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 لثانویة بمدارس محافظة المجمعة نحو التعلیم الرقمي اتجاهات معلمات وطالبات المرحلة ا
  هیلة إبراهیم عبد الرحمن الطویل

المملكـة العربیـة  ، إدارة تعلیم محافظـة المجمعـة،  ومتوسطة تحفیظ القرآن بجالجلابتدائیة
  السعودیة

 haila_74@hotmail.com: البرید االلكتروني
 :الملخص

اهات معلمات وطالبـات المرحلـة الثانویـة بمـدارس هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي اتج
ــیم الرقمــي ــة نحــو التعل ــة المعلمــات مــن ، محافظــة المجمع ــي ) 28(وتكونــت عین معلمــة ف

تـم ، ولتحقیـق أهـداف الدراسـة، )118(و، محافظة المجمعة ممن یدرسوا للمرحلة الثانویـة
 األداء المتــوازن مقیــاس: اسـتخدام عــدد مـن األدوات بعــد التأكـد مــن صـدقها وثباتهــا وهـي

ًولمعالجــة البیانــات إحــصائیا تــم اســتخدام . ومقیــاس األداء المتــوازن للطالبــات، للمعلمــات
ـــار  ) ت(المتوســـطات الحـــسابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة وتحلیـــل التبـــاین المـــصاحب واختب

ــات البعدیــة ــار شــیفیه للمقارن ــد إجــراء المعالجــات اإلحــصائیة الالزمــة توصــلت . واختب وبع
ــائج اآلتیــةالدر أن اتجاهــات المعلمــات نحــو التعلــیم الرقمــي إیجابیــة بدرجــة : اســة إلــى النت

 .أن اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي یمیلون نحو التعلیم الرقمي إیجابیة، متوسطة
، تكنولوجیــا التعلــیمالتعلــیم الرقمــي، اتجاهــات المعلمــات والطالبــات، : الكلمــات المفتاحیــة

  .تحسین األداء
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Secondary School Teachers and students Attitudes in Al Majmaah 
Governorate Schools towards Digital Education 
Haila Ibrahim Abdul Rahman Al-Tawil 
Primary and intermediate schools for Qur’an recitation in Jalajil, 
Education Department, Majmaah Governorate, Kingdom of 
Saudi Arabia 
Email: haila_74@hotmail.com 
ABSTRACT 
The current study aimed to identify the attitudes of female 
secondary school teachers and students in Al Majmaah 
governorate schools towards digital education. The study sample 
consisted of (28) female teachers in Al Majma'a Governorate who 
were teaching in the secondary stage, and (118) students. To 
achieve the goals of the study, a number of tools were utilized 
after reassuring validity and reliability namely, the measure of 
balanced performance of female teachers, and the measure of 
balanced performance of female students. Furthermore, for 
statistically processing data, means, standard deviations, 
accompanying variance analysis, T-test, and Cheffee test were 
used for dimensional comparisons. After conducting the necessary 
statistical treatments, the study reached the following results: the 
attitudes of female teachers towards digital education are 
moderately positive, and the attitudes of the first-year secondary 
students are positive towards digital education. 
Keywords: digital education, female teachers and students trends, 
educational technology, performance improvement. 
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  :المقدمة
ي والتكنولــوجي یتمیــز هــذا العــصر بــالتغیرات الــسریعة الناجمــة عــن التقــدم العلمــ

 لذا أصبح من الضروري مواكبة العملیة التعلیمیة التربویة لهذه التغیرات وتقنیة المعلومات،
ـــد  ـــرة الطـــالب ونقـــص المعلمـــین وبع ـــل كث ـــا مث ـــنجم عنه ـــد ت ـــي ق لمواجهـــة المـــشكالت الت

  )23 ،2005، الموسى(المسافات
ًأن استخدام الحاسوب أصبح معیـارا هامـا لقیـاس التقـدم ) ٢٠٠٥(وذكر الهمیلي  ً
كما أن استخدام تقنیة المعلومات تمخـض عنهـا أسـالیب جدیـدة ، في المجتمعات المعاصرة

إن عملیة تحدیث وتطویر البرامج الدراسیة بمجملها یجعلها في مقدمة ). 38ص(في التعلم
والـــتعلم ، اكبـــة التغیـــرات الحدیثـــة والمتـــسارعة فـــي عـــالم الیـــومالعناصـــر القـــادرة علـــى مو

اإللكتروني كأحد هذه البرامج شهد تطورا ملحوظا شمل عناصره ومكوناتـه المختلفـة بحیـث 
، 2011، لـونیس.(أصبح قادرا على مواكبة التطورات الحدیثة التي تحصل فـي عـالم الیـوم

لومــات جعــل الحاجــة ملحــة للتعلــیم لــذا فــإن التطــور فــي مجــال االتــصاالت والمع). 18ص
حیث أصـبح التعلـیم القـائم علـى الـشبكات احـد الوسـائل المعاصـرة فـي تجـاوز ، اإللكتروني

 ،1423المحیـسن، . (الحدود الجغرافیة والزمنیة لتقدیم الخدمة التعلیمیـة واالسـتفادة منهـا
33.(  

ل وتحـــدیث المرونـــة فــي تعـــدی: ویتمیــز التعلـــیم اإللكترونــي بمزایـــا عدیـــدة منهــا
وتتـیح ، والقابلیة للتوسع واإلثراء من قبل المشاركین في عملیـة الـتعلم، المحتوى التعلیمي

كما ، عملیات التفاعل المتضمنة في هذا النوع من التعلم في تبادل ونقل األفكار وتصفیتها
أن هذا النوع من التعلم متاح ومتوفر على مستوى عال من الجودة ویتخطى حـدود الزمـان 

كما أن بإمكان المدرس أن یحـدد مـستوى الطلبـة ویقـدم لهـم األنـشطة والمهـارات . لمكانوا
ویعـزز هـذا النـوع ، التي تتناسب وقدراتهم مراعیا في ذلك الفروق الفردیة بین طالـب وآخـر

ـــوعي واالســـتقاللیة وتنمیـــة  ـــشكیل ال ـــنفس وت ـــى ال ـــاد عل ـــة االعتم ـــد الطلب ـــتعلم عن ـــن ال م
 ســـتنتاج واالســـتدالل أثنـــاء تفاعلـــه مـــع األنـــشطة التعلمیــــةاســـتراتیجیات االســـتقراء واال

)Jhon,2003,P40.(  
كما یسعى التعلیم اإللكتروني إلى تحقیق عدد من األهداف المتنوعة فـي العملیـة 

ٕواكـساب الطلبـة ، التعلیمیة التعلمیة من خالل اسـتخدام التقنیـات الحدیثـة فـي تلـك العملیـة
ــا ــان والمعلمــین مهــارات توظیــف تكنولوجی ــشجیع عملیــة التواصــل بــین أرك  المعلومــات، وت

العملیــة التعلیمیـــة التعلمیـــة علـــى مـــستوى البیـــت والجامعـــة والطالـــب والمجتمـــع المحلـــي 
  ).24 ،2008، بني دومي، الشناق(
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ویعد ظهور الحاسوب واإلنترنت من أهم ما أفرزته الثورة العلمیة والتقنیة الحدیثة 
ا هـائال وسـریعا فـي جمیـع أوجـه النـشاطات اإلنـسانیة من تكنولوجیـا متقدمـة أحـدثت تطـور

وعلى رأسها العملیة التعلیمیة حتى أصبح استخدام الحاسوب واإلنترنت أمرا ال بد منـه فـي 
وعلى المستوى التعلیمي أصـبح بإمكـان الطلبـة سـواء فـي ، جمیع مجاالت الحیاة المختلفة

ــة أن یحــصلوا ع ــة والمحاضــرات المراحــل الدراســیة المدرســیة أو الجامعی ــادة العلمی لــى الم
ــان المناســبین لهــم  ــي الوقــت والمك ــات العالمیــة ف ــب والرجــوع إلــى المكتب ، الــصوفي(والكت

٢٠٠٢ ،31.(  
وقد أجریت العدید من األبحاث حول أهمیة التكنولوجیا الرقمیة في مجـال التعلـیم 

ة عـن جونسون حیث قام بدراسـ  (Johnson  Doug, 1999) ومنها ما قام به كل من
، ً طالبـا وطالبـة214بالتطبیق على عینه من الطالب تتكـون مـن ، الفصل الدراسي الرقمي

وقد ركزت الدراسة على قیاس مدى استجابة الطالب لالستخدامات المختلفة للـنظم الرقمیـة 
أبـدو اسـتجابتهم وتفـاعلهم مـع الـنظم % 81في كل عملیات التعلم حیث اكدت الدراسة أن 

  .الرقمیة
 عـن أهمیـة التكنولوجیـا الرقمیـة )12، 10، 2000 (لعلیـاء الجنـديسة وفي درا

ً  عــضوا مــن أعــضاء هیئــة التــدریس 150فــي مجــال التعلــیم شــملت عینــة مكونــة مــن 
وقــد شــملت العینــة التخصــصات العلمیــة ، بجامعــات الملــك فیــصل والملــك ســعود وأم القــرى

لجنـسین علـى أهمیـة التكنولوجیـا و قد أكد جمیع أفـراد العینـة مـن ا، واالدبیة من الجنسین
كما أظهرت الدراسة ، ًالرقمیة في مجال التعلیم إال أن الذكور كانوا أكثر تأكیدا على أهمیتها

أن جمیع أفراد العینة على اختالف تخصصاتهم العلمیة واألدبیة أكدوا على أهمیة استخدام 
 . ًكیدا على أهمیتهاالنظم الرقمیة إال أن أصحاب التخصصات العلمیة كانوا أكثر تأ

وقد أوصت الدراستین السابقتین بضرورة استخدام التكنولوجیا الرقمیة في عملیـة 
التعلیم والتعلم موضحین أن استخدام هذه التقنیة سوف یساعد على مالحقة  التقدم الهائل 
في مجال االتـصاالت ونظـم المعلومـات وكـذلك العمـل علـى تعمـیم مثـل هـذه التقنیـات علـى 

  . مراحل التعلیم المختلفةمستوى
ًلذا فإن استخدام تقنیات العصر الرقمـي واإلعـالم الجدیـد فـي التعلـیم لـم یعـد أمـرا 

ًولكنـه أصـبح شــرطا ، أو تنـصرف عنـه باختیارهـا، ًاختیاریـا تلجـأ إلیـه المؤسـسات التربویـة
ًفــضال عــن أنــه أصــبح مــن أهــم مــستلزمات تحقیــق جــودة ، ًجوهریــا لتمیزهــا وعــدم إخفاقهــا

ًوتوظیفها بفاعلیة مـن خـالل جعلهـا محـورا ، واالتصاالت، التعلیم؛ توفیر تقنیات المعلومات
وتفعیلها في عملیة التعلیم والـتعلم ، ًأساسیا في أداء العمل داخل هذه المؤسسات وخارجها

  ).2016، الغامدي(
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إلى ضرورة االهتمام بإدخال وتطبیق التقنیة الرقمیة في ) 2016(وتشیر جرجس 
الـتعلم ، الحاجة لشرح المواد التعلیمیـة بطریقـة تفاعلیـة: علیم لعدد من المسوغات؛ منهاالت

واســتخدام األشـــرطة ، دون االرتبــاط بمكــان معــین مــع إمكانیــة وضــع برنــامج زمنــي حــر
وكـذلك إلمكانیـة ، المتحركة والفیدیوهات والصور من أجل توضیح المواد التعلیمیة المجردة

ٕوامكانیـة إعـداد الوحـدات التعلیمیـة ، زه كل طالب خالل عملیة الـتعلمتقییم التقدم الذي أحر
باإلضافة إلى الحاجة إلعداد مواد تعلیمیـة تتماشـى ، وسهولة تقییم النتائج، بحسب الرغبة

. والـتعلم دون الحاجـة إلـى تواجـد اختـصاصیین ومعلمـین، مع الفروق الفردیة بین الطـالب
ومن ، م اإلنترنت في التعلیم من خالل التفاعل المتزامنویمكن تفعیل التعلم الرقمي واستخدا

ومن خالل ، والمؤتمرات المسموعة، والمؤتمرات المرئیة عن بعد، غرفة الحوار: أبرز أدواته
وقــوائم البریــد ، والــنص التفــاعلي، البریــد اإللكترونــي: التفاعــل غیــر المتــزامن ومــن أدواتــه

  ).2008، عبد العزیز(تبادلة والتحاور عن طریق النصوص الم، اإللكتروني
ــاة النــاس لكونهــا مــن مكونــات الشخــصیة  ًوتــؤدي االتجاهــات دورا مهمــا فــي حی ً

لـذلك فلـیس مـن الغریــب أن ، ولكونهـا مـن محـددات وضـوابط وموجهـات الــسلوك اإلنـساني
یحظــى موضــوع االتجاهــات باهتمــام بــالغ مــن علمــاء الــنفس االجتمــاعي الــذین یــرون أن 

وكذا الباحثین التربویین ، ة تعد من أهم نواتج عملیة التنشئة االجتماعیةاالتجاهات النفسی
كاالتجاهــات نحــو ، الــذین یبحثــون فــي االتجاهــات نحــو مختلــف جوانــب العملیــة التعلیمیــة

المعلــم والمدرســة والمــواد الدراســیة وأســالیب التــدریس وغیرهــا ممــا لــه عالقــة بالعملیــة 
، جابیة نحو تلـك الجوانـب مـن أثـار تربویـة مرغـوب فیهـاذلك لما لالتجاهات اإلی، التعلیمیة

أو تنمیتهـا ، ومن هنا نجـد العدیـد مـن البحـوث تـستهدف تعـدیل اتجاهـات الطـالب الـسلبیة
  ).109ص، 2006، عیسى(نحو جوانب أو متغیرات عدیدة في العملیة التعلیمیة 

رر إلـى أن االتجاهـات اإلیجابیـة لـدى لفـرد تقـ) Gee & Gee, 2006(ویـشیر 
فهـي تـدفع صـاحبها لتخطـي ، مدى نجاحه في حیاتـه علـى المـستویین الشخـصي والمهنـي

ٕوامـا االتجاهـات الـسلبیة ، العوائق والتغلب على كل اإلحباطات التي تواجهه وتعوق نجاحه
فإنها تعطي فرصة لتبني أكبر قدر من اإلحباطات التي من شأنها أن تجعل الفرد یفشل في 

  .هذا العمل
وهـي تتمثـل فـي خـط مـستقیم أحـد ، تجاهات في درجة قوتها وضـعفهاوتختلف اال

