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الملخص:
هدفت الدراسة تحديد درجة توظيف معلمات الرياضيات في الصف الثالث
األساسي في المدارس الحكومية والخاصة بمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة
للتعلّم االلكتروني ،تألفت عينة الدراسة من ( )185معلمة .منهن ( )115معلمة في
المدارس الحكومية و ( )65معلمة في المدارس الخاصة .وقد تم استخدام المنهج
الوصفي المدخل التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانه مكونة من
( )26فقرة لقياس درجة التوظيف لدى كل من معلمات الرياضيات في الصف
الثالث األساسي ،وتم تطبيق أداة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام
الدراسي ( .)2016/2015وقد أظهرت النتائج :أن درجة توظيف معلمات
الرياضيات في الصف الثالث األساسي في المدارس الحكومية للتعلّم اإللكتروني
جاءت منخفضة وبمتوسط حسابي ( ،)1.76بينما كانت درجة التوظيف لدى
معلمات الرياضيات في الصف الثالث األساسي في المدارس الخاصة مرتفعة
وبمتوسط حسابي ( .)3.44كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة لدرجة توظيف
التعلّم االلكتروني في التدريس تعزى لمتغيري الدورات التدريبية ،وسنوات
الخدمة .وقد أوصى الباحثون بضرورة عقد الدورات التدريبية المتخصصة
للمعلمين على استخدام التعلّم االلكتروني وتطبيقاته المختلفة ،ونشر الوعي لمفهوم
التعلّم اإللكتروني ،وثقافته ،وأهميته ،وكيفية االستفادة منه ،بالنسبة لمعلمين
الرياضيات في المدارس الحكومية.
الكلمات المفتاحية :التعلّم االلكتروني ،معلمات الرياضيات ،المدارس الحكومية،
المدارس الخاصة ،الدورات التدريبية ،سنوات الخدمة.
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Abstract: The study aimed at determining the degree of
hiring the mathematics teachers in the third grade in the
governmental and private schools in the university district
for the e-learning. The sample consisted (185) teachers,
(115) of the teachers are from the governmental schools
and (65) from the private schools, I have been using
descriptive analytical approach the entrance, To achieve
the goals we developed a questioner which consist (26)
paragraphs to measure the employment degree for the
mathematics teachers in the third grade. This study was
applied in the second semester (2015- 2016). The results
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indicated that employment degree for the mathematics
teachers in the governmental school for e-learning is low
and came with a mean (1.76), while the result in the
private school is high and an arithmetic mean (3.44). In
any

