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سطة في دولة الكويت واقع التعمم اإللكتروني في مدارس المرحمة المتو 
 "دراسة ميدانية"

 ، محمد حمد العتل، ابتسام محمد رشيد عقيل *دالل فرحان نافع العنزي
 .كمية التربية األساسية، الكويتقسم المناىج وطرق التدريس، 

 dalenzi@hotmail.com البريد االلكتروني:*
 :الممخص

م اإللكتروني الذي يعد أحد أساليب ىدفت الدراسة الحالية إلى استطبلع الواقع الحالي لمتعم
التعمم التي تعتمد عمى التكنولوجيا في المرحمة المتوسطة في دولة الكويت، وذلك من 
خبلل الوقوف عمى إيجابياتو وسمبياتو من وجية نظر المعممين، ومدى استفادة الطالبات 

باختبلف وىل تختمف وجيات نظرىم نحو التعمم اإللكتروني  م اإللكتروني،من التعم
التخصص، والمؤىل العممي، والخبرات التدريسية، ودرجة المعرفة باستخدام الحاسوب. 

تخصصات  6معممة من معممات المرحمة المتوسطة من  200تكونت عينة الدراسة من 
( فقرة تعبر عن درجة 41مكونة من) انةعممية، ولجمع البيانات تم استخدام استب

يجابيات وسمبيات التعمم اإللكتروني.استعدادىم وتأىيميم لمتدريس با  لطريقة اإللكترونية، وا 
أظيرت نتائج الدراسة أن محور ايجابيات استخدام طريقة التعمم اإللكتروني قد جاء 
بالمقدمة وبمستوى مرتفع، تبله محور التأىيل بمستوى متوسط، ثم محور اإلستعداد 

ستوى متوسط. كما أشارت بمستوى متوسط، وفي الترتيب األخير محور السمبيات بم
الدراسة إلى النتائج اآلتية: عدم وجدود فروق ذي داللة احصائية في محاور كل من 
التأىيل، واإليجابيات، والسمبيات تعزي لمتغيري المؤىل الدراسي والتدريب. بينما يوجد 

تعزي  بانةفروق ذي داللة إحصائية بين متوسط درجات المعممات في جميع محاور االست
فروق في التخصص الدراسي، وعدم وجود فروق ذي داللة إحصائية في محاور كل من لم

االستعداد، والتأىيل، والسمبيات تبعًا لمتغير الخبرة التدريسية،. بينما يوجد فروق ذي داللة 
إحصائية في محور االيجابيات تعزي  لمتغير الخبرة التدريسية، ووجود فروق ذي داللة 

ذه النتائج، قدمت بعض وفي ضوء ى الدراسي في محور االستعداد. إحصائية تعزي لممؤىل
 المقترحات.التوصيات و 

 التأىيل، اإليجابيات، السمبيات.التعمم اإللكتروني،  واقع، الكممات المفتاحية:
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The Status-Quo of E-Learning in Preparatory Schools Level in 
the State of Kuwait (Field Study). 

Dalal F. N. Alenezi,  Mohammad H. Al-Atel & Ebtisam. M. R. Aqeel  

Faculty of Basic, Education, Kuwait.  

Email: dalenzi@hotmail.com 

ABSTRACT: 

The study aimed to explore the current reality of E-learning, 
which is one of the methods of learning that depends on 
technology in the intermediate level in the State of Kuwait, by 
investigating the advantages and obstacles of implementation 
from teachers’ point of view, and the extent to which students 
benefit from E-learning, and whether their views differ towards e-
learning according to specialization, academic qualification, 
teaching experience, and degree of computer knowledge. The 
study sample consisted of 200 teachers from the intermediate level 
of 6 academic subjects. To collect the data, a questionnaire was 
used to indicate their degree of readiness and capability of 
teaching. E-learning, and its advantages and obstacles. The results 
of the study showed that the advantages of using E-learning has 
come in the forefront and at a high level, followed by the 
capability and readiness at an average level. The study also found 
the following results: There are no statistically significance 
differences in the responses of teachers related to the capability, 
advantages, and obstacles, attributed to the variables of the 
academic qualification and training. while there were statistically 
significant differences attributed to the variances in academic 
specialization in the total grade of questionnaire from teachers’ 
perspective. There are statistically significant differences in the 
degree of readiness, capability and obstacles attributed to the 
variable of teaching experience, while there were no statistically 
significant differences in fields related to advantages attributed to 
the variable of teaching experience. The results also indicated that 
there were statistically significant differences attributed to the 
academic qualification related to readiness. In the light of these 
results, some recommendations and proposals were made. 

Keywords: status-quo, E-learning, rehabilitation, positive aspects, 
negative aspects.  
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 المقدمة:  
يواجو العالم اليوم في القرن الحاادي والعشارين مجموعاة مان التحاوالت والتحاديات 
السريعة والمتبلحقة؛ وتتمثل ىذه التحديات في التقدم العممي والتكنولوجي الكبيار فاي شاتى 

مظاىرىاااا الثقافياااة واالجتماعياااة مجااااالت الحيااااة المختمفاااة، واالتجااااه نحاااو العولماااة بكااال 
واالقتصادية، باإلضافة إلى ثورة االتصاالت والمعمومات والتي تسببت في تضااعف المعرفاة 
اإلنسانية وفى مقادمتيا المعرفاة العممياة والتكنولوجياة فاي فتارات زمنياة قصايرة جادًا، حياث 

تعااددة، وشاابكة حاادثت طفاارة ىائمااة فااي مجااال تكنولوجيااا األقمااار الصااناعية، والوسااائط الم
 اإلنترنت مما أدى بدوره إلى وجود طفرة في األنظمة التعميمية.

وأمام ىذا التقدم اإللكتروني المذىل كان لزامًا عمى مؤسسات التعميم أن تأخذ زماام 
المبااادرة فااي توجيااو برامجيااا ومقرراتيااا عباار شاابكة المعمومااات "اإلنترناات"، ألن مؤسسااات 

درة عمى مواجية تمك التحديات، وىى مركز اإلشاعاع العمماي التعميم من أىم المؤسسات القا
 والحضاري والتكنولوجي ألي مجتمع يريد الحفاظ عمى ىويتو الثقافية وحضارتو اإلنسانية.

ولاااذ تعمااال معظااام الااادول المتقدماااة لموصاااول إلاااى نظاااام مدرساااي مااادار بواساااطة 
ماان خاابلل الوصااول  تكنولوجيااا االتصااال المتقدمااة بحيااث تقاادم فيااو فاارص لمااتعمم الفااردي،

كساااب الطاابلب ميااارات التعاماال مااع تكنولوجيااا المعمومااات  المتاااح عمااى شاابكة اإلنترناات، وا 
 واالتصاالت بطريقة أفضل.

كمااااا أصاااابر ماااان الضااااروري مواكبااااة العمميااااة التربويااااة التغياااارات والمسااااتجدات 
عاادد التكنولوجيااة لمواجيااة المشااكبلت التااي قااد تاانجم عنيااا مثاال كثاارة المعمومااات، وزيااادة 

 (. 2013الطمبة، ونقص المعممين، وبعد المسافات وتراجع نوعية التعميم  )القاسم، 
ن الناااظر لحركااة العمميااة التعميميااة عمااى مسااتوى العااالم يجااد اتجاااه العديااد ماان  وا 
المؤسساااات التعميمياااة بصااافة عاماااة والجامعاااة بصااافة خاصاااة لبلساااتفادة مااان التكنولوجياااا 

المتقدمااة وبعااض الاادول الناميااة، كمااا يتضاار اسااتخدام الحديثااة فااي مجااال التعماايم بالاادول 
التعميم اإللكتروني كأحد نماذج التعمم مان بعاد كوسايمة لتطاوير العممياة التعميمياة بالجامعاة 

 (.2، 2013)الغرباوي، 
( أن لممؤسساااة التعميمياااة دور باااارز فاااي بنااااء الشخصاااية 2001وياااذكر العماااي )

الطمبة بما توفره من أنظمة تعميمية/ تعممية  وتنمية االتجاىات ورفع مستوى التحصيل عند
تواكااب التطااورات العمميااة المتبلحقااة كتقنيااة اإلنترناات والاانظم اإللكترونيااة.  وماان ىنااا تاام 

-E )تأسايس تعمام متكامال معتماد عماى ىاذه التقنياات وىاو ماا سامي باالتعمم اإللكتروناي 
Learning )عدة الحاساوب، والانظم . فظيرت أشكال مختمفة من التعمم منياا الاتعمم بمساا
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اإللكترونيااة، " فيااا ىااي الصاافوف االفتراضااية والمكتبااات االفتراضااية والمختباارات االفتراضااية 
والطالب االفتراضي والمعمم االفتراضي وكمياا موجاودة افتراضايٌا وبنظاام حاساوبي إلكتروناي، 

فعماي ماع أناو وفييا يتوىم المتعمم أنو يعايش عاالم الواقاع، ويخاال األمار عمياو وكأناو واقاع 
 (. 2010مجرد محاكاة لمواقع وىي محاكاة شبة كاممة" )إبراىيم، 

ويعد التعميم اإللكتروني من أىم أساليب التعميم الحديثة، فيو يساعد في مواجياة 
مشااكبلت الزيااادة السااكانية، وقصااور اإلمكانااات، واالنتشااار الجغرافااي الواسااع التااي تواجيااو 

ار المعرفااي والطماب المتزايااد عماى التعماايم، وتوساايع مصار، ويساااعد فاي حاال مشاكمة االنفجاا
(. أيضًا إمكانية حصول الماتعمم عماى المعموماة 1423فرص القبول في التعميم )المبيريك، 

التي يريدىا في الوقات والمكاان الاذي يناسابو، ويحقاق المبلءماة لكال مان المعمام والماتعمم، 
ودون حارج، ويزياد مان فعالياة الاتعمم ويتير التكافؤ لمطالاب فاي اإلدالء برأياو فاي أي وقات 

إلى درجة كبيرة، ويزيد من الترابط باين الطالاب وزمبلئاو ومعممياو عان طرياق حارف الحاوار 
ومجااالس النقاااش، ويااوفر تنااوع األدوات لمبلءمااة تنااوع الطاابلب، وماان أىاام ساامات التعماايم 

أدائااو )زياان اإللكترونااي أيضاااً  أن وسااائمو متنوعااة  وتقاباال احتياجااات كاال مااتعمم ومسااتوى 
 (.2005الدين، 

وتقوم فمسفة التعميم اإللكتروناي عماى إتاحاة التعمايم بصافة عاماة لمجمياع، طالماا 
مكانااتيم تمكانيم مان النجااح فاي ىاذا الانمط مان التعمايم  وذلاك لمعمال  أن قدرات الطابلب وا 

أو عمى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية بين جميع المتعممين دون التفرقة بين الجانس 
العرق أو النوع أو المغة، والوصول إلى الطبلب الذين يعيشون في مناطق نائية وال تمكنيم 
ظروفيم من السفر أو االنتقال إلى مكان التعميم التقميدي، وأيًضا من أجل الساماح لمطابلب 
حير القادرين، بالحصول عمى فرص تعميمية وىام فاي أمااكنيم  ىاذا إضاافة إلاى ماا يتيحاو 

من مساعدة الطبلب عمى التقدم في الدراسة وفقاا لممعادل الفاردي المناساب لكال  ىذا النظام
 (.                                      25، 2009طالب عمى حدة )درويش، 

ويااؤدي الااتعمم اإللكترونااي دورٌا ميمااٌا فااي النمااو التعميمااي ألي دولااة، كمااا يااوفر 
ية. ويمكن أيضٌا أن يمعب دورٌا حاسمٌا فاي إعاداد فرصٌا لمدول النامية لتعزيز تنميتيا التعميم

جيل جدياد مان المعمماين، وكاذلك رفاع مساتوى مياارة التادريس الحالياة. فالتقنياات الحديثاة 
خاصااة اإلنترناات فتحاات األفااق فااي التعماايم ولاام يعااد يقتصاار عمااى الجاادران األربعااة لغرفااة 

 )المااادعوم إلكترونياااٌا  الصاااف، فاااالتعمم اإللكتروناااي يضااام جمياااع أشاااكال الاااتعمم والتعمااايم
Behera, 2013 )( إلاى بعاض متطمباات الاتعمم اإللكتروناي 2007. وقاد أشاار الكاريم )

وىااي: العماال عمااى وجااود بنيااة تحتيااة شاااممة ووسااائل اتصااال سااريعة ومختباارات حديثااة 
لمكمبيوتر، وتدريب المعممين والطمبة عمى استخدام ىذا التعمم، وبناء مناىج ومواد تعميمياة 
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وتوفيرىاااا عماااى مااادار السااااعة، باإلضاااافة إلاااى وجاااود بااارامج فعالاااة إلدارة العممياااة  جذاباااة
د مااان تخفااايض التكااااليف )محماااد، التعميمياااة وعممياااات المتابعاااة والتقيااايم، وبالمقابااال البااا

( عان فاعمياة الاتعمم (Somayeh et.al, 2016 (. وقاد أشاار ساميو ووخارون2014
 ت عن التعمم اإللكتروني والتدريس.اإللكتروني والحاجة إلى المزيد من الدراسا

والتعميم اإللكتروني ال يعني إلغاء دور المعمم، بل يعزز دوره كي يصبر أكثر 
أىمية وفاعمية، فيو يعمل عمي توجيو الطبلب إلى الوجية الصحيحة لبلستفادة القصوى 

شد لمطبلب من المعمومات المقدمة ليم، كما يعمل عمى إدارة العممية التعميمية، ويكون المر 
في جميع مراحل التعمم؛ لذا فيو يحتاج لمعمم معد إعدادًا يتناسب مع متطمبات التعميم 

 (.4، 2013االلكتروني )الغرباوي، 
وبالرحم من ازدياد أىمية التعمايم قبال الجاامعي لادى جمياع الادول العربياة بعاماة، 

بخاصاة، ورحام رصاد  -ومنياا دولاة الكويات  -ودول مجمس التعاون لدول الخميج العربياة 
المبالغ الطائمة من ميزانياتيا لترفع من شأن مواطنيياا مان خابلل بارامج التعمايم بمساتوياتو 
المختمفة، إال أن ىناك الكثير من االنتقادات التي توجو إلى تدنى جودة ونوعياة المخرجاات 

، وعادم التعميمية في تمك الدول، وعدم مواءمة مخرجات التعميم مع متطمباات خطاط التنمياة
مناساابة مخرجااات التعماايم لحاجااات سااوق العماال، وارتفاااع تكمفااة التعماايم فااي ضااوء معاادالت 

