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الملخص
بدأت وزارات التربية والتعليم في مختلف البلدان في تركيز اهتمامها على التعلم اإللكتروني ،ووضع الخطط والمبادرات الهادفة إلى
استخدام التكنولوجيا في التدريس ،وتزويد المدارس بمختبرات الكمبيوتر وربطها باإلنترنت ،وتدريب المعلمين في مجال اإلعالم
التكنولوجيا في الفصول الدراسية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة وفي ذلك الضوء ،جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على مفهوم التعليم
اإللكتروني ،التعرف على أهمية التعليم اإللكتروني لدي طالب الصفوف الثالثة األولي ،باإلضافة الى التعرف على أثر التدريس باستخدام
التعليم اإللكتروني في التحصيل الدراسي للطالب ،كما تساهم الدراسة في تطوير التعليم اإللكتروني تتمثل اهمية هذه الدراسة في أنها
تهدف إلى تحديد العوائق التي تحول دون استخدام برنامج التعلم اإللكتروني الذي طورته وزارة التعليم ،وأنه من الجدير إجراء مثل هذه
الدراسة نظراً الى التكاليف العالية التي ينطوي عليها التخطيط لهذا البرنامج مثل توفير الموارد المالية المطلوبة والموارد البشرية المؤهلة
وجاءت هذه الدراسة لعرض مفهوم التعليم االلكتروني وتوضيح مراحل اعداده وأهدافه وبيان مدى النفع الناتج منه باإلضافة الى عرض
انواع االتجاهات الحالية نحو التعليم االلكتروني وتوضيح كيفية قياس تلك االتجاهات
الكلمات المفتاحية :مبادرات التعليم االلكتروني ،التعليم االلكتروني ،التكنولوجيا ،الصفوف األولية ،التحصيل الدراسي ،اتجاهات التعليم،
عوائق التعليم االلكتروني ،األردن
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The effect of teaching using e learning among students of the first three grades

Abstract
Ministries of Education in various countries have begun focusing their attention on e-learning,
developing plans and initiatives aimed at using technology in teaching, providing schools with computer
labs and connecting them to the Internet, and training teachers in the field of media. Technology in the
classroom to achieve the best possible results. In that light, this study came with the aim of getting
acquainted with the concept of e-learning, identifying the importance of e-learning among students of
the first three grades, in addition to identifying the effect of teaching using e-learning in the academic
achievement of students, and the study also contributes to developing e-learning. The importance of this
study is that it aims to identify the obstacles that prevent the use of the e-learning program developed by
the Ministry of Education, and that it is worth conducting such a study in view of the high costs involved
in planning for this program such as providing the required financial resources and qualified human
resources. This study came to present the concept of e learning, clarify the stages of its preparation and
objectives, and indicate the extent of benefit resulting from it. In addition to showing the types of current
trends towards e learning and clarifying how to measure those trends.

Key words: e-learning initiatives, e-learning, technology, elementary grades, academic achievement,
education trends, e-learning barriers, Jordan.
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المقدمة:
يشههههد ههههذا العصهههر تغيهههرات سهههريعة فهههي عصهههر التكنولوجيههها واالنفجهههار التقنهههي والمعرفهههي والثقهههافي ،فأصهههبحت
الحاجهههة ملحهههة إلهههى اسهههتراتيجيات جديهههدة توجهههه مسهههار التعلهههيم فهههي العصهههر الحهههدي

لمواكبهههة التقهههدم العلمهههي

والتكنولههوجي ،وسههرعة التغيههر التههي يشهههدها العههالم المعاصههر والتههي تههؤثر فههي التعلههيم وتفههرض أعبههاء ومتطلبههات
سههواء علههى مسههتوى األفههراد ،لتنميههة أنفسهههم فههي التحصههيل ،واكتسههاب المهههارات التههي ترفههع مههن قههدراتهم ،أو علههى
مسههتوى الدولههة فههي نشههر مظلههة التعلههيم كحههق مههن حقههو

االنسههان فههي الههتعلم والمعرفههة ،ممهها يسهههم فههي جهههود التنميههة

القومية المستدامة (الطباخ والهادي)5002 ،
ومههع ظهههور الثههورة التكنولوجيههة فههي تقنيههة المعلومههات والتههي جعلههت مههن العههالم قريههة صههغيرة زادت الحاجههة إلههى
تبههادل الخبههرات مههع اآلخههرين ،وحاجههة الطالههب إلههى بيئههات غنيههة متعههددة المصههادر للبح ه

والتطههوير الههذاتي فظهههر

مفهههوم التعلههيم اإللكترونههي ،والههذي هههو أسههلوب مههن أسههاليب التعلههيم فههي إيصههال المعلومههة للمههتعلم ،يعتمههد علههى
التقنيات الحديثة للحاسب والشبكة العالمية ووسائطهم المتعددة.
ولهههذه األهميههة تعههددت وتنوعههت أسههاليب وطههر

التههدريس ،بههل وتطههورت هههذه الطههر

السههتخدام اسههتراتيجيات

تههدريس فاعلههة وحديثههة ،واالهتمههام بتعلههيم الههتعلم بههدال مههن االقتصههار علههى تعلههيم المعلومههات ،فهههدفت لتقههديم الههتعلم
بطريقههة الممارسههة ،لجههذب انتبههاه الطالههب عههن طريههق إشههراكه فههي العمليههة التعليميههة بههدالً مههن اقتصههار دوره علههى
المشاهدة
وتعههددت طههر

التههدريس حسههب تعههدد المههدارس والنظريههات ،حي ه

أن هنهها

أنواع ها ً مههن طههر وأسههاليب التههدريس

الحديثهههة التهههي انبثقهههت عهههن نظريهههات التعلهههيم ،ويقسهههم البهههاحثون والتربويهههون طهههر التهههدريس إلهههى قسهههمين :الطهههر
القائمهههة علهههى أسهههاس المعلهههم ومهههن بينهههها المحاضهههرة واإللقهههاء والقصهههة واألسهههئلة ،وطهههر