addition, results indicated that there weren't

significant differences between the average according to
the training courses and the educational experience. The
recommendation hold specialized training courses for
teachers on the use of e-learning and its various
applications, and disseminate awareness of the concept
of e-learning, culture, its importance, and how to take
advantage of it, for math teachers in government schools.
Keywords:
E-learning,
Mathematics
teachers,
Governmental schools, private schools, Training courses,
Years of service.
المقدمة:
يشهههد العههالم اليههوم تغيههرات سههريعة وديناميكيههة متدفقههة فههي مجههال االتصههاالت
واالنفجهههار المعرفهههي والثقهههافي والتقنهههي ،فأصهههبحت الحاجهههة ملحهههة إلهههى اسهههتخدام
إسهههتراتيجيات وأسهههاليئ ووسهههائل جديهههدة توجهههه مسهههار العمليهههة التعليميهههة لمواكبهههة
التطورات والتجديدات الهائلة ،وإيجهاد بيئهة تعليميهة – تعلّميهة تفاعليهة ،سهواء علهى
مستوى األفراد لتنمية قدراتهم فهي اكتسهائ المههارات والتحصهيل العلمهي ،أو علهى
مستوى الدولة في نشر التعليم على نطاق واسع كحق من حقوق اإلنسان في التعليم
والمعرفة ،لتحقيق التنمية القومية المستدامة.
لذلك نجد التربويون يبحثون باستمرار عن أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة
تعليمية تفاعلية لجذئ اهتمام الطلبهة وحهثهم علهى تبهادل ا راء والخبهرات ،وتعتبهر
تقنية المعلومات ممثلة في الحاسوئ واإلنترنت وما يلحق بهمها مهن وسهائط متعهددة
من أنجح الوسائل لتوفير هذه البيئة التعليمية الثرية ،حيث يمكن العمل فهي مشهاريع
تعاونيهههة بهههين مهههدارس وجامعهههات مختلفهههة ،ويمكهههن للطلبهههة أن يطهههوروا معهههرفتهم
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بمواضهههيع تهمههههم مهههن خهههمل االتصهههال بهههزممء وخبهههراء لههههم نفهههس االهتمامهههات
واالتجاهات ،وتقع على الطلبة مسهوولية البحهث عهن المعلومهات وصهيالتها لتنميهة
مهارات التفكير لديهم ( .)John, 2013
ومع ظههور الثهورة التكنولوجيهة فهي تقنيهة المعلومهات ،التهي جعلهت مهن العهالم
قرية صغيرة زادت الحاجة إلى تبادل الخبهرات مهع ا خهرين ،وحاجهة الطالهئ إلهى
البيئهههات الغنيهههة متعهههددة المصهههادر للبحهههث والتطهههوير الهههذاتي فظههههر مفههههوم الهههتعلّم
اإللكترونهي ،والههذي هههو أسههلوئ مههن أسههاليئ التعلههيم فههي إيصههال المعلومههة للمههتعلم،
يعتمههد علههى التقنيههات الحديثههة للحاسههئ والشههبكة العالميههة ووسههائطها المتعههددة مثههل
األقههههراص المدمجههههة ،والبرمجيههههات التعليميههههة ،والبريههههد اإللكترونههههي ،والفصههههول
االفتراضية ،والساحات واألماكن المخصصة للحوار والنقاش ( الموسى والمبارك،
.(2005
خمل العقد الماضي كان هناك ثورة ضهخمة فهي تطبيقهات الحاسهوئ التعليمهي
وال يهزال اسهتخدام الحاسهوئ التعليمهي فهي مجههال التربيهة والتعلهيم فهي بداياتهه التههي
تزداد يوما ً بعد يوم ،بل بدأ يأخذ أشكاال عهدة فمهن الحاسهئ فهي الهتعلّم إلهى اسهتخدام
اإلنترنت في التعلّم وأخيراً ظهر مفهوم التعلّم اإللكترونهي الهذي يعتمهد علهى التقنيهة
لتقديم محتهوى للمهتعلم بطريقهة جيهدة وفعالهة ،كمها أن هنهاك خصهائص ومزايها لههذا
النوع من الهتعلّم وتبهرز أههم المزايها والفوائهد فهي اختصهار الوقهت والجههد والتكلفهة
إضافة إلى إمكانية الحاسئ فهي تحسهين المسهتوى العهام للتحصهيل الدراسهي وزيهادة
الت حصيل األكاديمي واكتسهائ المعرفهة ،ومسهاعدة المعلهم والطالهئ فهي تهوفير بيئهة
تعليمية جاذبة (الموسى.)2010 ،
ويههذكر سههممة ( ) 2006أنههه مههع نهايههة التسههعينيات مههن القههرن الماضههي بههدأت
الموجههة األولههى فيمهها يسههمى بههالتعلّم اإللكترونههي ،وهههذه الموجههة كانههت تركههز علههى
إدخههال التكنولوجيهها المتطههورة فههي العمههل التعليمههي ،وتحويههل الفصههول التقليديههة إلههى
الفصول االفتراضية  Virtual Classroomsوهي إحدى التقنيات التربوية التي
تسههاعد فههي تحقيههق التواصههل المباشههر بههين المعلههم والطالههئ عبههر شههبكة االنترنههت،
وتههوفر فيههها بيئههة صههفية تفاعليههة ،يمكههن مههن خملههها إجههراء األنشههطة والفعاليههات
المنهجية والممنهجية بنفس جودة وكفاءة لرفهة الصهف العاديهة ،فالمعلومهة لهم تعهد
هههي الهههدف بقههدر مهها هههو مهههم كيفيههة توصههيلها واالسههتفادة منههها ،وذلههك عههن طريههق
استخدام الشبكات المحلية أو العالمية ،حيهث بهدأت تنتشهر مصهطلحات عديهدة للهتعلّم
اإللكترونههي مثههل :الههتعلّم المباشههر ) ،(Online Learningوالههتعلّم عبههر الشههبكة
(Digitaly
 ،(Webوالهههههتعلّم الرقمهههههي
based
)Learning
ّ
)Learningوالهتعلم عبهر مهوتمرات الفيهديو) (Video Conferencesوليهر
ذلههك مههن مسههميات متنوعههة ،حتههى المعلههم أصههبح اسههمه معلههم إلكترونههي يقههدم درسههه
التعليمي عبر شبكة االنترنت.
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ويرى الموسى ( )2005أن التعلّم اإللكتروني عامل مهم في إشراك حواس المتعلم
المختلفة في تعلمه ،وصقل مهاراته الفكرية ،وهو أقل تكلفة من التعلّم التقليدي على
المدى البعيد ،وأنه يعد نظاما مناسبا لتعلّم وتدريئ الموظفين الذين قد ال تسهمح لههم
ظروفهم الخاصة بالتوجه إلى المدارس والجامعات ،كما يوفر فهرص الهتعلّم لجميهع
الناس على اختمف أجناسهم وألوانهم وأعراقهم إلى لير ذلك.
ويوكد الشرهان ( )2003أن التعلّم اإللكتروني يُعد ركنا ً أساسيا ً من أركان العمليهة
التعليمية وجزءاً ال يتجزأ من النظام التعليمي الشامل ،مما دفع الموسسات التعليمية
إلى األخذ به لتحقيق أهدافها ثم مواجهة التحديات التهي يواجههها العهالم اليهوم نتيجهة
للتغير السريع الذي طهرأ علهى ثهورة المعلومهات واالتصهاالت ،لهذا أصهبح اسهتخدام
الهتعلّم اإللكترونههي ضهرورة مههن ضهروريات التههدريس التهي يمكههن اإلفهادة منههها فههي
تهيئهة سهنوات الخدمههة المتنوعهة لهدى الطههمئ ليهتم إعهدادهم علههى درجهة عاليهة مههن
الكفاءة توهلهم لمواجهة تحديات العصر الحديثة.
أما بالنسبة للمعلمين فإن االتصال بالشهبكة العالميهة تمكهن المعلهم مهن الوصهول إلهى
خبرات وتجارئ تعليمية يصعئ الوصول إليها بطرق أخرى ،وتكمن قوة اإلنترنت
في قدرتها على الربط بين األشخاص عبر مسافات هائلهة وبهين مصهادر معلوماتيهة
متباينة ،فاستخدام هذه التكنولوجيا تزيد من فرص الهتعلّم وتمتهد بهها إلهى مهدى أبعهد
من نطاق المدارس ،وهذا ما عرف بمسمى التعلّم اإللكتروني (الموسى.)2010 ،
ويههذكر يون ه (  )Young,2014أن الههتعلّم اإللكترونههي يُعههد الثههورة الحديثههة فههي
أساليئ تقنيات التعلّم والتعليم ،بدءا من استخدام وسائل العهر اإللكترونيهة إللقهاء
الههدروس فههي الصههفوف التقليديههة ،واسههتخدام الوسههائط المتعههددة فههي عمليههة التعلههيم
والتعلّم الصفي ،والتعلّم الذاتي ،وانتهاء ببناء للمدارس الذكية والفصول االفتراضية
التي تتيح للطلبة الحضور والتفاعهل مهع محاضهرات ونهدوات تقهام فهي دول أخهرى
من خمل تقنيات اإلنترنت والتلفاز التفاعلي.
كما أن المعلم هو أحد الدعامات الهامة في العملية التعليمية بهل ههو أههم مهدخمتها،
وهو الذي يحدد نوعية مستقبل األجيال بل وحياة األمة وحضارتها.
لهذا فقد أهتم التربويهون بأهميهة توظيهف أدوات المعرفهة ومصهادرها المتاحهة علهى
االنترنت ،من خمل إعداد المعلم بشكل جيد لكي يهتمكن مهن اسهتخدام تلهك األدوات
والمصادر بشكل متكامل مع المنهج الدراسي وبما يودى إلهى تحقيهق أههداف الهتعلّم
المرجوة ،عموة على االهتمام بإعداد المعلم ليس فقط من الناحية العلمية في مجهال
تخصصه وأسلوئ التدريس وطريقة إعداده للمهادة العلميهة فحسهئ وإنمها أيضها ً فهي
استيعائ تقنيات العصر ،وهذا يعني ضرورة توفر عدد كاف مهن الكهوادر البشهرية
الموهلههة القههادرة علههى متابعههة عمههل النظههام المترامههي األطههراف وصههيانته وضههمان
انسهههيائ المعلومهههات فهههي جميهههع االتجاههههات (سهههالم وسهههرايا 2005؛ العطهههروزي،
.)2003
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بهاألدوار الجديهدة المنوطهة بهه ،ويسهتجيئ لمتطلبهات
القيهام
وحتى يتمكن المعلم مهن
ب
ب
مناهج الرياضيات ،ال بد من وضع برامج إعداد وتأهيهل
التطوير التي طرأت على
ب
ب
المعلههم قبههل الخدمههة وأثناءههها علههى اسههتخدام طههرق التههدريس الحديثههة ،ألن تأهيههل
المعلمهههين أ ثنهههاء الخدمهههة تسهههاعدهم علهههى ترسهههيا معلومهههاتهم ومههههاراتهم ،وتوسهههع
معههارفهم ،وتطههور طاقههاتهم التعليميه عة فههي جميه بهع ميههادين عملهههم ،وتعمههل علههى رف ه بع
مستواهم الثقافي والمهني للوصول إلى مستوى االبتكار ،إضافة إلكسابهم موهمت
لتطوير مواهبهم وميولهم الخاصة (أبو عميرة.)2000 ،
إضافية
ب
وال شك أن التعلّم الحقيقي للرياضيات يتأتى مهن خهمل االنخهراط النشهط للمتعلمهين
فههي تعلههم المفههاهيم والتعميمههات الرياضههية الهادفههة ولههيس مههن خههمل حفههظ الصههي
والمفههاهيم فقههط ،وتسههتطيع التكنولوجيهها أن تعههزز إمكانيههة وصههول المتعلمههين إلههى
المفهههاهيم الرياضهههية والعلميهههة وفهمهههها ،وإلهههى خلهههق البيئهههات التعليميهههة التهههي تعهههين
المتعلمههين علههى تطههوير مهههارات التواصههل وحههل المشههكمت الرياضههية والعلميههة
(السواعي و خشان.)2005 ،
وهكههذا نجههد أن الدراسههة التههي قههام بههها جلههن وديفيههد (Glenn & David,
) 2014قههد توصههلت إلههى عههدم وجههود فههروق ذات داللههة إحصههائية بههين تههدريس
الرياضهيات والمههواد اإلنسهانية األخههرى باسهتخدام الههتعلّم االلكترونهي ،لكههن الطههمئ
كههانوا أكثههر انههدماجا ً فههي مجههال الرياضههيات وخاصههة فيمهها يتعلههق بحههل المشههكمت
الرياضية.
وعليههه ،فههإن اسههتخدام تكنولوجيهها المعلومههات فههي تعلههيم الرياضههيات يزيههد مههن
فرصة تعلمها ،وقد اههتم المجلهس الهوطني لمعلمهي الرياضهيات ) (NCTMبوضهع
معهههايير المهههنهج والتقهههويم فهههي الرياضهههيات المدرسهههية (Curriculum and
) Evaluation Standards for School Mathematicsالتهي ركهزت
على ضرورة االرتقاء بمهارات حهل المسهائل والتفكيهر النقهدي والتواصهل والتقليهل
مهههن االعتمهههاد علهههى الحفهههظ والتلقهههين واسهههتظهار القواعهههد أو الصهههي أو العمليهههات
الحسابية ،وتعزز هذه المهارات بدمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مناهج
الرياضيات بصورة جيدة وفعالة (أسطة.)2005 ،
وقههههد أورد الموسههههى ( )2005عههههدد مههههن المميههههزات التههههي تميههههز الههههتعلّم
اإللكتروني عن ليره من األنواع وخاصة في مجهال الرياضهيات منهها ال للحصهر:
تنميههة مهههارات المتعلمههين مثههل السههرعة فههي انجههاز المهمههات واألنشههطة المطلوبههة
لتحقيق األهداف التربوية ،وإمكانية حل المشكمت التي تواجه المعلم داخهل الفصهل
مثههل زيههادة عههدد المتعلمههين أو قلههه الوقههت المخصههص للتههدريس ،وتنميههة اتجاهههات
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إيجابيه نحو بع المواد المعقدة مثهل الرياضهيات ،فقهد تسهابقت األمهم علهى إدخهال