، 2000التضااخم العاليااة وزيااادة الياادر التربااوي فااي المؤسسااات التعميميااة )عبااد الجااواد، 
(. وىنااا تظياار أىميااة الااتعمم اإللكترونااي فااي تطااوير العمميااة التعميميااة، حيااث أصاابحت 72

التعميم مطمبًا ساائد فاي كثيار مان مناقشاات صاانعي السياساة وخباراء  المطالبة بتطبيقو في
التربياة عمااي أسااس أن الوصااول إلاي نظااام تعميمااي عاالي الجااودة لان يتحقااق إال إذا كاناات 
المؤسسات التعميمية قادرة عمى مواكبة المتغيرات والمستجدات العصرية والتقنية والتاي مان 

 أبرزىا التعمم اإللكتروني.
 حث:مشكمة الب

بدأ سوق العمل من خبلل حاجاتو لميارات ومؤىبلت جديدة يفرض توجيات 
واختصاصات مستحدثة لتمبية حاجات االقتصاد الجديد، لذا خضعت المناىج التعميمية ىي 
األخرى إلعادة النظر لتواكب المتطمبات الحديثة والتقنيات المتاحة، مثل التعمم اإللكتروني 

مد عمى اإلنترنت. لكن مجال التعمم اإللكتروني وحمولو لن تكون والتعميم المباشر الذي يعت
ناجحة إذا افتقرت لعوامل أساسية من عناصر تتوفر في التعميم التقميدي الحالي، فيذا 
األخير يحقق الكثير من الميام بصورة حير مباشرة أو حير مرئية بالنسبة لعابر السبيل 

بلع عمى العممية التوبوية بصورة طزين بدون اإلالذي يرى أن تقنية اإلنترنت ستقمب الموا
عميقة، حيث يشكل دوام الطبلب لممدارس وحضورىم الجماعي أمرٌا ىاما يغرس قيما تربويا 
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(.  2008بصورة حير مباشرة ويعزز أىمية العمل المشترك كفريق واحد )عبود ووخرون، 
تطبلع الوضع الحالي لتجربة لؤلىمية الكبيرة لمتعميم اإللكتروني كان البد من دراسة الس

التعمم اإللكتروني في دولة الكويت، وتم اختيار المرحمة المتوسطة لؤلسباب التالية:  ألنو 
في المرحمة اإلبتدائية أفضل طريقة لمتعمم ىي شرح المعمم نظرٌا لسن األطفال الذين 

حدد مصير يتأثرون بحركات وأسموب المعمم، أما المرحمة الثانوية فيي مرحمة صعبة ت
الطمبة الجامعي فبل يتقبمون التغير أو التجربة؛ لذا فإن المرحمة المتوسطة تتقبل التغير 

 واألفكار الجديدة نظرا لطبيعة أفكار الطمبة. 
 وتنبثق من مشكمة البحث األسئمة الآلتية:

 ما مدى استعداد معممات المرحمة المتوسطة لمتدريس بالطريقة اإللكترونية؟ -1
يل معممات المرحمة الستخدام تطبيق التعمم اإللكتروني بالمرحمة ما واقع تأى -2

االبتدائية والمتوسطة بمدارس التعميم العام في دولة الكويت من وجية نظر عينة 
 البحث؟

ما إيجابيات تطبيق التعمم اإللكتروني في العممية التعميمية من وجية نظر عينة  -3
 البحث؟

لكتروني بالمرحمة االبتدائية والمتوسطة ما معوقات استخدام تطبيق التعمم اإل  -4
 بمدارس التعميم العام في دولة الكويت من وجية نظر عينة البحث؟

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة البحث حول)  -5
واقع، وتأىيل، ومعوقات استخادام التعمم اإللكتروني لدي معممات المرحمة 

لة الكويت تعزى إلى متغيرات )التخصص، والخبرةا  المتوسطة  واالبتدائية بدو 
 والمؤىل، والتدريب(؟

 أىداف الدراسة: 
 .معرفة استفادة الطالبات من التعمم اإللكتروني 
 .معرفة استعداد المعممات وتأىيمين لمتدريس بطريقة التعمم اإللكتروني 
 .معرفة وراء المعممات حول إيجابيات وسمبيات التعمم اإللكتروني 
  التدريب( في  –المؤىل  –الخبرة  –فة مدى تأثير متغيرات )التخصص معر

 استجابات عينة الدراسة.
 أىمية الدراسة: 

أىمية التعمم اإللكتروني باعتباره ضرورة من ضرورات العصر في الميدان  .1
 التربوي والتعميمي.
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تمشيًا مع توجو دولة الكويت نحو تطوير التعميم بمختمف ومراحمو ومستوياتو  .2
 محاولة االستفادة من التقنيات الحديثة في ذلك.و 

 يتوقع أن يستفيد من ىذه الدراسة الفئات اآلتية:  .3
  طمبة المرحمة المتوسطة أنفسيم، ألنيم سيتفاعمون مع أسموب التعمم اإللكتروني

 جيدٌا.
  المعممون الذين سيطبقون ىذا األسموب الحديث ويستطيعون التأقمم مع التطورات

 الحديثة في ميدان التربية والتعميم. التكنولوجية 
  المشرفون التربويون الذين سيقومون بعممية التدريب لممعممين عمى ىذا

 األسموب من أساليب التدريس الفاعمة.
  مخططو المناىج الذين سيركزون عمى ىذا النمط من أنماط التدريس ليس في

 معمم أيضٌا.أنشطة الموضوعات المنيجية المختمفة فحسب، بل وفي دليل ال
  إطبلع القراء عمى مفيوم التعمم اإللكتروني وأىميتو وخصائصو وتطبيقاتو في

 ميدان التربية والتعميم.
قد تسيم في توفير معمومات تساعد عمى رسم وتوجيو خطط دمج التقنية في  .4

 التعميم وفق أسس عممية معتمدة عمى بيانات واقعية.
اىن لتجربة التعمم اإللكتروني قد تسيم في توفير بيانات حول الوضع الر  .5

 لممعممات وأولياء األمور والطالبات في مدارس المرحمة المتوسطة.
ربما تكون ىذه الدراسة من بين دراسات عربية قميمة حول تقييم التعمم  .6

اإللكتروني، وقد تكون من أوائل الدراسات التي تبحث في مجال تقييم وتقويم 
الدراسة تمييدٌا لدراسات وبحوث جديدة تتناول التعمم اإللكتروني وقد تكون ىذه 
 جوانب أخري في ىذا الموضوع.

 مصطمحات البحث: 
  E-learningالتعمم اإللكتروني: 

( بأنو ذلك النوع من التعمم الذي يعتمد عمى استخدام 2007تعرفو استيتيو)
ية، ويسخر الوسائط اإللكترونية في االتصال بين المعممين والمتعممين والمؤسسة التعميم
 أحدث ما تتوصل إليو التكنولوجيا من أجيزة وبرامج في عمميات التعميم والتعمم.
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كما يعرف بأنو: طريقة لمتعميم باستخدام وليات االتصال الحديثة من أجيزة 
الكمبيوتر والشبكات من أجل تقديم المعمومات لممتعممين بأسرع وقت وفي أي مكان وأقل 

رة العممية التعميمية وقياس وتقييم أداء المتعممين )الغرباوي، تكمفة وبصورة تمكن من إدا
2013 ،17.) 

 الدراسات السابقة: 
تناول الباحثون بعض الدراسات السابقة التي ليا صمة بموضوع الدراسة بعد 

 مراجعتيا وتمحيصيا، وفيما يأتي عرض لتمك الدراسات:
( Scardamalia & Bereiter, 2000أجرى كل من سكاردمميا وبيريتر ) 

دراسة عن مدى فاعمية استعمال الحاسوب كمادة داعمة لممعرفة، وقد تكونت عينة 
( طالب وطالبة في مدينة سيؤول بكوريا الجنوبية، أظيرت نتائج 1110الدراسة من )

( من الطمبة ازداد اىتماميم بالتحصيل الدراسي من خبلل استخدام 76الدراسة أن )%
 الحاسب اآللي.

( دراسة بعنوان توجيات أعضاء ىيئة التدريس Naida, 2003ا )أجرت نايد
نحو استخدام التعمم اإللكتروني وفيميم لو، وقد ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى استخدام 
وتقبل مجموعة من أعضاء ىيئة التدريس في جامعة مانشستر متروبوليتان لوسائل التعمم 

التدريس المتبعة في الجامعة. وقد اإللكتروني، وكيف يمكن أن تستخدم لدعم عممية 
توصمت نتائج الدراسة أن ىناك درجة من الوعي لدى أعضاء ىيئة التدريس مع وجود 
بعض التردد لدييم في تبني ىذا النظام، ويرجع السبب في ذلك إلى النقص في الدعم 
المؤسسي، وقمة الوقت والمصادر لتطبيق ىذا النظام، باإلضافة إلي قمة المعمومات 

 المعرفة والخبرة في تكنولوجيا التعمم اإللكتروني.و 
( إلي استطبلع وراء عينة من طبلب وطالبات 2005ىدفت دراسة السعادات )

كمية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الممك فيصل باإلحساء نحو إمكانية 
( من 105)استخدام التعميم عن بعد في برامج الكمية. وقد تكونت عينة الدراسة من 

الدارسين بكمية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع. أظيرت النتائج إمكانية استخدام 
التعميم عن بعد، أيضٌا بينت نتائج الدراسة أن استخدام التعميم عن بعد في برامج الكمية 
يؤدي إلى تنمية ميارة استخدام الحاسوب والحصول عمى المعمومات من الشبكات 

نو سيجعل برامج الكمية تتصف بالمرونة، وأنو يوفر وقت المعممين المعموماتية، وأ
 والمتعممين وجيودىم فضبٌل عن تغطية مناطق جغرافية واسعة. 
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(  Khazaleh & Jawarneh, 2006ىدفت دراسة كل من خزالة وجاوارنة ) 
 إلى الكشف عن معوقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعمومات في المدارس األردنية من
خبلل تحميل تصورات المعممين في الميدان. وقد جمعت المعمومات من خبلل إجراء 

( معممٌا ومعممة من مستخدمي 61مقاببلت مفتوحة مع عينة قصدية تكونت من )
تكنولوجيا المعمومات في مدارس المرحمتين األساسية والثانوية. وقد توصمت الدراسة أن 

معمومات في المدارس األردنية تقع في ست معوقات التوظيف الفعال لتكنولوجيا ال
مجموعات رئيسية ىي: قمة أجيزة الحاسب اآللي والتجييزات المتصمة بتكنولوجيا 
المعمومات في المدارس، وضعف فاعمية برامج تدريب المعممين في مجال تكنولوجيا 

ة، وقمة المعمومات، وقمة امتبلك الطمبة لميارات وكفايات تكنولوجيا المعمومات األساسي
كفاية الوقت البلزم لممعممين لمتخطيط واإلعداد لتوظيف تكنولوجيا المعمومات في التدريس، 

 وقمة توافر البرمجيات التعميمية ذات النوعية الجيدة المنتجة محميٌا.
( دراسة بيدف التعرف عمى درجة أىمية واستخدام التعمم 2008أجرت عمر )

مرحمة الثانوية من وجية نظر المعممات المشرفات اإللكتروني في تدريس الرياضيات بال
( مشرفة، واستخدمت االستبانة 40( معممة و )160التربويات، تكونت عينة الدراسة من )

أداة لجمع البيانات البلزمة لئلجابة عمى أسئمة الدراسة. وقد توصمت نتائج الدراسة إلى 
في ميام منيج الرياضيات  عدة نتائج من أىميا: إن درجة أىمية التعمم اإللكتروني

بالمرحمة الثانوية من وجية نظر عينة الدراسة كانت بدرجة كبيرة، أما درجة االستخدام 
كانت بدرجة متوسطة. إن درجة أىمية التعمم اإللكتروني في أدوار كل من معممة 
الرياضيات والطمبة من وجية نظر عينة الدراسة كانت بدرجة كبيرة، أما درجة االستخدام 
كانت بدرجة متوسطة. إن درجة أىمية التعمم اإللكتروني في أدوات تنمية الرياضيات من 

 وجية نظر عينة الدراسة كانت بدرجة كبيرة، أما درجة االستخدام كانت بدرجة متوسطة.
( دراسة ىدفت إلى تحديد أكثر التحديات Anderson, 2008أجرى اندرسون )

( من الطمبة 1887نكا. تكونت عينة الدراسة من )في مساق التعمم اإللكتروني في سريبل 
وأعضاء ىيئة التدريس، كشفت الدراسة عن سبعة تحديات رئيسية في المجاالت التالية: 
مساعدة الطمبة، المرونة، فعاليات التعميم والتعمم، المدخبلت )البنية التحتية والربط مع 

والمواضيع التي تدرس(، المحمية  شبكة الحاسب اآللي(، الثقة األكاديمية )نوعية الطمبة،
 )المغة( واالتجاىات.

( ىدفت إلى الكشف عن معوقات 2009وفي دراسة أجرىا اليرش ووخرون )
استخدام منظومة التعمم اإللكتروني من وجية نظر معممي المرحمة الثانوية في لواء 

مى أربعة ( فقره، موزعة ع36الكورة، ولتحقيق أىداف الدراسة تم تطوير استبانة من )
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معممة( تم اختيارىم بالطريقة  58معممٌا و 47مجاالت. تكونت عينة الدراسة من )
العشوائية، أشارت النتائج بأن المعوقات المتعمقة بالمعممين جاءت بالمرتبة األولى، تمييا 
المعوقات المتعمقة باإلدارة، ثم المعوقات المتعمقة بالبنية التحتية والتجييزات األساسية، 

ءت المعوقات المتعمقة بالطمبة في المرتبة األخيرة. كما أشارت النتائج إلي وجود فروق وجا
ذات داللة إحصائية تعزي لمجنس في مجال المعوقات المتعمقة بالبنية التحتية والتجييزات 
األساسية لصالر الذكور، كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي لممؤىل 

ل المعوقات المتعمقة بالطمبة لصالر حممة الماجستير فأعمي، بينما لم العممي في مجا
 تظير فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الدورات في جميع المجاالت.