التهههدريس القائمهههة علهههى

أسهههاس نشهههاط المهههتعلم كالتعيينهههات والمشهههروعات والمشهههكالت والوحهههدات واالستقصهههاء والتعلهههيم المبهههرمج والهههتعلم
اإللكتروني وغيرها (الطوالبة)5002 ،
ويعتبههههههر التعلههههههيم اإللكترونههههههي أحههههههد إفههههههرازات التقههههههدم التكنولههههههوجي التههههههي يمكنههههههها أن تسههههههاهم فههههههي إثههههههراء عمليتههههههي التعلههههههيم
والهههههتعلم وخاصهههههة فهههههي ظهههههل مههههها نواجهههههه اآلن مهههههن زيهههههادة الطلهههههب علهههههي التعلهههههيم ،والزيهههههادة المسهههههتمرة فهههههي إعهههههداد الطهههههالب
والحاجهههههة إلهههههي إتاحهههههة فهههههرل إضهههههافية للتعلهههههيم ،والرغبهههههة فهههههي ز يهههههادة دافعيهههههة الطهههههالب وحهههههثهم علهههههي اكتسهههههاب وتوظيهههههف
المعرفههههههة العلميههههههة بأنفسهههههههم وجعههههههل المههههههتعلم محههههههو العمليههههههة التعليميههههههة وإعههههههادة تشههههههكيل مراكههههههز مصههههههادر الههههههتعلم والمعرفههههههة
وظهههههههور صههههههيل جديههههههدة للههههههتعلم مثههههههل معلههههههم عههههههن بعههههههد ،ومههههههتعلم عههههههن بعههههههد ،وكتههههههاب إلكترونههههههي ،وامتحههههههان إلكترونههههههي،
والتواصل اإللكتروني ،والصف اإللكتروني (الجمالن)5005،
ويهههدف الههتعلم اإللكترونههي إلههى تحقيههق مجموعههة مههن األهههداف التربويههة تتضههمن تسههجيل الطلبههة ،وإدارة الصههفوف
اإللكترونية والتقديم والتقويم المستمر للعملية التعلمية،

3

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالث عشر | تأريخ اإلصدار0202-5-5 :م
ISSN: 2706-6495
وتههوفير بيئههة تفاعليههة غنيههة ومتعههددة المصههادر تخههدم العمليههة التعلميههة بمحاورههها كافههة ،وتطههوير دور المههدرس فههي
العمليههههة

التعلميههههة

مههههن

خههههالل

العمليههههة

مواكبههههة التطههههورات

والتكنولوجيههههة

المسههههتمرة

والمتالحقههههة (سههههالم

وعادل)5002،
كمهها أنههه يوجههد عههدداً مههن المميههزات التههي تميههز الههتعلم اإللكترونههي عههن غيههره مههن األنههواع منههها :أنههه يههوفر الههتعلم فههي
أي وقههت وفههي أي مكههان ،ويسههاعد الطلبههة فههي االعتمههاد علههى أنفسهههم

ممهها يشههجع علههى اسههتقالليتهم ،ويعطههيهم

الحريهههة والجهههرأة فهههي التعبيهههر عهههن أنفسههههم مقارنهههةً بهههالتعليم التقليهههدي ،ويحصهههل الطالهههب علهههى التغذيهههة الراجعهههة
الفوريهههة حيههه

تتهههوافر عمليهههة التقهههويم البنهههائي الهههذاتي والتقهههويم الختهههامي ،وتتنهههوع مصهههادر الهههتعلم مهههن خهههالل

االرتباطات الموجودة مع مواقع تعليمية أخرى (عبد العزيز )5002،
وقههد جههاء هههذا النظههام فههي البدايههة لههدعم الههتعلم اإللكترونههي فههي المراحههل الدراسههية األولههي ،علههى أن يتوسههع ليشههمل
التعلههيم العهههالي ،اعتمهههاد ههههذا النظهههام فهههي وزارة التربيهههة والتعلهههيم لتطبيهههق نظهههام الهههتعلم اإللكترونههي فيهههها ،ويسهههعى
اعتمههاد هههذا النظههام إلههى تحقيههق عههدد مههن األهههداف منههها :تزويههد كافههة طههالب المههدارس والمعلمههين ومههديري األنظمههة
التعليميههة بالمعلومههات التههي تلبههي احتياجههاتهم ،وتههوفير التعلههيم ألي فههرد فههي أي مكههان وزمههان مههن خههالل أي جهههاز
حاسهههوب ،والمسهههاعدة فهههي سهههد الفجهههوة الرقميهههة بهههين التكنولوجيههها الحديثهههة ودمجهههها بالمنهههها

الدراسهههي ،وتزويهههد

المعلمهههين بالوسهههائل التهههي تسهههاعدهم علهههى إيصهههال األفكهههار لطالبههههم ،وتفصهههيل المهههواد الدراسهههية بنههها ًء علهههى
االحتياجات الفردية لكل طالب للحصول على أداء أفضل( .أبو يوسف)5002 ،

مشكلة الدراسة:
بهههدأت وزارات التربيههههة والتعلههههيم فههههي مختلهههف الههههبالد بتركيههههز

االهتمههههام

علهههى

الههههتعلم

اإللكترونههههي ،ووضههههع

الخطههههط

والبههرامج التههي تهههدف إلههى اسههتخدام التكنولوجيهها فههي التههدريس ،وتزويههد المههدارس بمختبههرات الحاسههوب وربطههها
بشهههبكة االنترنهههت ،وتأهيهههل المعلمهههين فهههي مجهههال توظيهههف تكنولوجيههها المعلومهههات داخهههل الغهههرف الصهههفية
أفضههل النتههائج الممكنههة ،ومههن خههالل عههرض الدراسههات السههابقة والبحههو