التعلّم اإللكتروني واستخدامه في شوون حياتها كافه ،ومنها مجال التربية والتعليم.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
مههن خههمل متابعههة البههاحثين للمعلمههات اللههواتي يدرسههن مههادة الرياضههيات فههي
المدارس الحكومية والخاصة ،حيث الحظوا وجهود صهعوبات ذات عمقهة بتهدريس
الرياضيات وتدني مستوى التحصيل الدراسي للطلبة في الرياضيات ،والذي يعزى
إلههى ضههعف اسههتخدام معلمههي الرياضههيات ألفضههل الطههرق التعليميههة التههي بههدورها
تساعد على رفع المستوى التحصيلي للطلبة وتحسينه ،وتحقيق البيئهة التفاعليهة بهين
المعلههم والطالههئ ،وتنميههة االتجاهههات اإليجابيههة نحههو الههتعلّم اإللكترونههي ،كمهها أثبتههت
نتائج العديد من الدراسات ومنها نتائج دراسة الحربي ( ،)2013ودراسة ليندسهي
) ،(Lindsay, 2013ودراسههة الغامههدي ( ،)2013كمهها كانههت هههذه الدراسههات
مساعدة للباحثين في اختيار هذه المشكلة لتناولها أثر وفائدة التعلّم اإللكتروني علهى
التحصيل الدراسي للطلبة في مادة الرياضيات ،األمر الذي يتطلئ منهج جديد يتسم
بالشهههمول والتكامهههل للمعهههارف والعلهههوم المختلفهههة ،والتهههي تتسهههم باحتوائهههها علهههى
المعلومههات والبحههث عنههها وتنظيمههها وتوظيفههها ،وكههذلك منههاهج تنمههي ثقافههة التربيههة
التقنية وتمكن األجيال القادمة من التفاعل الذكي والحصيف والكفء مع المتطلبهات
الحقيقيهههة والمتطهههورة ،لهههذا جهههاءت ههههذه الدراسهههة لتحديهههد درجهههة توظيهههف معلمهههات
الرياضههيات فههي الصههف الثالههث األساسههي بالمههدارس الحكوميههة والخاصههة بمديريههة
التربية والتعليم للهواء الجامعهة للهتعلّم اإللكترونهي فهي التهدريس مهن وجههة نظهرهم.
وعليه؛ فقد سعت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة ا تية:
 -1ما درجة توظيف معلمات الرياضيات في الصهف الثالهث األساسهي فهي كهل مهن
المهههدارس الحكوميهههة والخاصهههة بمديريهههة التربيهههة والتعلهههيم للهههواء الجامعهههة للهههتعلّم
اإللكتروني في تدريس الرياضيات من وجهة نظرهم؟
-2هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 =αفي درجة
توظيههف معلمههات الرياضههيات فههي الصههف الثالههث األساسههي فههي كههل مههن المههدارس
الحكومية والخاصة بمديريهة التربيهة والتعلهيم للهواء الجامعهة للهتعلّم اإللكترونهي فهي
تدريس الرياضيات من وجهة نظرهم تعزى لعهدد الهدورات التدريبيهة التكنولوجيهة،
وسنوات الخدمة ،ونوع المدرسة؟
أهداف الدراسة:
أصبح من وظائف التربية والمدرسة العناية بتعليم الطالئ كيف يفكر تفكيراً
هادفا ً ومنطقياً ،وتدريبه على مهاراته ليتمكن من السير بنجاح في مواكبة
التطورات العلمية والتكنولوجية ،ومن أداء دور فعّال في تنمية شخصيته وبناء
حضارته ،وال يمكن تحقيق ذلك إال بوجود معلمات موهمت وقادرات على
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توظيف التعلّم اإللكتروني في المواقف التعليمية بشكل مناسئ تسهم في تعليم
الطمئ مهارات االبتكار واإلبداع واإلنتاج من خمل الممارسة والتطبيق ،لذا
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف إلى درجة توظيف معلمات الرياضيات في
الصف الثالث األساسي في المدارس الحكومية والخاصة بمديرية التربية والتعليم
للواء الجامعة للتعلّم االلكتروني في المواقف التعليمية  -التعلّمية.
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة من ا تي:
 قههد تسهههم هههذه الدراسههة فههي مسههاعدة معلمههات الرياضههيات فههي تطبيههق وتنفيههذ
استراتيجيات التعلّم االلكتروني وفوائدها المرجوة عند الطلبة.
 قد تفيد هذه الدراسة مخططهي منهاهج الرياضهيات فهي تبنهي اسهتراتيجيات الهتعلّم
االلكتروني عند تطوير مناهج الرياضيات.
 إن اسههتخدام الههتعلّم اإللكترونههي يعههود بفوائههد علههى المتعلمههين وذلهك بزيههادة ثقههتهم
بنفسهم ،وينمي مفهوم ايجابية الذات وأيضا يخلص المتعلمين من التشتت ويزيهد
فترة االنتباه لديهم.
 وتكمن أهمية ههذه الدراسهة فهي زيهادة الهوعي لهدى معلمهات الرياضهيات بمفههوم
التعلّم اإللكتروني وزيادة اتجاهاتهن اإليجابية نحوه.
 يحقق استخدام التعلّم اإللكتروني توفير الوقت والجهد بالنسبة للمتعلم والمعلم.
 تكمن أهمية الدراسة أيضا ً في كونها من الدراسات القليلة فهي المملكهة األردنيهة
الهاشمية – حسئ علم الباحثين – التي تبحث فهي توظيهف معلمهات الرياضهيات
في الصف الثالث األساسهي فهي كهل مهن المهدارس الحكوميهة والخاصهة بمديريهة
التربية والتعليم للواء الجامعة للتعلّم اإللكتروني في تدريس الرياضيات.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
استخدم الباحثون عدداً من المفاهيم والمصطلحات الواردة فهي مشهكلة الدراسهة
التي ال بد من تعريفها إجرائياً:
 معلمات الرياضيات ويقصد بها إجرائياا ::جميهع المعلمهات اللهواتي يقمهن بتهدريسالرياضيات للصف الثالث األساسهي فهي المهدارس الحكوميهة والخاصهة فهي مديريهة
التربية والتعليم للواء الجامعة للعام الدراسي .2016-2015
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 التع ّلم اإللكتروني :هو إستراتيجية تعليمية يمكن أن تنفذ علهى األقهراص المدمجهةأو من خمل شبكة محلية أو على االنترنهت ويشهمل الهتعلّم المعتمهد علهى الحاسهوئ
والمعتمد على الويئ ،وأشكاالً وأنماطا ً الكترونية أخرى لتقديم مادة التعلّم.
 درجااة توظيااف معلمااات الرياضاايات للااتعلّم االلكترونااي ويقصااد بهااا إجرائيااا:الدرجة التي توظف بها معلمة الرياضيات التعلّم اإللكتروني فهي الموقهف التعليمهي
الصفي لمادة الرياضيات في الصف الثالث األساسي من خمل الوسائل اإللكترونية
المسهههتخدمة فهههي المدرسهههة مثهههل االنترنهههت واألقهههراص المدمجهههة وجههههاز عهههر
البيانات.
 الاادورات التدريبيااة :هههي كههل برنههامج مخطههط لههه مههن قبههل مختصههين فههي مجههالالتدريئ وموجه لفئة معينة من أجل تطوير وتحسين وتنميهة أدائههم المهنهي والفنهي
للوصول بهم إلى امهتمك الحهد المناسهئ للمههارات المزمهة لههم (المهري:2009 ،
11؛ سويرح.)8:2009 ،
عرف إجرائيا بأنها :الدورات التدريبية التي التحقت بها معلمات الرياضيات فهي
و ُت ّ
المدارس الحكومية والخاصة وتم تصهنيفها ضهمن مسهتويين (دورتهان فأقهل ،ثهمث
دورات فأكثر).
 الخباارا التعليميااة :هههي خبههرات متكاملههة تتضههمن إحههداث عمليههات مسههتمرة فههيجوانئ شخصية الفرد ،المعرفية والنفسية واالجتماعية والسلوكية والجسمية ،وذلك
بتفاعههل الفههرد مههع الظههروف الخارجيههة فههي البيئههة التههي يسههتطيع أن يسههتجيئ إليههها،
سواء كانت بيئ ة طبيعية أو ثقافيهة أو نفسهية أو اجتماعيهة ،لكهي تحقهق فاعليتهها فهي
شخصية المتعلم (بني يونس والشريفين.)841-839 :2014 ،
و ُتعا ّارف ساانوات الخدمااة التعليميااة إجرائيااا بأنهااا :سههنوات الخدمههة لههدى معلمههات
الرياضههيات فههي المههدارس الحكوميههة والخاصههة فههي المرحلههة األساسههية الههدنيا ،وتههم
تصنيفها ضمن ثهمث مسهتويات ( 5سهنوات فأقهل ،مهن  9-6سهنوات 10 ،سهنوات
فأكثر).
 مااادا الرياضاايات و ُتعاارف إجرائيااا بأنهااا ::محتههوى الكتههائ الههذي قههررت وزارةالتربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية تدريسه للصهف الثالهث األساسهي فهي
المهههدارس الحكوميهههة والخاصهههة علهههى حهههد سهههواء ،وذلهههك للعهههام الدراسهههي -2009
2010م.
محددات الدراسة :تحددت هذه الدراسة بعدد من العوامل أهمها:
المحددات الموضوعية:
التعرف إلى درجة توظيف معلمات الرياضيات للتعلّم اإللكتروني فيالتدريس.
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تتحدد نتائج هذه الدراسة جزئيا ً بطبيعهة إجهراءات الدراسهة مهن حيهث تصهميمأداة الدراسة ومدى صدقها وثباتها.
المحااددات الزمانيااة :تههم تطبيههق الدراسههة فههي الفصههل الدراسههي الثههاني مههن العههام
الدراسي 2016/2015
المحااددات البشاارية :معلمههات الرياضههيات للصههف الثالههث األساسههي فههي المههدارس
الحكومية والخاصة.
المحددات المكانية :المدارس الخاصهة والحكوميهة التابعهة لمديريهة التربيهة والتعلهيم
للواء الجامعة في محافظة العاصمة (المملكة األردنية الهاشمية).
األدب النظري والدراسات السابقة:
يشتمل هذا الجزء على األدئ النظري والدراسات السابقة ذات الصلة
بموضوع الدراسة ،وقد عمد الباحثون إلى تقسيم هذا الفصل إلى جزأين :الجزء
األول يتضمن عرضا ً لألدئ النظري المتعلق باستخدام التعلّم اإللكتروني في
التعليم ،أما الجزء الثاني فقد تم تخصيصه لعر الدراسات السابقة ذات الصلة
بمتغيرات الدراسة ،وذلك لتوضيح ما قدمته هذه الدراسات لموضوع الدراسة
الحالية.
أوال :األدب النظري:
يشتمل األدئ النظري على القضايا التي تناولت التعلّم اإللكترونهي وذلهك علهى
النحو ا تي:
مفهوم التعلّم اإللكتروني
إن الهههتعلّم اإللكترونهههي مهههن التوجههههات الحديثهههة فهههي منظومهههة الهههتعلّم ،والهههتعلّم
اإللكترونههي هههو المصهههطلح األكثههر اسهههتخداماً ،وعنههد الحههديث عهههن تعريههف الهههتعلّم
اإللكتروني يمحظ الباحثون عدم وجود اتفاق على تعريف محدد له ،فقد اختلهف فهي
تعريفه بشكل واضح ،إذ أن الكثير من التعريفات كان يُنظر إليها من خمل الزاويهة
التههي ينظههر الباحههث منههها ،أو مههن طبيعههة اهتماماتههه ومجههال تخصصههه؛ لههذا أورد
الباحثون مجموعة من التعريفات المختلفة التي تعكس هذه الزوايا ومنهـا:
تعريف العريفي ( ) 2003بأنهه :تتقهديم المحتهوى التعليمهي مهع مها يتضهمنه مهن
شروحات وتمارين وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية أو شاملة في الفصل أو عهن بعهد
بوساطة برامج متقدمة مخزنة في الحاسئ ا لي أو عبر شبكة اإلنترنتت ،أمها سهالم
و سريا ( )2005يهرون أن الهتعلّم اإللكترونهي ههو تالهتعلّم بواسهطة الشهبكة العالميهة
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لمتصههاالت والمعلومههات تاإلنترنههتت أو الشههبكات المحليههة تاإلنترانههتت أو الشههبكة
الحديثة تاإلكسترانتت ،وههذا مها يسهمح بوجهود روابهط مهع مصهادر للمعرفهة خهارج
كمها يعرفهه الخليفهة ( )2003بأنهه :تنهوع مهن أنهواع الهتعلّم عهن
قاعة الصفت،
بعد ،وأنهه عمليهة اكتسهائ المههارات والمعرفهة خهمل تفهاعمت مدروسهة مهع المهواد
التعليمية التي يسهل الوصول إليها عن طريهق اسهتعمال برنهامج للتصهفح أو برنهامج
إنترنههت إكسههبلوررت ،أمهها زيتههون ( ) 2006فيعرفههه بأنههه :تتقههديم محتههوى تعليمههي
(إلكتروني) عبر الوسائط المتعددة على الكمبيوتر إلى المتعلم بشكل يتيح لهه إمكانيهة
التفاعل النشط مهع ههذا المحتهوى ومهع المعلهم ومهع أقرانهه سهواء أكهان ذلهك بصهورة
متزامنهههة أم ليهههر متزامنهههة وكهههذلك إمكانيهههة إتمهههام ههههذا الهههتعلّم فهههي الوقهههت والمكهههان
وبالسرعة التي تناسئ ظروفه وقدراته ،فضمً عن إمكانية إدارة هذا التعلّم أيضا ً من
خمل تلك الوسائطت.
خصائص التعلّم اإللكتروني:
يههرى كههل مههن سههالم وسههرايا ( (2005وزيتههون ( )2006أن الههتعلّم اإللكترونههي
يمتاز بمجموعة من الخصائص التي تجعل منهه أسهلوبا ً فهاعمً فهي الهتعلّم ،ومهن ههذه
الخصائص:
-