وفي ضوء ذلـك یمكـن تـصنیف طبیعـة االتجاهـات إلـى ، أطرافه یمثل القبول واآلخر الرفض
واتجاهات سـلبیة ، اتجاهات موجبة وتتمثل في تقبل الفرد لموقف أو شيء ما: ثالثة أنماط

 محایــدة تتمثــل فــي ســلوك الفــرد واتجاهــات، تتمثــل فــي رفــض الفــرد لموقــف أو شــيء مــا
  ). 2006، كمال(وحیرته بین قبول أو رفض موقف أو شيء ما 
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  : دراسةمشكلة ال
ٌإن تفعیــل التقنیــة الرقمیــة فــي البیئــة التعلیمیــة مطلــب ضــروري وقــوة أساســیة ، َ

بـضرورة تـدریب المعلمـین علـى ) 2017(حیث أوصت دراسـة الـشتیوي ، تتحكم في التعلیم
ــ والمهــارات التقنیــة الســتخدام ، ومهــارات التواصــل اإللكترونــي، ات الحدیثــةاســتخدام التقنی

وتنمیـة قـدراتهم علـى توظیفهـا فـي عملیتـي ، الخرائط اإللكترونیة في الدراسات االجتماعیـة
التـي أثبتـت فاعلیـة اسـتخدام الخـرائط الرقمیـة فـي ) 2015(ودراسة حسن . التعلیم والتعلم

ومهـارات التفكیـر البـصري لـدى ،  فـي الدراسـات االجتماعیـةتنمیـة الـوعي بالقـضایا البیئیـة
  .التالمیذ ذوي اإلعاقة السمعیة في المرحلة االبتدائیة

على أن عملیة إدماج التقنیـة الرقمیـة فـي ) 2017(ولقد أكدت دراسة بو حمیدة 
. العملیة التعلیمیـة لـه العدیـد مـن الفوائـد خاصـة علـى مـستوى التحـصیل المعرفـي للطالـب

فاعلیـة توظیـف القـصص الرقمیـة فـي تنمیـة الفهـم القرائـي ) 2016(تت دراسة التتري وأثب
وأشـارت زویـن . وأوصت بتبني حوسـبة المقـررات الدراسـیة، لطالب الصف الثالث األساسي

إلى أن استخدام المدونات اإللكترونیة یتیح الفرصة للطالب في التفاعل اإلیجابي ) 2017(
ًمـن خـالل مـا یتـضمنه التـدریس وفقـا للمدونـة ، اف الـتعلممع بعضهم البعض وتحدیـد أهـد

وممارسة ، اإللكترونیة من توفیر بیئة تعلیمیة غنیة باستخدام المصادر التعلیمیة المتنوعة
  .والتي تتناسب مع أنماط تعلم الطالب وقدراتهم واستعداداتهم، األنشطة التعلیمیة المختلفة

ًدا مــن المهــارات الالزمــة للقــرن الواحــد ویتطلــع العــالم الیــوم لیمتلــك الطــالب عــد
حیــث یكــون الطــالب قــادرین علــى ، ومنهــا مهــارة تقنیــة المعلومــات واالتــصال، والعــشرین

وأدوات ، ویـستخدمون التقنیــات الرقمیــة، اسـتخدام التقنیــة كــأداة للبحـث والتقــویم والتطــویر
ل إلـى المعلومـات االتصال واإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي على نحو مالئـم للوصـو

ــة  ٕوادارتهــا وانتاجهــا بهــدف العمــل والمــشاركة بنجــاح فــي اقتــصاد المعرف ــادل(ٕ ، تــرلینج وف
2013.(  

وال شك أن ذلك یستدعي تغییر بیئة التعلیم من البیئة التقلیدیة إلى بیئة حاضنة 
القـــرن الواحـــد (ومــن ثـــم تغییــر أدوار المعلـــم فـــي هــذا العـــصر الرقمــي ، للتقنیــة الرقمیـــة

ًفأصـبح مـن الـضروري أن یكـون قـادرا ، وتغییر المهارات والكفایات الالزمة لـه، )عشرینوال
ًعلى استیعاب التقنیة الرقمیة واستخدامها وتوظیفها في التعلیم ویمتلك قـدرا مـن المهـارات 

ّإلــى أن المعلــم مطالــب بــأن یحــدث معارفــه ومهاراتــه التــي ) 2006(یــشیر عبیــد ، الرقمیــة ُ
فمـا نـشهده مـن ثـورة ، على استیعاب التقنیة الحدیثة والمتطورة باسـتمرارتمكنه من القدرة 

معلوماتیة وتقنیة حالیة وما سنشهده من تطور هائل في مجال المعلومات والتقنیـة سـوف 
  . یفوق طاقة تخیلنا الیوم عما سیكون علیه المستقبل
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ینیة إلـى والتحـس، ولذا سعت المملكة العربیة السعودیة فـي ظـل رؤاهـا التطویریـة
والتـي تأخــذ فــي ، التوافـق مــع هـذه الثــورة الرقمیــة مـن خــالل خططهـا التطویریــة الطموحــة

ـــوطني ، االعتبـــارات التغیـــرات الحالیـــة والمتوقعـــة فـــي المـــستقبل ولعـــل برنـــامج التحـــول ال
فـي ) ّاإلسـهام فـي التحـول الرقمـي(أكبر دلیل على ذلك حیث جاء فـي مـضامینه ) 2020(

ًوجوهریة تماشیا مع التزام رؤیة ، ي المملكة من خالل مبادرات رقمیةعدة قطاعات حیویة ف
ــدم ، 2030 ــدعم تق ــیم الرقمــي ل ــیم التحــول نحــو التعل ــي التعل ــادرات ف ــك المب ــرز تل فمــن أب
  ).2016، مجلس الشؤون االقتصادیة والتنمیة(والمعلم ، الطالب

ــیم  ــیم فــي الــسعودیة بتطبیــق التعل ٕالرقمــي وادخــال كمــا بــدأت وزارة التربیــة والتعل
ولكــن التقبــل واالســتخدام المناســب ، منظومــة التعلــیم اإللكترونــي فــي المــدارس والجامعــات

للمـستجدات التربویـة ال یـؤول إلـى نتـائج إیجابیـة بـدون دراسـات مـسبقة تحـدد مـدى تقبـل 
وعنـد مراجعـة . ٕالفئة المستهدفة واتجاهاتها وقدراتها وامكاناتها على اسـتیعاب المـستجدات

ًب التربوي المتوافر في مجال التعلیم الرقمي نجد أن هنـاك نقـصا فـي المعلومـات حـول األد
، وفي السعودیة بشكل خاص، اتجاهات المعلمین والمتعلمین نحو التعلم الرقمي بشكل عام

ًونظـرا ألهمیـة التعلـیم . إذ إن غالبیة الدراسات المتوافرة عالجـت االتجاهـات نحـو الحاسـوب
 منظومة التعلیم السعودي جاءت هذه الدراسة لتعرف اتجاهات المعلمین ٕالرقمي وادخاله في

  .والطلبة نحو التعلیم الرقمي
  :دراسةأسئلة ال

  :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتیة
مــا اتجاهــات معلمــات المرحلــة الثانویــة بمــدارس محافظــة المجمعــة نحــو التعلــیم  .1

  الرقمي من وجهة نظرهن؟ 
ــیم مــا اتجاهــات ط .2 البــات المرحلــة الثانویــة بمــدارس محافظــة المجمعــة نحــو التعل

  الرقمي من وجهة نظرهن؟
  :دراسةأهمیة ال

تنبع أهمیة الدراسة من أهمیـة التعلـیم الرقمـي بوصـفه تقنیـة حدیثـة فـي العملیـة 
ــورة  ــي وث ــل االنفجــار المعرف ــساهم فــي حــل الكثیــر مــن المــشكالت التربویــة مث التعلیمیــة ت

كلة عدم مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمـین وازدحـام القاعـات الدراسـیة المعلومات ومش
ویمكـــن أن تـــساعد هـــذه الدراســـة . بالطلبـــة ونقـــص عـــدد المعلمـــین المـــؤهلین والمـــدربین

المسؤولین في وزارة التربیة والتعلیم السعودیة في الوقوف على اتجاهات المعلمین والطلبة 
ح لهـم التركیـز علـى الجوانـب اإلیجابیـة لهـذه االتجاهــات ممـا قـد یتـی، نحـو التعلـیم الرقمـي
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األمــر ، ومحاولـة بــذل الجهــود لتـوفیر معالجــة االتجاهــات الــسلبیة أو التخفیـف مــن حــدتها
  .الذي قد ینعكس على تطویر اتجاهات المعلمین والطلبة نحو التعلیم الرقمي

  ىلإ الدراسة الحالیة تهدف: دراسةأهداف ال
ات وطالبـات المرحلــة الثانویـة بمـدارس محافظــة المجمعـة نحــو معرفـة اتجاهـات معلمــ -1

 .التعلیم الرقمي
ت توضیح اتجاهات معلمي المرحلة الثانویـة بمحافظـة المجمعـة نحـو التعلـیم الرقمـي  -2

مما سیساعد المسئولین في وزارة التربیة والتعلیم بالمملكة العربیـة الـسعودیة لتطـویر 
 .التعلیم في المرحلة الثانویة

  :دراسةلحات الطمص
 :  التعلیم الرقمي -

ذلــك التعلـیم الــذي یعتمــد :  " للـتعلم الرقمــي علــى انـه) 2002(یعـرف المحیــسن 
ــین المعلمــین والمتعلمــین والمؤســسة  ــصال ب ــي االت ــة ف علــى اســتخدام الوســائط اإللكترونی

  ".التعلیمیة برمتها 
ــا ــیم الرقمــي إجرائی ــم الطلبــة مــن خــالل وســا: ًویعــرف التعل ئط إلكترونیــة بأنــه تعل

 واألقراص المدمجة أو المرنة LAN) (متنوعة تشمل الحاسوب واإلنترنت والشبكات المحلیة
 .باعتماد مبدأ التعلم الذاتي أو بمساعدة المعلم) Data Show(وجهاز عرض البیانات ، 

 :االتجاهات
وتكـون  تـنظم مـن خـالل خبـرة الـشخص، ٌهي حالة من التأهب العصبي والنفـسي

والمواقف التي تثیر  ر توجیهي أو دینامي على استجابة الفرد لجمیع الموضوعاتذات تأثی
أو ، التـي تـستثیر هـذه االسـتجابة هذه االستجابة عند الفرد لجمیـع الموضـوعات والمواقـف

ًهي خبرة شخصیة ثابتة نسبیــــــا تتضمن تقویمــــا ألشخاص أو قضایا أو أشـیاء  ً)Eiser 
et al., 2000.(  

  :دراسةالمحددات 
  :هناك بعض المحددات التي یمكن أن تقلل من إمكانیة تعمیم نتائج الدراسة وهي

اقتصرت الدراسة على المعلمات الذین یدرسون للمرحلة الثانویة في المـدارس التابعـة  -
 .2020/2021لمحافظة المجمعة للعام الدراسي

بعة لمحافظة المجمعة اقتصرت الدراسة على طالبات المرحلة الثانویة في المدارس التا -
 .2020/2021للعام الدراسي
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  :الدراسات السابقة
تبین عند مراجعة األدب التربـوي الـسابق أن هنـاك دراسـات ذات عالقـة بموضـوع 

 سواء مـا یـرتبط منهـا بدراسـة االتجاهـات بـصفة عامـة أو الـتعلم الرقمـي أو الـربط الدراسة
  :تيیمكن عرضها  حسب تسلسله الزمني كما یأو بینهما،

هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى اتجاهـات العـادیین ): 2020(دراسة أبو النجـا 
وتكونـت عینـة الدراسـة مـن . ًنحو المعاقین فكریــــــا في ضوء بعض المتغیرات الدیموغرافیة

قامـت الباحثـة بإعـداد ، ولجمع البیانات. من الراشدین العاملین بمختلف القطاعات) 150(
وأشـارت النتـائج إلـى وجـود فـروق ذات . ًیین نحـو المعـاقین فكریــــــامقیاس اتجاهـات العـاد

ــى عامــل النــوع  ــة إحــصائیة فــي االتجاهــات نحــو المعــاقین فكریــــــا تعــزى إل لــصالح (ًدالل
 إلـى حـد مـا تعـزو إلـى المـستوى التعلیمـي –ووجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة ، )اإلنـاث

وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي عـدم  عــالوة علــى ). مــنخفض- متوســط –مرتفـع (
ـــل  ـــوع العم ـــر حكـــومي–حكـــومي (ضـــوء ن ـــستوى االقتـــصادي )  غی ـــع (وكـــذلك الم  -مرتف

  ). منخفض
التي هدفت معرفة اتجاهات األساتذة نحو دمـج ): 2019(محمدي ، دراسة فوزیة

ــیم العادیــة ــائج الدراســة ، التالمیــذ ذوي االحتیاجــات الخاصــة فــي أقــسام التعل مــن خــالل نت
لبیـــة األســـاتذة یؤكـــدون أن تـــدریس التالمیـــذ ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة ال یكـــون مثـــل أغ

ویؤیــدون أن یــدرس ذوي االحتیاجــات الخاصــة فــي أقــسام خاصــة بهــم ، التالمیــذ العــادیین
خلصت نتائج الدراسة إلى أن اتجاهـات األسـاتذة نحـو ، ویشرف علیهم أساتذة متخصصین

ة فــي أقــسام التعلــیم العــادي ســلبي ألنهــم یتلقــوا دمــج التالمیــذ ذوي االحتیاجــات الخاصــ
 .  صعوبات مختلفة مع التالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة في أقسام التعلیم العادیة

ٌهدفت الدراسة الى التعـرف علـى اتجاهـات الطـالب نحـو ): 2018(دراسة األلفي 
ائیة بــین والتحقــق ممــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــة إحــص، اإلحــصاء وتنفیــذ البحــوث

متوسط درجات طالب وطالبات قسم علم النفس الجنائي والصحة النفسیة فیما یتعلق بهذه 
وكذا التحقق من وجود اختالف في هذه االتجاهات تبعا للتخصـصات المختلفـة ، االتجاهات

 ولتحقیــق أهــداف الدراســة طبــق مقیــاس ،للطالبــات بجامعــة نــابف العربیــة للعلــوم األمنیــة
 طالبـــا وطالبـــة 56علـــى عینـــة تألفـــت مـــن ) 2008للـــصمادى (حـــصاء االتجـــاه نحـــو اال

