المنهج الوصفي باعتماد 

قلة توافر  لمعيقات من وجهة نظر المعلمين هينتائج الدراسة أن أهم ا وبينت( مقاطعة في تركيا، 39مدرسة موزعة في )

أن أهم و  ندرة التدريب أثناء الخدمة، ومحدودية الدعم الفني،جانب األجهزة والبرمجيات المناسبة، والقيود على استخدامها، إلى 

دريب ن هي تخصيص المزيد من الميزانية لهذا المجال، وتوفير الدعم للمعلمين، وتقديم تاقترحها المعلمو  امل التمكين التيعو 

 .مجالال هذا في ئهاأثنافي عالي الجودة للمعلمين قبل الخدمة و 

 كفايات التعلم اإللكتروني لدى معلمي اللغة العربية في لىإالتعرف إلى  (2012القضاة وحمادنة )هدفت دراسة كما 

( معلمًا 94المرحلة الثانوية في محافظة المفرق من وجهة نظرهم في ضوء بعض المتغيرات، وقد تكونت عينة الدراسة من )

أن  نتائج الدراسة وقد أظهرت ،( فقرة موزعة على سبعة مجاالت96ومعلمًة، وقد طور الباحثان أداة الدراسة التي تكونت من )

في المرتبة  هوتصميممجال الكفايات الشخصية قد نالت أعلى متوسط حسابي، بينما جاءت كفايات تخطيط التعلم اإللكتروني 

ير تعزى لمتغ ،في كفايات التعلم اإللكتروني لدى عينة الدراسةاألخيرة. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا 

 العلمي والخبرة.الجنس والمؤهل 

إلى تقصي مدى وعي المعلمين بمفهوم التعلم اإللكتروني، وواقع  (2012دراسة العساف والصرايرة )هدفت فيما 

ريقة ، تم اختيارهم بالط( معلمًا ومعلمةً 350الدراسة من )في التدريس في مديرية عمان الثانية، وتكونت عينة  لهاستخدامهم 

جود و نتائج الدراسة إلى لدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة لجمع البيانات، وتوصلت واعتمدت االعشوائية البسيطة، 

هم وجود درجة متوسطة في استخدام، كما أشارت إلى بمفهوم التعلم اإللكترونيمتوسطة من الوعي لدى المعلمين درجة فوق ال

وكذلك وجود ، الذكور مصلحةلو وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط وعي المعلمين بموضوع التعلم اإللكتروني له، مع 

 .اإلناث مصلحةلو لتعلم اإللكتروني لفروق ذات داللة إحصائية في استخدام المعلمين 
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قصي اتجاهات معلمي الرياضيات في المرحلة المتوسطة نحو استخدام التعلم ت إلى( 2012دراسة الشمري )سعت و 

وتكونت عينة ( فقرة، 31) تتضمن واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي باستخدام استبانةاإللكتروني في تدريس الرياضيات، 

وكشفت النتائج عن وجود درجة اتجاهات  ،المرحلة المتوسطة في منطقة حائل ( معلمًا من معلمي رياضيات147الدراسة من )

وجود  إلىنتائج الدراسة  أشارتمتوسطة لدى معلمي الرياضيات نحو استخدام التعلم اإللكتروني في تدريس الرياضيات، كما 

 رالدراسات العليا، ولمتغيلمصلحة المؤهل العلمي و  معلمين تعزى لمتغيرفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اتجاهات ال

 سنوات. 10سنوات إلى أقل من  5الخبرة من  مصلحةالخبرة ول

درجة استعداد المعلمين في األردن لمسايرة التحديات  لىإالتعرف  إلى( 2011دراسة حمدي والبلوي )كما هدفت 

( معلمًا 360المستقبلية المترتبة على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الميدان التربوي، وتكونت عينة الدراسة من )

 ستبانة لجمع البيانات،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االومعلمة يدّرسون في المدارس الحكومية، 

رتبة على تمكنهم من مسايرة التحديات المستقبلية المت ،بدرجة استعداد عاليةوتوصلت نتائج الدراسة إلى أن عينة الدراسة تتمتع 

ة االستعداد أن هناك فروقًا في درجو ، هم المستقبليةر تقبل أدواو ، ن التربويةا المعلومات واالتصاالت في الميادياستخدام تكنولوجي

 .حديثي الخبرة مصلحةلوالخبرة  ،الذكور مصلحةلظهرت في متغير الجنس 

 استقصاء درجة امتالك الطلبة المعلمين تخصص معلم صف ( إلى2011دراسة بني دومي وبني حمد )سعت بينما 

ستخدمت الوصفي، وا ، واعتمدت الدراسة المنهجطالبًا وطالبةً ( 140الدراسة من )، وتكونت عينة للكفايات التكنولوجية التعليمية

ت كبيرة، كان هم الكفايات التكنولوجيةوأظهرت نتائج الدراسة أن تقدير الطلبة المعلمين لدرجة امتالكع البيانات، االستبانة لجم

تعزى  تلك الكفاياتالة إحصائيًا في وتراوحت درجة الكفايات بين متوسطة وكبيرة، وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق د

 .إلى الجامعة أو الجنس

 تعقيب على الدراسات السابقة

كل دراسة ركزت على جانب محدد من جوانب جاهزية المعلمين  ، أنعرضهاالدراسات السابقة التي تم  يالحظ من

وبعضها سعى البحث في موضوع اتجاهات المعلمين نحو التعلم اإللكتروني،  إلى بعضها هدفلتوظيف التعلم اإللكتروني، ف

معيقات التعلم اإللكتروني من وجهة نظر خلص إلى تحديد  منها والبعض اآلخرفي التعلم اإللكتروني،  همكفاياتإلى الكشف عن 
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فتقرت تلك الدراسات إلى الجمع بين ، واتلك الجوانب، والقليل من تلك الدراسات جمع بين البحث في جانبين من المعلمين

الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  امتازتاألبعاد الثالثة المكونة لجاهزية المعلمين لتوظيف التعلم اإللكتروني. فيما الجوانب و 

طبيقه، والتي بأنها تجمع في هدفها البحث في موضوع اتجاهات المعلمين نحو التعلم اإللكتروني، وكفاياتهم فيه، ومعيقات ت

كما تمتاز الدراسة الحالية عن سابقاتها  تمثل األبعاد الثالثة المكونة لجاهزيتهم لتوظيف التعلم اإللكتروني كأحد مقومات نجاحه.