التههي بينههت أن هنهها

لتحقيهههق

صههعوبات وتحههديات

في استخدام منظومة التعلم االلكتروني
لههذلك معظههم هههذه التجههارب لههم تحقههق أهههدافها لحههد اآلن ،ومههاتزال األسههاليب التقليديههة فههي التعلههيم هههي السههائدة فههي
عمهههوم الجامعهههات ،فضهههال عهههن ان الكثيهههر مهههن األجههههزة والمختبهههرات التهههي تهههم تجهيزهههها ألغهههراض التعلهههيم
االلكترونههي ،اسههتهلكت قبههل ان يههتم اسههتثمارها بشههكل حقيقههي .او اسههتخدمت لألغههراض أخههري .منههها فههي أحسههن
األحههوال تقههديم خههدمات االنترنههت ،او مختبههرات لتعلههيم الحاسههوب ،وفههي أحههوال أخههرى تسههتخدم ألغههراض طباعههة
الكتب الرسمية واألسئلة االمتحانية ،او قاعات للمحاضرات.
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أسئلة الدراسة:
 ما هو مفهوم التعليم االلكتروني؟ واهم مميزاته ومعوقاته؟
 مههها درجهههة معوقهههات اسهههتخدام منظومهههة الهههتعلم اإللكترونهههي مهههن وجههههة نظهههر معلمهههين الصهههفوف الهههثال
األولي؟
 مهههها

أثههههر

التههههدريس

باسههههتخدام

الفصههههول

اإللكترونيههههة

بالصههههور

الههههثال (تفههههاعلي-تعههههاوني-تكههههاملي) علههههى

التحصيل الدراسي لدي الصفوف الثال األولي؟
 ما هي أهم المعوقات التي قد تواجه التعليم االلكتروني؟

أهداف الدراسة:
تكمن أهداف هذه الدراسة في النقاط اآلتية:
 التعرف على مفهوم التعليم اإللكتروني
 التعرف على أهمية التعليم اإللكتروني لدي طالب الصفوف الثالثة األولي
 التعرف على أثر التدريس باستخدام التعليم اإللكتروني في التحصيل الدراسي للطالب
 تساهم الدراسة في تطوير التعليم اإللكتروني

أهمية الدراسة:
تتمثههل أهميههة هههذه الدراسههة بأنههها تحههاول التعههرف علههى معوقههات اسههتخدام منظومههة الههتعلم اإللكترونههي التههي أنشههأتها
وزارة التربيهههة والتعلهههيم ،وأن الكلفهههة التهههي تتطلبهههها إعهههداد ههههذه المنظومهههة مهههن تهههوفير المهههوارد الماليهههة الالزمهههة
والمصادر البشرية المؤهلة المدربة جديرة بإجراء مثل هذه الدراسة
كمهها تههزداد أهميههة هههذه الدراسههة فههي أنههها تقههدم تغذيههة راجعههة ألصههحاب القههرار فههي وزارة التربيههة والتعلههيم كونههها
تسههعى للكشههف عههن المعيقههات والمشههكالت التههي تحههد مههن اسههتخدام هههذه المنظومههة ،مههن خههالل الوقههوف علههى جوانههب
القهههوة وتعزيزهههها ،وتشهههخي

جوانهههب الضهههعف والعمهههل علهههى الهههتخل

منهههها وعالجهههها لالرتقهههاء بالمسهههتوى

المطلوب للعملية التعليمية التعلمية.

مصطلحات الدراسة:
الههتعلم اإللكترونههي :هههي نظههام حاسههوبي معتمههد مههن قبههل وزارة التربيههة والتعلههيم لتطبيههق نظههام الههتعلم اإللكترونههي،
حيهه

تههم حوسههبة المنههاهج والمقههررات الدراسههية لمختلههف الصههفوف وتحميلههها علههى االنترنههت ،والتههي تقههدم خههدمات

تعليمية إلكترونية لمستخدميها المعلمين ،والطلبة ،واإلداريين ،وأولياء األمور( .الموسى)5005 ،
معوقههات اسههتخدام منظومههة الههتعلم اإللكترونههي :هههي العوامههل التههي تحههول دون اسههتخدام منظومههة الههتعلم اإللكترونههي
بطريقهههة فعالهههة ،ويهههؤدي وجودهههها إلهههى التهههأثير السهههلبي علهههى اسهههتخدام منظومهههة الهههتعلم اإللكترونهههي ويحهههد مهههن
استخدامها (الهرش واخرون)5002 ،
5
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الفصههول اإللكترونيههة :الفصههول الدراسههية المعتههادة والتههي يحههد

فيههها الههتعلم الههذي يلتقههي فيههه التالميههذ مههع المعلههم

وجههها ً لوجههه ويقضههون جههل دوامهههم الدراسههي فيههه وتكههون هههذه الفصههول مجهههزةً بالتقنيههات الالزمههة حسههب نههوع
الفصل اإللكتروني.

الدراسات السابقة:
 1الريفههي )  ( 2006أن معوقههات تطبيههق الههتعلم اإللكترونههي فههي الجامعههة اإلسههالمية بغههزة تتمثههل فههي :قلههة تههوافر
مختبهههرات الحاسهههوب الخاصهههة بهههالتعلم اإللكترونهههي سهههواء أكانهههت السهههتخدام الطهههالب أم ألعضهههاء الهيئهههة
التدريسههية ،ووجههود مشههكالت تتعلههق فههي تههوفر المهههارات الالزمههة لتصههميم المسههاقات ،ونشههرها علههى شههبكة
اإلنترنههت ،وعههدم اعتههراف وزارة التعلههيم العههالي بههالبرامج التههي تقههوم علههى أسههاس اسههتخدام الههتعلم اإللكترونههي،
وعههدم وضههع سياسههات خاصههة بههالتعلم اإللكترونههي ،وعههدم وجههود مكافهه ت مناسههبة لألسههاتذة الههذين يسههتخدمون
التكنولوجيهها فههي دعههم مسههاقاتهم ،وضههعف القههدرة علههى اختيههار البههرامج التههي يسههتخدم فيههها الههتعلم اإللكترونههي،
وعدم إيمان بعض األساتذة بجدوى استخدام التعلم اإللكتروني
 5دراسههة الزامههل ( ،)5002هههدفت الدراسههة إلههى تقيههيم تجربههة التعلههيم اإللكترونههي فههي كههل مههن الجامعههة العربيههة
المفتوحههة (فهههرع الريهههاض) والمؤسسهههة العامهههة للتعلهههيم الفنهههي والتهههدريس المهنهههي فهههي المملكهههة العربيهههة السهههعودية،
وذلههك مههن وجهههة نظههر الطههالب .وسههعت هههذه الدراسههة لإلجابههة عههن األسههئلة التاليههة :مهها مههدى تفاعههل الطههالب مههع
التعلههيم اإللكترونههي؟ ومهها مههدى إمكانيههة تطبيههق التعلههيم اإللكترونههي؟ ومهها مههدى قههدرة الطههالب علههى الههتعلم الههذاتي
ومههدى حههاجتهم إلههى األسههتاذ فههي التعلههيم اإللكترونههي؟ ومهها معوقههات التعلههيم اإللكترونههي؟ وقههد درسههت الفههرو
بهههين إجابهههات إفهههراد العينهههة ( )522طالبههها وطالبهههة بمراعهههاة االختالفهههات فهههي الجهههنس ،والتخصههه