-

-

التعلّم اإللكتروني يحتوي في الغالهئ علهى تقهديم محتهوى تعليمهي رقمهي متعهدد
الوسهههائط مهههن (نصهههوص ،ومهههوثرات صهههوتية ،ورسهههومات خطيهههة ،وصهههور
متحركة ،وصور ثابتة ،ولقطات فيديو) ،ويتم تصهميم المحتهوى التعليمهي علهى
هيئههة وحههدات تعلههم مصههغرة أو مقههاطع مههن المعههارف والمهههارات التههي يمكههن
تعلمها في زمن يتراوح عادة بين دقيقتين إلهى خمهس عشهرة دقيقهة ،ويمثهل كهل
مقطهههع منهههها فكهههرة قائمهههة بهههذاتها ،وتشهههكل فهههي مجموعهههها محتهههوى الهههدرس
اإللكترونههي ،وتكههون مجموعههة وحههدات الههدرس اإللكترونههي محتههوى المقههرر
اإللكتروني.
يوفر التعلّم اإللكتروني بيئهة تعلهم تفاعليهة بهين المعلهم والمهتعلم وبهين المتعلمهين
أنفسهههم ،كمهها يههوفر عنصههر المتعههة والتشههويق ،حيههث لههم يعههد الههتعلّم جامههداً أو
يعر بطريقة واحدة ألنه يوكد على تنوع المثيرات مما يودي إلى المتعة فهي
التعلّم.
يعتمهد الهتعلّم اإللكترونههي علهى الجههود التههي يبهذلها المهتعلم فههي تعلهيم نفسهه مههن
خمل التعلّم الذاتي ،أو بمشاركة زممئه في التعلّم من خمل التعلّم التعاوني.
التعلّم اإللكتروني تعلم مرن ،إذ أنهه يتهيح الفرصهة للمهتعلم فهي الغالهئ أن يهتعلم
في الوقت الذي يريده وفي المكان الذي يفضهله وبالسهرعة التهي تناسهئ قدراتهه
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الدراسية ،بمعنى أن المتعلم يستطيع أن يحصل على المعرفة من أي مكهان فهي
العالم وفي أي وقت.
 يههوفر الههتعلّم اإللكترونههي بي ئههة تعليميههة تتههوافر فيههها خبههرات تعليميههة بعي هدة عههنالمخاطر التي يمكن أن يواجهها المتعلم عند المهرور بههذه الخبهرات فهي الواقهع
الفعلي ،كإجراء التجارئ المعملية في معمل الكيمياء وليرها.
 فههي الههتعلّم اإللكترونههي يكههون الههتعلّم متاحها ً لكههل األعمههار واألجنههاس دون التقيههدبعمر زمني محدد ،مما يجعل التعلّم اإللكتروني مشجعا ً على التعلّم مدى الحياة.
أنواع التعلّم اإللكتروني:
للههتعلّم االلكترونهههي أنههواع عديهههدة ذكرهههها األدئ التربههوي ،ويحهههددها الموسهههى
( )2005بنوعين هما:
 -1الهتعلّم اإللكترونهي المباشهر أو المتهزامن (:)synchronous E-Learning
هو أسلوئ يعتمد على اإلنترنهت لتوصهيل وتبهادل الهدروس والموضهوعات ،والهذي
يحتاج إلى وجود المتعلم والمعلم أمام أجههزة الكمبيهوتر فهي الوقهت الفعلهي لتهدريس
المههادة مثههل :المحادثههة الفوريههة أو تلقههي الههدروس مههن خههمل مهها يسههمى بالفصههول
االفتراضية من خمل استخدام االنترنت واألقمهار الصهناعية وليرهها مهن التقنيهات
المزمة ،ومن ايجابيات هذا النوع إمكانية تقديم التغذية الراجعة المباشهرة فهي نفهس
الوقت وتقليل التكلفة واالستغناء عن الذهائ لمقر الدراسة.
 -2الههتعلّم اإللكترونههي ليههر المباشههر أو ليههر المتههزامن (Asynchronous E-
 :)Learningأسههلوئ يحصههل فيههه المههتعلم علههى دروس مكثفههة أو حصههص وفههق
برنامج دراسي مخطط ينتقي فيه األوقات واألماكن التي تتناسهئ مهع ظروفهه ،عهن
طريق توظيف بع أساليئ التعلّم اإللكتروني ،مثهل المواقهع االلكترونيهة الخاصهة
بالموسسهههات التعليميهههة والتهههي يهههتم مهههن خملهههها تحميهههل المهههادة التعليميهههة ،والبريهههد
اإللكتروني وأشهرطة الفيهديو ،ويعتمهد ههذا الهتعلّم علهى الوقهت الهذي يقضهيه المهتعلم
للوصول إلى المهارات التي يهدف إليها الدرس ،ومن أبرز إيجابيات هذا النوع أنه
يههتم فههي الوقههت والمكههان المناسههبين للمههتعلم ،بينمهها ُتعه مد عههدم اسههتطاعة المههتعلم تلقههي
التغذية الراجعة في أي وقت من أهم سلبياته.
دور المعلم في التعلّم اإللكتروني:
يقههوم كههل مههن المعلههم والمههتعلم بمجموعههة مههن األدوار لتحقيههق متطلبههات الههتعلّم
االلكترونههي ،حيههث قسههم البههاحثون دور المعلههم فههي الههتعلّم اإللكترونههي إلههى قسههمين
كا تي:
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 -1دور المعلم بشكل عام في التعلّم اإللكتروني
يجههئ االهتمههام بههالمعلم لههيس فقههط مههن الناحيههة العلميههة فههي مجههال تخصصههه
وطريقة أعداده للمهادة التعليميهة وأسهلوئ تدريسهه ،يهل يجهئ أن يكهون المعلهم يجيهد
التعامل مهع متطلبهات العصهر الهذي يعهيش فيهه ،وههذا تأكيهد علهى أهميهة المعلهم فهي
الههتعلّم اإللكترونههي ( العطههروزي .)2003،كمهها يوكههد سههالم وسههرايا ( )2005أن
التعلّم اإللكتروني ال يلغي دور المعلم بل يصبح دوره أكثر أهمية فهو شخص مبدع
ذو كفاءة عالية يدير العملية التعليمية باقتدار.
ويرى العمهري ( )2009إن حتميهة االسهتعداد لهدخول عهالم الهتعلّم االلكترونهي
الذي لم يعد ترفا ً وقيمة مضافة لمنظومة التعلّم بقدر ما أصبح واقعا ً تمارس وظائفه
العديههد مههن أنظمههة الههتعلّم حههول العههالم ،ومنههها المملكههة العربيههة السههعودية مههن خههمل
مدارس عديدة أهلية وحكومية وتبنى سياستها التعليمية العليا ،هذه الحتمية قادة إلهى
وجهههوئ امهههتمك المعلهههم لمعهههارف ومههههارات توهلهههه لقيهههادة ههههذا النهههوع مهههن الهههتعلّم
اإللكتروني في مجال التدريس.
ومههن أجههل االسههتخدام األمثههل ألنظمههة الههتعلّم اإللكترونههي فههي تحقيههق الميههزة
التنافسية يجئ على الموسسة التعليمية أن تههتم باحتياجهات المتعلمهين بحيهث يشهعر
المتعلم بأهمية مواد التعلّم ومدى تأثيرها على أدائه التعليمي وأن تبنهى الثقهة والفههم
التام لهذه العملية ،بحيث يدرك المعلمون حتمية هذه المنظومة الجديدة وأثرها علهى
عملهم وحياتهم ،باإلضافة إلى أثرها البال على موقف الموسسة التعليمية التنافسهي
(العزئ.)2003 ،
كما يرى طويلة ( )2005أن تدريئ الطمئ في موسسات التعليم العالي على
استخدام البرمجيات الحرة مفتوحهة المصهدر يمكهن أن يسهاعد المعلمهين والمتعلمهين
على استيعائ مبادئ عمل هذه البرمجيات وليس فقط تشغيلها ،ومن ثهم يسهتطيعون
التعامل مع أي تطبيقات برمجية أخرى تعتمد على هذه المبادئ بما فيها البرمجيات
المغلقة.
كمهها ويوكههد الحصههري ( )2002علههى ضههرورة إعههداد معلمههين لههديهم مهههارات
وخبرات تمكنهم من التعامل مع معطيات العصر وتحدياته ،باإلضافة إلى ضهرورة
توظيف المستحدثات التكنولوجية واستثمار إمكاناتها في مجال التعلّم بما يحقق ههذه
التوجهات ،إن األمر يتطلئ التعرف على أهم مممهح تكنولوجيها الهتعلّم اإللكترونهي
وما يتضمنه من بهرامج مختلفهة ،حيهث تعهد ههذه التكنولوجيها واحهدة مهن التطبيقهات
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الحديثة للكمبيوتر وشبكات اإلنترنت والتي تتطلئ التعرف على إمكانية اسهتخدامها
فههي الموسسههات التعليميههة بمهها يحقههق التوجهههات المتعلقههة بإعههداد أفههراد قههادرين علههى
التعامل مع متغيرات هذا العصر.
 -2دور معلم الرياضيات في التعلّم اإللكتروني:
إن األنشهطة المتنوعهة فهي مجهال تكنولوجيها المعلومهات واالتصهاالت يجهئ أن
تكون جزءاً ال يتجزأ مهن عمليهة تعلهيم وتعلهم الرياضهيات ،وأن ينظمهها ،ويراقبهها،
ويتابعها معلم الرياضهيات ال مهندسهي التكنولوجيها ،وههذا يتطلهئ ضهرورة تحهديث
دور المعلمهههين والمتعلمهههين بحيهههث يعكهههس التعلهههيم متطلبهههات سهههوق العمهههل وينمهههى
المهارات المطلوبهة سهواء علهى مسهتوى التعلهيم االبتهدائي أم اإلعهدادي أم الثهانوي،
ويتطلههئ سههوق العمههل القههدرة علههى حههل مسههائل رياضههية مفتوحههة ومرنههة فههي صههنع
القرار(أسطة.)2005 ،
إن تنمية اتجاهات الطمئ المتعلمين يعد من الجوانئ المهمة والتي يجئ على
موسسات التعليم العالي أن تولى لها اهتمامها ً كبيهراً ،فاتجاههات المتعلمهين اإليجابيهة
نحو تكنولوجيا التعلّم اإللكترونهي عامهة وتعلهم الرياضهيات خاصهة وتوظيهف الهتعلّم
اإللكتروني في هذه المرحلة قد يوثر وبصورة إيجابية على اتجاهات المتعلمين نحو
استخدام التكنولوجيا في مجال التعلّم.
وكههان مههن أهههم توصههيات الدراسههة التههي قههام بههها عبههد المجيههد ( )2008هههي
ضههرورة تههدريئ معلمههي الرياضههيات قبههل الخدمههة علههى بههرامج الههتعلّم اإللكترونههي
الحههرة مفتوحههة المصههدر ،وأيضهها التركيههز علههى تههدريئ الطههمئ المعلمههين علههى
مهههارات تصههميم الههدروس اإللكترون يههة ،وأيضهها االهتمههام باتجاهههات المعلمههين نحههو
اسهههتخدام الهههتعلّم اإللكترونهههي فهههي تعلهههيم وتعلهههم الرياضهههيات ،ومحاولهههة تنميهههة ههههذه
االتجاهههات بالتههدريئ علههى تصههميم الههدروس اإللكترونيههة بههدالً مههن تصههميمها مههن
شركات أو أفراد تقنين ليس لهم دراسة بأسس التصميم اإللكتروني ،وأيضا ً توصل
إلى ضرورة أن يهتم القائمين بتدريس الرياضيات في المرحلهة الجامعيهة بضهرورة
وجود دور فعّال للمتعلم في العملية التعليميهة وخاصهة فهي عصهر نشههد فيهه الثهورة
المعلوماتية والتزايد المعرفي.
ثانيا :الدراسات السابقة:
تضههمن هههذا الجههزء الدراسههات التههي اطلههع عليههها البههاحثون حههول موضههوع
استخدام التعلّم اإللكتروني في التدريس ،ويمحظ تنوع الدراسات التهي تناولهت ههذا
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الموضوع ،حيث أوردها الباحثون وفق تسلسلها الزمني من األحدث إلى األقدم بعد
أن ت ّم مراجعتها وتمحيصها وتقسيمها إلى قسمين كما يلي:
 -1الدراسات المتعلقة باستخدام التعلّم اإللكتروني في تدريس الرياضيات
أجههرى الحربههي ( )2015دراسههة هههدفت إلههى تحديههد مطالههئ اسههتخدام الههتعلّم
االلكترونههي لتههدريس الرياضههيات بالمرحلههة الثانويههة مههن وجهههة نظههر الممارسههين
والمختصين بالمملكة العربية السهعودية ،وتألفهت عينهة الدراسهة مهن ( )86مختصها ً
بالحاسوئ وتكنولوجيا التعلهيم مهن أعضهاء هيئهة التهدريس ممهن لههم اهتمهام بهالتعلّم
االلكتروني من خمل قيامهم بمشاريع وإجراء دراسات أو تأليف كتئ أو مشاركات
بنههههدوات ومههههوتمرات ذات صههههلة بههههالتعلّم االلكترونههههي و( )30ممارسهههها ً (معلمهههها)،
واستخدمت اإلستبانة كأداة لجمع البيانات المزمهة ،وقهد أظههرت نتهائج الدراسهة أنّ
جميههع مطالههئ المههنهج االلكترونههي (تخطيطها ً وتنفيههذاً وتقويمهاً) تعتبههر مههن المطالههئ
المزمههة لعمليههة التخطههيط والتنفيههذ والتقههويم للمههنهج اإللكترونههي ،إضههافة إلههى أهميههة
إعهداد معلههم الرياضهيات وتدريبههه وتتضههمن مجموعهة مههن المطالهئ منههها :المطالههئ
المعرفيههة ،ومطالههئ اسههتخدام الحاسههوئ واالنترنههت ،ومطالههئ تتعلههق بالبرمجيههات
التعليميههة ،ومطالههئ إدارة الموقههف التعليمههي ،ومطالههئ تتعلههق بههاألجهزة ،ومطالههئ
البيئة التعليمية المزمة للتعلّم االلكتروني ومنها البنى التحتية.
كمهها وأجههرى كرسههتوفر و خههرون ) (Christopher, etc, 2014دراسههة
هدفت إلى اسهتطمع رويهة ومواقهف الطهمئ والهيئهة التدريسهية نحهو الهدعم للمهواد
اإللكترونية ( المنهاج ) ،مهع االهتمهام بالفائهدة مهن دعهم المنهاهج اإللكترونيهة خهمل
سنوات الدراسة للطمئ في جامعهة أسهتون ،تهم اسهتخدام اسهتبانه للطهمئ ،ومقابلهة
للهيئهههة التدريسهههية فهههي الجامعهههة ،وكانهههت معهههدالت االسهههتجابة  %100للطهههمئ
و % 89.5للهيئههة التدريسههية ،وأظهههرت نتههائج الدراسههة أن الطههمئ أيههدوا اسههتخدام
المنهاج اإللكتروني ،فهي حهين أن الهيئهة التدريسهية لهم تويهد اسهتخدام ههذه المنهاهج،
بسبئ نقص الثقة بها ،والقدرة علهى اسهتخدامها ،وأشهاروا أنههم يتمنهون أن يتهدربوا
على استخدام التكنولوجيا المعلوماتية.
وأجههرى الههردادي ( )2014دراسههة هههدفت التعههرف إلههى اتجاهههات المعلمههين
والمشههرفين التربههويين نحههو اسههتخدام الههتعلّم االلكترونههي فههي تههدريس الرياضههيات
بالمرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة بالمملكهة العربيهة السهعودية ،وتألفهت عينهة
الدراسههة مههن معلمههي الرياضههيات فههي المرحلههة المتوسههطة والبههال عههددهم ()145
والمشرفين التربويين والبال عددهم ( ،)55واستخدم الباحث المنهج الوصفي حيث
اسههتخدم لتحقيههق أهههداف الدراسههة اسههتبانه مكونههة مههن ( )40فقههرة لقيههاس اتجاهههات
المعلمين والمشرفين التربويين ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن اتجاههات المعلمهين
والمشرفين التربويين نحو تصميم منهج الرياضيات باستخدام التعلّم االلكتروني في
تدريس الرياضيات كانت عالية ،وكذلك كانت اتجاهاتهم نحهو دور الطالهئ والمعلهم
عند استخدام التعلّم االلكتروني في تدريس الرياضيات عالية.
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كمههها وأجهههرى السهههفياني ( )2014دراسهههة ههههدفت التعهههرف إلهههى درجهههة أهميهههة
واستخدام الهتعلّم االلكترونهي فهي تهدريس الرياضهيات بالمرحلهة الثانويهة مهن وجههة
نظهر المعلمهات والمشهرفات التربويهات فهي المملكهة العربيهة السهعودية ،فقهد تكونههت
عينههة الدراسههة مههن ( )160معلمههة و( )40مشههرفة تربويههة ،وتهه ّم اسههتخدم المههنهج
الوصههفي فههي الدراسههة مههن خههمل اسههتخدام اسههتبانه مكونههة مههن ( )39فقههرة لقيههاس
األهمية واالستخدام التعلّم االلكتروني في تدريس الرياضيات ،وتوصلت نتهائج إلهى
ا تي :كانت درجهة أهميهة الهتعلّم االلكترونهي مهن وجههة نظهر أفهراد عينهة الدراسهة
كبيههرة ،أمهها درجههة االسههتخدام فكانههت متوسههطة ،وكههذلك عههدم وجههود فههروق دالههة
إحصائيا ً تبعا ً لكل من متغيرات الدراسة (العمر ،المستوى التعليمي ،عهدد الهدورات
التدريبية ،سنوات الخدمة) في تحديد أهمية واستخدام الهتعلّم االلكترونهي مهن وجههة
نظر عينة الدراسة.
كما وأجرت الغامدي ( )2013دراسة هدفت إلى قياس أثهر الهتعلّم اإللكترونهي