بتركيزها على مرحلة مهمة وحساسة من المراحل التعليمية، وهي المرحلة األساسية األولى، من خالل البحث في جاهزية معلميها 

 .فيها لتعلم اإللكترونيلتوظيف ا

 الدراسة وإجراءاتها يةمنهج

ذلفك و ، لمالءمتفه ألغفراض هفذه الدراسفة التحليلفي واالرتبفاطي؛ صففيالمنهج الو  الحالية اعتمدت الدراسةمنهج الدراسة:  -

نففابلس لتوظيففف  تربيففة مففن أجففل وصففف جاهزيففة معلمففي المرحلففة األساسففية األولففى فففي المففدارس الحكوميففة فففي مديريففة

وكففذلك تحديففد درجففة  ،م لففهمعيقففات اسففتخدامهو ، م لففههومهففارات اسففتخداممففن حيففث اتجاهففاتهم نحففوه،  ،الففتعلم اإللكترونففي

 .تحليل العالقة بينهاو  )االتجاهات، والمهارات، والمعيقات( الجاهزية مكونات تلكاالرتباط بين 

 مديريفةتكون مجتمفع الدراسفة مفن جميفع معلمفي المرحلفة األساسفية األولفى ففي المفدارس الحكوميفة ففي مجتمع الدراسة:  -

 .ومعلمةً  اً ( معلم617والبالغ عددهم ) فلسطيننابلس في  تربية

 درسففةم ةعشففر  يففة العشففوائية، وذلففك باختيففار أربففعقففام الباحثففان باختيففار عينففة الدراسففة بالطريقففة العنقودالدراسةةة:  عينةةة -

 سةعينة الدرا تكونتعشوائيًا من مناطق جغرافية متفرقة من المدارس الحكومية في مديرية تربية نابلس، بحيث  أساسية

( 1) ولوالجد%( من مجتمع الدراسة، 19.4أي بنسبة )، ( معلمًا ومعلمةً 120)معلمي تلك المدارس البالغ عددهم من 

 حسب متغيراتها:ب عينة الدراسة خصائص وضحياآلتي 
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 هامتغيرات حسب الدراسة عينة توزيع: 1جدول 

 النسبة المئوية التكرار التصنيف المتغير

 العمر

 17.5% 21 سنة 30أقل من 

 52.5% 63 سنة 40-30من 

 30.0% 36 سنة 40أكثر من 

 نترنتلخدمات شبكة اإل معدل االستخدام اليومي 

 35% 42 أقل من ساعتين

 44% 53 ساعات 4-2من 

 21% 25 ساعات 4أكثر من 

 نيلكترو عدد الدورات التدريبية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات أو التعلم اإل 

 32% 39 لم أشارك بأي دورة تدريبية

 56% 67 دورات تدريبية 3-1من 

 12% 14 فأكثر تدريبية دورات 4

 %100 120 المجموع

لسفابقة ذات والدراسفات ا النظفري  لفألدبتهمفا بعد مراجعتمثلت أداة الدراسة باستبانة قام الباحثان بإعدادها  أداة الدراسة: -

فقففرة(،  15، موزعففة فففي ثالثففة مجففاالت هففي: مجففال الكفايففات )( فقففرة40)ورتها النهائيففة مففن وتكونففت فففي صفف ،العالقففة

 فقرات(. 10فقرة(، ومجال المعيقات ) 15ومجال االتجاهات )

ي مفن المحكمفين ذوي االختصفاص والخبفرة فف أربعفةتم التحقق من صدق األداة عفن طريفق عرضفها علفى  األداة: صدق -

تخدام، بصفالحيتها لالسفوقفد أشفاروا  ،هفاوطلفب مفنهم إبفداء الفرأي حفول فقرات ،مجال تكنولوجيا التعليم والفتعلم اإللكترونفي

 .والتعديل في ضوئها باألخذ بتلك المالحظات انالباحثوقد قام مع إبداء مالحظات حول صياغة بعض الفقرات، 

الجخننا  تجننا جي  نن  منن  أ (كموندنناأ أل ننا)تخننج  ت  م ا لنن  جنن   ،جننا تخننج متا م امننا تلألدننا  لنن  ت أمنن   ثبةةات األداة: -

 :( تآلجي2)تلج وا ومجاالجها، وكان  كما في  تل ت لي ل قمت  تالخجدان 
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 ومجاالتها الدراسة ألداة الثبات معامالت: 2دول ج

 الثبات الكلي مجال المعيقات مجال االتجاهات مجال الكفايات

 معامل الثبات عدد الفقرات معامل الثبات عدد الفقرات معامل الثبات عدد الفقرات معامل الثبات عدد الفقرات

15 0.86 15 0.93 10 0.90 40 0.91 

، (0.93 -0.86) بين تراوحت (االستبانة) أداة الدراسة لمجاالت الثبات معامالت أن ابقفففففف( الس2) الجدول من يتضح

 الدراسة. بأغراض مرتفعة وتفي ثبات معامالت وهي) 0.91)لها  الكلي الثبات بلغ حين في

التكففرارات ت اسففتخدم، حيففث (SPSS)باسففتخدام برنففامج الففرزم اإلحصففائية  ة البيانففاتمعالجففتففم المعالجةةة اإلحصةةا ية:  -

واختبفار  ،واختبار التبفاين األحفادي ومعادلة كرونباخ ألفا، ،الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والمتوسطات

 .مصفوفة بيرسون لقياس معامالت االرتباطو ، (LSDالمقارنات البعدية )

 ومناقشتها الدراسة نتا ج

تففم بناؤهفا باعتمففاد مقيففاس خماسففي األبعففاد، وبهففدف  ،مجففاالتلتحقيفق أهففداف الدراسففة، تففم تطففوير اسفتبانة شففملت ثالثففة 

قمففي تفسففير النتففائج، وبنففاًء علففى توزيففع المتوسففطات والنسففب المئويففة إلففى فئففات، وتقريففب قففيم متوسففطات االسففتجابة إلففى الففوزن الر 

 ( اآلتي:3للرتب؛ للحكم على درجتها، تم اعتماد الجدول )

 متوسطات االستجابة إلى الوزن الرقمي للرتب توزيع المتوسطات إلى فئات، وتقريب قيم :3جدول 

الوزن  الرتب

 الرقمي

 قيم المتوسطات

 المقربة لها
 الدرجة النسبة المئوية

 المعيقات االتجاهات الكفايات

 مرتفعة جداً  % فأعلى90 فأكثر 4.5 5 كبيرة جداً  موافق بشدة عالية جداً 

 مرتفعة %90من أقل  -%70 4.5قل من أ -3.5 4 كبيرة موافق عالية

 متوسطة %70قل من أ -%50 3.5قل من أ -2.5 3 متوسطة محايد متوسطة

 منخفضة %50قل من أ -%30 2.5قل من أ -1.5 2 قليلة معارض ضعيفة

 منخفضة جداً  %30أقل من  1.5أقل من  1 قليلة جداً  معارض بشدة ضعيفة جداً 
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حلة ما مستوى كفايات التعلم اإللكتروني لدى معلمي المر  نصه:والذي  ،األول البحثيسؤال الب المتعلقة نتا جال -

 من وجهة نظرهم؟ مديرية تربية نابلسالمدارس الحكومية في األساسية األولى في 

رة المئويفة لكفل فقف ة والنسفبالمعياريف اتتفم اسفتخراج المتوسفطات الحسفابية واالنحرافف ،جفل اإلجابفة عفن هفذا السفؤالأمن 

 :( اآلتي يبين نتائجها4الكفايات(، والجدول )األول )مجال المن فقرات 

علمي المرحلة مكفايات التعلم اإللكتروني لدى لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقدير : 4جدول 

 مرتبة تنازليًا بحسب المتوسط الحسابي. من وجهة نظرهم مديرية تربية نابلسالمدارس الحكومية في األساسية األولى في 

 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

النسبة 

 المئوية
 الدرجة

 مرتفعة 78.0 0.93 3.90 تصفح شبكة االنترنت وتحميل ورفع الملفات فيها

 مرتفعة 77.0 3.70 3.85 المعرفة النظرية في إطار التعلم اإللكتروني

 مرتفعة 76.8 0.95 3.84 أو تويتر أو غيرها ككالفيس بو استخدام مواقع شبكات التواصل االجتماعي 

 مرتفعة 76.0 0.94 3.80 البحث من خالل محركات البحث والبحث المتقدم في شبكة االنترنت

 مرتفعة 76.0 0.94 3.80 إدارة الملفات في جهاز الحاسوب، مثل نسخ الملفات ونقلها وحذفها ...