 ،والخبهههرة

السهههابقة ،والعمهههر ،والمسهههتوي الدراسهههي ،وتوصهههلت النتهههائج إلهههى التقنيهههة يسهههاعد علهههى التفاعهههل مهههع طريقهههة التعلهههيم
اإللكترونههي ،كمهها أن تفاعههل الطههالب مههع التعلههيم اإللكترونههي ال يختلههف بههين الههذكور واإلنهها  ،كمهها أن اخههتالف
المسههتوى الدراسههي ال يههؤثر علههى التفاعههل مههع التعلههيم اإللكترونههي ،كمهها أن الفئههة العمريههة األكبههر تتفاعههل مههع
التعلههيم اإللكترونههي بشههكل أفضههل مههن الفئههة العمريههة األقههل .كمهها أن الطههالب المتخصصههين فههي الحاسههوب اآللههي
والطههالب غيههر المتفههرغين للدراسههة يتجههاوبون مههع إمكانيههة تطبيههق التعلههيم اإللكترونههي بشههكل أكبههر مههن غيههرهم،
باإلضههافة إلههى أن تجههاوب الطههالب الههذكور وقههدرتهم علههى الههتعلم الههذاتي ومههدى حههاجتهم إلههى األسههتاذ فههي التعلههيم
اإللكترونههي أعلههى مههن تجههاوب اإلنهها  ،كمهها أن إتقههان الطههالب للحاسههب اآللههي يسههاعد علههى الههتعلم الههذاتي ويقلههل
مههن حههاجتهم لألسههتاذ ،وبالمثههل فههإن الطههالب الغيههر متفههرغين للدراسههة أكثههر قههدرة علههى الههتعلم الههذاتي وأقههل
حاجههة لوجههود األسههتاذ مههن الطههالب المتفههرغين للدراسههة .كمهها أن الطههالب الغيههر متفههرغين للدراسههة والطههالب
األكبر سنا يؤيدون عوائق التعليم اإللكتروني بشكل أكبر من غيرهم.
 3وقهههههدم العتيبهههههي ( ) 5002دراسهههههة سهههههعت للكشهههههف عهههههن معوقهههههات الهههههتعلم اإللكترونهههههي فهههههي المملكهههههة العربيهههههة السههههههعودية
مهههههن أجهههههل الوقهههههوف عليهههههها ووضهههههع الحلهههههول المناسهههههبة لهههههها مهههههن قبهههههل المعنيهههههين ومتخهههههذي القهههههرار فهههههي وزارة التربيهههههة
والتعليم لتجاوز هذه المعيقات،
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تهههههههم توزيهههههههع أداة الدراسهههههههة علهههههههى ( )250قائهههههههداً تربويههههههها ً فهههههههي منطقهههههههة الريهههههههاض للعهههههههام ال دراسهههههههي،5002/ 5002
وأظههههههرت نتهههههائج الدراسهههههة وجهههههود العديهههههد مهههههن معوقهههههات الهههههتعلم اإللكترونهههههي ،وأن أكثهههههر المعوقهههههات الخاصهههههة بهههههالمعلم
ههههههي افتقهههههاره إلهههههى لليهههههات الهههههتعلم اإللكترونهههههي ،وكثهههههرة األ عبهههههاء المطلوبهههههة منهههههه ،وقلهههههة الحهههههوافز كمههههها بينهههههت الدراسهههههة
أن أكثههههههر المعوقههههههات الخاصههههههة بالمنههههههاهج هههههههي كثافههههههة المقههههههررات الدراسههههههية ،وعههههههدم توافههههههق المنههههههها مههههههع التطههههههور
السهههههريع فهههههي البهههههرامج أمههههها بالنسهههههبة للمعوقهههههات الفنيهههههة فقهههههد كانهههههت عهههههدم جاهزيهههههة البنيهههههة التحتيهههههة المعلوماتيهههههة ،وبالنسهههههبة
للمعوقهههههات اإل داريهههههة فكانهههههت كثهههههرة عهههههدد الطلبهههههة فهههههي الصهههههف الواحهههههد ،وقلهههههة عهههههدد أجههههههزة الحاسهههههوب فهههههي المدرسهههههة،
أمهههههها المعوقههههههات التنظيميههههههة فكانههههههت عههههههدم تههههههوافر المكههههههان المناسههههههب ،والههههههنق