اظهرت نتـائج الدراسـة وجـود اتجـاه عـام . ماجستیر یدرسون مادة اإلحصاء وتنفیذ البحوث
إیجابي للطالب نحو االحصاء وعدم وجود فروق دالة إحصائیا بین الطـالب والطالبـات فـي 

في مكـون المتعـة كمـا لـم توجـد فـروق االتجاه على المقیاس ككل بینما وجدت فروق دالة 
  . داله احصائیا تبعا للتخصص على المقیاس ككل وكذا على كل مكون من مكوناته
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التحقـق مـن االتجاهـات نحـو األفـراد ) Murch et al., 2018(وهـدفت دراسـة 
، الـسن، ذوي اإلعاقة الفكریة فـي ضـوء بعـض المتغیـرات الدیموجرافیـة المتمثلـة فـي النـوع

مـن ) 234(وتكونـت عینـة الدراسـة مـن . ودرجـة القرابـة، وتكرار التواصـل، علیممستوى الت
والذین قاموا باستكمال مقیاس االتجاهات الصریحة والضمنیة ، الراشدین بالمملكة المتحدة

ــر اإلنترنــت ـــا عب ــائج. ًنحــو المعــاقین فكریـــــــ ــؤ ، وبالنــسبة للنت ــد أوضــحت إمكانیــة التنب فق
، مــستوى التعلــیم، الــسن، النــوع(ن خــالل المتغیــرات الدیموجرافیـة باالتجاهـات الــصریحة مــ

. وكـان تكـرار التواصـل أكثرهـا مـن حیـث الداللـة التنبؤیـة، )ودرجة القرابـة، وتكرار التواصل
لم تنبؤ المتغیرات الدیموجرافیـة سـالفة الـذكر باالتجاهـات الـضمنیة نحـو ، ومن جهة أخرى

  .ًالمعاقین فكریــــــــا
التحقـق مـن العالقـة بـین المكانـة ) Zaaeed et al., 2018(اسـة وحاولـت در

اضـطراب طیـف ( االقتصادیة واالتجاهـات نحـو األفـراد ذوي اإلعاقـات النمائیـة -االجتماعیة
).  الــضمور العــضلي– متالزمــة داون – الــشلل الــدماغي – اإلعاقــة البــصریة –التوحــد 

) 18(فراد الذین تراوحت أعمارهم من من األ) 259(وأجریت تك الدراسة على عینة قوامها 
. وتم تطبیق مقیاس االتجاهات المجتمعیة نحو اإلعاقة النمائیة. ًعامــــا باألردن) 59(إلى 

 االقتصادیة -وأشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین المكانة االجتماعیة
تجاهات المجتمعیة نحو اإلعاقة وجمیع األبعاد الفرعیة المكونة لمقیاس اال) مستوى الدخل(

ـــة. النمائیـــة ـــائج الدراســـة الكمی ـــة مـــع نت ـــسقت نتـــائج الدراســـة الكلینیكی وأضـــافت أن ، وات
  .ًاالتجاهات نحو المعاقین قد تختلف أیضــــا في إطار مستوى االتصال بهم

هدفت تعرف طبیعة االتجاه نحو تكنولوجیا التعلیم  ) 2015(دراسة عوض وحلس 
قتـه بـبعض المتغیـرات لـدى طلبـة الدراسـات العلیـا فـي الجامعـات الفلـسطینیة عن بعـد وعال

طالبا وطالبة یدرسون ببـرامج الدراسـات العلیـا فـي كلیـات ) 91(وتكونت علیة الدراسة من 
وأسـفرت ، التربیة بالجامعات الفلسطینیة وقـد اسـتخدم الباحثـان المـنهج الوصـفي التحلیلـي

تجـاه طلبـة الدراسـات العلیـا فـي الجامعـات الفلـسطینیة كـان ا :الدراسـة عـن النتـائج التالیـة
ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائیة فـي اسـتجابات طلبـة ، إیجابیا على مستوى األداة ككل

تبعا لمتغیر الجنس والمـستوى ، الدراسات العلیا بالجامعات الفلسطینیة نحو التعلم عن بعد
توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي ، كــلالتعلیمــي والتقــدیر العــام علــى مــستوى األداة ك

استجابات طلبة الدراسـات العلیـا بالجامعـات الفلـسطینیة نحـو تكنولوجیـا الـتعلم عـن الـتعلم 
 .عن بعد تبعا لمتغیر الجامعة ولصالح الجامعة اإلسالمیة

هـــدفت تحدیـــد اتجـــاه الطـــالب نحـــو التعلـــیم ) kandilingec 2015 (دراســـة
وربطهــا بــبعض ، المــدارس القنیــة والمهنیــة الثانویــة للبنــاتاإللكترونــي بــین الطــالب فــي 

 وقد أظهرت النتائج أنه لم تكن هناك طالبة،) 119(وتكونت عینة الدراسة من ، المتغیرات
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فروق ذات داللة إحصائیة بین اتجاهات الطالب من المدارس الفنیة والمهنیة في الثانویـة 
 .بنوع الجنس والخبرةللبنات نحو التعلیم اإللكتروني فیما یتعلق 

هدفت تعـرف طبیعـة اتجاهـات أعـضاء قـسم علـم ): 2013(وقدم الیوسف دراسة 
الــنفس بجامعــة حائــل نحــو تخصــصهم األكــادیمي ومعرفــة مــدى تــأثر اتجاهــاتهم بعــض 
المتغیــرات كــالجنس والفــرع األكــادیمي فــي الثانویــة العامــة والمــستوى الدراســي والمعــدل 

 قد أشارت النتائج إل أن اتجاهات الطلبة طالبا وطالبة،) 260(نة فؤاد العی وبلغ أي،التراكم
كمـا أشـارت إلـى وجـود فـروق دالـة ، نحو تخصـصهم األكـادیمي بـشكل عـام كانـت إیجابیـة
 ،تعـزى لمتغیـر الجـنس لـصالح اإلنـاثإحصائیا فـي اتجاهـاتهم نحـو تخصـصهم األكـادیمي 

دیمي تعــزى لمتغیــر المــستوى وكــذلك وجــود متغیــرات فــي اتجاهــاتهم نحــو تخصــصهم األكــا
إلـى عـدك وجـود فـروق فـي اتجاهـاتهم ، الدراسي لصالح طلبة المستویین الرابـع والخـامس

نحو تخصصهم األكادیمي تعزى الخـتالف الفـرع األكـادیمي فـي الثانویـة العامـة أو المعـدل 
 .التراكمي

اســتهدفت تعــرف طبیعــة اتجاهــات الطــالب ): (Panda,S;M,S.2007دارســة 
وذلـك مـن خـالل دارسـة اتجاهـات ،  الـسیاسات التعلیمیـة نحـو التعلـیم اإللكترونـيوواضـعي

بعــض أعــضاء جامعــة أنــدیرا غانــدى المفتوحــة نحــو التعلــیم اإللكترونــي وتحدیــد الــدافع 
والموانــع لتبنــى وتطبیــق التعلــیم اإللكترونــي فــى معاهــد التعلــیم مــن بعــد؛ حیــث التعلــیم 

ث یعتمـد واضـعوا سیاسـات هـذا النـوع مـن التعلـیم اإللكتروني هو األسـاس لكـل شـيء وحیـ
ومـن هنـا یفتـرض أن تكـون االتجاهـات نحـو تطبیـق ، على التكنولوجیا الفعالـة فـى التعلـیم

فــردا وقــام ) 2650(وتكونــت عینــة  الدراســة مــن، التعلــیم اإللكترونــي علــى مــستوى عــالي
ن عــن دافــع وموانــع البــاحثین بتطبیــق مقیــاس اتجاهــات نحــو التعلــیم اإللكترونــي واســتبیا

وقد أشارت نتائج مقیاس االتجاهات إلى وجود عالقة طردیة قویة بـین ، التعلیم اإللكتروني
: وكان من أهم نتائج هذه الدراسـة مـا یلـي، االستخدام الكثیر للكمبیوتر والبرید اإللكتروني

. نولوجیــاأن أهـم الــدوافع للتعلـیم اإللكترونــي تمثلـت فــى االهتمـام الشخــصي باسـتخدام التك
بینمــا تمثلــت أكبــر الموانــع  فــي التعلــیم اإللكترونــي ویــأتي بعــد ذلــك نوعیــة الــسیاسات  

  .التصمیم المستخدمالمستخدمة في تطبیق التعلیم اإللكتروني ونوع 
بدراســةهدف مــن خاللهــا الكــشف عــن االتجــاه نحــو التعلــیم ) 2010(قــام الل 

حیث تكونت عینة الدراسة ، ة بمدینة جدةاإللكتروني لدى معلمي ومعلمات المدارس الثانوی
وقـد انتهـت النتـائج . ً معلما ومعلمة من معلمي المدارس الثانویة في مدینة جـدة٤٦٢من 

 ســنوات فــي مجــال العمــل ٥إلــى أن اتجــاه معلمــي التخــصص العلمــي ذوي خبــرة أقــل مــن 
  .كثر إیجابیةوالذین یحضرون ندوات تعلیمیة في مجال التقنیات نحو التعلیم اإللكتروني أ
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دراســـة هـــدفت إلـــى معرفـــة مـــدى اســـتخدام التعلـــیم ) 2010(وأجـــرى جغـــدمي 
اإللكترونـــي فـــي تـــدریس مـــواد التربیـــة اإلســـالمیة فـــي المرحلـــة الثانویـــة بمنطقـــة جـــازان 

ً مــشرفا تربویــا٣٠و ، ً معلمــا١١٥وقــد تكونــت عینــة الدراســة مــن ، التعلیمیــة وتوصــلت . ً
، تعلیم اإللكتروني فیما یخص مواصفات المقـررات الدراسـیةالدراسة إلى إمكانیة استخدام ال

 .وضعف إمكانیة التطبیق فیما یخص البیئة التعلیمیة
التي هدفت إلى معرفة اتجاهات جمیع المعلمین ) 2009(وأشارت دراسة الردادي 

ــي  ــیم اإللكترونــي ف ــیم مدینــة مكــة المكرمــة نحــو اســتخدام التعل والمــشرفین التربــویین بتعل
 .ة المتوسطة إلى أن اتجاهات عینة الدراسة كانت عالیة نحو التعلیم اإللكترونيالمرحل

التي هدفت إلى معرفة درجة ممارسـة المعلمـین ) 2007(وفي دراسة أبو العیش 
الحاصلین على برنامج مؤسسة وورلد لینكس للمعارف والمهـارات المكتـسبة مـن البرنـامج 

ثة إلى أن أهم الصعوبات التي تواجـه المعلمـین توصلت الباح، والصعوبات التي یواجهونها
والمعلمات في توظیـف الـتعلم اإللكترونـي فـي تدریـسهم هـي قلـة عـدد األجهـزة والمختبـرات 

إضـافة إلـى ، الحاسوبیة وانشغال المعلم بالحصص الیومیة التي تعطى باألسـلوب التقلیـدي
 .ضعف المعلمین باللغة االنجلیزیة

دراســة هــدفت إلــى استقــصاء أثــر تجربــة ) 2006(وأجــرى الــشناق وبنــي دومــي 
التعلم اإللكتروني في تحصیل طلبة الصف األول الثانوي العلمي المباشر والمؤجل في مادة 

ًوقد توصلت الد ا رسة إلى أنه یوجـد فـرق دال إحـصائیا بـین متوسـط أداء طلبـة . الفیزیاء
یم الفیزیائیـة یعـزى لطریقـة الصف األول الثانوي على االختبار التحـصیلي المباشـر للمفـاه

بینما ال یوجد فرق ، التعلم ولصالح التعلم بطریقة القرص المدمج مقارنة بالطریقة التقلیدیة
ــة  ــات وطریق ــم مــع جهــاز عــرض البیان ــت والمعل ــة كــل مــن اإلنترن ــین طریق ًدال إحــصائیا ب

 .اإلنترنت مع القرص المدمج مقارنة بالطریقة العادیة
 بدراســة هــدفت إلــى استقــصاء أثــر اســتخدام طریقــة )2002(وقامــت المــصطفى 

. التدریس بوسـاطة الحاسـوب فـي اتجاهـات طلبـة المجموعـة التجریبیـة نحـو هـذه الطریقـة
طالبة تم اختیارهم بطریقة قصدیة من طلبة ) 40( ًطالبا و) 40(تكونت عینة الدراسة من 

م تقــسیمها إلــى الــصف التاســع األساســي مــن مدرســتین فــي لــواء األغــوار الــشمالیة وتــ
ــة وضــابطة: مجمــوعتین بطریقــة عــشوائیة ــائج الدراســة أن اتجاهــات . تجریبی وأظهــرت نت

 .الطلبة قد تغیرت بصورة إیجابیة نحو طریقة التدریس بالحاسوب
أثر استخدام طریقة تدریس األحیاء بالحاسوب ) 2000(واستقصت دراسة محمد 

،  الطریقـة االعتیادیـة فـي التـدریسمقارنـة مـع، في تحصیل طلبة الصف العاشر األساسـي
وقـد تكونـت عینـة . وكذلك معرفة التغیر فـي اتجاهـات الطلبـة نحـو الحاسـوب بعـد التطبیـق

ــا وطالبــة مــنهم ) 68(الدراســة مــن  ــابعتین )  إنــاث29 ذكــور و 39(ًطالب مــن مدرســتین ت
 لمدیریة التعلیم الخاص في محافظة العاصـمة مـوزعین علـى مجمـوعتین إحـداهما ضـابطة
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وقــد . طالبــة) 15(ًطالبــا و) 19(طالبــة واألخــرى تجریبیــة فیهــا ) 14(ًطالبــا و) 20(فیهــا 
ًأظهرت نتائج الدراسة أن هناك تغیرا إیجابیا في اتجاهات طلبـة المجموعـة التجریبیـة نحـو  ً

 .الحاسوب قد حدث بعد إجراء المعالجة التجریبیة
ـــو عمـــر  ـــو جـــابر وأب ـــى تعـــرف ات) 2000(وهـــدفت دراســـة أب ـــة إل جاهـــات الطلب

وقد . والمعلمین نحو استخدام الحاسوب في المدارس الحكومیة في محافظات جنوب األردن
ــة الدراســة مــن  ــت عین ــة عــشوائیة طبقیــة ) 700(تكون ــم اختیــارهم بطریق ــة ت ــب وطالب طال

ًمعلما ومعلمة وقد أظهرت نتـائج الدراسـة ) 74(حیث تكونت عینة المعلمین من ، عنقودیة
 .طلبة والمعلمین كانت إیجابیة نحو استخدام الحاسوبأن اتجاهات ال