( دراسة ىدفت إلى التعرف عمى أثر التعمم اإللكتروني عمى 2010أجرى إبراىيم )
األحياء مقارنة بالطريقة تحصيل طمبة دبموم التأىيل التربوي لمقرر طرائق تدريس عمم 

( طالبٌا وطالبة من 26التقميدية، وقد طبقت الدراسة عمى مجموعة تجريبية تكونت من )
طمبة دبموم التأىيل التربوي في الجامعة االفتراضية السورية تعمموا من خبلل التعمم 

 ( طالبٌا وطالبة من طمبة دبموم التأىيل26اإللكتروني، ومجموعة ضابطة تكونت من )
التربوي في كمية التربية / جامعة دمشق، تعمموا من خبلل الصفوف التقميدية وباستخدام 
الطرائق التقميدية. أظيرت نتائج الدراسة أن أثر التعمم اإللكتروني عمى تحصيل الذكور 
واإلناث فعااٌل، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل طمبة المجموعة التجريبية 

اث( وتحصيل طمبة المجموعة الضابطة )الذكور واإلناث(، ولصالر المجموعة )الذكور واإلن
التجريبية التي استخدمت التعمم اإللكتروني، وعدم وجود فروق ذي داللة إحصائية تعود 
إلى متغير الجنس، وتفوق طمبة المجموعة الضابطة عمى طمبة المجموعة التجريبية في 

اء. برامج كمية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع ميارة إعداد خطة يومية لدرس عمم أحي
 بجامعة الممك فيصل باألحساء

( دراسة بيدف التعرف عمى بيئات التعمم 2012أجرى كل من عبدالدايم و نصار)
اإللكتروني األكثر استخدامٌا في جامعة القدس المفتوحة لدى طمبة جامعة القدس 

 –لدييم في ضوء متغيرات ) النوع االجتماعي  المفتوحة وعبلقتيا بمستوى دافعية اإلنجاز
المستوى الدراسي(، وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي  –البرنامج األكاديمي 

التحميمي، وتم تصميم استبانة بيئات التعمم اإللكتروني بأبعادىا الثبلثة )البوابة األكاديمية، 
، ومقياس دافعية اإلنجاز ليارمانس. ونظام إدارة التعمم" المودل"، والصفوف االفتراضية(

( طالبٌا وطالبة من طمبة جامعة القدس 345وقد طبقت األداتان عمى عينة مكونة من )
المفتوحة. وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: أن الوزن النسبي الستخدام بيئات 

م البوابة التعمم اإللكتروني لدى أفراد العينة يقع عند مستوى متوسط، وجاء استخدا
األكاديمية في المرتبة األولى، يمييا استخدام المودل، واستخدام الصفوف االفتراضية لدى 
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أفراد العينة. توجد فروق ذات داللة إحصائيٌا فى درجات استخدام بيئات التعمم اإللكتروني 
ككل، تبعٌا لمنوع االجتماعي، وكانت الفروق فى اتجاه الذكور، فى حين لم تكن ىناك 

وق دالة إحصائيُا فى أبعاد بيئات التعمم اإللكتروني تبعٌا لمنوع االجتماعي. ال توجد فر 
فروق ذات داللة إحصائيٌا فى درجات استخدام بيئات التعمم اإللكتروني، تبعٌا لمبرنامج 
األكاديمي ألفراد العينة. فى حين لم تجد النتائج عبلقة ذات داللة إحصائيٌا بين استخدام 

 مم اإللكتروني وبين دافعية اإلنجاز لدى أفراد العينة.بيئات التع
( دراسة بيدف الكشف Irina, et, al., 2016أجرت كل من ايرينا ووخرون )

عن فعالية التعمم عن بعد عمى أساس الموارد التعميمية اإللكترونية لدى طبلب جامعة 
معة كازان في ( طالب من جا100(. تكونت عينة الدراسة من )KFUكازان االتحادية )

مراحل تعميم مختمفة، وتم تصميم استبيان لجمع المعمومات. أظيرت نتائج االستطبلع 
موقف الطبلب من االستخدام العممي لمتعمم عن بعد الذي جاء بإيجابية. ويقوم معظم 
الطبلب بتقييم التعمم عن بعد باعتباره فعال. وقد أظير التحميل أيضٌا أن العوامل الميمة 

الية ىي: مظير التعمم اإللكتروني في الجامعة، جية نظام المصادر التعميمية في الفع
اإللكترونية عمى موقع الجامعة؛ االستخدام المستمر لعناصر التعمم اإللكتروني من قبل 
المعممين فى عممية التعميم؛ تقييم ضرورة استخدام عناصر التعمم اإللكتروني فى الجامعة؛ 

 المعمم كعنصر التعمم اإللكتروني.  توافر اتصال الفيديو مع
( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى دور مديري المدارس  2017قامت عمي )

الثانوية فى توظيف التعمم اإللكترونى من وجية نظر المعممين بمحافظة العاصمة عمان، 
ية، ( فقرة االستراتيجية، وجاىزية البنية التقنية التحت36وتم استخدام استبانة مكونة من )

( معمم 586وتحقيق االحتياجات التدريبية لممعممين وتأىيميم. تكونت عينة الدراسة من )
ومعممة، وأظيرت الدراسة النتائج اآلتية: أن دور توظيف مديري المدارس الثانوية لمتعمم 
اإللكتروني من وجية نظر المعممين بمحافظة عمان كان متوسطٌا عمى الدرجة الكمية، 

الستبانة في كافة المجاالت متوسطة، وجاء في الرتبة األولى مجال وجاءت مجاالت ا
جاىزية البنية التقنية التحتية، ثم جاء مجال دعم ونشر ثقافة التعمم اإللكتروني، ثم جاء 
مجال ممارسة التخطيط اإلستراتيجي، وأخيرٌا جاء مجال تحقيق االحتياجات التدريبية 

 لممعممين وتأىيميم.
ىدفت الكشف عن معوقات تطبيق التعمم ( دراسة 2017أجرى سرحان )

اإللكتروني بالمرحمة الثانوية من وجية نظر معممي التعميم األىمي بمدينة الرياض. 
والتعرف عمى دور كل من التخصص والقسم، والخبرة في مجال التدريس في ىذه 

( فقرة. 39( مدرسًا واستخدمت استبانة مكونة من )600المعوقات، بمغت عينة الدراسة )
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)المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتم إجراء التحميبلت اإلحصائية المناسبة، 
جراء المقارنات البعدية( ، وأظيرت واختبار ت وتحميل التباين األحادي لمتغيرات الدراسة، وا 

النتائج وجود العديد من المعوقات لمتعمم اإللكتروني. وكانت ىناك فروق ذات داللة 
إحصائية تعزى إلى متغير تخصص المعمم عمى المعوقات التي تتعمق بالمدرسة ومنيا 

توجد  معوقات إدارية وأكاديمية ومعوقات أخرى تتعمق بالمعمم، وعمى األداة ككل، بينما ال
فروق ذات داللة إحصائية عمى المعوقات التي تتعمق بالتعمم اإللكتروني تعزى إلى 

أن ىناك فروقًا جاالت واألداة ككل  كما توصمت الدراسة إلى تخصص المعمم عمى جميع الم
لصالر  القسم الذي يدرس فيو المعمم سواًء عممي أو شرعيدالة إحصائيًا تعزى إلى أثر 

. كما ظيرت فروق ذات داللة إحصائية األقسام العممية عمى المجاالت كافة، واألداة ككل
معممين عمى استخدام التعمم اإللكتروني، عمى متغير الخبرة. وأوصت الدراسة بتشجيع ال

 ومحاولة تذليل الصعوبات والعقبات التي قد تعترض تطبيق ىذا النوع من التعميم.
 التعميق عمى الدراسات السابقة:

يتضر من العرض السابق تنوع الدراسات التي اىتمت بالتعمم اإللكتروني سواء 
المتغيرات األخرى ومدى تأثيره من حيث مفيومو وطبيعتو أو من حيث عبلقتو ببعض 

فييا، كما يبلحظ تباين الدراسات السابقة من حيث ىدفيا الرئيسي والمنيجية المتبعة بيا 
وكذلك األدوات المستخدمة فييا، إضافة إلى تفاوتيا في مجتمعيا وعينتيا، وتعد الدراسة 

 أنيا تختمف عنيا في الحالية امتدادًا لتمك الدراسات في اىتماميا بالتعمم اإللكتروني إال
ىدفيا الرئيسي وفي مجتمعيا وعينتيا، واستفادت الدراسة الحالية من تمك الدراسات في 
عداد األداة وتفسير النتائج، باإلضافة إلى االسترشاد بما جاء بيا  عرض اإلطار النظري وا 

 من مراجع.
 التعمم اإللكتروني ري:اإلطار النظ

مم اإللكتروني وطبيعتو، وأىدافو، يعرض اإلطار النظري لمفيوم التع
واستراتيجياتو، كما يتناول التقنيات المستخدمة فيو، ومعوقاتو تطبيقو، كما يعرض 
إليجابياتو وسمبياتو وكذلك أشكال توظيفو في عمميتي التعميم والتعمم، ثم يوضر دول 

 المعمم في التعمم اإللكتروني، وعوامل نجاحو، وذلك عمى النحو التالي:
 د:تميي

أدى التقدم في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصال إلى وفرة المعمومات في 
التخصصات جميعيا، وتبلشي المسافة بين المعمومات والمتعمم، كما أدى إلى ظيور 
الحاجة لميارات وأساليب وتقنيات حديثة أصبحت جزءٌا ال يتجزأ من حياة المجتمعات 
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ى تطوير أساليب التعميم والتعمم ومياراتيما لموصول العصرية، األمر الذي جعمنا بحاجة إل
بالمتعمم إلى اكتساب المعمومات بنفسو وبرمجتيا بصورة الكترونية، ولم يعد ىدف التعميم 
في ىذا العصر تحصيل المعرفة في حد ذاتيا، بل أضحى اكتساب ميارات التعمم الذاتي 

حل المشكبلت الحياتية )حسامو،  والقدرة عمى توظيف المعمومات والتقنيات المتطورة في
2011  .) 

ومن ثم فإن تكنولوجيا التعميم التفاعمي المباشر التي نطمر إلى استخداميا 
وتطبيقيا بشكل فعال في برامج التعميم في الوطن العربي ىي الطريق األمثل لتطوير البنية 

سين واإلداريين األساسية لبيئة التعميم والتي تشمل بشكل أساسي: تطوير ميارات المدر 
والفنيين، تطوير المناىج والمقررات الدراسية، استخدام أنظمة وبرامج التعميم التفاعمي، 
استخدام أنظمة اإلدارة اإللكترونية واستخدام اإلنترنت في المدارس والجامعات بشكل 
م أساسي ودائم باعتباره أحد الوسائل الضرورية المطموبة في تنفيذ وتطبيق تقنيات التعمي

(. ولقد أصبر التعمم اإللكتروني نقطة تحول ثورية في 2006الجديدة )دروش وباشيوة، 
نظام التعميم، فيو نيج شائع تستخدمو العديد من المنظمات، أيضٌا يمثل اتجاىٌا ميمٌا في 
السنوات األخيرة. فيشير بشكل عام إلى استخدام تكنولوجيا شبكة الكمبيوتر بشكل أساسي 

 ;Laketa & Drakullic, 2015 )تقديم المعمومات والتعميمات لؤلفراد عبر اإلنترنت ل
Zareie, Navimipour, 2016 ). 

( إلى أن ىدف التعمم اإللكتروني ىو استخدام األدوات 2009وقد أشار شحاتة )
والوسائل التكنولوجية بكل أنواعيا في تحقيق التفاعل والتواصل بين المتعممين وبين 

لى توصيل المعمومات والمحتوى التعميمي لممتعمم فى أقصر وقت وأقل المتعمم والمعمم و  ا 
جيد وأكبر فائدة. وىو ما يتماشى مع متطمبات عصر المعمومات، حيث تغيرت أىداف 
التربية ولم تعد مقصورة عمى تحصيل المعرفة، بل تمتد إلى تنمية قدرة المتعمم عمى 

 الوصول لمصادر المعرفة وتوظيفيا.
أن التعمم  (Larson & Sung, 2009)الرسون وسونج  ويؤكد كل من

اإللكتروني المدمج يحسن من أداء الطبلب، ويزيد من تحصيميم لممادة الدراسية، كما أن 
ىذا التحسن فى أداء الطمبة يكمن فى الدور الذي يمعبو التعمم اإللكتروني المدمج في 

والمعمومات، ومراعاتة الفروق تحسين التعميم، وتجويد مخرجاتو، وتعدد مصادر المعرفة 
 (.2012الفردية، وزيادة فرص التعمم المستمر )أبو عقل، 
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 تعريف التعمم اإللكتروني:  .1
إلى  (Kaplan & Leiserson, 2000)يشير كل من كاببلن وليسيرسون 

التعمم اإللكتروني بأنو التعمم عبر اإلنترنت، التعمم االفتراضي، ولقد تم تعريف مجموعة 
من التطبيقات عمى أنيا تعمم إلكتروني أو جزء منو: التعمم القائم عمى الحاسوب، واسعة 

التعمم عبر القاعات االفتراضية أو الفصول االفتراضية، التعمم عبر العمل التعاوني الرقمي. 
وتشمل ىذه األنماط من التعمم عمى نشر المحتوى التعميمي عبر االنترنت، تسجيبلت 

 (.2011يفزيون التفاعمي واألقراص المضغوطة )خميف، الفيديو والصوت، التم
( بأنو "طريقة لمتعمم باستخدام وليات االتصال الحديثة 2002(ويعرفو الموسى 

من حاسب وشبكاتو ووسائطو المتعددة من صوت وصورة ورسومات ووليات بحث ومكتبات 
 لدراسي"  الكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت، سواء كان عن بعد، أم فى الفصل ا

التعمم اإللكتروني  (Beamish, et al., 2002)أيضٌا يعرف بيميش ووخرون 
"اندماج مجموعة واسعة من التطبيقات والعمميات عمى التدريب والتعمم التي  عمى أنو 

تشمل التعمم القائم عمى الكمبيوتر، والتعمم عبر االنترنت، والفصول االفتراضية والتعاون 
( أنو تعميم باستخدام الحاسبات اآللية وبرمجياتيا 2003(و عبدالمنعم الرقمي".  كما يعرف

 المختمفة سواء عمى شبكات مغمقة أو شبكات مشتركة )شبكات اإلنترنت(.
ولقد أصبر التعمم اإللكتروني أكثر أنواع التعميم المرن شيوعٌا وىو تعمم مرن  

 (.2017مفتوح )عمي وقشمر، 
اإللكتروني بأنو "تقديم المحتوى التعميمي مع ما ( التعمم 2003(ويعرف عبداهلل 

يتضمنو من شروحات وتمارين وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية أو شاممة في الفصل أو عن 
 بعد بواسطة برامج متقدمة في الحاسب اآللي أو عبر شبكة اإلنترنت".