فههههههي الكههههههوادر البشههههههرية وأخيههههههراً فههههههي

مجهههههال المعوقهههههات الماليهههههة فقهههههد كهههههان أكثرهههههها وضهههههوحا ً التكلفهههههة الماديهههههة المرتفعهههههة لههههههذا النهههههوع مهههههن الهههههتعلم ،وأظههههههرت
النتههههههائج وجههههههود فههههههرو ذات داللههههههة إحصههههههائية فههههههي معوقههههههات الههههههتعلم االلكترونههههههي تعههههههزى للجههههههنس ولصههههههالح اإلنهههههها ،
ووجهههههود فههههههرو دالههههههة إحصههههههائيا ً تعهههههزى لمتغيههههههر الخبههههههرة ولصههههههالح ذو الخبههههههرة األقهههههل ،كمهههههها أظهههههههرت النتههههههائج وجههههههود
فرو ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح فئتي الماجستير والدكتوراه
 2دراسهههههة غهههههالم ( ) 5002دراسهههههة ههههههدفت الهههههى التعهههههرف علهههههى واقهههههع اسهههههتخدام تقنيهههههات الهههههتعلم اإللكترونهههههي فهههههي جامعهههههة
الملهههههك عبهههههد العزيهههههز بجهههههدة مهههههن خهههههالل التعهههههرف إلهههههى واقهههههع انتشهههههار تقنيهههههات الهههههتعلم اإللكترونهههههي بالجامعهههههة ،والتعهههههرف
إلهههههههى أههههههههم المعوقهههههههات اإلداريهههههههة ،والتنظيميهههههههة التهههههههي تهههههههواج ههم فهههههههي ههههههههذا المجهههههههال ،وتقهههههههديم بعهههههههض التوصهههههههيات
واالقتراحهههههات التهههههي قهههههد تسههههههم فهههههي التغلهههههب علهههههى تلهههههك المعوقهههههات والصهههههعوبات اعتمهههههدت الدراسهههههة المهههههنهج الوصهههههفي
التحليلهههههي ،وقهههههد شهههههمل مجتمهههههع الدراسهههههة ثهههههال فئهههههات ،األولهههههى عينهههههة عشهههههوائية طبقيهههههة مهههههن أعضهههههاء هيئهههههة التهههههدريس
البهههههههالل عهههههههددهم (( )115ذكهههههههوراً وإناثههههههها ً ) ،الثانيهههههههة عينهههههههة عشهههههههوائية طبقيهههههههة مهههههههن الطهههههههالب والطالبهههههههات (االنتظهههههههام،
واالنتسههههههاب ،والدراسههههههات العليهههههها) (ذكههههههوراً وإناثههههههاً) ،والبههههههالل عههههههددهم ( ،) 1322الثالثههههههة عينههههههة مختههههههارة مههههههن أعضههههههاء
هيئههههههة التههههههدريس واإلداريههههههين والفنيههههههين المختصههههههين فههههههي مجههههههال الههههههتعلم اإللكترونههههههي وأعههههههدت الباحثههههههة اسههههههتبانة كههههههأداة
لجمههههههع المعلومههههههات ،وكانههههههت أهههههههم النتههههههائج التههههههي توصههههههلت إليههههههها الدراسههههههة هههههههي :انخفههههههاض انتشههههههار تقنيههههههات الههههههتعلم
اإللكترونهههههي بجامعههههههة الملهههههك عبههههههد العزيهههههز بجههههههدة عهههههدم تههههههوافر كهههههادر إداري مؤهههههههل للتعامهههههل مههههههع التقنيهههههات الحديثههههههة
كأحههههههد المعوقههههههات األعلههههههى تههههههأثيراً علههههههى إنجهههههها عمليههههههة تطبيههههههق الههههههتعلم اإللكترونههههههي ،وعههههههدم وجههههههود حواسههههههيب فههههههي
القاعهههههههات مرتبطهههههههة باإلنترنهههههههت ،وقلهههههههة تهههههههوافر التمويهههههههل الهههههههالزم لهههههههدعم الهههههههتعلم اإللكترونهههههههي مهههههههع جمهههههههود اللهههههههوائح
واألنظمهههههة ،وغيهههههاب األنظمهههههة واللهههههوائح المانحهههههة للهههههدرجات العلميهههههة لطهههههالب وطالبهههههات الهههههتعلم اإللكترونهههههي،

وقلهههههة

أعداد المختصين في عملية تطبيق التعلم اإللكتروني ،وصعوبة الحصول على البرامج باللغة العربية
 2الرويلههههههي ( ) 5003بدراسههههههة هههههههدفت إلههههههى اسههههههتخدام شههههههبكة االنترنههههههت ،فههههههي مراكههههههز مصههههههادر الههههههتعلم والتعلههههههيم مههههههن
وجهههههههة نظههههههر معلمههههههي وطههههههالب المرحلههههههة الثانويههههههة الحكوميههههههة فههههههي الريههههههاض ،تكونههههههت عينههههههة الدراسههههههة مههههههن  /األول
للعههههههههام الدراسههههههههي ( )52معلمهههههههها ً و( )122طالبهههههههها ً  ،وأظهههههههههرت نتههههههههائج الدراسههههههههة أن مههههههههن أبههههههههرز معوقههههههههات اسههههههههتخدام
المعلمين لإلنترنت هو كثرة الحص
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اإلطار النظري:
الفصل األول :مدخل إلى التعليم اإللكتروني.
المبح األول :مفهوم التعليم اإللكتروني
المبح الثاني :مراحل التعليم اإللكتروني
المبح الثال  :أهداف التعليم اإللكتروني
المبح الرابع :فوائد التعليم اإللكتروني
الفصل الثاني :االتجاهات نحو التعلم االلكتروني.
المبح األول :أنواع االتجاهات
المبح الثاني :قياس االتجاهات نحو التعلم االلكتروني
الفصل األول :مدخل إلى التعليم اإللكتروني.
المبحث األول :مفهوم التعليم اإللكتروني.
إن التعلهههيم اإللكترونهههي طريقهههة للتعلهههيم باسهههتخدام لليهههات االتصهههال الحديثهههة مهههن حاسهههوب وشهههبكاته ،ووسهههائطه
المتعهههددة مهههن صهههوت وصهههورة ،ورسهههومات ولليهههات بحههه