أكدت نتائج الدراسات السابقة سالفة الذكر على أهمیة التعلیم الرقمي في تطـویر 
وكـذلك أوضـحت اخـتالف وجهـات ، العملیات التعلیمیة في مختلف المراحل والمواد الدراسیة

هـذا المجـال بمحافظـة المجمعـة ًونظـرا لقلـة الدراسـات فـي ، النظر حول التعلـیم اإللكترونـي
سـوف تـسعى هـذه الدراســة للكـشف عـن االتجــاه نحـو التعلـیم الرقمــي لـدى جمیـع معلمــات 

  . المدارس الثانویة في محافظة المجمعة بالمملكة العربیة السعودیة
  :اإلطار النظري
  التعلم الرقمي: المحور األول

 :تعریف التعلم الرقمي
  : قمي منهاهناك تعریفات كثیرة للتعلم الر

التعلیم الـذي یـستهدف إیجـاد بیئـة :" للتعلم الرقمي) 2002( تعریف العوید و آخرون -
ــن  ــت وتمك ــي واإلنترن ــات الحاســب اآلل ــى تقنی ــات المعتمــدة عل ــة بالتطبیق تفاعلیــة غنی

  ".الطالب من الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقت ومن أي مكان 
ــین " تعریــف - ــتعلم الرق) Allen )" 2003ال ــهلل اســتعمال هــادف مــنظم : " مــي علــى ان

  ".للنظم اإللكترونیة أو الحاسوب في دعم عملیات التعلم
) إلكترونـي(تقدیم محتوى تعلیمـي :  " للتعلم الرقمي على انه) 2004(تعریف زیتون  -

عبر الوسائط المعتمدة على الكمبیـوتر وشـبكاته إلـى المـتعلم بـشكل یتـیح لـه إمكانیـة 
المحتوى ومع المعلم ومع أقرانه سواء كان ذلك بصورة متزامنة التفاعل النشط مع هذا 

أم غیـر متزامنــة، وكــذا إمكانیــة إتمـام هــذا الــتعلم فــي الوقـت والمكــان وبالــسرعة التــي 
ــه ــه وقدرات ــضا مــن خــالل تلــك ، تناســب ظروف ــتعلم أی ــة إدارة هــذا ال ًفــضال عــن إمكانی

 .الوسائط
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 : أنماط التعلیم الرقمي
و الــذي یتمثــل فـي تلــك األســالیب و التقنیــات التعلیمیــة : مباشــرالـتعلم الرقمــي ال .1

المعتمدة على الشبكة العالمیة للمعلومات قصد إیصال مضامین تعلیمیـة للمـتعلم 
  ).القسم، المصنع(في الوقت الفعلي والممارس للتعلیم أو التدریب 

ل وهــو الــذي یتمثــل فــي عملیــة الــتعلم مــن خــال:  التعلــیم الرقمــي غیــر المباشــر .2
مجموعة الدورات التدریبیة و الحـصص المنظمـة و التـي بـدورها تتـضمن تركیـب 
وتعلیمیة هامة و یعتمد هذا النوع من التعلم الرقمي بالنسبة لحالة وجـود ظـروف 

التلمیذ فـي المدرسـة، الجامعـة، (متعددة ال تسمح بالحضور الفعلي للفرد المتعلم 
  ).العامل في البیئة المهنیة

 :تمدة في مجال التعلیم الرقميالمعاییر المع
یعد التعلم الرقمـي مـن أهـم األسـالیب الحیویـة المعتمـدة فـي عملیـة الـتعلم بـشكل 
عـــام خاصـــة فـــي ظـــل االنفجـــار المعرفـــي والتطـــور التكنولـــوجي الحاصـــل فـــي مختلـــف 
المجتمعات، األمم وباإلضـافة إلـى هـذا، نجـد أن الـتعلم الرقمـي یعمـل علـى ارتفـاع معـدالت 

ي التعلم بشكل عام واإلقدام على طلبه، تدریب، تعلیم العمـال وتـأهیلهم و تحـسین القبول ف
یرفع من فعالیة التعلیم ) الرقمي(ونجد أن هذا النوع من التعلیم .  أدائهم في البیئة المهنیة

بشكل كبیر من جهة و یقلص تكلفة التدریب خاصـة فـي جانبهـا الزمنـي مـن جهـة أخـرى، 
ســتخدام المعلومــات المتــوفرة مــع احتیاجــات، طلبــات المتعلمــین ولعــل هــذا مــا یــسمح مــن ا

وفـي هـذا ) Al-karam Al-ail ،2001(خاصة في البیئـة المهنیـة التـي یعملـون فیهـا 
اإلطار نجد أن معهد التدریب لتقنیة المعلومات قام بتطویر معـاییر أساسـیة للـتعلم الرقمـي 

ــیم و محتــواه، أو اإللكترونــي فــي العدیــد مــن المحــاور كــدعم عملیــة  الــتعلم، تــصمیم التعل
 تأســیس المركــز 2002باإلضــافة إلــى هــذا نجــد انــه تــم فــي ســنة.  ســهولة االســتعمال

األوروبــي للجــودة فــي التعلــیم اإللكترونــي والــذي یهــدف أســاس إلــى العمــل علــى تــشجیع 
مـن خـالل ضـرورة .  لكترونـياإلمختلف التطبیقات الناجحـة و الفعالـة فـي الـتعلم الرقمـي و

وفیر جمیع التوجیهات، الدعم والخدمات المناسبة للتقویم المستمر لخدمات هذا النوع من ت
  .التعلم في بیئات تعلم تتمیز بالتغیر والحركیة الدائمة

 :تكنولوجیا التعلیم الرقمي
، أدى التقدم التكنولوجي الي ظهور أسـالیب وطـرق جدیـدة للتعلـیم غیـر المباشـر

ومنها اسـتخدام ، دثات التكنولوجیة لتحقیق التعلم المطلوبتعتمد علي توظیف تلك المستح
، وشبكة المعلومات الدولیة، واألقمار الصناعیة والقنوات الفضائیة، الكمبیوتر ومستحدثاته
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بواسـطة ، بغرض إتاحة التعلم علي مدار الیوم واللیلة لمن یریده وفي المكان الذي یناسـبه
لتقــدم ، الوســائل المتعــددة بمكوناتهــا المختلفــةأســالیب وطــرق متنوعــة تــدعمها تكنولوجیــا 

ــه ، المحتــوي التعلیمــي مــن خــالل تركیبــة مــن لغــة مكتوبــة ومنطوقــة وعناصــر مرئیــة ثابت
ــأثیرات وخلفیــات متنوعــة ســمعیة وبــصریة، ومتحركــة یــتم عرضــها للمــتعلم مــن خــالل ، وت
د وفـي أقــل وبأقـل جهـ، ویتحقــق بـأعلى كفـاءة، ممـا یجعـل الـتعلم شـیق وممتـع، الكمبیـوتر

  ).43، ص2012المطوع، (مما یحقق جودة التعلیم، وقت
ان توظیــف المــستحدثات التكنولوجیــة التــي أفرزهــا التــزاوج الحــادث بــین مجــالي 

أصـبح ضـرورة كبـري تفـرض ، تكنولوجیا المعلومات والتعلـیم الرقمـي فـي العملیـة التعلیمیـة
لیكــون ، ي تـسعي الـي تحقیقهـاعلـي الـنظم التعلیمیـة إحـداث نقلـة نوعیـة فــي األهـداف التـ

التركیــز علــي إكــساب المتعلمــین مجموعــة مــن المهــارات التــي تتطلبهــا الحیــاة فــي عــصر 
ــــات ــــذاتي، المعلوم ــــارات الــــتعلم ال ــــا مه ومهــــارات ، )Self-learning skills(ومنه

ــــة ــــع المــــستحدثات ) Informatics(المعلوماتی ــــارات التعامــــل م ــــن مه ــــا تتــــضمنه م وم
العویــد (بــدال مــن التركیــز علــي إكــسابهم المعلومــات، ت إدارة الــذاتومهــارا، التكنولوجیــة

  ).38ص، 2002والحامد، 
أما اسـتراتیجیات التفاعـل اإللكترونـي فتـسمح لمجموعـة كبیـرة مـن المتعلمـین أن 

، یـشتركوا فــي المناقــشات غیــر المتزامنــة مــع المعلـم مــن خــالل شــبكة المعلومــات العالمیــة
، 2004، أحمـد( فیمـا یلـي لـیم التقلیـدي والتعلـیم الرقمـيویمكـن تلخـیص الفـرق بـین التع

  ):51ص
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 :البیئة التعلیمیة للتعلیم الرقمي

  : تتكون البیئة التعلیمیة للتعلیم الرقمي من اآلتي
  ):45، ص1421النفیسة، (وتشمل كل من : مكونات أساسیة

 :ویتطلب فیه توافر الخصائص التالیة): المعلم(األستاذ .1
 .ریس واستخدام تقنیات التعلیم الحدیثةالقدرة علي التد -
 .معرفة استخدام الحاسب اآللي بما في ذلك اإلنترنت والبرید اإللكتروني -
  :ویتطلب فیه توافر الخصائص التالیة): المتعلم(الطالب .2
 .مهارة التعلم الذاتي -
 .معرفة استخدام الحاسب اآللي بما في ذلك اإلنترنت والبرید اإللكتروني -
 :ویتطلب فیه توافر الخصائص التالیة: فنيطاقم الدعم ال .3
 .التخصص في الحاسب اآللي -
 . معرفة برامج الحاسب اآللي المرتبطة بالتعلم الرقمي -
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  : الدور الجدید للمعلم في عهد التكنولوجیا الرقمیة
البـد مـن معرفـة هـذا ، قبل الحدیث عن دور المعلم في عهـد التطـورات التكنولوجیـة

فقــد رأینــا كیــف كــان المعلــم محــور العملیــة ،  لكالســیكي التقلیــديالــدور فــي ظــل النظــام ا
وهــو المتعــرف ،  وهــو المرســل للمعلومــات،  هــو الــضابط للنظــام: التعلیمیــة فهــو األســاس

ــاهي،  األول ــین مــستخدما ،  واآلمــر الن ــق التلق ــه بالمعلومــات عــن طری ًیحــشوا ذهــن طالب
  .  الترهیب وسیلة للضبط

ــم فــي ظــل التكنو لوجیــا الحدیثــة فنجــد أن دوره قــد تغیــر مــن مجــرد  معــد أمــا المعل
ومحــدد ألفــضل الوســائل ،  إلــى مــصمم للمواقــف التعلیمیــة،  للــدروس بالطریقــة التقلیدیــة

إلـى ، كما تغیر دور المتعلم من متلقي سـلبي للمعلومـات،  التعلیمیة لتسهیل عملیة التعلم
عـة وغیـر المطبوعـة ویتعامـل معهـا باحث ومنقب یتعامل بنفسه مع الماد التعلیمیة المطبو

  ). 2، 2000، عبد المنعم وأحمد(
أي أن بیئة التعلیم  بشكل عام قد تحولت من بیئة متمركزة حول المعلمین إلى بیئة 
َمتمركــزة حــول المتعلمــین؛ فبــدال مــن أن یكــون المعلمــین هــم مــصدر المعلومــات الرئیــسي  َ َ ُ َ ْ ْ ِ ّ

ِومرسل المعرفة الوحید كما تغیر ،  مشاركین وموجهین لعملیة التعلیم والتعلم اصبحوأفقد ،  َ
للمعلومات بشكل سلبي إلى مشارك ایجابي وصاحب دور نشط فـي  دور الطالب من متلقي
  ).UNESCO, (2005, 4(عملیة التعلیم والتعلم 

ومن خالل ما سبق یمكن القول  بأن هناك العدید من الصفات التي یجب أن یتمتع 
  ):10، هـ1423، عثمان(التغیرات التكنولوجیة وهي بها  المعلم في ظل 

 ًأن یكون قادرا على استخدام التقنیات الحدیثة في عملیة التعلیم والتعلم  .1
 .  أن یتمتع بقدرات عقلیة فائقة .2
 .  أن تكون لدیه اتجاهات ایجابیة نحو طالبه .3
ًأن یكون قادرا علـى تـصفح الموضـوعات ذات الـصلة بتخصـصه مـن خـالل شـبكات  .4

 . معلوماتال
 . ًأن یكون مدربا على تصمیم ونشر الموضوعات التعلیمیة على اإلنترنت .5
ــــة  .6 ــــة مــــع البیئ ــــة والمتفاعل ــــة الفعال ــــة التعلیمی ــــى إدارة العملی ــــادرا عل ًأن یكــــون ق

  . التكنولوجیة
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  :المحور الثاني االتجاهات
  :مفهوم االتجاه

 طویلة لدرجة دعت شغل مفهوم االتجاه المهتمین بعلم النفس االجتماعي سنوات
للقول بأنه لم یأخذ مفهوم في علم النفس االجتماعي درجة من اختالف الرؤى والتصورات 

ولم یتوقف استخدام مفهوم االتجاه عند علم الـنفس االجتمـاعي فحـسب ، مثل هذا المفهوم
كبـار ولكنه انتقل إلي مجاالت عدیدة كالتربیـة والدعایـة والعالقـات العامـة واإلدارة وتعلـیم ال

ــات  ــرأي العــام ودینامی ــدیني ودراســات ال ــف الــصحي و اإلرشــاد ال واإلرشــاد الزراعــي والتثقی
  )101ص، 2010، الملیجي(الجماعة ودراسات الشخصیة 

یعرف االتجاه بأنه موقف انفعالي یتصف بالقبول أو الرفض لألشـیاء أو الموضـوعات أو و
ره بـالخبرة والتـي تتـضمن معرفـة كافیـة ًالقضایا وهو ال یتكون لدى الفرد إال بناء على مـرو

  ). 282، 2001نشوان، (عن الموضوع ذي العالقة 
ــة فــي الدرجــة  ــل اســتجابة ســلوكیة ذات نــوع ایجــابي نحــو موضــوع معــین متباین وهــو یمث

، 2003قــوره، (یكتــسبها الفــرد مــن خــالل احتكاكــه وتفاعلــه مــع البیئــة التــي یعــیش فیهــا 
126(  

 االستعداد أو التأهب العصبي والنفسي منتظم من حالة منكما أنه یشیر إلى  
وتكون ذات تأثیر توجیهي أو دینامي على اسـتجابة الفـرد لجمیـع ، خالل خبرة الشخص