 مرتفعة 76.0 0.99 3.77 استخدام موقع اليوتيوب بالبحث عن الفيديوهات وعرضها وتحميلها

 مرتفعة 3.75 0.85 75.0 (Windowsالمهارات األساسية للتعامل مع نظام النوافذ )

 مرتفعة 74.4 0.97 3.72 استخدام برامج المحادثة )كتابة، وصوت، وفيديو( في شبكة االنترنت

 مرتفعة 3.50 1.11 70.0 (MS-Wordاستخدام برنامج معالج النصوص )

 متوسطة 3.45 1.05 69.0 (MS-Powerpointاستخدام برنامج العروض التقديمية )

 متوسطة 68.8 1.15 3.44 استخدام البريد اإللكتروني للمراسالت وإرفاق الملفات

 متوسطة 64.6 1.09 3.23 استخدام المنتديات ومواقع الحوار في شبكة االنترنت

 متوسطة 3.22 1.15 64.4 (MS-Excelاستخدام برنامج الجداول اإللكترونية )

 متوسطة 63.0 1.13 3.15 استخدام برامج الصفوف االفتراضية على شبكة االنترنت

 متوسطة 62.4 1.11 3.12 استخدام المدونات في شبكة االنترنت

 مرتفعة 71.4 0.76 3.57 الدرجة الكلية
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 مستوى كفايات التعلم اإللكتروني لدى معلمي المرحلة األساسيةن السابق أ( 4يتضح من خالل البيانات في الجدول )

نسب فقد تراوحت ال ،والمرتفعةكانت ما بين المتوسطة  ،من وجهة نظرهم مديرية تربية نابلسالمدارس الحكومية في األولى في 

  .(%71.4) بنسبة مرتفعةكانت لها وأن الدرجة الكلية  .(%78.0)إلى  (%62.4) ما بين لهاالمئوية 

، وأن من الدرجة المتوسطةجدًا ، وإن كانت مرتفعة، إال أنها تقترب كفاياتالأن الدرجة الكلية لمستوى  انالباحث ويرى 

هناك ست فقرات من فقرات مستوى الكفايات هي بدرجة متوسطة، وهي بذلك تحتاج إلى التطوير لالرتقاء بها، خصوصًا مع 

 وتوجهاتها نحو تطبيق التعلم اإللكتروني. هاوحرصاهتمام وزارة التربية والتعليم 

، وتعد أدوات أساسية ات تتعلق بمهارات مهمة للمعلمكما يالحظ أن الفقرات التي نالت درجة متوسطة، هي فقر 

تخدام ، واستخدام برنامج الجداول اإللكترونية، واساستخدام برنامج العروض التقديمية، كاالرتقاء بها يتمألعماله، ويجب أن 

 نترنت.نتديات ومواقع الحوار في شبكة اإلالبريد اإللكتروني للمراسالت وإرفاق الملفات، واستخدام الم

م اسفتخدام بفرامج الصففوف االفتراضفية، واسفتخداأما بخصوص الفقرتين اللتفين نالتفا أقفل الفدرجات فكانفت علفى التفوالي: 

عفففدم لتفففدنى درجتيهمفففا  يعفففزوان نيارتين ففففي التعلففيم، إال أن البفففاحثنترنفففت، وبفففالرغم مففن أهميفففة هفففاتين المهفففالمففدونات ففففي شفففبكة اإل

 خالل خبرتهم الشخصية.من العملية التعليمية أو سواء في  لهمااستخدام المعلمين 

، بينمفا تختلفف (2011بنفي دومفي وبنفي حمفد )ودراسفة  (2011) والبلفوى حمفدي وتتشفابه هفذه النتيجفة مفع نتفائج دراسفة 

 .(Balajadia, 2015)ودراسة  (2012العساف والصرايرة )هذه النتيجة مع دراسة 

المدارس ي ما درجة اتجاهات معلمي المرحلة األساسية األولى ف :نصهوالذي  ،الثاني البحثيسؤال الب النتا ج المتعلقة -

 ؟اسية األولىنحو توظيف التعلم اإللكتروني في المرحلة األس مديرية تربية نابلسالحكومية في 

رة المئويفة لكفل فقف ة والنسفبالمعياريف اتتفم اسفتخراج المتوسفطات الحسفابية واالنحرافف ،جفل اإلجابفة عفن هفذا السفؤالأمن 

 ( اآلتي يبين نتائجها:5والجدول )، االتجاهات(مجال الثاني )المن فقرات 
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ى ساسية األولدرجة اتجاهات معلمي المرحلة األالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقدير ل: 5جدول 

 .حسب المتوسط الحسابيبمرتبة تنازليًا نحو توظيف التعلم اإللكتروني  مديرية تربية نابلسالمدارس الحكومية في في 

 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

النسبة 

 المئوية
 الدرجة

 مرتفعة 84.0 0.79 4.20 يحقق المتعة والتشويق في التعلم لطلبة المرحلةأن التعلم اإللكتروني أرى 

 مرتفعة 84.0 0.58 4.20 لطلبة لهم في تحسين التحصيل الدراسي يسأن التعلم اإللكتروني أعتقد 

يعزز قدرات طلبة المرحلة في مجال التكنولوجيا أن التعلم اإللكتروني أعتقد 

 ومواكبة تطوراتها
 مرتفعة 83.0 0.69 4.15

 مرتفعة 82.6 0.70 4.13 لكتروني في المرحلةإلتوظيف أشكال من التعلم ا أؤمن بنجاح

ن أنفسهم، وبينهم وبيطلبة الللتواصل بين  لقنواتيسرني توفير التعلم اإللكتروني 

 أمور الطلبةالمعلمين، وبين المعلمين أنفسهم، وبين المدرسة وأولياء 
 مرتفعة 82.0 0.73 4.10

 مرتفعة 82.0 0.73 4.10 يساعد في تطوير التعلم الذاتي لطلبة المرحلة أن التعلم اإللكتروني أعتقد 

من خالل  أنشطة متنوعة داخل الصف وخارجهيسعدني تعزيز التعليم والتعلم ب

 تطبيق أشكال من التعلم اإللكتروني
 مرتفعة 81.6 0.71 4.08

ة التقني المعلميعمل على رفع كفايات أن تطبيق التعلم اإللكتروني في المرحلة أرى 

 والتربوية
 مرتفعة 81.0 0.75 4.05

يوفر لطلبة المرحلة إمكانية الوصول إلى المادة يسرني أن التعلم اإللكتروني 

 التعليمية في أي وقت يشاء
 مرتفعة 81.0 0.75 4.05

 مرتفعة 81.0 0.80 4.05 يزيد دافعية طلبة المرحلة للتعلمأعتقد بن التعلم اإللكتروني 

فية المرحلة ومعلوماتهم المعر هم بزيادة ثقافة طلبة يسأن التعلم اإللكتروني أعتقد 

 ووعيهم العام
 مرتفعة 81.0 0.83 4.05

 يقدم التغذية الراجعة بشكل مستمر ألطراف العمليةيعجبني أن التعلم اإللكتروني 

 التعليمية
 مرتفعة 80.0 0.75 4.00

يحقق مرونة وصول طلبة المرحلة إلى المادة يسرني أن التعلم اإللكتروني 

 مكانالتعليمية من أي 
 مرتفعة 80.0 0.76 4.00
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 مرتفعة 77.2 0.83 3.86 يزيد ثقة طلبة المرحلة بأنفسهمأن التعلم اإللكتروني أتوقع 