لكتروني ىو التعميم أن التعمم اإل  ( Paulson, 2003 )بينما يرى باولسون 
لذي يتوفر فيو المحتوى التعميمي عبر اإلنترنت وردود الفعل التمقائية لؤلنشطة فاعمي الت

( بأنو 2005. ويعرفو الخان )( Bezhovski, Poorani, 2016)التعميمية لمطالب 
"طريقة متمركزة حول المتعممين في بيئة تفاعمية إبداعية مصممة مسبقٌا بشكل جيد 

ت باستعمال خصائص ومصادر اإلنترنت والتقنيات وميسرة ألي فرد بأي مكان وأي وق
 (.2017الرقمية المطابقة لمبادئ التصميم التعميمي المناسب لبيئة التعمم المفتوح )عمي، 

كما ينظر إلى التعمم اإللكتروني عمى أنو التعمم الذي ييدف إلى إيجاد بيئة 
إلنترنت، وتمكن الطالب تفاعمية حنية بالتطبيقات المعتمدة عمى تقنيات الحاسب اآللي وا

 (.2008من الوصول إلى مصادر التعمم في أي وقت ومن أي مكان )عبود ووخرون، 
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( بأنو " أسموب التعمم المرن باستخدام المستحدثات 2009كما يعرفو إسماعيل )
التكنولوجية وتجييزات شبكات المعمومات عبر اإلنترنت، معتمدٌا عمى االتصاالت المتعددة 

تقديم مادة تعميمية تيتم بالتفاعبلت بين المتعممين وىيئة التدريس والخبرات االتجاىات و 
 (. 2012والبرمجيات في أي وقت وبأي مكان )ىبلل، 
أن مفيوم  (Lowenthal, Wilson, 2009)ويرى كل من لووينثال وويمسون 

التعمم اإللكتروني يتعمق بأنشطة التعميم المدعومة من قبل تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت )الدعم اإللكتروني( وحالبٌا ما يتم استبداليا بمفاىيم ثابتة نسبيٌا كالتدريب 

ويضيف بروشا ووخرون  .(IBT)، والتدريب عمى اإلنترنت (CBT)القائم عمى الكمبيوتر 
(Prucha, et al, 2009)  أن التعمم اإللكتروني نوع من التعمم، وىو عبارة عن عممية

 ,Klement, Dostal )تخداميا بواسطة األجيزة اإللكترونية اكتساب المعرفة واس
2012 ). 

أيضٌا التعمم اإللكتروني ىو نيج لتسييل وتعزيز التعمم من خبلل استخدام 
 ;Imran, 2012)تكنولوجيا الكمبيوتر واالتصاالت من قبل المعممين والمتعممين 

Behera, 2013; Owino, 2013). 
يقة حديثة لمتعمم، يستخدم فييا تكنولوجيا المعمومات إن التعمم اإللكتروني ىو طر 

 ,Agarwal) واالتصاالت لتمكين الوصول إلى مصادر التعمم/ التعميم عبر اإلنترنت 
Pandey, 2013; Arkorful, Abaidoo, 2014).   

أيضٌا يعرف التعمم اإللكتروني عمى أنو اكتساب المعرفة والميارة باستخدام 
ة مثل الكمبيوتر والبرامج التعميمية المستندة إلى اإلنترنت في الشبكات التقنيات اإللكتروني

  .(Thinh, 2016)المحمية والواسعة النطاق 
ويتم التعميم عن طريق االتصال والتواصل بين المعمم والمتعمم وعن طريق 
 التفاعل بين المتعمم ووسائل التعمم اإللكترونية األخرى كالدروس اإللكترونية والمكتبة

(، ويتم اكتساب المعرفة واستخداميا وتوزيعيا 2008اإللكترونية وحيرىا )عبود ووخرون، 
وتسييميا في المقام األول بالوسائل اإللكترونية. ىذا ويشمل استخدام المواد اإللكترونية 
عمى شبكة اإلنترنت بشكل عام، واألقراص المدمجة، مواقع الويب، البريد اإلكتروني، 

تبار الدردشة، والتقييم بمساعدة الكمبيوت، والرسوم المتحركة التعميمية، والمدونات، واخ
والمحاكاة، واأللعاب، وبرامج إدارة التعمم، ونظم التصويت اإللكتروني وأكثر من ذلك، مع 

 .(Behera, 2013)مجموعة من األساليب المختمفة التي يمكن استخداميا 
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 أىداف التعمم اإللكتروني:  .2
تحقيق األىداف التالية )عمي، ووخرون،  إلىإللكتروني كما ذكر يسعى التعمم ا

 (:2017(،  )عمي و قشمر، 2009
  المساىمة في إنشاء بنية تحتية وقاعدة من تقنية المعمومات قائمة عمى أسس ثقافية

 بيدف إعداد مجتمع جديد لمتطمبات القرن الحادي والعشرين.
 ائمين عمى عممية التعميم وأولياء األمور تنمية االتجاىات اإليجابية لممتعممين والق

والمجتمع ككل نحو تقنيات المعمومات وخاصة التعمم اإللكتروني وبذلك يمكن إيجاد 
 مجتمع معموماتي متطور.

  إكساب المدرسين الميارات البلزمة الستخدام التقنيات التعميمية واالعتماد عمى
حتاجونيا في بحوثيم ودراستيم أنفسيم في الوصول عمى المعارف والمعمومات التي ي

ومنحيم الفرصة لطرح أرائيم وتبادليا حول القضايا المختمفة وكذلك نقد المعمومات 
عداد  والتساؤل عن مصداقيتيا مما يساعد في تعزيز ميارات البحث لدييم وا 

 شخصياتيم.
 ة.توفير بيئة تفاعمية مميئة بالمصادر المتنوعة تساعد عمى تحقيق األىداف التعميمي 
  توسيع دائرة تفاعل المتعمم لتشمل المدرس، ومصادر المعرفة المتعددة وزمبلئو بيدف

تعزيز إكسابو ميارات التحاور والتعاون والمنافسة في نطاق أوسع بغرض إعداده 
 مستقبميٌا.

  التغمب عمى نقص الكوادر األكاديمية في بعض التخصصات المختمفة عن طريق
 الفصول االفتراضية.

 ور المدرس في ىذا النوع من التعميم من دور الممقن إلى دور المرشد تغيير د
كسابو مجموعة  والموجو والميسر في ضوء ما يوفره التعمم اإللكتروني من إمكانيات وا 

 من الميارات تمكنو من التعامل مع المستحدثات التكنولوجية.
 ورة مستمرة تبعاٌ تقديم المحتويات التعميمية في أشكال جديدة ومتنوعة وتطويرىا بص

 لمتغيرات الحادثة من خبلل توظيف المستحدثات التكنولوجية.
  تشجيع أولياء األمور والمجتمع عمى التفاعل مع نظام التعميم ومتابعة تعمم أبنائيم

 من خبلل إطبلع أولياء األمور عمى التقارير التى تقدميا المؤسسة التعميمية.
 
 
 
 



 "دراسة ميدانية " واقع التعمم اإللكتروني في مدارس المرحمة المتوسطة في دولة الكويت
 ابتسام محمد رشيد عقيلد/  محمد حمد العتل /د د/ دالل فرحان نافع العنزي

 

 -022- 

 استراتيجيات التعمم اإللكتروني: .3
 ( بعض إستراتيجيات التعمم اإللكتروني ومنيا:2005يحدد الشرقاوي)

  اإللقاء اإللكتروني: ويتم ذلك بمصاحبة بعض المواد التعميمية من خبلل موقع الباحث
اإلكتروني بالعرض المتزامن وحير المتزامن بجانب قاعات التدريس التقميدية؛ لعرض 

 .محتوى وميارات التعميم والتعمم اإللكتروني
 ستراتيجية الوسائط المتعددة والفائقة: التى يمكن استخداميا فى تحميل المفاىيم ا

والميارات اإللكترونية وتنميتيا وعرض المحتوى التعميمي من خبلليا بداٌل من الطرق 
 التقميدية المممة.

  البيان العممي اإللكتروني: ويمكن استخدام البيان العممي فى أداء الميارات أمام
بعد إعداد خطواتيا إلكترونيًا عمى وسائط إلكترونية لتأكيد المعمومة العممية  الطالب

 بعرض خطوات التنفيذ.
  التجريب العممي اإللكتروني: ويمكن استخدام ىذه اإلستراتيجية إلتاحة الفرص لمطبلب

لمتجريب بأنفسيم فى أداء ميارات تعميم وتعمم التعمم اإللكتروني مع توفير التغذية 
 ة.الراجع

  التعميم التعاوني: وتستخدم ىذه اإلستراتيجية لتبادل المعمومات اإللكترونية بين
 الطبلب من خبلل الوسائط والمواقع اإللكترونية. 

  التدريب اإللكتروني: ويستخدم التدريب اإللكتروني لتدريب الطبلب عمى إتقان مفاىيم
ساعدة يدعميا التجريب وميارات التعميم والتعمم اإللكتروني وذلك لتكون وسيمة م

 العممي ليجرب الطالب بنفسو بعد تدريبو.
  تقان مفاىيم وميارات التعميم والتعمم التعمم الذاتي والتعمم الفردي: لزيادة تنمية وا 

اإللكترونية وىو تعمم يقوم بو المتعمم وفق قدراتو واستعداداتو الخاصة، وبسرعتو 
 (.  2012المعمم )محمد، الذاتية لتحقيق أىدافو دون تدخل مباشر من 

 التقنيات المستخدمة فى التعمم اإللكتروني: .4
يرتكز استخدام التعمم اإللكتروني عمى مجموعة من التقنيات الحديثة يحددىا 

 ( كما يمى:  2007التميمي )
 الحاسب اآللي. (أ 
 البرمجيات التعميمية. (ب 
لم، ويمكن االنترنت: حيث يسمر بتبادل المعمومات واالتصاالت عمى مستوى العا (ج 

توظيفيا كوسيط تعميمي عن طريق وضع موقع عمى الشبكة، وتخزن عميو البرامج 
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ويكون الدخول متاحٌا لمطبلب حسب ضوابط معينة، ومن خدماتو البريد اإللكتروني، 
والمحادثة، وخدمة البحث بمحركات البحث، واألدلة التعميمية، وخدمة المكالمات، 

 ى يمكن توظيفيا بالتعميم.وحيرىا من الخدمات الميمة والت
اإلنترانت: وىى الشبكة الداخمية وتتمثل فى ربط أجيزة الحاسب فى المدرسة ببعضيا  (د 

حيث تمكن المعمم من إرسال المادة الدراسية إلى أجيزة الطبلب كأن يضع نشاطٌا 
عادة إرسالو مرة أخرى إلى  تعميميٌا أو واجبٌا منزليٌا ويطمب من كافة الطبلب تنفيذه وا 

 جيازه.
:  وىو مقرر يستخدم في تصميمو أنشطة ومواد E-Courseالمقرر اإللكتروني  (ه 

تعميمية تعتمد عمى الحاسوب وىو محتوى حني بمكونات الوسائط المتعددة التفاعمية 
 في صورة برمجيات.

: وىو كتاب محمل عمى الحاسب يتم فتحو بطريقة E-Bookالكتاب اإللكتروني  (و 
ومحتويات كل جزء من الكتاب عمى جانب الشاشة وأىم مبسطة فتظير عمى الشاشة 

 ما يميزه ىو صغر حجمو.
: تربط ىذه التقنية المعممين والمتعممين Video Conferencingمؤتمرات الفيديو  (ز 

بشبكة تميفزيون عالية الجودة بحيث يستطيع كل متعمم موجود بطرفية محددة أن يرى 
 ويسمع المختص ومادتو العممية.

: وفي ىذه التقنية يتوحد محتوى Satellite Programر الصناعى برامج القم (ح 
التعميم وطريقتو في جميع أنحاء الببلد أو المنطقة المعينة ويمكن ذلك من خبلل 

 توفير محطات أرضية الستقبال ىذه القنوات التعميمية.
: وىي عبارة عن دمج الحاسب والفيديو في Interactive Videoالفيديو التفاعمي  (ط 

 ية واحدة.تقن
: تتمثل في استخدام Audio Conferencesالمؤتمرات الصوتية المسموعة   (ي 

 ىاتف عادي يتصل بعدة خطوط تعمل عمى توصيل المعمم بالمتعممين.
: وىي مجموعة برامج عمى ىيئة Virtual Classroomالفصول االفتراضية  (ك 

يم حواجز أنشطة تشبو أنشطة الفصل التقميدي يقوم بيا معمم وطبلب تفصل بين
جغرافية ولكنيم يعممون معا فى نفس الوقت أو فى أوقات مختمفة حيث يتفاعل 
الطبلب والمعمم مع بعضيم بعضٌا عن طريق الحوار عبر اإلنترنت ويقومون بطباعة 

 (.2012رسائل يستطيع جميع األفراد المتصمين بالشبكة رؤيتيا )فرحان، 
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 إيجابيات التعمم اإللكتروني: .5
 & Kandies)يد من الدراسات إلى إيجابيات التعمم اإللكتروني ومنيا تشير العد
Stern, 1999)  ،2006)صالر( )(Buzzetto-More, 2008  ،بوزيد و لعمي(

2013:) 
زيادة إمكانية االتصال بين الطمبة فيما بينيم، وبين الطمبة والمدرسة، وذلك من خبلل  (أ 

عدة اتجاىات مثل النقاش، البريد سيولة االتصال ما بين ما بين ىذه األطراف في 
اإللكتروني، حرف الحوار. ويري الباحثين أن ىذه األشياء تزيد وتحفز الطبلب عمي 

 المشاركة والتفاعل مع المواضيع المطروحة.
المساىمة في وجيات النظر المختمفة لمطبلب: المنتديات الفورية مثل مجالس  (ب 

النظر في المواضيع المطروحة مما النقاش وحرف الحوار تتير فرص لتبادل وجيات 
يزيد فرص االستفادة من اآلراء والمقترحات المطروحة ودمجيا مع اآلراء الخاصة 
بالطالب مما يساعد في تكوين أساس متين عند المتعمم وتتكون عنده معرفة ووراء 
قوية وسديدة وذلك من خبلل ما اكتسبو من معارف وميارات عن طريق حرف 

 الحوار.
بالمساواة: بما أن أدوات االتصال تتير لكل طالب فرصة اإلدالء برأيو في  اإلحساس (ج 

أي وقت ودون حرج، خبلفٌا لقاعات الدرس التقميدية التي تحرمو من ىذا الميزة إما 
لسبب سوء تنظيم المقاعد، أو ضعف صوت الطالب نفسو، أو الخجل، أو حيرىا من 

فرصة كاممة لمطالب ألنو بإمكانو إرسال األسباب. لكن ىذا النوع من التعميم يتير ال
رأيو وصوتو من خبلل أدوات االتصال المتاحة من بريد الكتروني ومجالس النفاش 
وحرف الحوار. ىذه الميزة تكون أكثر فائدة لدى الطبلب الذين يشعرون بالخوف 