، م2013، الخـاروف والدهامــشة(الموضـوعات والمواقــف التـي تــستثیر هـذه االســتجابة 
686.(  

مل  أن أدق وأشـBrandt & Wetherl (2012)ویـرى كـل مـن برانـدت وویـذرل 
إحـدى "الذي یصف االتجاه بأنـه " جوردون ألبورت"تعریف لالتجاه هو تعریف عالم النفس 

ومـا یكـاد یثبتـه االتجـاه حتـى ، حاالت التهیؤ والتأهب العقلي العصبي التي تنظمهـا الخبـرة
ًیمضي مـؤثرا وموجهـا السـتجابات الفـرد لألشـیاء والمواقـف المختلفـة فهـو بـذلك دینـامیكي  ً

  ".عام
مجموع میـول ومـشاعر الفـرد وقناعاتـه تجـاه "لماء من یرى أن االتجاه هو ومن الع

مثیر معین ومن هذا التعریـف یتبـین إن االتجـاه النفـسي یتـأثر بمیـول ومـشاعر قـد تكـون 
ــأثر بقناعــات مبنیــة علــى تجــارب مــسبقة وهــذه القناعــات تــسودها  أنیــة وبــنفس الوقــت یت

  ).2008، النفاخ" (الناحیة المعرفیة
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س الصدد فإن االتجاهات ما هي إال حصیلة مكتسبة مـن الخبـرات واآلراء وفي نف
والمعتقدات یكتسبها الفرد من خالل التفاعل مع البیئة المادیة واالجتماعیة وهى حاله مـن 
االستعداد العقلي والعصبي تنـشأ مـن خـالل التجـارب والخبـرات التـي یمـر بهـا الفـرد وتـؤثر 

  ).114، 2008، شفیق(رفض تجاه موضوعات معینة على استجاباته بالموافقة أو ال
وفـي ضــوء مــا ســبق یمكـن القــول بــأن االتجــاه عبـارة عــن مكــون وجــداني یتــسم 

. ... باإلیجابیة أو الحیادیة أو السلبیة نحو موضوع معین أو شخص معین أو فكرة معینة
  .بما یضمن وجود استعداد وتهیئة للقبول أو الرفض حسب طبیعة االتجاه

  : االتجاهاتمكونات
تتكون االتجاهات من أربعة عناصر أساسیة تتفاعل مـع بعـضها الـبعض لتعطـي 

  : على النحو التالي) 2008، عبد الرحمن( إلیها أشارالشكل العام لالتجاه 
 وهــو مجمــوع العناصــر التــي تــساعد الفــرد علــى إدراك المثیــر : المكــون اإلدراكــي

  . الخارجي أو الموقف االجتماعي
 وهــو عبــارة عــن مجمــوع الخبــرات والمعــارف والمعلومــات التــي : عرفــيالمكــون الم

 . تتصل بموضوع االتجاه
 یشیر إلى مدى میل الفرد واهتمامه بموضوع االتجاه: المكون االنفعالي  . 
 یشیر إلى مجموع التعبیرات واالستجابات الواضحة التي یقدمها : المكون السلوكي

 .   الفرد في موقف ما نحو مثیر معین
  . وظائف االتجاهات

  تعكس سلوك الفرد في أقواله وأفعاله وتفاعله مع اآلخرین بشيء من االتـساق والتوحیـد
  .  دون تفكیر أو تردد وبطریقة تكاد تكون ثابتة

  تـساعد علـى تفـسیر مــا نمـر بـه مــن مواقـف وخبـرات واعطائهــا معنـى وداللـة بمعنــى أن
  . االتجاه یحدد السلوك وتفسیره

 حول بعض االشیاء والمواقف) المعرفیة(ت الدافعیة واالنفعالیة واالدراكیة تنظیم العملیا .  
  تعمل على اشباع كثیر من الدوافع والحاجات النفسیة واالجتماعیة كالحاجـة إلـى القبـول

  االجتماعي والحاجة إلى
  163 ،2001ملحم، ) (149، 2003وزارة التربیة، (التقدیر.( 
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  .  خصائص االتجاهات
  . لیست وراثیة فهي ال تتولد مع الفرد ولكنها تنظم من خالل الخبراتمكتسبة و .1
  . اجتماعیة تؤثر في عالقة الفرد مع اقرانه والعكس .2
ـــر ممـــا هـــي  .3 تنبـــىء بالـــسلوك ألنهـــا تعمـــل كموجهـــات للـــسلوك وهـــي ذاتیـــة اكث

  . موضوعیة
  . قابلة للقیاس والتقویم .4
  .  التعدیل والتغیرتتصف بالثبات واالستمرار النسبي ولها القابلیة على .5
َال تحصل لدى الفرد ازاء الحقائق الثابتة بل انهـا تكـون دائمـا نحـو الموضـوعات  .6

  القابلة للجدل
) 111-110، 2001زیتـون، (تتأثر بخبرة الفرد وتؤثر فیها، النها نتاج الخبرة  .7

  )163، 2001ملحم، (
  :  حددها باالتي) 526 -524، 2002،عالم (كما أن 

ــ المركزیـة الوجدانیـة 5ــ المركزیـة  4ــ ثنائیـة  المـشاعر 3لمقدار والشدة  ـ ا2ـ التوجه  1
  . ـ االتساق10ـ التعقد المعرفي 9ـ الشمول او المدى 8ـ التضمن  7ـالمرونة  6

، 2010، الملیجي(كما یتسم االتجاه ببعض السمات التي یمكن إیجازها فیما یلي
  ):103ص
ولهذا یشتمل على نوع من التقییم اإلیجـابي  ،االتجاه تعبیر محدد عن قیمة أو معتقد -1

  .أو السلبي
 االتجاه استعداد نفسي وتهیؤ عقلي لالستجابة بطریقة معینة نحو موضوعه  -2
 مكون سلوكي، مكون وجداني، مكون معرفي: لالتجاه ثالث مكونات هي -3

 .ًویمثل المكون المعرفي األساس األول في تكوین االتجاه وفقا لكثیر من اآلراء
االتجاه متغیر وسیط أو تكوین فرضي یؤثر على العالقـة بـین المثیـرات واالسـتجابات  -4

 .كسلوك ظاهر
االتجــاه موجــه للــسلوك حیــث تأخــذ االســتجابة نحــو موضــوع االتجــاه شــكل اإلیجــاب  -5

ًواالتجـــاه مكتـــسب ولـــیس فطریـــا ویتـــسم بالمرونـــة ). الـــرفض(أو الـــسلب ) القبـــول(
 . ت والمعارف الجدیدةوالقابلیة للتعدیل في ضوء الخبرا



 ت معلمات وطالبات المرحلة الثانویة بمدارس محافظة المجمعة نحو التعلیم الرقمي اتجاها
   هیلة إبراهیم عبد الرحمن الطویل/أ

 

 -898-

ًتؤدي العوامل االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة دورا مهما في تكـوین اتجاهـات أفـراد  -6 ً
 فاالتجاهــات ذات مرجــع اجتمــاعي –المجتمـع نحــو الموضــوعات والقــضایا المختلفــة 

 . نوعي
یمكن التنبؤ بسلوك األفراد في المواقف المختلفـة مـن خـالل التعـرف علـى اتجاهـاتهم  -7

ًنفسیة واالجتماعیة ومن ثم یمكن توجیه هذه االتجاهات توجیها إیجابیاال ً . 
، لیس بالضرورة أن تكون جمیع االتجاهات نتیجة للخبرة الشخصیة بموضوع االتجاه -8

 . فقد یكون الفرد اتجاها ما ألنه هو السائد في المجتمع الذي یعیش فیه
  :بعض النظریات المفسرة لالتجاه

، ت تعتبر من المواضیع الهامة في مجال علم النفس االجتماعيإن دراسة االتجاها
ًإذ أن االتجاهــات واآلراء والمیــول والمعتقــدات تلعــب أدوارا هامــة فــي المواقــف االجتماعیــة 

، وتؤثر في رضاه عن عالقته بهم ومـدى تكیفـه معهـم، التي یتفاعل بها الفرد مع اآلخرین
ـــد ـــاء الـــنفس أطـــر واتجاهـــات عدی ـــدم علم ـــد ق ـــوین االتجاهـــات النفـــسیة ولق ة لتفـــسیر تك

حیــث تعــد االتجاهــات مــن أهــم المحــددات التــي تمكننــا مــن ، )2010، شــلح(واالجتماعیــة 
فمعرفـة االتجـاه نحـو كبـار الـسن ذا عالقـة فـي الـسلوك الفعلـي ، التنبؤ بالـسلوك اإلنـساني

سن وتتفـق تجاه كبار السن وبتكوین أفكار خاطئة تـساهم فـي التعامـل الـسلبي مـع كبـار الـ
  :غالبیة النظریات على أن االتجاه یتكون من ثالثة أبعاد هي

یـشمل المعتقـدات واألفكـار : Cognitive Componentالمكون المعرفي أو اإلدراك  -
التـــي حملهـــا الفـــرد تجـــاه موضـــوع مـــا ویكتـــسب ذلـــك عـــن طریـــق التعلـــیم والتنـــشئة 

  .االجتماعیة والثقافة السائدة
 یرجع :Affective or Emotional Componentعالي المكون الوجداني أو االنف -

إلى المشاعر والعواطف التي یحملها الفرد نحو موضوع االتجاه حیث تتأثر االتجاهات 
 .بدرجة التوتر أو السرور عند التفاعل مع المواقف واألحداث المختلفة

 ویــشمل النزعــات الــسلوكیة تجــاه :Behavioral Componentالمكــون الــسلوكي  -
  ).2001، البداینة( االتجاه موضوع

  :النظریة السلوكیة
یرى أصحاب هذه النظریة بأن الـسلوك اإلنـساني عبـارة عـن مجموعـة مـن العـادات 

ویتحكم في تكوینها قوانین الدماغ ، التي یتعلمها الفرد ویكتسبها أثناء مراحل نموه المختلفة
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ویرجعـون ، جابات الـشرطیةّوهي قوى الكف وقوى االسـتثارة اللتـان تـسیران مجموعـة االسـت
  .ذلك إلى العوامل البیئیة التي یتعرض لها الفرد

وتـدور هـذه النظریــة حـول محــور عملیـة الـتعلم فــي اكتـساب الــتعلم الجدیـد أو فــي 
وأن سـلوك ، ولذا فإن أكثر السلوك اإلنساني مكتـسب عـن طریـق الـتعلم، إطفائه أو إعادته

وظهرت المدرسة السلوكیة سنة ، روف وأجواء معینةالفرد قابل للتعدیل أو التغییر بإیجاد ظ
ومـن مرتكـزات النظریــة ، ومـن أشـهر مؤسـسیها واطـسون، فـي الوالیـات المتحـدة) 1912(

ــم الــنفس ــه بعل ــسلوك مــن خــالل عالقت ــز حــول مفهــوم ال ــى القیــاس ، التمرك ــاد عل واالعتم
وتعتبـر النظریـة ، وعدم االهتمام بما هو تجریدي غیـر قابـل للمالحظـة والقیـاس، التجریبي

فمن خالل تجارب ثورنـدایك ، السلوكیة أن تغیر السلوك هو نتیجة واستجابة لمثیر خارجي
في حین أن العقاب ، وجد أن تلقي التحسینات والمكافآت بصفة عامة یدعم السلوك ویثبته

  .فینقص من االستجابة وبالتالي من تدعیم وتثبیت السلوك
ًوتفـسیرا لعـدد مـن الظـواهر واألحـداث الطبیعیــة ًوالنظریـة الـسلوكیة تعطـي توضـیحا 

واإلنسانیة وتساعد في التنبؤ بالعدید من الظواهر وتوقع حدوثها أو عدمه في ظل معطیات 
ــسلوك، ومؤشــرات معینــة ــسلوك اإلجرائــي یحتــل الجــزء األكبــر مــن ال فمعظــم الخبــرات ، وال

، فـضل االسـتجابات اإلجرائیـةالحیاتیة والعادات التي یكتسبها اإلنسان أو الحیـوان تتكـون ب
  ).2001، عامود(ًفي حین أن قلیال منها یتكون عن طریق االستجابات 

وبهذا نستطیع القول أن النظریة السلوكیة انبثقت مـن علـم الـنفس الـسلوكي حیـث 
یـساعد هـذا العلــم فـي فهـم الطریقــة التـي یتـشكل فیهــا الـسلوك كمـا أنــه یـؤثر بـشكل كبیــر 

أن الــسلوك المــستهدف (بهــا فــإن النظریــة الــسلوكیة تــشیر إلــى أن بالطریقــة التــي نــتعلم 
یتوسط مجموعات من التأثیرات البیئیة وهي المثیر الذي یسبق السلوك والمثیر الذي یتبـع 

  ).التعزیز أو النتیجة"السلوك وهو 
وعلیه یمكن االعتماد على النظریة السلوكیة فـي تفـسیر االتجـاه نحـو المـسنین أو 

بمـا أن االتجـاه عبـارة عـن مجموعـة مـن القـیم والمفـاهیم یكتـسبها الفـرد ، ؤ بهتعزیزه التنب
حیـــث یمكـــن تعزیـــزه مـــن خـــالل تغییـــر الـــسلوك أو تعدیلـــه أو الـــتحكم فـــي ، خـــالل نـــشأته

  :االستثارات التي أدت لتكونه أو التنبؤ به
یكون حیث ، إن االتجاهات تماثل في تعلمها واكتسابها أنماط السلوك والعادات األخرى -

والتـي تتـأثر بدرجـة كبیـرة بأسـالیب التنـشئة ، ذلك عـن طریـق عملیـات الـتعلم والتقلیـد
فالمجتمع الذي یعني ، والتفاعل االجتماعي داخل المجتمع الواحد وخارجه، االجتماعیة

  .ًبحقوق المسنین ویهتم به ینشئ جیال له توجه إیجابي نحو المسنین
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من حیـث تحقیقهـا ألهـداف ، خدمات جلیلة للفردتقدم االتجاهات النفسیة واالجتماعیة  -
ومــن حیــث تعتبــر آلیــات للــدفاع عــن الــذات مــن جهــة ، التكیـف االجتمــاعي مــن جهــة

وذات وظـائف معرفیـة ، إضافة إلى كون هذه االتجاهات أدوات لبناء الشخصیة، أخرى
 .مختلفة

لتعلم وبالنظر كعملیة اإلدراك وعملیة ا: تؤثر االتجاهات في عدد من العملیات النفسیة -
لالتجاه نحو المسنین نجد أن معرفة خصائص وحاجات المسنین هي نتـاج التجاهـات 

 .الفرد نحو هذه الفئة
، قد تعمل االتجاهات كموانـع أو معوقـات لظهـور بعـض أنمـاط الـسلوك غیـر المرغوبـة -

فـالفرد الـذي ، فهي تعمل كمیكانیزمات دفاعیة اختیاریة في أنمـاط التفاعـل االجتمـاعي
ًدیه سلوكا عدوانیا لن یمارسه مع المسنین طالما أن اتجاهاته نحوهم إیجابیةل ً. 