 مرتفعة 73.0 0.88 3.65 يراعي الفروق الفردية بين طلبة المرحلةأن التعلم اإللكتروني أرى 

 مرتفعة 80.8 0.52 4.04 الدرجة الكلية

المففدارس درجفة اتجاهففات معلمففي المرحلفة األساسففية األولفى فففي ن السففابق أ( 5الجفدول )يتضفح مففن خفالل البيانففات فففي 

النسب  فقد تراوحت ؛مرتفعةكانت  ،نحو توظيف التعلم اإللكتروني في المرحلة األساسية األولى مديرية تربية نابلسالحكومية في 

  .(%80.8)مرتفعة  أيضاً  لها الدرجة الكلية وكانت، (%84.0إلى ) (%73.0) ما بين لهاالمئوية 

هففففذه االتجاهففففات اإليجابيففففة والمرتفعففففة لففففدى معلمففففي المرحلففففة األساسففففية األولففففى نحففففو توظيففففف الففففتعلم  انالباحثفففف ويعففففزو

 يالفوائففد التففاإللكترونففي فففي المرحلففة األساسففية األولففى، إلففى معففرفتهم الجيففدة بمزايففاه، وقنففاعتهم بففدوره لتحسففين العمليففة التعليميففة، و 

 ن واإلدارة المدرسية وأولياء األمور في المرحلة األساسية األولى.و يحققها للطلبة والمعلميمكن أن 

رتفعفة، مأنه بالرغم مفن أن هفذه االتجاهفات يرى الباحثان ، انطالقًا من أهمية اتجاهات المعلمين نحو التعلم اإللكترونيو 

ق الفردية يراعي الفرو أن التعلم اإللكتروني أرى  الفقرة "فيالحظ على سبيل المثال أن ، إال أنه يجب العمل على رفع درجتها أكثر

لفرديفة اأن أبفرز مزايفا الفتعلم اإللكترونفي هفو مراعفاة الففروق ى أدنفى درجفة بفين الفقفرات، علمفًا قد حصفلت علف ،"بين طلبة المرحلة

مشففاركة المعلمففين فففي ورش عمففل خاصففة خففالل مففن  االتجاهففات يمكففن رفففع درجتهففا أكثففر أن هففذه انالباحثفف يعتقففدبففين الطلبففة، و 

 .، وزيادة وعيهم به وبفوائده وأشكاله وطرق توظيفهبالتعلم اإللكتروني

الحميفري ودراسفة  ،(2012العسفاف والصفرايرة )دراسفة و  ،(2011) والبلفوى حمدي دراسة وتتشابه هذه النتيجة مع نتائج 

 (.2012الشمري )دراسة ، بينما تختلف هذه النتيجة مع (Balajadia, 2015)ودراسة  ،(2014)

لة توظيف التعلم اإللكتروني في المرح معيقاتدرجة ما  :نصهوالذي  ،البحثي الثالثالنتا ج المتعلقة بالسؤال  -

 ؟من وجهة نظر معلميها مديرية تربية نابلسالمدارس الحكومية في األساسية األولى في 

رة المئويفة لكفل فقف ة والنسفبالمعياريف اتتفم اسفتخراج المتوسفطات الحسفابية واالنحرافف ،اإلجابفة عفن هفذا السفؤالجفل أمن 

 ( اآلتي يبين نتائجها:6والجدول )المعيقات(، مجال الثالث )المن فقرات 
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ي في المرحلة توظيف التعلم اإللكترون معيقاتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة التقدير : 6جدول 

 حسب المتوسط الحسابيبمرتبة تنازليًا  من وجهة نظر معلميها مديرية نابلسالمدارس الحكومية في األساسية األولى في 

 الفقرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

النسبة 

 المئوية
 الدرجة

 مرتفعة 77.6 1.07 3.88 عدم توافر مختبرات حاسوب كافية في المدرسة

 مرتفعة 77.0 0.96 3.85 حاجة توظيف التعلم اإللكتروني إلى جهود وأوقات إضافية من المعلمين

يا عدم توافر موظف لتقديم الدعم الفني للمعلمين واإلدارة المدرسية في مجال تكنولوج

 المعلومات واالتصاالت في المدرسة
 مرتفعة 76.2 1.04 3.81

 مرتفعة 72.6 1.14 3.63 نترنتإلبخدمة جيدة لشبكة ا ويد المدرسةعدم تز 

 مرتفعة 72.4 1.10 3.62 عدم وجود خطط واستراتيجيات واضحة لتوظيف أنماط التعلم اإللكتروني في المرحلة

 مرتفعة 72.0 1.03 3.60 نترنت لدى طلبة المرحلة في منازلهمإلقلة توافر األجهزة وخدمة ا

 مرتفعة 71.6 0.99 3.58 نترنتمهارات استخدام الحاسوب وشبكة اإلضعف إلمام المعلمين ب

 مرتفعة 71.0 0.99 3.55 قلة توافر البرامج التعليمية اإللكترونية لمناهج المرحلة

 متوسطة 68.8 0.93 3.44 نترنتمهارات استخدام الحاسوب وشبكة اإلضعف إلمام طلبة المرحلة ب

 متوسطة 67.0 1.08 3.35 المدرسية بدور التعلم اإللكتروني وأهميتهتدني قناعة المعلمين واإلدارة 

 مرتفعة 72.6 0.71 3.63 الدرجة الكلية

توظيفف الفتعلم اإللكترونفي ففي المرحلفة األساسفية  معيقفاتدرجة أن  ،السابق( 6يتضح من خالل البيانات في الجدول )

حفت فقفد تراو  ؛والمرتفعفةكانفت مفا بفين المتوسفطة  ،مفن وجهفة نظفر معلميهفا مديرية تربية نفابلسالمدارس الحكومية في األولى في 

 وذلففك بداللففة النسففبة ،مرتفعففةكانففت  معيقففاتال وأن الدرجففة الكليففة لتلففك، (%77.6إلففى ) (%67.0) مففا بففين لهففاالنسففب المئويففة 

 .(%72.6المئوية التي بلغت )

مفن الدرجفة  إلى حد كبير %( هي درجة مرتفعة تقترب72.6) أن النسبة المئوية للدرجة الكلية للمعيقاتويرى الباحثان 

ب ، ولفذا يجفمعيقفات تطبيفق الفتعلم اإللكترونفي، سفتعيق نجفاح تطبيقفهمفن درجفة  ةأي ألن، ندهاإال أنه يجب الوقوف عالمتوسطة، 

يفرى الباحثفان أنفه يتوجفب علفى وزارة و ، رونفيكخطفوة أساسفية مفن خطفوات تطبيفق الفتعلم اإللكت العمل على معالجة تلفك المعيقفات
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المففدارس، وإيجففاد نظففام حففوافز ومكاففف ت لجهفففود مختبففرات حاسففوب كافيففة فففي التربيففة والتعلففيم الفلسففطينية أن تعمففل علففى تففوفير 