علههى تحصههيل طلبههة الصههف السههادس االبتههدائي فههي مههادة الرياضههيات بمدينههة جههدة
بالمملكة العربية السعودية واتجاهاتهم نحوه ،تألفت عينة الدراسة مهن ( )98طالبها ع
وطالبههة ،تههم اختيههارهم بالطريقههة القصههدية مههن أربعههة مههدارس ،وتههم تقسههيمهم إلههى
مجموعتين (ضابطة وتجريبية) ،المجموعة الضابطة تكونت من مدرسهتين األولهى
للههذكور وبل ه عههدد طلبتههها ( )29طالبها ً واألخههرى لإلنههاث وبله عههدد طلبتههها ()28
طالبههة ،أمهها المجموعههة التجريبيههة تكونههت مههن مدرسههتين األولههى للههذكور وبل ه عههدد
طلبتها ( )17طالبا ً واألخرى لإلناث وبل عدد طلبتها ( )24طالبة للعهام الدراسهي
( ،)2009/2008حيث تم تدريس طلبهة المجموعهة التجريبيهة الوحهدة األولهى مهن
كتائ الرياضيات للصهف السهادس االبتهدائي والهذي شهمل الهدروس (القهوة ،األعهداد
ضمن  12منزلة ،قواسم األعداد ،األعداد األولية) بطريقة التعلّم االلكتروني ،وذلك
باستخدام المنهج التعليمي المحوسئ الكترونيها ً والمعهد سهلفا ً مهن قبهل وزارة التربيهة
والتعله يم السههعودية والمعتمههد مههن قبههل المدرسههة ،بينمهها تههم تههدريس طلبههة المجموعههة
الضابطة الوحدة ذاتها بالطريقة االعتيادية ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) 0.05 = αفي مسهتوى التحصهيل بهين
المجمههوعتين الضههابطة والتجريبيههة وكانههت هههذه الفههروق لصههالح أفههراد المجموعههة
التجريبية ،ووجود فروق ذات داللهة إحصهائية عنهد مسهتوى الداللهة () 0.05 = α
فههي اتجاهههات الطلبههة بههين المجمههوعتين الضههابطة والتجريبيههة ،وكانههت هههذه الفههروق
لصالح أفراد المجموعة التجريبية.
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كما قدم الغامدي ( )2013دراسة هدفت إلى تحديد حاجات معلمي الرياضيات
بالمرحلة االبتدائية للتعلّم االلكتروني وتحديد درجة االختمف في هذه الحاجات فهي
ضههوء متغيههري سههنوات الخدمههة والموهههل العلمههي ،حيههث اتبعههت الدراسههة المههنهج
الوصههفي ،وتكونههت عينههة الدراسههة مههن ( )108معلمها ً مههن المعلمههين القههائمين علههى
تههدريس الرياضههيات بالمرحلههة االبتدائي هة فههي المههدارس الحكوميههة بمدينههة الطههائف
بالمملكة العربية السعودية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استبانه مكونهة مهن
( )48فقرة ،ودلت نتائج محاور الدراسة (حاجات معلمي الرياضهيات فهي المرحلهة
االبتدائيههههة للههههتعلّم االلكترونههههي والمرتبطههههة بالخلفيههههة المعرفيههههة عنههههه ،وباسههههتخدام
الحاسوئ ،وباستخدام االنترنت ،وبإدارة الموقف التعليمي االلكتروني) مثلت حاجة
عالية لعينة الدراسة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات إجابات أفراد الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخدمة والموهل العلمي.
كما أجرى التميمهي ( )2013دراسهة ههدفت إلهى التعهرف علهى واقهع اسهتخدام
الههتعلّم االلكترونههي فههي تههدريس الرياضههيات بالمرحلههة الثانويههة فههي ضههوء معههايير
 NCTMبههبع الههدول المختههارة ،وتكونههت عينههة الدراسههة مههن ( 3مههدارس و17
معلههم و 5برمجيههات) فههي المملكههة العربيههة السههعودية و( 7مههدارس و 19معلم ها ً و5
برمجيات) في األردن و( 3مدارس و16معلما و 3برمجيات) في ماليزيا ،ولتحقيق
أهههداف الدراسههة تههم اسههتخدام اسههتبانه مكونههة مههن ( )60فقههرة للتعههرف علههى واقههع
اسههتخدام الههتعلّم االلكترونههي ،وتوصههلت الدراسههة إلههى أن واقههع البنيههة التحتيههة يميههل
لصههالح المملكههة العربيههة السههعودية مههن حيههث التجهيههزات مههن حيههث سههرعة وحههدة
المعالجة المركزية ( )CPUواألجهزة الملحقة بالحاسوئ ،أما واقع البرمجيات في
المملكة العربية السعودية فقد حازت البرمجيات المنتجة محليا ً والبرمجيات الجاهزة
لمادة الرياضيات على أعلى عدد ،وفي األردن حصلت البرمجيات المنتجة من قبل
الطلبة على أعلى عهدد ،أمها برمجيهات الهتعلّم االلكترونهي المسهتخدمة فهي السهعودية
فكانههت السههبورة االلكترونيههة ،وفههي األردن كانههت االيههديويف والكتههائ االلكترونههي،
وفي ماليزيا كانت الفيديو التفاعلي والمقرر االلكتروني والكتائ اإللكتروني.
كمهها أجههرى الحربههي ( )2013دراسههة هههدفت إلههى التعههرف علههى أثههر اسههتخدام
البرم جيههة التعليميههة واللوحههة الهندسههية فههي تههدريس وحههدة األشههكال الرباعيههة علههى
التحصههيل الدراسههي فههي الرياضههيات لههدى طههمئ الصههف الثههاني المتوسههط بالمملكههة
العربيههة السههعودية ،ولتحقيههق أهههداف الدراسههة تههم إعههداد برنههامج تعليمههي الكترونههي
لتدريس وحدة األشكال الرباعية ،باإلضافة لتصميم وحدة تعليميهة باسهتخدام اللوحهة
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الهندسههية ،وبنههاء اختبههار تحصههيلي ،وطبقههت الدراسههة علههى عينههة مكونههة مههن ()45
طالبا ً من طمئ الصف الثاني المتوسط بمكة المكرمة ،حيث تم تقسيمهم إلى ثهمث
مجموعات ،منهم ( )15طالبا ً للمجموعة التجريبية األولى والتهي درسهت باسهتخدام
البرنههامج التعليمههي االلكترونههي ،و( )15طالبهها ً للمجموعههة التجريبيههة الثانيههة التههي
درست اللوحة الهندسية ،و( )15طالبا ً للمجموعة الضابطة والتي درست باسهتخدام
الطريقة االعتيادية ،وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فهروق ذات داللهة إحصهائية
بههين متوسههطي درجههات تحصههيل طههمئ المجموعههة التجريبيههة األولههى ،ودرجههات
تحصههيل طههمئ المجموعههة الضههابطة فههي االختبههار التحصههيلي البعههدي ولصههالح
المجموعهههة التجريبيهههة األولهههى ،وكهههذلك وجهههود فهههروق ذات داللهههة إحصهههائية بهههين
متوسطي درجات تحصيل طهمئ المجموعهة التجريبيهة الثانيهة ،ودرجهات تحصهيل
طههمئ المجموعههة الضههابطة فههي االختبههار التحصههيلي البعههدي ولصههالح المجموعههة
التجريبية الثانية.
كمهها أجههرت ليندسههي ) (Lindsay, 2013دراسههة بهههدف التحقههق مههن ثههار
المنهاج المحوسئ ونمط التعلّم على تحصيل الطلبة في الجبهر ،اسهتخدمت الدراسهة
التصميم شبه التجريبي في ستة صفوف دراسهية فهي كليهة مجتمهع إنهديان ريفهر فهي
الفصهل الصهيفي لعهام  ،2005وقهد اشهتملت عينهة الدراسهة علهى ( )93طالبهاً ،كمهها
شارك ( )3معلمين من مدرسي مادة الرياضيات ،حيث قام كل منهم بتدريس إحدى
المجمههوعتين ،المجموعههة الضههابطة تههم تدريسههها باألسههلوئ التقليههدي ،والمجموعههة
التجريبيههة تههم تدريسههها بطريقههة الرياضههيات المحوسههئ ،ولتقيههيم الخبههرات السههابقة
للمشاركين في الجبر ت ّم إجراء اختبار قبلي للتأكد من التكافو بين أفراد المجموعتين
التجريبية والضابطة ،وتبين عهدم وجهود فهروق ذات داللهة إحصهائية فهي المههارات
الرياضية ،وفي المعرفة في الجبر لدى المجموعتين قبل إجهراء التجربهة ،حيهث تهم
استخدام سلسلة ما فوق التميز ألنماط التعلّم ت لتقييم نمط التعلّم لدى الطلبة ،وأجري
االختبار النهائي لتحصيل للطلبة بواسطة برنامج مابهل ،إضهافة إلهى ( )16اختبهاراً
تم إجراوها أثناء الدراسة في المجموعة التجريبية ،وتم تصحيحها جميعا ً حاسهوبياً،
أما طلبة المجموعة الضابطة فقد تعرضوا لطرق التهدريس التقليديهة التهي ال تحهوي
أية عناصر حاسوبية أو تكنولوجيهة ،وكهذلك قهام طلبهة ههذه المجموعهة بهأداء ()16
اختباراً في المنزل ،حيث قامت الباحثهة بتصهحيحها ،تهم تحليهل البيانهات ،وأظههرت
النتائج أن هناك فروقا ّ ذات داللهة إحصهائية فهي تحصهيل الطلبهة لمهادة الجبهر يمكهن
عزوه لنمط التعلّم أو للعامل التكنولوجي أو للتفاعل بين هذين المتغيرين.
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وقههد قههام مههالواير ( )Maguire, 2013بدراسههة هههدفت إلههى معرفههة فاعليههة
التعلّم اإللكتروني في تدريس الطمئ في مهادة الرياضهيات للمرحلهة المتوسهطة فهي
منطقة تورنتو في كندا ،وذلك من خمل اإلطمع علهى تجهارئ معلمهي الرياضهيات
بالمدارس المتوسطة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )56معلما ً ممهن درسهوا طمبههم
بأسلوئ التعلّم اإللكتروني وذلك عن طريق مشاهدة الباحث حصصا ً صفية لمعلمي
الرياضههيات عينههة الدراسههة وهههم يدرسههون باسههتخدام الههتعلّم اإللكترونههي ،وبله عههدد
الحصص التي تم مشاهدتها ( )112حصة صفية وبواقع حصتين لكل معلم ،ودلهت
نتههائج الدراسههة أن تههدريس الرياضههيات بأسههلوئ الههتعلّم اإللكترونههي لههه الفائههدة فههي
إيصههال المعنههى ،وفههي تفاعههل الطلبههة مههع معلمههيهم ،باإلضههافة إلههى وجههود اتجاهههات
إيجابية نحو هذا النوع من التعلّم من قبل المعلمين وطمبهم.
وفي دراسة أجراها شو و خهرون ( )Shu,etc, 2013ههدفت إلهى اسهتطمع
اتجاهات الدارسين والمعلمين الستخدام التعلّم االلكترونهي فهي التعلهيم ،فقهد اشهتملت
العينههة علههى ( )30معلمها ً و( )186طالبها ً يدرسههون فههي إحههدى المههدارس التايوانيههة،
ومن أجل تحديد درجة اتجاهاتهم تم استخدام مقابلهة اشهتملت علهى نهوعين مختلفهين
من األسهئلة ،األول عبهارة عهن ( )20فقهرة مصهممة ليجيهئ عنهها أفهراد العينهة مهن
خمل قراءتها واختيار المستوى المناسئ لشدة االتجاه ،أما الثاني فكهان عبهارة عهن
خمسة أسئلة نهايتها مفتوحة ذات صلة بالتعلّم االلكترونهي ،وكشهفت نتهائج الدراسهة
إلى أن لالبيهة العينهة كهان لهديها اتجاههات ايجابيهة نحهو اسهتخدام الهتعلّم االلكترونهي
وبالتحديد االنترنت كأسلوئ تعلم ،وأن للمعلمين والوسائل التعليمية المتعهددة تهأثيراً
ايجابيهها ً كبيههر عكههس درجههة اتجاهههات المتعلمههين والمسههتخدمين لمنترنههت والههتعلّم
اإللكتروني.
تعقيب على ِالدراسات السابقة:
يمحهههظ مهههن اسهههتعرا الدراسهههات السههههابقة أن بعضهههها تنهههاول أثهههر الههههتعلّم
االلكتروني على التحصيل في الرياضيات كدراسة الحربي ( )2015والتي تناولت
استخدام التعلّم االلكتروني واللوحة الهندسية في تدريس وحدة األشكال الرباعية في
الرياضههيات .ودراسههة كههل مههن ليندسههي ) ،(Lindsay,2013ودراسههة الغامههدي،
بينما ركزت دراسة الحربي ( )2013على تحديد متطلبات التعلّم االلكتروني لمادة
الرياضيات في المرحلة الثانوية ،وركزت دراسة الغامدي ،عبهد الوههائ ()2013
علههى تحديههد حاجههات معلمههي الرياضههيات بالمرحلههة االبتدائيههة للههتعلّم االلكترونههي،
ويمحههظ أيض ها ً أن بع ه الدراسههات السههابقة ركههزت علههى االتجاهههات نحههو الههتعلّم
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االلكترونهي فقهط ومنهها دراسهة شهو وهسهيو وجهوو ( Shu, Hsiu & Gwo,
 )2013والتي اسهتهدفت اتجاههات الطلبهة والمعلمهين نحهو الهتعلّم االلكترونهي ،كمها
ركههزت دراسههة الههردادي ( )2014علههى اتجاهههات كههل مههن المعلمههين والمشههرفين
التربويين السهتخدام الهتعلّم االلكترونهي ،ويمحهظ أن دراسهة السهفياني ( )2014قهد
استخدمت في عينتها المعلمات والمشرفات التربويات للكشف عن أهميهة واسهتخدام
التعلّم االلكتروني في تدريس الرياضيات.
وقههد تميههزت هههذه الدراسههة عههن ليرههها مههن الدراسههات السههابقة بتناولههها درجههة
توظيف معلمات الرياضيات للتعلّم اإللكترونهي فهي التهدريس وفهق منهجيهة متكاملهة
وشههاملة ،وتحديههداً فههي مرحلههة دراسههية أكثههر حساسههية وأهميههة وهههي الصههف الثالههث
األساسي ،بينما كانت أللئ عينة الدراسات السابقة عن معلمي المهدارس الحكوميهة
فقههط ،ووجههود دراسههات قليلههه عههن معلمههي المههدارس الخاصهة وفههي مراحههل دراسههية
أخرى ،كما ركزت الدراسة الحالية علهى توظيهف أو تطبيهق الهتعلّم اإللكترونهي فهي
العملية التعليمية التعلّمية عن طريق منظومة التعلّم اإللكترونهي لمواكبهة التطهورات
العصرية باعتباره من أهم الموضوعات التي توليها التربية والتعلهيم اهتمامها ً كبيهراً
ليتمتع مُعلميهها بهأعلى درجهة مهن الكفهاءة ،وأن يتمكنهوا مهن أداء مههامهم وممارسهة
حياتهم على أكمل وجهة.
المنهجية واإلجراءات:
يتناول هذا الجزء إيضاحا ً للمنهج الذي سارت عليه الدراسة الحالية ،من خمل
التعريف بمنهج الدراسة الذي تم استخدامه ،وكذلك تحديد مجتمع الدراسة وعينتهها،
ثم عرضا ً لكيفية بناء أداة الدراسة ،والتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة ،والكيفيهة
التي طبقت بها الدراسة الميدانية ،وأساليئ المعالجة اإلحصائية التي استخدمت فهي
تحليل البيانات اإلحصائية.
منهجية الدراسة :تعتمد الدراسة الحالية على المنهج الوصفي المدخل التحليلي.
مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات الصهف الثالهث األساسهي
بالمههدارس الحكوميههة الخاصههة التابعههة لمديريههة التربيههة والتعلههيم للههواء الجامعههة فههي
محافظة العاصمة والبال عددهن حسهئ إحصهائية إدارة التربيهة والتعلهيم بالمديريهة
( )554معلمههة مههوزعين بواقههع ( )289معلمههة فههي المههدارس الحكوميههة ،و()265
معلمة في المدارس الخاصة.
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عينة الدراسة :تكونت عينة الدراسة من ( )185معلمة يشكلن ما نسبته ()33%
من مجتمع الدراسة الكلي ،تم اختيارهن بطريقة طبقية عشوائية من معلمات
الرياضيات في الصف الثالث في المدارس الحكومية والخاصة للفصل الدراسي
الثاني من للعام الدراسي  ،2016-2015موزعين بواقع ( )115معلمة في
المدارس الحكومية ،و( )70معلمة في المدارس الخاصة ،والجدول ( )1يُبين
التكرارات والنسئ المئوية لعينة الدراسة حسئ متغيرات سنوات الخدمة ،الدورات
التدريبية ،ونوع المدرسة.
الجدول ()1
التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة سنوات
الخدمة والدورات التدريبية ونوع المدرسة
مستوياته
 5سنوات فأقل
من ( )6-9سنوات
 10سنوات فأكثر