ــى بعــض - ــراد یــؤثر بعــضها عل ــدى األف ــر ، وتكــون النتیجــة، إن االتجاهــات ل هــي التغی
االجتماعي المتمثل باألدوار االجتماعیة لألفراد وما ینتج عن ذلك من عملیة تغییر أو 

  .الجتماعیة المختلفةحراك اجتماعي لدى أفراد الطبقات ا
 : طرق أو أسالیب قیاس االتجاهات

  :      من الطرق التي یمكن بها قیاس االتجاهات ما یلي
  ): مالحظة السلوك الظاهر(المالحظة ) 1(

تعد المالحظة من األسالیب البسیطة التي تمكننا من قیاس اتجاهات أفراد معینین 
 السلوكیات التي تمكننا من أن نستنتج ما وذلك إذا ما استطعنا تحدید، نحو موضوع معین

 إلـى – كأسلوب -وتستند المالحظة ، إذا كانت اتجاهات الفرد مؤیدة أو معارضة للموضوع
ًحقیقة أن االتجاه یكـون عـادة مـصحوبا بمیـل نحـو التـصرف بطریقـة معینـة تحـت ظـروف 

 المبیعـات فـي ًومن ثم فإنه یمكـن اسـتنتاج اتجاهـات الفـرد وسـلوكه فمـثال سـجالت، محددة
ُمتجر ما سوف تظهر االتجاه نحو أنواع معینه من الغذاء أو نحو مشروبات معینه فیمكن 
ًأن نستنج مثال من سجالت مبیعات متجر معین مدى مقاطعة الناس لمـشروب معـین مثـل 

فمن هذه السجالت یمكن أن نستنتج منها السلوك الفعلي لعمالء هذا المشروب ، الكوكاكوال
  ). 116، 2006، عیسى(ر عن اتجاه العمالء نحو التعامل مع هذا المشروب والذي یعب
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  : المقابلة الشخصیة) 2(
، وعن وجهات نظره، في هذا األسلوب یتم تشجیع المبحوث على الكالم عن نفسه

وهذا األسـلوب یمكننـا مـن االلتقـاء ، ویتم تقدیر اتجاهاته في ضوء ما یقوله وما یعبر عنه
  . وذلك عكس المالحظة، المبحوثینبعدد كبیر من 

  :     Social Distanceمقیاس المسافة االجتماعیة لبوجاردوس) 3 (
  لقیاس البعـد أو المـسافة االجتماعیـة أول  Bogardusیعد مقیاس بوجاردوس

ولقـد وضـع بوجـاردوس عبـارات سـبع أو اسـتجابات ، محاولة موضوعیة لقیاس االتجاهـات
ة فیــه تمثــل أقــصى درجــات البعــد وأخــر عبــارة تمثــل أقــصى تمثــل متــصل متــدرج أول عبــار

ویالحظ على هذا المقیاس أنه سهل التطبیق إال أن المـسافات بـین درجاتـه ، درجات القرب
  ). 159ص، 2001، كوبوسومى(لیست متساویة تماما 

 Equal)مقیـــــاس الفتـــــرات متـــــساویة الظهـــــور(طریقـــــة ثیرســـــتون ) 4 (
Appearing Interval Scale:  

ـــد ـــة ثیرســـتون تع ـــر مـــن Thurston طریق ـــدرا أكب ـــة محاولـــة إلضـــفاء ق ً  بمثاب
ــام أو  ــد الت ــاء مقیــاس لالتجــاه نحــو موضــوع معــین إمــا بالتأیی الموضــوعیة فــي عملیــة بن

م لقیـاس االتجاهـات نحـو عـدد مـن الموضــوعات 1929وقـد اقترحهـا عـام ، بـالرفض التـام
  . وأنشأ عدة مقاییس وحداتها متساویة البعد

مقیــاس ثیرســتون مــن عــدد مــن العبــارات لكــل منهــا وزن خــاص وقیمــة ویتكــون 
معبرة عن وضعها بالنسبة للمقیاس ككل ویتراوح عدد العبارات في المقیاس الواحد ما بـین 

ًویالحظ على هذا المقیاس أنه یستغرق وقتا وجهدا في إعداده وأنـه قـد ،  عبارة50 – 20 ً
وذلـك ألن تقـدیر الـشخص هـو ، دیر لفـرد أخـریقترب متوسط التقدیر للفرد من متوسط التقـ

، 2000، زهـــران(متوســـط أوزان العبـــارات التـــي اختارهـــا مـــع اخـــتالف داللـــة المتوســـطین 
182 .(  

  :   Summated Ratings) التقدیرات المجملة(طریقة لیكرت ) 5(
 وانتـــشرت لقیـــاس 1932  عـــام Likertاقتــرح هـــذه الطریقـــة رینـــسیس لیكــرت 

وتقـوم هـذه الطریقـة ، الموضـوعات مثـل المحافظـة والتقدمیـة والمـرأةاالتجاهات نحو شـتى 
ویــدلى المبحـــوثین ، علــى اختیــار عـــدد مــن العبــارات تتنـــاول االتجــاه الــذي نریـــد قیاســه

، موافــق، موافــق بـشدة:  باسـتجاباتهم علــى كـل عبــارة علـى مقیــاس مـن خمــس مـستویات
َبحیـث یعطـى المـستجیب ، ق بشدةغیر مواف، غیر موافق، )أو غیر متأكد أو متردد(محاید 
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وبعد ذلـك یـتم تجمیـع درجـات الطـالب ، درجة على كل عبارة تتناسب مع درجة اتفاقه معها
على عبارات المقیاس لیحصل على الدرجـة الكلیـة التـي تعبـر عـن اتجاهـه نحـو الموضـوع 

  . المراد قیاسه
یمكـن جمعهـا مـن ویتم اختیار عبارات هذا المقیاس من عدد كبیر من العبارات التـي 

ویتم اختیار العبارات بحیـث تكـون محـدده المعنـى وواضـحة وغیـر ، الكتب والدوریات
ویفـضل أن یكـون ، ٕغامضة وبحیث توضح إما االتجاه الموجب وامـا االتجـاه الـسالب

وتحتسب معامالت االرتباط بـین درجـة ، العدد متساوي من العبارات الموجبة والسالبة
لكلیــة للمقیــاس وتــستبعد بعــد ذلــك العبــارات التــي ال تــرتبط كــل عبــارة وبــین الدرجــة ا

ویجـب أن تكـون كــل العبـارات فـي المقیــاس ، ًارتباطـا عالیـا بالدرجـة الكلیــة للمقیـاس
ویجب أال ، ویفضل أن یقتصر المقیاس على موضوع واحد، مرتبطة بموضوع االتجاه

ا جمیـع النـاس یحتوى المقیاس على عبارات یوافـق علیهـا جمیـع النـاس أو یعارضـه
 ).64، 1995، عطیة(

  :ٕمنهجیة الدراسة واجراءاتها
  .استخدمت الدراسة المنهج الوصفي باعتباره األنسب لتحقیق أهدافها: منهج الدراسة

  :مجتمع الدراسة
تكــون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع المعلمــات الــذین یدرســون المرحلــة الثانویــة فــي 

 والبالغ 2019/2020افظة المجمعة للعام الدراسيالمدارس التابعة للتربیة والتعلیم في مح
ومـن جمیـع طالبـات المرحلــة الثانویـة العلمـي فـي المـدارس التابعــة ، معلمـة) 38(عـددهم 

طالبـه والمنتظمـین ) 391(لمدیریات التربیة والتعلیم في محافظة المجمعة والبـالغ عـددهم 
  . مدرسة16 موزعین على 2019/2020في المدارس للعام الدراسي

  :عینة الدراسة
معلمات المرحلة الثانویة تم اختیـارهم عـشوائیا مـن ) 28(تكونت عینة الدراسة من 

ویوضح ، معلمات المرحلة الثانویة في مدارس محافظة المجمعة ممن یدرسون تلك المرحلة
  :توزیع عینة الدراسة حسب متغیر سنوات الخبرة) ١( جدول
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  ١جدول 
   سنوات الخبرةرمتغی الدراسة حسب توزیع عینة

  المئویةالنسبة   التكرار  عدد سنوات الخبرة
   سنوات٥أقل من 

   سنوات10 – 5من 
   سنوات10أكثر من 

  المجموع

5  
10  
13  
28  

٢٢,٧%  
٢٤,٠%  
٥٣,٣%  
١٠٠%  

  ٢كما یوضح جدول 
  التخصص توزیع عینة الدراسة حسب متغیر) 2(جدول 

  المئویةالنسبة   التكرار  التخصص
  أدبي
  علمي

  المجموع

15  
13  
28  

٥٠.٧%  
٤٩.٣%  
١٠٠%  

وقــد تــم التحقــق مــن صــدق األداة عـــن طریــق عرضــها علــى محكمــین مـــن ذوي 
وكـذلك مـشرفین ، ّجلهم أعضاء هیئة تدریس في الجامعـات الـسعودیة، االختصاص والخبرة

ومن خالل مالحظات المحكمین وآرائهم ،  محكمین٩تربویین في محافظة المجمعة وعددهم 
رات االسـتبانة وكـذلك اســتبعاد عـدد مـن الفقـرات لتـصبح االسـتبانة فــي تـم تعـدیل بعـض فقـ

  . فقرة٢٤صورتها النهائیة مكونة من 
أربعة منها ، طالبه موزعین على خمس شعب) 120(وقد تكونت عینة الدراسة من 

تم اختیارهم بالطریقة القصدیة من خمس مـدارس ثانویـة لإلنـاث ، تجریبیة وواحدة ضابطة
جمعة والتي یتوافر فیها إمكانیـة تطبیـق الدراسـة مـن حیـث تـوافر مختبـرات في محافظة الم

وقد أسقطت استجابات طالبتین منهم لعدم اكتمـال إجـراءات المعالجـة . الحاسوب واإلنترنت
  .طالبه) 118(وتبقى ، علیهم
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  :أداة الدراسة
ــیم الرقمــي ودوره فــي تحــسین األد : اءمقیــاس اتجاهــات الطالبــات نحــو الــتعلم التعل

قامت الباحثـة بتطـویر هـذا المقیـاس وكتابـة بنـوده فـي ضـوء خبرتهـا وبـالرجوع إلـى األدب 
ــسابقة المتعلقــة باال ــتالتربــوي والدراســات ال ــد تكــون . تجاهــات نحــو الحاســوب واإلنترن وق

، موافـق، موافق بشدة: ًبندا من نوع لیكرت ذات اإلجابات الخمس وهي) 35(المقیاس من 
  .ض بشدةمعار، معارض، محاید

 :صدق أداة الدراسة
تم التحقق من صدق أداة الدراسة من حیث الصیاغة اللغویـة والوضـوح والـشمولیة 
ومناسبة البند للجزء الذي ینتمي إلیه وكان ذلك بعرض المقیاس بصورته األولیة على عدد 

ن وعـدد مـ، من المحكمین من مشرفي ومعلمي المرحلة الثانویـة فـي وزارة التربیـة والتعلـیم
أعــضاء هیئــة التــدریس فــي الجامعــات الــسعودیة مــن المختــصین فــي الحاســوب التعلیمــي 
وتكنولوجیا التعلیم وأسالیب تدریس العلوم والقیاس والتقویم ممن یحملون درجـة الـدكتوراه 

وفي ضوء أراء المحكمین ومالحظاتهم ومقترحاتهم عدلت بعض البنود وحذف . والماجستیر
  .واعتبرت هذه اإلجراءات كافیة لصدق األداة، ةبعضها وأضیفت بنود جدید

  :ثبات أداة الدراسة
فكــان معامــل ، تــم التحقــق مــن ثبــات أداة الدراســة باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا

،  )0.97(االتـساق الـداخلي الكلـي كرونبـاخ لمقیـاس االتجـاه نحـو الـتعلم الرقمـي یــساوي 
  .ألغراض الدراسةوبشكل عام اعتبرت هذه القیمة مرتفعة ومقبولة 

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
  .فیما یلي عرض لنتائج الدراسة حسب تسلسل أسئلة الدراسة

مـا اتجاهـات معلمـات المرحلـة الثانویـة بمـدارس محافظـة : نتائج الـسؤال األول
  المجمعة نحو التعلیم الرقمي ؟ 

یاري لتقـدیر لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المع
لبنود مقیاس االتجاهات الكلي ولكل بند من بنود المقیـاس ) 28= ن(أفراد عینة المعلمین 

ــالغ عــددها  ــدا) 24(والب ــا فــي الجــدول ، ًبن ــل ). 1(كم ًونظــرا ألن االســتجابة المحایــدة تقاب
ذو اتجــاه ) 3(فقــد عــدت الباحثــة أن كــل مــن حــصل علــى عالمــة أقــل مــن ، )3(العالمــة 

  .ذو اتجاه إیجابي) 3(كل من حصل على عالمة أعلى من وأن ، سلبي
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  )3(جدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمحور األول التجاهات المعلمات نحو التعلیم 

  ًالرقمي مرتبة تنازلیا
  الترتیب
  النسبي

  رقم
  البند

  المتوسط  البند
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

واإلنترنت ضـروري لكـل أعتقد أن تعلم الحاسوب   4  1
  . معلم

4.57  0.79  

أعتقـــد أن الحاســــوب واإلنترنــــت یــــساعدان فــــي   5  2
  .دراسة المواد الدراسیة

4.32  0.77  

أعتقــــد أن التعلــــیم الرقمــــي یــــساعد فــــي تنمیــــة   6  3
  .التفكیر العلمي لدى الطلبة

4.18  0.94  

ـــیم الرقمـــي فـــي   13  4 ـــرامج التعل اســـتمتع باســـتخدام ب
  .راسیةتدریس المواد الد

4.11  1.17  

ــــــن   18  5 ــــــت م أرى أن اســــــتخدام الحاســــــوب واإلنترن
  .أساسیات التقنیات الحدیثة في التدریس

4.07  0.90  

أرى أن تـــستخدم المـــدارس الحاســـوب واإلنترنـــت   1  6
  .كأحد الوسائل األساسیة في التدریس