بخدمفة ا جميعهف، وتزويد المفدارس رسيةالمعلمين النشيطين في تفعيل التعلم اإللكتروني، وتوفير الدعم الفني للمعلمين واإلدارة المد

خطفط واسففتراتيجيات ، وإنتفاج بفرامج إلكترونيففة جيفدة مففن الناحيفة التربويفة والفنيففة للمنفاهج الدراسفية، وتطففوير نترنففتجيفدة لشفبكة اإل

، فبفالرغم نترنتاستخدام الحاسوب وشبكة اإلبمهارات رفع كفايات المعلمين جانب ، إلى واضحة لتوظيف أنماط التعلم اإللكتروني

%(، إال أن هفذه النسفبة تقتفرب مفن المتوسفطة، ولفذا 71.4من أن نتائج الدراسة أظهرت أن درجة كفايفاتهم مرتفعفة بنسفبة مئويفة )

التوظيففف، فففأي ضففعف فففي قففدرات معلمففي المرحلففة األساسففية األولففى  رفففع تلففك الكفايففات، لضففمان نجففاح هففذايجففب العمففل علففى 

كون عففاماًل مففؤثرًا فففي فشففل توظيففف الففتعلم اإللكترونففي أو عففدم نجاحففه بالصففورة المنشففودة، كففذلك سففي ،باسففتخدام الففتعلم اإللكترونففي

، فبالرغم من أن هذه الفقفرة حصفلت قناعة المعلمين واإلدارة المدرسية بدور التعلم اإللكتروني وأهميتهيجب العمل على رفع درجة 

%( وبدرجفففة 67هفففة نظفففر معلمفففي المرحلفففة األساسفففية األولفففى )علفففى أقفففل نسفففبة بفففين معيقفففات توظيفففف الفففتعلم اإللكترونفففي مفففن وج

متوسطة، إال أنها تبقفى إحفدى المعيقفات مفن وجهفة نظفرهم، فنتفائج الدراسفة أشفارت إلفى أن درجفة اتجاهفاتهم مرتفعفة بنسفبة مئويفة 

مرتفعفة جفدًا، مفن فيجب العمل على رفع تلك االتجاهفات لتكفون ضفمن درجفة ال  -ت اإلشارة سابقاً وكما تم  - %(، ولكن80.8)

 درجفففة ةأجفففل االطمئنفففان علفففى قناعفففة متكاملفففة لمعلمفففي المرحلفففة األساسفففية األولفففى بتوظيفففف الفففتعلم اإللكترونفففي، وعفففدم وجفففود أيففف

 تجاهات سالبة أو قناعات متدنية لبعض جوانب هذا التوظيف، ضمانًا لنجاحه بالشكل المنشود.ال

دراسفة معيقفات توظيفف الفتعلم اإللكترونفي، وبالخصفوص  تالتي تناولفوتتشابه هذه النتيجة مع مجمل الدراسات السابقة 

 .(Balajadia, 2015) دراسةو (، Goktas; Gedik & Baydas, 2013)دراسة و  (،2011) والبلوى حمدي 

الكفايات هل تختلف جاهزية معلمي المرحلة األساسية األولى ) :نصهوالذي  ،البحثي الرابعالنتا ج المتعلقة بالسؤال  -

ت لتوظيف التعلم اإللكتروني باختالف متغيرا مديرية تربية نابلسالمدارس الحكومية في واالتجاهات والمعيقات( في 

 ؟(اإللكترونينترنت، وعدد الدورات التدريبية المتعلقة بالتعلم شبكة اإللاالستخدام اليومي )العمر، ومعدل 

 :تبين نتائجها ( اآلتية12 – 7الجداول )و لدراسة، لاألولى  الفرضية فحصمن أجل اإلجابة عن هذا السؤال، تم 
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في  ات والمعيقات(الفروق في جاهزية معلمي المرحلة األساسية األولى )الكفايات واالتجاهنتا ج تحليل التباين األحادي لداللة : 7جدول 

 العمر لتوظيف التعلم اإللكتروني تبعًا لمتغير مديرية تربية نابلسالمدارس الحكومية في 

 مستوى الداللة قيمة)ف( متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجال

 الكفاياتمستوى 

 3.504 2 7.008 بين المجموعات
6.560 

 

*0.002 

 
 5340. 117 62.499 داخل المجموعات

 119 69.507 المجموع 

 االتجاهاتدرجة 

 0.631 2 1.263 بين المجموعات
2.370 

 

0.098 

 
 2660. 117 31.166 داخل المجموعات

 119 32.428 المجموع 

 درجة

 المعيقات

 0.224 2 0.448 بين المجموعات
0.439 

 

0.646 

 
 5110. 117 59.741 داخل المجموعات

 119 60.190 المجموع 

 (α≤0.05) دال إحصائيا عند مستوى الداللة* 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه ،( السابق7يتضح من خالل البيانات الواردة في الجدول )

(α≤0.05)  ية مديرية تربالمدارس الحكومية في في مستوى كفايات التعلم اإللكتروني لدى معلمي المرحلة األساسية األولى في

ذات  . بينما ال توجد فروق (0.05قيمة مستوى الداللة لهذا المجال )مستوى الكفايات( أصغر من )فتعزى لمتغير العمر؛  ،نابلس

درجة المعيقات لتوظيفه تعزى لمتغير في وكذلك  ،درجة اتجاهاتهم نحوهفي  (α≤0.05) داللة إحصائية عند مستوى الداللة

 (.0.05أكبر من )لداللة لهذين المجالين قيمة مستوى اف؛ العمر

، فقد تم استخدام اختبار المقارنات بحسب متغير العمر مستوى الكفايات(الفروق في المجال األول )وللكشف عن 

 :( اآلتي يوضحها8)، والجدول (LSD) البعدية
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 العمر بحسب متغيرالكفايات( مستوى لمجال األول )في الكشف عن الفروق ل (LSD)اختبار المقارنات البعدية : 8جدول 

سنة 40أكثر من  العمر  

N = 36   = 3.64 

 سنة 30أقل من 

N = 21   = 3.86 

 سنة 40-30من 

N = 63   = 3.77 

سنة 40أكثر من   - *-0.64048 *-0.46481 

 0.17566 - - سنة 30أقل من 

 (α≤0.05) دال إحصائيا عند مستوى الداللة* 

في مستوى كفايات  (α≤0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالسابق وجود فروق  (8) يتضح من الجدول

بين لك ، وذتعزى لمتغير العمر ،مديرية نابلسالمدارس الحكومية في التعلم اإللكتروني لدى معلمي المرحلة األساسية األولى في 

 .األقلعمار األ مصلحةول ،سنة( 40-30من و سنة  30)أقل من  واألعمارسنة(  40عمر )أكثر من 

ي م اإللكترونعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي المرحلة األساسية األولى للتعلويعزو الباحثان 

سسات لمؤ لإلى أن المعلمين باختالف أعمارهم لديهم معلومات ومعرفة وافية عن أهمية التعلم اإللكتروني  ،تبعًا لمتغير العمر

عمر، إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال معيقات تطبيق التعلم اإللكتروني تبعًا لمتغير ال ، فيما يعزوانالتعليمية

ذات داللة  وجود فروق  بينما يعزو الباحثانأن تلك المعيقات تتشابه بين المدارس والطلبة والمعلمين، وال عالقة لها بعمر المعلم. 