المتغير
سنوات الخدمة
المجموع
الدورات التدريبية في مجال
التكنولوجيا
المجموع
نوع المدرسة

دورتان فأقل
ثمث دورات فأكثر
الحكومية
الخاصة

المجموع

التكرار النسبة
%27
50
%28
51
%45
84
%100 185
%70
129
%30
56
%100 185
%62
115
%38
70
%100 185

أداا الدراسة :قام الباحثون باستخدام اإلستبانة كأداة دراسة لقياس درجة توظيف
معلمات الرياضيات في الصف الثالث األساسي في المدارس الحكومية والخاصة
للتعلّم االلكتروني ،وهي أكثر أدوات البحث استخداماً ،وذلك بعد االطمع على
األدئ النظري والتربوي الذي تناول التعلّم اإللكتروني ،وأيضا من الدراسات
العربية واألجنبية التي أتيح للباحثين الوصول إليها ،كما استعان الباحثون بخبرات
المدارس لإلطمع على واقع استخدام التعلّم
ورأي المختصين ،وزيارة بع
اإللكتروني ما أمكن ومن خمل ما سبق كون الباحثون أداة الدراسة من جزأين
هما:
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الجزء األول :يتضمن معلومات عامة عن عينة الدراسة ،في ضوء المتغيرات
ا تية :الدورات التدريبية في مجال التكنولوجيا ،سنوات الخدمة التعليمية ،ونوع
المدرسة.
الجزء الثاني :اشتمل على الفقرات الرئيسة لموضوع استخدام التعلّم اإللكتروني في
تدريس الرياضيات حيث بل عدد فقرات اإلستبانة ( )26فقره واستخدم فيها سلم
ليكرت الخماسي (دائماً،لالباً ،أحياناً ،نادراً ،أبداً).
صدق األداا وثباتها:
للتأكد من الصدق الظاهري لإلستبانة قام الباحثون بعرضها بصورتها األولية
والتي تكونت من ( )21فقره ،على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص
في مجال تكنولوجيا التعليم ،والتقنيات التعليمية ،ومناهج الرياضيات وأساليئ
تدريسها ،والقياس والتقويم التربوي في الجامعة األردنية ،وجامعة اليرموك ،وبل
عددهم ( ،)8وذلك لمستفادة من ممحظاتهم في بناء األداة فيما يتعلق بوضوح
صيالة الفقرات وانتمائها للمجال الذي تقيسه ،ومدى وضوح الفقرات ودقة
الصيالة اللغوية ،وممئمة اإلستبانة لتحقيق أهداف الدراسة ،وجاءت اإلستبانة
بصورتها النهائية مكونة من ( )26فقرة.
وللتأكد من ثبات األداة قام الباحثون باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار
( )test-retestحيث طبق الباحثون اإلستبانة على ( )20معلمة من معلمات
الرياضيات ثم أعادوا التطبيق على العينة ذاتها بعد مرور أسبوعين وت ّم استخرج
معامل الثبات للتطبيقين والذي بل ( )0.90وهذا يدل على أن أداة الدراسة تتمتع
بدرجة ثبات عالية يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني.
إجراءات تطبيق الدراسة :بعد إجراء التعديمت التي وردت من المحكمين ،قام
الباحثون با تي:
 الحصول على خطائ من الجامعة األردنية يخاطئ وزارة التربية والتعليماألردنية لتسهيل مهمة الباحثين.
 الحصول على تصريح رسمي من وزارة التربية والتعليم يخاطئ المدارسالتابعة لها بتسهيل مهمة الباحثين.
 قام الباحثون بتوزيع اإلستبانة على أفراد عينة الدراسة من معلمات الرياضياتللصف الثالث األساسي في المدارس الحكومية والخاصة.
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 ت ّم متابعة أداة الدراسة من خمل إجراء االتصاالت الميدانية بمديري المدارسوذلك لمتابعة المعلمين الذين لم يقوموا بالرد على اإلستبانة ،وأيضا المتابعة
الشخصية من الباحثين ،حيث قام الباحثون بالذهائ إلى المدارس واستمم بع
االستبيانات شخصيا من المعلمات وذلك لمتابعة المعلمات اللواتي لم يقمن
بإعادتها.
 ت ّم التعامل مع االستبيانات وإدخالها إلى الحاسئ ا لي وتحليلها باستخدامبرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSكما تدرجت درجة
اإلجابة عن كل فقرة من فقرات اإلستبانة وفق مقياس (ليكرت) الخماسي،
بحيث حددت درجة اإلجابة بخمسة مستويات هي (دائماً ،لالباً ،أحياناً ،نادراً،
أبداً) ،وكذلك أرتأى الباحثون استخدام المعيار المتدرج التالي للحكم على درجة
توظيف معلمات الرياضيات للتعلّم اإللكتروني في التدريس ،حيث ت ّم تقسيم
درجة الموافقة إلى ثمثة مستويات (مرتفعة من ( ،)5 - 3.00متوسطة-2 ،
( ،)2.99منخفضة )1.99 – 1 ،والجدول ( )2يُبين سلم االستجابة لألداة
المستخدمة في الدراسة.
الجدول ()2
سلم االستجابة لألداا المستخدمة في الدراسة
فئة المتوسط الحسابي
5.00 -3.00
2.99 – 2.00
1.99 – 1

درجة اإلجابة
اإلجابات
5
دائما
4
غالبا
3
أحيانا
2
نادرا
1
أبدا
متغيرات الدراسة :شملت الدراسة المتغيرات التالية:
أ -المتغيرات المستقلة وتشمل:

درجة الموافقة
مرتفعة
متوسطة
منخفضة

 سنوات الخدمة ولها ثمثة مستويات ( 5سنوات فأقل ،من  9-6سنوات10 ،سنوات فأكثر).
 الدورات التدريبية في مجال التكنولوجيا ولها مستويان( :دورتان فأقل ،ثمثدورات فأكثر).
 نوع المدرسة ولها مستويان( :المدارس الحكومية ،المدارس الخاصة).ئ -المتغير التابع:
 درجة توظيف معلمات الرياضيات للتعلّم االلكتروني في التدريس.24
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المعالجة اإلحصائية :لإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحثون بإجراء التحليمت
اإلحصائية على النحو ا تي :لإلجابة عن السوال األول تم حسائ المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية على مستوى الفقرة والمجال ،ولإلجابة عن
السوالين الثاني والثالث المتعلقين بالكشف عن الفروق بين استجابات عينة الدراسة
لدرجة توظيف معلمات الرياضيات في الصف الثالث األساسي في المدارس
الحكومية والخاصة للتعلّم االلكتروني ،تبعا ً لمتغيرات (الدورات التدريبية في مجال
التكنولوجيا ،سنوات الخدمة التعليمية ،ونوع المدرسة) تم إيجاد األوساط الحسابية
واالنحرافات المعيارية لهذه المتغيرات ،وألجل الكشف عن داللة الفروق بين
المتوسطات حسئ متغيرات الدراسة تم استخدام تحليل التباين األحادي
) ،)ANOVAواختبار (ت) لفحص الفروق حسئ المتغيرات.
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها :تناول هذا الجزء عرضا ً للنتائج التي توصلت
إليها الدراسة ومناقشتها ،وفيما يلي نتائج الدراسة حسئ أسئلتها:
النتاااائج المتعلقاااة بالساااااال األول :الااا ي نصااااه :تمههها درجههههة توظيهههف معلمههههات
الرياضيات في الصف الثالث األساسي فهي المهدارس الحكوميهة والخاصهة بمديريهة
التربية والتعليم للواء الجامعة للتعلّم اإللكتروني فهي تهدريس الرياضهيات؟ت لإلجابهة
عن درجة توظيف معلمات الرياضيات في المدارس الحكومية للتعلّم االلكتروني تم
حسهائ المتوسههطات الحسههابية واالنحرافههات المعياريهة ،كمهها حههددت الرتههئ ودرجههة
التوظيف لفقرات اإلستبانة ،والجدول ( )3يبين ذلك:
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :والرتبة والدرجة لفقرات توظيف
معلمات الرياضيات في المدارس الحكومية للتعلّم االلكتروني في التدريس مرتبة
تنازليا
الرقم
9
3

الفقرا
أرى أن التعلّم اإللكتروني يحفز
الطالب على استخدام التعلّم
اإللكتروني في تعلم
الرياضيات.
أشـارك بالمنتديات التعليمية

درجة
المتوسط االنحراف
الرتبة
التوظيف
الحسابي المعياري

25

3.46

0.50

1

مرتفعة

3.03

0.88

2

مرتفعة
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1

15
26
5
21
22

8
13
2

16
24

والندوات المتخصصة في
الرياضيات.
أستخدم محركات البحث في
الوصول إلى المعلومات
الرياضية المنشورا على
المواقع التعليمية.
أحرص على معرفة التطورات
في عالم الكمبيوتر واإلنترنت
أول بأول.
ّ
أرى أن التعلم اإللكتروني ال
يراعي الفروق الفردية بين
الطالب.
Microsoftأستخدم برنامج
في إعداد وتنسيق word
الواجبات الدراسية.
أقوم بتصحيح االختبارات
ورصد الدرجات إلكترونيا.
أشعر بالقلق عندما استخدم
التعلّم اإللكتروني في التدريس
وتقويم الطلبة وتقديم األنشطة
لهم.
أستخدم برنامج قواعد البيانات
( ) Accessفي كتابة تقارير
تتعلق بالمستوى التحصيلي
للطلبة.
أرى إن استخدام التعلمّ
اإللكتروني مضيعه للوقت.
أقوم باستخدام وسائط التخزين
اإللكترونية في حفظ البيانات
والمعلومات الرياضية
واسترجاعها.
أشعر عند استخدام التعلّم
اإللكتروني بعدم وجود فرصا
للتفاعل االجتماعي بين الطلبة.
اختار أدوات التعلّم اإللكتروني
اعتمادا على أهداف الدرس.
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2.59

0.87

3

متوسطة

2.45

0.99

4

متوسطة

1.65

0.59

5

منخفضة

1.64

0.57

6

منخفضة

1.61

0.52

7

منخفضة

1.60

0.55

7

منخفضة

1.59

0.58

8

منخفضة

1.59

0.53

8

منخفضة

1.58

0.52

10

منخفضة

1.58

0.50

10

منخفضة

1.57

0.55

12

منخفضة
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10

17

18
6
14
11
20
25
12
19

7

أقوم باستخدام برنامج
 Black Boardفي
التدريس
استمرار التواصل مع أولياء
األمور إلطالعهم على مستوى
أبنائهم التعليمي وسلوكهم
باستخدام البريد االلكتروني.
أتبادل الرسائل اإللكترونية مع
الزمالء في المدرسة وخارج
المدرسة.
أستخدم برنامج Power
 pointفي تدريس
الرياضيات.
أحرص على إكساب الطالب
مهارات استخدام التعلّم ال اتي
اإللكتروني.
أعمل على إعطاء التغ ية
الراجعة المستمرا إلكترونيا
خالل تعلمهم الرياضيات.
أستخدم التعلّم اإللكتروني
للتأكد من مدى تحقق أهداف
الدرس أول بأول.
أرى بأن التعلّم اإللكتروني
ينقل أثر التعلّم عند الطلبة
ويجعلهم أكثر احتفاظا به.
أقوم بإعطاء الواجبات البيتية
للطالب في الرياضيات
واستالمهـا إلكترونيا.
أقدم االختبارات التحصيلية
للطلبة إلكترونيا.
أستخدم برنامج الجداول
اإللكترونية  EXELفي إجراء
أستخدم المكتبة االلكترونية
ألغراض تدريس الرياضيات
العمليات التي تتطلبها األنشطة
التعليمية.
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1.56