ومكتبهههات إلكترونيهههة ،وكهههذلك بوابهههات اإلنترنهههت سهههواء

أكانههت عههن بعههد أم فههي الفصههل الدراسههي ،وهههو اسههتخدام التقنيههة بجميههع أنواعههها فههي إيصههال المعلومههة للمههتعلم
بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائد (الموسى والمبار )5002 ،
كمههها أنهههه يمكهههن تعريهههف التعلهههيم اإللكترونهههي بأنهههه :ذلهههك النهههوع مهههن التعلهههيم الهههذي يعتمهههد علهههى اسهههتخدام الوسهههائط
اإللكترونيههة فههي االتصههال واسههتقبال المعلومههات ،واكتسههاب المهههارات والتفاعههل بههين الطالههب والمعلههم وبههين الطالههب
والمدرسة (الل والجندي)5002 ،
ويمكننهها القههول إنههه تقههديم محتههوى تعليمههي إلكتههرون يعبههر الوسههائط المعتمههدة علههى الكمبيههوتر وشههبكاته إلههى المههتعلم
بشههكل يتههيح لههه إمكانيههة التفاعههل النشههط مههع هههذا المحتههوى ومههع المعلههم ومههع أقرانههه سههواء أكههان ذلههك بصههورة متزامنههة
أم غيههر متزامنههة وكههذا إمكانيههة إتمههام هههذا التعلههيم فههي الوقههت والمكههان وبالسههرعة التههي تناسههب ظروفههه وقدراتههه،
فضالً عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضا ً من خالل تلك الوسائط (زيتون)5002 ،
وهههو أيضهها نظههام تعليمههي يسههتخدم تقنيههات المعلومههات وشههبكات الحاسههوب اآللههي فههي تههدعيم وتوسههيع نطهها

العمليههة

التعليميههة مههن خههالل مجموعههة مههن الوسههائل منههها :أجهههزة الحاسههوب اآللههي ،الشههبكة العالميههة للمعلومههات والبههرامج
اإللكترونية المعدة إما من قبل المختصين في الوزارة أو الشركات (غلوم)5003 ،
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فههالتعليم االلكترونههي أو االفتراضههي ،هههو نههوع مههن التعلههيم يعتمههد علههى اسههتخدام وسههائط الكترونيههة متعههددة فههي
االتصال بين المعلمين والمتعلمين ،وبين المتعلمين والمؤسسة التعليمية.

المبحث الثاني :مراحل التعليم اإللكتروني.
 1المرحلة األولى (قبل عام  1223م):
عصههر المعلههم التقليههدي حي ه

كههان التعلههيم تقليههديا ً قبههل انتشههار أجهههزة الحاسههبات بههالرغم مههن وجودههها لههدى الههبعض

وكان االتصال بين المعلم والطالب في قاعة الدرس حسب جدول دراسي محدد( .سالم)5002 ،
 5المرحلة الثانية (عام  1222م إلى  1223م):
عصههر الوسههائط المتعههددة :تميههزت هههذه الفتههرة الزمنيههة باسههتخدام ال وينههدوز1و 3المههاكنتوش واألقههرال الممغنطههة
كأدوات رئيسية لتطوير التعليم (سالم)5002 ،
 3المرحلة الثالثة (من عام  1223م إلى  5000م):
ظههههور الشهههبكة العالميهههة للمعلومهههات( اإلنترنهههت) ،ثهههم بهههدأ ظههههور البريهههد اإللكترونهههي وبهههرامج إلكترونيهههة أكثهههر
انسيابية لعرض أفالم الفيديو مما أضفى تطور هائالً وواعداً لبيئة الوسائط المتعددة( .سالم)5002 ،
 2المرحلة الرابعة (الفترة  5001م وما بعدها):
الجيههل الثههاني للشههبكة العالميههة للمعلومههات حي ه

أصههبح تصههميم المواقههع علههى الشههبكة أكثههر تقههدما ً وذو خصههائ

أقوى من ناحية السرعة وكثافة المحتوى( .سالم)5002 ،
المبحث الثالث :أهداف التعليم اإللكتروني.
بمراجعهههههة لعهههههدد مهههههن المراجهههههع المتخصصهههههة فهههههي مجهههههال التعلهههههيم اإللكترونهههههي ،وجهههههد أن الكثيهههههر منهههههها يتشهههههابه فهههههي أههههههداف
التعليم اإللكتروني( :الل والجندي)5002 ،
 1توفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر تخدم العملية التعليمية بجميع محاورها
 5إعهههههادة صهههههي اغة األدوار فهههههي الطريقهههههة التهههههي تهههههتم بهههههها عمليهههههة التعلهههههيم والهههههتعلم بمههههها يتوافهههههق مهههههع مسهههههتجدات الفكهههههر
التربوي
إيجهههههههاد الحهههههههوافز وتشهههههههجيع التواصهههههههل بهههههههين منظومهههههههة العمليهههههههة التعليميهههههههة كالتواصهههههههل بهههههههين البيهههههههت والمدرسهههههههة،

3

والمدرسة والبيئة المحيطة
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نموذجهههههة التعلهههههيم وتقديمهههههه فهههههي صهههههورة معياريهههههة فالهههههدروس تقهههههدم فهههههي صهههههورة نموذجيهههههة والممارسهههههات التعليميهههههة
المتميههههههزة يمكههههههن إعههههههادة تكرارههههههها مههههههن أمثلههههههة ذلههههههك بنههههههو األسههههههئلة النموذجيههههههة ،خطههههههط للههههههدروس النموذجيههههههة،
االستغالل األمثل لتقنيات الصوت والصورة وما يتصل بها من وسائط متعددة

2

تناقههههههههل الخبههههههههرات التربويههههههههة مههههههههن خههههههههالل إيجههههههههاد قنههههههههوات اتصههههههههال ومنتههههههههديات تمكههههههههن المعلمههههههههين والمههههههههدربين
والمشههههههرفين وجميههههههع المهتمههههههين بالشههههههأن التربههههههوي مههههههن المناقشههههههة وتبههههههادل اآلراء والتجههههههارب عبههههههر موقههههههع محههههههدد
يجمعهم جميعا ً في غرفة افتراضية رغم بعد المسافات في كثير من األحيان

2

إعهههههداد جيهههههل مهههههن المعلمهههههين والطهههههالب قهههههادر علهههههى التعامهههههل مهههههع التقنيهههههة ومههههههارات العصهههههر والتطهههههورات الهائلهههههة
التي يشهدها العالم