ن مع ي لمعلمي المرحلة تبعًا لمتغير العمر، إلى أن المعلمين صغار السن يتفاعلو إحصائية في مجال كفايات التعلم اإللكترون

ياتهم حأكثر بحكم مواكبتهم لتطورات تلك التكنولوجيا أثناء مراحل دراستهم الجامعية، وفي وأدواته التعلم اإللكتروني  أنماط

 اليومية، خصوصًا أن تلك التكنولوجيا هي حديثة نسبيًا. 
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( في ات والمعيقات: نتا ج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في جاهزية معلمي المرحلة األساسية األولى )الكفايات واالتجاه9جدول 

 نترنتل للتوظيف التعلم اإللكتروني تبعًا لمتغير معدل االستخدام اليومي  مديرية تربية نابلسالمدارس الحكومية في 

 مستوى الداللة قيمة)ف( متوسط المربعات درجة الحرية المربعاتمجموع  مصدر التباين المجال

 مستوى الكفايات

 8.460 2 16.920 بين المجموعات
18.823 

 

*0.000 

 
 4490. 117 52.586 داخل المجموعات

 119 69.507 المجموع 

 درجة االتجاهات

 0.184 2 0.369 بين المجموعات
0.673 

 

0.512 

 
 2740. 117 32.059 داخل المجموعات

 119 32.428 المجموع 

 درجة

 المعيقات

 0.326 2 0.652 بين المجموعات
0.641 

 

0.529 

 
 5090. 117 59.538 داخل المجموعات

 119 60.190 المجموع 

 (α≤0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أنه ،( السابق9يتضح من خالل البيانات الواردة في الجدول )

(α≤0.05) مي لمتغير معدل االستخدام اليو تعزى  ،األساسية األولى في مستوى كفايات التعلم اإللكتروني لدى معلمي المرحلة

د داللة إحصائية عن. بينما ال توجد فروق ذات (0.05أصغر من ) قيمة مستوى الداللة لهذا المجالف؛ نترنتت شبكة اإللخدما

االستخدام لمتغير معدل تعزى  ،وكذلك في درجة المعيقات لتوظيفه ،في درجة اتجاهاتهم نحوه (α≤0.05) مستوى الداللة

 (.0.05أكبر من ) الداللة لهذين المجالين قيمة مستوى ف؛ نترنتاليومي لخدمات شبكة اإل

االستخدام اليومي لخدمات شبكة معدل وللكشف عن الفروق في المجال األول )مستوى الكفايات( بحسب متغير 

 ( اآلتي يوضحها:10(، والجدول )LSD، فقد تم استخدام اختبار المقارنات البعدية )نترنتاإل
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االستخدام ( للكشف عن الفروق في المجال األول )مستوى الكفايات( بحسب متغير معدل LSD: اختبار المقارنات البعدية )10جدول 

 نترنتاليومي لخدمات شبكة اإل 

 نترنتاالستخدام اليومي لخدمات شبكة اإل معدل 
قل من ساعتينأ  

N = 42   = 3.57 

 ساعات 4-2من 

N = 53   = 3.77 

ساعات 4أكثر من   

N = 25   = 4.01 

قل من ساعتينأ  - *-0.55013 *-1.01162 

 0.46148-* - - ساعات 4-2من 

 (α≤0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة

في مستوى كفايات  (α≤0.05) ( السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة10يتضح من الجدول )

ذلك ، و نترنتستخدام اليومي لخدمات شبكة اإلمعدل االتعزى لمتغير  ،التعلم اإللكتروني لدى معلمي المرحلة األساسية األولى

 .معدل االستخدام، زاد مستوى الكفايات في التعلم اإللكتروني األكثر، فكلما زاداالستخدام معدل مصلحة ل

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال اتجاهات معلمي المرحلة األساسية األولى للتعلم ويعزو الباحثان 

 ليوميانترنت، إلى أن المعلمين باختالف معدالت استخدامهم استخدامهم اليومي لخدمات شبكة اإلاإللكتروني تبعًا لمتغير معدل 

سات ة التعلم اإللكتروني والتجارب الناجحة التي خاضتها المؤسنترنت لديهم معلومات ومعرفة وافية عن أهميلخدمات شبكة اإل

كتروني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال معيقات تطبيق التعلم اإللان عزو ي، فيما لتعليمية السباقة في هذا المجالا

شابه بين نترنت، إلى أن تلك المعيقات تتاستخدامهم اليومي لخدمات شبكة اإللطلبة المرحلة األساسية األولى تبعًا لمتغير معدل 

 نترنت. استخدامهم اليومي لخدمات شبكة اإلالمدارس والطلبة والمعلمين، وال عالقة لها بمعدل 

ة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال كفايات التعلم اإللكتروني لمعلمي المرحلة األساسيبينما يعزو الباحثان 

ي نترنت، إلى أن خدمات شبكة اإلنترنت تشكل العمود األساسستخدامهم اليومي لخدمات شبكة اإلااألولى تبعًا لمتغير معدل 

التالي نترنت، زاد تمكنهم من مهارات استخدامها، وباستخدام المعلمين لخدمات شبكة اإلللتعلم اإللكتروني، وكلما زادت فترات 

 زادت كفاياتهم في التعلم اإللكتروني.
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ت( هات والمعيقا: نتا ج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في جاهزية معلمي المرحلة األساسية األولى )الكفايات واالتجا11جدول 

 ترونيالتعلم اإللكبعدد الدورات المتعلقة لتوظيف التعلم اإللكتروني تبعًا لمتغير  مديرية نابلسالمدارس الحكومية في في 

 مستوى الداللة قيمة)ف( متوسط المربعات درجة الحرية المربعاتمجموع  مصدر التباين المجال

 مستوى الكفايات

 1.961 2 3.922 بين المجموعات
3.499 

 

*0.033 

 
 5610. 117 65.584 داخل المجموعات

 119 69.507 المجموع 

 درجة االتجاهات

 0.625 2 1.250 بين المجموعات
2.345 

 

0.100 

 
 2660. 117 31.178 داخل المجموعات

 119 32.428 المجموع 

 درجة

 المعيقات

 0.360 2 0.720 بين المجموعات
0.708 

 

0.495 

 
 5080. 117 59.470 داخل المجموعات

 119 60.190 المجموع 

 (α≤0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة

 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ،( السابق11يتضح من خالل البيانات الواردة في الجدول )

(α≤0.05) ية تعزى لمتغير عدد الدورات التدريب ،في مستوى كفايات التعلم اإللكتروني لدى معلمي المرحلة األساسية األولى

ائية فروق ذات داللة إحص(. بينما ال توجد 0.05قيمة مستوى الداللة لهذا المجال أصغر من )فالتعلم اإللكتروني؛ بالمتعلقة 

 تعزى لمتغير عدد الدورات ،وكذلك في درجة المعيقات لتوظيفه ،في درجة اتجاهاتهم نحوه (α≤0.05) عند مستوى الداللة

 (.0.05قيمة مستوى الداللة لهذين المجالين أكبر من )فالتعلم اإللكتروني؛ بالمتعلقة  التدريبية

عدد الدورات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وللكشف عن الفروق في المجال األول )مستوى الكفايات( بحسب متغير 