عن والقمق ألن ىذا األسموب في التعميم يجعل الطبلب يتمتعون بجرأة أكبر في التعبير 
أفكارىم والبحث عن الحقائق أكثر مما لو كانوا في قاعات الدرس التقميدية. وقد اثبتت 

 الدراسات أن النقاش عمى الخط يساعد ويحث الطبلب عمى المواجية بشكل أكبر.
سيولة الوصول إلى المعمم: أتاح التعمم اإللكتروني سيولة كبيرة في الحصول عمى  (د 

قت وذلك خارج أوقات العمل الرسمية، ألن المتدرب المعمم والوصول إليو في أسرع و 
أصبر بمقدروه أن يرسل استفساراتو لممعمم من خبلل البريد اإللكتروني، وىذه الميزة 
مفيدة ومبلئمة لممعمم أكثر بدال من أن يظل مقيدٌا في مكتبو. وتكون أكثر فائدة لمذين 

وجود استفسار في أي تتعارض ساعات عمميم مع الجدول الزمني لممعمم، أو عند 
 وقت ال يحتمل التأجيل.
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إمكانية تحوير طريقة التدريس: من الممكن تمقي المادة العممية بالطريقة التي تناسب  (ه 
الطالب فمنيم من تناسبو الطريقة المرئية، ومنيم تناسبو الطريقة المسموعة أو 

ومصادره تتير  المقروءة، وبعضيم تتناسب معو الطريقة العممية، فالتعمم اإللكتروني
إمكانية تطبيق المصادر بطرق مختمفة وعديدة تسمر بالتحوير وفقٌا لمطريقة األفضل 

 بالنسبة لممتدرب.
مبلءمة مختمف أساليب التعميم: التعمم اإللكتروني يتير لممتعمم أن يركز عمى األفكار  (و 

ن يعانون الميمة أثناء كتابتو وتجميعو لممحاضرة أو الدرس، وكذلك يتير لمطبلب الذي
من صعوبة التركيز وتنظيم الميام االستفادة من المادة وذلك ألنيا تكون مرتبة 

 ومنسقة بصورة سيمة وجيدة والعناصر الميمة فييا محددة.
المساعدة اإلضافية عمى التكرار: ىذه ميزة إضافية بالنسبة لمذين يتعممون بالطريقة  (ز 

التدريب، إذا أرادوا أن يعبروا عن  العممية فيؤالء الذين يقومون بالتعميم عن طريق
أفكارىم فإنيم يضعوىا في جمل معينة مما يعني أنيم أعادوا تكرار المعمومات التي 

 تدربوا عمييا وذلك كما يفعل الطبلب عندما يستعدون المتحان معين.
أيام في  7ساعة في اليوم  24توفر المناىج طوال اليوم وفي كل أيام األسبوع ) (ح 

ه الميزة مفيدة لؤلشخاص المزاجيين أو الذين يرحبون التعميم في وقت األسبوع(: ىذ
معين، وذلك ألن بعضيم يفضل التعميم صباحٌا واآلخر مساءٌا، كذلك لمذين يتحممون 
 أعباء ومسئوليات شخصية، فيذه الميزة تتير لمجميع التعمم في الزمن الذي يناسبيم.

لميزة تجعل الطالب في حالة استقرار ذلك االستمرارية في الوصول إلى المناىج: ىذه ا (ط 
أن بإمكانو الحصول عمى المعمومة التي يريدىا في الوقت الذي يناسبو، فبل يرتبط 

حبلق المكتبة، مما يؤدي إلى راحة الطالب وعدم إصابتو بالضجر.  بأوقات فتر وا 
 ضعف االعتماد عمى الحضور الفعمي: البد لمطالب من االلتزام بجدول زمني محدد (ي 

ومقيد وممزم في العمل الجماعي بالنسبة لمتعميم التقميدي، أما اآلن فمم يعد ضروريٌا 
ألن التقنية الحديثة وفرت طرق لبلتصال دون الحاجة لمتواجد في مكان وزمان معين 

 لذلك أصبر التنسيق ليس بتمك األىمية التي تسبب اإلزعاج.
التقييم الفوري عمى إعطاء سيولة وتعدد طرق تقييم تطور الطالب: وفرت أدوات  (ك 

 المعمم طرق متنوعة لبناء وتوزيع وتصنيف المعمومات بصورة سريعة وسيمة لمتقييم.
االستفادة القصوى من الزمن: إن توفير عنصر الزمن مفيد وىام جدٌا لمطرفين المعمم  (ل 

والمتعمم، فالطالب لديو إمكانية الوصول الفوري لممعمومة في المكان والزمان المحدد 
وبالتالي ال توجد حاجة لمذىاب من البيت إلى قاعات الدرس أو المكتبة أو مكتب 
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األستاذ وىذا يؤدي إلى حفظ الزمن من الضياع، وكذلك المعمم بإمكانو االحتفاظ بزمنو 
 من الضياع ألن بإمكانو إرسال ما يحتاجو الطالب عبر خط االتصال الفوري.

م: التعمم اإللكتروني يتير لممعمم تقميل األعباء تقميل األعباء اإلدارية بالنسبة لممعم (م 
اإلدارية التي كانت تأخذ منو وقت كبير في كل محاضرة مثل استبلم الواجبات وحيرىا 
فقد خفف التعمم اإللكتروني ىذا العبء، فقد أصبر من الممكن إرسال واستبلم كل 

تبلم الطالب ليذه ىذه األشياء عن طريق األدوات اإللكترونية مع إمكانية معرفة اس
 المستندات.

تقميل حجم العمل في المدرسة: التعمم اإللكتروني وفر أدوات تقوم بتحميل الدرجات  (ن 
والنتائج واالختبارات وكذلك وضع إحصائيات عنيا وبإمكانو أيضٌا إرسال ممفات 

 وسجبلت الطبلب إلى مسجل الكمية.
 سمبيات ومعوقات التعمم اإللكتروني: .6

(، )عبدالعزيز، 2004كتروني بعض المعوقات، ومنيا)سالم، يواجو التعمم اإل 
 (: 2012(، )فرحان، 2008
  ضعف البنية التحتية في حالبية الدول النامية في تخصص التمويل البلزم وفي

توفير أجيزة الحاسبات ومستمزماتيا، وتسييل االتصاالت، وتوفير الصيانة 
 الدائمة باإلنترنت.

 ،ورسومو المرتفعة. صعوبة االتصال باإلنترنت 
  ضعفإلمام المتعممين بميارات استخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب والتصفر في

 شبكات االتصاالت الدولية. 
  انخفاض اقتناع بعض المعممين باستخدام الوسائط اإللكترونية الحديثة في

 التدريس أو التدريب.
 تقال دورىم إلى تخوف بعض المعممين من التقميل من العممية التعميمية وان

 مصممي البرمجيات التعميمية واختصاصي تكنولوجيا التعميم.
 .صعوبة تطبيق ادوات التقويم ووسائمو 
  نظرة أفراد المجتمع إلى التعمم اإللكتروني عن بعد بأنو ذو مكانة أقل من التعميم

 النظامي.
  حياب اعتراف الجيات الرسمية في بعض الدول بالشيادات التي تمنحيا

 معات اإللكترونية.الجا
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  يحتاج الدارس المجتيد ولديو الرحبة الذاتية في التعميم لوجود المواجية وجيٌا
 لوجو )التفاعل اإلنساني(. 

  .نتاجيا  التكمفة العالمية في تصميم البرمجيات التعميمية وا 
  قد يكون التركيز األكبر لمتعميم اإللكتروني عمي الجانب المعرفي أكثر من

 جانب المياري والجانب الوجداني.االىتمام بال
   قد ينمي التعمم اإللكتروني اإلنطوائية لدي الطبلب لعدم تواجدىم في موقف

تعميمي حقيقي تحدث فيو المواجية الفعمية بل تكون من خبلل أماكن متعددة 
 حيث يوجد الطالب بمفرده في منزلو أو محل عممو.

 عمي حاستي السمع والبصر فقط  ال يركز التعمم اإللكتروني عمي كل الحواس بل
 دون بقية الحواس.

  يفتقر التعمم اإللكتروني إلى التواجد اإلنساني والعبلقات اإلنسانية بين المعمم
 والطبلب، والطبلب بعضيم البعض بتواجدىم في مكان واحد.

  مازال عدد من الطبلب يفضمون الطريقة التقميدية في حضور المحاضرات
كتاب المدرسي بداٌل من االعتماد الكمي عمى التقنيات ومتابعة الدروس من ال

الحديثة فقد تسبب ليم بعض القمق والممل، فالجموس أمام الحاسوب لفترات 
 طويمة قد يكون مرىقٌا لمبعض.

 أشكال توظيف التعمم اإللكتروني في عمميتي التعميم والتعمم:  .7
( أنو توجد ثبلث صيغ أو نماذج لتوظيف التعمم اإللكتروني 2004ذكر سالم )

 في عمميتي التعميم والتعمم، وقد توظف أحد ىذه النماذج وقد توظفيا مجتمعة:
ويتم استخدام  (Supplementary Model)الشكل األول: النموذج الجزئي أو المساعد 

قميدي(، وقد يتم أثناء اليوم بعض أدوات التعمم اإللكتروني في دعم التعميم الصفي )الت
 الدراسي في الفصل، أو خارج اليوم الدراسي.
ويتضمن ىذا النموذج  (Blended Model)الشكل الثاني: النموذج المختمط أو المخموط 

الجمع بين التعميم الصفي والتعمم اإللكتروني داخل حرفة الصف، أو في مختبر الحاسوب 
 لصفوف الذكية.أو في مركز مصادر التعمم، أو في ا

الشكل الثالث: النموذج الكامل لمتعمم اإللكتروني حيث يعتبر ىذا النموذج من التعمم 
اإللكتروني بديبٌل لمتعميم الصفي ويخرج ىذا النموذج خارج حدود الصف الدراسي، بل يتم 
التعمم من أي مكان، وفي أي وقت، حيث تتحول الفصول الدراسية إلى فصول افتراضية، 

. حيث تكون شبكة اإلنترنت Virtual Learningا يطمق عميو التعمم االفتراضي وىذا م
ىي الوسيط األساسي في عممية التعمم. وعند تطبيقو يدرس المتعمم المحتوى اإللكتروني 
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نجاز المشروعات  عن طريق الدراسة الذاتية، أو يشارك مجموعة معينة في التعمم وا 
إللكتروني مثل حرف المحادثة ومنتديات الحوار التعميمية بإستخدام أدوات التعمم ا

 (.2017ومؤتمرات الفيديو )عمي، 
 دور المعمم في التعمم اإللكتروني: .8

( إن التعمم اإللكتروني ال يعني إلغاء دور المعمم بل 2003يرى المحسين )
يصبر دوره أكثر أىمية؛ فيو شخص مبدع ذو كفاءة عالية يدير العممية التعميمية باقتدار 

يعمل عمى تحقيق طموحات التقدم، ولقد أصبحت مينة المعمم مزيجٌا من ميام القائد و 
 ومدير المشروع البحثي والناقد والموجو ويتمثل دوره في اآلتي:

  العمل عمى تحويل حرفة الصف من مكان يتم فيو تمقي المعمومات بشكل ثابت وفي
يناميكية وتتمحور حول الطبلب اتجاه واحد من المعمم إلى الطالب إلى بيئة تمتاز بالد

 حيث يقوم الطبلب بالعمل في شكل مجموعات عبر شبكة اإلنترنت.
  إتباع ميارات تدريسية تأخذ بعين االعتبار االحتياجات والتوقعات المتنوعة والمتباينة

 لممتعممين.
  أن يطور فيمٌا عمميٌا لتكنولوجيا التعميم مع استمرار تركيزه عمى الدور التعميمي

 شخصي لو.ال
 .العمل بكفاءة كمرشد وموجو لممحتوى التعميمي 
  تصميم التعميم، وتوظيف التكنولوجيا، وتشجيع تفاعل الطبلب، وتطوير التعمم الذاتي

 (.2016لمطبلب )خمف اهلل ووخرون، 
  االتصال بالشبكة العالمية تمكن المعمم من الوصول إلى خبرات وتجارب تعميمية

أخرى. وتكمن قوة اإلنترنت في قدرتيا عمى الربط بين يصعب الوصول إلييا بطرق 
األشخاص عبر مسافات ىائمة وبين مصادر معموماتية متباينة، فاستخدام ىذه 
التكنولوجيا تزيد من فرص التعميم وتمتد بيا إلى مدى أبعد من نطاق المدارس، وىذا 

ستقبل )عبود ما عرف بمسمى التعمم اإللكتروني الذي يعد من أىم ميزات مدرسة الم
 (.   2008ووخرون، 

كما يرى البعض أن سمات شخصية المعمم والميارات المطموبة في بيئة التعمم 
اإللكتروني ىي: االنتقال من التعميم التقميدي إلى التعمم اإللكتروني يتطمب من أعضاء 
 ىيئة التدريس تنمية قدراتيم وكفاءاتيم وتطويرىما، وزيادة الحاجة لمتدريب المكثف

والمستمر، ويستمزم ىذا: سمات شخصية وبعض الميارات التي يمكن تحديدىا فيما يمي:  
الدافعية والثقة بالنفس والمثابرة وااللتزام وضبط النفس وميارات إدارة الوقت والتخطيط 
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المستقبمي والتعامل مع المصادراإللكترونية، والتنوع في العمم حسب الفروق الفردية 
 (.2016ة إلى تقويم أداء الطبلب )خمف اهلل  ووخرون، لممتعممين باإلضاف

 عوامل نجاح التعمم اإللكتروني: .9
 إن العمل عمى  ( Jethro, et. al, 2012 )يذكر كل من جيثرو ووخرون 

 توفير النقاط المذكورة سيحسن التعمم اإللكتروني بفعالية: 
 .)توفير األجيزة )ال سيما أجيزة الكمبيوتر 
  ع / عرض نطاق محسن. اتصال إنترنت أسر 
 .تحسين البرامج 
  .سياسات مناسبة لصالر التعمم اإللكتروني 
  .توفير الدعم التقني لمتعمم اإللكتروني في مجموعة من المقاييس 
 .انخفاض األسعار لبلتصال 
 .توافر الكيرباء 
  .المحتوى المناسب بالمغات المناسبة 
  .زيادة الوعي حول قيمة التعمم اإللكتروني 
 ن التدريب لممعممين في التعمم اإللكتروني عمى جميع المستويات تحسي(Jethro, 

et. al, 2012) . 
 الدراسة الميدانية:

يعرض ىذا الجزء ما أجراه الباحثون في الدراسة الميدانية، حيث يوضر مجتمع 
 البحث، وعينتو، وأداة البحث وكيفية إعدادىا وضبطيا، وتطبيقيا. وفيما يمي توضير ذلك: 

 إلجراءات المنيجية لمدراسة:ا
اتبعت الدراسة الحالية المنيج الوصفي الذي يعتمد عمى التحميل الكمي  المنيج المستخدم:

بالواقع الميداني ورصدىا ووصفيا باستخدام أدوات موضوعية ذات ثبات  لوصف الظاىرة
 ومصداقية لتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة عمى تساؤالتيا.