0.51

13

منخفضة

1.56

0.52

13

منخفضة

1.55

0.55

15

منخفضة

1.54

0.58

16

منخفضة

1.54

0.52

16

منخفضة

1.53

0.53

18

منخفضة

1.53

0.52

18

منخفضة

1.53

0.50

18

منخفضة

1.52

0.51

21

منخفضة

1.52

1.53

21

منخفضة

1.51

0.59

23

منخفضة

مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات – المجلد السادس – العدد الرابع ديسمبر 2017

أستخدم المكتبة االلكترونية
4
ألغراض تدريس الرياضيات.
أقوم بوضع أنشطة وتمارين
على موقع معين بشبكة
 25منخفضة
0.57
1.47
23
اإلنترنت وأوجه الطالب لحلها
خارج ساعات الدوام الرسمي.
منخفضة
0.12
1.76
الدرجة الكلية
يتضح من الجدول ( )3أن درجة توظيف معلمات الرياضيات في (المدارس
الحكومية) للتعلّم االلكتروني في التدريس تراوحت بين ( ،)1.47-3.46وبلغت
الدرجة الكلية لمتوسطات فقرات درجة توظيف معلمات الرياضيات في المدارس
الحكومية للتعلّم االلكتروني في التدريس ( )1.76وبانحراف معياري ()0.12
وبدرجة موافقة منخفضة وفقا ً للمعيار المعتمد في الدراسة ،وقد جاء في الرتبة
األولى الفقرة ( )9وهي تأرى أن التعلّم اإللكتروني يحفز الطمئ على استخدام
التعلّم اإللكتروني في تعلم الرياضياتت بمتوسط حسابي ( )3.46وانحراف
معياري ( )0.50وبدرجة موافقة مرتفعة ،وجاء في الرتبة الثانية الفقرة ( )3وهي
تأشـارك بالمنتديات التعليمية والندوات المتخصصة في الرياضياتت بمتوسط
حسابي ( ،)3.03وانحراف معياري ( )0.88وبدرجة موافقة مرتفعة ،وفي الرتبة
تدريس
قبل األخيرة الفقرة ( )4وهي تأستخدم المكتبة االلكترونية أللرا
الرياضياتت بمتوسط حسابي ( )1.48وانحراف معياري ( )0.56وبدرجة موافقة
منخفضة ،وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة ( )23التي تنص على:ت أقوم بوضع
أنشطة وتمارين على موقع معين بشبكة اإلنترنت وأوجه الطمئ لحلها خارج
ساعات الدوام الرسميت بمتوسط حسابي ( )1.47وانحراف معياري ()0.57
وبدرجة موافقة منخفضة.
يتبين من نتائج الجهدول ( )3أن المتوسهطات الحسهابية لفقهرات األداة قهد جهاءت
متنوعههة مهها بههين المنخفضههة والمتوسههطة والمرتفعههة ،وأن الدرجههة الكليههة لتوظيههف
معلمات الرياضيات في المدارس الحكوميهة للهتعلّم االلكترونهي كانهت منخفضهة وفقها ً
للمعيار المعتمد في الدراسة ،وقد يُعزى السبئ فهي المقهام األول لعوامهل ذات عمقهة
بصههعوبات تتعلههق بتطبيههق الههتعلّم االلكترونههي ومنههها :صههعوبة تعامههل المعلمههات مههع
متعلمههين ليههر مههدربين علههى الههتعلّم الههذاتي ،وصههعوبة التأكههد مههن تمكههن الطالههئ مههن
مهههارة اسههتخدام الحاسههوئ ،ودرجههة تعقههد بع ه المههواد ،والجهههد والتكلفههة الماديههة،
ومشكلة حقوق الطبع وصعوبة إفادة المعلمين مهن المصهادر التعليميهة األخهرى ،ههذا
باإلضافة لمجموعة من الصهعوبات اإلداريهة المتعلقهة بالمدرسهة ومنهها :كثهرة أعهداد
1.48

28

0.56

24

منخفضة
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الطلبههة فههي الغههرف الصههفية األمههر الههذي يحههول دون توظيههف الههتعلّم االلكترونههي فههي
المواقف التعليمية ،وقلهة عهدد المدرسهين المتخصصهين فهي الهتعلّم االلكترونهي ،وقلهة
الحوافز المادية المقدمهة لمعلمهي المهدارس الحكوميهة تحهول دون تبنهي بهرامج الهتعلّم
االلكتروني بشكل متكامل في العملية التعليمية.
وقد يكون السبئ في ذلك إلى كثرة األعبهاء التهي تقهع علهى عهاتق المعلمهات فهي
المدرسة والبيت والمجتمع ،إذ يقهع علهى عهاتق المعلمهات فهي المدرسهة أعبهاء كثيهرة
منههها ارتفههاع فههي نصههائ الحصههص التدريسههية وكثههرة األعمههال الكتابيههة التحضههيرية
والتقويمية ،عموة على كثرة المناوبات والمتابعة ،وقلة أعداد الدورات المتخصصهة
فههي مجهههال منظومههة الهههتعلّم اإللكترونههي ،وافتقهههار بعهه معلمهههات الرياضههيات فهههي
المههدارس الحكوميههة إلههى امههتمك المهههارات والمعرفههة والخبههرة فههي تكنولوجيهها الههتعلّم
اإللكتروني ،وأن هذه المهارات أقل مما ههو مطلهوئ لشهعورهن بهأن تلهك المههارات
تحتههاج إلههى وقههت حتههى يههتم إتقانههها ولههيس لههديهن الوقههت الكههافي لههذلك لكههون أللههبهن
يتحملن أعباء تدريسية متنوعة ،ولم تتفق نتيجة هذه الدراسهة مهع دراسهة (السهفياني،
 )2014التي أشارت إلى أن استخدام التعلّم االلكتروني في التدريس كهان متوسهطاً،
كما لم تتفق نتيجة الدراسة مع دراسة الردادي ( )2014التي أشارت إلى أن تصميم
منهج الرياضيات من قبل المعلمهين والمشهرفين والتربهويين فهي تهدريس الرياضهيات
كانت عالية.
ولإلجابة عن درجة توظيف معلمات الرياضيات في (المدارس الخاصة) للتعلّم
االلكترونههي تههم حسههائ المتوسههطات الحسههابية واالنحرافههات المعياريههة ،كمهها حههددت
الرتئ ودرجة التوظيف لفقرات اإلستبانة ،والجدول ( )4يبين ذلك:
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :والرتبة والدرجة لفقرات
توظيف معلمات الرياضيات في المدارس الخاصة للتعلّم االلكتروني في التدريس
مرتبة تنازليا
الرقم

الفقرا

درجة
المتوسط االنحراف
الرتبة
التوظيف
الحسابي المعياري

أحرص على إكساب الطالب
14
مهارات استخدام التعلّم ال اتي

3.88
29

0.33

1

مرتفعة
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15

1

2

3
4
12

22

23

24
5

اإللكتروني.
أحرص على معرفة التطورات
في عالم الكمبيوتر واإلنترنت
أول بأول .
أستخدم محركات البحث في
الوصول إلى المعلومات
الرياضية المنشورا على
المواقع التعليمية.
أقوم باستخدام وسائط التخزين
اإللكترونية في حفظ البيانات
والمعلومات الرياضية
واسترجاعها.
أشـارك بالمنتديات التعليمية
والندوات المتخصصة في
الرياضيات.
أستخدم المكتبة االلكترونية
ألغراض تدريس الرياضيات.
أقوم بإعطاء الواجبات البيتية
للطالب في الرياضيات
واستالمهـا إلكترونيا
أشعر بالقلق عندما استخدم
التعلّم اإللكتروني في التدريس
وتقويم الطلبة وتقديم األنشطة
لهم.
أقوم بوضع أنشطة وتمارين
على موقع معين بشبكة
اإلنترنت وأوجه الطالب لحلها
خارج ساعات الدوام الرسمي.
اختار أدوات التعلّم اإللكتروني
اعتمادا على أهداف الدرس.
أستخدم برنامج.
30

3.84

0.37

2

مرتفعة

3.80

0.40

3

مرتفعة

3.72

0.45

4

مرتفعة

3.72

0.45

4

مرتفعة

3.72

0.45

4

مرتفعة

3.68

0.47

7

مرتفعة

3.68

0.47

7

مرتفعة

3.68

0.47

7

مرتفعة

3.68

0.47

7

مرتفعة

3.60

0.50

11

مرتفعة
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25

6

8

20
21
11

26

7

9

في Microsoft word
إعداد وتنسيق الواجبات
الدراسية
أرى بأن التعلّم اإللكتروني
ينقل أثر التعلّم عند الطلبة
ويجعلهم أكثر احتفاظا به
أستخدم برنامج Power
 pointفي تدريس
الرياضيات.
أستخدم برنامج قواعد البيانات
( ) Accessفي كتابة تقارير
تتعلق بالمستوى التحصيلي
للطلبة.
أستخدم التعلّم اإللكتروني
للتأكد من مدى تحقق أهداف
الدرس أول بأول
أقوم بتصحيح االختبارات
ورصد الدرجات إلكترونيا
أعمل على إعطاء التغ ية
الراجعة المستمرا إلكترونيا
خالل تعلمهم الرياضيات.
أرى أن التعلّم اإللكتروني ال
يراعي الفروق الفردية بين
الطالب
أستخدم برنامج الجداول
في إجراء EXELاإللكترونية
العمليات التي تتطلبها األنشطة
التعليمية.
أرى أن التعلّم اإللكتروني يحفز
الطالب على استخدام التعلّم
اإللكتروني في تعلم
31