 ( اآلتي يوضحها:12(، والجدول )LSD، فقد تم استخدام اختبار المقارنات البعدية )أو التعلم اإللكتروني
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متغير عدد الدورات ( للكشف عن الفروق في المجال األول )مستوى الكفايات( بحسب LSD: اختبار المقارنات البعدية )12جدول 

 التعلم اإللكترونيبالتدريبية المتعلقة 

 نيالتعلم اإللكترو بعدد الدورات التدريبية المتعلقة 
 دورة تدريبية ةلم أشارك بأي

N = 39   = 3.71 

دورات تدريبية 3-1ن م  

N = 67   = 3.71 

فأكثر تدريبية دورات 4  

N = 14   = 4.01 

 0.61697-* 0.16829- - دورة تدريبية ةلم أشارك بأي

بيةدورات تدري 3-1ن م  - - *-0.44869 

 (α≤0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة

في مستوى كفايات  (α≤0.05) ( السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة12يتضح من الجدول )

 عددتعزى لمتغير  ،مديرية تربية نابلسالمدارس الحكومية في التعلم اإللكتروني لدى معلمي المرحلة األساسية األولى في 

 ةشارك بأيأفأكثر( وعدد الدورات )لم  تدريبية دورات 4عدد الدورات )، وذلك بين التعلم اإللكترونيبالدورات التدريبية المتعلقة 

 فأكثر(. تدريبية دورات 4عدد الدورات ) مصلحةدورات تدريبية( ول 3-1ومن دورة تدريبية 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال اتجاهات معلمي المرحلة األساسية األولى للتعلم  انعزو الباحثيو 

لمين باختالف ، إلى أن المعالمعلومات أو التعلم اإللكترونيعدد الدورات التدريبية المتعلقة بتكنولوجيا اإللكتروني تبعًا لمتغير 

م أهمية التعل لديهم معلومات ومعرفة وافية عن ،متغير عدد الدورات التدريبية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات أو التعلم اإللكتروني

يقات روق ذات داللة إحصائية في مجال مععدم وجود ف، فيما يعزوان ودوره في تحسين العملية التعليمية والتعلميةاإللكتروني 

لمعلومات أو اعدد الدورات التدريبية المتعلقة بتكنولوجيا تطبيق التعلم اإللكتروني لطلبة المرحلة األساسية األولى تبعًا لمتغير 

ة يبية المتعلقلدورات التدر بعدد ا، إلى أن تلك المعيقات تتشابه بين المدارس والطلبة والمعلمين، وال عالقة لها التعلم اإللكتروني

علم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال كفايات الت يعزو الباحثان بينما. بتكنولوجيا المعلومات أو التعلم اإللكتروني

أن ، إلى نيعدد الدورات التدريبية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات أو التعلم اإللكترو اإللكتروني لمعلمي المرحلة تبعًا لمتغير 

 الهدف من تلك الدورات التدريبية هي رفع كفايات المعلمين في التعلم اإللكتروني، وكلما زادت فرص تدربهم من خالل تلك

رتفع اتحسنت مهاراتهم في استخدامها، وبالتالي المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو التعلم اإللكتروني،  الدورات

 مستوى كفاياتهم فيها.



 جدي حثناوي، روان نجمم                                                                           ...جاهزية معلمي المرحلة      

 

9201(/ 2العدد ) ،(5)مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث، مجلد                                                           | 131  

عيقات ما عالقة مستوى كفايات التعلم اإللكتروني ودرجة م والذي نصه: ،السؤال البحثي الخامسالمتعلقة بنتا ج ال -

 هباتجاهاتهم نحو توظيف مديرية تربية نابلسالمدارس الحكومية في توظيفه لدى معلمي المرحلة األساسية األولى في 

 في المرحلة األساسية األولى؟

 :يبينان نتائجها( 14و 13ن )الجدوالو لدراسة، ل الفرضية الثانيةمن أجل اإلجابة عن هذا السؤال، تم فحص 

مي لدى معل كفايات التعلم اإللكتروني مستوى لداللة العالقة بين  (Pearson Correlation Matrix) مصفوفة بيرسون : 13جدول 

 توظيف التعلم اإللكتروني في المرحلة األساسية األولى اتجاهاتهم نحودرجة و  المرحلة األساسية األولى

 اتجاهات المعلمين نحو توظيف التعلم اإللكتروني في المرحلة األساسية األولىدرجة  المجال

مستوى كفايات التعلم اإللكتروني لدى 

 معلمي المرحلة األساسية األولى

 0.293** معامل االرتباط

 0.001 مستوى الداللة

 (α≤0.01) إحصائيا عند مستوى الداللة* دال 

 اللففففةتوى الدفففففففففففففففففففداللففففة إحصففففائية عنففففد مس ذات موجبففففة )طرديففففة( ( السففففففففففابق وجففففود عالقففففة13) الجففففدوليتضففففح مففففن 

(α≤0.01)  م نحففو توظيفف الففتعل هماتجاهفاتدرجفة بفين مسفتوى كفايففات الفتعلم اإللكترونففي لفدى معلمفي المرحلففة األساسفية األولففى و

 وجففود عالقففة موجبففة، وتبففين هففذه النتيجففة (0.01مففة مسففتوى الداللففة أصففغر مففن )قيف؛ اإللكترونففي فففي المرحلففة األساسففية األولففى

م نحفو )طردية( ذات داللة إحصائية بين مستوى كفايات التعلم اإللكتروني لدى معلمي المرحلة األساسية األولفى ودرجفة اتجاهفاته

ي المرحلفة ؛ أي أنه كلما ارتفع مستوى كفايات التعلم اإللكتروني لدى معلماإللكتروني في المرحلة األساسية األولىتوظيف التعلم 

 األساسية األولى، زادت درجة اتجاهاتهم اإليجابية نحو توظيف التعلم اإللكتروني في المرحلة األساسية األولى.

كفايات التعلم من الذين لديهم مستوى مرتفع  ،األولىهذه النتيجة إلى أن معلمي المرحلة األساسية  ويعزو الباحثان

اإللكتروني، يكون لديهم تمكن أكثر من استخدام أدوات التعلم اإللكتروني، وبالتالي أريحية للتعامل معه، كما تكون لديهم معرفة 

أن العمل  يرى الباحثانوعليه،  ،كفايات التعلم اإللكترونيمن ى أقل لديهم مستو أعمق بفوائده ومزاياه، مقارنة بالمعلمين الذين 

على رفع مستوى كفايات معلمي المرحلة األساسية األولى في التعلم اإللكتروني من شأنه رفع درجة اتجاهاتهم نحو توظيفه في 

%(، 71.4لمين كانت مرتفعة تقترب من المتوسطة )المرحلة األساسية األولى، وقد بينت النتائج السابقة أن درجة كفايات المع

%(، فإذا ما 80.8وأننا بحاجة إلى رفع مستواها، في حين بينت النتائج السابقة أيضًا أن درجة االتجاهات كانت مرتفعة )
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ستوى تجاهات إلى منستطيع الوصول بدرجة اال فإننا استطعنا رفع درجة كفايات المعلمين إلى مستوى أعلى مما هو عليه،

هم في تحقيق جاهزية أكبر لدى المعلمين لتطبيق التعلم اإللكتروني بفعالية إلى درجة المرتفع جدًا، مما سيس صلتأعلى، إلى أن 

 أكبر.