 نتيا:مجتمع الدراسة وعي
تكون مجتمع الدراسة من معممات المرحمة المتوسطة بدولة الكويت، وشممت 

تخصصات عممية )حاسوب، ولغة عربية، ورياضيات، وعموم،  6معممة من  200العينة 
وتربية إسبلمية، ولغة إنجميزية(، كانت حالبيتيم من ذوي المؤىبلت الجامعية بنسبة 

سنوات، وكانت نسبة  5% خبرتيم أقل من  30%، تنوعت خبراتيم الدراسية ونسبة 88
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% 15( سنة، و10 - 6% خبرتيم بين )26( عام، و16 – 11% خبرتيم بين )29
 سنة، وكانت  نصف العينة حاصمة عمى دورات التعمم اإللكتروني. 15خبرتيم أكثر من 

 (: وصف عينة الدراسة1جدول )
 % العدد الفئة المتغير

 المرحمة التعميمية

 21.0 42 حاسوب
 22.0 44 عموم

 11.0 22 لغة انجميزية
 15.0 30 لغة عربية
 17.0 34 رياضيات

 14.0 28 تربية إسبلمية

 المؤىل

 3.0 6 دبموم
 88.0 176 جامعي
 7.0 14 ماجستير
 2.0 4 دكتوراه

 الخبرة التدريسية

1-5 60 30.0 
6 – 10 52 26.0 

11 – 15  58 29.0 
16+ 30 15.0 

 الحصول عمى دورات
 50.0 100 ال
 50.0 100 نعم

 100.0 200 المجموع
 



 م 0202لسنة  يناير( األول، الجزء 541مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 -025- 

 
 حساب االتساق الداخمي: 

لحساب االتساق  استخدم معامل ارتباط بيرسون لمعبلقة بين الفقرات و االستبانة
 (:2الداخمي، ويعرض لذلك الجدول )

 (:معامبلت االرتباط بين الفقرات ومجاالت االستبانة.2جدول )
 السمبيات االيجابيات التأىيل تعداداالس

معامل  الفقرة
معامل  الفقرة االرتباط

معامل  الفقرة االرتباط
معامل  الفقرة االرتباط

 االرتباط
1 430** 1 .648** 1 .681** 1 .684** 
2 .448** 2 .633** 2 .690** 2 .758** 
3 .443** 3 .661** 3 .711** 3 .731** 
4 .397** 4 .731** 4 .657** 4 .732** 
5 .373** 5 .625** 5 .696** 5 .558** 
6 .504** 6 .608** 6 .711** 6 .668** 
7 .534** 7 .656** 7 .593** 7 .708** 
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 السمبيات االيجابيات التأىيل تعداداالس
8 .456** 8 .440** 8 .708** 8 .622** 
9 .461** 9 .414** 9 .684** 9 .740** 
10 .505** 10 .575** 10 .683** 10 .709** 
11 .563** 11 .636** 11 .679** 11 .662** 
12 .408** 12 .464** 12 .824** 12 .670** 
13 .515** 13 .562** 13 .741** 13 .741** 
14 .399** 14 .643** 14 .744** 14 .654** 
15 .479** 15 .690** 15 .748** 15 .539** 
16 .547** 16 .584** 16 .712**   
17 .470** 17 .672** 17 .520**   
18 .387** 18 .666** 18 .692**   
19 .459** 19 .549** 19 .624**   
20 .419** 20 .470**     
  21 .257**     

 0.01**دالة عند مستوى                          
( أن معامبلت االرتباط بين  فقرات محاور االستبانة وبين 2تشير نتائج الجدول )
(،  α ≤ 0.01بة  وذات داللة  احصائية عند مستوى ) درجات المحاور كانت كميا موج

(،  وىو ما يشير الى توفر االتساق الداخمي 0.748 – 0.373وتراوحت قيميا بين )
 باالستبانة.

 حساب ثبات االستبانة: 
تم حساب ثبات االستبانة باستخدام كل من طريقة كرونباخ ألفا لمثبات،  كما 

 ثبات لممجاالت واالستبانة الكمية.( لمعامبلت ال3يعرض ليا الجدول )
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 (:معامبلت الثبات بطريقتي ألفا كرونباخ 3جدول )
 معامل ألفا عدد البنود 

 0.801 20 االستعداد
 0.902 21 التأىيل

 0.937 19 االيجابيات
 0.916 15 السمبيات

الستبانة قد تراوحت بين ( أن معامبلت ثبات محاور ا3تشير النتائج بالجدول )
 (. وىي معامبلت ثبات مرتفع ودالة عمى توفر الثبات.0.937لى )إ( 0.801)

 األساليب اإلحصائية:  
 استخدمت األساليب التالية تحميل البيانات:

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري. -1
 .t-testاختبار ت لمفروق بين المجموعات  -2
 تحميل التباين األحادي -3

 نتائج الدراسة:
ئج الدراسة و تقديم تفسير يكشف عن معاني ودالالت ىذه تم فيما يمي عرض نتا

النتائج في ضوء الٌتراث البحثي والنظري السابق، كما سيتم مناقشة النتائج في ضوء مدى 
 اتفاقيا واختبلفيا مع نتائج الدراسات السابقة.

 االجابة عن  السؤال األول: 
د معممات المرحمة المتوسطة ما مستوى استعدا "لئلجابة عن السؤال األول الذي نص عمى

المتوسطات الحسابية واالنحرافات "؛ تم استخدام نحو استخدام التعمم اإللكتروني؟
المعيارية، والمستوى لكل من الدرجة الكمية وفقرات محور االستعداد، وذلك حسب 

  4 – 3.01متوسط، من   3  –2.01منخفض من      2  - 1المستويات التالية:)من 
 ءت النتائج عمى النحو التالي  مرتفع( وجا

( لممتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى 4يعرض الجدول )
 والترتيب لمدرجة الكمية وفقرات مجال االستعداد:
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(: المتوسطات و االنحرافات المعيارية  والمستوى لفقرات محور االستعداد لمتعمم 4جدول )
 اإللكتروني.

المتوسط  الفقرة م
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب المستوى

لدى استعداد في االستمرار بالتدريس  1
 بيذه الطريقة 

 2 مرتفع 620. 3.24

ال اشكو من صعوبات في تطبيق ىذه  2
 الطريقة

 7 مرتفع 663. 3.11

أود لو تعمم ىذه الطريقة في كافة فصول  3
 المدرسة 

 4 مرتفع 695. 3.17

س بيذه الطريقة اكثر لدى استعداد لمتدري 4
 من التقميدية 

 3 مرتفع 663. 3.23

اشجع زميبلتي عمى التدريس بيذه  5
 الطريقة 

 1 مرتفع 655. 3.25

 5 مرتفع 719. 3.16 أطبق ىذه الطريقة بأسموب ممتاز 6
ال توجد لدى مبلحظات سمبية عمى ىذه  7

 الطريقة 
 10 متوسط 802. 2.86

بعد تطبيق أصبحت أكثر حماسا لمتدريس  8
 ىذه الطريقة 

 8 مرتفع 710. 3.09

زادت ثقتي بنفسي بعد تطبيق ىذه  9
 الطريقة 

 6 مرتفع 780. 3.12

ال أواجو معوقات عند استخدام ىذه  10
 الطريقة في التدريس 

 12 متوسط 714. 2.82

انخفض اىتمامي بيذه الطريقة عن  11
 السابق

 13 متوسط 793. 2.57

قويم ىذه الطريقة أود من اإلدارة ت 12
 ومراجعتيا

 9 متوسط 767. 2.93
 16 متوسط 813. 2.39 ارتاح لمتدريس بالطريقة التقميدية فقط 13
لدى استعداد لمتدريس في الفصول  14

 التقميدية فقط 
 19 متوسط 880. 2.36
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المتوسط  الفقرة م
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب المستوى

لم أتجاوب مع تجربة التعمم اإللكتروني  15
 في المدرسة 

 20 متوسط 868. 2.36

ذه الطريقة مواصفات حير تتطمب ى 16
 متوافرة لدى 

 17 متوسط 915. 2.37

أواجو بعض الصعوبات في تطبيق ىذه  17
 الطريقة

 14 متوسط 796. 2.50

تتطمب ىذه الطريقة مواصفات حير  18
 متوافرة في المدرسة

 11 متوسط 851. 2.86

ال اشعر بتشجيع اإلدارة لمعممات الفصول  19
 اإللكترونية

 15 وسطمت 933. 2.44
 18 متوسط 979. 2.37 أود العودة إلى التدريس التقميدي 20
  متوسط 360. 2.81 المتوسط اإلجمالي لمحور االستعداد 

( إلى أن المتوسط الكمي لمحور االستعداد لمتعمم اإللكتروني 4تشير نتائج الجدول)
حمة المتوسطة ( بما يشير إلى أن درجة استعداد المعممات بالمر 2.81قد بمغ  قد بمغ )

الستخدام التعمم اإللكتروني متوسطة، وقدر تراوحت قيم المتوسطات عمى فقرات المحاور 
فقرات في  8( بمستويات بين المرتفع إلى المتوسط، وقد جاءت 2.81( إلى )3.25بين )

المدى المرتفع وجميعيا في االتجاه اإليجابي لبلستعداد الستخدام التعمم اإللكتروني، 
( "أشجع زميبلتي 5فقرة في المدى المتوسط، وجاء في الترتيب األول الفقرة ) 12وجاءت 

( "لدى استعداد في االستمرار بالتدريس بيذه 1عمى التدريس بيذه الطريقة"، تبله الفقرة )
( "لم أتجاوب مع تجربة التعمم اإللكتروني 20الطريقة"، وفي الترتيب األخير جاءت الفقرة )

النتائج السابقة إلى أن درجة استعداد المعممات الستخدام التعمم في المدرسة". وتدل 
ووجود نسب متفاوتو بين االستعداد لمتدريس بالطريقة اإللكتروني متوسطة المدى 

 اإللكترونية. 
وربما يعزى ذلك لقمة البرامج والدورات التدريبية الخاصة بتنمية وعي المعممات 

و ضعف امتبلكيم ميارات استخدامو، مما يتطمب مزيد بأىمية استخدام التعمم اإللكتروني أ
من ىذه التوعية لرفع مستوى االستعداد لديين وتنمية ميارات تطبيق التعمم اإللكتروني 

 في العممية التعميمية لديين.
وتتفق نتائج الدراسة مع بعض نتائج الدراسات السابقة حيث توصمت دراسة 

التعميم عن بعد لدى عينة الدراسة، وتتفق مع  ( إلى إمكانية استخدام2005السعادات )
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( التي توصمت إلى أن درجة أىمية التعمم اإللكتروني في ميام 2008نتيجة دراسة عمر )
منيج الرياضيات بالمرحمة الثانوية من وجية نظر المعممات المشرفات كانت بدرجة كبيرة، 

( التي توصمت 2012ونصار،  كما تتفق أيضٌا النتائج مع نتيجة دراسة كل من )عبدالدايم
إلى أن درجة استخدام معممات المواد االجتماعية بالمرحمة الثانوية لمتعميم اإللكتروني 

( إلى ارتفاع أىمية استخدام 2012كانت بدرجة متوسطة. أيضٌا توصمت دراسة ىبلل )
ام معممات التعمم اإللكتروني في تدريس المواد االجتماعية بالمرحمة الثانوية، ودرجة استخد

المواد االجتماعية بالمرحمة الثانوية لمتعميم اإللكتروني كانت بدرجة متوسطة. كما تتفق 
( حيث كان موقف الطبلب من االستخدام العممي لمتعمم 2016مع دراسة ايرينا ووخرون )

عن بعد الذي جاء بدرجة إيجابية، ويقوم معظم الطبلب بتقييم التعمم عن بعد باعتباره 
( التي أجرتيا عمى عينة من المعممين أن دور 2017يضٌا بينت دراسة عمي )فعال، أ

توظيف مديري المدارس الثانوية لمتعمم اإللكتروني من وجية نظر المعممين كان متوسطٌا.  
( التي 2009بينما تختمف نتائج البحث الحالي مع نتيجة دراسة كل من اليرش ووخرون )

التعمم اإللكترونس من وجية نظر معممي المرحمة كشفت عن معوقات استخدام منظومة 
( التي توصمت إلى أن نسبة اىتمام 2011الثانوية، وتختمف مع نتيجة دراسة حسامو )

 كل من أعضاء الييئة التدريسية والطمبة بالتعمم اإللكتروني ضئيمة. 
 السؤال الثاني:

المرحمة  ما واقع تأىيل معممات "لئلجابة عن السؤال الثاني الذي نص عمى
الستخدام تطبيق التعمم اإللكتروني بالمرحمة االبتدائية والمتوسطة بمدارس التعميم العام في 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات "؛ تم استخدام ؟دولة الكويت من وجية نظر عينة البحث
المعيارية، والمستوى لكل من الدرجة الكمية وفقرات محور تأىيل المعمات ، وذلك حسب 

  4 – 3.01متوسط، من   3  –2.01منخفض من      2  - 1مستويات التالية:)من ال
 مرتفع( وجاءت النتائج عمى النحو التالي  

( لممتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى 5يعرض الجدول )
 والترتيب لمدرجة الكمية وفقرات مجال التأىيل:
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ت المعيارية  والمستوى لفقرات محور التأىيل لمتعمم (: المتوسطات و االنحرافا5جدول )
 اإللكتروني.