36.0

0.50

11

مرتفعة

3.56

0.50

13

مرتفعة

3.56

0.50

13

مرتفعة

3.56

0.50

13

مرتفعة

3.56

0.50

13

مرتفعة

3.52

0.51

17

مرتفعة

3.52

0.51

17

مرتفعة

3.48

0.51

19

مرتفعة

3.48

0.51

19

مرتفعة
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الرياضيات.
أقوم باستخدام برنامج
 19مرتفعة
0.51
3.48
 Black Board 10في
التدريس .
أتبادل الرسائل اإللكترونية مع
 22مرتفعة
0.50
3.44
 18الزمالء في المدرسة وخارج
المدرسة.
استمر بالتواصل مع أولياء
األمور إلطالعهم على مستوى
 23مرتفعة
0.47
3.32
17
أبنائهم التعليمي وسلوكهم
باستخدام البريد االلكتروني.
أقدم االختبارات التحصيلية
 23مرتفعة
0.47
3.32
19
للطلبة إلكترونيا.
أشعر عند استخدام التعلّم
 25منخفضة
0.76
1.60
 16اإللكتروني بعدم وجود فرصا
للتفاعل االجتماعي بين الطلبة.
أرى إن استخدام التعلّم
 26منخفضة
0.50
1.44
13
اإللكتروني مضيعه للوقت.
مرتفعة
0.99
3.44
الدرجة الكلية
يتضح من الجدول ( )4أن درجة توظيف معلمات الرياضيات في المدارس
الخاصة للتعلّم اإللكتروني في التدريس تراوحت بين ( ،)3.88-1.44وبلغت
الدرجة الكلية لمتوسطات فقرات درجة توظيف معلمات الرياضيات في المدارس
الخاصة للتعلّم االلكتروني في التدريس ( )3.44وبانحراف معياري ()0.50
وبدرجة موافقة مرتفعة وفقا ً للمعيار المعتمد في الدراسة ،وجاء في الرتبة األولى
الفقرة ( )14وهيت أحرص على إكسائ الطمئ مهارات استخدام التعلّم الذاتي
اإللكترونيت بمتوسط حسابي ( )3.88وانحراف معياري ( )0.33وبدرجة موافقة
مرتفعة ،وجاء في الرتبة الثانية الفقرة ( )15وهي تأحرص على معرفة التطورات
في عالم الكمبيوتر واإلنترنت أول بأولت بمتوسط حسابي ( ،)3.84وانحراف
معياري ( )0.37وبدرجة موافقة مرتفعة.
يمحظ من الجدول السابق أن الفقرتين ( )16 ،13على التوالي حصلتا على
درجة موافقة منخفضة ،حيث جاءت في الرتبة قبل األخيرة الفقرة ( )16وهي
32
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تأشعر عند استخدام التعلّم اإللكتروني بعدم وجود فرصا ً للتفاعل االجتماعي بين
الطلبةت بمتوسط حسابي ( )1.60وانحراف معياري ( )0.76وبدرجة موافقة
منخفضة ،وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة ( )13التي تنص على تأرى إن
استخدام التعلّم اإللكتروني مضيعه للوقتت بمتوسط حسابي ( )1.44وانحراف
معياري ( )0.50وبدرجة موافقة منخفضة.
يتبين من نتائج الجدول ( )4أن المتوسطات الحسابية لفقرات األداة جاءت
جميعا مرتفعة باستثناء فقرتين فقط حيث جاءتا منخفضتين ،وأن الدرجة الكلية
لتوظيف معلمات الرياضيات في المدارس الخاصة للتعلّم االلكتروني كانت مرتفعة
وفقا ً للمعيار المعتمد في الدراسة ،وتعزى هذه النتيجة إلى مجموعة من العوامل
منها :ما يتمتع به التعلّم االلكتروني من ميزات وفوائد في عملية اكتسائ التعلّم فهو
يعزز االستقمل لدى كل من المعلم والطالئ من خمل اكتسائ كل منهما مهارات
البحث والتقصي عن المادة التعليمية ومعالجتها حسئ نمط التعلّم المفضل لدى
الشخص ،حيث تجد المادة المكتوبة والمسموعة والمرئية على االنترنت ،إلى جانئ
توفر العديد من المصادر العلمية التي تمكن المعلم من الحصول على مواد علمية
حديثة ومتنوعة ،وهذا من شأنه أن يطور لدى المعلمين الشعور بأهمية استخدام
التعلّم االلكتروني.
هذا باإلضافة ألسبائ تتعلق بالمدارس الخاصة بالعاصمة عمان حيث تعمل
إدارات هذه المدارس على توفير التجهيزات التقنية والمختبرات الحاسوبية من
حيث األعداد المزمة من أجهزة الحاسوئ الحديثة والمتطورة والقادرة على
التعامل مع مختلف التطبيقات الحاسوبية ،وتعمل على توفير خطوط اتصال سريعة
نسبيا ً ألجل االستثمار الجيد للوقت ،وأن قلة عدد الطلبة في الغرفة الصفية مقابل
كثرة عدد األجهزة أو مناسبتها يسهم في استفادة الطلبة والمعلمين من االطمع على
مصادر التعلّم االلكتروني المختلفة ،ويرى الباحثون أن استخدام التعلّم االلكتروني
في المدارس الخاصة يعد أمراً ضروريا ً الستمرار المنافسة في هذا القطاع مما
يستدعي أن تكون المعلمات بشكل عام ومعلمات الرياضيات بشكل خاص موهمت
على استخدام منظومة التعلّم اإللكتروني لتقديم األفضل في الغرفة الصفية ،كما أن
المدارس الخاصة تخضع معلماتها باستمرار لدورات تدريبية في مجال التعلّم
االلكتروني والمستجدات التربوية األخرى.
وقد ُتعزى هذه النتيجة إلى أن استخدام التعلّم اإللكتروني من المهام األساسية
في مهنة التعليم في المدارس الخاصة فيما يتعلق بطبيعة عمل المعلمات ،مما
33
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يتطلئ من المعلمات القدرة على استخدامها وتوظيفها في المواقف التعليمية،
ووضوح مفهوم التعلّم اإللكتروني من وجهة نظرهن ،مما يترتئ استجابة وتفاعل
مع هذا النمط الجديد من التعلّم ،وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة كل من
الغامدي ( )2013ودراسة ليندسي ) (Lindsay, 2013التي أشارتا إلى أثر
استخدام التعلّم اإللكتروني والبرمجيات التعليمية في رفع مستوى تحصيل الطلبة
بالرياضيات ،كما اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة كل من شو و خرون
) (Shu, etc, 2013ودراسة مالواير ) (Maguire, 2013التي أشارتا إلى
فاعلية التعلّم اإللكتروني في تدريس الطمئ في مادة الرياضيات ،وأهميته في
إيصال المعلومات والمعنى للطمئ ،وزيادة التفاعل بين المعلم والطالئ ،وتكوين
االتجاهات اإليجابية نحو استخدام التعلّم اإللكتروني.
النتائج المتعلقة بالساال الثاني :ال ي نصه :هل هناك فروق في توظيهف معلمهات
الرياضههيات فههي الصههف الثالههث األساسههي فههي المههدارس الحكوميههة والخاصههة للههتعلّم
اإللكتروني في تدريس الرياضيات تعزى للدورات التدريبيهة التكنولوجيهة وسهنوات
الخدمههة ونههوع المدرسههة؟ ولإلجابههة عههن سههوال الدراسههة المتعلههق بمتغيههر الههدورات
التدريبيههة التكنولوجيههة ،تههم حسههائ المتوسههطات الحسههابية واالنحرافههات المعياريههة
واختبار (ت) الستجابات أفراد عينة الدراسة من معلمات الرياضيات في المهدارس
الحكومية والخاصة في ضوء متغير الدورات التدريبية ،والجدول(  )5يوضح ذلك.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) لدرجة توظيف
معلمات الرياضيات للتعلّم االلكتروني وفقا لمستويات متغير الدورات التدريبية
التكنولوجية
دورتين فأقل ()129

ثالث دورات فأكثر ()56

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

48.44

11.75

58.27

19.31

قيمة  Fمستوى الداللة
45.84

0.10

يشير الجهدول ( ) 5إلهى عهدم وجهود فهروق ذات داللهة إحصهائية بهين المتوسهطات
الحسابية تعزى لمتغير الدورات التدريبية التكنولوجية.
يتبين مهن نتهائج تحليهل اختبهار (ت) لفقهرات توظيهف معلمهات الرياضهيات فهي
الصههف الثالههث األساسههي فههي المههدارس الحكوميههة والخاصههة للههتعلّم اإللكترونههي فههي
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تدريس الرياضيات لمتغير الهدورات التدريبيهة التكنولوجيهة إلهى عهدم وجهود فهروق
ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية للتقديرات على جميع الفقرات تعهزى
لمتغير الدورات التدريبية التكنولوجية ،ويفسهر البهاحثون ههذه النتيجهة إلهى أن نظهام
التعلّم االلكتروني يتبع نظهام معينها ً ومحهدداً ،ومهن الواجهئ علهى معلمهات المهدارس
الحكومية والخاصة الذ ين يلتحقهون للتهدريس فهي المهدارس أن يلمهوا بهها مهن خهمل
الدورات التدريبية التي تقدم لهم في هذا المجال.
وقد يعزى ذلك إلى عدم وجود فروق في توظيف معلمات الرياضيات للتعلّم
االلكتروني في المدارس الحكومية والخاصة بالرلم من حصول معلمات المدارس
الخاصة على متوسطات حسابية مرتفعة مقارنة بمعلمات المدارس الحكومية إلى
أن خبرة معلمات الرياضيات في المدارس الخاصة كانت واعية بحيث أفادوا منها
بشكل أكثر دقة من معلمات المدارس الحكومية أصحائ الخبرات األخرى ،أو أن
معلمات المدارس الخاصة قد توافرت لهم الفرص الحقيقية في االكتسائ والتعامل
مع التعلّم اإللكتروني بشكل الفت وأكثر فاعلية من معلمي المدارس الحكومية،
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة السفياني ( )2014التي أكدت عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية لمتغير عدد الدورات التدريبية في استخدام التعلّم
االلكتروني.
أمههها فيمههها يتعلهههق بمتغ يهههر سهههنوات الخدمهههة ،تهههم حسهههائ المتوسهههطات الحسهههابية
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة من معلمات الرياضهيات فهي
المدارس الحكومية والخاصة في ضوء متغير سنوات الخدمة التعليميهة ،والجهدول(
 )6يوضح ذلك.
الجدول ( )6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توظيف معلمات الرياضيات
للتعلّم االلكتروني وفقا لمستويات متغير سنوات الخدمة التعليمية
أقل من  5سنوات
()50

من  10-5سنوات ( )51أكثر من  10سنوات ()84

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

44.36

2.21

45.683

6.22

59.48

19.39
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يشير الجدول ( )6إلى وجهود فهروق بهين المتوسهطات الحسهابية تعهزى لمتغيهر
سنوات الخدمة ،ولمعرفهة داللهة الفهروق مها بهين المتوسهطات الحسهابية ته ّم اسهتخدام
تحليل التباين األحادي ،والجدول ( )7يوضح ذلك:
الجدول ()7
تحليل التباين األحادي لدرجة توظيف معلمات الرياضيات للتعلّم االلكتروني وفقا
لمستويات متغير سنوات الخدمة التعليمية
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بين
المجموعات
داخل
المجموعات

9631.10

2

4815.55

33413.48

182

183.59

43044.59

184

الكلي

قيمة
)(F

26.23

مستوى
الداللة

0.19

يتبين مهن الجهدول ( )7عهدم وجهود فهروق ذات داللهة إحصهائية فهي فقهرات أداة
الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
أظهرت نتائج تحليل التباين األحادي لفقرات توظيف معلمهات الرياضهيات فهي
الصههف الثالههث األساسههي فههي المههدارس الحكوميههة والخاصههة للههتعلّم اإللكترونههي فههي
تههدريس الرياضهههيات لمتغيهههر سهههنوات الخبهههرة إلهههى عهههدم وجهههود فهههروق ذات داللهههة
إحصائية بين المتوسطات الحسابية للتقديرات على جميهع الفقهرات المتعلقهة بمتغيهر
سنوات الخدمة ونوع المدرسة ،وقد يعزى السبئ في ذلك إلى اهتمام جميع معلمات
المدارس الحكومية والخاصهة بغه النظهر عهن خبهرتهم التعليميهة باسهتخدام الهتعلّم
االلكتروني في العمل التربوي ،وقد يكهون ههذا االهتمهام نهابع بشهكل أكبهر وأوضهح
لدى معلمات المدارس الخاصة مهن عهدة أمهور منهها :تهوفر البنهى التحتيهة للمهدارس
بالتقنيهههات اإلداريهههة االلكترونيهههة ،وعقهههد اللقهههاءات واالجتماعهههات الدوريهههة لمعلمهههي
المههدارس حههول هههذا الموضههوع ،وتطههوير بههرامج تدريبيههة للتنميههة المهنيههة والتقنيههة
للمعلمين.
وقههد يعههود السههبئ فههي ذلههك إلههى عههدة أمههور منههها :إلزاميههة اسههتخدام معلمههات
المههدارس الحكوميههة والخاصههة للههتعلّم االلكترونههي مههن قبههل وزارة التربيههة والتعلههيم
بغ النظر عن سنوات الخدمة ،باعتبارها سياسهة تعليميهة أقرتهها لجنهة السياسهات
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والتخطيط العليا في وزارة التربية والتعليم؛ إال أن لعوامل النضج العلمهي والمهنهي
إلدارات المدارس الخاصة ومعلماتها ساعدهن على تبني استخدام التعلّم االلكتروني
في العمل التربهوي ،وقهد يعهزى السهبئ أيضها ً إلهى أن المنظهور الحهديث فهي التعلهيم
يفر على المعلمين ضرورة البحث الهواعي والمسهتمر فهي فاعليهة تحسهين األداء
وزيههادة الجههودة والتطههوير والتقههدم التكنولههوجي مههن جهههة أخههرى ،وال عمقههة لخبههرة
معلمات المدارس سواء طالت أم قصهرت بههذا التوجهه ،ممها يفهر علهيهن جميعها ً
الدخول في هذا النمط الحديث سهعيا ً وراء اللحهاق بركهئ التقهدم ،وذلهك بهالرلم مهن
حصول معلمات الرياضيات في المدارس الحكومية على تقديرات منخفضة لدرجهة
توظيف التعلّم االلكتروني والذي مرده ألسبائ متنوعة ت ّم ذكرها سابقاً ،وقهد اتفقهت
نتائج الدراسهة مهع دراسهة الغامهدي ( )2013التهي أشهارت إلهى عهدم وجهود فهروق
ذات داللة إحصهائية بهين متوسهطات إجابهات أفهراد الدراسهة ُتعهزى لمتغيهر سهنوات
الخدمة.
التوصيات والمقترحات :في ضوء نتائج الدراسة الحالية انبثقت التوصيات ا تية:
عقد الدورات التدريبية المتخصصة والمناسبة للمعلمات على استخدام التعلّم
اإللكتروني وتطبيقاته المختلفة.
 تجهيز البنية التحتية المناسبة للمدارس الحكومية قبل تطبيق التعلّم االلكتروني
من تجهيز للفصول االلكترونية ومختبرات الحاسوئ وأجهزة عر
للمعلومات ( )Data Showوليرها من التجهيزات.
 زيادة المخصصات المالية للمدارس الحكومية التي تطبق التعلّم االلكتروني لدعم
العملية التعليمية.
 تحفيز معلمهات المهدارس الحكوميهة علهى اسهتخدام تقنيهات الهتعلّم االلكترونهي فهي
تدريسهم.
إجههراء المزيههد مههن البحههوث والدراسههات حههول اسههتخدام المعلمههات والطلبههة للههتعلّم
االلكتروني في تعلم وتعليم الرياضهيات وليرهها مهن المهواد الدراسهية ولمختلهف
المراحل الدراسية.
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القاهرة.
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