4.07  0.94  

أعتقـد أن التعلــیم الرقمــي یـساعد فــي الــربط بــین   23  7
  .یقة منطقیةالمفاهیم بطر

4.04  0.88  

أعتقـــد أن التعلـــیم الرقمـــي یـــساعد فـــي توضـــیح   22  8
  .المفاهیم لدى الطلبة

4.04  0.96  

أعتقد أن التعلیم الرقمي یـساعد الطلبـة فـي فهـم   19  9
  .المواد الدراسیة

4.00  0.82  

أعتقــــد أن التعلــــیم الرقمــــي یــــساعد فــــي تنمیــــة   21  10
  .مهارات إبداعیة

3.96  0.84  

تقــــد أن التعلــــیم الرقمــــي بواســــطة الحاســــوب أع  10  11
واإلنترنت یمكن الطالب من تعلم معلومـات كثیـرة 

  .في وقت قصیر

3.96  0.79  

ـــز الطلبـــة علـــى   24  12 ـــد أن التعلـــیم الرقمـــي یحف أعتق
  .التفكیر اإلبداعي

3.93  0.90  

أعتقد أن التعلیم الرقمي یساعد في تنمیة مهـارة   20  13
  حل المشكالت لدى

  .الطلبة

3.86  0.93  
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  الترتیب
  النسبي

  رقم
  البند

  المتوسط  البند
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

أرى أن التعلیم الرقمـي یزیـد مـن فاعلیـة الطـالب   14  14
  .في الحصة

3.79  1.03  

ــت كوســیلة   9  15 ال یمكــن اســتخدام الحاســوب واإلنترن
  . تعلیمیة

3.79  1.17  

ــدار بواســطة الحاســوب   11  16 ــتعلم الــذي ی أعتقــد أن ال
  .واإلنترنت ما هو إال مضیعة لوقت المدرس

3.75  1.08  

أن اســـتخدام الحاســـوب واإلنترنـــت یعیـــق أعتقـــد   7  17
  .عملي كمعلمة

3.64  1.16  

أفــضل اســتخدام بــرامج الحاســوب واإلنترنــت فــي   12  18
  .التدریس ألنها تحسن أدائي

3.64  0.95  

ـــیم بمـــساعدة الحاســـوب واإلنترنـــت   3  19 أرى أن التعل
سوف یضمن أن یتعلم كـل طالـب المفـاهیم التـي 

  . یشتمل علیها المنهاج

3.61  0.99  

أعتقــد أن برمجیـــات التعلـــیم الرقمـــي فـــي المـــواد   17  20
  .الدراسیة ال تساعد في تحسین تعلم الطلبة

3.39  1.23  

ــــن خــــالل الحاســــوب   8  21 ــــق بتعلــــیم الطلبــــة م ال أث
  .واإلنترنت

3.18  1.36  

ًأرى أن التعلیم الرقمـي یـضیف عبئـا جدیـدا علـى   16  22
  .المعلم

3.04  1.35  

ـــائج أرى أن طریقـــة ال  15  23 ـــة تعطـــي نت ـــدریس العادی ت
  .أفضل من التعلیم الرقمي

2.79  1.29  

أفضل استخدام وسائل وطرائق التعلیم االعتیادیة   2  24
  .كالكتب المدرسیة أو المحاضرة في التدریس

2.61  1.26  

  0.78  3.76  الكلي
أن المتوسط الحسابي الكلي لتقدیر المعلمات علـى مقیـاس ) 3(یالحظ من الجدول 

ٕواذا مـا قـورن ) 0.78(واالنحراف المعیاري ) 3.76(ات نحو التعلیم الرقمي لدیهم االتجاه
تبــین أن اتجاهــات المعلمــات نحــو التعلــیم الرقمــي ، )3(هــذا المتوســط مــع عالمــة المحــك 

  .إیجابیة بدرجة متوسطة
ــا نالحــظ مــن جــدول  ــم 1كم ــد أن تعلــم الحاســوب واإلنترنــت  " 4ّ أن البنــد رق أعتق

وهذا یدل علـى اعتقـاد المعلمـات ، حصلت على أعلى متوسط حسابي. " ضروري لكل معلم
ّ أن البند 1كذلك یظهر من جدول ، ّبأن التعلیم الرقمي یساعدهم على تطویر أدائهم التقني



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -907-

 حصل على أقل متوسط حسابي وهـذا یـدل علـى اعتقـاد المعلمـات أنهـم ال یفـضلون 2رقم 
، . كالكتـب المدرسـیة أو المحاضـرة فـي التـدریساستخدام وسائل وطرائق التعلیم االعتیادیة

 أن المتوسـط الحـسابي السـتجابات المعلمـین علـى جمیـع 1وبشكل عام نالحظ مـن جـدول 
ّفقـرات االسـتبانة جیـد وهـذا یـدل علـى أن اتجاهـات معلمـات المرحلـة الثانویـة فـي محافظـة 

الـسؤال مـع الـردادي وتتفـق نتـائج هـذا ، المجمعة نحو التعلیم الرقمـي إیجابیـة إلـى حـد مـا
فقد كانت اتجاهـات جمیـع المعلمـین والمـشرفین التربـویین نحـو اسـتخدام التعلـیم ) ٢٠٠٩(

  .اإللكتروني في المرحلة المتوسطة كانت عالیة نحو التعلیم اإللكتروني
حیث یساعد المعلم في مراعاة . وقد یعود السبب في ذلك إلى طبیعة التعلیم الرقمي

ٕالطلبـة وایـصال المعلومـات للطلبـة واثـارة الدافعیـة لـدیهم بمـا یحتـوي الفروق الفردیـة بـین  ٕ
علیه من أشكال ورسومات وصور وألوان وحركـة ولقطـات فیـدیو ومحاكـاة وبـرامج محادثـة 

ــد إلكترونــي باإلضــافة إلــى رغبــة المعلمــین فــي مــسایرة . ومــؤتمرات مرئیــة ومــسموعة وبری
ًأیضا إلى طبیعة الحاسوب وارتباطـه الوثیـق وقد یعود السبب . التطور العلمي والتكنولوجي

  .ٕوالى الفوائد التي تعود إلى مستخدمیه في كافة مجاالت الحیاة، بحیاة اإلنسان
مـا اتجاهـات طالبـات المرحلـة الثانویـة بمـدارس محافظـة : نتائج السؤال الثـاني

  المجمعة نحو التعلیم الرقمي؟
ج المتوسـط الحـسابي واالنحـراف قامـت الباحثـة باسـتخرا، ولإلجابة عن هذا الـسؤال

. المعیاري لتقدیر أفراد عینة الطالبات لفقرات مقیاس االتجاهات قبل إجراء الدراسـة وبعـدها
  .ًورتبت بنود المقیاس تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیة

  )4(جدول 
م المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للمحور الثاني التجاهات الطالبات نحو التعل

  )ًمرتبة تنازلیا حسب مقیاس االتجاهات القبلي للمتوسطات الحسابیة (الرقمي 
    االتجاهات

  رتبة  البنود
  البند

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  0.95  4.39  1  .أرى ضرورة توافر جهاز حاسوب لكل طالب
  1.36  3.61  8  .أحب التعلم بمساعدة الحاسوب واإلنترنت

ــــرور  ــــسرعة م ــــتعلم اشــــعر ب ــــي حــــصة ال ــــت ف الوق
  .اإللكتروني

3  3.86  1.12  

  1.14  3.67  6أعتقد أن التعلم بالحاسوب واإلنترنت مـضیعة للوقـت 
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    االتجاهات
  رتبة  البنود

  البند
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  .والجهد
أرى أن التعلم اإللكتروني ینمـي قـدرتي علـى التفكیـر 

  .العلمي
13  3.39  1.12  

  أشعر بحریة عند استخدامي
  .للحاسوب واإلنترنت في التعلم

9  3.60  1.13  

ـــــاهیم یزودنـــــي  ـــــات حیاتیـــــة للمف الحاســـــوب بتطبیق
  .الفیزیائیة المجردة

4  3.73  1.03  

ــي اســتخدام  ــب من ــف بعمــل یتطل ــدما أكل ــضایق عن أت
  .الحاسوب واإلنترنت

5  3.71  1.14  

أرى أن األموال التي تصرف علـى الـتعلم اإللكترونـي 
  .ًتذهب هدرا

10  3.56  1.22  

ــــشمولها  ــــة المحوســــبة ل ــــرامج الفیزیائی ــــي الب تعجبن
  .لموضوع المطروح من جمیع جوانبهل

12  3.42  1.16  

ــالقلق أثنــاء جلوســي أمــام شاشــة الحاســوب  أشــعر ب
  .لتعلم الفیزیاء

7  3.64  1.22  

أعتقـــد أن الـــتعلم اإللكترونـــي یـــساعدني فـــي تعلـــم 
  .المفاهیم الفیزیائیة

15  3.37  1.23  

ــة الــتعلم  ــاء بطریق ــد دراســة الفیزی ــة عن أشــعر بالمتع
  .اإللكتروني

22  3.24  1.26  

ًأرى أن الــتعلم اإللكترونــي یــساعدني كثیــرا فــي تــذكر 
  .المادة الفیزیائیة التي تعلمتها

24  3.19  1.22  

أرى أن الـــتعلم اإللكترونـــي ینمـــي قـــدرتي علـــى حـــل 
  .المشكالت

17  3.27  1.12  

أحبــذ اســتخدام طریقــة الــتعلم اإللكترونــي فــي تعلــم 
  .المباحث الدراسیة األخرى

25  3.16  1.32  

عتقــــد أن الــــتعلم اإللكترونــــي یمنحنــــي ثقــــة أكبــــر أ
  .بالنفس

16  3.36  1.12  

  1.10  3.27  18  أعتقد أن استخدام الحاسوب
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    االتجاهات
  رتبة  البنود

  البند
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  .واإلنترنت یثیر لدي الدافع نحو تعلم الفیزیاء
  أعتقد أن استخدام الحاسوب

ــم الفیزیــاء یبــسط المــادة ویجعلهــا  واإلنترنــت فــي تعل
  .ًأكثر وضوحا

19  3.26  1.24  

ــدما أتعامــل مــع البــرامج أشــعر بــالخ وف والرهبــة عن
  .الفیزیائیة المحوسبة

2  3.93  1.05  

أتمنى أن أتعلم كل وحدات الكتـاب المقـرر باسـتخدام 
  .الحاسوب واإلنترنت

31  2.92  1.31  

شعر بالسعادة عندما أحل مسألة فیزیائیة مـن خـالل 
  .الحاسوب

14  3.38  1.24  

  استخدام الحاسوب واإلنترنت
  .التعلم الذاتي في الفیزیاءیساعدان على 

11  3.42  1.17  

أرى أن الحاسوب یعینني على التركیز في تعلم مـادة 
  .الفیزیاء

28  3.09  1.25  

أســتغل كامــل الوقــت المخــصص للــتعلم اإللكترونــي 
  .بالحاسوب واإلنترنت

23  3.20  1.24  

ـــم  أعتقـــد أن اســـتخدام الحاســـوب واإلنترنـــت فـــي تعل
  .ريالفیزیاء یحد من حریة تفكی

20  3.25  1.13  

أعتقـــد أن المــــادة الفیزیائیـــة المتعلمــــة مـــن خــــالل 
  .الحاسوب واإلنترنت سریعة النسیان

29  3.01  1.34  

أرى أن الحاســوب یحفزنــي علــى المتابعــة فــي تعلــم 
  .مادة الفیزیاء

26  3.14  1.19  

ـــاء مـــن خـــالل  ـــى أن یكـــون زمـــن حـــصة الفیزی أتمن
  .الحاسوب واإلنترنت أطول

21  3.25  1.32  

  ًأشعر دائما بالتشوق الستخدام
  .الحاسوب في تعلم الفیزیاء

27  3.14  1.25  

أســتطیع فهــم مــادة الفیزیــاء بــشكل أفــضل بطریقــة 
  .التعلم اإللكتروني

32  2.85  1.31  
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    االتجاهات
  رتبة  البنود

  البند
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

ــتعلم اإللكترونــي  ــاء بطریقــة ال ــد أن تعلــم الفیزی أعتق
  .أفضل من أسلوب المحاضرة

34  2.75  1.27  

لكتروني ال تمنحني الفرصة أشعر أن برامج التعلم اإل
  .الكافیة للتفكیر واالستنتاج

30  2.92  1.17  

ــــل مــــع الحاســــوب  ــــد أن انــــشغالي فــــي التعام أعتق
  .واإلنترنت یقلل من تركیزي في تعلم المادة التعلیمیة

35  2.65  1.20  

أشعر بحاجتي للمساعدة الخارجیة عندما أتعامل مع 
  .البرامج المحوسبة

33  2.78  1.33  

  0.77  3.33    الكلي
أن المتوسـط الحـسابي لتقـدیر أفـراد عینـة الطالبـات الكلیـة ) 4(یالحظ من الجـدول 

ٕواذا مـا ) 0.77(واالنحراف المعیاري ) 3.33(على مقیاس االتجاهات نحو التعلیم الرقمي 
ــا أن اتجاهــات طلبــة الــصف األول ، )3(قــورن هــذا المتوســط مــع عالمــة المحــك  تبــین لن

  ..التعلیم الرقمي إیجابیةالثانوي یمیلون نحو 
أرى ضـرورة تـوافر جهـاز حاسـوب لكـل  " 1ّأن البند رقم ) 2(كما نالحظ من جدول 

وهــذا یــدل علــى توجــه ، حــصلت علــى أعلــى متوســط حــسابي قبــل التجربــه وبعــدها." طالـب
، ّالطالبات واعتقادهم بأن توفیر وسائل التعلیم الرقمي یساعدهم على الفهم المواد ودراستها

أشعر بحاجتي للمساعدة الخارجیة عندما "  وهو33ّأن البند رقم) 2(ك یظهر من جدول كذل
حــصل علــى أقــل متوســط حــسابي وهــذا یــدل علــى اعتقــاد ".أتعامــل مــع البــرامج المحوســبة

ــیم  الطالبــات أنهــم ال یحتــاجون الــي أي مــساعدة خارجیــة إذا تــوافرت المــواد ووســائل التعل
 أن المتوسـط الحـسابي السـتجابات الطالبـات علـى 2ول الرقمیة وبشكل عام نالحظ من جد