 2المساعدة على نشر التقنية في مجتمع مثقفا ً إلكترونيا ً ومواكباً لما يدور في أقاصي األرض
المبحث الرابع :فوائد التعليم اإللكتروني.
الفوائد التي تعود على المتعلم أو المتدرب( :الغراب)5003 ،
 1يتعلم ما يريد أن يتعلمه في الوقت الذي يختاره وبالسرعة التي تناسبه.
 5يتعلم ويخطئ في جو من الخصوصية
 3يمكنه تخطي بعض المراحل التي يراها سهلة أو غير سهلة
 2يمكنه اإلعادة واالستزادة بالقدر الذي يحتاجه
 2يجعل كما هائال من المعلومات في متناول يده
الفوائد التي تعود على المعلم أو المدرب( :الغراب)5003 ،
 1ال يضطر إلى تكرار الشر عدة مرات
 5يمنح الوقت إلعداد برامج أكثر
 3التركيز على المهارات التي يحتاجها المتعلم أو المتدرب فعالً
 2يركز أكثر على التغذية المرتدة للمتعلم أو المتدرب
 2تتا له فرصة أكبر لتنمية قدرات مختلفة
الفصل الثاني :االتجاهات نحو التعلم االلكتروني.
تههههههؤدى االتجاهههههههات دور كبيههههههر فههههههي حيههههههاة اإلنسههههههان كههههههدافع لسههههههلوكه فههههههي أوجههههههه حياتههههههه المختلفههههههة ولقههههههد لقههههههي موضههههههوعها
عنايهههههة كبيهههههرة مهههههن علمهههههاء الهههههنفس والتربهههههويين ،حيههههه أجهههههروا حولهههههها دراسهههههات وبحهههههو كثيهههههرة ،خاصهههههة وأنهههههها تهههههأتي فهههههي
صهههههدارة األههههههداف العامهههههة للتربيهههههة .وبهههههالرغم مهههههن ههههههذه األهميهههههة الك بيهههههرة لمفههههههوم االتجهههههاه ،إال أن االتفههههها علهههههى مههههها نعنيهههههه
مهههههن ههههههذا المفههههههوم ههههههو اتفههههها خهههههادع ،وأنهههههه ال يوجهههههد تعريهههههف واحهههههد لالتجهههههاه يعتهههههرف بهههههه جميهههههع المشهههههتغلين فهههههي ههههههذا
الميدان وفيما يأتي سيتم عرض بعض من هذه التعريفات:
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يعهههههرف االتجهههههاه بأنهههههه تمجموعهههههة اسهههههتجابات القبهههههول أو الهههههرفض اتجهههههاه موضهههههوع جهههههدلي معهههههين ،وبالتهههههالي فهههههإن
االتجهههههاه يتضهههههمن حالهههههة تأههههههب واسهههههتعداد لهههههدى صهههههاحبه تجعلهههههه يسهههههتجيب بطريقهههههة معينهههههة سهههههريعة دون تفكيهههههر أو
تردد (أبو جادو)5002 ،

-

ويعههههههرف االتجههههههاه أيضهههههها ً بأنههههههه تاسههههههتعداد أو تهيههههههؤ عقلههههههي وعصههههههبي خفههههههي ،ومههههههتعلم ،ومههههههنظم حههههههول الخبههههههرة،
لالستجابة بانتظام بطريقة محببة أو غير محببة فيما يتعلق بموضوع االتجاه (العناني)5003،

المبحث األول :أنواع االتجاهات.
تصنف االتجاهات إلى األنواع اآلتية( :أبو جادو)5002 ،
1

االتجهههههاه القههههههوي :يبهههههدو االتجههههههاه القههههههوي فهههههي مواقههههههف الفهههههرد مههههههن هههههههدف االتجهههههاه موقفهههههها حهههههادا ال رفههههههق فيههههههه وال
ههههههوادة ،فالهههههذي يهههههرى المنكهههههر فيغضهههههب ،ويثههههه ور ،ويحهههههاول تحطيمهههههه ،إنمههههها يفعهههههل ذلهههههك ألن اتجاهههههها قويههههها حهههههادا
يسيطر على نفسه

5

االتجهههههاه الضهههههعيف :ههههههذا النهههههوع مهههههن االتجهههههاه يتمثهههههل فهههههي الهههههذي يقهههههف مهههههن ههههههدف االتجهههههاه موقفههههها ضهههههعيفا رخهههههوا
خانعا ،فهو يفعل ذلك ألنه يشعر بشدة االتجاه ،كما يشعر الفرد في االتجاه القوي

 3االتجاه الموجب :هو االتجاه الذي ينحو بالفرد نحو شيء ما
 2االتجاه السلبي :هو االتجاه الذي يجنح بالفرد بعيدا عن شيء لخر
 2االتجاه العلني :هو االتجاه الذي ال يجد الفرد حرجا في إظهاره والتحد عنه أمام اآلخرين
2

االتجهههههاه السهههههري :ههههههو االتجهههههاه الهههههذي يحهههههاول الفهههههرد إخفهههههاءه عهههههن اآلخهههههرين ويحهههههتف بهههههه فهههههي قهههههرارة نفسهههههه ،بهههههل
ينكره أحيانا حين يسأل عنه

2

االتجههههههاه الجمههههههاعي :هههههههو االتجههههههاه المشههههههتر بههههههين عههههههدد كبيههههههر مههههههن النههههههاس ،فإعجههههههاب النههههههاس باألبطههههههال اتجههههههاه
جماعي

 2االتجاه الفردي :هو االتجاه الذي يميز فردا عن لخر ،فإعجاب اإلنسان بصديق له اتجاه فردي
2

االتجههههههاه العههههههام :هههههههو االتجههههههاه الههههههذي ينصههههههب علههههههى الكليههههههات ،وقههههههد دلههههههت األبحهههههها التجريبيههههههة علههههههى وجههههههود
االتجاههههههههات العامهههههههة ،فأثبهههههههت أن االتجاههههههههات الحزبيهههههههة السياسهههههههية تتسهههههههم بصهههههههفة العمهههههههوم ،ويالحههههههه أن االتجهههههههاه
العام هو أكثر شيوعا واستقرار من االتجاه النوعي