ي درجة معيقات توظيف التعلم اإللكتروني ف( لداللة العالقة بين Pearson Correlation Matrix: مصفوفة بيرسون )14جدول 

 األولى من وجهة نظر معلميها ودرجة اتجاهاتهم نحو هذا التوظيفالمرحلة األساسية 

 ولىدرجة اتجاهات المعلمين نحو توظيف التعلم اإللكتروني في المرحلة األساسية األ  المجال

درجة معيقات توظيف التعلم اإللكتروني في 

 المرحلة األساسية األولى من وجهة نظر معلميها

0.226** معامل االرتباط -  

 0.003 مستوى الداللة

 (α≤0.01) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة

 داللففففةذات داللففففة إحصففففائية عنففففد مسفففففففففففففففففففتوى ال سففففالبة )عكسففففية( ( السففففففففففابق وجففففود عالقففففة14يتضففففح مففففن الجففففدول )

(α≤0.01)  هم نظر معلميها ودرجة اتجاهفاتدرجة معيقات توظيف التعلم اإللكتروني في المرحلة األساسية األولى من وجهة بين

وجففود عالقففة سففالبة )عكسففية( ذات داللففة وتبففين هففذه النتيجففة  (.0.01قيمففة مسففتوى الداللففة أصففغر مففن )ف؛ نحففو هففذا التوظيففف

م إحصائية بين درجفة معيقفات توظيفف الفتعلم اإللكترونفي ففي المرحلفة األساسفية األولفى مفن وجهفة نظفر معلميهفا ودرجفة اتجاهفاته

وظيففف؛ أي أنففه كلمففا زادت درجففة معيقففات توظيففف الففتعلم اإللكترونففي فففي المرحلففة األساسففية األولففى مففن وجهففة نظففر نحففو هففذا الت

 معلميها، قلت درجة اتجاهاتهم اإليجابية نحو هذا التوظيف.

هذه النتيجة إلى أن وجود معيقات التعلم اإللكتروني وبدرجات مرتفعة، سيخفض قناعات المعلمين  ويعزو الباحثان

يرى وعليه،  ،ي سيخفض اتجاهاتهم نحو تطبيقهبإمكانية نجاح تطبيق التعلم اإللكتروني في المرحلة األساسية األولى، وبالتال

روني في رفع درجة اتجاهات المعلمين نحو تطبيق التعلم اإللكتسي ،أن العمل على الحد من تلك المعيقات وعالجها الباحثان

%(، وأننا 72.6فقد بينت النتائج السابقة أن درجة المعيقات كانت مرتفعة تقترب من المتوسطة ) ،المرحلة األساسية األولى

جاهات إلى المرتفعة جدًا، بحاجة إلى تذليلها ومعالجتها، وأن هذه الدرجة من المعيقات هي التي حدت من أن تصل درجة االت

تجاهات إلى مستوى أعلى، فإذا ما استطعنا خفض درجة المعيقات إلى مستوى أدنى مما هو عليه، نستطيع الوصول بدرجة اال

 هم في تحقيق جاهزية أكبر لدى المعلمين لتطبيق التعلم اإللكتروني بفعالية أكبر.إلى درجة المرتفع جدًا، مما سيس صلتإلى أن 
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 التوصيات

الخاصفففة  أواًل: تفففدعيم الخطفففط والمقفففررات الدراسفففية الجامعيفففة لبفففرامج كليفففات العلفففوم التربويفففة والتأهيفففل التربفففوي بالجوانفففب العمليفففة

 لرفع مستوى تأهيل المعلمين قبل الخدمة في هذا المجال. ،بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعلم اإللكتروني

أجففل  ومففن ،ر كفايففاتهم فففي الففتعلم اإللكترونففيريبيففة لمعلمففي المرحلففة األساسففية األولففى مففن أجففل تطففوي: تكثيففف الففدورات التدثانيففاً 

ج بفرامتلفك ال، ففيمكن تصفميم لتناسفب الظفروف الخاصفة للمعلمفين مفن حيفث الوقفت والمكفان التدريبية المرونة لتك الدوراتتحقيق 

 .وإتاحتها لهم ضمن برنامج زمني ومنهجي منظم، على شبكة اإلنترنت ورفعها ،اً تدريبية إلكترونيال

وب كافيفة مختبفرات حاسف تفوفير : معالجة معيقات تطبيق التعلم اإللكتروني في المرحلة األساسية األولى، وتذليلها من خفالل:ثالثاً 

 ويففد المدرسففةتز و ، افية فففي توظيففف الففتعلم اإللكترونففيوضففع نظففام حففوافز للمعلمففين مقابففل جهففودهم وأوقففاتهم اإلضفف، و فففي المدرسففة

وضفففع خطفففط واسفففتراتيجيات واضفففحة لتوظيفففف أنمفففاط الفففتعلم اإللكترونفففي ففففي المرحلفففة األساسفففية ، و نترنفففتبخدمفففة جيفففدة لشفففبكة اإل

 األولى، وتطوير البرامج التعليمية اإللكترونية الفاعلة لمناهجها الدراسية.

احل وني في المرحلة األساسية األولى، خصوصًا في المر : االعتماد على المعلمين صغار السن في تطبيق التعلم اإللكتر رابعاً 

 األولى من تطبيقه.

سية األولى، توفير التسهيالت واألدوات والبرامج وخدمة اإلنترنت لمعلمي المرحلة األسافي وزارة التربية والتعليم  إسهام :خامساً 

 التعلم اإللكتروني.لتحفيزهم على التفاعل أكثر مع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأدوات 

أخفرى،  اً وأطرافف اً أبعفادو  مراحفل تعليميفة مختلففة، تتنفاولل ؛توظيفف الفتعلم اإللكترونفيالجاهزيفة ل: إجراء دراسات أخفرى حفول سادساً 

 ...كالطلبة ومدراء المدارس وأولياء األمور

 المراجعالمصادر و 
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Abstract 

This study aimed at exploring the degree of teachers’ readiness in the Lower Basic Grade of governmental 

schools in Nablus Directorate of Education for employing e-learning through investigating their attitudes towards e-

learning, level of their competencies in addition to the degree of obstacles facing the teachers in applying e-learning. 

Moreover, the study aimed at exploring the effect of some variables on teacher’s readiness. The descriptive 

correlational approach was used to achieve the study objectives. The population of the study consisted of all 

teachers at the Lower Basic Grade in Nablus Directorate of education in the Palestinian governmental schools (617 

males and females), while the random clustered sample consisted of 120 male and female teachers. A 40-item 

questionnaire was used to collect data after verifying its validity and reliability. The questionnaire covered three 

major domains: competences, attitudes and obstacles. The results revealed that the total degree of the three domains 

(competences, attitudes and obstacles) was high. There were no statistically significant differences in terms of 

teachers’ attitudes and obstacles that can be attributed to age, daily use of internet, and the number of training 

sessions on ICT taken by the teachers, whereas there were statistically significant differences in terms of the 

competences that can be attributed to the aforementioned variables. Furthermore, there was a (positive) direct 

statistically significant relationship between the degree of teachers’ competences of using e-learning and the degree 

of their attitudes towards using e-learning at this stage. Nevertheless, there was a statistically significant inverse 

relationship between the degree of obstacles facing teachers in using e-learning and their attitudes towards this use. 

In light of the given results, a number of recommendations and suggestions were offered. 

Keywords: Lower Basic Stage, e-learning, Readiness, Competencies, attitudes, obstacles. 

 