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب المستوى

 1 مرتفع 591. 3.15 لدى التأىيل المناسب لمتدريس بيذه الطريقة  1
ساعدني تخصصي العممي في تطبيق ىذه  2

 الطريقة 
 7 مرتفع 714. 3.05

 14 متوسط 754. 2.88 ى تدريب مناسب لتطبيق ىذه الطريقة حصمت عم 3
قدمت لي اإلدارة دورات وورش عمل عن ىذه  4

 الطريقة 
 15 متوسط 811. 2.84

 16 متوسط 773. 2.81 تم اختباري قبل اختياري لمتدريس بيذه الطريقة  5
 2 مرتفع 685. 3.15 ارحب في مزيد من التأىيل لمتدريس بيذه الطريقة  6
 4 مرتفع 684. 3.07 أساعد زميبلتي الجدد في تطبيق ىذه الطريقة  7
 6 مرتفع 692. 3.06 احتاج لمزيد من التدريب لمتدريس بيذه الطريقة  8
المعمومات التي تقدم لي في ورش العمل والدورات  9

 ضعيفة 
 19 متوسط 827. 2.67

تطورت قدراتي وأصبحت ال احتاج لممساعدة في  10
 ه الطريقة تطبيق ىذ

 18 متوسط 746. 2.69

اكتسبت خبرات كبيرة من خبلل التدريس بيذه  11
 الطريقة 

 3 مرتفع 586. 3.09

ال توجد مبلحظات عمى طريقة تدريسي من قبل  12
 الطالبات 

 9 مرتفع 641. 3.03

ال توجد مبلحظات عمى طريقة تدريسي من قبل  13
 أولياء األمور

 8 مرتفع 664. 3.04

توجد مبلحظات عمى طريقة تدريسي من قبل ال  14
 إدارة المدرسة 

 5 مرتفع 669. 3.07

أقوم بالتدريس بيذه الطريقة بشكل مناسب ال  15
 مبلحظات لي عمييا 

 13 متوسط 572. 2.93

أنفذ خطط التدريس الموضوعة من قبل اإلدارة  16
 بصورة ممتازة 

 12 مرتفع 702. 3.01
 11 مرتفع 634. 3.02 ة بالصورة المثالية أقوم بتطبيق ىذه الطريق 17
 10 مرتفع 609. 3.03 يمكنني التدريس بطريقة أفضل مما أقوم بو حاليا  18
 17 متوسط 813. 2.73ال أجد المعمومات التي احتاج إلييا في تطبيق  19
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب المستوى

 ىذه الطريقة 
 21 متوسط 900. 2.43 الجأ لئلدارة عن حدوث اقل مشكمة في التطبيق 20
عادة ما أتأخر في تصحير واجبات طالبات  21

 الفصول اإللكترونية 
 20 متوسط 902. 2.51

  متوسط 408. 2.92 المتوسط اإلجمالي لمحور التأىيل 
( إلى أن المتوسط الكمي لمحور التأىيل لمتعميم اإللكتروني 5تشير نتائج الجدول)

مات بالمرحمة المتوسطة بما يشير إلى أن درجة تأىيل المعم )2.92(قد بمغ  قد بمغ 
الستخدام التعمم اإللكتروني متوسطة، وقد تراوحت قيم المتوسطات عمى فقرات المحاور 

( فقرة 12( بمستويات بين المرتفع إلى المتوسط، وقد جاءت )2.43( إلى )3.15بين )
( فقرات في المدى المتوسط، وجاء في الترتيب األول الفقرة 9في المدى المرتفع، وجاءت )

( "ارحب في مزيد من 2(  "لدى التأىيل المناسب لمتدريس بيذه الطريقة"، تبله الفقرة )1)
( "ألجأ لئلدارة عن حدوث 20التأىيل لمتدريس بيذه الطريقة"، وفي الترتيب األخير الفقرة )

ويتضر من الجدول السابق وجود نسب متفاوتو بين التاىيل اقل مشكمة في التطبيق". 
 ة اإللكترونية.لمتدريس بالطريق

وربما تعزى ىذه النتيجة لتفاوت اتجاىات المعممات نحو استخدام التعمم اإللكتروني 
وما يترتب عمى ذلك من حرص من لديين اتجاىات إيجابية نحوه عمى تنمية مياراتين في 

 تطبيقو واستخدامو بخبلف من لديين اتجاه سمبي نحو ذلك.
لدراسات السابقة حيث أظيرت نتائج تتفق نتائج ىذا البحث مع بعض نتائج ا

( عن معوقات استخدام منظومة التعمم اإللكتروني 2009دراسة كل من اليرش ووخرون )
من وجية نظر معممي المرحمة الثانوية وقد جاءت بالمرتبة األولى، كما بينت النتائج وجود 

ة بالطمبة فروق ذات داللة إحصائية تعزى لممؤىل العممي في مجال المعوقات المتعمق
 لصالر حممة الماجستير فأعمى. 

( أن معوقات استخدام التعمم اإللكتروني في 2012كما أظيرت دراسة ىبلل )
تدريس المواد االجتماعية بالمرحمة الثانوية كانت بدرجة عالية، أيضٌا توصمت دراسة 

وني ( أن الجامعات الفمسطينية تواجو صعوبات في توظيف التعمم اإللكتر 2012فرحان )
وكان ترتيب ىذه الصعوبات من وجية نظر األساتذة عمى النحو التالي صعوبات تتعمق 
باإلدارة الجامعية، صعوبات تتعمق بالطمبة، صعوبات تتعمق بالبنية التحتية والدعم الفني 
في قاعات المحاضرات، صعوبات تتعمق بالمناىج الجامعية، صعوبات تتعمق بالخبرة في 
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( دراسة 2014روني. وعمى عينة من طبلب جامعة الخميل أجرى محمد )مجال التعمم اإللكت
توصمت إلى ىناك بعض المعوقات في استخدام التعمم اإللكتروني ومن أىميا أن أعداد 
الموظفين المختصين بالدعم الفني حير كاٍف لمساعدة الطمبة باستخدام التعمم اإللكتروني، 

قنيات الحديثة، وكثرة المواد الدراسية عند الطالب وعدم إلمام الطمبة بميارات استخدام الت
في الفصل الواحد، وعدم وجود ورش عمل تبين استخدامات التعمم اإللكتروني. بينما 

( التي توصمت إلى وجود بعض 2003تختمف نتائج البحث الحالي مع نتيجة دراسة نايدا )
لتعمم اإللكتروني، ويرجع التردد لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة مانشستر في تبني ا

السبب في ذلك إلى النقص في الدعم المؤسسي، وقمة الوقت والمصادر لتطبيق ىذا 
 النظام، باإلضافة إلى قمة المعمومات والمعرفة والخبرة في تكنولوجيا التعمم اإللكتروني.

 السؤال الثالث:
تخدام التعمم ما إيجابيات اس " لئلجابة عن السؤال الثالث الذي نص عمى ما يمي:
 اإللكتروني في العميمة التعميمية من وجية نظر عينة البحث؟

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، والمستوى قام الباحثون بحساب كل من 
( لممتوسطات 6لكل من الدرجة الكمية وفقرات محور االيجابيات. يعرض الجدول )

يب لمدرجة الكمية وفقرات مجال إيجابيات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى والترت
 التعمم اإللكتروني:

(:المتوسطات و االنحرافات المعيارية والمستوى لفقرات محور إيجابيات التعمم 6جدول )
 اإللكتروني.

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المستوى المعياري

تساىم ىذه الطريقة في زيادة قدرة المعممة عمى  1
 1 مرتفع 568. 3.33 صال المعمومات لمطالباتإي

تودي ىذه الطريقة إلى تقميل حاجة المعممة  2
 6 مرتفع 569. 3.24 لعمل الكتب ووسائل الشرح التوضيحية 

تساعد ىذه الطريقة عمى دمج التقنية في بيئة  3
 4 مرتفع 578. 3.26 التعمم

 3 مرتفع 696. 3.28 تزيد ىذه الطريقة من إنتاجية الطالبات 4
 2 مرتفع 669. 3.29 تزيد ىذه الطريقة من دافعية الطالبات لمتعمم 5
 7 مرتفع 620. 3.24 تؤدي ىذه الطريق إلى زيادة تحصيل الطالبات 6
 12 مرتفع 737. 3.14تقمل ىذه الطريقة من تأخير الطالبات في تقديم  7
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 الواجبات
 10 مرتفع 579. 3.19 تزيد ىذه الطريقة من دقة تصحير االختبارات 8
 17 مرتفع 664. 3.04 تراعي ىذه الطريقة الفروق الفردية بين الطالبات 9
تسيم ىذه الطريقة في تقميل األزمات السموكية  10

 15 مرتفع 681. 3.09 بالمدرسة
 8 مرتفع 623. 3.21 تسيم ىذه الطريقة في توصيل المعممات لممادة 11
لطالبات في تزيد ىذه الطريقة من انتظام ا 12

 13 مرتفع 690. 3.13 المدرسة

تؤدي ىذه الطريقة إلى زيادة متابعة أولياء  13
 14 مرتفع 702. 3.10 األمور ألبنائيم

تؤدي ىذه الطريقة إلى زيادة التفاعل بين  14
 9 مرتفع 684. 3.21 المعممة والطالبة

تتير ىذه الطريقة إلدارة المدرسة زيادة عدد  15
 18 مرتفع 716. 3.01 مدرسةالطالبات في ال

تتير ىذه الطريقة إلى زيادة العبلقات بين  16
 16 مرتفع 690. 3.08 الطالبات

 19 مرتفع 763. 2.98 تعالج ىذه الطريقة ظاىرة الدروس الخصوصية 17
تتير ىذه الطريقة إلى زيادة ميارات استخدام  18

 5 مرتفع 608. 3.25 الحاسوب

التوصل بين أولياء  تساعد ىذه الطريقة في 19
 11 مرتفع 655. 3.15 األمور  والمدرسة

  مرتفع 452. 3.17 المتوسط اإلجمالي لمحور االيجابيات 
( إلى أن المتوسط الكمي لمحور تقييم المعممات إليجابيات 6تشير نتائج الجدول )

المعممات  (، بما يشير إلى أن درجة تقييم3.17طريقة التعمم اإللكتروني قد بمغ  قد بمغ )
بالمرحمة المتوسطة إليجابيات التعمم اإللكتروني مرتفعة، وقد تراوحت قيم المتوسطات عمى 

( بمستويات بين المرتفع إلى المتوسط، وقد 2.98( إلى )3.33فقرات المحاور بين )
( فقرة، وجاءت 18جاءت حالبية الفقرات في المدى المرتفع لئليجابيات وبمغ عدد الفقرات )

( "تسيم ىذه الطريقة 1حدة في المدى المتوسط، وجاء في الترتيب األول الفقرة )فقرة وا
( "تزيد ىذه 5في زيادة قدرة المعممة عمى إيصال المعمومات لمطالبات"، تبله الفقرة )

( "تعالج ىذه الطريقة 17الطريقة من دافعية الطالبات لمتعمم"، وفي الترتيب األخير الفقرة )
 صية". ظاىرة الدروس الخصو 
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ويتضر من الجدول السابق وجود نسب متفاوتو بين إيجابيات الطريقة  
اإللكترونية، وتتفق نتائج الدراسة مع بعض نتائج الدراسات السابقة حيث اظيرت دراسة 

( أن الطمبة ازداد اىتماميم بالتحصيل الدراسي من خبلل 2000سكاردمميا وبيريتر )
( أن استخدام التعميم 2005تائج دراسة السعادات )استخدام الحاسب اآلل. أيضٌا بينت ن

عن بعد في برامج الكمية يؤدي إلى تنمية ميارة استخدام الحاسوب والحصول عمى 
المعمومات من المعموماتية، وأنو سيجعل برامج الكمية تتصف بالمرونة، وأنو يوفر وقت 

سعة. كما بينت دراسة المعممين والمتعممين وجيودىم فضبٌل عن تغطية مناطق جغرافية وا
( إن درجة أىمية التعمم اإللكتروني في تنمية مفاىيم الرياضيات من وجية 2008عمر )

( أن التعمم 2011نظرعينة الدراسة كانت بدرجة كبيرة. أيضٌا أظيرت دراسة حسامو )
اإللكتروني لو دوره في التعمم الذاتي وزيادة الميارات الحاسوبية.  وعمى عينة من طبلب 

( دراسة أظيرت نتائجيا ايجابية موقف 2016جامعة أجرى كل من  ايرينا ووخرون )ال
الطبلب من االستخدام العممي لمتعمم عن بعد، حيث قييم معظم الطبلب التعمم عن بعد 

( 2011(باعتباره فعال. بينما تختمف نتائج البحث الحالي مع بعض نتائج دراسة حسامو 
عمم اإللكتروني ىي الجموس الطويل أمام الحاسوب والذي التي توصمت أن أكثر سمبيات الت

 يسبب الكثير من األمراض. 
 السؤال الرابع:

ما معوقات استخدام تطبيق نتائج إجابة السؤال الرابع الذي نص عمى ما يمي: 
التعمم اإللكتروني بالمرحمة االبتدائية والمتوسطة بمدارس التعميم العام في دولة الكويت من 

 عينة البحث؟ وجية نظر
المتوسط الحسابي واالنحراف لئلجابة عن ىذا السؤال قام الباحثون كل من 

( 7المعياري، والمستوى لكل من الدرجة الكمية وفقرات محور المعوقات. يعرض الجدول )
لممتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمستوى والترتيب لمدرجة الكمية وفقرات 

 التعمم اإللكتروني:مجال سمبيات طريقة 
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(: المتوسطات و االنحرافات المعيارية  والمستوى لفقرات محور معوقات  التعمم 7جدول )
 اإللكتروني.

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المستوى المعياري

قممت ىذه الطريقة من استيعاب الطالبات  1
 13 متوسط 840. 2.59 لمدروس.

ريقة إلى انشغال الطالبات بجياز أدت ىذه الط 2
 11 متوسط 764. 2.67 الحاسب اآللي وعدم تركيزىم عمى الدروس.

قممت ىذه الطريقة من التواصل المباشر بين  3
 12 متوسط 782. 2.65 المعممة والطالبة. 

أدت ىذه الطريقة إلى فتور العبلقة االجتماعية  4
 10 متوسط 746. 2.69 بين الطالبات.

ج ىذه الطريقة إلى جيد كبير من قبل تحتا 5
 1 مرتفع 714. 3.05 المعممة.

أدت ىذه الطريقة إلى استغبلل الطالبات ليا  6
 5 متوسط 704. 2.87 بطريقة سيئة في ارتياد مواقع حير تعميمية.

أدت ىذه الطريقة إلى استغبلل الطالبات ليا  7
 4 توسطم 704. 2.92 بطريقة سيئة وفي الدردشة حير المفيدة.

تحتاج ىذه الطريقة إلى جيد كبير من قبل  8
 6 متوسط 684. 2.79 الطالبة.

أدت ىذه الطريقة إلى عدم تنظيم أوقات األسئمة  9
 8 متوسط 707. 2.73 واإلجابات بين الطالبات والمعممات.

أدت ىذه الطريقة إلى استغبلل الطالبات ليا  10
 9 متوسط 654. 2.71 بطريقة سيئة  في الغش

 2 متوسط 700. 2.95 تكرر األعطال اإللكترونية عند استخدام الطريقة 11

أصبر تقديم حصص النشاط المدرسي صعبًا  12
 14 متوسط 666. 2.59 باستخدام ىذه الطريقة.
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المستوى المعياري

حدت ىذه الطريقة من االرتباط الوجداني بين  13
 7 متوسط 700. 2.75 الطالبات والمدرسة.