ّجمیع الفقرات جید جدا وهذا یدل على أن اتجاهـات طالبـات المرحلـة الثانویـة فـي محافظـة 
وتتفـق نتـائج هـذا الـسؤال مـع دراسـتي  ، المجمعة نحو التعلیم الرقمي إیجابیة إلى حد كبیر

ًهناك تغیرا إیجابیا في اتجاهات والتي أظهروا  أن )  2002(و المصطفى ) 2000(محمد  ً
  .الطلبة  نحو طریقة التدریس بالحاسوب

  
  
  



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -911-

  :التوصیات والمقترحات
  : بما یليالباحثةتوصي ، في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالیة

تـوفیر مختبـر حاســوب خـاص بـالمواد العلمیــة فـي المدرسـة ومــشرف مختبـر حاســوب  -
 .وصیانة أجهزة الحاسوب بشكل مستمر، التعلم الرقميلمساعدة الطلبة أثناء تنفیذ 

 .العمل على تحسین وتحدیث شبكة اإلنترنت وزیادة عرض الحزمة الموجیة -
واستخدام الحاسـوب واإلنترنـت فـي عملیـة ، تدریب الطلبة على مهارات التعلیم الرقمي -

  .التعلم
ى تـوافر مقومــات إجـراء المزیـد مـن الدراسـات التـي تتعلــق بـالتعلیم الرقمـي وكـذلك مـد -

وأعضاء ، واألجهزة والبرامج المتخصصة، والبشریة، التعلیم الرقمي مثل الموارد المالیة
 .هیئة التدریس المؤهلین

بحیـث یتـاح وقـت ، العمل على توفیر أجهزة حاسوب بعدد كـاف فـي المـدارس الثانویـة -
  .استخدام كاف للمعلمین والطلبة

 التربیة والتعلیم بحیث یتم تدریبهم علـى كیفیـة عقد دورات تدریبیة للمعلمین في وزارة -
  .استخدام الحاسوب واإلنترنت في التعلیم وكیفیة تنفیذ التعلیم الرقمي

تـوفیر مختبـر حاســوب خـاص بـالمواد العلمیــة فـي المدرسـة ومــشرف مختبـر حاســوب  -
 وصیانة أجهزة الحاسوب بشكل، لمساعدة المعلمین والطلبة أثناء تنفیذ التعلیم الرقمي

  .مستمر
إثراء برامج إعداد المعلمین في الجامعـات الـسعودیة بمـساقات تتعلـق بـالتعلیم الرقمـي  -

  .واستخدام الحاسوب واإلنترنت في التدریس
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  : المراجع
درجــة ممارســة المعلمــین الحاصــلین علــى ). 2007(فاطمــة؛ یاســین، محمــد ، أبــو العــیش

ــارف والمهــارا ــد لیــنكس للمع ــامج مؤســسة وورل ــامج فــي برن ت المكتــسبة مــن البرن
رســالة ماجــستیر غیــر (، األنــشطة التعلیمیــة الــصفیة والــصعوبات التــي یواجهونهــا

  .األردن، اربد، جامعة الیرموك، )منشورة
ًاتجاهات العادیین نحو المعاقین فكریـــــــــا فـي ). 2020. (أمینة مصطفى محمد، أبو النجا

الجزء ، 185العدد ، كلیة التربیة، التربیةمجلة ، ضوء بعض المتغیرات الدیموغرافیة
  .ینایر، الثاني

اتجاهـات الطـالب والمعلمـین نحــو ). "2000(عبـد اللطیـف ، ماجـد؛ وأبـو عمـر، أبـو جـابر
، )2 (27دراسات العلـوم التربویـة، ، "الحاسوب في مدارس محافظات جنوب األردن

  .األردن، 38-364
مدرســة "تقبل ، ورقــة مقدمــة فــي نــدوة منــاهج مدرســة المــس).  2005(ابــو هاشــم، محمــد
  . السعودیة،  جامعة الملك سعود-، كلیة التربیة " المستقبل

 نحو مادة االحصاء وتنفیذ البحوث فى ضوء االتجاه). 2018. (منى عبد الفضیل، األلفي
، جامعة األزهـر، كلیة التربیة، مجلة التربیة، بعض المتغیرات لدى طلبه الماجستیر

  . ایرین، 177العدد 
مـن منـشورات ، الجـزء األول، علم النفس في القـرن العـشرین). 2001(بدر الدین عامود 

 .325-225، 221، 320، 219ص ، دمشق، اتحاد الكتاب العرب
أثر استخدام الرقمنة في رفع درجـات التحـصیل الدراسـي ). م2017. (نصر اهللا، بو حمیدة

مؤســسة كنــوز الحكمــة ، لنفــسیةمجلــة الحكمــة للدراســات التربویـة وا. لـدى الطــالب
  .91 -79   ، )11(، الجزائر، للنشر والتوزیع

أثــر توظیــف القــصص الرقمیــة فــي تنمیــة مهــارات الفهــم ). 2016. (محمــد علــي، التتــري
كلیـة ، رسالة ماجستیر غیـر منـشورة. الصف الثالث األساسي  القرائي لدى طالب

  .الجامعة اإلسالمیة، التربیة
الـتعلم للحیـاة : مهارات القرن الحـادي والعـشرین). 2013. (تشارلز ،بیرني وفادل، ترلینج

ــا ــاض. ترجمــة بــدر الــصالح. فــي زمنن  النــشر العلمــي -جامعــة الملــك ســعود: الری
  .والمطابع
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فاعلیة برنامج قائم على النظریة االتصالیة باستخدام ). 2016. (ماریان منصور، جرجس
المهـارات الرقمیـة واالنخـراط جوجل التفاعلیة في تنمیة بعـض   بعض تطبیقات

دراسات عربیـة فـي التربیـة وعلـم . في التعلم لدى طالب كلیة التربیة جامعة أسیوط
  .144 -109، )70(، السعودیة، النفس

 أهمیـة التكنولوجیـا الرقمیـة فـي مجـال التعلـیم والـتعلم ).2000. (علیاء عبـد اهللالجندي، 
ــة مــن وجهــة نظــر أعــضاء هیئــة التــدریس فــي بعــض ال جامعــات الــسعودیة   مجل

  .یولیو، العدد الثاني، المجلد الثاني عشر، جامعة ام القرى
اســـتخدام الخـــرائط الذهنیـــة الرقمیـــة فـــي تـــدریس ). 2015. (حنـــان عبـــد الـــسالم، حـــسن

الجغرافیا لتنمیة الوعي بالقضایا البیئیة ومهارات التفكیر البصري لدى التالمیذ ذوي 
، مجلة الجمعیة التربویة للدراسات االجتماعیة. البتدائیةاإلعاقة السمعیة بالمرحلة ا

  . 234 - 191، )74. (مصر
العوامل المؤثرة في اتجاهات طلبة الصف ). (2013. (جمان، أمل و الدهامشة، الخاروف

، األردن، العلـوم التربویــة، دراسـات) العاشـر نحـو التعلـیم المهنـي فــي مدینـة عمـان
 .2 ملحق40المجلد 

اتجاهـــات جمیـــع المعلمـــین والمـــشرفین التربـــویین نحـــو ). 2009(د المـــنعم عبـــ، الــردادي
رسـالة . (استخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة

  .مكة، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، )ماجستیر غیر منشورة
، عالم الكتـب، هرةالقا، 6ط ، علم النفس االجتماعي).  2000. (حامد عبد السالم، زهران

2000.  
ـــن ـــدریس ). م2017. (ســـها حمـــدي، زوی ـــة فـــي ت ـــة اســـتخدام المـــدونات اإللكترونی فاعلی

. مهـارات المواطنـة الرقمیـة لــدى الطالـب المعلـم بكلیـة التربیــة  الجغرافیا على تنمیة
  .531 -461، )9 (33. مصر، مجلة كلیة التربیة بأسیوط

المفهوم، القضایا  ":  التعلم اإللكتروني " علیم رؤیة جدیدة في الت).  2005(زیتون، حسن 
  . الدار الصوتیة للتربیة:  التطبیق، التقییم، المملكة العربیة السعودیة، الریاض

ــیم اإللكترونــي، مكتبــة الرشــد، الریــاض، ). 2004(احمــد، ســالم ــا التعلــیم و التعل تكنولوجی
  .السعودیة
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امج تـدریبي قـائم علـى الویـب فـي تنمیـة فاعلیـة برنـ). 2017. (هیفاء عبـد اهللا، الشتیوي
. المهارات التكنولوجیة الستخدام الخرائط اإللكترونیة لمعلمات الدراسات االجتماعیة

  .جامعة القصیم، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة
 ،  المكتــب الجــامعي الحــدیث، علــم نفــس االجتمــاعي: شــفیق). 2008. (محمــد، شــفیق

 .  اإلسكندریة
أســالیب التربیــة الحزبیــة وعالقتهــا باالتجاهــات التعــصبیة ). 2010(عمــر عبــد اهللا  ،شـلح

جامعــة ، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، لــدى طــالب الجامعــات فــي محافظــة غــزة
  .فلسطین، غزة، األزهر

أثــر تجربــة الـتعلم اإللكترونــي فــي المــدارس ). 2006(بنـي دومــي، قــسیم؛ حــسن، الـشناق
المجلـة ، تحصیل الطلبة المباشر والمؤجل فـي مـادة الفیزیـاءالثانویة األردنیة على 
  .129-142. ، )3(2، األردنیة للعلوم التربویة

 -مؤســـسة الـــوراق، التكنولوجیـــا الحدیثـــة والتربیـــة والتعلـــیم). 2002(عبـــداهللا ، الـــصوفي
  .عمان

اتجاهــات المعلمــین والمعلمــات نحــو اســتخدام الحاســوب ألداء "،  )1997(محمــد ، طوالبــة
، ، "سلـسلة العلـوم اإلنـسانیة واالجتماعیـة"مجلة أبحـاث الیرمـوك ، "المهام التربویة

  . ، األردن241-225 ، 12)2(
هبـة النیــل : القــاهرة.  النظریــة والتطبیـق–القیــاس النفـسي ). 2008(سـعد ، عبـد الــرحمن

  . للنشر والتوزیع
، األدوات، المبـــادئ، التعلــیم اإللكترونـــي الفلــسفة). 2008. (حمـــدي أحمــد، عبــد العزیــز

  .دار الفكر: األردن. التطبیقات
 توظیف تكنولوجیـا الوسـائط المتعـددة ). 2000. (عرفة، ، وأحمدعلى محمد، عبد المنعم 

ــیم األساســي ــة التعل ــوم الطبیعیــة بمرحل ــیم العل ــا،  عمــان: األردن،  فــي تعل  ةلمنظم
س العلـوم فـي مرحلــة نـدوة تطـویر أسـالیب تــدری،  العربیـة للتربیـة والثقافـة والعلــوم

 .التعلیم األساسي
دار صـفاء للنـشر : األردن. المعلم إعـداده وتدریبـه وكفایتـه). ٢٠٠٦(جمانة محمد ، عبید

  .والتوزیع
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بحـث مقـدم إلـى ،   التكنولوجیا ودراسة المستقبل).هـ1423. (ممدوح عبد الهاديعثمان، 
 17-16،  لتربیــةكلیــة ا: جامعـة الملــك سـعود: الریــاض،  نـدوة مدرســة المـستقبل

 . ة هجری1423رمضان، 
التربیــة وتنمیــة االتجاهــات العلمیــة مــن المنظــور ).  1995. (حمــدي أبــو الفتــوح، عطیــة

 .دار الوفاء للطباعة، المنصورة، اإلسالمي
ــوي والنفــسي، دار الفكــر ).2002( .عــالم، صــالح الــدین محمــود  القیــاس والتقــویم الترب

 .  ، مصرالعربي للطباعة والنشر، القاهرة
االتجاهات نحو تكنولوجیا التعلم عن ). 2015. (موسى صقر، منیر سعید وحلس، عوض

، بعد وعالقته ببعض المتغیرات لدى طلبة الدراسات العلیا في الجامعات الفلسطینیة
 .256ـــ219ص ص ، 1ع، 19مج، مجلة جامعة األقصى

في كلیة االتصاالت والمعلومـات التعلیم اإللكتروني ). "2002(أحمد، حمد؛ الحامدأ، العوید
خـالل الفتـرة ، ورقة عمل مقدمة لنـدوة التعلـیم اإللكترونـي، دراسة حالة":  بالریاض

  .ه1424 صفر 21، 19
فاعلیـة أسـلوب التدریــس المـصغر فـي تنمیـة ). 2006. (السید عبد العزیز السید، عیسى

شـعبة التربیـة بعض مهـارات تدریس التنس األرضي واالتجاهات نحوها لدى طـالب 
 .جامعة األزهر، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر، الریاضیة

ــف تقنیــات العــصر ). 2016. (علــي عــوض، الغامــدي مهــارات المعلــم الالزمــة فــي توظی
ورقــة عملیــة مقدمــة فــي الملتقــى التربــوي . الرقمــي واإلعــالم الجدیــد فــي التــدریس

ــاني  ــم العــصر الرقمــي"الث ــي الفتــرة مــن " معل ــد ف ــوبر 26-24المنعق ، م2016 أكت
تم االسترجاع بتـاریخ ، الریاض، كلیة التربیة، جامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن

 علـــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــرابط التـــــــــــــــــــــــالي13/4/2020
http://www.pnu.edu.sa/arr/Conferences/Teachers     

 اتجاهات األساتذة نحو دمج التالمیذ ذوي االحتیاجـات الخاصـة ):2019(محمدي ، فوزیة
 جامعـة –مجلـة دراسـات فـي علـوم اإلنـسان والمجتمـع .  في أقسام التعلـیم العادیـة

  .178 – 161ص ص )     1(عدد) 2(مجلد . جیجل
 االتجاهــات النفـــسیة واالجتماعیــة وعالقتهـــا العــضویة بالـــسلوك ).2003( .قــوره، ســـعید

  .    www.google,comالبشري 
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مؤسـسة شـباب ، مـصر، اإلسـكندریة، أساسیات علم النفس العام). 2006. (طارق، كمال
 .للنشر والتوزیع

رشاد عبد العزیـز موسـى :  ترجمة، مبادئ علم النفس االجتماعي).  2001. (كوبوسومى
  .نهضة العربیةدار ال، القاهرة، و عز الدین جمیل عطیة

ــا ، الل ــي لــدى معلمــي ومعلمــات المــدارس ). 2010(زكری ــیم اإللكترون االتجــاه نحــو التعل
مجلـة جامعـة أم .  بالمملكة العربیة الـسعودیة دراسـة وصـفیة–الثانویة بمدینة جدة
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