 10االتجههههههاه النههههههوعي :هههههههو االتجههههههاه الههههههذي ينصههههههب علههههههى النههههههواحي الذاتيههههههة ،وتسههههههلك االتجاهههههههات النوعيههههههة مسههههههلكا
يخضهههههع فهههههي جهههههوهره إلطهههههار مهههههن االتجاههههههات العامهههههة ،وبهههههذلك تعتمهههههد االتجاههههههات النوعيهههههة علهههههى العامهههههة وتشهههههتق
دوافعها منها
المبحث الثاني :مستويات تكوين االتجاه.
تمر االتجاهات بمستويات متدرجة على النحو اآلتي:
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االسههههههتقبال  :هههههههو أدنههههههي المسههههههتويات ويتههههههراو نههههههاتج الههههههتعلم همهههههها بههههههين الههههههوعي بوجههههههود المثيههههههرات إلههههههى االنتبههههههاه
االنتقائي لمثير معين بين عدة مثيرات

-

االستجابة :وهنا يبدي الطالب مشاركة وتفاعال إيجابيا مع المثير طالبا الرضا واالرتيا

-

التقييم :وهو وضع تقدير األشياء في ضوء قيمة معينة

-

الوسهههههم بالقيمهههههة أو التميهههههز  :وفهههههي ههههههذا المسهههههتوي تأخهههههذ القيمهههههة مكانهههههها مهههههن خهههههالل تنظهههههيم داخلهههههي يحكهههههم السهههههلو
ويوجههههههه ،وتظههههههر فهههههي ههههههذا المسهههههتوي فرديهههههة الفهههههرد ،ويصهههههبح لهههههه شخصهههههيته التهههههي تتسهههههم بالثبهههههات فهههههي موقعهههههه
واتجاهاته ،وبالتالي تتولد لديه نظرة شاملة لإلنسان والكون والمجتمع (الغيشان)5002 ،

المبحث الثالث :قياس االتجاهات نحو التعلم االلكتروني.
تعههد عمليههة تقههويم اكتسههاب االتجاهههات نحههو الههتعلم االلكترونههي مههن أهههم المراحههل فههي بحههو

االتجاهههات ،سههواء

بالنسبة للتالميذ أم للمعلمين لذلك توجد طريقتان لتقويم اكتساب االتجاهات وهما (ادريس)5010 ،
 1المالحظههة :ويقصههد بههها المالحظههة العلميههة المقصههودة والمنظمههة للفههرد فههي المواقههف الحقيقيههة ،وتعتبههر مههن
أفضل الطر لقياس اتجاهات األفراد
 5المقهههاييس التحريريهههة التهههي تعتبهههر ههههذه الطريقهههة ضهههرورية خاصهههة مهههع األعهههداد الكبيهههرة ،وتتميهههز ههههذه
الطريقهههة بعهههرض مجموعهههة مهههن المواقهههف أمهههام المسهههتجيبين ،وأمهههام كهههل موقهههف مجموعهههة مهههن األسهههئلة
وأماكن لإلجابة عنه

المراجع:
 1أبو جادو ،صالح ،)5002( ،سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان.
 5أبو يوسف ،غادة ( ،)5002االستراتيجية الوطنية للتعليم تشكل ركيزة لمستقبله ،جريدة الدستور ،عمان
 3الجمالن ،معين حلمي ( ،)5005التعلم عن بعد بين ممارسات الواقع وتوجهات المستقبل ،مجلة العلوم التربوية النفسية،
جامعة البحرين.
 2الطباخ ،حسناء والهادي ،محمد ( )5002استراتيجية تطوير وإدارة المحتوى اإللكتروني للمقررات الدراسية بناء على نماذج
التعلم المتاحة ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثاني عشر لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات- ،أكاديمية السادات
للعلوم اإلدارية ،القاهرة.
 2الطوالبة ،محمد ،)5002( ،أثر استخدام استراتيجية التعلم المتماذج على تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في مادة اللغة
العربية في األردن عمان
 2العناني ،حنان عبد الحميد ،)5005( ،علم النفس التربوي ،دار صفاء للنشر والتوزيع عمان
 2الغراب ،إيمان محمد ( 5003م) التعلم اإللكتروني مدخل إلى التدريب غير التقليدي ،مصر ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
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 2الغيشان ،ريما عيسى ،5002 ،درجة اهتمام معلمي المرحلة األساسية في المدارس الحكومية في مديريات تربية عمان
بتكنولوجيا التعليم واتجاهات الطلبة نحوها رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن
 2الموسى ،عبد هللا بن عبد العزيز ( ،)5005التعلم اإللكتروني ،مفهومه ،خصائصه ،فوائده ،ورقة عمل مقدمة إلى مدرسة
المستقبل ،جامعة الملك سعود.
 10الموسى ،عبد هللا بن عبد العزيز ،والمبار  ،أحمد ( ،)5002التعليم اإللكتروني :األسس والتطبيقات ،مؤسسة البيانات ،الرياض.
 11الهرش ،عايد ولخرون ( ،)5002معوقات استخدام منظومة التعلم اإللكتروني من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في لواء
الكورة ،المجلة األردنية في العلوم التربوية.
 15زيتون ،حسن حسين ( ،)5002رؤية جديدة في التعلم اإللكتروني :المفهوم ،القضايا ،التطبيق ،التقييم ،الدار الصوتية للتربية،
الرياض
 13سالم ،أحمد وعادل سريا ،)5002( ،تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني الرياض :مكتبة الرشد.
 12سالم ،أحمد محمد ( ،)5002تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني ،الرياض ،مكتبة الرشد
 12صالح ،إدريس ،)5010( ،الثقافة الجغرافية وكيفية تنميتها لدى معلمي الجغرافية ،جامعة المنيا
 12عبد العزيز ،حمدي ( )5002التعليم اإللكتروني الفلسفة-المبادئ –األدوات -التطبيقات عمان :دار الفكر.
 12غلوم ،منصور ( ،)5003التعليم االلكتروني في مدارس وزارة التربية بدولة الكويت" الندوة العالمية األولى للتعليم االلكتروني
التي عقدتها مدارس الملك فيصل بالرياض ،الفترة من 5003
 12الل ،زكريا يحي ،والجندي ،علياء ( ،)5002االتصال اإللكتروني وتكنولوجيا التعليم ،مكتبة العبيكان ،الرياض.
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