ظواىر الغش في زادت ىذه الطريقة من  14
 15 متوسط 727. 2.56 االختبارات

ليس لدى بعض أولياء األمور القدرة عمى  15
 3 متوسط 818. 2.94 متابعة أبنائيم إلكترونياَ 

  متوسط 493. 2.76 المتوسط اإلجمالي لمحور السمبيات 
( إلى أن المتوسط الكمي لمحور تقييم المعممات لمعوقات 7تشير نتائج الجدول )

(، بما يشير إلى أن درجة تقييم المعممات 2.76قة  اإللكتروني قد بمغ  قد بمغ )طري
بالمرحمة المتوسطة لمعوقات التعمم اإللكتروني متوسطة، وقد تراوحت قيم المتوسطات 

(، بمستويات بين المرتفع إلى المتوسط. 2.56( إلى )3.05عمى فقرات المحاور بين )
( فقرة، 14دى المرتفع لممعوقات، وبمغ عدد الفقرات )وقد جاءت حالبية الفقرات في الم

( "تحتاج ىذه 5وجاءت فقرة واحدة في المدى المرتفع، وجاء في الترتيب األول الفقرة )
( "تكرر األعطال اإللكترونية 11الطريقة إلى جيد كبير من قبل المعممة".، تبله الفقرة )

( "زادت ىذه الطريقة من ظواىر 14ة )عند استخدام الطريقة"، وفي الترتيب األخير الفقر 
الغش في االختبارات". وتدل النتائج السابقة عمى التقييم المتوسط من المعممات لسمبيات 

( لمتوسطات محاور االستبانة 8استخدام طريقة التعمم اإللكتروني. ويعرض الجدول )
 األربع ومستواىن:

ستوى لمحاور تقويم  التعمم (: المتوسطات و االنحرافات المعيارية  والم8جدول )
 اإللكتروني.

المتوسط  المحور م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المستوى المعياري

 3 متوسط 360. 2.81 االستعداد 1
 2 متوسط 408. 2.92 التأىيل 2
 1 مرتفع 452. 3.17 اإليجابيات 3
 4 متوسط 493. 2.76 المعوقات 4
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 -040- 

 
ابيات استخدام طريقة التعمم اإللكتروني قد تبين النتائج المستخرجة أن محور إيج

( 2.92( وبمستوى مرتفع، تبله محور التأىيل بمتوسط )3.71جاء في المقدمة بمتوسط )
( ومستوى متوسط، وفي الترتيب 2.81وبمستوى متوسط، ثم محور االستعداد بمتوسط )

 ( ومستوى متوسط.2.76األخير محور المعوقات بمتوسط )
ىل توجد فروق ذات داللة  ل الخامس الذي نص عمى ما يمي:نتائج إجابة السؤا

إحصائية في استجابات أفراد عينة البحث حول) واقع، وتأىيل، ومعوقات استخادام التعمم 
اإللكتروني لدي معممات المرحمة المتوسطة  واالبتدائية بدولة الكويت تعزى إلى متغيرات 

 )التخصص، والخبرةا  والمؤىل، والتدريب(؟
 : الفروق وفقًا لمتخصص الدراسي:أوال

لمتعرف عمى  الفروق في   One Way Anovaاستخدم اختبار تحميل التباين  
 محاور االستبانة تبعا لمتخصص الدراسي: 
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 (:اختبار تحميل التباين  لمفروق في االستبانة  تبعا لمتخصص الدراسي.9جدول )

 مصدر التباين
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

وسطمت  
 المربعات

 الداللة ف

 االستعداد
 001. 4.440 530. 5 2.649 بين المجموعات
   119. 194 23.151 داخل المجموعات

    199 25.800 المجموع

 التأىيل
 001. 11.917 1.554 5 7.768 بين المجموعات
   130. 194 25.290 داخل المجموعات

    199 33.058 المجموع

 االيجابيات
 000. 6.145 1.113 5 5.566 لمجموعاتبين ا

   181. 194 35.149 داخل المجموعات
    199 40.716 المجموع

 السمبيات
 008. 3.218 742. 5 3.708 بين المجموعات
   230. 194 44.708 داخل المجموعات

    199 48.416 المجموع
ند مستوى داللة ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ع9تدل القيم بالجدول )

( في جميع محاور االستبانة االستطبلعية لتقويم طريقة التعمم اإللكتروني تعزى 0.05)
لمفروق في التخصص الدراسي. وتبين قيم الفروق بين المتوسطات البعدية أن ارتفاع 
محاور التقييم بتخصصات التربية اإلسبلمية والرياضيات وانخفاضيا بالمغة العربية كما 

 (.10دول )تعرض بج
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 (: متوسطات المعممات عمى محاور االستبانة تبعا لمتخصص الدراسي.10جدول )
 السمبيات اإليجابيات التأىيل االستعداد التخصص

 2.65 3.32 3.03 2.87 حاسوب
 2.86 3.08 2.86 2.82 عموم

 2.46 3.1 2.82 2.72 لغة انجميزية
 2.8 2.86 2.52 2.57 لغة عربية
 2.83 3.29 3.12 2.89 رياضيات

 2.9 3.33 3.09 2.92 تربية إسبلمية
 ثانيا:  حساب الفروق عمى الخبرة التدريسية:

لمتعرف عمى  الفروق في   One Way Anovaاستخدم اختبار تحميل التباين  
 محاور االستبانة تبعا لمخبرة في التدريس:

 ا لمخبرة في التدريس. (: اختبار تحميل التباين  لمفروق في االستبانة تبع11جدول )

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 الداللة ف المربعات

 االستعداد
 662. 530. 069. 3 207. بين المجموعات
   131. 196 25.593 داخل المجموعات

    199 25.800 المجموع

 التأىيل
 993. 029. 005. 3 015. بين المجموعات
   169. 196 33.043 داخل المجموعات

    199 33.058 المجموع

 االيجابيات
 032. 2.995 595. 3 1.785 بين المجموعات
   199. 196 38.931 داخل المجموعات

    199 40.716 المجموع

 السمبيات
 283. 1.277 309. 3 928. بين المجموعات
   242. 196 47.488 داخل المجموعات

    199 48.416 المجموع
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 ( إلى: 11تدل القيم بالجدول )
  في محاور  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عدم

 االستعداد والتأىيل والسمبيات تعزى لمفروق في الخبرة التدريسية. 
 ( تعزى لمخبرة 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

روق البعدية بين المتوسطات أن التدريسية في محور اإليجابيات، وتدل الف
( سنة مقارنة بمن 15 – 10انخفاض تقدير اإليجابيات لمن خبرتيم بين )

 ( سنة.15( سنوات ومن تزيد خبرتيم عن )5خبرتيم أقل من )
 (: متوسطات المعممات عمى محور اإليجابيات تبعا لمخبرة التدريسية.12جدول )

 اإليجابيات التخصص
1-5 3.26 

6 – 10 3.18 
11 – 15 3.03 

16+ 3.23 
أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المعممات )عينة الدراسة( 
في محاور االستعداد والتأىيل والسمبيات وذلك تبعًا لمخبرة التدريسية لممعممات، ويمكن أن 

ما في ذلك يعود ذلك إلى تبادل المعممات داخل المدرسة لمخبرات التدريسية المختمفة، ب
استخدام التعمم اإللكتروني، كذلك فإن عمميات التوجيو واإلرشاد حالبًا ما تؤكد عمى 
استخدام نفس األساليب التدريسية المرتبطة بمختمف عمميات التدريس بما في ذلك 
استخدام التعمم اإللكتروني، يمكن أن يحد من الفروق المرتبطة بالخبرة التدريسية. إال أن 

الداللة اإلحصائية ظيرت في محور اإليجابيات؛ حيث أظيرت انخفاض تقدير الفروق ذا 
( سنة إليجابيات التعمم اإللكتروني؛ وقد يعزى 15 – 10المعممات المواتي خبرتيم بين )

ذلك لتخوف المعممات من الفشل عند استخدام التكنولوجيا أمام الطمبة بسبب عدم تمرسيم 
مثل ليا. إضافة إلى العبء التدريسي الذي يثقل كاىل وافتقارىم ألسموب االستخدام األ

 المعممات ويؤدي لشعوره بعدم االكتراث لمتعميم اإللكتروني لتطوير أدائو.
 ثالثا:  حساب الفروق عمى المؤىل األكاديمي:

لمتعرف عمى  الفروق في   One Way Anovaاستخدم اختبار تحميل التباين  
 كاديمي: محاور االستبانة تبعا لممؤىل األ 
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 (: اختبار تحميل التباين  لمفروق في االستبانة  تبعا لممؤىل األكاديمي.13جدول )

 مصدر التباين
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 الداللة ف

 االستعداد
 028. 3.102 390. 3 1.170 بين المجموعات
   126. 196 24.630 داخل المجموعات

    199 25.800 المجموع

 التأىيل
 925. 156. 026. 3 079. بين المجموعات
   168. 196 32.979 داخل المجموعات

    199 33.058 المجموع

 االيجابيات
 056. 2.570 514. 3 1.541 بين المجموعات
   200. 196 39.175 داخل المجموعات

    199 40.716 المجموع

 السمبيات
 671. 517. 127. 3 380. بين المجموعات
   245. 196 48.036 داخل المجموعات

    199 48.416 المجموع
 :( إلى13تدل القيم بالجدول )

  ( في محاور التأىيل 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم
 وااليجابيات والسمبيات تعزى لمفروق في المؤىل األكاديمي. 

  ( تعزى لممؤىل األكاديمي 0.05مستوى داللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
في محور االستعداد، وتدل الفروق البعدية بين المتوسطات أن انخفاض متوسط 

 االستعداد لدى الحاصمين عمى الدبموم مقارنة بمستويات التعميم األعمى.
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 (: متوسطات المعممات عمى محور االستعداد تبعا لممؤىل األكاديمي.14جدول )
 اإليجابيات التخصص
 2.38 دبموم
 2.82 جامعي
 2.79 ماجستير
 2.90 دكتوراه

أوضحت نتائج الدراسة المرتبطة بالعبلقة بين استعداد معممات المرحمة 
المتوسطة الستخدام التعمم اإللكتروني والمؤىل األكاديمي وجود فروق ذا داللة إحصائية 

معممات لكل من الحاصبلت عمى درجات بين المعممات)عينة الدراسة( وارتفاع تقديرات ال
الدكتوراه والماجستير، مقارنة بالحاصبلت عمى الدبموم. ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن 
 –المعممات الحاصبلت عمى درجات عممية أرقى من مستوى البكالوريوس )ماجستير
ات دكتوراه(، قمن بإجراء دراسات تربوية في مجاالت عممية أو أدبية وتعمقن في الدراس

العممية والتربوية والنفسية واالجتماعية بصورة مترابطة ومتكاممة، مما جعل المعممات أكثر 
قدرة إلدراك أىمية التعمم اإللكتروني وتكنولوجيا التعميم عامة، وبالتالي لديين االستعداد 
الستخدام التعمم اإللكتروني ووسائط التواصل األكاديمي، مقارنة بالحاصبلت عمى درجة 

 بموم. الد
 رابعا:  حساب الفروق تبعا لمتدريب: 

لمتعرف عمى الفروق يبن في محاور االستبانة تبعا  t-testاستخدم اختبار ت 
 لمتدريب.

 (:اختبار "ت" لمفروق في االستبانة تبعا لمتدريب.15جدول )

الحصول  المحاور
المتوسط  العدد عمى تدريب

 الحسابي
االنحراف 
 الداللة ت المعياري

 015. 2.466 412. 2.87 100 نعم عداداالست
   288. 2.75 100 ال

 767. 297.- 417. 2.91 100 نعم التأىيل
   400. 2.93 100 ال

 974. 033.- 476. 3.17 100 نعم االيجابيات
   430. 3.17 100 ال

 932. 086.- 545. 2.76 100 نعم السمبيات
   438. 2.77 100 ال
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 ( عمى: 15)تدل القيم بالجدول 
  ( في محاور التأىيل 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم

 وااليجابيات والسمبيات تعزى لمفروق تبعًا لمتدريب. 
 ( تعزى لمتدريب في محور 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

داد لدى الحاصمين عمى االستعداد، وتدل الفروق بين المتوسطات الرتفاع االستع
 تدريب مقارنة بغير الحاصمين.

أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين المعممات )أفراد العينة( تبعًا 
لمحصول عمى دورات تدريبية في مختمف محور االستعداد الستخدام التعمم اإللكتروني 

ة قد يؤدي إلى تعزى لمتدريب، مما يشير إلى أن حصول المعممات عمى دورات تدريبي
ارتفاع مستوى خبراتين فيما يتعمق بمختمف بميارات التعمم اإللكتروني وبالتالي 
استعدادىن الستخدامو في التعميم. ويمكن أن يرجع ذلك إلى أن تركيز الدورات التعميمية 
اإللكترونية عمى تدريب منتسبييا عمى مختمف الميارات األساسية، وكذلك ميارات تصميم 

برامج تعميمية مستحدثة ترتبط بأفكار وموضوعات منوعة، مما يمكن أن ينعكس وابتكار 
 أثره عمى عمميات استخدام مثل تمك التقنيات خبلل العممية التعميمية.

  التوصيات:
 في ضوء نتائج ىذه الدراسة يوصي الباحثون، بما يمي:

 عممين، بحيث تناسب تطوير الدورات التدريبية التي تقدميا وزارة التربية والتعميم لمم
المتطمبات الوظيفية والمينية ليم وتمبي احتياجاتيم، وذلك عن طريق االستفادة من 

 الخبرات األجنبية والكفاءات المتخصصة في ىذا المجال. 
  العمل عمى زيادة االىتمام بالبنية التحتية وتجييزاتيا التقنية والتكنولوجية لتييئة

داميم التعمم اإللكتروني في التدريس، عن طريق الظروف المناسبة لممعممين الستخ
تقديم الدعم المادي والمعنوي المتطمب لذلك سواء من خبلل الجيات الرسمية أو 

 المشاركة األىمية.  
  نشر الوعي بأىمية التعمم اإللكتروني من خبلل وسائل اإلعبلم والبرامج التدريبية

 لجميع فئات المجتمع. 
 يزة حاسب تتوافق نسبيًا مع عدد الطمبة في المدارس، من توفير مختبرات مجيزة بأج

خبلل حصر أعداد الطبلب والمدارس وبالتالي أعداد األجيزة المتطمبة والغرف والبيئة 
 المبلئمة وتوفير الدعم المادي المتطمب لذلك. 

  رشادىم نحو استخدام البرامج التعميمية اإللكترونية المناسبة تشجيع المعممين وا 
 الدرس. لموضوع 
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